Bouwstenen
behorende bij het Programmaplan 2010
‘Naar een rijke Waddenzee’

bijlages ‘Naar een rijke Waddenzee’

1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

Rapport
de Reviewcommissie
Bijlage 4van
Rapport
van de reviewcommissie
Reactie
de Stuurgroep
op het rapport
van devan
Reviewcommissie
Bijlage 5van
Reactie
van de Stuurgroep
op het rapport
de reviewcommissie
Bijlage 6 Bouwstenen
Bouwstenen
van de themagroepen
Bijlage 7 Beleidsanalyse
Beleidsanalyse

Rapport van
de Reviewcommissie

Reactie van de Stuurgroep
op het rapport van de
Reviewcommissie

Bouwstenen
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Voor het opstellen van het Programma naar een Rijke Waddenzee zijn tussen april
en juli 2009 vijf themagroepen aan de slag gegaan om het streefbeeld voor een rijke
Waddenzee verder uit te werken. Hierbij zijn de vijf ‘piketpalen’ uit het streefbeeld als
rode draad genomen. Aan vijf inhoudelijke themagroepen is gevraagd om per thema
in kaart te brengen wat eventuele problemen zijn, wat oplossingsrichtingen zijn om
het streefbeeld te bereiken, welke initiatieven worden op dit moment al genomen en
welke processen en projecten zijn aanvullend nodig?
Deze werkgroepen waren samengesteld op basis van hun inhoudelijke expertise.
Dit heeft geresulteerd in vijf bouwstenen (zie hierna):
• Wadbodem en waterkolom
• Herstel van het voedselweb van de Waddenzee
• Biobouwers in de Waddenzee
• De Wadden klimaatbestendig
• Internationale samenhang
De inhoudelijke bouwstenen zijn de inhoudelijke input geweest voor het opstellen
van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Daarnaast heeft andere input aan
het programma ten grondslag gelegen, zoals ervaring en kennis van gebruikers in het
gebied en randvoorwaarden vanuit het beleid.
Om het Programma ‘Naar een rijke Waddenzee’ op inhoud goed te borgen zijn de
bouwstenen in diverse stadia voorgelegd aan een onafhankelijke reviewcommissie
o.l.v. prof. dr. Peter Herman. De bouwstenen vormen daarmee nu de onderleggers
van het programma.
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Samenvatting

De primaire productie, als basis voor de voedselketen, wordt in de Waddenzee vooral
beperkt door de hoeveelheid licht in het water, oftewel de helderheid van het water. Deze
helderheid wordt vooral bepaald door de hoeveelheid zwevend slib (oftewel: gesuspendeerd
sediment). In de Waddenzee is het sediment voortdurend in beweging door natuurlijke
processen als wind en getij, maar op luwere plaatsen kan het tot bezinking komen, waarbij
grover materiaal eerder bezinkt dan fijner materiaal. Het slib in de Waddenzee komt van
oorsprong uit de Noordzee. Het materiaal dat de troebeling veroorzaakt is echter vooral
lokaal opgewerveld slib. Sinds de ijstijden is in de bodem van de Waddenzee tussen het zand
een enorme hoeveelheid slib tot afzetting gekomen. De gemiddelde slibconcentratie in de
Waddenzee en in de bodem varieert enorm.
Slib in de bodem kan een bron van gesuspendeerd slib worden door erosie van de bodem.
Van nature kan dat door natuurlijke processen als (veelal door wind gedreven) golven, getij
en veranderingen in stroomsnelheid. Deze erosie kan nog eens vergroot of verkleind worden
door activiteiten van op of in de bodem levende organismen, die een stabiliserende of
destabiliserende werking kunnen hebben. Bekende bio-stabilisatoren zijn cyanobacteriën en
bodemdiatomeeën, banken van mossels, oesters of schelpkokerwormen, zeegrasvelden en
kweldervegetaties. Zij vangen slib in, maar houden vooral het gesedimenteerde slib langer
vast. Dieren die in de toplaag van de bodem leven (zoals kokkels en slijkgarnalen) of op het
sediment (zoals jonge platvis en garnalen) dragen echter bij aan de destabilisering van het
sediment.
Ook antropogene factoren kunnen verantwoordelijk zijn voor het in suspensie gaan van slib.
Zo heeft het afsluiten van de zeegaten en verkleinen van de Waddenzee gezorgd voor
veranderende stromingspatronen en heeft het verdwijnen van ondiepe en luwe zones langs
de kust geleid tot een kleiner areaal voor de bezinking van slib. En nog steeds zorgt het
baggeren en storten voor het op diepte houden van vaarwegen en havens voor de
scheepvaart, alsmede de bodemberoerende schelpdier- en garnalenvisserij, en mogelijk ook
de zandverplaatsing voor winning of suppleties, in ieder geval lokaal en tijdelijk voor meer of
minder troebeling van het water.
Uit de beschikbare meetgegevens aangaande de slibconcentraties in de Waddenzee zijn geen
conclusies te trekken over een eenduidige lange termijn ontwikkeling (oftewel trend) van
troebelheid (of helderheid) in de Waddenzee. Maar wel is duidelijk dat bovenstaande
natuurlijke en antropogene factoren in meer of mindere mate bijdragen aan een meer of
minder tijdelijke vertroebeling van het water in de Waddenzee. In het Eems estuarium
hebben langdurige morfologische veranderingen, door inpolderingen, kanalisatie en
verdieping, tot ingrijpende hydrologische en ecologische veranderingen geleid.
Het Natuurherstelplan zou zich, wat betreft de verbetering van de wadbodem en de
waterkolom, kunnen richten op de 4 onderstaande thema’s, waarin 12 projecten gevat zijn,
die hopen bij te dragen aan een verbetering van de kennis over en de natuur van de
Waddenzee, inclusief het Eems estuarium. Ze staan daarom ook niet los van elkaar.
1. Natuurherstel van het Eems estuarium
Hiertoe behoren de projecten WW-5 en -9. Gezien de ernst van de problematiek in het Eems
estuarium wordt voorgesteld om een apart Eems herstelplan te maken. Dit verdient grote
prioriteit. Ook de ontwikkelingen in de Eemshaven (en alternatieven) dienen hierbij
meegenomen te worden, omdat dit gebied een duidelijk onderdeel is van zowel het
estuarium als de Waddenzee zelf.
2. Ecosysteemherstel van de Waddenzee dmv bodembescherming
Hiertoe behoren de projecten WW-1, 2, 3 en 10. Deze pleiten voor een integrale
systeemanalyse en -monitoring, om te komen tot een grootschalige bescherming van de
Waddenzee, om meer geïntegreerd te leren over de Waddenzee als systeem.
3. Vermindering van het baggerbezwaar
Hiervoor zijn de projecten WW-4, 6, 11 en 12 ontwikkeld. Ook al zijn er geen kwantitatieve
gegevens die aangeven in hoeverre de baggeractiviteiten in de Waddenzee een significant
effect hebben op de helderheid van het water, duidelijk is wel dat er lokaal en tijdelijk grote
effecten zijn en dat in het Eems estuarium door vooral het baggerbezwaar grote problemen
zijn ontstaan. Daarom wordt ingezet op het blijven zoeken naar andere en betere manieren
van transport en de facilitering ervan.

4
4. Zachtere randen
De projecten WW-7 en 8 zoeken naar klimaatbestendige oplossingen voor de harde grenzen
aan de randen van de Waddenzee, waardoor een aantal natuurwaarden in het kustgebied
verloren zijn gegaan en de Waddenzee als geheel minder flexibel kan omgaan met
grootschalige veranderingen zoals die van het klimaat.
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1

Inleiding

1.1

Opdracht

De minister van LNV heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een
Natuurherstelprogramma (NHP) voor het werelderfgoed Waddenzee, vast te stellen op 1
oktober 2009. Als bouwstenen voor dit herstelprogramma worden deelprogramma's
voorbereid rond vijf streefbeelden, 'herstel helderheid van het water', 'verbetering
voedselweb', 'herstel biobouwers', 'Waddenzee klimaatbestendig' en 'borging internationale
samenhang'. De streefbeelden zijn gebaseerd op het perspectief 'de Rijke Zee' van de
natuurorganisaties, de PKB Waddenzee en op het Beheer en Ontwikkelingsplan deel A 'Léven
in de Wadden' van het Regionaal College Waddengebied.
Dit rapport is een uitwerking van het streefbeeld 'herstel helderheid van het water'.
Omdat de helderheid van het water vooral wordt bepaald door de concentratie aan
gesuspendeerd slib, vooronderstelt herstel van de helderheid dat er iets mis is met de
helderheid van het Waddenzeewater. Daarbij gaat het om de vraag of de wadbodem en
waterkolom zodanig zijn aangetast dat daardoor de ontwikkeling van een rijk ecosysteem
wordt beperkt. Welke initiatieven zijn dan zowel effectief als realistisch om het
waddensubstraat als voedingsbodem voor het waddenecosysteem te verbeteren?

1.2

Inhoud

In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de natuurlijke sedimenthuishouding
van de Waddenzee (2.1 en 2.2). Daarna worden de antropogene ingrepen in de
sedimenthuishouding beschreven (2.3).
In hoofdstuk 3, de probleemanalyse, wordt eerst op basis van de beschikbare metingen
nagegaan of het water van de Waddenzee vroeger helderder is geweest (3.1). Vervolgens
wordt besproken in hoeverre er sprake kan zijn van aantasting van de waterkolom en de
wadbodem en welke invloeden daarvoor verantwoordelijk zouden kunnen worden gehouden
(3.2). Daarna wordt bekeken wat de betekenis is van slib en bodemstabiliteit voor de
ontwikkeling van het ecosysteem en andersom. In hoofdstuk 3.4 wordt de inperking van
kust- en overgangszones behandeld.
In het verlengde van de probleemanalyse van wadbodem, waterkolom en gradiënten, wordt
in hoofdstuk 4 het streefbeeld voor een 'Rijke Zee' opnieuw geformuleerd (4.1) en de
antropogene 'sleutelfactoren' benoemd (4.2).
Vervolgens worden de mogelijke oplossingsrichtingen besproken om te komen tot
verbetering van de ecosysteemkwaliteit waarbij ook de relatie gelegd wordt met de andere
thema's van het Natuurherstelprogramma (4.2 t/m 4.5).
In hoofdstuk 5 worden de gekozen oplossingsrichtingen omgezet in een concrete
initiatievenportefeuille van een twaalftal in gang te zetten projecten en processen.

1.3

Verantwoording en ondersteuning

Het onderwerp van deze 'bouwsteen' voor het natuurherstelprogramma beperkt zich tot de
wisselwerking tussen bodem, wateroppervlak en biotiek in relatie tot vooral de
slibhuishouding en de fysieke menselijke ingrepen in de Waddenzee. Contaminanten en
nutriënten vallen buiten dit bestek en komen in het thema 'voedselweb' aan de orde.
Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan onze 'editors' Victor de Jonge, Norbert Dankers,
Herman Ridderinkhof, Albert Oost en Huib de Swart, die ons wegwijs hebben gemaakt in de
soms wel erg ondoorzichtige materie 'slib'. We hebben zeer intensief overleg met hen
gevoerd, om de beste wetenschappelijke informatie en alle voortschrijdende inzichten te
kunnen gebruiken voor deze bouwsteen. Na een eerste persoonlijk gesprek met ieder
afzonderlijk en een interview op het terrein van hun expertise hebben we in drie
gezamenlijke workshops alle informatie bediscussieerd. De belangrijkste overeengekomen
stellingen zijn in dit rapport cursief weergegeven, en lopen als een soort rode draad door het
document. Ze zijn echter geen volledige samenvatting van het stuk en kunnen ook niet los
gezien worden van de onderliggende tekst. Het voorliggende document is geheel in
gezamenlijk overleg met de editors tot stand gekomen.
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Naast deze editors hebben wij informatie en feedback ontvangen van ondermeer provincies,
LNV, Rijkswaterstaat en de kennisinstituten NIOZ, Imares en Deltares. Speciale dank aan
Herman Mulder (Waterdienst), David Kooistra (provincie Groningen), Godfried van Moorsel
(Ecosub), Paul Gommers, Aante Nicolai en Floris van Benthum (Rijkswaterstaat NoordNederland), Sytze Braaksma (LNV), Jos Smit (LEI) voor de door hen verstrekte informatie.
Dank verder aan de opdrachtgevers en de collega's van de andere themagroepen voor de
goede samenwerking.

1.4

Aanbevelingen

De analyse in voorliggende bouwsteen heeft geleid tot het formuleren van 12 concrete
projecten, die heel verschillend zijn, maar allen hopen bij te dragen aan een verbetering van
de kennis over en de natuur van de Waddenzee, inclusief het Eems estuarium. Ze staan
daarom ook niet los van elkaar. In grote lijnen zijn ze onder te verdelen in 4 grote clusters.
Dit zijn:
1. Natuurherstel van het Eems estuarium
Hiertoe behoren de projecten WW-5 en 9. Gezien de ernst van de ecologische problematiek
in het Eems estuarium wordt voorgesteld om een apart Eems herstelplan te maken (WW-5).
Dit verdient grote prioriteit.
2. Ecosysteemherstel van de Waddenzee dmv bodembescherming
Hiertoe behoren de projecten WW-1, 2, 3 en 10, die pleiten voor een integrale systeem
analyse (WW-1) en -monitoring (WW-10), om te komen tot een grootschalige bescherming
van de Waddenzee (WW-2 en 3), om meer geïntegreerd te leren van de Waddenzee als
systeem.
3. Vermindering van het baggerbezwaar
Hiervoor zijn de projecten WW-4, 6, 11 en 12 ontwikkeld. Ook al zijn er geen kwantitatieve
gegevens die aangeven in hoeverre de baggeractiviteiten in de Waddenzee een significant
effect hebben op de helderheid van het water, duidelijk is wel dat er lokaal en tijdelijk grote
effecten zijn en dat in het Eems estuarium door vooral het baggerbezwaar grote problemen
zijn ontstaan. Daarom wordt ingezet op het blijven zoeken naar andere en betere manieren
van transport en –facilitatie.
4. Zachtere randen
De projecten WW-7 en 8 zoeken naar klimaatbestendige oplossingen voor de harde grenzen
aan de randen van de Waddenzee, waardoor een aantal natuurwaarden in het kustgebied
verloren zijn gegaan en de Waddenzee als geheel minder flexibel kan omgaan met
grootschalige veranderingen zoals die van het klimaat.
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2.1

Sedimenthuishouding

Helderheid water

Anders dan in het zoete water wordt de helderheid van het water in de Waddenzee vooral
bepaald door de hoeveelheid slib en slechts in geringe mate beïnvloed door de hoeveelheid
algen. Organisch materiaal is alleen bij het optreden van planktonbloeien medebepalend voor
het doorzicht, vooral wanneer na de bloei vlokvorming optreedt. Vlokvorming verhoogt de
bezinkingsnelheid en wordt bijvoorbeeld in waterzuiveringsinstallaties toegepast om
organische stof te laten neerslaan.
Helderheid van het water is een belangrijke voorwaarde voor het leven in de Waddenzee. De
primaire productie (als basis van de voedselketen) in water, en dus ook de Waddenzee, is
afhankelijk van de hoeveelheid licht en nutriënten.
•

In de Waddenzee is over het algemeen de hoeveelheid licht in de waterkolom mede
beperkend voor de primaire productie. De Waddenzee zal productiever worden
naarmate het lichtklimaat verbetert.

•

De hoeveelheid licht die doordringt in het Waddenzeewater wordt vooral bepaald door
de hoeveelheid gesuspendeerd sediment, oftewel zwevend slib, bestaande uit
anorganische deeltjes die dikwijls in coagulaten met organisch materiaal voorkomen.

•

Organisch materiaal is alleen bij het optreden van planktonbloeien medebepalend voor
het doorzicht. Antropogene emissies van nutriënten en de invloed daarvan op de groei
van fytoplankton vormen daarom geen belangrijke sturende factor voor het doorzicht
van het Waddenwater.

Het aspect nutriënten wordt behandeld door de themagroep “voedselweb”. Dit rapport
behandelt het aspect licht, en met name de zwevende stof (slib-) huishouding, omdat die
vooral het doorzicht, en dus de helderheid van het water, bepaalt (zie bovenstaande
stellingen).

2.2

Slibhuishouding

In de getijdenzone van een estuarien gebied zoals de Waddenzee is het een natuurlijk proces
dat sedimenten door waterstromingen en golfwerking voortdurend eroderen, in de
waterkolom in suspensie gaan en vervolgens weer bezinken (Postma 1967, de Jonge 1992).
Om antropogene effecten op deze sedimenthuishouding te kunnen onderscheiden is het van
belang deze te vergelijken met het sedimenttransport dat van nature plaatsvindt. Om wat
voor hoeveelheden gaat het en waar komt het slib in de waterkolom vandaan?
Slibconcentratie
De gemiddelde slibconcentratie in de Waddenzee varieert enorm, ook jaargemiddeld. De
range loopt van ca. 25 – ca. 150 mg/l zwevend materiaal en met een Waddenzeebreed
gemiddelde van ca. 80 mg/l water. Over het gehele Waddengebied zit er dan gemiddeld een
hoeveelheid gesuspendeerd slib in de waterkolom met een ordegrootte van ruwweg
anderhalf miljoen kilo.
•

Ruw geschat bevindt zich in het water van de Waddenzee gemiddeld tussen één en
twee miljoen kilo aan zwevend materiaal, wat overeenkomt met een bodemlaagje slib
van ca. 0,5 - 1 millimeter.

Import van slib
Slib in de Waddenzee komt van oorsprong uit de Noordzee. Het materiaal dat de troebeling
voor het grootste deel veroorzaakt is echter lokaal opgewerveld slib.
Het slibtransport langs de Hollandse kust is tot op heden onderschat doordat er geen
doelgerichte onderzoeken naar zijn uitgevoerd en de slibmonitoring te ver uit de kust
plaatsvond om een goed beeld te kunnen opleveren. De mogelijke relaties tussen slib langs
de kust, al of niet in relatie tot menselijke activiteiten (de Jonge en de Jong, 2002), en de
Waddenzee zijn frequent bediscussieerd in de literatuur (Postma, 1954, de Jonge en Postma,
1974; de Jonge et al. 1996). Uit recent onderzoek blijkt dat de slibtransporten door het
Marsdiep groter zijn dan eerder werd aangenomen (Nauw & Ridderinkhof, 2009). Bovendien
is vastgesteld dat grotere slibvoorkomens langs de Nederlandse kust zich vooral
concentreren in een zone relatief dicht bij de kust en nabij de zeebodem (Ridderinkhof,
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2008). De eerste metingen suggereren dat de aanvoer wel eens een factor 10 hoger zou
kunnen zijn dan tot nog toe werd aangenomen. Dat zou kunnen betekenen dat een groter
slibaanbod langs de kust (zie ook de Jonge en de Jong, 2002) zou kunnen leiden tot een
hogere influx naar de Waddenzee toe met gevolgen voor de lichtcondities.
Van jaar op jaar zijn er grote variaties in de concentraties en volumes aan zwevende stof die
door de zeegaten in- en uitstromen. Met de vloedstroom wordt meer slib aangevoerd dan dat
er met de ebstroom verdwijnt. Er zijn een aantal processen die slibimport bevorderen
(Dronkers, 1984). De bijdrage van de netto import aan de troebelheid van de Waddenzee
hangt dan sterk af van de verblijftijd van slibdeeltjes in de waterkolom. Daarover is nog
weinig bekend.

Slibvoorkomens
Recente publicaties en berekeningen hebben meer inzicht opgeleverd in de interne
slibhuishouding van de Waddenzee. Berekend is dat gedurende het Holoceen in het
Nederlandse deel van het Waddengebied inclusief de later bedijkte gebieden ca. 64 miljard
m3 zand en ca. 19 miljard m3 slib is afgezet (Beets & Van der Spek, 2000). Naar schatting
bevindt zich ca. twintig procent van dit slib in het huidige buitendijkse deel van het
Waddengebied. Hieruit volgt dat gemiddeld over het oppervlak van de Waddenzee de
ondergrond bestaat uit een pakket Holoceen sediment van ruwweg 4,5 meter zand en 1,5
meter slib. Naast dit Holocene sediment kunnen in diepere geulen pre-Holocene sedimenten
worden blootgelegd waaronder ook keileem kan voorkomen. Deze hoeveelheden zijn echter
nog met grote onzekerheden omgeven en zullen van locatie tot locatie zeer verschillen. Bij
grote ingrepen in de Waddenzee of haar hydraulica wordt geadviseerd om een duidelijker
beeld te krijgen van de slibhoeveelheden in de ondergrond.
Een zeer groot deel van het slib zit “verstopt” tussen het zand, veelal verdeeld tussen de
poriën of meer geconcentreerd in dunne sliblenzen. Daarnaast is veel van het slib niet
uniform over het waddengebied tot afzetting gekomen. Het aandeel slib neemt over het
algemeen toe met de afstand tot het zeegat en de geulen. In de huidige Waddenzee is veel
slib aanwezig in het Eems-Dollard gebied en in gebieden die zich kenmerken door luwte en
die aan het einde van een geulenstelsel liggen, zoals in de kustzone, op de wantijen en
bijvoorbeeld achter in de Dollard (Eems estuarium). Daarnaast is veel tot klei geconsolideerd
slib tot afzetting gekomen in 'oude' geulen, waarvan de transportfunctie is opgeheven of is
overgenomen door andere geulen, zoals in de westelijke Waddenzee door de aanleg van de
Afsluitdijk, en in binnenbochten van meanderende geulen, kreken en prielen. Een aantal
andere ‘sinks’ van slib in de Waddenzee zijn mosselbanken, waarin enkele miljoenen kubieke
meters kunnen zijn opgeslagen (Oost, 1995), kwelders, havens en Vlakte van Oosterbierum.

Slibtransport
De verschillende slibvoorkomens in de bodem kunnen een bron van gesuspendeerd slib
worden als ze aan snee komen en geërodeerd worden. De gemiddelde hoeveelheid
gesuspendeerd slib, die de helderheid van het water bepaalt valt in het niet bij de in potentie
beschikbare hoeveelheden slib die in de zeebodem liggen opgeslagen. Als er maar een zeer
klein deel van het slib vrijkomt zal dit onmiddellijk de helderheid beïnvloeden. Het door ons
geschatte bruto interne slibtransport in de Waddenzee is ongeveer van dezelfde ordegrootte
(108 tot 109 m3/jr) als het slibtransport dat ieder tij via de zeegaten heen en weer wordt
getransporteerd. De netto sedimentatie ligt waarschijnlijk twee tot drie ordegrootten lager.
Voor het Eems estuarium (de Jonge 1992, 1995) is de omvang van het transport door het
zeegat tussen Borkum en Rottumeroog 32 x 106 ton/jr slib en dat nabij de mond van de
Dollard 31 x 106 ton/jr. Het windgedreven laterale transport is totaal > 20 x 106 ton/jr (voor
de Hond-Paap zijn geen gegevens beschikbaar). Het longitudinale transport kan worden
geschat op de massa die er is (150 x 103 ton) vermenigvuldigd met het aantal getijden ofwel
110 x 106 ton/jr. Samen met het laterale transport komt de totale slibflux voor het Eems
estuarium op tenminste 130 x 106 ton/jr (Fig. 1). De netto import vanuit het kustwater is
berekend op slechts 1,5 x 106 ton/jr ofwel ca. 1% van de totale interne flux. Het geschatte
aanbod van slib vanuit de kustzone naar het zeewaartse deel van het Eems estuarium
(Figuur 1) bedraagt in vergelijking met de hoeveelheid die er gemiddeld in suspensie is
slechts 3.5% per getij. Maar, dat slib wordt wel aangeboden aan een systeem dat slib
vasthoudt en ophoopt, waardoor het totale cumulatieve effect van dit aanbod veel
belangrijker is dan 3.5%. Hoeveel belangrijker is zonder verder onderzoek niet goed vast te
stellen. Iets dergelijks geldt ook voor de rest van de Waddenzee.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de import van slib uit de Noordzee
kwantitatief maar een zeer klein aandeel levert in de totale slibhuishouding van de
Waddenzee (de Jonge 1995). Een belangrijk deel van het slib in de waterkolom van de
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Waddenzee komt door opwerveling in de Waddenzee zelf. In welke mate echter het aanbod
van ‘fijn slib’ uit de kustzone bijdraagt tot een verhoogde achtergrondconcentratie is zonder
nader onderzoek op dit ogenblik niet eenduidig vast te stellen.
•

De troebelheid van het Waddenzeewater wordt veroorzaakt door de aanvoer van slib
uit de Noordzee en door het opwervelen van het slib dat in de Wadbodem aanwezig is.

Gezien de grote in potentie beschikbare hoeveelheden slib die in de zeebodem liggen
opgeslagen, die onmiddellijk de helderheid beïnvloeden als er maar een zeer klein deel van
het slib vrijkomt (zie hierboven), is het van belang om te weten welke factoren op de bodem
van invloed zijn. Hierna worden eerst interne processen beschreven en vervolgens (in
paragraaf 2.3) antropogene (bodemberoerende) processen.

Figuur 1. Slibtransport in het Eems-Dollard estuarium (De Jonge, 1995)

Interne processen
Voor het Eems estuarium is op basis van veldmetingen aannemelijk gemaakt dat dit systeem
wat betreft gesuspendeerd sediment sterk wind-gedomineerd is. De variaties in de
concentraties zwevend materiaal kunnen voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan
de variaties in de windsnelheden en de golfwerking die daarvan het gevolg is. Er is geen
reden om aan te nemen dat dit voor het oostelijk wad en de ondiepere delen van de
westelijke Waddenzee, waar dergelijke metingen ontbreken, anders zou zijn.
Bij het interne transport van slib in de Waddenzee spelen de volgende natuurlijke processen
een rol.
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Internal physical processes

Fig. 9

During high tide
A. resuspension of mud by wind waves
B. horizontal transport by tidal currents

Wind driven deposition &
resuspension
Tidal transport
Tidal transport
& redistribution

Intertidal flat

Channel

Internal physical processes

Fig. 9

During low tide
A. transport, mixing and redistribution in the channels

Intertidal flat
Tidal transport
& redistribution

Channel
Figuur 2. Interne fysische processen in de Waddenzee bij hoog- en laagwater

Bij ieder getij en bij windgolven zal sediment in suspensie gaan wanneer de stroomsnelheid
de kritische schuifweerstand van het bodemoppervlak (bed shear stress) overschrijdt. De
weerstand van de wadbodem tegen erosie van slib wordt mede bepaald door de op of in het
bodemvlak aanwezige organismen die een stabiliserende of een destabiliserende invloed
kunnen hebben.
Dicht aaneengesloten oppervlakten bezet met dierlijke of plantaardige organismen kunnen
leiden tot een geïntensiveerde afzetting van slib en dus een verandering van de
leefomgeving. Het betreft hier mossel- of oesterbanken, banken van schelpkokerwormen
(Lanice), zeegrasvelden, kweldervegetaties maar ook de dunne films gevormd door
Cyanobacteriën en bodemdiatomeeën. Daarom worden deze organismen tegenwoordig ook
wel ‘biobouwers’ genoemd. Deze geleidelijk vastgelegde slibhoeveelheden kunnen echter
plotseling in grote hoeveelheden vrij komen wanneer de biobouwers, periodiek, antropogeen,
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door sterk toenemende ‘biobrekers’ (garnalen, slijkgarnalen, kokkels, wadpieren) en/ of door
veranderende of extreme weersomstandigheden, afsterven of verplaatst worden.
Door het onregelmatige patroon van de verdeling van slib in het sediment kunnen lokaal en
in de tijd grote verschillen optreden in de mate van erosie en opwerveling van het in de
wadbodem aanwezige slib. Veranderingen in stroomsnelheid, in het getijverschil, in het
slibgehalte van het sediment, in het golfklimaat en in de balans tussen ‘biobouwers’ en
‘biobrekers’ (bio-stabilisatoren en bio-destabilisatoren), kunnen een structureel effect hebben
op de hoeveelheid slib die in suspensie komt.
2.3

Antropogene invloeden op de slibhuishouding

2.3.1 Ingrepen in areaal en stromingspatronen
Het getijdengebied van de Waddenzee is in de loop van de bewoningsgeschiedenis vanaf de
late Middeleeuwen tot diep in de twintigste eeuw stelselmatig verkleind door landaanwinning
en afsluiting van zeearmen. Het oorspronkelijke areaal wadplaten in de Waddenzee is
afgenomen met 58 % (Delafontaine et al., 2000). Deze afname is voor een deel het gevolg
van natuurlijke opslibbing, gevolgd door bedijking.
Door harde dijklichamen zijn overgangszones versmald of abrupt beëindigd en zijn
verbindingen met het achterland afgesneden. Brede brakwatergebieden en kustmoerassen
hebben plaats gemaakt voor een scherpere scheiding tussen zoet- en zoutwater.
•

De verkleining van de Waddenzee is gepaard gegaan met een verlies aan
verscheidenheid aan milieus en gradiënten. Juist de ondiepe en langs de kust gelegen
delen waar slib werd vastgelegd in kwelders, baaien en moerassen, zijn aan het
estuariene areaal onttrokken.

Door de aanleg van barrières als dammen en (afsluit)dijken en of door het verdiepen en
kanaliseren van geulen worden stromingspatronen geforceerd waardoor heftige
sedimentverplaatsingen worden geïnduceerd die decennialang kunnen voortduren. Na de
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 zijn aanzienlijke hoeveelheden sediment verplaatst,
waarbij geulen zijn opgevuld en nieuwe geulen en platen zijn gevormd (Javaruggen, Vlieter).
Dit proces is nog niet ten einde. Ten gevolge van de afsluiting van de Lauwerszee in 1969
vindt nog steeds sterke erosie plaats van de bodem onderlangs de Lauwersmeerdijk, terwijl
slib wordt afgezet in de geul (Zoutkamperlaag). Aan de netto en bruto slibtransporten ten
gevolge van de afsluiting van de Zuiderzee en de Lauwerszee zijn nog weinig berekeningen
gedaan (pers. meded. Albert Oost, 2009). De veranderingen in het westelijk deel van de
Waddenzee duren ook nog voort, wat onder meer blijkt uit het nog steeds verschuiven van
de wantijen naar het oosten (Oost & Kleine Punte, 2003).
•

Ten gevolge van de aanleg van (afsluit-)dijken in de Waddenzee worden
sedimentverplaatsingen geforceerd die tientallen jaren kunnen voortduren en
waardoor de troebelheid van de waterkolom op tijdschalen van orde decennia kan
toenemen.

Grootschalige ingrepen in de morfologie van de Waddenzee en het Eems estuarium hebben
eveneens geleid tot een permanente verandering in het verschil tussen hoog- en laagwater
(zie figuur 3a). Na afsluiting van de Zuiderzee is het getijverschil in de westelijke Waddenzee
structureel toegenomen met 15 cm bij Den Helder en 50 cm bij Harlingen. Dit ging
ondermeer gepaard met gemiddeld veel hogere stroomsnelheden dan voorheen (zie figuur
3b en de snelle waterstijging tijdens de vloed na de afsluiting van de Zuiderzee in figuur 3a).
Bij hogere stroomsnelheden neemt de erosie en dus ook de hoeveelheid gesuspendeerd
materiaal fors toe omdat de hoeveelheid slib die in stromend water in suspensie kan blijven
in eerste benadering evenredig is met het kwadraat van de stroomsnelheid.
•

Door het veranderde getij (toename van de stroomsnelheden) na afsluiting van de
Zuiderzee is mogelijk ook het doorzicht in de westelijke Waddenzee gedurende
tijdschalen van orde decennia verminderd.

In het Eems-Dollard estuarium is het getijverschil door kanalisatie en verdieping (en geringe
zeespiegelstijging) in de afgelopen 100 jaar enorm toegenomen, gemiddeld met 25 cm/eeuw
bij Borkum, 57 cm/eeuw bij Emden en ~1 tot 2,6 m bij Herbrum sedert de
verbeteringswerken van de rivier de Eems (de Jonge, 1983; Mulder, 2004; Talke & De Swart,
2006). De oorspronkelijke lengte-breedte-diepte-verhouding van de Eems is door de
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inpolderingen, de kanalisatie en de verdiepingen enorm veranderd en uit balans geraakt
(Van der Welle & Meire, 1999).

Figuur 3a. Verandering in getijverschil en het verloop van het getij (curve) bij Den
Oever voor en na de afsluiting van de Zuiderzee (uit de Jonge & de Jong, 1992).

Figuur 3b. Relatieve verandering in de gemiddelde stroomsnelheden van het water
in de westelijke Waddenzee ten gevolge van de afsluiting van de Zuiderzee in 1932
(de Jonge & de Jong 1992; naar Thijsse 1972).

2.3.2

Baggeren en baggerstort

Om havens en vaarwegen op diepte te houden wordt in het Nederlandse deel van de
Waddenzee jaarlijks circa 8 miljoen m3 sediment gebaggerd, waarvan een groot deel bestaat
uit slib. De slibspecie wordt verdeeld over 38 locaties in de Waddenzee gestort. Het
totaaloppervlak van de stortlocaties is slechts 7 km2.
In het Duits-Nederlandse Eems-Dollardverdragsgebied, het eigenlijke Eems estuarium, wordt
jaarlijks circa 9 miljoen m3 gebaggerd t.b.v. het toegankelijk houden van de Eemshaven en
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de haven van Delfzijl en aan de Duitse zijde de haven van Emden (pers. meded. H. Mulder,
RWS). Daarnaast hebben er met name vanaf 1984 grootschalige veranderingen
plaatsgevonden met betrekking tot de River de Eems zelf. Naast die veranderingen wordt er
ook vrijwel continu gebaggerd op de rivier de Eems zelf over het traject Emden-Papenburg.
In de afgelopen 30 jaar is een verhoogde troebelheid geconstateerd van 45% bij Delfzijl
(Mulder, 2004). In de periode 1954-1978 wisselt, afhankelijk van de baggerintensiteit en de
plaats van baggeren, de troebelheid tussen Borkum en Emden van gemiddeld 45 tot 95 mg/l
zwevende stof (de Jonge, 1983; De Jonge & Brauer, 2006; Fig. 5). De gemiddelde
concentratie zwevend materiaal op 1 m diepte in het troebelheidsmaximum (Fig. 6) is
toegenomen van 110 mg/l in 1954 tot 200 mg/l in 1975/76 en 900 mg/l in 2005/06.
Recentelijk zijn plaatselijk bij de geulbodem op de rivier de Eems waarden gemeten van
5000-25000 mg/l zwevende stof, waarbij het slib niet meer gesuspendeerd is maar 'fluid
mud' is geworden. Lokaal komt zelfs 'fluid mud' van meer dan 2 meter dikte voor (Talke &
De Swart, 2006). Het troebelheidsmaximum is in de loop der tijd ook stroomopwaarts
geschoven, van Emden (Postma, 1967) tot boven Leer (Fig. 6; Talke et al, 2009). Ook is de
lengte van het troebelheidsmaximum enorm toegenomen, tot ca. 30 km. (Fig. 6). De
verhoogde troebelheid in het troebelheidsmaximum zorgt voor nagenoeg duisternis aan het
oppervlak van het water en voor sterk verminderde lichtdoordringing in het water van vrijwel
het gehele estuarium. Geschat wordt dat de primaire productie van het fytoplankton onder
invloed van de troebelheid met ca. 60% is afgenomen. Vanwege het relatief hoge gehalte
aan organisch materiaal neemt met het stijgen van het zwevend materiaal de zuurstofvraag
evenredig toe, waardoor in de periode mei tot oktober over een afstand van 10 – 15 km een
sterke onderverzadiging van zuurstof of zelfs geheel zuurstofloze omstandigheden voor
komen (Fig. 4; Talke et al, 2009).

Fig. 4.

Longitudinale verdeling in het Eems estuarium (in kilometers vanaf de Noordzee)
van zoutgehalte (a), zwevende stof (b) and zuurstofconcentratie (c) als functie van de
diepte onder het wateroppervlak. Metingen gedaan gedurende de eb op 2 augustus 2006
(naar Talke et al., 2009). De km aanduiding loopt van zee (kop van Borkum) naar
Herbrum.
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Figuur 5. Zwevende stof gehalte gerelateerd aan de baggerafstand in het Eems estuarium
(uit De Jonge, 1983).

Waarnemingen en interpretaties duiden er op dat de sterk toegenomen zwevende
stofconcentraties in de Eems het gevolg zijn van baggeren, verdiepingen en kanaliseringen
(Ongepubliceerd onderzoek van de Jonge en de Swart; Fig. 6; Talke & De Swart, 2006).
•

De zwevende stof concentraties in het estuarium tussen Borkum en Emden worden,
naast natuurlijke factoren, mede bepaald door het onderhoudsbaggerwerk waarbij is
vastgesteld dat de concentraties sedert de zeventiger jaren 2 – 3 maal hoger liggen
dan in de vijftiger jaren.

•

Stroomopwaarts van Emden zijn de zwevende stof concentraties een factor 10 hoger
dan in de vijftiger jaren en zijn grote delen van de Eemsbedding 's zomers gevuld met
'fluid mud'. De zuurstofspanning in dat gebied is dan praktisch nul.

Bij de aanleg en het onderhoud van een verdergaande verruiming van de vaargeul
Noordzee-Eemshaven en van de verdieping en uitbreiding van de Eemshaven zelf zullen de
komende jaren enkele miljoenen kubieke meters sediment extra worden gebaggerd en
verspreid. De consequenties hiervan zijn weliswaar voorspeld via modellen (pers. meded. H.
Mulder, RWS), maar de werkelijke effecten zijn daarmee nog niet bekend. De kwaliteit van
de toegepaste slibmodellen is nog steeds niet zodanig dat de modelvoorspellingen als
betrouwbaar kunnen gelden.
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Figuur 6. Verhoging van het zwevende stofgehalte in de tijd en verschuiving en
verlenging van het troebelheidsmaximum in ruimte en tijd in het Eems-Dollard
estuarium tussen Borkum en Herbrum (Bron: V.N. de Jonge, ongepubliceerd). De km
aanduiding loopt hier van Herbrum naar Borkum.

In het Eems-estuarium leidt de vaargeulverdieping tot een vergroting van het getijverschil
(de Jonge, 1983) tengevolge van vooral een verlaging van de laagwaterstanden. De
zeespiegelstijging leidt tot een verhoging van de hoogwaterstanden, waardoor het
getijverschil in het estuarium significant (~25 - ~45 cm per eeuw) en op de rivier de Eems
enorm (van 1 m in 1937 tot 2.65 m in 2005 bij Herbrum, Fig. 7) is toegenomen (Talke & De
Swart, 2006).
Elders in de Waddenzee wordt jaarlijks regelmatig gebaggerd om de veerverbindingen naar
de eilanden en de havens op diepte te houden. Het open houden van havenbekkens gebeurt
ook steeds meer door mechanisch slib op te wervelen en dat met de ebstroom mee te laten
voeren. De gevolgen van de toepassing van deze techniek voor de haven zijn onderzocht
maar de (langere termijn) gevolgen voor het lichtklimaat in de Waddenzee zelf zijn echter
niet bekend.
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Figuur 7. Veranderingen van het gemiddelde hoog- en laagwaterniveau, stroomafwaarts van
de stuw bij Herbrum in de Eems (uit: Harbasins-rapportage).

2.3.3 Schelpdier- en garnalenvisserij
Momenteel worden er 93 vergunningen voor de mosselvisserij afgegeven. Naast de
mosselzaadvisserij, die in de periode tot 2020 volledig bodemvrij wordt gemaakt bij
uitvoering van het Mosselconvenant 2009, bevinden zich in de Waddenzee een geschat
oppervlak van 7700 hectare aan mosselpercelen waarvan ca. de helft wordt geëxploiteerd.
De mosselen op deze kweekpercelen worden niet alleen opgevist maar tussentijds ook
geschud en herschikt om predatoren (zeesterren) en aangroei te verwijderen (De Vlas et al.,
2005). Bij het opvissen en verplaatsen van mosselen kan het doorzicht in de omgeving sterk
teruglopen (De Vlas et al., 2005). Het vrijkomende slib zal de slibsedimentatie in de directe
omgeving kunnen beïnvloeden.
•

Omwoeling van de bodem bij de schelpdiervisserij en het opschudden van
mosselkweekpercelen gaat gepaard met het uitwassen en in suspensie brengen van
slib uit de bodem en draagt bij aan een tijdelijke en locale vertroebeling van de
waterkolom. Dit opschudden kan ook een puntbron zijn van slibsedimentatie voor de
naaste omgeving, omdat de mosselen grote hoeveelheden slib kunnen accumuleren.

De intensiteit van de garnalenvisserij op de Waddenzee wordt nergens geregistreerd. Een
grove schatting geeft echter het volgende beeld. Er zijn 87 garnalenschepen met een
vergunning om te mogen vissen. Daarvan mogen 38 vergunninghouders alleen op de
Waddenzee vissen. Berekend is dat de garnalenvloot ca. 6000 zeedagen per jaar op de
Waddenzee vertoeft (Concept Passende Beoordeling Garnalenvisserij, 2008). Uitgaande van
een korbreedte van 2x 9 meter en een geschat vistraject van hooguit 20 km per dag (geen
gegevens) bedraagt het totale beviste oppervlak in de Waddenzee dan ruwweg < 2000 km2.
Wanneer aangenomen wordt dat vooral in het sublitoraal (ca. 1000 km2) wordt gevist (met
een voorkeur voor bepaalde visgebieden die vaak langs de randen liggen van de grote
geulen) komt dit er op neer dat de wadbodem beneden de laagwaterlijn gemiddeld twee keer
per jaar wordt beroerd door vistuig (grove schatting).
•

Omdat de garnalenvisserij zich concentreert op bepaalde geulen en plaatranden kan de
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visfrequentie lokaal vele malen hoger zijn, terwijl andere delen wellicht onberoerd
blijven.

64.038 ha (26%) van het droogvallend deel van de Waddenzee is gesloten verklaard voor de
bodemberoerende visserij (PKB). De geulen binnen deze platen mogen echter wel bevist
worden.
In figuur 8 is de visserijdruk weergegeven op basis van VMS-tracker gegevens, waarmee ca.
30% van de garnalenvloot is uitgerust (uit: Slijkerman et al. 2008). Uit deze gegevens
ontstaat de indruk dat de garnalenvisserij zich vooral concentreert in het westelijk deel van
de Waddenzee. De verspreiding in figuur 8 geeft echter een onvolledig en vertekend beeld
omdat de oostelijke Waddenzee vooral bevist wordt door kleine schepen die niet over een
VMS-tracker beschikken. Daarnaast zijn daar ook Duitse vissersschepen actief. Naar
schatting is de druk op de oostelijke Waddenzee per oppervlak groter dan in het westelijk
deel (pers. meded. N. Dankers).

Figuur 8. Visserijdruk garnalenvisserij door Nederlandse vissers 2005-2007 gebaseerd op
vissersschepen die uitgerust zijn met een VMS-tracker. (Bron: PKB Waddenzee). De figuur
laat een onderschatting zien van de visserijdruk in met name de oostelijke waddenzee omdat
de activiteit van Duitse en kleinere garnalenschepen zonder VMS-tracker niet in de figuur zijn
verwerkt.

2.3.4

Overige sedimentberoering

kokkelvisserij
De mechanische kokkelvisserij is sinds 2005 in de Waddenzee gestaakt vanwege het effect
op de voedselvoorziening voor vogels. Aangenomen mag worden dat door de mechanische
kokkelvisserij ook veel bodemslib tijdelijk in suspensie werd gebracht, maar net als bij de
garnalenvisserij is hieraan nooit goed aandacht besteed.
Door handkokkelvissers mag jaarlijks 5% van het oogstbare kokkelbestand opgevist worden.
In de periode 1995 – 2004 was de handmatige bevissing met 20 vergunningen gemiddeld
0,65%. Momenteel zijn er 31 vergunningen voor handkokkelaars.
schelpenwinning
In de Waddenzee en de zeegaten wordt ca. 150.000 m3 aan schelpen per jaar gewonnen
over 0,6-1,8% van het oppervlak. Schelpenwinning vindt plaats in het Vlie, Marsdiep en het
Friese zeegat. De effecten van de winningen op de morfologische stabiliteit van binnen- en
buitendelta zijn onduidelijk.
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zandwinning
Sinds 1998 worden geen ontgrondingsvergunningen voor zandwinning in de Waddenzee
afgegeven. Sinds 1999 is het alleen nog toegestaan om zand te winnen dat vrijkomt bij het
uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken in de vaargeulen (ca. 500.000 m3/jr). Zandwinning
door Duitsland in het Eems-Dollard estuarium is nog wel toegestaan (pers. meded. Herman
Mulder, RWS).
zandsuppleties
Over de mogelijke gevolgen van strand-, kust- of vooroeversuppleties op de lange termijn
voor het slibgehalte en de helderheid van de Waddenzee zijn geen precieze gegevens
bekend.
mechanische pierenstekerij
In de Waddenzee zijn vier bedrijven die mechanisch op wadpieren vissen, waarvan één bij
Texel en drie op het Balgzand. De pierenvissers vergraven circa 0,3 - 0,5 km2 per jaar.
scheepvaart en recreatie
Andere bodemberoerende activiteiten in de Waddenzee zijn beroeps- en pleziervaart en
wadlopen. Lokaal zou de doorvaart van grote (veer-)boten door smal vaarwater sterke erosie
en vertroebeling kunnen veroorzaken.
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3

Probleemanalyse wadbodem en waterkolom

3.1

Is de Waddenzee troebeler dan vroeger?

Het vertrekpunt van de voorliggende rapportage is het thema "Herstel helderheid water". Dat
impliceert dat het water van de Waddenzee vroeger helderder is geweest. Is dat ook zo?
Metingen
Directe metingen aan de helderheid worden op een aantal plaatsen in de Waddenzee
uitgevoerd.
Het NIOZ meet bij de haven van het instituut op het moment van hoogwater het doorzicht
met de Secchi-schijf 40 keer per jaar sinds 1974 (pers. meded. Katja Philippart, NIOZ).
Daarnaast bepaalt het NIOZ in het Marsdiep vanaf de veerboot doorlopend het zwevende
stofgehalte middels het meten van gereflecteerd geluid (Acoustic BackScatter). Onlangs is
een voor Rijkswaterstaat uitgevoerde analyse van deze veerbootmetingen afgerond (Nauw &
Ridderinkhof, 2009). De temporele variaties in slibgehalte blijken op verschillende tijdschalen
(getij, seizoenen, jaren) enorm te zijn. De metingen laten in de periode 1998-2006 een
duidelijke afname van het slibgehalte in het Marsdiep zien (fig. 13 t/m 16 in Nauw &
Ridderinkhof, 2009). Een oorzaak van deze afname in slibgehalte, en daarmee gepaard
gaande toename van de helderheid, is op dit moment (nog) niet bekend. In de periode 20062008 zijn er overigens onvoldoende veerbootmetingen uitgevoerd om een betrouwbare
schatting van de gemiddelde slibgehaltes te geven.
Rijkswaterstaat doet in het kader van de biologische monitoring lichtmetingen (ter bepaling
van de lichtuitdovingscoëfficiënt) als er watermonsters worden genomen om de fytoplankton
samenstelling te bepalen. De bemonstering vindt plaats op een vijftal stations in de
Waddenzee en het Eems estuarium en met een frequentie van ca. 15 keer per jaar.
Daarnaast wordt door Rijkswaterstaat ook het drooggewicht aan zwevend materiaal per
volume water bepaald als maat voor het doorzicht. Rijkswaterstaat meet de concentratie aan
zwevend materiaal op verschillende locaties in de Waddenzee sinds 1972 met een frequentie
van ca. 15 keer per jaar. Het oppervlaktewater wordt daarbij in principe op één meter onder
het wateroppervlak bemonsterd en zo mogelijk met afgaand tij. Van acht locaties bestaan
aaneengesloten meetreeksen van 35 jaar.
Analyse van de metingen die aan doorzicht of zwevend materiaal zijn gedaan leiden tot de
volgende conclusie:
•

Op basis van de bestaande meetgegevens aan zwevende stof of doorzicht en de
daaraan uitgevoerde analyses is over de periode 1975-2009 geen eenduidige
ontwikkeling in de tijd vast te stellen in de concentraties zwevende stof in de
Waddenzee, met uitzondering van het Eems estuarium.

•

Uit het gegeven dat uit de metingen in de Waddenzee geen eenduidige ontwikkeling in
de mate van helderheid van het Waddenwater blijkt, kan niet geconcludeerd worden
dat de Waddenzee niet troebeler of helderder is geworden.
Door beperkingen van alle gebruikte meetmethoden en het relatief geringe aantal
metingen in verhouding tot de optredende variatie onder natuurlijke omstandigheden
(b.v. wind, getijfase) vertonen de meetwaarden een grote fluctuatie. Hierdoor, en ook
door tijdelijke veranderingen onder invloed van menselijke activiteiten, kan een
eventuele ontwikkeling in de helderheid worden gemaskeerd. Ook kan een
verschuiving in de mate van helderheid zijn opgetreden in de periode voor 1970,
voordat met de meetreeksen werd gestart.

De hoeveelheid zwevende stof in de kustzone is gerelateerd aan de waterbeweging. De
intensiteit van de waterbeweging (turbulentie) verandert met het tij, met de springtijdoodtij-cyclus en met de sterkte van de wind, windrichting en strijklengte. De gemeten
slibgehaltes vertonen dan ook zeer grote fluctuaties, waardoor eventueel optredende
veranderingen gemakkelijk kunnen worden gemaskeerd.
Ondanks deze fluctuaties in de gemeten slibgehaltes en de beperkingen van de
meetmethoden blijkt uit de analyses van het Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van
Rijkswaterstaat dat zich gedurende de periode 1970-1990 een forse tijdelijke toe- en afname
in de concentraties zwevende stof heeft voorgedaan, vooral in het westelijke deel van de
Waddenzee. De variatie in zwevend materiaal vertoont een goede correlatie met de
dumpingen van havenspecie voor de Hollandse kust bij Scheveningen die op zich weer is te
relateren aan de zoetwaterafvoeren (de Jonge & de Jong, 2002a). Of er sprake kan zijn van
een causaal verband tussen genoemde factoren dient met prioriteit te worden onderzocht.
Ook dient dan de natuurlijke variabiliteit (door meteorologische omstandigheden, langjarige
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getijcycli, rivierafvoer, etc.) meegenomen te worden.
In het Eems-Dollard gebied is, ondanks een grote spreiding in meetwaarden, een duidelijke
ontwikkeling in de tijd waarneembaar (zie par. 2.3.2).
•

Sinds ca. 1970 is de concentratie zwevende stof in het hele Eems estuarium
verveelvoudigd door de kanalisatie en verdieping van de vaargeul en door de
toegenomen getijslag en stroomsnelheden. De grootste toename is die in het
troebelheidsmaximum (die nu geen maximum meer kent maar een lange
troebelheidszone is), stroomopwaarts van Emden. Lokaal treden 'fluid mud' bodems
op, die gepaard gaan met zeer lage (< 2,5 mg/l) zuurstofgehalten (Talke et al, 2009).

Literatuuronderzoek
Uit de periode voor 1970 bestaan geen langjarige meetreeksen aan doorzicht of zwevende
stof (van den Hoek et al. 1979). Wel is het mogelijk om veranderingen in en van de
Waddenzee aan te geven die mogelijke veranderingen in het doorzicht hebben veroorzaakt.
Zo is in paragraaf 2.3.1. de relatie tussen de aanleg en het voorkomen van kunstwerken en
troebelheid al beschreven, wat leidt tot de volgende conclusies:
•

Na afsluiting van de Zuiderzee in 1932 is het verschil tussen hoog- en laag water
(getijslag) in de westelijke Waddenzee toegenomen, gepaard gaande met gemiddeld
hogere stroomsnelheden. Het is aannemelijk dat hierdoor het doorzicht na 1932 is
verminderd omdat de hoeveelheid gesuspendeerd materiaal toeneemt bij hogere
stroomsnelheden.

•

Door de aanleg in de Waddenzee van barrières als dammen en afsluitdijken, of door
het verdiepen en kanaliseren van geulen, worden stromingspatronen geforceerd, wat
leidt tot heftige en langdurige sedimentverplaatsingen. Dit leidt tot een toename van
erosie en sedimentatie en het in suspensie zijn van zwevende stof.

Ook zegt het voorkomen van biota in het verleden iets over de milieuomstandigheden in die
tijd. Zo is bekend dat voor 1930 grote delen van de westelijke Waddenzee bedekt waren met
een ondergedoken vorm van Groot zeegras (De Jonge & Ruiter, 1996; Van der Heide et al,
2007). Op basis van gegevens over de vroegere verspreiding kan worden afgeleid dat
zeegras destijds ook in het dieper gelegen water op de bodem groeide (de Jonge & de Jong,
1992; de Jonge & Ruiter, 1996).
•

De historische verspreiding van sublitoraal zeegras in de westelijke Waddenzee voor
de afsluiting van de Zuiderzee geeft aan dat het doorzicht in die tijd geen beperkende
factor geweest moet zijn voor de groei van zeegras.

3.2

Aantasting wadbodem en waterkolom

Bij het beoordelen van de menselijke invloed op de wadbodem en de troebelheid van de
waterkolom gaat het erom of de menselijke bodemberoering zich kwalitatief of kwantitatief
onderscheidt van de dynamische processen die van nature in het getijdengebied
plaatsvinden en daarvoor ook kenmerkend zijn. Valt de omwoeling door baggeren en
bodemvisserij weg tegen de achtergrond van de sedimenttransporten die plaatsvinden ten
gevolge van golfwerking en getijbeweging? Of is de antropogene invloed zo 'onnatuurlijk' dat
er gesproken kan worden van een meetbaar en structureel signaal en derhalve een
aantasting van het milieu?

3.2.1

Zwevend slib

Baggeren vindt periodiek plaats in havens en in vaarwegen, zodat het directe effect van de
vergraving van het bodemoppervlak weliswaar min of meer permanent is, maar beperkt blijft
tot deze locaties. Het oppervlak waar bagger gestort wordt in de Waddenzee is eveneens
beperkt in omvang (ca. 7 km2). Geconcludeerd wordt dat baggeren vooral effect heeft door
het in suspensie brengen van slib, wat plaats vindt bij het baggeren zelf, bij het storten van
baggerspecie en indirect door het beïnvloeden van het 3-dimensionale stroomsnelheidsveld
met de bijpassende erosie- en sedimentatieprocessen.

21
In de Eems-Dolllard heeft initieel- en onderhoudsbaggerwerk van geulen en havens, en het
kanaliseren van vaargeulen geleid tot een significante vertroebeling van het
oppervlaktewater. De toegenomen troebelheid wordt niet alleen veroorzaakt door de
baggeractiviteit zelf maar ook en vooral door de daardoor veranderde morfologie en
hydraulische processen (kanaliseringen en verdiepingen).
Ook in andere delen van de Waddenzee worden grote volumes gebaggerd (zie bijlage 4),
maar zijn alleen lokale en tijdelijke effecten van baggeren aangetoond.
Bij het toepassen van de wervelmethode in havens wordt het losgewerkte volume aan slib in
de waterkolom gebracht om met de ebstroom te worden afgevoerd (in gebruik voor de
buitenhaven van Emden, pers. meded. H. Mulder, RWS), in de haven van Lauwersoog en
Harlingen (waarneming H. Sips) en Oudeschild en Ameland (waarneming N. Dankers). Bij
het vergraven en vervolgens storten van bagger zal een deel van de slibspecie in suspensie
gaan. Een algemeen bekend en erkend neveneffect is dat stortplaatsen van fijn baggerslib
zelf weer bronnen worden van zwevend stof (de Jonge & de Jong 2002a).
Buiten het kombergingsgebied van de Eems wordt ook veel gebaggerd in en voor de haven
van Harlingen (1,4 miljoen m3 slib) en de haven van Den Helder (1 miljoen m_), zodat dan
ook daar lokaal effecten zijn te verwachten. Een ander aandachtgebied is de vaarroute naar
Ameland waar gedurende zes maanden per jaar 700.000 m3 slib wordt gebaggerd. In
verhouding tot het beperkte scheepvaartverkeer op deze route, in vergelijking met
bijvoorbeeld Delfzijl, Eemshaven en Harlingen, is dit veel. Hierbij moet bedacht worden dat
niet alleen de hoeveelheid maar ook de plaats van baggeren en dumpen van belang is.
Ingrepen in de buiten- of binnendelta van een zeegat zijn hierbij van grotere betekenis dan
verder kustwaarts met uitzondering van de echte estuaria (pers. meded. Victor de Jonge; zie
ook de Jonge, 1983).
Het opvissen van mosselzaad, maar vooral ook het meerdere keren per jaar bewerken van
mosselkweekpercelen ( 80 km2) waarbij het tussen de mosselen gedeponeerde slib telkens
opnieuw in de waterkolom wordt gebracht, zou mogelijk ook een relevant effect kunnen
hebben op het zwevend slibgehalte. Vanuit het onderhavige perspectief hebben deze
activiteiten nooit aandacht gekregen.
Het slepen met kornetten over de wadbodem (6000 visdagen) veroorzaakt eveneens
slibopwerveling. Ook in dit geval ontbreken meetresultaten.
Er zijn aanwijzingen dat het centrale deel van het wad iets zandiger is geworden door
verplaatsing van slib naar de kustzone. Een oorzaak-gevolg relatie door menselijke
activiteiten is echter niet vastgesteld. Ook in een natuurlijk systeem zonder enige menselijke
beïnvloeding zal slib door natuurlijke processen uiteindelijk naar de randen van de
kombergingsgebieden worden verplaatst.
In hoofdstuk 2 wordt geconcludeerd dat het gehalte aan zwevend materiaal vermoedelijk
grotendeels het resultaat is van interne wind- (en in mindere mate stroming-) gedreven
opwerveling van slib (de Jonge, 1995, de Jonge & van Beusekom, 1995) en minder van
import vanuit de Noordzee (zie ook de Jonge, 1995). Dit is echter geen bewezen feit want er
zijn ook suggesties dat externe bronnen, zoals de havenspeciedumpingen voor de Hollandse
kust een significante verhoging van het zwevend slibgehalte zouden kunnen veroorzaken tot
in de grote geulen van de westelijke Waddenzee (de Jonge & de Jong, 2002a). Een ander
onbekend effect op het lichtklimaat binnen de Waddenzee is die van de strandsuppleties en
de vooroeversuppleties langs de Noordzee kustzone. Dit effect is vermoedelijk vooralsnog
zeer gering gezien de relatief kleine hoeveelheden slib die daarbij vrij komen (schatting:
maximaal 0,18 - 0,60 * 106 m3/jr). Zand op de winplaats bevat ca. 3-5 % slib. Zelfs in het
geval dat dit geheel met de suppletie meegaat en in de Waddenzee terecht komt, is dit nog
een geringe bijdrage. In de toekomst kan dit bruto effect toenemen bij een toename van de
suppletiehoeveelheden.
Conclusie
Buiten het Eems-Dollard gebied kan met de geringe aantal beschikbare metingen
wetenschappelijk niet worden aangetoond dat over de hele Waddenzee de troebelheid
gedurende de laatste eeuw is toegenomen (zie par. 2.3.2), maar kwalitatief kan wel
beredeneerd worden dat veranderingen in troebelheid lokaal waarschijnlijk zijn door ingrepen
van de mens (zie par. 3.1). Ook is duidelijk dat bodemberoerende activiteiten (door
stroming, golven, baggeren, storten van baggerspecie en visserij) slib in suspensie brengen
of houden, en dus bijdragen aan (in ieder geval lokaal en tijdelijk) een vermindering van de
helderheid van het water. Als door deze activiteiten organismen beïnvloed worden die
normaal gesproken de shear strength van het sediment verhogen of verlagen, dan resulteert
dat ook in een verandering van de troebelheid. Daarnaast is er nog weinig bekend over de
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interne slibtransporten in de Waddenzee (uitwisseling tussen platen, mosselbanken, geulen,
kustzone, kwelders). Het effect van zandsuppleties op de slibhuishouding in de Waddenzee
lijkt vooralsnog gering.

3.2.2 Wadbodem
Effecten op de wadbodem zullen groter zijn naarmate de activiteit zich over grotere
oppervlakten uitstrekt.
Garnalenkotters bevissen jaarlijks een oppervlakte vergelijkbaar met die van de gehele
Waddenzee. De visserij concentreert zich in geulen en prielen die meerdere keren per jaar en
soms zelfs permanent worden beroerd. Overigens wordt bij hoogwater ook boven de
laagwaterlijn op de platen gevist.
Effecten van de garnalenvisserij op de biogene structuren van de wadbodem worden vaak
gering geacht ten opzichte van de boomkorvisserij, omdat niet met wekkerkettingen wordt
gewerkt maar met een pees met houten of rubberen rollers. Deze gaat niet door de bodem
maar rolt eroverheen. Aantasting van de epifauna, onder andere door het schuren van de
kuil van het net over de bodem, kan echter niet worden uitgesloten. Zachte biogene
structuren onder de laagwaterlijn (Sertularia bijvoorbeeld) komen niet meer voor.
Bij het beoordelen van de schade door schelpenwinning gaat het vermoedelijk niet zozeer
om het volume (150.000 m3) alswel om het oppervlak waarover de winning plaatsvindt. Naar
schatting 40 - 50% van het diepe water van de Waddenzee is aangewezen als
schelpenwingebied. Potentieel zou er dus veel schade aan het bodemoppervlak kunnen
optreden, te meer juist schelpenrijke bodems een biotoop bieden aan hardsubstraat-fauna.
Waar schelpenvoorraden worden verwijderd verdwijnt ook de epifauna, zoals bijvoorbeeld
zeepokken, zeeanemonen en mosdiertjes. Overigens wordt de ontwikkeling van epifauna op
schelpenbanken waarschijnlijk vooral geremd door de activiteiten van garnalenvissers
(Dankers & Van Moorsel, 2001).
Conclusies
•
Het verdwijnen van biogene structuren wordt wel toegeschreven aan de toename van
de garnalenvisserij (Essink 2005, in Van Moorsel, 2005). Het is onduidelijk welke
invloed dit heeft op de slibhuishouding.
•

Op grond van de volumes en oppervlakten die in de Waddenzee worden omgewoeld,
zou verondersteld kunnen worden dat zowel baggeren, de garnalen- en
schelpdiervisserij en de schelpenwinning lokale en tijdelijke effecten hebben door het
opwervelen van slib en omwoeling van het bodemoppervlak.

•

Vergeleken bij de in de vorige conclusie genoemde activiteiten zijn de andere
menselijke invloeden, zoals wadlopen, watersport, pierensteken en handmatige
kokkelvisserij, kwantitatief vermoedelijk van weinig betekenis.

•

In welke mate de menselijke bodemberoering afsteekt tegen de natuurlijke beweging
van sediment is voor grote delen van de Waddenzee niet aan te geven. Voor de Eems
dient een uitzondering te worden gemaakt met betrekking tot de baggerinspanningen
(de Jonge, 1983, 1995, 2000).

De relatieve effecten op de slibtoevoer vanuit de ondergrond, van toekomstige ingrepen in
de bodem of in de waterbewegingen, zou van te voren ingeschat kunnen worden door gericht
onderzoek naar de bodemopbouw, voorafgaand aan de ingreep.

3.3

Effecten ecosysteem

3.3.1 De ecologische rol van slib
Water met minder zwevende stof laat meer licht door in de waterkolom, waardoor in een
groter watervolume en over een groter bodemoppervlak meer fotosynthese kan
plaatsvinden. Zolang licht een beperkende groeifactor is neemt dus de primaire productie in
de Waddenzee toe bij een beter lichtklimaat. De primaire productie staat aan de basis van
het voedselweb. Een Waddenzee die minder troebel is en waarbij meer licht in de
waterkolom doordringt leidt dus in principe tot een rijkere Waddenzee.
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Meer licht in het water betekent ook een verbreding van de gradiënt waarover diverse
soorten algen of hogere planten een standplaats kunnen vinden. Macrofyten als zeegras,
Ruppia en wieren vormen daarbij weer een biotoop voor veel andere soorten. Vogels, vissen
en ongewervelden die op zicht jagen zullen over het algemeen baat hebben bij een bepaalde
mate van helderheid.
Zwevend slib kan door vertroebeling van water hinder voor bodemdieren veroorzaken en
bijvoorbeeld de filtrerende voedingswijze en ademhaling van bivalven belemmeren (Essink,
1999). Daartegenover staat dat zwevend slib als voedselcarrier een belangrijke ecologische
functie voor het bodemleven kan hebben. Slibrijke sedimenten hebben ook een hogere
biomassa aan bodemfauna dan zandiger bodems. Veel organismen laag in de voedselketen
leven van het organische materiaal dat tussen het slib zit gevangen (bacteriën, meiofauna,
microfytobenthos en detritus), welk materiaal in zandiger sediment grotendeels wordt
uitgespoeld. Slibrijke zones vormen belangrijke biotopen die speciale bescherming genieten
conform Natura 2000 (Habitattype H1140: slik- en zandplaten; H1310: pioniersvegetaties;
H1330: Kwelders).

3.3.2 De ecologische rol van bodemstabiliteit
Ook de meest turbulente zeebodems vormen een biotoop voor de daaraan aangepaste
organismen, maar naarmate bodems minder in beweging zijn neemt de biomassa en de
biodiversiteit in en op de bodem toe. Stabiliteit van bodems voorkomt dat endofauna wordt
uitgespoeld en biedt mogelijkheden aan epifauna en -flora om zich te vestigen en uit te
breiden over het substraat, waarbij veel soorten aaneengesloten riffen, bedden of banken
kunnen vormen. Voorbeelden van deze biobouwers zijn zeegras, mosselen, oesters, zand- en
schelpkokerwormen, maar ook kweldervegetatie en films van diatomeeën en cyanobacteriën.
In het begin van de vorige eeuw werden jaarlijks vanaf de Waddeneilanden hoeveelheden
van 10.000 kilogram zeecypressen (Sertularia) geoogst (Bron: de Vleet, Ecomare). Deze
onder de laagwaterlijn levende hydroidpoliep vormde destijds een eigen ecotoop (Wolff,
2005).
Een uiterste vorm van stabiele bodems wordt gevormd door zogenaamd hard-substraat
waarop soorten het oppervlak dikwijls voor 100 % bedekken, zoals te zien is aan de 'fouling'
op schepen en dijktaluds. Hard-substraat is niet gebiedsvreemd in de Waddenzee en is van
nature aanwezig als schelpmateriaal. Dode en levende schelpen bieden een groeiplaats aan
andere schelpdieren, maar ook aan een heel scala aan vasthechtende filterfeeders als
sponzen, anemonen, zakpijpen, mosdiertjes en hydroïdpoliepen. Op hun beurt vormen deze
soorten weer een rijk biotoop voor tal van andere soorten.

•

Geconcludeerd kan worden dat stabielere bodems met minder omwoeling en
opwerveling goed zijn voor de ontwikkeling van een soortenrijk ecosysteem.

•

De opmars van de Japanse oester veroorzaakt vermoedelijk een toename van de
kalkproductie door schelpdieren in de Waddenzee. De hoeveelheid hard substraat aan
levende en dode schelpresten zal hierdoor toenemen waardoor eveneens een toename
kan worden verwacht van de biomassa en biodiversiteit van aan hard-substraat
gehechte epifauna en epifyten en rond deze ‘riffen’ levende dieren.

3.3.3

Biotisch gestuurde slibhuishouding?

Organismen zijn afhankelijk van de slibhuishouding maar kunnen deze, althans lokaal, ook
bijsturen door het beïnvloeden van de erosiebestendigheid van de bodem en door het
invangen van slib. Bodemorganismen kunnen verdeeld worden in bio-stabilisatoren en biodestabilisatoren (Peletier & Janssen, 2004).
Stabilisatie is inherent aan de bouw van biogene structuren. Algenmatten en uitgescheiden
mucopolysacchariden door diatomeeën-films houden samen met bacteriën het oppervlakkige
bodemsediment vast en verhogen de schuifweerstand (bed shear stress) van het
bodemoppervlak, waardoor opwerveling van slib wordt beperkt (bijv. Widdows et al, 2004;
de Jonge, 2000). Hoog in de getijdenzone kan een laagje zand van wel 1 cm dik aaneengekit
worden tot een complexe mat van bacteriën en cyanobacteriën, het Farbstreifensandwatt
(Westbroek, 1992). Maar ook bijvoorbeeld de schelpkokerworm Lanice conchilega komt voor
in dichtheden van duizenden individuen per m2 en kan zowel in het getijdengebied en de
kustzone de zeebodem structuur geven (Zuhlke, 2001; Van Moorsel & Waardenburg, 2001).
Bij een lage bezetting vergroten dit soort organismen echter de destabilisering vanwege de
turbulente stromingen rondom de kokers.
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Kweldervegetaties, zeegrasvelden, mossel- en oesterbanken werken remmend op de
turbulente waterstroming en de golfslag en bevorderen daarmee de sedimentatie van fijn
sediment, zolang de banken zich weten te handhaven.
Boven zeegrasvelden van het Schleswig-Holsteiner wad is het water relatief helder, waarbij
mag worden verondersteld dat het zeegras daar zelf toe bijdraagt door luwte en derhalve
bezinking van slib te creëren. Wanneer aangenomen wordt dat het water van de westelijke
Waddenzee vroeger helder genoeg was vanwege de toenmalige verspreiding van zeegras,
moet bedacht worden dat het zeegras daar zelf in belangrijke mate verantwoordelijk voor
kan zijn geweest en dus in feite zijn eigen groeiomstandigheden creëerde (Van der Heide et
al, 2007).
Door bijvoorbeeld het creëren van helderder water of het fixeren van sediment kunnen
organismen de eigen vestigingsmogelijkheden verbeteren, waardoor de omvang van de
biobouwer-populatie cumulatief kan toenemen.
Zelforganiserende structuren die gedreven worden door 'positieve terugkoppelings-loops'
worden gekenmerkt door kritische omslagpunten, waarbij een bepaalde evenwichtstoestand
in één keer kan veranderen in een andere evenwichtstoestand, zonder tussenweg. Van der
Heide et al (2007) vermoeden dat een dergelijk 'alles of niets'-scenario kenmerkend is voor
zeegras. Wanneer zeegras door een verstoring, als bijvoorbeeld ziekte, bodemberoering
(omwoeling) of overexploitatie verdwijnt of sterk wordt aangetast, verdwijnt daarmee ook
het lokaal heldere water dat het zeegras zelf creëerde en dat het ook nodig heeft om te
overleven. Terugkeer na een dergelijke verstoring wordt dan heel moeilijk voor de soort.
Dergelijke zelfversterkende groei- en omslagpunten worden op korte tijdschaal (effect tot
hooguit weken) ook beschreven voor bodembedekkende diatomeeënfilms (Widdows et al,
2004; van de Koppel, 2001). Op de langere tijdschaal spelen ze echter niet de rol van de
grote grove turbulentiebestendige structuren zoals de bedden en riffen (de Jonge 1995,
2000; de Jonge & van Beusekom, 1995).
Enerzijds wordt binnen de wetenschap de biotische invloed op het milieu beschouwd als een
randverschijnsel in een door fysische processen gedomineerd waddensysteem, terwijl aan de
andere kant, zowel in de Waddenzee als in andere ecosystemen, steeds meer aandacht
wordt gegeven aan de ecologische aspecten die zijn verweven met de wederzijdse complexe
interacties tussen organismen (biotiek) en hun leefomgeving (abiotiek).
Het bestaan van positieve terugkoppelingen bij biobouwers heeft consequenties voor het
beoordelen van menselijke beïnvloeding. Wanneer door antropogene beroering van de
wadbodem biotische terugkoppelingsprocessen worden verstoord, zijn de gevolgen van de
ingreep nog moeilijker meetbaar.
Conclusies
•
Alle bank, bed- of rifvormende organismen hebben een stabiliserende werking op het
milieu die een zekere tegenkracht vormt tegen de destabiliserende dynamiek van
golfslag en de turbulente getijstromen.
•
In welke mate en op welk schaalniveau biobouwers en andere levensgemeenschappen
in staat zijn om de slibhuishouding of de helderheid van het water lokaal of
Waddenzee-breed en zeer tijdelijk of structureel te beïnvloeden is niet bekend, en
verdient nader onderzoek.

3.4

Verharde grenzen

Door het inpolderen en bedijken van het vasteland is er langs de hele Nederlandse kust
tussen Westerschelde en Eems estuarium een scherpe scheiding tussen land en water, zout
en zoet, hoog en laag en zand en slib gekomen. De oorspronkelijke estuariene gradiënten
zijn dan ook vrijwel overal sterk verkleind of verdwenen, evenals de habitatelementen die
aan dit milieu gebonden waren. Tevens is het voor trekvissen (soorten die voor hun
levenscyclus afhankelijk zijn van zowel zoet als zout water) onmogelijk geworden om van
zee naar het zoete achterland te zwemmen. Ook van het zoete naar het zoute water zijn er
belemmeringen zoals gemalen.
Ook heeft het indijken van de randen van de Waddenzee geleid tot een verkleining van de
Waddenzee (coastal squeeze), met veranderende stromingspatronen en golfslag op de
randen tot gevolg, en daardoor minder ruimte voor luwte en bezinking van slib. Dit kan tot
een verhoging van de troebelheid hebben geleid.
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Op een aantal plaatsen langs het Friese en Groningse vasteland liggen kwelders die voor het
merendeel ontstaan zijn door begeleide ontwikkeling (kwelderwerken) of door recente
ontpoldering van zomerpolders zoals Noord-Friesland Buitendijks. Deze Noord-Nederlandse
kwelders vormen een natuurlijke overgang tussen het water in de geulen en de slibplaten en
het achterland dat hier alleen nog maar bestaat uit dijken. Daar waar de dijken direct aan
het water grenzen (grote delen van de Afsluitdijk) is de situatie veel minder natuurlijk
aangezien de natuurlijke energiedissipatie van de golven hier maar zeer beperkt kan
plaatsvinden. Tengevolge hiervan zullen dergelijke regio’s zeer turbulent en daarmee ook
heel erg dynamisch zijn wat vergezeld kan gaan van relatief hoge concentraties zwevend
materiaal.

Momenteel zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen waar zoetwater uitstroomt in de
Waddenzee. Dit gebeurt via spuisluizen en gemalen, die het zoute water tegen houden.
Levensgemeenschappen van het zwak brakke water (oligohalinicum) zijn dan ook zeldzaam
geworden en soorten die tussen zoet- en zoutwater migreren worden door de kunstwerken
gehinderd. Door grote schommelingen in de uitstoot van zoetwater ontstaan er bovendien
zoetwaterbellen die tot ver in de Waddenzee doordringen, zoals bij Den Oever en
Kornwerderzand voor de Afsluitdijk, en voor het Lauwersmeer en die tot sterfte onder
zoutwaterorganismen als kokkels leiden. Ook bij andere bodemdieren zijn de effecten van
onregelmatig spuibeheer aangetoond. In de Dollard is massale sterfte van zeeduizendpoot en
slijkgarnaal waargenomen door zoet-zoutschokken voor de spuisluizen van Nieuw Statenzijl
(Van Duin et al., 2003).
Zoetwaterbellen die leiden tot aanzienlijke sterfte van bodemdieren zijn in systemen met een
natuurlijke zoet-zout overgang een natuurlijk verschijnsel. Er is wel sprake van een
onnatuurlijke tijdsschaal. Bij een estuarium is dat weken tot maanden en zijn de overgangen
(temporeel en ruimtelijk) geleidelijk, waardoor aanpassing van soorten (in ruimte en tijd)
vaak mogelijk is. Bij een spuisluis is de afvoer grillig en niet geleidelijk, met een tijdschaal
van uren, waaraan weinig soorten zijn aangepast. Dit leidt dan zelfs bij estuariene soorten
(zoals de Bot) tot ziekte (Vethaak et al, 2004).
Aan de Noordzeezijde van de waddeneilanden is de kust op veel plaatsen vastgelegd door de
aanleg van stuifdijken in de vorige eeuw ter bescherming tegen kustafslag of als aanzet tot
inpoldering van de Waddenzee. Dit heeft geleid tot een verruiging en verarming van de
vegetatie en fauna en het niet meer kunnen meegroeien met de zee (Löffler et al., 2008).
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Figuur 10.

De westelijke Waddenzee wordt steeds zoeter (van Aken, 2008). De meerjarige trend in de
meetserie (Fig. 10) laat zien dat het zoutgehalte van de Waddenzee langzaam afneemt en de
jaarlijkse fluctuaties zijn toegenomen. Deze trend wordt veroorzaakt door een toename van
de rivierafvoeren richting zee.
De mate van rivierafvoer, en daarmee ook het zoutgehalte van de Waddenzee, hangt samen
met regenval en de regeling van de waterstand in Nederland.
Vanaf de jaren ’30 zijn de fluctuaties in het zoutgehalte toegenomen, wat samenhangt met
de aanleg van de Afsluitdijk in 1932. Met de afsluiting van de Zuiderzee werd het bekken van
de westelijke Waddenzee tot de helft teruggebracht waarbij de Waddenzee gevoeliger is
geworden voor variaties in de aanvoer van rivierwater, met tot gevolg grotere
schommelingen van het zoutgehalte wat directe gevolgen heeft voor de soortendiversiteit
(de Jonge, 1974).
Verwacht wordt dat de afvoer van rivierwater de komende decennia groter zal worden,
wanneer er door klimaatverandering meer neerslagpieken in West-Europa zullen voorkomen.
De verzoeting van de Waddenzee zal zich in de komende decennia dan waarschijnlijk ook
voortzetten en de fluctuaties in het zoutgehalte zullen mogelijk sterker worden. De gevolgen
hiervan voor het ecosysteem zijn onbekend (Bron: o.a. Nieuwsbrief Waddenvereniging).
Conclusie
Het inpolderen en indijken van de randen van de Waddenzee heeft geleid tot een verkleining
van de Waddenzee (met veranderende stromingspatronen en golfslag op de randen) en
daardoor minder ruimte voor luwte en bezinking van slib. Dit kan tot een verhoging van de
troebelheid hebben geleid. Daarnaast heeft het geleid tot verlies van biotopen, visziektes
(door zoet-zout schokken) en achteruitgang van vissoorten (door belemmering van
trekroutes tussen de Waddenzee en het achterland).
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Streefbeeld en sleutelfactoren

4.1

Bijstelling streefbeeld

De visies en streefbeelden voor de Waddenzee gaan allemaal uit van een duurzame
bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied. Middels de PKB 3 e Nota
Waddenzee en andere wet- en regelgeving (o.a. Natuurbeschermingswet en AMvB Ruimte)
zijn de natuur- en landschapswaarden beschermd. Binnen deze kaders voor natuur en
landschap wordt er naar gestreefd het bestaande gebruik in of van de Waddenzee zoveel als
mogelijk te handhaven en wordt ook ruimte geboden aan andere (economische)
ontwikkelingen.
Het Beheer en Ontwikkelingsplan "Leven in de Wadden" (2009) beoogt ondermeer het
herstel van de veerkracht van de Waddenzee, waarbij de voorwaarden die nodig zijn om de
natuurlijke processen hun functie te laten vervullen in stand dienen te worden gehouden of
moeten worden hersteld. Een zo natuurlijk mogelijk functionerend systeem geldt daarbij als
uitgangspunt.
Een veerkrachtig en natuurlijk functionerend systeem houdt voor de "wadbodem en
waterkolom" het volgende streefbeeld in:
•

•
•
•

4.2

dat het water van de Waddenzee voldoende helder is zodat in de waterkolom en op de
wadbodem het lichtklimaat optimaal is voor de groei van respectievelijk fytoplankton
en fytobenthos.
dat het oppervlak van de wadbodem niet zodanig verstoord wordt dat de vestiging en
ontwikkeling van biogene structuren er door wordt gehinderd.
dat de randen van de Waddenzee gekenmerkt worden door geleidelijke overgangen.
dat de troebelheid en zuurstofwaarden in het Eems estuarium teruggebracht zijn tot
de natuurlijke waarden, die horen bij een estuarien systeem.
Sleutelfactoren

Uit de probleemanalyse van het thema 'wadbodem en waterkolom' komen vier belangrijke
factoren naar voren die dit streefbeeld in meer of mindere mate in de weg staan:
•
•
•
•

de antropogeen veroorzaakte opwerveling van slib en lokaal hoge zwevende
stofgehalten
de verstoring van bodemstructuren
de kanaliseringen en verdiepingen in het Eems estuarium
de inkrimping en het verlies van grote en kleine overgangszones

De belangrijkste menselijke invloeden op deze vier sleutelfactoren zijn achtereenvolgens:
•
•
•
•

morfologische veranderingen door baggeren
bodemberoering door visserij
'harde' kustinrichting en scherpe zoet-zoutovergangen
haperende nationale en internationale bestuurlijke samenwerking ten aanzien van het
beleid en beheer van het Eems estuarium

Een vijfde sleutelfactor voor een rijk ecosysteem is dat beter moet worden begrepen hoe dat
systeem werkt. Bezien vanuit dit thema, gaat het dan vooral om beter inzicht te verkrijgen in
de slibhuishouding van de Waddenzee en in de wisselwerking tussen bodemstabiliteit, de
helderheid van het water, de primaire voedselproductie en de ontwikkeling van biogene
structuren.
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Oplossingsrichtingen

5.1.

Beter en minder baggeren

Uit de probleemanalyse blijkt, dat baggeren en het storten van baggerspecie in ieder geval
lokaal en tijdelijk tot een verhoging van de troebelheid van het Waddenzeewater zullen
leiden. Het verkleinen van de invloed van baggeren en het storten van baggerspecie draagt
dan ook bij tot betere voorwaarden voor een rijk ecosysteem. Waddenzee-breed zou daarom
gestreefd moeten worden naar inkrimping van baggeractiviteiten en verzachting van de
effecten. Hier ligt een verantwoordelijkheid op het aanboren van innovatie voor alle
betrokken en belanghebbende partijen. Belangrijk is om op korte termijn slibmodellen te
ontwikkelen die niet alleen ‘beschrijvend’ zijn maar ook een sterk predictieve waarde
hebben, en om de modelberekeningen goed te kunnen toetsen middels een daarop
afgestemd monitoringsprogramma. Voor biologische activiteiten kunnen we volstaan met
slibconcentraties aan het wateroppervlak, maar voor budgetberekeningen is het gewenst om
metingen te hebben voor de gehele waterkolom. Dat kan met ADCP (Acoustic Doppler
Current Profiler) – achtige technieken in combinatie met radiometrische metingen waarmee
de slibhoeveelheden in sediment kunnen worden bepaald (Medusa techniek) en tracer
technieken. Ook zou in de bodem gemeten moeten worden wat de hoeveelheden slib zijn,
alvorens te gaan baggeren. De mogelijke effecten van baggeren op de ontwikkelingskansen
voor epifauna-en flora en biogene structuren zouden in de analyses meer aandacht moeten
krijgen.
Voor het Eems estuarium wordt aanbevolen op zeer korte termijn een apart herstelplan te
maken, in samenwerking met Duitsland. Het feit dat de laatste open estuaria aan de grens
van Nederland liggen (Schelde en Eems) maakt het bestuurlijk moeilijk om hier beleid op te
ontwikkelen, maar het is tevens een uitdaging om hier internationaal ecologie en economie
in een goede harmonie op elkaar af te stemmen. Een managementplan voor de Eems zou de
juiste afwegingen moeten maken, waarbij de grote ecologische problematiek wordt afgezet
tegen de economische belangen en de bestuurlijke afspraken nogmaals tegen het licht
worden gehouden. Als basis voor een herstelplan zouden de ideeën uit het rapport “Levende
Eems” (Van der Welle & Meire, 1999) kunnen dienen. Samen met de aangewezen Natura
2000 gebieden in Duitsland en Nederland zou dat voldoende basis moeten vormen voor
actie.
Uitgangspunt bij het bestaande baggerbeleid is dat slib dat uit de Waddenzee komt ook weer
terug in de Waddenzee moet worden gestort om de slibbalans niet te verstoren.
Gezien de grote beschikbaarheid van slib in de wadbodem, is het de vraag of altijd aan dit
principe vast moet worden gehouden. Het verdient aanbeveling om naar innovatieve
baggermethoden te zoeken en te onderzoeken of mogelijk minder schade zal optreden door
het slib niet in de nabijheid van de baggerlocatie terug te storten maar bijvoorbeeld in het
geulprofiel zelf (waardoor de natte doorsnee niet toeneemt of zelfs afneemt, zodat de
invloeden op stroomsnelheden en getijdeslag kunnen worden geminimaliseerd en de grote
effecten op de slibhuishouding mogelijk deels teniet gedaan worden), of op luwe plaatsen
langs de kust, of misschien aan land en daar te benutten voor kustverdediging of
grondverbetering. Ook zou onderzocht moeten worden of de techniek die wordt toegepast in
de haven van Emden (consolidatie van slib in de havenkom voorkomen) ook toepasbaar is op
de havens van de Waddenzee.
Onderzoek naar benutting van bepaalde scheepstypen met minder diepgang kunnen
mogelijk leiden tot vermindering van het baggerbezwaar. Kleine snelle schepen zoals
catamarans kunnen worden ingezet voor passagiersvervoer. Het brandstofverbruik van
dergelijke schepen is ook lager dan de conventionele. Deze schepen zouden meer op
veerroutes tussen het vasteland en de eilanden ingezet kunnen worden. Gezien het relatief
grote baggervolume van de veerroute Holwerd-Ameland, komt voor een dergelijk project
deze als eerste in aanmerking. Gebleken is dat de reders Wagenborg en Doeksen welwillend
en ondernemend staan tegenover de ontwikkeling van minder diep stekende veerboten (Zie
www,Waddenzee.nl; pers. meded. Michiel Firet, Victor de Jonge). Wagenborg bouwt al
watertaxi’s voor passagiers naar Schiermonnikoog en Ameland (www.waddenzee.nl).
Doeksen heeft al vergaande en innovatieve plannen. Het spreekt voor zich dat het transport
zich te allen tijde moet beperken tot de geulen.
Het toegankelijk maken van de Eemshaven voor LNG-tankers en andere diepliggende
schepen die de nieuwe energiecentrales moeten gaan voeden, zal zeer veel initieel
baggerwerk vereisen. Om de vaargeul open te houden zal een (onbekend !) deel van dit
baggerwerk ieder jaar terugkeren. Terminals off-shore in de nabijheid van andere installaties
(windturbineparken en/of mzi's) zouden als optie wellicht kunnen voorkomen dat de geulen
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naar havens als de Eemshaven, Delfzijl, Emden en Papenburg nog weer verder moeten
worden verbreed en verdiept met alle voorziene effecten op het lichtklimaat en daarmee op
het ecosysteem van het Eems estuarium. Schaalverkleining in plaats van de almaar
doorgaande schaalvergroting is ook een optie waar serieus naar moet worden gekeken.

5.2

Minder harde overgangen

Bij de inrichting van de overgangen tussen wad en land en tussen zoet en zout is veiligheid
de dominante sturende factor. De harde grens van dijklichamen kan echter wel worden
verzacht door de binnendijkse en buitendijkse inrichting geleidelijker in elkaar over te laten
lopen. Waar mogelijk zou de Waddenzee meer ruimte moeten krijgen door terugtrekkende
dijken, zodat er buitendijks kwelderachtige vooroevers kunnen worden gestimuleerd, met
meer bezinking van slib en variatie in biotopen. Binnendijks zouden op grotere schaal
(brak)waterzones kunnen worden gerealiseerd, met diverse biotopen en mogelijkheden voor
vogels, zoogdieren, vissen en ongewervelden. Daartussen moeten blokkades voor trekvissen
zo veel mogelijk opgeheven worden en een zo natuurlijk mogelijke zoet-zout overgang
gecreëerd worden.
Bij de inrichting van zoet-zout overgangen zou meer aandacht besteed moeten worden aan
de effecten aan de zeezijde. Bijvoorbeeld wordt bij de ontwikkelingen voor de bouw van een
gemaal op Lauwersoog, ter vervanging of ondersteuning van de bestaande spuisluizen, naast
veiligheid vooral gekeken naar de belangen van het Nationaal Park Lauwersmeer. Een meer
integrale afweging van de ecologische waarden aan beide kanten van de dijk zou mogelijk
tot betere uitkomsten kunnen leiden.
In de discussie over de nieuwe inrichting van de Afsluitdijk in combinatie met de mogelijke
aanleg van een energiecentrale op basis van ‘blauwe energie’ zijn het herstel van gradiënten
en de effecten van het lozen van zoetwater op de Waddenzee eveneens van grote betekenis.
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Rijkswaterstaat veel onderzoek uitgevoerd
en laten uitvoeren naar herstel van gradiënten langs de Nederlandse kust (De Boer & Wolff,
1996; Eertman & Smaal, 1997; Janssen, 2000; De Leeuw & Backx, 2001). Ook werd
grootschalig herstel rond de Afsluitdijk onderzocht (project ES2-Afsluitdijk).
Inmiddels zijn er vele kansenkaarten gemaakt en zijn een aantal kleine herstelprojecten
uitgevoerd (Esselink et al, 2002; De Leeuw, 2003; Löffler et al, 2008) en ook onafhankelijk
geëvalueerd (zie ondermeer de Jonge & de Jong 2002b). Een aandachtspunt hierbij is dat
het middel niet erger moet zijn dan de kwaal: voor sommige grootschalige
herstelmaatregelen is namelijk bijzonder veel grondverzet nodig, waardoor grote
hoeveelheden slib in beweging zullen worden gezet. Afgeraden wordt derhalve om
buitendijks opnieuw grote veranderingen aan te brengen die een sterke invloed hebben op
de getijdevolumina en de natte doorsnede van de geulen en de stromingspatronen, tenzij dit
helpt om sneller een morfologisch evenwicht te bereiken in de nog steeds verstoorde
Waddenzee.

5.3

Bodemberoerende visserij

In hoeverre beperking van de bodemberoerende visserij leidt tot een effect op de
slibhuishouding en een rijker ecosysteem is niet onderzocht. Het effect zou heel groot of heel
klein kunnen zijn. Het bestaande referentiegebied bij Rottum is te klein en bestaat nog te
kort om als voorbeeld te kunnen dienen.
Wanneer het effect niet bekend is maar mogelijk groot, noopt het voorzorgprincipe (PKB,
Natura 2000) er toe om de bodemberoerende visserij in te perken. De
Natuurbeschermingswet zegt namelijk: “Activiteiten kunnen significante gevolgen
hebben indien niet op grond van objectieve gegevens uitgesloten kan worden
dat de activiteit significante gevolgen heeft” en “Als geen zekerheid verkregen wordt omtrent
de wezenlijke invloed, is geen sprake van zorgvuldig handelen en kan geen vrijstelling of
ontheffing worden verleend” (Ministerie van LNV, 2005).
Aan de andere kant is het maatschappelijk en economisch moeilijk te verantwoorden dat
drastische beperkingen worden ingevoerd wanneer niet op voorhand duidelijk is dat die
beperkingen ook nut zullen hebben. Bovendien zijn ecologische oorzaak-effect relaties zeer
moeilijk te onderzoeken. Zorgvuldig omgaan met de belangen van de betrokken vissers,
projecten goed faseren en het resultaat doorlopend goed monitoren, zou dan een
oplossingsrichting kunnen bieden.
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5.4

Kombergingsgebieden als eenheid van slib, ecologie en beleid

Het minimale schaalniveau om de effecten van bodemomwoeling en slibtransporten op de
ontwikkeling van het ecosysteem te beoordelen is het kombergingsgebied.
In de Waddenzee vormt het kombergingsgebied de belangrijkste beïnvloedings-entiteit, dat
wil zeggen dat een activiteit in een kombergingsgebied veel 'makkelijker' effect zal sorteren
binnen datzelfde kombergingsgebied dan in de naastgelegen kombergingsgebieden.
Kombergingsgebieden vormen de natuurlijke “deelstroomgebieden” van de Waddenzee en
zijn te vergelijken met rivierstelsels waarbij de wantijen de waterscheidingen vormen. Voor
de grote kombergingsgebieden geldt dat circa negentig procent van het water dat met de eb
uit een komberginsgebied richting Noordzee stroomt, met de volgende vloed weer naar
binnen stroomt in datzelfde kombergingsgebied. Alle effecten die zich voordoen in of zich
verspreiden door de waterkolom worden dus in zekere mate begrensd door de contouren van
het kombergingsgebied.
•

Een kombergingsgebied kan worden gedefinieerd als het waddengebied tussen twee
wantijen inclusief het zeegat tussen de eilanden en de buitendelta van het
stroomgebied aan de Noordzee-zijde.

Het vergelijken van kombergingsgebieden onderling met betrekking tot de verschillen in
abiotische omstandigheden, ecologische ontwikkeling en het gevoerde beleid, biedt de beste
kansen om beter grip te krijgen op oorzaak-effect relaties. Deze vergelijking zou dan wel alle
kombergingsgebieden van de Waddenzee moeten omvatten, dus ook de Duitse en Deense
wadden.
Maatregelen waarvan niet precies duidelijk is in welke mate zij bijdragen aan het
natuurherstel kunnen het beste per kombergingsgebied worden uitgevoerd, omdat alleen
dan de effecten goed kunnen worden vergeleken met de ontwikkeling in andere
kombergingsgebieden waar zo'n maatregel niet genomen is. Zo zouden de grenzen van voor
bodemberoerende visserij gesloten gebieden getrokken moeten worden over de wantijen en
langs de buitendelta's van de zeegaten.
Bij het invoeren van beperkende maatregelen zou prioriteit moeten worden gegeven aan die
kombergingsgebieden waar de ecologisch winst het grootst is.

5.5

Monitoring vanuit integrale systeembenadering

De vele historische monitoringactiviteiten hebben tot zinvolle inzichten geleid. De
beschikbare databestanden staan echter niet toe om eenduidige uitspraken te doen over de
slibhuishouding en de ontwikkeling van de troebelheid van de waterkolom in het gebied.
Monitoringprogramma's zouden altijd onderdeel moeten worden van een geïntegreerde
systeemanalytische benadering, gericht op het beantwoorden van vragen en uiteindelijk het
doen van voorspellingen. Daarnaast dienen de verschillende meetprogramma's van
overheden en onderzoeksinstituten beter op elkaar en op moderne doelen, zoals meervoudig
datagebruik, afgestemd te worden. Juist de combinatie gegevens-modellen leidt tot inzicht
en begrip (vgl. een coastal observatory network, of de meteorologie). Daarbij zouden
representanten met verschillende achtergronden (biologen, TU-ers, oceanografen, etc) meer
en intensiever met elkaar samen moeten werken. Een goed historisch voorbeeld vormt het
BOEDE (Biologisch Onderzoek Eems-Dollard Estuarium) uit de periode 1972 tot 1985.
Om beter inzicht te krijgen in de slibhuishouding van de Waddenzee en de effecten van
bijvoorbeeld baggeren, zal ook een veel dichter netwerk nodig zijn van meetpunten, zoals
met ADCP, en niet slechts bovenin maar over de hele waterkolom slibgehaltes worden
gemeten of geschat. Verder kunnen via een varend schip gemakkelijk en aanvullend veel
continu registraties worden uitgevoerd (de Jonge et al. 2006). Stationgeoriënteerde
monitoring kan aldus gemakkelijk worden uitgebreid naar gebiedgeoriënteerde monitoring
waarbij hergebruik van data mogelijk is. Met voorspellende slibmodellen kan het effect van
verschillende antropogene effecten op de slibhuishouding dan beter worden gekwantificeerd.
Geavanceerde sensor-technieken, om de herkomst van sediment vast te stellen, akoestische
slibmetingen (ADCP) en radiometrie bieden nieuwe mogelijkheden om het vereiste inzicht in
de slibhuishouding te krijgen.
De ontwikkeling van een integraal monitoringprogramma gekoppeld aan een integrale
systeemanalyse is, los van het monitoringprogramma van de overheid, reeds in gang gezet
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door het nationaal programma zee- en kustonderzoek (ZKO) en zal hopelijk nog sterker
worden ingezet onder regie van de Waddenacademie. Verdere uitbreiding en integratie met
andere nationale (MWTL) en internationale (TMAP) monitoringprogramma’s, eisen vanuit de
EU regelgeving (KRW, HVR inclusief de harmonisatie daarvan) en een ecosysteem
analytische benadering wordt door ons met kracht ondersteund.
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Initiatievenportefeuille

Project WW-1

Trilaterale digitale atlas van 21 kombergingsgebieden

Doel:

Het ontdekken van relaties tussen fysische omstandigheden,
gevoerd beleid en ecologische ontwikkeling in de ca. 21 trilaterale
kombergingsgebieden door deze te inventariseren, te karteren en
onderling te vergelijken.

Beschrijving:

In de eerste fase wordt een basisinventarisatie uitgevoerd van alle
vastgestelde relaties tussen beleid en ecologische effecten in de
verschillende trilaterale kombergingsgebieden van Nederland,
Duitsland en Denemarken. Ontbrekende kennislacunes worden
daarbij per kombergingsgebied aangegeven. De bestaande kennis
wordt samengebundeld in een zogenaamde basisatlas.
In de volgende fase wordt een trilateraal programma opgestart
waarin door aanvullend veldonderzoek de ontbrekende gegevens
van de verschillende kombergingsgebieden worden
geïnventariseerd. Trilateraal worden van alle 21
kombergingsgebieden tussen Den Helder en Esbjerg,
de fysische karakteristiek beschreven (diepte/drooglegging,
waterparameters, getij- en weersinvloeden,
bodemsamenstelling en slibvoorkomens in de ondergrond tot
de erosiediepte van geulen),
gebiedsdekkend de voorkomende litorale en sublitorale
levensgemeenschappen gekarteerd waaronder
schelpenbanken en zeegrassen.
gebiedsdekkend de heersende bodemomwoelende activiteiten
gekarteerd en het gevoerde (historische) beleid t.a.v. de
daaraan gestelde beperkingen.
De atlas is internet-based en blijft levend omdat de
kombergingsgebieden periodiek opnieuw wordt gekarteerd.

Beleidskader:

Natura 2000, KRW, werelderfgoed

Fasering:

2010-2011: Basisinventarisatie bestaande gegevens.
Vervaardiging basisatlas
2012 e.v.: Ontwikkelingen periodiek blijvend karteren

Kostenindicatie:

Kosten basisinventarisatie bestaande gegevens 2010-2011: 50 k!
Bij uitbreiding in volgende jaren, 240k! per jaar:
A) jaarlijks voor ieder trilateraal kombergingsgebied verzamelen,
karteren en harmoniseren van data (21 x 10 = 210 k!)
B) ontwikkeling webpagina's en 'levende' digitale trilaterale
databank (30 k!/jr) als onderdeel van QSR (Quality Status Reports)
Waddenzee.

Financiering:

LNV (NHP), VROM (Waddenfonds), V&W (KRW-uitwerking)

Regie:

trilateraal waddenoverleg/ministersconferentie, voor NL de Minister
van LNV

Uitvoering:

Trilaterale partners, natuur-, water- en vaarwegbeheerders,
regionale overheden, universiteiten, kennisinstituten.

Aandachtspunten:

-

medewerking en financiering alle trilaterale partners
ontwikkeling systematiek beschrijving beleid, parameters
en levensgemeenschappen.
harmoniseren bestaande inventarisaties.
inventarisatietechniek: remote sensing en veldobservaties,
complexiteit inventarisatie sublitoraal (remote
vehicles/duikers/bodemhappers)
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Project WW-2

Bodembescherming in (drie) kombergingsgebieden

Doel:

Voorwaarden scheppen voor het ontstaan van een rijkere zee met
meer biogene structuur en daarmee samenhangende slibdynamiek
in gebieden die door de noodzakelijke interne samenhang minimaal
tenminste een volledig kombergingsgebied (KBG) groot moeten
zijn.

Beschrijving:

De keuze van de kombergingsgebieden wordt bepaald door de te
verwachten ecologische winst, het maatschappelijk belang en het
aansluiten bij bestaand beleid. Een van de doelen is te leren hoe
zo’n ongestoord gebied zich ontwikkelt. Daarom is het aan te
bevelen verschillende gebieden te selecteren. Gedacht kan worden
aan één in de smalle oostelijke Waddenzee (Lauwers), één in het
vooral door de Noordzee beïnvloede deel (Eijerlandse Gat) en één in
het midden (tussen Terschelling en Ameland).
Vrijmaking van het kombergingsgebied van de Lauwers (tussen
Schiermonnikoog en Rottum) sluit aan bij het bestaande
referentiegebied (dat nu eigenlijk te klein is) en het Nationaal Park
Schiermonnikoog. Het bevat onbewoonde en niet vastgelegde
eilanden, heeft weinig scheepvaart en alle ecotopen van zee naar
kwelders. Daarom wordt voorgesteld met dit gebied te starten in de
vorm van een pilot.
Voorafgaand aan de invoering van de beperking van visserij- en
baggeractiviteiten worden andere projecten gestart die deze
ontwikkeling kunnen faciliteren (zie project WW-3 en WW-4).

Beleidskader:

Natura 2000, B&O-plan RCW, MSC-certificering.

Fasering:

Keuze eerst onderzoeken, maar zou kunnen worden:
2009-2011: Voorbereiding en facilitering KBG Schier-Rottum
2010:
uitkopen van een aantal garnalenvergunningen en
sluiten van gebied dmv NB-wetgeving (artikel 20
gebied)
2010 – 2020: bestudering 0 situatie, volgen van ongestoorde
ontwikkeling en voorbereiden andere pilots
2020 – 2025: afhankelijk van resultaten onderzoek besluit over
verandering beleid tav sluiting KBG’s

Kostenindicatie:

facilitatie visserij (zie project WW-3)
Monitoring nulsituatie en ijkpunten tijdens ontwikkeling:
veldwerk litoraal: (20 k!/jr)
veldwerk sublitoraal: (40 k!/jr)
ondersteunde remote sensing (40 k!/jr)

Regie:

ministerie LNV

Betrokken Partijen:

RCW, CWN (Natuurorganisaties), Waddenacademie, vissers.

Aandachtspunten:

facilitatie visserijbelangen (project WW-3)
methodiek monitoring en ijken ecologische ontwikkeling
vastleggen 0-situatie
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Project WW-3

Facilitatie garnalenvissers in vrij te maken KBG's

Doel:

Garanderen dat garnalenvissers niet gedupeerd worden door het
weren van de bodemberoerende visserij in 'bodembeschermde'
kombergingsgebieden (onderdeel maken van project WW-2).

Beschrijving:

Het project start als een proces, waarbij verkend wordt waar de
ruimte zit om garnalenvissers te compenseren door nieuwe
perspectieven aan te bieden. Uitkoop van vergunningen is daarbij
de financiële referentie.
Allereerst wordt de doelgroep bepaald: welke vissersschepen
bevissen in welke mate de betrokken drie kombergingsgebieden.
Mogelijkheden tot facilitatie zijn bijvoorbeeld:
uitkopen vergunningen
transitie van sleepnetten naar vissen met andere technieken.
vissers omscholen tot ambassadeurs van het werelderfgoed
Waddenzee.
Dit proces moet opgenomen worden in het geheel van het Waddenen Noordzee-visserijbeleid en het streven naar duurzaamheid. De
druk op andere gebieden mag niet vergroot worden.

Beleidskader:

Natura 2000, visserijbeleid LNV, B&O-plan RCW.

Fasering:

2009-2011:
facilitatie/uitkoop vissers 1e KBG (bv Schier-Rottum:
ca. 3-5 garnalenvissers).
2010-20??:
facilitatie/uitkoop overige KGB’s

Kostenindicatie:

Uitkoop garnalenvissers ca. 500 - 1000 k! per vergunning
(informeel geïnformeerd bij Imares en LEI)

Financiering:

LNV (NHP), VROM (waddenfonds)

Regie:

ministerie van LNV

Betrokken partijen:

LNV, vissers, RCW, kennisinstituten, natuurorganisaties.

Aandachtspunten:

-

aansluiten bij het MSC-traject van de garnalensector zelf
aansluiten bij het duurzame visserij-traject vanuit RCW
cultuurhistorische aspecten garnalenvisserij (landschap/
werelderfgoed)
economische aspecten gederfde garnalenvangst in de keten
(b.v. Heiploeg)
ontwikkelingen in de recreatie
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Project WW-4

Veerboten met minder diepgang

Doel:

Een proces van ontwikkeling en realisatie van ondiep stekende
veerboten, zodanig dat veerroutes tussen de vaste wal en de
eilanden slechts marginaal hoeven te worden gebaggerd.

Beschrijving:

Het project start als een proces, waarbij alle veerroutes betrokken
zijn, dus ook buiten de vrij te maken KBG's (Project WW-2). In
volgorde van prioriteit gaat het om de veerroutes naar Ameland,
Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland.
Oplossingsrichtingen: ontwikkeling catamarans, hovercrafts,
platbodems (langer en breder; minder gewicht per
scheepsoppervlak; vergelijk voormalige kokkelschepen).
Optie, indien absoluut noodzakelijk (eventueel bij Ameland, bijv.
voor vrachtverkeer): vaartijden aanpassen aan eb- en vloedcyclus,
zoals op enkele Duitse eilanden gebeurt (bv. Spiekeroog).

Beleidskader:

Natura 2000, B&O-plan RCW, RWS-rijksvaarwegenbeheer.

Fasering:

2009-2015:
2010-2020:

Kostenindicatie:

p.m.

Financiering

-

Regie:

reders Wagenborg en Doeksen (eventueel ook TESO)

Betrokken partijen:

ministerie EZ - Senter Novem, havenautoriteiten, gemeentes,
werelderfgoed, recreatiebelangen.

Aandachtspunten:

-

realisatie baggervrije route Holwerd-Ameland
overige veerroutes vrij van baggerwerk

investeringen reders
innovatiesubsidies ministerie EZ - Senter Novem
Rijkswaterstaat (uitsparing baggerkosten!)

waarborging verkeersstromen naar de eilanden
wetgeving onderhoudsverplichting rijksvaarwegen
kostenbesparing baggeren
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Project WW-5

Uitvoeringsplan Natuurherstel Eems (stroomgebied van
Herbrum tot Borkum)

Doel:

Het herstel van natuur en natuurlijke processen, door middel van
het opzetten van een Uitvoeringsplan Natuurherstel Eems met een
uitgebreid monitoringsprogramma en het modelleren van
slibtransporten in het hele Eems stroomgebied, benedenstrooms
vanaf Herbrum. Hiervoor is het nodig om tot een optimale
afstemming te komen tussen de lokale en regionale economie en
ecologie van de Eems regio, met inachtneming van de EU
Richtlijnen.

Beschrijving:

Natuurherstelplan maken en een Monitoringsprogramma
slibhuishouding opzetten, gebruikmakend van innovatieve sensortechnieken. 'State of the art' 3D-modellen toepassen. Resultaten
sturend laten zijn voor ontwikkeling "slibbeheerprogramma EemsDollard", in combinatie met het natuurherstelplan en in
samenwerking met Duitsland.

Beleidskader:

B&O-plan RCW, KRW, Natura2000

Fasering:

2009-2010:

2010-2011:
2010-2011:

Raad voor de Wadden vragen om een visie (advies)
mbt het Eems estuarium. Centrale vraag: hoe
krijgen we de situatie uit het slop? Wat voor
alternatieven ziet de raad? Waarop en hoe moet
worden ingestoken (bestuurlijk, inhoudelijk,
beleidsmatig) om dit systeem te redden, met
behoud van economische activiteiten?
afspraken maken in trilaterale overeenkomst (op Silt
in maart 2010)
Opstellen Natuurherstelplan, incl.
monitoringsprogramma en 3-D modelering

Kostenindicatie:

p.m.

Financiering

- Rijkswaterstaat
- LNV (Natura2000)
- Groningen Seaports
- Duitse counterparts (NLWKN, WSD-NW, MU Niedersachsen,
Landkreis Leer, ..)

Regie:

LNV

Betrokken partijen:

Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, RCW,
RWS, LNV, Groningen Seaports, ministeries EZ en VW, reders,
provincie Groningen, Duitse overheid, kennisinstituten,
universiteiten, natuurorganisaties, individuele inhoudelijk
deskundigen

Aandachtspunten:

-

nieuw elan in de samenwerking Nederland-Duitsland
waarborging randvoorwaarden natuur en milieu
natuurherstelplan “Levende Eems” (Van der Welle & Meire,
1999)
resultaat Summerschool juli 2009 Casus Ems Estuary van de
WUR
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Project WW-6

Minimalisering havenslibproblematiek Harlingen

Doel:

Het opzetten van een uitgebreid onderzoeks- en
maatregelenprogramma, om de slib- en baggerproblemen in kaart
te brengen, ter minimalisering van de effecten van baggeren en
baggerstorten.

Beschrijving:

Maatregelenprogramma slibhuishouding opzetten, gebruikmakend
van innovatieve sensor-technieken. 'State of the art' 3D-modellen
toepassen. Resultaten sturend laten zijn voor ontwikkeling
"slibbeheerprogramma Harlingen".

Beleidskader

Rijksvaarwegenbeheer

Fasering:

2009-2010:
2009-2010:
2010-20??:
2011-20??:

Kostenindicatie:

p.m.

Financiering

-

Regie:

Rijkswaterstaat

Betrokken partijen:

Havenautoriteit Harlingen, ministeries EZ en VW, reders, provincie
Friesland, kennisinstituten

Aandachtspunten:

-

maatregelenprogramma
implementatie innovatieve sensortechnieken
monitoren en modelleren
aanpassen slibbeheer aan modeluitkomst

Rijkswaterstaat
havenautoriteit Harlingen (provincie Friesland?)

waarborging randvoorwaarden natuur en milieu
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Project WW-7

Zachte overgangen tussen land en zee

Doel:

De zachte, geleidelijke overgangen tussen Waddenzee, Noordzee, vasteland
en eilanden waar mogelijk te herstellen, op grond van de vele eerdere
verkenningen die al zijn uitgevoerd (o.a. zoet-zoutovergangen, brakke
gebieden, (zomerpolder-) ontpolderingen, Eilanden Natuurlijk, 2008; Rijke
Dijk). De doelen hierbij zijn:
i) natuurlijkere condities Waddengebied, met een bijbehorende grote
variatie in ecotopen;
ii) slibvastlegging en slibgradiënten bevorderen;
iii) ervaring opdoen in hoeverre sedimentatie van o.a. slib (naast zand) een
antwoord kan vormen op een sneller stijgende zeespiegel (meegroeien
met de zeespiegelstijging) of zelfs soelaas kan bieden voor het lokaal
ophogen van het vasteland;
iv) herstel connectiviteit in het gebied, bijvoorbeeld door opheffen
beperkingen voor trekvissen.

Beschrijving:

Het betreft hier, naast technische oplossingen als vishevels en dergelijke,
een reeks aan maatregelen die erop gericht zijn om de nu vaak harde
overgang tussen land en zee te doorbreken, geleidelijker te maken of
althans te verzachten, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheid om
het areaal slibrijke milieu’s weer te vergroten wat zich zou moeten uiten in
een aantrekkelijker landschap. Hierbij kan gedacht worden aan:
1. het verwijderen of deels doorbreken van barrières, waar deze geen
dienst doen voor de veiligheid (bijvoorbeeld: stuifdijken, buiten de
primaire waterkering gelegen zomerdijken, brakwaterovergangen
realiseren bij afvoerkanalen naar zee, maar ook het achteruitleggen van
primaire waterkeringen) Dergelijke ingrepen zouden eventueel
gecombineerd kunnen worden met economische functies (recreatie, zilte
landbouw, natuurwonen).
2. Kweldergroei stimuleren op geschikte plaatsen langs de vastelands
kust en de eilanden waar kwelders nu nog ontbreken of erg smal zijn.
Dit kan door waar mogelijk luwte zones te creëren (al dan niet in
combinatie met 1).
3. Locaties zoeken waar binnendijks (brak)waterzones aangelegd kunnen
worden en bestaande (brak)watergebiedjes robuuster kunnen worden
gemaakt. Dit zou eventueel ook gerealiseerd kunnen worden in
combinatie kunnen met overslag bestendige dijken en het toestaan van
zoute kwel.
4. Verzachten van harde dijkgrens combineren met ontwikkeling diverse
vormen van dijkaanleg (overslag bestendige dijken, Rijke Dijk,
superdijken, dubbele dijklijnen). Ook hier weer zouden deze
maatregelen mede zicht moeten geven op de potentie van
mogelijkheden om mee te groeien met de zeespiegelstijging.

Beleidskader:

B&O-plan RCW, Natura 2000, Rijkswaterstaat, Dynamisch Kustbeheer,
Nationaal Waterplan.

Fasering:

2010-20??: verwerving en aanleg overgangszones. Proefondervindelijk
(demonstratieprojecten) werken aan een duurzaam Waddengebied.

Kostenindicatie: Jaarlijks beschikbaar stellen ontwikkelingsbudget (verwerving en inrichting
binnen- en buitendijkse gronden) waarop projecten kunnen worden
ingediend. Bijvoorbeeld gedurende 20 jaar 20 ha inrichting (en evt.
verwerving) aan overgangszones per jaar: 20 x 40 k! = 800 k! /jr. Is over
een periode van 20 jaar 16 M!.
Financiering:

Vaste bijdrage uit waddenfonds (VROM), ministerie LNV (EHS-Natura
2000), ministerie V&W (KRW)

Regie:
LNV, provinciale overheden, waterschappen
Betrokken partijen: terreinbeheerders, waterschappen, landbouw (LTO, agrarisch
natuurbeheer), rijkswaterstaat
Aandachtspunten:
verwerving grond- en exploitatierechten
betrokkenheid boeren
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Project WW-8

Natuurlijk spuien en malen

Doel:

Onderzoek en uitvoering van natuurlijker spuiregimes bij de
gemalen en spuisluizen langs de waddenkust.

Beschrijving:

Spuiregimes van waterschappen en rijkswaterstaat (Afsluitdijk)
worden vooral gestuurd door binnendijks peilbeheer. In dit project
worden de spuiregimes mede aangepast aan de gewenste
buitendijkse zoet-zout gradiënt, zodat extreme en zeer fluctuerende
zoetwaterbellen op de Waddenzee worden voorkomen. Leidraad is
een 'natuurlijk spuiregime' dat zoveel mogelijk de afvoer nabootst
die zonder kunstwerken zou plaatsvinden.

Beleidskader:

KRW, B&O-plan RCW,

Fasering:

2009-2011:
2011-2013:

Kostenindicatie:

80 k! per spuilocatie (schatting).

Regie:

rijkswaterstaat i.s.m. waterschappen en provincies

Betrokken partijen:

B&O-plan RCW

Aandachtspunten:

-

onderzoek, monitoring en modellering spuiregimes
implementatie en monitoring 'natuurlijk spuien'

binnendijks peilbeheer
vismigratie
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Project WW-9

Quick Scan off-shore terminal Eemshaven-Emden

Doel:

De markt laten verkennen of het realistisch is om ten noorden van
de lijn Rottum-Borkum een terminal aan te leggen waar LNGtankers kunnen lossen, zodat de aanloopgeul naar de Eemshaven
niet hoeft te worden uitgebaggerd. Een soortgelijk onderzoek laten
uitvoeren voor transporten van steenkool.

Beschrijving:

Het plaatsen van terminals voor de kust om tankers te lossen is een
bewezen concept. Zie ook www.bluewater.com.
Ontwikkeling 'offshore hubs' voor oceeangaande supercargo's en
supertankers
Vergelijkbare actie voor steenkool

Beleidskader:

Interdepartementaal Overleg Noordzee (IDON)

Fasering:

2009-2010

Financiering:

Rijkswaterstaat (perspectief besparing onderhoud rijksvaarwegen)

Regie:

Rijkswaterstaat i.c.m. Groningen Seaports

Betrokken partijen:

ministeries VROM, LNV, RWS/V&W, EZ, energiecentrales, Energy
Valley, provincie Groningen

Aandachtspunten:

-

veiligheid aanlanding LNG e.d.
ruimtelijke afstemming/ordening met off-shore
windturbineparken en mzi's
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Project WW-10

Integrale systeemanalyse en -monitoring biotiek-abiotiek

Doel:

Werken aan een integrale analyse van het waddensysteem waarop
de monitoring volledig wordt afgestemd, zodat steeds meer
begrepen wordt hoe het waddensysteem fysisch en ecologisch
werkt, ook in samenhang met de socio-economische aspecten.

Beschrijving:

Dit proces staat in het verlengde van het Nationaal programma zeeen kustonderzoek (ZKO) en recente initiatieven van de
Waddenacademie en beoogt een uitwerking daarvan op het gebied
van monitoring.
Omdat veel verschillende overheden en kennisinstituten
onafhankelijk van elkaar monitoren is centrale regie van zowel de
systeemanalyse als de daarvan afgeleide monitoring noodzakelijk.
Daaraan voorafgaand zal een gedegen en diepgaande analyse
moeten worden uitgevoerd m.b.t. de monitorbaarheid van het
systeem voor de diverse parameters. Ook de 'pragmatische'
monitoring t.b.v. passende beoordelingen, mer's en
vergunningverlening zou herijkt en gekoppeld moeten worden aan
integrale systeemanalyse. Trilaterale afstemming van zowel
modellering als monitoring is van belang (zie ook project WW-1)

Beleidskader:

KRW, Natura 2000, B&O-plan RCW

Fasering:

2009-2012: Analyse monitorbaarheid
2012-20??: Doorlopende ontwikkeling

Kostenindicatie:

p.m.

Financiering

aansluiten bij initiatieven Waddenfonds

Regie:

waddenacademie, overheid

Betrokken partijen:

rijkswaterstaat, ministerie LNV, kennisinstituten, universiteiten,
terreinbeheerders, adviesorganisaties

Aandachtspunten:

-

centrale aansturing en beheer monitoringssystematiek en
beheer data
complexiteit terugkoppelingseffecten
aansluiting op project WW-1
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Project WW-11

Innovatieve bagger- en stortmethoden

Doel:

Het verbeteren van (door proefondervindelijk evalueren van huidige
en zoeken naar nieuwe) bagger- en stortmethoden, om de
negatieve effecten van baggeren en storten zo klein mogelijk te
maken (en tevens kosten te besparen). In het bijzonder voor de
Eems en de Harlinger haven.

Beschrijving:

Evaluatie opzetten van huidige bagger- en stortwerkzaamheden (in
binnen- en buitenland) ten aanzien van locatiekeuze, methode,
tijdstip van baggeren en storten, het doel, enz. Voorgesteld wordt
om dit over een beperkt aantal extreme scenario’s te doen,
bijvoorbeeld huidige aanpak, storten bagger op land & storten op
zorgvuldig daarvoor uitgezochte plaatsen in de natte
dwarsdoorsnede (zie toelichting hieronder). Daarnaast zal gezocht
worden naar innovatieve technieken van baggeren en storten, in
samenhang met het vaarwegenbeleid. Een aantal van deze
scenario’s en technieken zal proefondervindelijk worden getest.

Beleidskader

BPRW, B&O-plan, KRW

Fasering:

2009-2010:
evaluatie huidige methoden
2009-2010:
inventarisatie innovatieve methoden
2010-20??:
implementatie alternatieve stortlocaties en
innovatieve methoden.

Kostenindicatie:

p.m.

Regie:

Rijkswaterstaat

Betrokken partijen:

RWS, Havenbeheerders, reders, leden van de CEDA (Central
Dredging Association)

Aandachtspunten:

-

waarborging randvoorwaarden natuur en milieu
kosten

Toelichting
Uit discussies is naar voren gekomen dat het wellicht mogelijk is om via het constant
houden, cq verkleinen van de natte doorsnede van de Eems-hoofdgeul via het storten van
bagger in het profiel, te zorgen voor een constant houden/reduceren van het getijverschil, de
stroomsnelheden en het slibbezwaar (en evt. ook kosten te besparen). Hier zitten echter een
paar haken en ogen aan, aangezien de plaats(en) waar dit zou moeten plaatsvinden
zorgvuldig moeten worden geselecteerd aan de hand van de te meten lokale 3-D
waterbeweging in combinatie met de lokale morfologie. Het beoogde effect kan niet worden
verkregen door een opportunistische plaatskeuze, omdat dit tot een toenemende instabiliteit
kan leiden in plaats van het gewenste effect. Dit zal eerst nader uitgezocht moeten worden.
Als uitgangsmateriaal kan een studie worden gehanteerd over de waterbeweging rond het
zeegat van de Jonge (1992).
Huidige praktijk
Momenteel verloopt de huidige methode van Eems-vaargeul verdieping en onderhoud via het
baggeren en elders storten op speciaal daarvoor bestemde baggerdumplocaties. Het gevolg
is dat het nat oppervlak van de dwarsdoorsnede van de hoofdgeul wordt vergroot. Dit heeft
2 effecten:
a) verminderde bodemwrijving (want hydraulische radius neemt toe)
b) meer stroomdoorvoer mogelijk
Deze effecten hebben een tegengesteld effect op de getijsnelheid (toename/afname). In de
praktijk 'wint' meestal verminderde wrijving en resulteert een dergelijke maatregel dus in
een groter getijverschil en een korter tijdsinterval tussen het moment van hoogwater en de
kentering van het getij (de Jonge 1983). Dit handelen heeft daarmee ook invloed op de
slibstromen en het plaatareaal (door veranderd getij). De boven beschreven en voorziene
veranderingen zijn in de Eems ook inderdaad waargenomen (de Jonge 1983, figuur 10).
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Alternatief
Een mogelijk alternatief zou zijn om, waar enigszins mogelijk, te storten in het
geuldwarsprofiel waar de bagger verwijderd wordt zonder het evenwicht tussen de
morfologie en het lokale 3-D stromingsveld in dat dwarsprofiel te veel te verstoren. Het
criterium zou dan zijn: gelijkhouden of (op termijn) kleiner maken van de natte doorsnede
van de geul (lees: terug naar de situatie van 1950?). Desnoods zou m.b.v. keileem/potklei
een rand kunnen worden aangelegd tussen de eigenlijke verdieping van de vaargeul en de
rest van het geulprofiel waarachter toekomstig baggermateriaal zou kunnen worden
bijgestort. Deze methode impliceert dat het natte oppervlak niet verandert, dus (op het
eerste gezicht) de snelheid ook niet. Op die manier zou zelfs, door geleidelijk het natte
oppervlak te verkleinen (via baggerstort) terug kunnen worden gegaan naar een oudere
getijsituatie. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het reduceren van het sterk
toegenomen getijverschil op de rivier de Eems.
Een belangrijk punt dat echter in bovenstaande redenering nog ontbreekt is de geul-plaat
interactie. Zo blijkt bv uit werk van Friedrichs, Aubrey e.a. het belang van 'mass storage'
platen. De vorm van het wad zorgt voor 'eigen' M4 getij en beïnvloedt het M2 signaal. Dat
alleen al heeft grote consequenties voor netto sediment transport in de geul. Het is dus
cruciaal om na te gaan wat de invloed is van de geul-plaat interacties in het geheel. De
huidige modellen zijn ontoereikend om na te gaan wat de effecten zijn van het huidige beleid
en beheer en ook van een dergelijke aanpassing ervan. Geadviseerd wordt e.e.a. met spoed
uit te zoeken om zo te komen tot een optimaler vaargeulonderhoud.
de Jonge, V.N., 1992. Tidal flow and residual flow in the Ems estuary. Estuarine Coastal Shelf
Sci., 34: 1-22.
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Project WW-12

Slibgehalte ondergrond als randvoorwaarde voor
grondverzet

Doel:

Het slibgehalte in de ondergrond vanaf nu meenemen als
randvoorwaarde die mede bepalend is in de uitvoering voor grotere
ingrepen in het Waddengebied of daarop uitmondende
waterafvoeren.

Beschrijving:

Momenteel worden een aantal grotere ingrepen uitgevoerd in de
bodem van de Waddenzee (grondverzet >1*106 m3 ). Ook voor de
toekomst worden een aantal grotere ingrepen verwacht in de
Waddenzee en de daarop uitmondende waterafvoeren (o.a.
verdieping Eems, aanleg spuisluizencomplex Afsluitdijk en
ontgronding IJsselmeer ten behoeve van de versterking van de
Afsluitdijk).
In dergelijke gevallen wordt aanbevolen om standaard de
ondergrondstructuur van het gebied te onderzoeken tot op de
uitgraafdiepte. Dit kan door middel van zeegaande technieken zoals
seismiek, radiometrie, of, in zoetwatersystemen,
grondpenetrerende radar, aangevuld met boringen of
oppervlaktemonsters. Zo kan een beeld verkregen worden van het
mogelijke effect van het grondverzet op vertroebeling.
Op basis daarvan kan worden nagegaan of er alternatieve locaties
nodig/mogelijk zijn voor de ingreep (met minder klei), of kan
tenminste bij het ontgronden/baggeren de ecologische impact
geminimaliseerd worden door keuzes in timing (bijvoorbeeld
stroming), seizoen en aanvullende maatregelen. Op deze manier
kan het slibbezwaar (indien al aanwezig!) zichtbaar gemaakt en
geminimaliseerd worden.

Beleidskader:

Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, Nationaal Waterplan.

Fasering:

nvt, tenzij dit als uitdrukkelijke voorwaarde in MER-trajecten moet
worden opgenomen.

Kostenindicatie:

p.m.

Regie:

ministerie V&W

Betrokken Partijen:

RCW, LNV, RWS

Aandachtspunten:

Onder de aandacht brengen van methoden, nagaan behoefte aan
verankering binnen MER-waardige trajecten, effecten van
gegenereerd slibbezwaar.

facilitatie door initiatiefnemer
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Bijlage 1: Overzicht van geschatte hoeveelheden slib in sinks in het Nederlandse deel van de
Waddenzee (Oost, 2009)
Plek

Percentage
slib in het
sediment
(%)

Geschatte
hoeveelheid
slib
(m3)

Opmerkingen

Bron

1

Totaal in
buitendijkse
Waddenzee (incl.
kwelders), maar
exclusief deel EemsDollard
Waarvan in
buitendijkse zanden

4-6%

1800-2850
* 106 m3

= 13-20%1 van
14*109 m32.

Pers. inf. Van
der Spek2;
Beets & van
der Spek
(2000)

3-5%

1000-1650*106
m3

= 33-54% slib in
zand
in(geschat):
33*109m3

3

Binnenbochten

10-50%?

87-871*106 m3

= 10-50% slib,
25%4
geuloppervlak,
waarvan 2550%5
binnenbocht
met gemiddelde
diepte van 5
meter.
= 0,7-1,3*106
m3/jr8*85-40
jaar
(zeer ruwe
inschatting)
= 25%4
geuloppervlak
waarvan 1%
verlaten is (zeer
voorzichtige
aanname6) met
een gemiddelde
diepte van 5
meter4
Uitgaande van
een gemiddelde
kleidikte van 00,5 m en 62,75
km2 kwelders7
Minerale deel6

28-110*106 m3

Eems-Dollard

Verlaten geulen

10-100%

0-31*106 m3

Kwelders

3,3*106 m3

Mosselbanken
(in 1975-1978)
Vlakte van
Oosterbierum

Pre-Holoceen

4-40*106 m3

??

Over meerdere
km2

In diepe geulen

Salden &
Mulder, 1995
4
Van der Spek
& van der
Valk, 1994
4
ISOS
onderzoek,
Cleveringa &
Oost, 1998;
5
RWS kaarten

8

Salden en
Mulder, 1996

4

ISOS
onderzoek,
Cleveringa &
Oost, 1998;
6
Oost, 1995;

7

IBW en
Dijkema et
al., 2008

6

Oost, 1995
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Bijlage 2: Overzicht van geschatte fluxen van slib in het Nederlandse deel van de
Waddenzee. De aangegeven marges hebben betrekking op wetenschappelijk onzekerheden
en niet op variatie in fluxen per jaar (Oost, 2009)
Flux
Jaarlijkse bruto opwerveling
door de getijden en golven

Hoeveelheid
800-2400 * 106 m3/jr

Jaarlijkse bruto uitwisseling
tussen geulen en platen
onder invloed van de wind
(tot en met wantij van
Borkum)
Bruto uitwisseling tussen
Noordzee en Waddenzee (tot
en met Eems)
Bruto import van Noordzee
naar Waddenzee
Filtratie door mosselen
Opwervelen
mosselkweekpercelen
Baggeren havens en
terugstorten
Maximale invloed van
suppletiezand

150-200 * 106 m3/jr

Informatie
720 getijden,
omwerkingsdiepte van 12 cm, 4-6% slib en een
oppervlakte van 2780
km2.
Oost, 1995

30-130 * 106 m3/jr

Oost, 1995

30-93 * 106 m3/jr
2,6-15,1 * 106 m3/jr
1-5 * 106 m3/jr

Eisma, 1982; Verhagen,
1990
Oost, 1995
Oost, 1995

86 * 106 m3/jr

De Jonge

0,18-0,6 * 106 m3/jr

Netto transport via de
Hollandse kust uit de
Noordzeekustzone (Hollandse
kust)
Netto transport via de
Hollandse kust uit de
Noordzeekustzone (Hollandse
kust)

1,3 * 106 m3/jr

Uitgaande van een
slibpercentage van 3-5%
en 6-12 * 106 m3/jr aan
suppletiezand
Salden & Mulder, 1995
(vermoedelijk te lage
schatting: zie tekst)

Baggeren Eems
Netto slibimport Eems
1973-1984
Netto slibimport Eems
1985-1990
Netto slibaanvoer IJsselmeer
Lange termijn gemiddelde
netto sedimentatie inclusief
Dollard

100 * 106 m3/jr (aanname dat 1
m3 gelijk is aan 103 kg)

1,5 * 106 m3/jr
1* 106 m3/jr
0,5 * 106 m3/jr
0,8-6 * 106 m3/jr, met als
meest waarschijnlijke 2,0-2,5 *
106 m3/jr

Ridderinkhof

De Jonge
Lowijs, 1995b
Mulder & Mijnwaard,
1997
Eysink, 1979
Molegraaf, 1987; Salden
& Mulder, 1995
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Bijlage 3. Baggerhoeveelheden (m3/jr) , data H. Mulder, Waterdienst
Kombergingsgebied

baggerlocatie

m3/jaar

totaal /kbg sediment

Boontjes
Holland-Texel *
Havens Kornwerderzand
Havens Den Oever
Visjagersgaatje
Rijkshaven Oudeschild
Veerhaven Texel
veerhaven Den Helder
Haven Breezanddijk

?
350.000
150.000
100.000
85.000
40.000
20.000
5.000

zanderig
slib
slib
zand
zanderig
zanderig
zanderig
slib

slib

slib
slib
slib

750.000
Texel-Vlieland
Vlieland-Terschelling

0
Vliesloot
Schuitengat
Blauwe Slenk (drempel BS12/BS 12 A)
Harlingen
Slenk
Blauwe Slenk (drempel BS 18/BS20)
vaargeul langs Pollendam
Rijkshaven Terschelling
Blauwe Slenk/Pannengat (drempel
BS2 /BS 6)
veerdam Vlieland

?
?
?
1.400.000
350.000
200.000
35.000
20.000

zand
zand
zand
slib
zand
zand
zanderig slib
zanderig slib

20.000
2.000

zand
zanderig slib
2.027.000

Terschelling-Ameland

vaargeul Ameland (o.a. drempel
VA5/VA 7)
vaargeul Ameland
veerdam Holwerd
veerdam Nes
Reegeul
Ballumerbocht
Oude veerdam Nes toegangsgeul

?
700.000
50.000
40.000
30.000
30.000
4.000

zand
slib
slib
slikkig zand
zanderig slib
slib
zanderig slib
850.000

Ameland-Schiermonnikoog

drempel Lauwersoog
vissershaven Lauwersoog
Groote Siege
Glinder
veerhaven Schiermonnikoog loswal en
toegangsgeul
veerhaven Lauwersoog loswal en
toegangsgeul

?
200.000
80.000
60.000

zand
slib
zand
zand

50.000

slib

6.000

slib
396.000

Schiermonnikoog-Rottum

Noordpolderzijl

500

slib
500

Eems-Dollard (NL)

Haven Delfzijl
Eemshaven
geul Paapsand süd

2.400.000
600.000
200.000

slib
slib
zanderig slib
3.200.000

Totaal Waddenzee (NL)

*

7.223.500

Niet in de tabel opgenomen is de baggeractiviteit in het Marsdiep bij Den Helder en
Mokbaai van 950.000 tot 1.500.000 m3 per jaar (pers. meded. N. Dankers, Passende
Beoordeling Jongbloed et al 2006 IMARES rapport).
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1. VOORWOORD

Op 22 januari heeft de Minister van LNV, vanuit haar verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid in de
Waddenzee, opdracht gegeven voor het opstellen van een meerjarig systematisch en richtinggevend
programma voor natuurherstel in de Waddenzee. Directe aanleiding hiervoor is het in het najaar van
2008 gesloten convenant “Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee”. In de programmaopdracht zijn de doelstelling, uitgangspunten en verwachte resultaten van het natuurherstel in de Waddenzee beschreven. Dit Natuurherstelprogramma zal tussen 1 maart en 1 oktober 2009 handen en
voeten moeten krijgen. In het Plan van Aanpak “Naar een rijke Waddenzee!” is het doel van het Natuurherstelprogramma als volgt omschreven:
Doel van het Natuurherstelprogramma Waddenzee is het bereiken van het streefbeeld van de ‘Rijke
Waddenzee’, tot het niveau van een robuust waddenecosysteem zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief en in de hoofddoelstelling van de pkb Derde Nota Waddenzee ‘Ontwikkeling van de
Wadden voor natuur en mens’: een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied en behoud van het unieke open landschap.
Het streefbeeld Rijke Zee is beschreven aan de hand van zes inhoudelijke thema’s, waaronder het
thema:
VERBETERING VAN HET VOEDSELWEB
Het doel van dit thema is, in een formulering uit “Naar een rijke Waddenzee!” en onderdeel uitmakend
van onze opdracht van de Minister, om in het kader van het herstel van de Waddennatuur de volgende toestand te bereiken:
Het voedselweb is evenwichtig van opbouw, zowel onderin (bacteriën, fytoplankton e.d.), middenin
(schelpdieren, krabbetjes, kreeftjes, garnalen e.d.), meer bovenin (vis, bruinvis e.d.) als boven in het
voedselweb (dolfijnen, zeehonden, vogels e.d.). De functies van het waddengebied voor de natuur zijn
daarmee gewaarborgd (verblijf en doortrekgebied (tankstation, rust op de hoogwatervluchtplaatsen)
voor vogels, kraamkamer vissen e.d.)
Wij hebben deze doelstelling herzien en in een aangepast streefbeeld opgenomen.
In bijgaande rapportage treft u een overzicht aan van mogelijke herstelmaatregelen voor het voedselweb in de Waddenzee. Onderbouwing hiervoor komt van een wetenschappelijke probleemanalyse
van de huidige stand van zaken van het voedselweb van de Waddenzee geschreven door vijf deskundige onderzoekers van NIOZ, IMARES en Altenburg & Wybenga.
De keuze van de herstelmaatregelen en de formulering van de voorstellen als neergelegd in deze
rapportage zijn voor rekening van de voorzitter en secretaris van deze themagroep.
Luuk Boerema, themavoorzitter.
Paddy Walker, secretaris.

Herstel van het voedselweb van de Waddenzee

3

2. PROBLEEMANALYSE

Samenvatting van: ‘Recent Changes in the Wadden Sea Food Web’ door Katja Philippart, Jan Drent,
Leo Zwarts, Sophie Brasseur en Ingrid Tulp (2009) begeleidend rapport bij deze bouwsteen voor
maatregelen.
De wetenschappelijke probleemanalyse beschrijft de veranderingen in de Waddenzee van de afgelopen decennia. Er is gefocust op primaire en secundaire producenten en hun productiviteit, op vissen,
vogels en zeezoogdieren. Ook is er een overzicht van de grootste drivers die ten grondslag liggen aan
de waargenomen veranderingen. De hiaten in kennis, het belang van synergistische effecten en van
tijd- en ruimte schalen worden belicht. Ook worden er een aantal suggesties gedaan voor de toekomst.
Er is de afgelopen eeuw veel veranderd in de Waddenzee Onder meer de grootschalig veranderingen
in morfologie als gevolg van de aanleg van de Afsluitdijk, maar ook de achteruitgang van natuurlijke
overgangen, verlies aan kwelder vegetatie, zeegras en diatomeeën, verlies aan schelpdierbanken. De
waterkwaliteit is in de jaren 70-80 negatief beïnvloedt door giftige stoffen en hoge niveaus van nutriënten. Hiernaast hebben slechte rekrutering van schelpdieren, verschuivingen in algensamenstelling en
een achteruitgang in soorten, aantallen en grootte van vissen (vooral platvis) tot verschuivingen in de
structuur en het functioneren van het systeem geleid. Voor de zeehonden (grote predator) is juist herstel geconstateerd, mede door genomen beschermingsmaatregelen, zoals het sluiten van de jacht. Er
zijn verschillen tussen de oostelijk en westelijk Waddenzee, zowel hydromorfologisch als biologisch,
bijvoorbeeld de ontwikkeling van macrozoobenthos en vispopulaties.
Er zijn een aantal belangrijke hiaten in kennis benoemd. Historische lange-termijn data series zijn
voornamelijk beschikbaar van parameters die gemakkelijk te meten waren. Consequentie is dat veel
parameters niet gemeten zijn, bijvoorbeeld bacteriën en parasieten. Bovendien zijn de meeste gegevens over toestandvariabelen. Er zijn weinig gegevens over processnelheden zoals mortaliteit, productiviteit of over interacties tussen soorten zoals competitie, interferentie, vooral als het gaat om de
hogere trofische niveaus. Deze eenzijdige kennisbasis is mogelijk van invloed geweest op het gehanteerde conceptuele beeld van het functioneren en structureren van de Waddenzee.
Het is mogelijk om een aantal drivers (veroorzakers van veranderingen) te onderkennen, maar de interactie tussen drivers is grotendeels onbekend. Het verlies aan soorten (bv vogels, vissen) is misschien te wijten aan overexploitatie en habitatverlies, maar de bijkomende invloed van klimaat en
voedselbeschikbaarheid betekent dat de terugkeer van deze soorten in de Waddenzee niet vanzelfsprekend is. Bovendien is het voorstelbaar, dat als een systeem al langere tijd aan veel stressors onderhevig is geweest, het extra lastig zal zijn om de effecten van nieuwe stressoren, zoals klimaatverandering op te vangen.
Het Waddensysteem kan op verschillende tijd- en ruimteschalen worden beschouwd. Herstel- of beheersmaatregelen moeten hierop worden afgestemd. Het plaatselijk sluiten van een gebied voor de
bodemvisserij zal misschien leiden tot het herstel van vnl. kortlevende bodemdieren, maar kan er niet
voor zorgen dat verdwenen, langlevende, (vis)soorten zoals de rog, die ook zeldzaam is in de Noordzee, zal terugkeren.
Als het gaat om richtlijnen voor beheer, dan is het terugdringen van de effecten van visserij van belang. Het gaat niet alleen om de effecten op de grootte en aantallen van de doelsoorten, maar ook op
niet-doelsoorten en op de omgeving. Schelpdiervisserij en pierenwinning hebben invloed op benthos
en bodemstructuur en de bijvangsten in de garnalenvisserij van kleine vis is bepalend voor de Waddenzee als kraamkamer De intensieve visserij op de Noordzee heeft geleid tot een verschuiving naar
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kleine individuen en soorten. Ontwikkelingen die op de Noordzee plaatsvinden, zoals windmolenparken en grootschalige zandwinning, kunnen doorwerken in de Waddenzee. Om te voorkomen, datgiftige stoffen in het water terechtkomen is het van belang dat wij continu de kwaliteit van het water
monitoren. We moeten voorkomen dat bekende toxische stoffen in het water komen, maar tevens
zorgen voor screening van nieuwe producten om te voorkomen dat deze negatieve effecten op het
milieu hebben. Voor nutriënten is het streven naar een N:P ratio van 16:1 en een meer natuurlijk
zoetwater aanvoer vanuit de grote sluizen, b.v. in de Afsluitdijk. Het beperken van import van flora- en
fauna van buiten de Waddenzee moet de kans op introductie van nieuwe exoten voorkomen. Voor de
effecten van klimaatveranderingen is het van belang om zoveel mogelijk mitigerende maatregelen te
treffen en ervoor te zorgen dat de CO2 uitstoot omlaag gaat.
Een van de belangrijkste conclusies van de analyse is dat als het beheer van het Waddensysteem
gericht is op het verminderen van menselijke beïnvloeding op ecosysteemdynamica, en als ecosysteemdynamica wordt uitgedrukt in snelheden van voortplanting, mortaliteit, migratie en groei, dan kan
een verhoging van de natuurwaarden worden bewerkstelligd door het verminderen van menselijke
invloed (door activiteiten) op deze snelheden. De veerkracht van het systeem kan plaatselijk worden
verhoogd door maatregelen te nemen gericht op het verminderen van menselijk handelen zoals
(over)exploitatie en vervuiling. Monitorings- en onderzoeksprogramma’s dienen hierop te worden afgestemd, vooral als het gaat om het opnemen van metingen en onderzoek aan de processnelheden.
Visie en aanpak om te komen tot herstelmaatregelen
Uitgangspunt is het streven naar een systeem waarbij menselijk invloed weinig sturend is. Dit zou ten
goede moeten komen aan de veerkracht van het systeem waarbij het systeem autonome ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, het hoofd kan bieden.
Er kunnen twee typen oplossingsrichtingen worden onderscheiden: (1) praktische maatregelen die
ingaan op het terugbrengen van de effecten van menselijk handelen; en (2) het inzetten van onderzoek en monitoring om beter inzicht te krijgen in de processen en de synergie tussen drivers.
Een aantal voorbeelden van het eerste categorie worden uitgewerkt in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6
wordt ingegaan op benodigde en lopende onderzoek en monitoring.
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3. CONCRETISERING HERSTELOPGAVE VOEDSELWEB

3.1 Uitgangspunten
Uitgangspunt bij het formuleren van deze voorstellen voor maatregelen is een systeem waarbij menselijk invloed weinig sturend is. Dit zou ten goede moeten komen aan de veerkracht van het systeem
waarbij het een additionele verstoring (zoals klimaatverandering) het hoofd kan bieden. Ons doel is
dus niet meer het ‘verbeteren van het voedselweb’, maar ruimte bieden voor ontwikkeling. Dit geldt
zowel voor de onderliggende processen, als het ontwikkelen van habitats en de populatie dynamica
van soorten (incl. reproductie, groei). Een omschrijving van een dergelijk systeem volgt hieronder:
“Het voedselweb is evenwichtig van opbouw, zowel wat betreft de primaire producenten (zoals algen
en zeegrassen), primaire consumenten (zoals schelpdieren, harders en ganzen), secundaire consumenten (zoals garnalen, krabben, (plat)vissen en kanoeten) en toppredatoren (zoals grote vissen, aalscholvers en zeehonden)”.
“De populatiedynamiek (b.v. geboorte, sterfte, migratie) van en de interacties tussen de soorten (b.v.
prooi-predator, interferentie) in het voedselweb worden niet of nauwelijks beïnvloed door menselijk
handelen.”
De vraag is nu welke concrete maatregelen genomen kunnen worden om vanuit de huidige
verstoorde toestand naar het wensbeeld te komen. Centraal staat het minimaliseren van menselijk invloed op de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee.
Voor de geconstateerde veranderingen in het voedselweb als het gaat om het ontbreken van bepaalde lengteschalen of een verenging van het aantal soorten dat een bepaalde functie binnen het trofisch
systeem vervult, zijn geen aparte maatregelen geformuleerd. Wel wordt aanbevolen om aandacht te
besteden aan trofische integriteit. Hierbij gaat het om: (1) de trofische structuur (aanwezigheid van alle
trofische niveaus en lengte-klassen en verhouding van trofische niveaus); en (2) het voorkomen van
karakteristieke soorten en de bijbehorende functies.
Voor de verschillende trofische niveaus zijn de volgende karakteristieke soorten/functies:
Primaire producten
zeevegetatie
Primaire consumenten
(sub)litorale schelpdierbanken (filter feeders)
Secundaire consumenten
viseters (b.v. sterns), schelpdiereters (b.v. eidereenden,
scholeksters), trekvissen
Toppredatoren
grote roofvissen en zeehonden
Voor de biobouwers (zeegras en schelpdierbanken) worden maatregelen uitgewerkt in de rapportage
van de gelijknamige themagroep. In het kader van Natura2000 zijn een voor een aantal habitats en
soorten verbeterdoelstellingen afgesproken. Voor de overige karakteristieke soorten (vooral vogels en
vissen) kunnen herstelplannen worden afgesproken, waarbij nadrukkelijk ook naar de rol en functies
van andere leefgebieden voor deze soorten moet worden gekeken. Voor veel soorten speelt bijvoorbeeld de Noordzeekustzone een belangrijke rol. Ook dient naar ons inzicht bij het opstellen en uitvoeren van deze plannen rekening te worden gehouden met populatiedynamische criteria. Hier moet ook
rekening worden gehouden met de effecten van klimaatverandering en de waargenomen veranderingen in flora- en fauna,
Het is te verwachten dat ook karakteristieke soorten van het treffen van een aantal generieke maatregelen voldoende zullen kunnen profiteren. Het uitwerken van concrete soortbeschermingsplannen
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komt wat ons betreft pas in beeld als generieke beschermingsmaatregelen onvoldoende soelaas hebben geboden.
Er zijn ook geen specifieke maatregelen voor de exoten geformuleerd. Het is hierbij van belang te wijzen op het verschil tussen exoten die op natuurlijke wijze in de Waddenzee worden verspreid (b.v. de
Japanse oester) en die door mensen zijn geïntroduceerd en een gevaar vormen voor de aanwezige
soorten. Voor de eerste zijn geen maatregelen mogelijk, voor de tweede dient een aanpak ontwikkeld
te worden om te voorkomen dat deze soorten worden verspreid in de Waddenzee. Hiervoor adviseren
wij om de onlangs opgerichte Team Invasieve Exoten van LNV te raadplegen (contactpersoon Tom
van de Have), alsmede de werkgroep in het Mossel convenant die advies uit gaat brengen over het
transporteren van mosselzaad van de Oosterschelde naar de Waddenzee.

3.2 Koppeling drivers en oplossingsrichtingen & herstelmaatregelen
In de wetenschappelijke analyse worden de belangrijkste drivers voor de waargenomen veranderingen benoemd. Dit zijn: overexploitatie, habitatveranderingen en -verlies, vervuiling, nutriënten, exoten
en klimaatsverandering. Deze drivers zijn voornamelijk een gevolg van menselijk handelen, of nalaten.
De activiteiten die ten grondslag liggen aan de drivers bevatten mogelijk aanknopingspunten om
daadwerkelijke maatregelen te kunnen formuleren. Hierbij moet worden herhaald dat wij weinig inzicht
hebben in de synergie tussen verschillende drivers en dat de uitkomst van de voorgestelde maatregelen – zowel individueel als in samenhang - niet te voorspellen valt.
Samenvatting van de belangrijkste drivers, activiteiten en mogelijke oplossingsrichtingen & maatregelen
Drivers
Activiteiten
Mogelijke oplossingsrichtingen &
maatregelen
Overexploitatie
jacht en visserij - binnen en buiten verduurzaming van de visserij
de Waddenzee
Habitat veranderin- bedijking, Afsluitdijk, afsluiting Lau- herstel biobouwers; heroriëntatie baggen en verlies
werszee; baggeren; bodemvisserij; geren;
instellen
van
bodembeschelpenwinning; zandsuppleties
schermngsgebieden; natuurlijker zoetzout overgangen; rustgebieden vogels;
soortspecifieke herstelplannen
Vervuiling
aanvoer van zware metalen en verbeteren waterkwaliteit – in dit rapport
PCBs (jaren 50-70) en hormoon- geen specifieke maatregelen
vervangers (heden) vanuit de grote
rivieren
Nutriënten
aanvoer vanuit de grote rivieren en zorg dragen voor N:P ratio van 16:1;
vanuit de Noordzee
natuurlijker spuiregimes
Exoten
introductie, ballast water, uitbreiding geen specifieke maatregelen – aansluivan verspreiding door veranderin- ting zoeken bij Team Invasieve Exoten
gen in temperatuur/klimaat
van LNV olv Tom van de Have
Klimaatsverandering CO2 uitstoot
streven naar CO2 neutrale scheepvaart;
herijken scenario’s gevolgen bodemdaling; meer en andersoortig zoet-zout en
land-water overgangen
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4. OPLOSSINGSRICHTINGEN

Er kunnen twee typen oplossingsrichtingen worden onderscheiden: (1) praktische maatregelen die
ingaan op het terugbrengen van de effecten van menselijk handelen; en (2) het inzetten van onderzoek en monitoring om beter inzicht te krijgen in de processen en de synergie tussen drivers. De eerste type oplossingsrichtingen worden in hoofdstuk 5 beschreven. De andere in hoofdstuk 6.
Oplossingen verschillen daarom nogal van abstractieniveau, omdat de oorzaken ook vaak nogal van
niveau verschillen.

Schaal van oplossingsrichtingen
herstel van natuurlijke estuarium

rust op de bodem
verduurzaming visserij
natuurlijker {zoet-zout} overgangen

Wij zijn tot een overzicht van oplossingsrichtingen gekomen, waarbij we ook over concreet te treffen
maatregelen hebben nagedacht. Daarbij is aansluiting gezocht bij initiatieven van andere werkgroepen
en – voor zover bekend – met lopende initiatieven.
Voorafgaand willen we echter graag stilstaan bij het volgende.
De geconstateerde aantastingen van het systeem hebben geconstateerd zijn voornamelijk het gevolg
van menselijke ingrepen die niet voldoende op hun consequenties voor het natuurlijke systeem – en
daarmee het voedselweb – zijn doordacht. Dit betekent dat er een wezenlijk probleem is met de wijze
waarop besluitvorming over de consequenties van menselijke handelingen plaatsvindt. Mogelijk wordt
(werd?) het natuurbelang onvoldoende onderkend, of meegewogen in besluitvorming. Mogelijk schiet
de kennis tekort. Wellicht is een oorzaak gelegen in de politieke wijze waarop ook dit soort besluitvorming plaatsvindt en de afwegingen die daar nu eenmaal bij horen. Toch is deze opmerking te fundamenteel om te laten liggen.

Herstel van het voedselweb van de Waddenzee

8

Concreet stellen wij voor om een nieuwe visie te ontwikkelen op de draagkracht van het systeem als
het gaat om menselijk handelen en deze ook te laten doorwerken in concrete uitvoeringsbesluiten, of
generieke zoneringen, bijvoorbeeld via de systematiek van de ecosysteembenadering (hieronder beschreven in hoofdstuk 7), mogelijk aangevuld met een benadering als uit de Limits of Acceptable
1
Change. Ook zouden er grenzen kunnen worden gesteld op basis van voorkomende natuurwaar2
den. Door binnen het beheerplan N2000 Waddenzee een zonering op te nemen zouden grenzen
kunnen worden gesteld aan het uitvoeren van bepaalde handelingen.
Maatregelen
Concreet stellen wij een aantal maatregelen voor die uitgewerkt zijn in hoofdstuk 5. Deze maatregelen
hebben betrekking op het aanpakken van de volgende geconstateerde knelpunten voor het voedselweb.
Overexploitatie
Verduurzaming van de visserij
1. Ontwikkel alternatieven voor visserijmethoden die gepaard gaan met
bodemberoering en hoge bijvangsten (verduurzaming)
2. Rust op de bodem: verminderen van bodemberoerende visserij op de Wadden
3. Beschermingsgebieden op de Noordzee instellen
Habitat verandering en verlies
1. Rust op de bodem: instellen van bodembeschermingsgebieden
2. Rust voor soorten: gesloten foerageergebieden
3. Rust op de bodem: heroriëntatie baggeren, technieken en stortlocaties
Waterkwaliteit en kwantiteit
1. Effecten van zoetwaterbel: werk toe naar een natuurlijk spuiregime
2. N/P ratio op natuurlijk niveau (16:1)
3. Herstel van het Eems-estuarium
Klimaatsverandering
1. Het kleine niet laten: b.v. stimuleren van CO2-neutraal scheepvaart
2. Extra grenzen stellen aan bodemdaling zodat de natuurlijke sedimentatie kans ·
heeft zeespiegelstijging bij te houden
3. Creëer meer en andersoortige zoet-zout overgangen
Noodgedwongen zijn onze keuzes nogal grofmazig: onbegrip van met name de samenhang van het
systeem en de geconstateerde problemen leidt tot beperkte keuzes van maatregelen en prioritering.

1

LIMITS OF ACCEPTABLE CHANGE: A FRAMEWORK FOR MANAGING NATIONAL PROTECTED
AREAS: EXPERIENCES FROM THE UNITED STATES, Stephen F. McCool Professor, School of
Forestry The University of Montana Missoula, Montana 59812 USA.
2
Zie ook: “Natuurgrenzen voor dagelijks gebruik” Raad voor de Wadden, juli 2007.

Herstel van het voedselweb van de Waddenzee

9

5. INITIATIEVENPORTEFEUILLE MET INITIATIEVEN

In het onderstaande overzicht is een beeld geschetst van mogelijke oplossingsrichtingen. Bij elk thema is een actie aangegeven die met prioriteit zou moeten worden uitgevoerd. Een verdere verdiepingsslag met betrekking tot de haalbaarheid en betaalbaarheid van de gekozen oplossingsrichtingen
is nog nodig.

5.1 Overexploitatie: verduurzaming van de visserij
Verduurzaming van de visserij zal zich richten op het verminderen van de effecten van visserij op de
doelsoorten zoals mosselen of kokkels, maar ook op de bredere ecosysteem effecten zoals verminderen van bodemberoering en verminderen van bijvangsten. De toestand van vispopulaties in de Waddenzee kan niet los gezien worden van de toestand op de Noordzee. Beheersmaatregelen in de
Waddenzee moeten in samenhang gezien worden maatregelen op de Noordzee. Op dit moment
wordt er een visie voorbereid over duurzame visserij in de Waddenzee, onder leiding van de Gedeputeerde van Groningen Douwe Hollenga. Zie ook hoofdstuk 7. Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe
visserijbeleid in de Waddenzee. Aansluiting bij dit traject is gewenst vanuit het Natuurherstelprogramma. Ook in de mossel en garnalen sectoren wordt gewerkt aan verduurzaming. In beide trajecten zijn
onderzoeksagenda’s afgesproken met LNV en natuurorganisaties. Deze moeten in het proces worden
betrokken. Zie ook Hoofdstuk 7.
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Maatregelenpakket vanuit voedselweb ter
verduurzaming van de kustvisserij
Maatregelen
Alternatieven zoeken
voor visserijmethoden
met bodemberoering
en hoge bijvangst

Werkwijze
Met vissers en
ondernemers
overleggen

Bodem beschermings
gebieden instellen

Analyse van
kwetsbare habitats
en aanwijzen van
gebieden

Specifieke
vangstbeperkende
maatregelen
Noordzee

Als boven, maar dan
specifieke
maatregelen voor
boomkorvisserij en
met Noordzee

Meewerken vanuit natuurherstel aan visie
duurzame visserij

Lopende initiatieven
Mosseltransitie
Klankbordgroep duurzame
Wadvisserij van Hollenga
Verduurzaming garnalen
visserij in hele kustzone

N2000 gebieden Noordzee
Visserijadviezen Noordzee
Kaderrichtlijn Marien en
herziening GVB

5.1.1 Korte termijn: ontwikkel alternatieven voor visserijmethoden die gepaard gaan met bodemberoering en hoge bijvangsten (verduurzaming)

Voor de visserijen met veel bodemberoering of bijvangsten moet worden gezocht naar alternatieve of
minder schadelijke vormen van visserij. Het ontwikkelen van nieuwe technieken en het implementeren
van duurzaamheidskeurmerken moeten worden gestimuleerd. De klimaatverandering brengt mogelijk
ook kansen met zich voor andere vormen van visserij. Andere soorten dienen zich aan. Er zou nu met
de visserijsector moeten worden geanticipeerd op duurzame exploitatie van visserijbestanden, ook
van nieuwe soorten.
Maatregel:
Faciliteer onderzoek en experimenten naar alternatieve technieken die leiden tot een duurzame vorm
van visserij. Betrek hierbij de inzichten die reeds ontwikkeld zijn in de verschillende visserijen. Onderzoek de mogelijkheden voor flexibilisering van de vergunningprocedures. Zoek aansluiting bij reeds
lopende projecten. Behandel de garnalenvisserij met voorrang.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Zoek aansluiting bij de reeds lopende verduurzamingsprojecten zoals de mosseltransitie, verduurzaming van de garnalenvisserij, het ontwikkelen van een visie op duurzame visserij in de Waddenzee olv
GS Groningen Douwe Hollenga.
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5.1.2 Korte termijn: Instellen van experimentele gesloten gebieden in de Waddenzee
Het experimentele sluiten van gebieden voor de visserij met als doel het verminderen van visserijdruk
op schelpdieren, vissen en garnalen en het verminderen van bodemwoeling kan lokaal tot verbetering
leiden. In het mossel transitieproces worden de mosselzaadbanken stapsgewijs gesloten voor alle
bodemberoerende visserij met als doel het laten ontwikkelen van meerjarige mosselbanken. In het
kader van een onderzoeksprogramma ter onderbouwing van MSC zijn er vanuit de garnalensector al
initiatieven genomen om te komen tot het experimentele sluiting van gebieden om de effecten van
bodemberoering te kunnen onderzoeken. Hierbij wordt aansluiting gezocht met lopend onderzoek in
reeds gesloten gebieden (b.v. Rottum) en worden voorstellen gedaan voor vergelijkend onderzoek.
Ook koppelingen met onderzoek naar garnalenvisserij in de Voordelta hoort hierbij. Er dient expliciet
rekening gehouden te worden met de verspreiding van de visserij en het effect van het sluiten van
gebieden hierop. Bij de keuze van gebieden moet er rekening worden gehouden met de verschillen
tussen het oostelijk en westelijk wad. Ook moeten er referentiegebieden worden ingesteld. De gebieden moeten van voldoende grootte zijn om effecten ten aanzien van visserijactiviteiten te kunnen
waarnemen.
Maatregel:
Faciliteer onderzoek en experimenten die leiden tot inzichten in visserijeffecten op de Waddenzee bodem. Zoek aansluiting bij reeds lopende projecten. Behandel de garnalenvisserij met voorrang.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Zoek aansluiting bij de reeds lopende verduurzamingsprojecten zoals de mosseltransitie, verduurzaming van de garnalenvisserij, het ontwikkelen van een visie op duurzame visserij in de Waddenzee olv
GS Groningen Douwe Hollenga.

5.1.3 Korte termijn: instellen van beschermingsgebieden (zeereservaat) en bijvangstbeperking
Noordzee

Naast de intrinsieke waarde van vis in de Waddenzee vormt vis ook een belangrijke rol in de voedselketen: vis is zowel predator, als prooi. Aan de onderkant van het voedselweb eten vissen zooplankton
en macrobenthos. Als prooi is bodembewonende vis belangrijk voor zeehonden, bruinvissen, visetende zeevogels en vispredatoren, zoals kabeljauw en wijting. Pelagische vis is een belangrijke voedselbron voor sterns, zeehonden en bruinvissen. Recent tekenen zich grote veranderingen af in de visfauna van de Waddenzee. De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee lijkt dramatisch achteruit te gaan.
De vraag is wat hiervan de oorzaken zijn. De visstand lijkt te zijn verschoven van een demersaal gedomineerde visgemeenschap naar een meer pelagische. Ook is duidelijk dat van bepaalde bevisbare
soorten (bv schol) de gemiddelde lengte achteruit gaat.
Het voedselweb van de Waddenzee is nauw verweven met dat van de Noordzee. De boomkorvisserij
op de Noordzee heeft met name effect op de grootte structuur en soortensamenstelling . Door de visserij zijn de grote roofvissen verdwenen en zowel de abundantie van kleine vis en kleine soorten is
toegenomen in de afgelopen 30 jaar. Omdat diverse soorten die in de kustgebieden en de Waddenzee voorkomen een deel van hun leven (of van het jaar) in de diepere wateren van de Noordzee doorbrengen, waar ze ofwel direct of indirect (bijvangst) aan de visserij zijn blootgesteld, werkt de Noordzeekustvisserij via de factor vis direct door in het voedselweb van de Waddenzee. Herstel van vis in
de Waddenzee moet noodzakelijkerwijs samengaan met visserijbeperkende maatregelen in de
Noordzee, vooral in de kustzone. Dit moet tweeledig zijn: enerzijds het instellen van beschermingsgebieden voor het beschermen van bodemdieren en demersale (plat)vissen; anderzijds het ontwikkelen
van visserijtechnieken die zorgen dat grote vissoorten en individuen niet opgevist worden (bijvangstreducerende technieken) of een betere overlevingskans hebben.
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Maatregel:
Een maatregel is het onderzoeken van mogelijkheden om te komen tot bijvangstbeperkende maatregelen voor de grote en langlevende vissoorten, voor de hele boomkorvloot. Ook kan gedacht worden
aan het instellen van beschermingsgebieden op plaatsen die bekend zijn als belangrijke paai of opgroei gebieden voor (plat)vis of het sluiten van gebieden waar gewenst is dat de bodem(dieren) zich
ongestoord kunnen ontwikkelen. Dit geldt in eerste instantie voor de kustzone, maar ook voor gebieden op volle zee. Voor deze maatregel moet aansluiting worden gezocht bij de aan te wijzen N2000
gebieden in de Noordzee. Aansluiting met de net gestarte onderzoek naar visserijmaatregelen in gesloten gebieden (FIMPAS) door LNV en IMARES is hierbij aanbevolen.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Voor dit traject zal op verschillende niveaus moeten worden gesproken en onderhandeld. Vanuit
Natura2000 zal dit element in het beheerplanproces kunnen worden opgenomen, maar het zal ook bij
de Europese Commissie moeten worden ingebracht en zal mogelijk een rol moeten spelen in de herziening van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Risico is nadrukkelijk gelegen in de juridische
mogelijkheden tot het afdwingen van een vangstverbod voor wat betreft vissers die onder andere vlag
varen en visgerechtigd zijn. Het sluiten van gebieden moet gepaard gaan met een intensief onderzoeksplan om aan te sluiten bij het doel ‘leren-door-doen’.
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5.2 Oplossingsrichting habitat verandering en -verlies
Het gaat hierbij om de verstoringen van het systeem die optreden ten aanzien van het begrenzen van
natuurlijke waterstromen (harde grenzen), de fysieke verstoring van het bodemleven ten gevolge van
bodemberoerende visserij, baggeractiviteiten, baggerstortingen. Ook verstoring ten gevolge van verontrusten of beschadigen van planten of dieren valt hieronder. Er moet ook rekening worden gehouden met veranderingen buiten de Waddenzee, zoals grootschalige ontwikkelingen op de Noordzee
(windmolenparken, zand suppleties) die effect kunnen hebben op de Waddenzee. Van sommige vormen van verstoring is evident dat ze het voedselweb schaden (verstoring sterns op Griend bijvoorbeeld). Van andere vormen van verstoring is aannemelijk dat het voedselweb schade ondervindt van
uitvoering ervan, bijvoorbeeld de uitvoering van baggerstortingen en het grootschalig uitdiepen van
vaarwegen. De vraag hierbij is steeds of moet worden ingezet op een vermindering van effecten, of
dat moet worden gekozen voor radicalere instrumenten, zoals het instellen van verboden of het verplicht stellen van alternatieven. Alternatieven zijn soms schaars of niet toepasbaar. In die gevallen
moet uit hoofde van een keus voor herstel van het voedselweb worden gekozen voor een tijdelijk, of
permanent verbod. De huidige praktijk van het stellen van voorschriften in toestemmingsbesluiten
heeft immers niet geleid tot een duurzame instandhouding van het voedselweb. Uiteraard mag niet
zomaar worden overgegaan tot het instellen van verboden: er zullen concrete aanwijzingen moeten
bestaan dat het opleggen van een verbod ook daadwerkelijk bijdraagt aan het herstel van het voedselweb. Daarom dienen maatregelen op hun effecten te worden gemonitord.

5.2.1 Korte termijn: Instellen van experimentele bodembeschermingsgebieden
Bodemberoering wordt gezien als een belangrijke verstorende factor op meerdere factoren binnen het
voedselweb. Ook de werkgroepen Bio-bouwers en Herstel helderheid van water zien in bodemberoering een belangrijke oorzaak voor de huidige ongunstige toestand van de Waddennatuur. Het instellen
van één of meerdere bodembeschermingsgebieden (vergelijk met Compensatiegebied Maasvlakte II)
kan voor een deel van het systeem ruimte bieden voor herstel. Bij de keuze hiervan zou gezocht moeten worden naar een win-win situatie: zo min mogelijk negatieve gevolgen voor economische benutting, zo maximaal mogelijke winst voor natuurbescherming. Binnen deze gebieden of aansluitend op
deze gebieden zouden ook pogingen kunnen worden ondernomen om door middel van ingrepen (bv
vormgeven van meer natuurlijke overgangen zee – land) aanvullende hersteleffecten te forceren (zie
ook maatregelen rond zoute kwelgebieden). Bij de keuze van gebieden moet rekening worden gehouden met de verschillen tussen het oostelijk en het westelijk wad. Ook moeten er referentiegebieden
worden ingesteld.
Er is nog geen ervaring opgedaan met het sluiten van grote gebieden in de Waddenzee. Deze
ingreep moet een experimenteel karakter hebben en moet worden begeleid met onderzoek en
monitoring om inzicht te kunnen verkrijgen in de ontwikkelingen.
Maatregel:
Stel voor minimaal 10 jaar één of meerdere aanvullende bodembeschermingsgebieden in de Waddenzee in. Bepaal dat in deze gebieden:
Geen bodemberoerende visserij is toegestaan;
Alleen de hoofdvaarwegen op diepte worden gehouden;
Binnen dit gebied een verbod geldt op het storten van baggerspecie.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Het sluiten van gebieden moet in eerste instantie een experimenteel karakter hebben. Het spreekt
voor zich dat de instelling van de gebieden, en de te nemen maatregelen moeten worden besproken
met gebruikers en bestuurders, vooral van lokale overheden. Ook dient de sluiting te worden gebonden aan een bepaalde termijn, bij voorkeur van minimaal tien jaar. Aan de afsluiting dient een monitoringsprogramma te worden gekoppeld en voordat wordt besloten tot continuering van de afsluiting
dienen de resultaten van de monitoring te worden geëvalueerd.
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Deze actie verdient prioriteit

5.2.2 Korte termijn: aanvullende rustgebieden voor (vogel)soorten
Staande praktijk is dat belangrijke waardevolle gebieden voor vogels en zeehonden binnen de Waddenzee en de Noordzeekustzone worden afgesloten. Binnen discussies over de Beheerplannen Natura2000 vindt verder overleg plaats over (tijdelijke) afsluiting van gebieden ten behoeve van, bijvoorbeeld, grondbroeders. Gedurende de trekperiodes is ook behoefte aan rust, met name op de voedselrijke delen van de droogvallende platen. Bovendien is dan behoefte aan nabij de foerageergebieden
gelegen hoogwatervluchtplaatsen, van voldoende omvang en met voldoende rust. Rust is essentieel
voor vogels om voldoende voedsel te kunnen omzetten in vetreserves. Als voorbeeld, voor de grote
stern is het bewezen dat lokale voedsel omstandigheden bepalend zijn voor de voortplantingssucces.
Deze maatregel zou deels ook gebaseerd kunnen worden op de opgaven vanuit Natura2000 om verbetermaatregelen te formuleren voor steenloper, eidereend, kanoet, de kluut, de toppereend en de
scholekster.
Maatregel:
Stel gedurende de vogeltrek en overwinteringsperiode een of meerdere rust- en foerageergebieden in
voor trekvogels. Localiseer deze gebieden dusdanig dat zich in de nabijheid voldoende hoogwaterrustplaatsen van voldoende omvang bevinden.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Het instellen van rust- en foerageergebieden voor vogels moet in overleg gebeuren met beheerders
en gebruikers. Binnen het NHP stellen wij voor om te zoeken naar een geschikte instrumentarium om
de belangen te kunnen wegen en beslissingen te nemen over geschikte maatregelen.
Deze actie verdient prioriteit

5.2.3 Korte termijn: heroriëntatie baggeren, technieken en stortlocaties
Het op diepte brengen en houden van vaargeulen en havens hoort bij de Waddenzee. Op sommige
plekken is er sprake van een verstoring van het systeem die mede veroorzaakt wordt door baggeractiviteiten en stortingen. Mogelijk moeten nieuwe technieken worden aangepast of geschikt gemaakt.
Kijk hierbij ook naar ervaringen in de Duitse waddenhavens. Het faciliteren en zo mogelijk ontwikkelen
van technieken en systemen die het sedimenteren van slib in havens voorkomt of vermindert wordt
aanbevolen. Dit zou kunnen resulteren in een geringere behoefte aan het uitbaggeren van havens (bv
het in suspensie houden van slib). Ook wordt voorgesteld om binnen een evt. in te stellen bodembeschermingsgebied geen storting van baggerspecie toe te staan. Dit laat onverlet dat deze elders wel
binnen het systeem zou kunnen worden gebracht. Voor het installeren, innoveren en in gebruik hebben van nieuwe systemen zou geld beschikbaar kunnen worden gesteld. Hiernaast zouden de stortlocaties opnieuw moeten worden beoordeeld.
Gezien het feit dat baggeren door alle werkgroepen van het Natuurherstelprogramma als een belangrijke verstorende factor wordt genoemd verdient het aanbeveling om zeer terughoudend om te gaan
met toestemmingverlening voor projecten waarbij vaargeulen significant worden verdiept of verbreed.
Maatregel:
Zoek alternatieven voor baggerstortlocaties binnen het Waddensysteem. Onderzoek mogelijkheden
voor het op diepte houden van havens d.m.v. alternatieve technieken en faciliteer die. Heroverweeg
mogelijke voornemens om toestemming te verlenen voor verbreding en verdieping van de Eems, mede gezien de stress die al op dit onderdeel van het systeem zit.
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Risico’s en communicatie-inspanning:
Bij havenbeheerders bestaat veel weerstand tegen het idee dat de bagger niet meer op plekken kan
worden gebracht die relatief in de nabijheid van het baggeren liggen. Uit kostenoverwegingen wordt
gestort op locaties die niet optimaal zijn vanuit natuurdoelen gezien.

5.3 Oplossingsrichting verbetering waterkwaliteit
5.3.1 Korte termijn: aanpassen spuiregiem gemalen
In onze kustwateren zal een verhoogde rivierafvoer na zware buien voor een plotselinge grootschalige
toevoer van voedingsstoffen (stikstof en fosfaat) zorgen. Een dergelijke puls kan voor een plotselinge
bloei van bepaalde soorten algen zorgen, en daarmee van invloed zijn op de waterkwaliteit (b.v. in het
geval van giftige algen) en de voedselkwaliteit van de schelpdieren. Het verdient aanbeveling om het
beheer van de afvoer van rivierwater niet alleen te baseren op de problematiek in het binnenland
(“hoe houden we de voeten droog”), maar ook rekening te houden met de gevolgen voor het leven in
de zee en de sectoren die daarvan afhankelijk zijn. Waterbeheerders zouden met behulp van ecologisch advies toe moeten werken naar een ecologisch verantwoord spuiregiem. Consequenties van het
doorvoeren van een dergelijk regiem moeten worden onderzocht. Mogelijk moeten meer maatregelen
worden genomen m.b.t. de mogelijkheden van waterberging. Dergelijke tijdelijke waterbergingsgebieden zouden weer een waarde op zichzelf kunnen vormen nabij de Wadden.
De reconstructie van de Afsluitdijk zou een voorbeeld kunnen worden waarin getoond wordt hoe Nederland omgaat met de klimaatverandering en de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Er
moeten mogelijkheden zijn om het spui vanuit het IJsselmeer op de Waddenzee op een meer duurzame wijze te incorporeren in het plan.
Maatregel: Laat een advies ‘ecologisch verantwoord spuien op de Waddenzee’ opstellen. Maak op
basis van dit rapport een werkprotocol ‘Verantwoord spuien op de Waddenzee’. Inventariseer welke
aanvullende (waterbergings)maatregelen moeten worden genomen om plan te kunnen uitvoeren.
Voer de benodigde maatregelen door en voer het werkprotocol als standaardprotocol in.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Het afvoeren van overtollig water is een belangrijke taak voor de waterbeheerders. Waterberging raakt
naast grondeigenaren, gebruikers en bewoners, ook lokale en regionale overheden. Het aanpassen
van het spuiregiem vraagt een andere wijze van omgaan met de primaire taak van waterbeheerders.
Het proces zou idealiter ook door de Waterbeheerders moeten worden getrokken. Een gedegen
communicatieaanpak hoort bij deze maatregel.
Deze actie verdient prioriteit

5.3.2 . Lange termijn: N/P ratio op natuurlijk niveau (16:1)
Het overheidsbeleid t.a.v. de 50% reductie van stikstof (N) en fosfaat (P) zoals ingezet in de tachtiger
jaren is niet afgemaakt. Op dit moment hebben we nog een overschot aan toevoer van stikstof naar
onze kustwateren. Het verdient aanbeveling om alsnog de toevoer van stikstof via de rivieren terug te
brengen tot een niveau waarbij de verhouding tussen de voedingsstoffen weer in evenwicht is (N:P =
16:1). Hierbij kan worden aangesloten bij de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.
Maatregel:
(Ontwerp-)Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, Programma Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard, is al aangegeven dat de doelstellingen voor stikstof niet zullen worden gehaald en dus het maatregelenprogramma 2015-2027 aanvullende maatregelen moet bevatten

Herstel van het voedselweb van de Waddenzee

16

om de doelstellingen voor stikstofreductie te kunnen behalen. Deze actie kan naar voren worden gehaald.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Over de reductie van toevoer van stikstof zal het nodig zijn om afspraken te maken met andere landen, mogelijk binnen de Europese Unie.

5.3.3 Korte termijn: Eemsherstel programma
De toestand van de Eems en daarmee van het Eems-Dollard estuarium is de afgelopen jaren drastisch verslechterd. Dit blijkt zowel uit de veranderingen in de kwaliteit van het water (zuurstofgehalten)
als uit de toestand van het Dollardsysteem. Wil het behalen van Natura2000 doelen serieus kans maken in deze regio dan moet een actieplan worden opgesteld en doorgevoerd. Dat kan niet zonder inbreng van Duitse zijde. Eemsherstel is voor het behoud van het voedselweb in dit deel van de Waddenzee cruciaal, anders ligt een keuze voor een ander beschermingsregiem met een lager ambitieniveau voor dit deel van de Waddenzee voor de hand. Verschillende beleidskaders bieden aanknopingspunten voor het oppakken van dit probleem.
Maatregel:
Maak, in samenspraak met de Duitse overheden, een herstelplan voor de Eems, op een vergelijkbare
wijze als waarop nu het Natuurherstelplan voor de Waddenzee is opgesteld. Laat een wetenschappelijke werkgroep samengesteld uit Duitse en Nederlandse wetenschappers een plan maken voor het
opstellen van maatregelen voor herstel van het estuarium.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Dit probleem niet aanpakken is voor het herstel van de natuur in dit gebied een groot risico. Bestuurlijk
en politiek ligt de Eems gevoelig, maar dat is geen reden om niets te doen. Op bilateraal niveau zou
deze aanpak kunnen worden besproken.
Deze actie verdient prioriteit

5.4 Oplossingsrichting klimaat
5.4.1 Korte termijn: CO2-neutrale scheepvaart
De werkgroep Klimaat heeft een aantal maatregelen voorgesteld waardoor mogelijk de sedimentatiebalans voor de Waddenzee in evenwicht met de zeespiegelstijging zou kunnen worden gebracht. Dit
is voor het behoud van het systeem en dus ook het voedselweb van groot belang. Ook kleine verbeteringen kunnen in dit verband helpen.
Klimaat veroorzaakt zoals gesteld een heel aantal veranderingen. Een goed klimaatbeleid is daarom
ook voor de Wadden van groot belang, onder het motto: alle kleine beetjes helpen. Voorkomen moet
worden dat langs de rand van de Waddenzee ontwikkelingen ontstaan die in het perspectief van een
duurzame klimatologische ontwikkeling als ongewenst moeten worden beschouwd. Duurzame energie
ontwikkelingen moeten worden gestimuleerd. Er loopt een aantal initiatieven voor duurzame en zelfvoorzienende energieprojecten op de Waddeneilanden. In het verlengde hiervan kan ook het stimuleren van CO2-neutrale scheepvaart worden genoemd.
Maatregel:
Maak een actieplan ‘Waddenzee CO2-neutraal’ in samenspraak met relevante actoren
Risico’s en communicatie-inspanning:
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Voor het stimuleren van een CO2-neutrale scheepvaart zien wij op voorhand geen expliciete risico’s.
De gedachte lijkt goed te passen en mits voldoende middelen beschikbaar worden gesteld ook praktisch uitvoerbaar. Het is van belang de scheepvaartsector en ook de recreatievaart op een juiste wijze
bij de opzet en uitvoering van een plan te betrekken.

5.4.2 Korte termijn: Herijken scenario’s gevolgen bodemdaling
Zeespiegelstijging is een reëel gevaar voor de Waddenzee als de sedimentatie de bodemdaling niet
kan bijhouden. Dit betekent dat ook moet worden gekeken naar het herijken van het ‘hand aan de
kraan’ principe in het kader van de toestemming die is verleend voor de gaswinning onder de Waddenzee en andere economische ontwikkelingen die bodemdaling veroorzaken (bv zoutwinning). Bij de
vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het winnen van aardgas
vanonder de Waddenzee is inderdaad een monitoringsprogramma afgesproken. Er zijn echter ook
bodemdalingen ten gevolge van de winning van zout, er is natuurlijke bodemdaling en er is sprake van
verschillende scenario’s van zeespiegelstijging. Om alle gevolgen van bodemdaling en zeespiegelstijging in onderling verband voor het Waddengebied te kunnen beoordelen bleek ook vanuit TNO behoefte aan betere technieken voor monitoring, zodat ook tijdig beleidsadvies kan worden gegeven
voor het treffen van aanvullende maatregelen.
Maatregel:
Maak een natuurbeoordeling van de cumulatieve gevolgen van bodemdaling en pas daarop herstelmaatregelenpakket aan.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Het opnieuw aan de orde stellen van de gevolgen van bodemdaling is een actuele discussie. Het NRC
Handelsblad van 25 juni 2009 besteedde aandacht aan de gevolgen van de bodemdaling door de
gaswinning bij Slochteren voor de zoetwaterafvoer en de toenemende kosten dienaangaande. Zoutwinning in Fryslân was recent onderwerp van Kamervragen. Aan de andere kant wordt het Waddenfonds gevoed vanuit het FES dat op zijn beurt wordt gevoed met middelen uit de aardgasbaten, die
voortvloeien uit de verkoop van Waddengas. De uitkomsten van het onderzoek naar de cumulatieve
effecten van bodemdaling dienen bestuurlijk maar ook met bewoners van de kuststreek nadrukkelijk te
worden betrokken bij noodzakelijk te treffen maatregelen voor het herstel van het voedselweb.
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5.4.3 Middellange termijn: Creëer meer en andersoortige zoet-zout en land-water overgangen
De bedijking van de hoge kwelders en afsluiting van de voormalige Zuiderzee en Lauwerszee hebben
essentiële natuurlijke zoet-zout gradiënten laten verdwijnen. De meeste NW Europese wadgebieden
(b.v. de vele Britse en Franse estuaria, de Westerschelde en vroeger het Haringvliet) kennen een
overgang van zoet en zout. In de Waddenzee is dat slechts in beperkte mate het geval, bijv. in het
Eems-Dollard gebied. Door de bedijking is de vistrek geblokkeerd. Dit leidt tot een aanzienlijke verarming van de visbevolking in de binnendijkse wateren. Waar stekelbaarzen vanuit zee naar zoetwater
kunnen zwemmen, ontstaan er rijke visgronden voor o.a. Lepelaars.
Daar waar met behulp van het Waddenfonds projecten worden gefinancierd die zorgen voor verbetering van het kwelderareaal zou ook kunnen worden gekeken naar mogelijkheden voor herstel van
zoet-zoutovergangen, mede door het aanleggen van vispasseervoorzieningen.
Het is voorzienbaar dat ten gevolge van de klimaatveranderingen en de binnendijkse bodemdaling
meer zoutwaterkwel zal ontstaan. Zoutwaterkwel zorgt binnendijks voor rijke voedsel- en broedgebieden van wadvogels. In het kader van het Waddenfonds kan als project worden geprioriteerd op het
aankopen en vervolgens als reservaatgebied aanleggen van zoutwaterkwelgebieden.
Zorg in samenspraak met de eilandbewoners voor gecontroleerde mogelijkheden voor zachtere overgangen tussen zee en land. Het Waddengebied heeft juist behoefte aan meer natuurlijke overgangen
en systemen. Zoek zo voor locaties zo veel mogelijk aansluiting bij rust verhogende maatregelen die
verder in dit rapport worden voorgesteld, om een zo groot mogelijke effectiviteit van maatregelen te
genereren. Dergelijke slim gecombineerde maatregelen zullen een zo maximaal mogelijk positief effect sorteren.
Maatregelen:
Koppel aan Waddenfondsprojecten voor kwelderherstel de opgave om ook mogelijkheden te creëren
voor vistrapvoorzieningen. Koop zoutwaterkwelgebieden aan de rand van de Waddenzee aan en laat
deze inrichten en beheren als reservaatgebied. Maak bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheid dergelijke elementen aan te wijzen als ‘beschermde leefomgeving’ in de zin van de Flora- en faunawet.
Zoek aansluiting bij herstelplannen karakteristieke soorten, of aanvullende rustgebieden voor vogels.
In het kader van het opstellen van Natura2000 beheerplannen komen voorstellen aan de orde voor
zachtere land-water overgangen, zoals gecontroleerde wash-overs. Probeer deze voorstellen uit te
bouwen tot zo robuust mogelijke gebieden waar verschillende land-water en zoet-zout overgangen
aanwezig zijn.
Risico’s en communicatie-inspanning:
Op voorhand kan worden voorzien dat vooral agrariërs langs de Waddenkust niet zullen overlopen
van enthousiasme voor plannen die te maken hebben met een grotere invloed van zoutwater binnendijks.
Houd bij het ontwikkelen van andersoortige overgangen, zoals wash-overs, nadrukkelijk rekening met
de wensen en behoeften die de eilander bevolking heeft. Het gevoel van veiligheid mag niet in het
geding komen. Zoek naar draagkracht bij de eilanderbevolking door in ruil voor een bijdrage aan een
robuuster systeem ook ontwikkelmogelijkheden voor (bv duurzame woningbouw, duurzame recreatie
of duurzame lokale economie) op de eilanden zelf te zoeken.
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6. ONDERZOEK EN MONITORING
6.1 Oplossingsrichting onderzoek
Gezien de geconstateerde hiaten in kennis en begrip van het systeem zal het verdere uitwerken van
de thema ‘Voedselweb’ moeten worden begeleid door onderzoek en monitoring. Een vervolgtraject
met de groep wetenschappers die aan dit rapport hebben meegewerkt zou zeer wenselijk zijn. Er zou
een onderzoek gestart moeten worden dat ervoor zorgt dat er een gedegen analyse van bestaande
data plaats vindt waardoor de opbouw van en onderlinge samenhang binnen het voedselweb duidelijk
worden. Ook als het gaat om trofische integriteit. De meeste data gaan over de toestanden van soorten of habitats (aantallen, biomassa, concentraties) en niet over procesvariabelen of snelheden zoals
productiviteit, mortaliteit, groei of turn-over tijd. Onderzoek naar processen is noodzakelijk. Ook de
juiste tijd- en ruimte schalen voor onderzoek en monitoring verdienen aandacht. Met dergelijk onderzoek worden de bouwstenen voor voedselweb modelontwikkeling verkregen. Dit vormt de basis voor
effectievere monitoring en onderzoek voor de toekomst.
Hiernaast adviseren wij aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven – zie hieronder, en op zeer
korte termijn afstemming te zoeken met de Kennis Agenda van de Waddenacademie en met Directie
Kennis van LNV.
Op beleidsniveau zou er een gedegen analyse moeten worden van wat er verstaan wordt onder duurzame medegebruik. Een plan van aanpak om daadwerkelijk tot een duurzame balans te komen, met
bijbehorende onderzoek, zou met voorrang moeten plaatsvinden. Concreet stellen wij voor om een
nieuwe visie te ontwikkelen op de draagkracht van het systeem als het gaat om menselijk handelen en
deze ook te laten doorwerken in concrete uitvoeringsbesluiten.
Lange-termijn monitoring, ook van het Rijk, komt steeds meer in het gedrang. Het dient aanbeveling
om de monitoringsprogramma’s in de Waddenzee te evalueren en aan te passen n.a.v. de resultaten
van onderzoeksprogramma’s zoals ZKO.

6.2 Lopend onderzoek
6.2.1 ZKO

In het kader van het NWO programma voor Zee- en Kustonderzoek (ZKO), is in 2009 een programma gestart over de veranderende draagkracht. In totaal zijn 22 projecten gesubsidieerd die bij NIOZ,
RuG, NIOO, IMARE en UvA uitgevoerd zullen worden. Projecten in de Waddenzee zullen hypotheses
over regime shifts en stabiele toestanden in de Waddenzee voedselweb onderzoeken, maar gaan ook
over consequenties van veranderingen in fosfaat voor primaire productie, over de toestand van macrozoobenthos, over de structuur en trofische functioneren van de visstanden, over het voorkomen
van zooplankton, over de rol van nitraat in de draagkracht, over kwelder kringloop en over modellering. Allemaal zeer relevant voor de thema voedselweb. Het programma loopt tot 2013. Meer details
op:
http://talentclasses.org/projecten.nsf/pages/subsidy_id?opendocument&show=NWOA_73EEWU&t=N
ationaal%20programma%20zee-%20en%20kustonderzoek%20(ZKO)%20%20veranderende%20draagkracht
Het verdient aanbeveling de kansrijke onderdelen van dit programma over te nemen in een monitoringsprogramma, b.v. voor primaire productie en vis.
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6.2.2 Waddenfondsprojecten

In 2009 zijn twee Waddenfondsprojecten toegekend die over het herstel van mosselbanken gaan,
Waddensleutels en Mosselwad.
“Waddensleutels”: Rijks Universiteit Groningen en natuurorganisaties. Onderdelen zijn: a) verhelpen
van bottlenecks bij herstel van littorale mosselbanken (herstel in combinatie met procesonderzoek); b)
bepaling van ruimtelijke variatie in structuur voedselweb van de Waddenzee; c) opstellen van nieuw
natuurkwaliteit en kansrijkdom kaarten
op basis van sleutelprocessen.
“Mosselwad”: Herstel en Duurzaam beheer Mosselbanken Waddenzee die wordt uitgevoerd door de
EUCC, The Coastal Union i.s.m. Wageningen IMARES, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOCEME), Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), Universiteit Utrecht en SOVON
Vogelonderzoek Nederland. Onderdelen van het project zijn: herstel belangrijke natuurwaarde; bijdrage aan beleid en beheer (ecotargets); meer en “normale” verdeling van mosselbanken; inzicht krijgen
in essentiële processen; “aanleg” mosselbanken gebaseerd op kennis; public awareness; handboek
mosselbankbeheer.

6.2.3 Waddenacademie

Binnen de Waddenacademie wordt momenteel gewerkt aan een integraal Waddenzeebreed monitoring netwerk Wadden Sea Long-Term Ecological Reserach (WALTER). Vooruitstrevend aan dit monitoringsprogramma is het meten van ‘process rates’ als aanvulling op toestands variabelen. Doel is het
begrijpen van de waargenomen veranderingen in ecosysteem functioneren.
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7. BESTAANDE INITIATIEVEN MET PERSPECTIEF

7.1 Lopende trajecten voor de verduurzaming van de visserij
7.1.1 Mosseltransitie
In het kader van de instandhoudingsdoelstelling voor habitattype 1110a, in het bijzonder het herstel
van meerjarige mosselbanken, is in 2009 al begonnen met het verminderen van de mosselzaadvisserij op de wadbodem. Dit is uitgewerkt in een Plan van Uitvoering als onderdeel van het in het najaar
van 2008 gesloten convenant “Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee”, van de mosselsector, de minister van LNV en vier natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Stichting WAD, Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging). Gedurende 2009 is hieraan gewerkt en eind 2009 zal er
een meerjaren plan liggen voor de transitie tot 2020.

7.1.2 MSC onderzoeksagenda: onderbouwing verduurzaming garnalen sector – Waddenzee en
kustzone

Momenteel (eind 2009) wordt gewerkt aan een Agenda voor de Toekomst vanuit de garnalensector,
onder leiding van LNV en samen met natuurorganisaties. Dit moet de initiativen mbt MSC en onderbouwing van de Natuurbeschermingswetvergunning stroomlijnen.
Tijdens het MSC traject zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de garnalenvisserij zal kunnen voldoen aan de eisen van MSC en in staat zal zijn om te verduurzamen. Er zijn een aantal van
deze maatregelen en aspecten van de visserij die nog wetenschappelijk moeten worden onderbouwd
of verder ontwikkeld. Hier zijn onlangs afspraken over gemaakt tussen LNV, de garnalensector en de
betrokken natuurorganisaties (Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging). Inmiddels ligt er een
helpdesk vraag bij IMARES die nog verder moet worden uitgewerkt.
Het gaat om de volgende aspecten van de visserij:
Garnaalbestand – toestand en ontwikkeling
Er wordt nog steeds vanuit gegaan dat het bestand geen nadelige gevolgen ondervindt van de visserij. Visserij zou – slechts - voor ca. 10% van de populatiefluctuatie zorgen – klimaat en predatie zijn
belangrijker aspecten. Dit uitgangspunt moet echter opnieuw worden onderbouwd gezien de toegenomen aanlandingen. Bovendien is de predatiedruk momenteel laag te noemen door de lage wijtingen kabeljauwstanden, maar dit kan in de toekomst veranderen.
Vangst- en inspanningsregistratie
Voor de inschatting van effecten van de garnalenvisserij is het belangrijk te weten waar en wanneer er
gevist wordt. Tot op heden wordt dit voor de NL vloot niet geregistreerd. Opvallend genoeg gebeurt dit
wel in de ons omringende landen. Ook voor eventuele sluitingen in tijd en ruimte is het noodzakelijk
dat er een systeem is waarbij dit soort maatregelen gecontroleerd kunnen worden. Het verwerven van
inzicht in de verspreiding en de omvang van de garnalenvisserij over de Waddenzee zal een op feiten
gebaseerde aanpak van de bescherming van de meest kwetsbare delen van de Waddenzee helpen
onderbouwen. Hiervoor is onlangs een Waddenfonds project toegekend.
Bijvangsten en discards
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Onder ecosysteemeffecten vallen, naast het ontrekken van garnaal aan het bestand, de bijvangsten
van ondermaatse garnaal, vis (commercieel en niet-commercieel) en benthos. Hiervoor is het nodig
om, naast een overzicht van de verspreiding van de visserij, ook inzicht te hebben in de verspreiding
van jonge vis en garnaal in de Waddenzee en kustzone.
Effecten op het bodemecosysteem
Er is een erkende noodzaak om beter vast te stellen wat het mogelijke effect van garnalenvisserij op
de zeebodem is. Momenteel is dit effect onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd, waardoor er
geen duidelijk beeld is van de eventuele schade van de garnalenvisserij op het ontwikkelen van flora
en fauna. Ten behoeve van een beter begrip van lange-termijneffecten van de garnalenvisserij op de
zeebodem is het nodig om gebieden te sluiten voor onderzoek naar bodemberoering. Om te komen
tot relevante onderzoeksresultaten (o.a. inzicht in natuur ontwikkeling) is het van belang om voldoende grote gebieden te nemen. Ook moet er een plan gemaakt worden voor het benodigde verplaatsen
van de visserijinspanning uit de gesloten gebieden. De druk op het ecosysteem buiten de gesloten
gebieden mag niet worden verhoogd.
Om dit te onderbouwen moet er op korte termijn een eerste grove schatting van de kwetsbare gebieden worden gemaakt middels bestaande gegevens over habitats en benthos en volgens de risicoana3
lysemethodiek van de MSC.

7.1.3 Traject Hollenga: visserij visie

In het kader van de ontwikkelingen rondom het Europese Visserijfonds is er een Actieplan Visserij opgesteld door de noordelijke provincies (Groningen. Friesland en Noord-Holland). . Er moet invulling
worden gegeven aan As 4 van het Europees Visserij Fonds (EVF). Het vertrekpunt hiervoor was de
bijeenkomst op 3 oktober 2008 in Lauwersoog. Daar is de conclusie getrokken dat er een basis is om
een brede visie op te stellen m.b.t. duurzame visserij in de Waddenzee. Tegelijkertijd is er een verzoek gekomen van de minister van LNV om te verkennen of er draagvlak is voor het opstellen van een
visie op duurzame visserij in de Waddenzee. Hiermee geeft zij vorm aan de aanbevelingen uit het advies van de Raad voor de Wadden en vanuit de mossel-natuur convenant en het Natuurherstelprogramma. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van een klankbordgroep die betrokken zal worden bij
het opstellen van deze visie. Leden van de klankbordgroep zijn vissers, bestuurders, onderzoeker en
natuurorganisaties. Voorzitter van de groep is Gedeputeerde van Groningen – Douwe Hollenga. Doel
is het formuleren van een visie op duurzame visserij in het Waddengebied voor het jaar 2020.

7.2 Beleidsonderbouwing
7.2.1 KRW: stroomgebiedsbenadering en onderbouwing visonderzoek

Binnen het Kaderrichtlijnwater is de afgelopen jaren gewerkt aan het opstellen van visonderzoek om
een meetlat te ontwikkelen voor het beoordelen van visstanden in overgangswateren. Er zijn geen
ecologische doelen voor vissen in kustwateren zoals de Waddenzee en dus geen noodzaak vanuit
beleid om een coherent onderzoeks- of monitoringsplan op te stellen. Wij geven als aanbeveling mee
dat methodiek die ontwikkeld is voor de overgangswateren, in de gehele Waddenzee en kustzone
wordt toegepast om zodoende inzicht te krijgen in de visstanden. De gehanteerde methodiek past
heel goed in de hiërarchische aanpak die vanuit deze themagroep is geformuleerd, zoals blijkt uit de
tabel die hier beneden is opgenomen.
Tabel Overzicht van Transitional Fish Classification Index zoals ontwikkeld voor de Kaderrichtlijnwater
(Coates et al, in press)

3

Hobday, A. J., and Smith, A. D. M. (2008). MSC risk-based framework: technical document v4. May
13, 2008. Marine Stewardship Council, London.
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Species diversity and composition
Species abundance
Nursery function
Trophic integrity

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Metric
Species composition
Presence or absence of indicator species
Species relative abundance
Number of taxa that make up 90% of the abundance
Number of estuarine resident taxa
Number of estuarine-dependent marine taxa
Functional guild composition
Number of benthic invertebrate feeding taxa
Number of piscivorous taxa
Feeding Guild Composition

7.2.2 Ecosysteembenadering

De ecosysteembenadering vormt de basis voor nieuwe Europese richtlijnen zoals de Kaderrichtlijn
Marien en het herziene Gemeenschappelijke Visserijbeleid. In Europees verband is deze benadering
eerder als volgt gedefinieerd.
“De ‘ecosysteembenadering’ is het volledig geïntegreerde beheren van alle menselijke activiteiten, gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke kennis over het ecosysteem en de dynamiek van
deze, om de factoren die kritisch zijn voor de gezondheid van het mariene ecosysteem te identificeren
en te reguleren, met als gevolg dat er duurzaam gebruik mogelijk is en dat de integriteit van het ecosysteem wordt gewaarborgd.”

In zijn meest brede zin gaat de ecosysteembenadering dus over alle activiteiten, maar wij beperken
ons hierbij tot de visserij op de Waddenzee. Hiermee kunnen we recht doen aan de het basisprincipe
dat de Waddenzee een natuurgebied is waarvoor er onlangs een ambitieus natuurherstelprogramma
is afgesproken.
Er zijn een aantal leidende principes die het mogelijk maken de ecosysteembenadering verder toe te
passen.
1.
2.
3.

Het behoud van de natuurlijke structuur en functioneren van ecosystemen en hun
productiviteit staat voorop. Ecosystemen zijn echter ook dynamisch.
Het beheer is adaptief, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten volgens cyclische
leerprocessen en wordt ondersteund door monitoring.
Het beheer van de natuurlijke hulpbronnen kan het beste gebeuren binnen een management
system waarbij gedeelde streefbeelden en doelstellingen worden ontwikkeld door
desbetreffende stakeholders. Hierbij dient menselijk medegebruik expliciet te worden
opgenomen.

De ecosysteembenadering is dus ‘science-based’ en begint met een visie. Voor ons is dat het streefbeeld Rijke Zee.
Implementatie van de ecosysteembenadering is in de praktijk niet vanzelfsprekend. Als we duurzaam
gebruik als voorbeeld nemen, zouden we concreet moeten werken naar:
1.
Een gedragen visie op het duurzaam beheren van de vis- en schelpdier bestanden in de
Waddenzee gebaseerd op wetenschappelijke inzichten die, o.a., vanuit het
Natuurherstelprogramma komen en met een afweging van de cumulatieve effecten van het
totaal van de verschillende visserijen op de Waddenzee op de natuur (b.v. Strategisch MER);
2.
Een nieuw visserijbeleid voor de Waddenzee gebaseerd op deze ecosysteembenadering, op
genomen in het Beheerplan Natura 2000 en het B&O-plan Waddenzee – zie ook advies van
Raad voor de Wadden;
3.
Publieke belangstelling voor verduurzaming van de visserij op de Waddenzee.
Hiertoe moeten we inzetten op drie sporen: beïnvloeding van beleid en sectoren, onderzoek en maatschappelijk draagvlak.
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Beïnvloeding van het beleid van overheden en sectoren. Het beleidsmatig verankeren van de ecosysteembenadering is afhankelijk van draagvlak bij alle stakeholders. Er moeten een aantal stappen worden genomen voor het opnemen van duurzaam gebruik in de toekomstige beheerplannen volgens de
ecosysteembenadering, op de volgende wijze:
1.
Het ontwikkelen van een integraal afwegingskader om in de komende jaren de lopende vergunningen te kunnen beoordelen (ecosysteembenadering “proof”) en het opnemen van criteria voor
duurzaamheid;
2.
Ontwikkelen van een visie over de ecosysteembenadering van gebruik met stappenplan voor
implementatie. Hiervoor is het opzetten van stakeholders dialoog nodig waar de volgende onderwerpen aan bod komen; definiëren van ecosysteem doelstellingen; ideeën over het uitvoeren van ecosysteem assessment en aansluiting onderzoek; ontwikkelen van een integraal afwegingskader;
3.
Door dit uit te dragen bij beleidsvoorbereidende themagroepen en wetenschappelijke dialogen.
Onderzoek. De wetenschappelijke verankering van de ecosysteembenadering is afhankelijk van voldoende kennis. Het gaat om specifieke soortkennis, ecosysteem effecten visserij in de Waddenzee;
verspreiding van kwetsbare habitats en soorten en de verspreiding van de visserijactiviteiten. Ook het
ontwikkelen van modellen die de complexiteit van het systeem kunnen beoordelen zijn hard nodig. Het
implementeren van de ecosysteembenadering vereist een terugkerende beoordeling van de toestand
van het ecosysteem. Dit cyclisch proces wordt weergegeven in onderstaand schema dat is ontwikkeld
t.b.v. het nieuwe Europese Kaderrichtlijn Marien.
7-step method for application of the Ecosystem Approach (EC, 2004)
integrated assessments

Periodic updates

Scoping current situation
Management to move closer to targets
Contrasting with
vision
Deriving operational objectives

indicators & reference points

Identification of properties & threats

Setting ecological objectives

targets & limits

Hiervoor is het nodig de juiste doelstellingen en parameters te onderscheiden, b.v. ecosysteem indicatoren zoals trofische integriteit, soorten of habitats, en deze op te nemen in monitoring en onderzoeksprogramma’s zoals het Kust & Zee Programma van NWO. Wetenschappelijke onderbouwing zal
deels voorkomen uit de bouwstenen van de themagroepen die i.h.k.v. het natuurherstelprogramma
worden uitgewerkt.
Maatschappelijk draagvlak. Maatschappelijk draagvlak voor de ecosysteembenadering vraagt een
duidelijke uitleg van de voordelen, b.v. duurzame vis en schelpdieren. Uit ontwikkelingen in de handel
en retail is duidelijk dat de tijd rijp is voor méér vraag naar duurzame vis. Het betrekken van de regio
en de consument is hierbij essentieel.
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Momenteel wordt nagedacht over het opstellen van beheerplannen in het kader van Natura 2000. Deze beheerplannen dienen om uitwerking te geven aan de in de Aanwijzingsbesluiten opgenomen instandhoudingsdoelstellingen. Daar waar verbeterdoelstellingen voor habitats en soorten zijn opgenomen kunnen deze aansluiten op de door ons opgenomen verbetervoorstellen. Zij zouden als zodanig
kunnen doorwerken in een zeer daarvoor geëigend beleidskader.
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BESTAAND BELEID

Voor het herstel van het voedselweb is divers bestaand en reeds ingezet beleid van belang. Bij de
uitwerking van concrete maatregelen zal hierbij zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht. Hieronder
volgt een overzicht van de naar ons inzicht meest relevante beleidsdocumenten. Een uitgebreide samenvatting van de uit deze documenten meest belangrijke passages treft u aan als bijlage 3.
Natura 2000 Aanwijzingsbesluiten
In de aanwijzingsbesluiten voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone (februari 2008) zijn speciale
beschermingszones aangewezen en instandhoudingsdoelen (behoud en/of verbetering) geformuleerd
voor soorten en habitats van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor soorten en habitats met een ongunstige staat van instandhouding zijn verbeterdoelen geformuleerd.
Voor 6 duingebieden in het Waddengebied zijn ook aanwijzingsbesluiten vastgesteld. Deze gebieden
grenzen aan het plangebied voor het Natuurherstelprogramma.
Beheerplannen Natura2000
Binnen de beheerplannen Natura 2000 moet invulling worden gegeven aan de wijze waarop de instandhoudingsdoelen worden gerealiseerd. Voor de realisatie van de doelen voor de Natura2000gebieden van de Noordzee, Waddenzee en de duingebieden in het Waddengebied worden de beheerplannen nu opgesteld. Voor een aantal kwetsbare soorten zullen in dit kader ook herstelplannen
moeten worden opgesteld. Deze beheerplannen zijn nu in ontwikkeling en moeten uiterlijk februari
2012 zijn vastgesteld. In het kader van Natura2000 zijn een voor een aantal habitats en soorten verbeterdoelstellingen afgesproken. Deze soorten zijn kwetsbaar en nemen vaak in aantallen af. Voor de
karakteristieke soorten kunnen herstelplannen worden afgesproken, waarbij nadrukkelijk ook naar de
rol en functies van andere leefgebieden voor deze soorten moet worden gekeken. Ook dient naar ons
inzicht bij het opstellen en uitvoeren van deze plannen rekening te worden gehouden met populatiedynamische criteria.
Nota Ruimte, pkb Derde Nota Waddenzee
Het Pkb-gebied Waddenzee betreft Waddenzee en Nederlandse deel van Dollard en Eems estuarium.
De natuurdoelstellingen voor het Waddengebied zijn als volgt in een ‘offensieve strategie’ (ontwikkelperspectief) omschreven:
Strategie: offensieve en ontwikkelingsgerichte benadering van de Waddenzee.
Ontwikkelperspectief is gericht op:
•
natuurlijke dynamiek van fysische processen,
•
behoud en waardering landschappelijke kwaliteiten,
•
waterkwaliteit nodig voor optimale ontwikkeling van flora en fauna,
•
gunstige omstandigheden voor trekkende en broedende vogels (beschikbaarheid voedsel,
natuurlijk broedsucces, ongestoorde pleisterplaatsen en rustgebieden, natuurlijke vluchtafstanden)
•
levensvatbare stand en natuurlijke reproductiecapaciteit van gewone - en grijze zeehond en
bruinvis
•
vergroting areaal natuurlijke kwelders,
•
bescherming van waardevolle delen van estuaria en behoud/herstel natuurlijke rivieroevers
•
areaalvergroting van ongestoorde natuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden,
•
vrije vismigratie tussen zoet binnenwater en Waddenzee,
•
meerdere zoet-zout-gradiënten,
•
duurzame visserij (rijke en gevarieerde visstand en geen negatief effect op overige flora en
fauna),
•
reductie milieubelasting van militaire activiteiten.
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Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (door RCW in opdracht van CCW):
Bedoeld voor de uitwerking van het ontwikkelperspectief van het pkb-beleid. Kansen, koers en afspraken tussen betrokken overheden worden in deel A opgenomen. Beheerplannen voor KRW en Natura2000 worden zo mogelijk geïntegreerd in deel B van het B&O-plan. In deel C wordt de uitvoering
van maatregelen geprogrammeerd voor de periode 2009-2020.
Over de uitvoering van het B&O-plan wordt periodiek verslag gedaan. Ook wordt een periodiek Handhavingsprogramma Waddenzee opgesteld. Het bevoegd gezag voor een onderwerp is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het maatregelen- en handhavingsprogramma.
Nota Schelpdiervisserij (met bijbehorende convenanten)
Voedselreserveringsbeleid waarbij naast de schelpdiervisserij nog voldoende schelpdieren over blijven voor schelpdieretende vogels. Een areaal mosselbanken van minimaal 2000 ha wordt nagestreefd. Mechanische kokkelvisserij is niet vergund (kokkelvisserij is uitgekocht). Handkokkelvisserij is
wel vergund. De mosselvisserij is aan beperkingen onderworpen. De minister van LNV verleent vergunning voor beperkte visserij op mosselzaad.
Beleidsnota Schelpenwinning, (1998, ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Het schelpenwinbeleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2004 aangepast in de
Tweede partiële herziening Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning en is getoetst aan de Habitat- en
Vogelrichtlijn en Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee (PKB- Waddenzee). Op basis van
een verminderde schelpenproductie is het totale jaarlijkse quotum voor de periode 2005 - 2007 verlaagd tot respectievelijk 200.000, 190.000 en 180.000 m3 per jaar in het Waddenzeegebied, waarvan
90.000 m3 in het PKB -gebied. Deze daling is waarschijnlijk structureel door een afname van de eutrofiëring en een verhoogde watertemperatuur (minder broedval kokkels). Er wordt alleen maar gewonnen in de diepere geulen van de zeegaten Marsdiep, Vlie en het Friese Zeegat, waar ook veel andere
menselijke activiteiten plaatsvinden.
Convenant vaarrecreatie (december 2007)
De kern van dit Convenant Vaarrecreatie Waddenzee is dat recreatie en natuurbescherming
samen kunnen gaan en daarbij geen maximum hoeft te worden gesteld aan het aantal ligplaatsen,
mits alle betrokken partijen zich inspannen om ervoor te zorgen dat recreanten zich ‘netjes’ (d.w.z.
geen verstoring van kwetsbare soorten) gedragen. Dat die partijen zich daarvoor blijven inzetten is nu
in een convenant vastgelegd.
Nationaal Waterplan:
•
Waterafvoer van IJsselmeer naar Waddenzee onder vrij verval via spuisluizen zo lang
mogelijk volhouden
•
Multifunctionele inrichting van Afsluitdijk (passend bij kernkwaliteiten IJsselmeergebied)
•
Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee (incl. Eems-Dollardgebied) als
natuurgebied en behoud van het open landschap (uitgewerkt in pkb Derde Nota Waddenzee
en Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddenzee; zandsuppleties aan Noordzeekust dragen bij
aan meegroeien Waddenzee; economische en recreatieve activiteiten toegestaan mits geen
significante negatieve effecten op natuurwaarden)
•
Grensoverschrijdende bescherming van Waddenzee, incl. Eems-Dollardgebied
•
In onderzoeksprogramma “Kennis voor Klimaat” is Waddenzee als hotspot aangewezen (met
accent op effect van Waddenzee als klimaat-/veiligheidsbuffer op natuurbeheer, wijzigingen in
voedselweb en ecosysteem, effect klimaatwijziging op economische activiteiten en effect van
zandsuppleties).
(Ontwerp-)Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, Programma Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard:
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KRW-doel: instandhouden en verbeteren aquatisch milieu (goede ecologische en chemische toestand
realiseren)
Natura2000-doel: waarborgen van biodiversiteit (behouden en verbeteren van belangrijke soorten en
leefgebieden)
Doelen tot 2015:
schoon water door het reduceren van chemische belastingen, verminderen van eutrofiëring
(0-60 % reductie) en verbeteren van doorzicht (aandachtsstoffen zijn octylfenolen, PAK’s, PBDE’s,
TFT en TBT; internationale aanpak nodig om stikstofbelasting en troebelheid te reduceren)
herstellen van oppervlak en kwaliteit van natuurlijke habitats, verbeteren van geschikte en
rustige verblijfplaatsen (uitbreiding areaal kwelders, areaal en kwaliteit zeegras verbeteren d.m.v.
kennisvergaring, instandhouden kenmerkende habitattypen als permanent overstroomde zandbanken,
slik- en zandplaten, en duin- en kwelderhabitats met voldoende kwaliteit (van belang voor zeehonden,
steltlopers, eenden, ganzen en viseters).
opheffen van belemmeringen van vismigratie (in Eems-Dollard stroomopwaarts van Emden)
Maatregelenprogramma 2010-2015:
schoon water door uitvoeren van onderzoek en algemene maatregelen
verkenningsstudies naar oorzaken achteruitgang kwelders en zeegrasvelden; studies naar
verbeteringsmogelijkheden in de slibhuishouding en naar effecten van baggeractiviteiten, verkenningsstudie naar herstel habitat (ingrepen en locatie), pilot-onderzoek verspreiden groot zeegraszaad
herstellen dynamiek duin en kwelder Ameland, vergroten buitendijks kwelderareaal, verbeteren kwaliteit vastelandskwelders (Friese zomerpolders), gebied op Hond-Paap geschikt maken voor
natuurlijke habitats, herinrichten gebied voor macrofauna, bijdrage leveren aan het scheppen en behouden van rust en broedgebieden (kale) grondbroeders, sanering van de “griesberg” van Brunnermond in de Eems-Dollard
Aanleggen vistrappen en vispassages in Waddenzee en Eems-Dollard (totaal 19 stuks) en
toepassen visvriendelijk spuibeheer van grote en kleine sluizen
In deze periode wordt niet gestreefd naar verbetering van de toestand voor macrofauna.
Maatregelenprogramma 2015-2027:
Om de ecologische doelstelling van de KRW te kunnen halen zijn ook na 2015 nog aanvullende maatregelen nodig. Dit zijn ondermeer:
resterende verbeteropgaven voor vissen in Eems-Dollard en voor kwelders en zeegras in de
waterlichamen van Waddenzee, Waddenzee-vastelandkust en Eems-Dollard.

9. TIJDPAD + MIJLPALEN

Tabel Overzicht van maatregelen en tijdpad

Waterkwaliteit
1. Effecten van zoetwaterbel: werk toe naar een natuurlijk
spuiregime
2. N/P ratio op natuurlijk niveau (16:1)
3. Herstel van het Eems-estuarium
Habitat
1. Rust op de bodem: instellen van bodembeschermingsgebieden
2. Rust voor soorten: gesloten foerageergebieden
3. Rust op de bodem: heroriëntatie baggeren, technieken
en stortlocaties
Overexploitatie
1. Verduurzaming visserij - alternatieven
2. Rust op de bodem: verminderen van bodemberoerende
visserij op de Wadden
3. Gesloten gebieden op de Noordzee
Klimaat
1. Het kleine niet laten: b.v. stimuleren van CO2-neutraal
scheepvaart
2. Extra grenzen stellen aan bodemdaling zodat de natuurlijke sedimentatie kans heeft zeespiegelstijging bij te houden
3. Andersoortige overgangen

Termijn

Prioriteit

Kort

Ja

Lang
Kort

Ja

Kort

Ja

Kort
Kort

Ja

Kort
Kort

Ja
Ja

Kort
Kort
Kort
Middellang

A.Waterkwaliteit

1. 2. 3.

B1.Verstoring

1. 2. 3.

B2.Visserij

1. 2. 3.

C.Klimaat

1. 2. 3.

2010

2015

Evaluatie van herstelmaatregelen – koppelen aan lopend onderzoek
(ZKO, Waddenfonds, Waddenacademie en mossel- en garnalentraject)

Periodieke evaluatie van herstelmaatregelen

2020
e.v.

Periodieke evaluatie van herstelmaatregelen

BIJLAGEN

Bijlage 1:

Beleidsanalyse: relevante beleidsdocumenten

Bijlage 1: Relevante beleidsdocumenten Voedselweb
Natura 2000 Aanwijzingsbesluiten
In de aanwijzingsbesluiten voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone (februari 2008) zijn speciale
beschermingszones aangewezen en instandhoudingsdoelen (behoud en/of verbetering) geformuleerd
voor soorten en habitats van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor soorten en habitats met een ongunstige staat van instandhouding zijn verbeterdoelen geformuleerd.
Voor 6 duingebieden in het Waddengebied zijn ook aanwijzingsbesluiten vastgesteld. Deze gebieden
grenzen aan het plangebied voor het Natuurherstelprogramma.
Voor het Natura 2000 landschap Noordzee, Waddenzee en Delta zijn 19 kernopgaven geformuleerd.
Met betrekking tot open water zijn kernopgaven geformuleerd voor:
• de permanent overstroomde zandbanken en de daarbij behorende fauna (inclusief mosselbanken);
• behoud van de kwaliteit van het leefgebied van zeezoogdieren;
• behoud van de foerageerfunctie voor visetende vogels.
Met betrekking tot zoet-zoutovergangen geldt:
• verbetering van de kwaliteit van de estuarium Westerschelde (122) en behoud van de kwaliteit
Eems-Dollard (onderdeel van Waddenzee (1));
• herstel van zoet-zout overgangen ten behoeve van visintrek en verbetering kwaliteit van de
habitattypen permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied, H1110), van slik- en
zandplaten (H1140) o.a. voor zeegrasvelden) en estuaria (H1130) voor de Waddenzee (1);
Op 25 februari 2009 is de Waddenzee officieel aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Hieronder volgen de relevante delen uit de beschikking.
Samengevat dienen er voor de Rivierprik, Zeeprik en de Fint buiten het Waddengebied zoet-zout
overgangen te worden gecreerd.
Voor de Eidereend, Kanoet, de Kluut, de Topper en de Scholekster is het vooral van belang dat de
kwaliteit van de habitattypen 1110 en 1140 wordt verbeterd, en dan met name de aanwezigheid van
schelpdierbanken. Ook voor de Dwergstern geldt een verbeteropgave. De Steenloper tot slot bevindt
zich in een landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding, waardoor er binnen de Waddenzee
een herstelopgave geldt. Ook deze soort is afhankelijk van mosselbanken.
Beheerplannen Natura2000
Voor de realisatie van de doelen voor de Natura2000-gebieden van de Noordzee, Waddenzee en de
duingebieden in het Waddengebied zijn geen realisatietermijnen vastgesteld. Deze zijn namelijk afhankelijk van regionale/lokale omstandigheden en worden in de beheerplannen Natura2000 nader
bepaald.
Deze beheerplannen zijn nu in ontwikkeling en moeten uiterlijk februari 2012 zijn vastgesteld.
Het opstellen van deze beheerplannen gebeurt in één proces waarbij RWS het voortouw heeft voor de
Waddenzee en Noordzeekust en DLG (namens rijk en provincies) voor de duingebieden op de Waddeneilanden.
In de beheerplannen wordt zoveel mogelijk ruimte gelaten voor het continueren van bestaand gebruik,
echter wel binnen de randvoorwaarden van de instandhoudingsdoelstellingen. Het kan nodig blijken te
zijn dat omwille van de te beschermen habitats en soorten ook maatregelen buiten de Natura2000gebieden genomen moeten worden.
Nota Ruimte, pkb Derde Nota Waddenzee
Ruimtelijke visie en ontwikkelingsperspectief met 2030 als planhorizon.
Afspraken/beleidskeuzes uit de PKB Structuurschema Militaire Terreinen (SMT2) zijn overgenomen in
pkb 3e Nota Waddenzee.

Opgenomen beleid geldt voor periode van 10 jaar (2007-2017); tussentijdse aanpassing mogelijk op
basis van voortschrijdend inzicht.
Het Pkb-gebied Waddenzee betreft Waddenzee en Nederlandse deel van Dollard en Eems estuarium.
Doelstellingen:
•
Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud
van het unieke open landschap.
•
Duurzame bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van:
o
Waterbewegingen (en hiermee gepaard gaande geomorfologische en bodemkundige processen);
o
Kwaliteit van water, bodem en lucht (waterkwaliteit dient zodanig te zijn dat verontreinigingen
een verwaarloosbaar effect hebben op flora en fauna, natuurlijk bodemreliëf)
o
Flora en fauna (migratiemogelijkheden van dieren, gebiedsspecifieke planten- en diersoorten,
gunstige omstandigheden voor broedende en trekkende vogels, fourageer-/rust-/zooggebieden van
zeezoogdieren, levensvatbare en natuurlijke reproductiecapaciteit voor bruinvis en gewone en grijze
zeehond, kinderkamerfunctie van vis)
o
Landschappelijke kwaliteiten (rust, weidsheid, open horizon, natuurlijkheid inclusief duisternis)
•
De aanwezige kernkwaliteiten van de Waddenzee bieden kansen voor economische ontwikkeling. Plannen, projecten of handelingen zijn mogelijk mits passend binnen de hoofddoelstelling voor
de Waddenzee en de toets van het in het pkb vastgelegde toetsingskader kunnen doorstaan.
Strategie: offensieve en ontwikkelingsgerichte benadering van de Waddenzee.
Ontwikkelperspectief is gericht op:
•
natuurlijke dynamiek van fysische processen,
•
behoud en waardering landschappelijke kwaliteiten,
•
waterkwaliteit nodig voor optimale ontwikkeling van flora en fauna,
•
gunstige omstandigheden voor trekkende en broedende vogels (beschikbaarheid voedsel,
natuurlijk broedsucces, ongestoorde pleisterplaatsen en rustgebieden, natuurlijke vluchtafstanden)
•
levensvatbare stand en natuurlijke reproductiecapaciteit van gewone - en grijze zeehond en
bruinvis
•
vergroting areaal natuurlijke kwelders,
•
bescherming van waardevolle delen van estuaria en behoud/herstel natuurlijke rivieroevers
•
areaalvergroting van ongestoorde natuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden,
•
vrije vismigratie tussen zoet binnenwater en Waddenzee,
•
meerdere zoet-zout-gradiënten,
•
duurzame visserij (rijke en gevarieerde visstand en geen negatief effect op overige flora en
fauna),
•
reductie milieubelasting van militaire activiteiten.
Maatregelen/aanpak:
•
Investeringsplan met Waddenfonds (800 miljoen voor 20 jaar). Reguliere overheidstaken zijn
uitgezonderd voor bijdrage uit Waddenfonds.
Beleidskeuzen:
•
Natuur: zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het ecosysteem, voor zowel stroomgebied
van Eems als van Rijn één natuurlijke zoet-zoutovergang realiseren (aanvullend op bestaande zoetzoutovergangen), landelijk waterkwaliteits- en Noordzeebeleid met speciale aandacht voor diffuse
verontreiniging (zie Nationaal Waterplan en SGBP-en)
•
Gesloten gebieden: jaarlijkse actualisatie van voor menselijke activiteiten te sluiten gebieden
ter bescherming van flora en fauna (art. 20 Natuurbeschermingswet) en een referentiegebied nabij
Rottumeroog/-plaat voor wetenschappelijk onderzoek.
•
Baggerspecie: alleen gebiedseigen baggerspecie mag in de Waddenzee worden verspreid,
mits wordt voldaan aan geldende waterkwaliteitsnorm voor nationaal waterbeleid.

•
Diepe delfstoffen: Geen vergunningen voor nieuwe opsporing en winning van diepe delfstoffen. Nieuwe opsporing en winning van gas kan onder voorwaarden worden vergund
•
Ontgrondingen: zandwinning is beperkt tot regulier onderhoud van vaargeulen, incidentele
verdere verdieping en bij bijzonderde bouwwerken.
•
Visserij: mechanische kokkelvisserij en het commercieel rapen van mosselen is niet toegestaan, gebieden permanent gesloten voor bodemberoerende visserij en ook voor garnalenvisserij, visserij met overige sleepnetten op wadplaten in gehele pkb-gebied verboden, geen bevissing van zeegrasvelden en stabiele litorale mosselbanken met omliggende straal van 40 meter, afbouw van visserij
met staand wand (tenzij verdrinking van vogels en bijvangsten van zeezoogdieren kan worden geminimaliseerd). Het handmatig rapen van schelpdieren voor eigen gebruik is toegestaan tot een maximum van 10 kg per persoon per dag. Met het commercieel rapen van Japanse oesters wordt een
kleinschalig experiment gestart. Het commercieel rapen van mosselen is verboden.
Initiatieven om andere schelpdiersoorten dan mosselen te kweken, alsmede innovatieve experimenten, waaronder de binnendijkse kweek van schelpdieren, zullen op hun inpasbaarheid binnen de bestaande kaders worden beoordeeld.De handmatige kokkelvisserij blijft toegestaan. Uitbreiding van het
aantal vergunningen voor de handmatige kokkelvisserij wordt overwogen. De omvang van de handkokkelvisserij mag maximaal 5% van het jaarlijks in de Waddenzee aanwezige kokkelbestand bedragen.
•
Militaire activiteiten: bestaande militaire activiteiten blijven in aangepaste vorm gehandhaafd
(aanpassingen in vlieggedrag/-routes en buiten gebruik stellen van Cavalerieschietkamp Vlieland).
Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (door RCW in opdracht van CCW):
Bedoeld voor de uitwerking van het ontwikkelperspectief van het pkb-beleid. Kansen, koers en afspraken tussen betrokken overheden worden in deel A opgenomen. Beheerplannen voor KRW en Natura2000 worden zo mogelijk geïntegreerd in deel B van het B&O-plan. In deel C wordt de uitvoering
van maatregelen geprogrammeerd voor de periode 2009-2020.
Over de uitvoering van het B&O-plan wordt periodiek verslag gedaan. Ook wordt een periodiek Handhavingsprogramma Waddenzee opgesteld. Het bevoegd gezag voor een onderwerp is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het maatregelen- en handhavingsprogramma.
Beheer- en Ontwikkelingsplan deel A (door RCW in opdracht van CCW)
Deel A bevat een gezamenlijke visie van alle overheden op de bescherming en ontwikkeling van het
Waddengebied; het is een combinatie van rijksbeleid (PKB) en regionaal beleid en wensen, rekening
houdend met EU-beleid (KRW en Natura2000) en wordt binnenkort (juni 2009) vastgesteld.
Kansen:
•
Een rijke zee met goede waterkwaliteit voor ontwikkelingskansen van flora en fauna. Een robuust waddensysteem, veerkrachtig, met ruimte voor medegebruik.
•
Veiligheid voor bewoners door te anticiperen op klimaatveranderingen
•
Karakteristiek woon- en leefgebied (eigen identiteit) en oog voor natuurbehoud, landbouw,
toerisme en recreatie.
•
Ruimte en natuur zorgen samen met sociale voorzieningen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.
Koers:
•
Zeestromingen en transport van zand en slib (o.a. natuurlijke ontwikkeling van geulen en platen) als motor voor voeding van ecosystemen.
•
Veiligheid van bewoners waarborgen en biodiversiteit behouden ook bij stijgende zeespiegel;
ondermeer door “biobouwers” te benutten in de opvang van golven en met aangepast spuiregiem
“zoete schokken” voorkomen.
•
Samenspel mens en natuur als essentieel onderdeel van de identiteit van het waddengebied.
•
Meer innovatieve landbouw en duurzame visserij en het stimuleren van plattelandseconomie.
Strategie/Afspraken:
•
Havens en eilanden blijven bereikbaar. Daarvoor kan incidenteel worden ingrepen in natuurlijke ontwikkeling van geulen en platen.

•
Gebruik voor een duurzame energievoorziening het bestaande energie-akkoord Noord Nederland en de plannen uit hetWaddengebied zelf.
•
Beheer en behoud het maritiem-archeologische en cultuurhistorische erfgoed en gebruik dit
voor recreatie en educatie. Herstel van kwelders blijft nodig.
•
Herstel van zoet-zoutovergangen is gewenst.
•
Duurzame visserij heeft de toekomst. Stimuleer de ontwikkeling van aquacultures. Werk aan
een respectvolle beleving en bescherming van de natuur bij vaarrecreatie.
Beheer- en Ontwikkelingsplan deel A Convenant Uitvoering van het B&O-plan Waddengebied
Deel A is basis voor beleidsvorming van betrokken partijen en hieruit voortvloeiende maatregelen.
Afspraken en agenda van deel A worden door partijen geconcretiseerd in een tweejaarlijks vast te
stellen Maatregelenplan (deel C) en in goede samenwerking tot uitvoering gebracht.
Partijen dragen zorg voor financiering van overeengekomen maatregelen.
Nota Schelpdiervisserij (met bijbehorende convenanten)
Voedselreserveringsbeleid waarbij naast de schelpdiervisserij nog voldoende schelpdieren over blijven voor schelpdieretende vogels. Een areaal mosselbanken van minimaal 2000 ha wordt nagestreefd. Mechanische kokkelvisserij is niet vergund (kokkelvisserij is uitgekocht). Handkokkelvisserij is
wel vergund. De mosselvisserij is aan beperkingen onderworpen. De minister van LNV verleent vergunning voor beperkte visserij op mosselzaad.
Beleidsnota Schelpenwinning, (1998,ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Het schelpenwinbeleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2004 aangepast in de
Tweede partiële herziening Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning en is getoetst aan de Habitat- en
Vogelrichtlijn en Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee (PKB- Waddenzee). Op basis van
een verminderde schelpenproductie is het totale jaarlijkse quotum voor de periode 2005 - 2007 verlaagd tot respectievelijk 200.000, 190.000 en 180.000 m3 per jaar in het Waddenzeegebied, waarvan
90.000 m3 in het PKB -gebied. Deze daling is waarschijnlijk structureel door een afname van de eutrofiëring en een verhoogde watertemperatuur (minder broedval kokkels). Er wordt alleen maar gewonnen in de diepere geulen van de zeegaten Marsdiep, Vlie en het Friese Zeegat, waar ook veel andere
menselijke activiteiten plaatsvinden.
Convenant vaarrecreatie (december 2007)
Het convenant is op 3 december 2007 in Den Helder door rijk, de waddenprovincies, de waddengemeenten en diverse belangenorganisatiesde partijen ondertekend. Doel van het convenant is het beheersbaar maken en houden van de vaarrecreatie op de Waddenzee. In het convenant worden de
voornemens en doelen uit de Planologische Kern Beslissing (pkb) Derde Nota Waddenzee verder geconcretiseerd en afgestemd op het overige beleid.
De kern van dit Convenant Vaarrecreatie Waddenzee is dat recreatie en natuurbescherming
samen kunnen gaan en daarbij geen maximum hoeft te worden gesteld aan het aantal ligplaatsen,
mits alle betrokken partijen zich inspannen om ervoor te zorgen dat recreanten zich ‘netjes’ gedragen.
Dat die partijen zich daarvoor blijven inzetten is nu in een convenant vastgelegd.
Het convenant gaat er vanuit dat een kwalitatieve benadering meer bijdraagt aan de beheersing van
de vaarrecreatie dan het instellen van een maximum aantal ligplaatsen. Via een uitvoeringsprogramma met een keur aan activiteiten zetten de convenantpartijen zich in voor een gunstige gedragsverandering bij de recreanten op het wad. Zodoende moet het liefst voor alle bezoekers vanzelfsprekend
worden dat het wad niet de aangewezen plek is om te barbecueën, te vliegeren, of je hond de vrije
loop te laten. Wadwachten houden toezicht en kunnen zonodig corrigerend optreden. Effectieve
handhaving is het sluitstuk van de kwalitatieve benadering; voor ontoelaatbare verstoringen kan een
procesverbaal worden opgemaakt. De komende jaren wordt de effectiviteit van deze strategie in kaart
gebracht. Nauwlettend wordt bekeken in hoeverre de activiteiten van het uitvoeringsprogramma het
gewenste resultaat hebben.
Nationaal Waterplan:

•
Waterafvoer van IJsselmeer naar Waddenzee onder vrij verval via spuisluizen zo lang mogelijk volhouden
•
Multifunctionele inrichting van Afsluitdijk (passend bij kernkwaliteiten IJsselmeergebied)
•
Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee (inc. Eems-Dollardgebied) als
natuurgebied en behoud van het open landschap (uitgewerkt in pkb Derde Nota Waddenzee en Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddenzee; zandsuppleties aan Noordzeekust dragen bij aan meegroeien Waddenzee; economische en recreatieve activiteiten toegestaan mits geen significante negatieve
effecten op natuurwaarden)
•
Grensoverschrijdende bescherming van Waddenzee, incl. Eems-Dollardgebied
•
In onderzoeksprogramma “Kennis voor Klimaat” is Waddenzee als hotspot aangewezen (met
accent op effect van Waddenzee als klimaat-/veiligheidsbuffer op natuurbeheer, wijzigingen in voedselweb en ecosysteem, effect klimaatwijziging op economische activiteiten en effect van zandsuppleties).
Streefbeeld: Waddenzee is behouden door voldoende aanvoer van zand en slib uit de Noordzee. De
natuurlijke dynamiek van de fysische processen wordt zo min mogelijk beperkt (nieuwe platen en geulen kunnen zich ontwikkelen). Rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid zijn gewaarborgd. De
waterkwaliteit is zodanig dat flora en fauna zich optimaal kunnen ontwikkelen. Flora en fauna zijn rijk,
gevarieerd en in even grote hoeveelheden als voor de periode van eutrofiëring. Het areaal natuurlijke
kwelders is vergroot.
(ontwerp-)Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, Programma Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard:
KRW-doel: instandhouden en verbeteren aquatisch milieu (goede ecologische en chemische toestand
realiseren)
Natura2000-doel: waarborgen van biodiversiteit (behouden en verbeteren van belangrijke soorten en
leefgebieden)
Doelen tot 2015:
schoon water door het reduceren van chemische belastingen, verminderen van eutrofiëring
(0-60 % reductie) en verbeteren van doorzicht (aandachtsstoffen zijn octylfenolen, PAK’s, PBDE’s,
TFT en TBT; internationale aanpak nodig om stikstofbelasting en troebelheid te reduceren)
herstellen van oppervlak en kwaliteit van natuurlijke habitats, verbeteren van geschikte en
rustige verblijfplaatsen (uitbreiding areaal kwelders, areaal en kwaliteit zeegras verbeteren dmv kennisvergaring, instandhouden kenmerkende habitattypen als permanent overstroomdezandbanken,
slik- en zandplaten, en duin- en kwelderhabitats met voldoende kwaliteit (van belang voor zeehonden,
steltlopers, eenden, ganzen en viseters).
opheffen van belemmeringen van vismigratie (in Eems-Dollard stroomopwaarts van Emden)
Maatregelenprogramma 2010-2015:
schoon water door uitvoeren van onderzoek en algemene maatregelen
verkenningsstudies naar oorzaken achteruitgang kwelders en zeegrasvelden; studies naar
verbeteringsmogelijkheden in de slibuishouding en naar effecten van baggeractiviteiten, verkenningsstudie naar herstel habitat (ingrepen en locatie), pilotonderzoek verspreiden groot zeegraszaad
herstellen dynamiek duin en kwelder Ameland, vergroten buitendijks kwelderareaal, verbeteren kwaliteit vastelandskwelders (Friese zomerpolders), gebied op Hond-Paap geschikt maken voor
natuurlijke habitats, herinrichten gebied voor macrofauna, bijdrage leveren aan het scheppen en behouden van rust en broedgebieden (kale) grondbroeders, sanering van de “griesberg” van Brunnermond in de Eems-Dollard
Aanleggen vistrappen en vispassages in Waddenzee en Eems-Dollard (totaal 19 stuks) en
toepassen visvriendelijk spuibeheer van grote en kleine sluizen
In deze periode wordt niet gestreefd naar verbetering van de toestand voor macrofauna.
Maatregelenprogramma 2015-2027:

Om de ecologische doelstelling van de KRW te kunnen halen zijn ook na 2015 nog aanvullende maatregelen nodig. Dit zijn ondermeer:
resterende verbeteropgaven voor vissen in Eems-Dollard en voor kwelders en zeegras in de
waterlichamen van Waddenzee, Waddenzee-vastelandskust en Eems-Dollard;
verdere verkweldering;
voorkomen van verdere achteruitgang van de eilandkwelders;
aanvullende vismigratiemaatregelen;
realisatie zoet-zoutovergang in Lauwersmeeer in combinatie met de bouw van een nieuw gemaal;
aanvullende maatregelen om doelstellingen voor stikstof en de som PAK’s benzo(k)fluorantheen en benzo(b)fluorantheen te halen
Voor deze maatregelen heeft de klimaatverandering geen invloed.
Daarnaast heeft RWS een eerste verkenning uitgevoerd naar welke extra maatregelen nodig zijn op
korte, middenlange en lange termijn om de Natura2000-doelen te kunnen halen.
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1. Introductie
1.1.

Definitie “biobouwers”

Biobouwers (“ecosystem engineers” in het Engels) zijn organismen die direct of indirect
effect hebben op de beschikbaarheid van hulpbronnen voor andere soorten door het
veroorzaken van fysische veranderingen in biotisch of abiotisch materiaal (Jones et al.,
1994). Autogene biobouwers, zoals koralen en bomen, vormen door de structuren die ze
maken een habitat voor andere organismen, terwijl allogene biobouwers (zoals bevers) die
de omgeving beïnvloeden door actief veranderingen aan te brengen in dode of levende
materialen, en waardoor ook veel andere soorten worden beïnvloedt. Specifiek voor de
Waddenzee kunnen macroalgen en bv. Sabellariariffen aangemerkt worden als autogene
biobouwers. Hun structuur heeft effecten op sedimenthuishouding ter plaatse en vormt ook
habitat voor andere soorten. Schelpdieren zoals mossels en oesters (platte en Japanse),
hebben zowel allogene als autogene effecten. Hun filtratiecapaciteit heeft een direct
effect op de slibdynamiek binnen en in de directe omgeving van de banken. Wanneer er
binnen een systeem veel banken voorkomen kan de slibdynamiek van het hele systeem
worden beïnvloed. Daarnaast hebben mossels en oesters een autogeen effect doordat de
gevormde banken een hard substraat vormen voor andere soorten (zoals macroalgen).
Wadpieren (Arenicola arenaria) zijn vooral allogene ecosystem engineers. Met hun
graafactiviteit gaan ze stabilisatie van sediment tegen, brengen ze zuurstof in de bodem,
bevorderen ze erosie (Volkenborn en Reise, 2007; Volkenborn et al., 2009). Deze
activiteiten zorgen er voor dat bijv. zeegrassen en schelpdieren zich moeilijk kunnen
vestigen in gebieden met hoge dichtheden aan wadpieren. Kiezelwieren (diatomeeën)
hebben het omgekeerde effect, omdat ze juist de erosie van sediment tegengaan, ook al is
dit effect vaak tijdelijk.
In estuariene gebieden hebben biobouwers grote effecten op de sedimenthuishouding
(Herman et al., 1999; Montserrat et al., 2008). Zowel sediment samenstelling en
sedimentstabiliteit (of het al dan niet gemakkelijk weg erodeert) zijn belangrijke factoren
voor vestiging van biota. Dit betekent dat lokale veranderingen in het sediment door
biobouwers de vestiging van betreffende soorten kan beïnvloeden. De ecosystem engineers
kunnen worden onderverdeeld in sediment stabilisatoren en destabilisatoren (Widdows en
Brinsley, 2002). Zeegrassen, mosselbanken en andere rifvormende structuren vangen
sediment in en gaan erosie van sediment tegen (Hendrick en Foster-Smith, 2006; Bos et al.,
2007; Norling en Kautsky, 2007) en zijn daarmee sedimentstabilisatoren. Sommige soorten
kunnen een dualistisch effect hebben. Mosselen en kweldervegetatie beschermen de bodem
tegen erosie in de patch, terwijl rondom een patch mosselen of een pol Spartina juist
erosie kan plaatsvinden door verhoogde snelheden en turbulentie (Widdows en Brinsley,
2002; Bouma et al., 2007). Dit soort positieve en negatieve feedback processen spelen zich
af op verschillende tijd en ruimte schalen (Bouma et al., 2009). Doordat biobouwers van
grote invloed zijn op zowel het substraat als de omgevingsfactoren voor veel andere
soorten, hebben ze een grote invloed op het voedselweb. Mèt of zonder biobouwers zal dit
voedselweb er heel anders uit zien (Olff et al. 2009).

1.2.

Afbakening terrein

1.2.1. Natte wad en kwelders
Voorliggend thema richt zich voornamelijk op maatregelen die betrekking hebben op
biobouwers van het intergetijdegebied. Pioniervegetaties van kwelders zijn daarbij een
‘randgeval’. Het is bekend dat pioniersoorten van de kwelder (zoals Spartina sp. Puccinellia
maritima en Salicornia europaea) zeer goede ecosysteem engineers zijn die sediment voor
lange tijd kunnen vastleggen. Stimulering van kweldervorming is al 1000 jaar een belangrijk
instrument in landaanwinning, en zal voornamelijk besproken worden door de themagroep
die zich met klimaatbestendigheid van de Waddenzee bezighoudt. Juist de jonge
kweldervegetatie is in staat zoveel sediment in te vangen dat zeespiegelstijging
bijgehouden kan worden, en de golfenergie op dijken wordt verminderd (Le Hir et al.,
2007; Morris, 2007; Dijkema et al., 2008). Alleen de relatief smalle kwelders langs de Friese
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en Groninger kust kunnen momenteel zeespiegelstijging tot ca. 1 cm/jaar bijhouden. Hoge
delen van eilandkwelders kunnen dat waarschijnlijk zelfs nu al niet. Het is ook onduidelijk
of het gehele uitgepolderde ‘Noord Friesland Buitendijks’ nog steeds die 1 cm/jaar zou
kunnen opslibben. Ons uitgangspunt is dat grootschalige landaanwinning binnen de
Waddenzee niet tot de beoogde ontwikkelingen voor de Waddenzee behoort, omdat dit ten
koste zou gaan van andere belangrijke habitats. Kweldervegetatie kan echter wel als
middel worden ingezet om bepaalde effecten te bereiken. Daarnaast is jonge
kweldervegetatie belangrijk vanuit het oogpunt van biodiversiteit, omdat een aantal
plantenetende watervogels er afhankelijk van is, andere vogels er broeden, en omdat het
veel kenmerkende planten en insectensoorten herbergt.
1.2.2. Soorten
Zoals in §1.1 uiteengezet is, zijn biobouwers er in vele soorten en maten. Hun effect op het
ecosysteem is wisselend, zowel in mate van het effect als de tijd- en ruimteschaal waarop
het effect plaats heeft. Sommige soorten hebben een groot effect op stroming en/of
sedimenthuishouding van het systeem of op de biochemische processen in het sediment,
terwijl andere soorten een relatief beperkt effect op de abiotiek hebben, maar ecologisch
belangrijk omdat ze vaste grond onder de voeten of schuilplaatsen bieden voor andere
soorten. De omvang van het effect hangt daarbij sterk af van de mate waarin betreffende
soort in het systeem aanwezig is.
Er zijn zeer grote verschillen in de potenties voor populatiegroei voor verschillende
soorten. Een plan gericht op het bevorderen van habitat voor biobouwers moet met
hiermee rekening houden. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het opstellen
van maatregelen. Het ligt voor de hand maatregelen primair te richten op soorten die
effecten op langere termijn hebben ten opzichte van soorten die alleen seizoenseffecten
hebben. Uit verschillende studies is bekend dat kiezelwieren en andere op het substraat
groeiende microalgen (microfytobenthos) een behoorlijk effect kunnen hebben op kritische
bodemschuifspanning, maar dat deze effecten beperkt zijn tot de lente en zomer. Slib dat
op deze manier tijdelijk wordt vastgelegd in het groeiseizoen komt in het najaar weer in de
waterkolom. Op jaarbasis is het netto effect nihil (Le Hir et al., 2007). Effecten van
mosselbanken zijn zeer variabel. Een groot deel van de nieuw gevormde (mossel)banken
overleeft de eerste twee winters niet, gevolgd door vaak opnieuw grote verliezen in de
winter daarna, met als gevolg dat het merendeel van de banken vaak weer binnen twee
jaar is verdwenen. De overlevende banken, met name in het litoraal, kunnen echter
tientallen jaren oud worden en deze worden gekenmerkt door afwisselende lagen van klei,
zand en schelpen.
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Figuur 1.1: Oude mosselbank in permanent gesloten referentiegebied bij Langli
(Denemarken) bestaande uit meerdere lagen van (mossel)schelpen, klei, zand en
levende mosselen. De bank is minimaal 50 jaar oud
In de Waddenzee en in de meeste ondiepe getijdengebieden is het normaal dat (delen van)
mosselbanken met enige regelmaat verdwijnen en verschijnen, ook zonder visserijdruk. Dit
geldt ook voor (Japanse) oesterbanken, waarbij de indruk bestaat dat eenmaal ontstane
oesterbanken minder snel wegspoelen dan mosselbanken. Materiaal dat zich onder een
bank heeft verzameld (zoals slib) komt bij het wegspoelen van een bank tijdens een storm
ook weer in het systeem terecht. Voor de ecologie, vooral voor primaire productie, zijn de
processen op de korte en middellange termijn belangrijk, maar op de morfologie van het
systeem als geheel heeft een individuele bank hebben ze een zeer beperkte invloed (Le Hir
et al., 2007). Kwelders functioneren op een nog langere tijdschaal.
Wat betreft het effect op abiotiek (met name op slib in de waterkolom) zijn er ook grote
verschillen. Bij planten speelt stijfheid een grote rol. Flexibele soorten zoals Zostera noltii
kunnen wel de bodem beschermen tegen verdere erosie, maar vangen nauwelijks sediment
in (Bouma et al., 2005). Schelpdieren met een grote filtratiecapaciteit kunnen een zeer
groot effect hebben op sedimentinvang. Een mosselbank bevat vaak meer dan 2000
individuen per m2. Als elke mossel 1 liter water per uur filtert kan 1 m2 mosselbank per uur
3 m3 water filtreren. Dit zijn waarden die in het veld gemakkelijk gerealiseerd worden
(Riisgård, 2001; Petersen et al., 2004). Voor oesters ligt dit in dezelfde orde van grootte of
nog hoger.
1.2.3. Deelsystemen
Binnen de Waddenzee komen 10 grote kombergingsgebieden voor die met een zeegat
verbonden zijn met de Noordzee (Figuur 1.2). Daarbinnen zijn weer kleinere geulsystemen
te onderscheiden die ook weer door waterscheidingen (wantijen) gescheiden zijn. Er zijn
grote verschillen tussen verschillende kombergingsgebieden. Sommige gebieden hebben een
relatief korte verblijftijd van het water. Primaire productie wordt vooral gestuurd door
import uit de Noordzee. Andere deelgebieden hebben een langere verblijftijd en zijn voor
een belangrijker deel afhankelijk van lokale productie. Het marsdiep bestaat voor het
grootste deel uit sublitoraal (niet-droogvallend) habitat. De andere gebieden bestaan voor
meer dan 2/3 deel uit droogvallende platen (Figuur 1.2). Verder staan het Marsdiep, het
Friese zeegat en de Dollard relatief meer onder invloed van (nutriëntenrijk) zoetwater dan
de andere vier kombergingen. Al deze verschillen hebben uiteraard consequenties voor het
voorkomen van de verschillende plant en diergroepen in de verschillende deelgebieden.
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Ecotopen binnen habitattypen gedomineerd door biobouwers (klein zeegras, jonge kwelder,
litorale mosselbanken) in de Oostelijke Waddenzee bestrijken een relatief groter areaal
dan in de Westelijke Waddenzee. In de Westelijke Waddenzee zijn nog wel een redelijk
aantal sublitorale banken aanwezig. Mogelijkheden voor een toename aan areaal
biobouwers zijn dus verschillend voor verschillende deelsystemen.

Figuur 1.2: De Waddenzee met hierin aangegeven de 10 kombergingsgebieden

1.3.

Uitgangspunten

1.3.1. Biobouwers in de Waddenzee
Het is in de Waddenzee gewenst een goede variëteit aan habitattypen/ecotopen te hebben.
Onder ‘goede variëteit’ wordt hier verstaan: de variëteit die bij afwezigheid van
menselijke verstoringen tot ontwikkeling zou kunnen komen. Voor een deel is dit via weten regelgeving vastgelegd, onder ander in de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en
Habitatrichtlijn, uitgewerkt in Natura 2000. Zo wordt de kwaliteit van de Natura 2000habitattypen H1110 (permanent overstroomde zandbanken) en H1140 (droogvallende
platen) bepaald door de functionele samenhang van fysiotopen variërend van geulen in de
buitendelta tot prielen in slikkige platen en droogvallende platen variërend van grof zand
tot zeer fijn slib. Binnen die vooral fysisch bepaalde habitats spelen ecotopen met hun
kenmerkende populaties een belangrijke rol als kwaliteitskenmerk. Geogene structuren en
biobouwers van verschillende statuur spelen daarin een belangrijke rol (de Boer, 2007).
De dynamiek in een aantal belangrijke abiotische factoren in de Waddenzee is zeer slecht
bekend. Het begrip van stroming en sedimentdynamiek beperkt zich voornamelijk tot het
gedrag van zand en water. Van slib, wat veel meer biotisch wordt bepaald, is veel minder
bekend. Zo zijn er geen directe metingen beschikbaar waaruit blijkt dat de Waddenzee
water vroegen gemiddeld minder zwevend slib bevatte, er zijn alleen aanwijzingen dat dit
waarschijnlijk zo geweest is. Deels is dit af te leiden uit het feit dat voor 1932 de
getijdedynamiek minder was dan nu het geval is, waardoor minder materiaal van de bodem
kon worden opgewerveld. Daarnaast duidt het feit dat de Waddenzee voor 1930 grote
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velden sublitoraal groot zeegras (Zostera marina) bevatte er op dat de Waddenzee in die
tijd veel helderder geweest moet zijn (Giesen et al., 1990; van Katwijk et al., 2006; van
der Heide et al., 2007; Herman et al., 2009). Dit lijkt logisch gezien het feit dat permanent
ondergedoken groot zeegras nu inderdaad alleen wereldwijd wordt aangetroffen op plekken
met voldoende helder water (de Boer, 2007; Hemminga en Duarte, 2009). Volgens
geomorfologen hebben biobouwers op de totale zandbalans van het systeem geen
doorslaggevend effect, vooral vanwege de grote fluxen in en uit het systeem. De
verwachting is dat het effect van biobouwers op de slibdynamiek, zeker binnen bepaalde
seizoenen wel significant is. Door het systeem vooral in de meest productieve tijd van het
jaar helderder te maken kan daarmee ook een significant effect op productiviteit verwacht
worden. De grootte van deze effecten moeten echter hoognodig gekwantificeerd worden.
Belangrijkste drijfveren om de aanwezigheid van biobouwers te willen stimuleren is hun
effect op zoals ecosysteemfuncties als biodiversiteit. Biobouwers als mosselbanken kunnen
enerzijds het sediment stabiliseren. Anderzijds is er voor biobouwers van nature een zekere
stabiliteit nodig van het sediment om zich te kunnen vestigen. Grote delen van het Wad
zijn daarbij ongeschikt voor de vestiging vanwege de te hoge stroomsnelheden of
golfwerking bij storm. Deze gebieden kenmerken zich daarbij vaak door een zandige bodem
en plaatsen met een netto erosie.
Wij richten ons primair op die biobouwende soorten die sedimentatie bevorderen en erosie
tegengaan. Dus erosiebevorderende ecosystem engineers als de wadpier (Arenicola
arenaria), de slijkgarnaal (Corophium volutator) en het wadslakje (Hydrobia ulvae) (de
Deckere et al., 2000; Orvain et al., 2006), zullen geen belangrijke rol spelen in onze
aanbevolen maatregelen. In sommige definities worden soorten als Arenicola “Biobrekers”
genoemd. Ze hebben een negatieve invloed op de vestigingsmogelijkheden van de
biobouwers die biogene structuren vormen. Dit aspect speelt een rol in het
onderzoekprogramma Waddensleutels en het bij Schiermonnikoog uitgevoerde NWO-ZKO
project
1.3.2. Veranderend systeem
De Waddenzee is een voortdurend veranderend systeem zowel door antropogene als door
natuurlijke processen. Belangrijke ontwikkelingen zijn:
x een grote afname aan kwelder areaal door landaanwinning en bedijking in
vergelijking met 1000 jaar geleden maar een toename areaal kwelders sinds 100150 jaar door natuurlijke aanwas
x de afsluiting van de Zuiderzee met de aanleg van de afsluitdijk in 1930, en de
afsluiting van de Lauwerszee in 1969, met de daarbij behorende veranderingen in
stroming sedimentdynamiek en zoet-zoutgradiënten.
x Plaatareaal in de Waddenzee: zeker is dat de locaties van geulen en platen in de
Waddenzee variëren over de tijd. Het zou goed zijn met een historische analyse de
tijdschaal van veranderingen in kaart te brengen en tevens te zien in hoeverre het
totaal aan plaatareaal vs subtidaal gebied is veranderd.
x de opkomst van invasieve soorten (bv.: de Strandgaper, Mya arenaria in de
Middeleeuwen) en meer recent Spartina (actief aangeplant) en de Japanse oester,
Crassostrea gigas en de Amerikaanse zwaardschede, Ensis directus)
x veranderende nutriëntenbelasting door sterke stijging van de eutrofiëring uit
landbouw en rioolwater tussen 1950 – 1980, en een daling vervolgens door
verbeterde waterzuivering en efficiënter gebruik in de landbouw sinds 1980.
x Toename van de temperatuur van het zeewater door klimaatverandering, en
stijging van de zeespiegel
x sterk toegenomen verstoring door visserij door groter motorvermogen van schepen,
zwaarder vistuig en internationalisering van de afzetmarkt
x uitbraak van ziektes in natuurlijke populaties, zoals de parasitaire slijmzwam
Labyrinthula in groot zeegras, en de protist Bonamia ostreae in de platte oester.
De platte oester is momenteel volledig afwezig in de Waddenzee en daarmee is ook
Bonamia niet aanwezig, maar het voorkomen van deze ziekte onder Noordzee
populaties maakt de kans op succesvolle herkolonisatie van de Waddenzee zeer
klein.
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Veel van deze processen hebben de laatste eeuw parallel plaatsgevonden. Hierdoor is het
lastig om grip te krijgen op oorzaak – effect relaties. Bovendien vinden nog steeds
belangrijke morfologische veranderingen plaats als gevolg van het sluiten van de Zuiderzee
(Dastgheib et al., 2008). Erosie en sedimentatieprocessen in dit gebied kunnen dus een
gevolg zijn van huidige bodemberoerende activiteiten, zoals baggeren, maar kunnen ook
na-ijl effecten zijn van de afsluiting van de Zuiderzee en er zullen in een systeem als de
Waddenzee altijd gebieden zijn die door natuurlijke oorzaken eroderen of juist aanslibben.
In veel gevallen spelen deze effecten simultaan en zijn ze niet van elkaar te scheiden.
We moeten dus duidelijk stellen dat aan correlatieve relaties niet zomaar causale
verbanden mogen worden toegekend. Het lijkt echter wel waarschijnlijk dat dynamische
gebieden met een hoge mate van sedimenttransport over de bodem, minder geschikt zijn
voor de vestigingsmogelijkheden van veel biobouwende soorten.
Op basis van de huidige kennis (verkregen uit historische referenties, ongestoorde delen
van het Waddengebied en kennis van functioneren van vergelijkbare systemen elders) zijn
wij van mening dat de Waddenzee potentieel een groter areaal aan biobouwende soorten
moet kunnen herbergen, met name schelpdierbanken en andere rifbouwers en
zeegrasvelden. Daarbij moet zeer voorzichtig worden omgegaan met historische
referenties. Het feit dat er vroeger bepaalde soorten in grote aantallen in het gebied
voorkwamen houdt niet automatisch is dat deze soorten nog steeds (in dezelfde mate)
terug te krijgen zijn. Zelfs wanneer er zeer grote ingrepen in bestaande waterstaatkundige
werken zouden plaatsvinden, zoals afbreken van de afsluitdijk, kan het nog steeds zo zijn
dat soorten die vroeger algemeen waren niet terug kunnen keren. Het houdt ook niet in dat
soorten die vroeger niet voorkwamen per definitie met zware middelen bestreden moeten
worden.
1.3.3. Dynamisch systeem
Een kenmerk van de Waddenzee is dat het systeem dynamisch is en dat is een kenmerk dat
we willen behouden. Structuren zoals mosselbanken en zeegrasvelden verdwijnen en
ontstaan weer met enige regelmaat. Kwelders zijn wel stabiel op tijdschalen van
honderden jaren, maar ook niet op een schaal van millennia. Door voldoende abiotische en
biotische dynamiek in het systeem handhaven zich zo allerlei habitats in verschillende
stadia van ontwikkeling, hetgeen de biodiversiteit verhoogt. Wij streven geen grote
uitbreiding van het huidige kwelderareaal na. Een grote uitbreiding van het buitendijkse
kwelderareaal ten koste van het natte wad zal het aanzien en functioneren van de
Waddenzee als geheel essentieel veranderen. Dit is in het licht van de recente aanwijzing
van het gebied als wereld erfgoed niet wenselijk. Echter, het proces van verdwijnen en
verschijnen van kwelders zal moeten blijven. Vooral op de eilandkwelders zijn er
mogelijkheden tot verhoging van deze landschapsdynamiek. De huidige harde begrenzing
van de Waddenzee gaat deze natuurlijke vernieuwingcyclus echter tegen, wat er toe leidt
dat veel kweldervegetatie veroudert en er weinig jonge en intermediaire kweldervegetatie
aanwezig is. Dit is vanuit meerdere oogpunten ongewenst, zowel ten aanzien van veiligheid
als biodiversiteit. De oude kweldervegetatie bestaat voor een belangrijk deel uit een bijna
monocultuur van Elymus. Juist de intermediaire kweldervegetatie is zeer soortenrijk. (van
Wijnen et al., 1997) Voor thema 4 (klimaatbestendigheid) is het essentieel dat juist de
jonge kweldervegetatie in staat is om grootschalig en langdurig sediment vast te leggen,
wat gunstig is voor het verminderen van golfenergie op de dijken.
Mosselbanken kunnen verschijnen en verdwijnen door verschillende oorzaken. Eind jaren
‘80 is doorgaande bevissing een belangrijke oorzaak geweest van het verdwijnen van
banken. Echter ook in een systeem zonder visserij zal er een zekere dynamiek zitten in
banken. Met name stormen en ijsgang zijn belangrijke natuurlijke factoren die (delen van)
litorale mosselbanken kunnen laten verdwijnen. Wel zijn er specifieke locaties waarop vaak
of altijd mosselbanken voorkomen, omdat daar de biotische condities en abiotische
randvoorwaarden kennelijk geschikt zijn. Die tijdschaal kan variëren van binnen de eerste
winter na de zaadval tot enkele tientallen jaren (Dankers et al., 2004). Er zijn nog veel
vragen rondom het thema stabiliteit. Vooral welke factoren de ontwikkeling van nieuwe
zaadval tot een stabiele mosselbank bepalen en de ruimtelijke variabiliteit daarin is nog
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slecht bekend. Hierover wordt dan ook in diverse recent gestarte projecten onderzoek
gedaan.
1.3.4. Samenhang tussen ecosysteem elementen
Biobouwers bieden structuur voor andere organismen om zich op te vestigen. Dergelijke
biogene structuren kunnen echter ook effecten hebben die zich ver buiten de directe
omgeving van de structuur uitstrekken (Olff et al., 2009; Jordan, 2009). In de praktijk zal
dat afhankelijk zijn van de hoeveelheid en aard van betreffende biobouwer. Positieve en
negatieve feedback processen structureren het uiteindelijke mozaïek aan biologische
structuren. Van sommige van deze processen zijn zowel de mechanismen en schaal waarop
de mechanismen werken bekend. Voorbeelden hiervan zijn:
1. de interactie tussen mosselbanken en hydrodynamica. Afhankelijkheid van de
stroming ontstaan er regelmatige structuren in mosselbanken door afwisselende
uitputting van de onderste waterlaag en een versneld transport van voedsel uit de
waterkolom naar het bed (van de Koppel et al., 2005; van de Koppel et al., 2008).
In getijdensystemen met sterke horizontale advectie kunnen effecten van
mosselbanken zich uitstrekken over vele kilometers (Simpson et al., 2007).
2. de interactie tussen sedimentatie en erosie processen rond kweldervegetatie:
(Bouma et al., 2008)
Veel processen zijn niet bekend en de interacties van processen die plaatsvinden op
verschillende ruimte- en tijdschalen nog veel minder. Hoewel de Waddenzee een heel goed
bestudeerd systeem is, is veel onderzoek gericht op deelprocessen, zonder dat de
samenhang goed wordt onderzocht. Systeemmodellen zijn belangrijke instrumenten voor
het onderzoeken van die samenhang, maar er is een nijpend tekort aan monitorgegevens
die op de juiste schaal en met de juiste frequentie zijn gemeten (de Jonge et al., 2006).
Van ecosystemen elders is bekend dat biobouwers de helderheid en daarmee de
productiviteit op systeemschaal kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld is de Banc d’Arguin in
Mauritanië (Wolff et al., 1993; Honkoop et al., 2008) waar abiotische dynamiek zelfs
ondergeschikt lijkt aan de invloed van biobouwers. De reikwijdte van effecten in de
Waddenzee van biobouwers is moeilijk in te schatten. Zeker is dat de Waddenzee op veel
punten essentieel verschilt van de Banc d’Arguin (o.m. op het gebied van zoetwater input,
horizontaal sediment transport, nutriëntenbelasting, klimaat etc.). De dynamiek in al deze
factoren in de Waddenzee veel hoger dan op de Banc d’Arguin. Dit maakt het voorspellen
van effecten van ingrepen of maatregelen heel erg moeilijk. Het betekent ook dat
maatregelen die alleen betrekking hebben op deelprocessen of deelgebieden niet altijd het
gewenste succes zullen hebben.
Van veel soorten zijn wel habitatgeschiktheidsgegevens aanwezig, maar ook deze kennis is
onvolledig. Juist het feit dat interacties op de grote ruimte- en tijdschalen in systemen die
moeilijk voorspelbaar zijn, plus het feit dat de waarde van dynamiek binnen systemen
steeds meer gewaardeerd wordt, hebben internationaal geleid tot een verandering van
beleid op het gebied van natuurbehoud en natuurherstel. In plaats van fragmentarische
bescherming van deelgebieden worden maatregelen toegespitst op het integraal aanpakken
van hele systemen. De instelling van Marine Protected Areas zijn een goed voorbeeld van
deze aanpak (UNEP World Conservation Monitoring Centre, 2008). Deze redenering volgend,
komen we uit op maatregelen op het niveau van hele kombergingsgebieden, bijvoorbeeld
het sluiten van kombergingsgebieden voor bodemberoering.
In aanvulling op een dergelijke integrale gebiedsaanpak zouden ook maatregelen moeten
worden genomen die gericht zijn op bescherming van doelgericht gekozen locaties van
speciale betekenis (maatwerk). Keuze van dergelijke gebieden kan gebeuren vanuit
oogpunt van fysische sturing (bv. afvoerregime van zoetwater spuipunten), vanuit oogpunt
van aanwezigheid van specifieke biota, of vanuit het oogpunt van specifieke ecotopen (bv.
hard substraat in diepe geulen).
Grootschalige maatregelen, zoals sluiting van hele kombergingen worden door een
meerderheid van de themagroep ondersteund. Er zijn echter ook experts die de
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maatschappelijke gevolgen van een dergelijke grootschalige maatregel op dit moment een
te groot bezwaar vinden en in eerste instantie de voorkeur geven aan een aanpak volledig
gericht op maatwerk. Zij willen alleen tot sluiting van kombergingen adviseren wanneer
vaststaat dat maatwerk onvoldoende werkt en aanvullend onderzoek de effectiviteit van
een grote sluitingsmaatregel verder onderbouwt.

INTERMEZZO – Position paper Waddenacademie

De kennislacunes die door de auteurs van de position paper Ecologie van de
Waddenacademie beschreven zijn voor biobouwers (Herman et al., 2009) zijn ook de
bottlenecks in de kennis die relevant zijn voor het herstelplan. Dit zijn:
1. Inschatting en modellering van de interactie tussen biobouwers en
slibdynamiek in de Waddenzee, op korte en lange termijn. Op korte termijn is
daarbij de seizoenale cyclus van het doorzicht, in relatie tot primaire
productie, doorslaggevend. Op langere termijn is de mogelijkheid tot
(semi)permanente opslag van slib en netto onttrekking aan het systeem (bv. in
kwelders) van belang.
2. Beter begrip van de recruteringsprocessen van mosselbedden, met name
gefocust op de mogelijkheden om door globaal beheer (bv. beheer van de
slibinstroom, morfologische ingrepen) de kansen op vestiging van banken te
bevorderen. Op lokale schaal kan worden verwacht dat het proces erratisch en
onbeheersbaar zal blijven.
3. Monitoring van de ontwikkeling van de Japanse oester, en voorspelling (o.m.
uit vergelijkende studies) van de verdere expansie van deze soort en van de
gevolgen daarvan op voedselbeschikbaarheid voor vogels, biodiversiteit,
geomorfologie en slibdynamiek.
4. Verbeteren van het theoretische kader waarin zelfversterkende processen op
verschillende ruimtelijke en temporele schalen kunnen worden verbonden met
voorspellingen over de toekomstige structuur en biodiversiteit van grote
systemen. Koppeling van principe-zoekende modellen voor alternatieve
stabiele toestanden en drempelwaarden in het ecosysteem, aan realistische
procesmodellen die de praktische toepasbaarheid van de concepten
onderzoeken.
5. Vergelijkend onderzoek met andere systemen, waarin wordt nagegaan wat de
invloed is van biobouwers op de efficiëntie van interne recycling en opslag van
nutriënten, en de relatie van het estuariene systeem met de kustzee.
Het NHP is geen kennisontwikkelingstraject en de doelstelling van het NHP is niet
gericht op het verzamelen van meer kennis over het Waddenzee systeem. Maatregelen
moeten dan ook primair gericht zijn op verbetering van de ecologische toestand.
Echter het feit dat veel kennis over ecosysteemfunctioneren ontbreekt en het feit dat
we het hier over een lange termijn aanpak hebben, betekent wel dat er van
verschillende maatregelen geleerd moet kunnen worden. Effecten van maatregelen
moeten goed worden gemonitord en waar mogelijk worden gekoppeld aan
onderzoeksprojecten die kennis over het systeem en ons vermogen het systeem ten
goede te beïnvloeden vergroten.

2. Probleemanalyse en controversiële punten
2.1.

Benthische microalgen

Kiezelwieren (diatomeeën) kunnen sedimentkorrels binden door het uitscheiden van mucus.
Hierdoor wordt op platen met diatomeeën de kritische schuifspanning voor opwerveling van
slibdeeltjes verhoogd en wordt slib vast gelegd. Dit heeft een positief effect op de groei
van de diatomeeën, omdat sediment met meer slib ook meer nutriënten vast houdt en
meer water. Hierdoor kunnen ook wanneer de plaat droogvalt de algen doorblijven
produceren (Paterson, 1989; van de Koppel et al., 2001). De effecten van algen op slib
dynamica kunnen ruimtelijk groot zijn, gezien het areaal waarin diatomeeënmatten kunnen
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voorkomen. De effecten zijn echter seizoenaal: in de zomer wordt veel slib vastgelegd en is
de waterkolom helderder dan op basis van alleen de fysica mag worden verwacht. In de
winter komt het slib dat eerder is vastgelegd in suspensie. Op jaarbasis is het effect op de
balans dus niet groot. Echter omdat in het meest productieve seizoen de waterkolom
helderder wordt, kan in een lichtgelimiteerd systeem wel de primaire productie op
jaarbasis verhoogd worden. Grote directe morfologische effecten kunnen van diatomeeën
niet worden verwacht. Indirecte effecten kunnen optreden indien blijkt dat deze soorten
de vestiging van ‘sterkere’ biobouwers, zoals mosselbanken en pioniervegetaties van
kwelders faciliteren. Dit is op dit moment echter nog onvoldoende bekend.
Slib heeft op benthische met diatomeeën een tweeledig effect:
x Grotere helderheid (minder slib in de waterkolom) laat benthische productie toe op
grotere diepte
x Minder slib in het sediment op de plaat vermindert boven beschreven positieve
terugkoppeling
Het netto effect van slib op productie van diatomeeën is momenteel nog lastig te
modelleren. De effecten van benthische primaire productie op graas en vice versa, evenals
effecten van kortstondige verstoringen nog minder (de Jonge, 2009). (de Jonge, 2009). Er is
dus meer inzicht nodig in de ruimtelijke patronen in primaire productie van
microphytobenthos, en de opschaling daarvan tot kombergingsgebieden.

2.2.

Zeegrassen

In de huidige Waddenzee komen drie soorten zeegras voor: groot zeegras (Zostera marina),
klein zeegras (Zostera noltii) en Ruppia maritima. Deze laatste soort is een echte
brakwatersoort (van Katwijk et al., 2006) en komt dan ook alleen bij spuigebieden voor.
Effecten op biodiversiteit in de Wadden Zee zijn slecht onderzocht maar gezien zijn
voorkeur voor lage zoutgehaltes is het waarschijnlijk dat Ruppia zich niet heel ver kan
uitbreiden.
Groot Zeegras kwam voor 1930 grootschalig voor in delen van de Waddenzee (Figuur 2.2).
Er bestonden twee ecotypen: de robuuste, meerjarige vorm met relatief stijve, brede
bladeren en de éénjarige, intertidale vorm met smalle flexibele bladeren. Hoewel dit nog
steeds wordt aangemerkt als één soort zijn er consistente genetische verschillen tussen de
twee ecotypen aangetoond. Het robuuste type is volledig verdwenen uit de gehele
internationale Waddenzee, hetgeen de terugkeer op korte termijn zeer onwaarschijnlijk
maakt
In Denemarken en in Duitsland doet zeegras (ook groot zeegras) het op veel plaatsen beter
dan bij ons. Vooral in Schleswig Holstein is het areaal de laatste jaren toegenomen, zij het
alleen de litorale, éénjarige vorm (Reise en Kohlus, 2008). In deze gebieden werd de
toename van zeegras vooral toegeschreven aan toegenomen sedimentstabiliteit. Reise en
Kohlus (2008) vermoeden dat op zandige platen met veel sediment transport zeegrassen
moeite hebben zich te vestigen. In Niedersachsen doen zowel Groot als Klein zeegras het
ook slecht, en is sprake van een duidelijke achteruitgang sinds de jaren ’70 (Jaap de Vlas
pers com.). Landaanwinningswerken met een extreem hoge sedimentatiesnelheid kunnen
mogelijk ook een negatieve invloed hebben, omdat geschikt habitat snel verdwijnt. In
andere delen van Denemarken, met name in de Limfjord is een neerwaartse trend zichtbaar
(Dahl en Josefson, 2009).
Van klein zeegras is recent aangetoond dat het een redelijk persistente zaadbank maakt,
wat de overlevingskansen van de soort vergroot, ook in aanwezigheid van bepaalde
habitatdynamiek (Zipperle et al., 2009).
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Figuur 2.1: verspreiding zeegras in de Waddenzee rond 1931 (Doeglas et al., 2006)

2.2.1. Stuurfactoren
Een workshop in 2005 heeft alle toen beschikbare kennis over factoren die
habitatgeschiktheid voor zeegras beïnvloeden op een rijtje gezet (Doeglas et al., 2006).
Flexibel type groot- en klein zeegras (litoraal = intergetijdenzone)
x
x
x

x
x
x

x
x

golfenergie: een belangrijke factor die bijna overal in de Waddenzee het
voorkomen van litoraal zeegras beperkt.
aanbod zaad/planten: een belangrijke factor omdat de verspreiding van
zeegraszaad van nature moeizaam verloopt.
bodemberoering: was een belangrijke negatieve factor, belang is verminderd
vanwege de instelling van gesloten gebieden begin jaren 1990 en het stoppen van
de mechanische kokkelvisserij. Het betreft daarbij de gevolgen van
bodemberoering ter plekke van waar zeegras voorkomt of zich poogt te vestigen.
klimaat: lijkt een belangrijke factor, de effecten zijn echter onduidelijk. Warmere
winter en voorjaar zouden kunnen bijdragen aan de overleving van kiemplanten.
Stuurbaarheid van de factor is gering.
eutrofiëring: situatie is verbeterd de afgelopen decennia, macroalgen vormen op
het Balgzand echter een probleem op plekken waar ook zeegras goed wil groeien
zoutgehalte en zoutwisselingen: zoutgehalte is een belangrijke factor voor het
voorkomen van zeegras, lijkt echter niet beperkend te zijn. De grote wisselingen in
het zoutgehalte zouden op het Balgzand tot problemen kunnen leiden voor
kiemplanten van groot zeegras.
baggerwerk bij bestaande velden: vormt lokaal mogelijk een probleem, namelijk
wanneer er in of direct nabij de velden gebaggerd wordt. Over het geheel gezien is
het geen belangrijke factor.
predatie: vogelvraat en predatie door bodemdieren. Deze factoren kunnen van
belang zijn bij nieuwe vestigingen van zeegras. Bij bestaande velden is het belang
onduidelijk.
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Robuust type groot zeegras (sublitoraal = beneden de laagwaterlijn)
x
x
x
x

zoutwisselingen: de afsluiting van de Zuiderzee heeft geleid tot grotere
zoutwisselingen in de Westelijke Waddenzee. Deze factor is waarschijnlijk van
groot belang.
stroomsnelheid: door de Afsluitdijk hebben geulen zich verlegd en is de
stroomsnelheid in deze geulen toegenomen. Het is mogelijk een sturende factor
voor sublitoraal zeegras.
helderheid: van zeer groot belang voor de kansen van zeegras in het sublitoraal
Ouderpopulatie robuust type: van groot belang, omdat in de internationale
Waddenzee het robuuste type groot zeegras vermoedelijk is uitgestorven.
Donormateriaal zou van elders moeten komen.

Bovenstaande factoren leiden tot de volgende kansenkaart voor litoraal groot zeegras:

Figuur 2.2 Habitatgeschiktheidskaart groot zeegras in de Waddenzee (Brinkman et al., 2002)

2.2.2. kennislacunes
Er zijn reeds een aantal pogingen geweest zeegrassen terug te planten in de westelijke
Waddenzee. De planten overleefden vaak wel een eerste groeiseizoen, maar het heeft niet
geleid tot vestiging van een jaarlijks terugkerende populatie. In dit deel van de Waddenzee
zijn de geomorfologische randvoorwaarden voor deze soort mogelijk momenteel niet
optimaal. Echter, ook in de Oosterschelde waar volgens de kansenkaarten de
omgevingsfactoren prima zouden moeten zijn doet het zeegras het erg slecht. Alleen in het
brakke kanaal van Goes naar de Oosterschelde (Goese Sas) gedijt het groot zeegras goed.
Ook de delen van het Balgzand waar zeegras nog wel voorkomt hebben veel zoetwater
toevoer. Voordat aan herstelmaatregelen kan worden gedacht, moet eerst bekend zijn wat
de oorzaak van de geringe bestanden nu. Dit lijkt te aan een combinatie van factoren.
Gesuggereerd wordt dat expositie en te hoge nutriëntbelasting in de Waddenzee,
momenteel herstel in de weg staat (van Katwijk et al., 1999; Reise en Kohlus, 2008). Dit
verklaart echter niet waarom herstel in de Oosterschelde ook achterblijft.
Het staat intussen vast dat zeegras is verdwenen vanwege de eencellige ziekteverwekker
Labyrinthula zosterae. Deze is nog steeds in het systeem aanwezig en het lijkt er op dat
veel Zostera klonen geen immuniteit hiertegen hebben ontwikkeld. Van Labyrinthula is
bekend dat hij slecht kan overleven in water met een laag zoutgehalte. Mogelijk is dit een
verklaring waarom Zostera in veel gebieden zich moeilijk kan herstellen ondanks het feit
dat andere omgevingsvariabelen wel goed lijken te zijn. Dit wordt bevestigd door zeer
recent werk in mesocosms (McKone en Tanner, 2009). Hier tegenin is te brengen dat op het
Duitse wad Zeegras zich de laatste jaren wel lijkt te herstellen in een deel waar weinig
zoetwatertoevoer is (Reise en Kohlus, 2008). Ook zijn er zeegrasgebieden in de Verenigde
Staten waar het eenjarig zeegras het redelijk goed doet, maar waar ook Labyrinthula in het
systeem aanwezig is (Paul Erftenmeijer, pers. com.). Waarschijnlijk is de eenjarige variant
minder gevoelig voor deze ziekteverwekker. Ook kan deze ziekteverwekker interacteren
met habitataantasting, waarbij bijv. een lagere lichtbeschikbaarheid in het water de
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gevoeligheid voor de ziekte heeft vergroot. Onze huidige kennis over de wisselwerking
tussen ziektes en andere milieufactoren is te klein om oorzaken en gevolg goed te
scheiden.

2.3.

Mossel en oesterbanken litoraal

Litorale mosselbanken zijn eind jaren ‘80 bijna verdwenen door doorgaande bevissing
(Wolff, 2005). Frequentie van zaadval van litorale mosselbanken is relatief laag, gemiddeld
eenmaal per 4 jaar, met redelijke of goede broedvallen in 1987, 1994, 1996, 1999, 2001 en
2005 (Dankers et al., 2004). Goede zaadval kan echter ook langer uitblijven. In jaren met
een slechte aanwas nemen de arealen af door verliezen als gevolg van o.m. winterstormen.
Na 1994 is er niet meer op droogvallende mosselbanken gevist, uitgezonderd een beperkte
visserij op de Oostelijke Waddenzee in het najaar van 2001 ten behoeve van onderzoek.
Opmerkelijk is dat het areaal mosselbanken zich aanvankelijk zowel in de oostelijke als in
de westelijke Waddenzee leek te herstellen, maar dat vanaf het begin van deze eeuw de
arealen mosselbanken in de westelijke Waddenzee op hun retour zijn. Kenmerken daarbij is
dat de zaadval van mosselen, ook in bestaande banken, het in deze gebieden laat afweten.
De banken zijn daarbij inmiddels door Japanse oesters overgenomen, die zich op de oude
nog aanwezige mosselen hebben gevestigd. Dit betreft voornamelijk de mosselbanken
onder de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling en in mindere mate het Balgzand. De
oorzaak van deze verschillende ontwikkeling op de oostelijke en westelijke Waddenzee is
onbekend, temeer daar in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee de broedval (met
ups en downs) wel plaats vindt. Dit maakt het aanbod van levensvatbare larven als oorzaak
onwaarschijnlijk.

Figuur 2.3 Areaal litorale mosselbanken in de westelijke en oostelijke Waddenzee

In de Waddenzee hebben zich in de afgelopen jaren een aantal invasieve exoten gevestigd
die zich sterk hebben uitgebreid. De Japanse oester Crassostrea gigas) blijkt een habitat
voorkeur te hebben gelijk aan mosselen.
In 2002 is een studie gepubliceerd naar habitatgeschiktheid voor mosselen in de
Waddenzee.
Hieruit
blijken
duidelijke
verschillen
tussen de
verschillende
kombergingsgebieden (Brinkman et al., 2002). Een andere inmiddels talrijke invasieve soort
is Ensis, die zich zowel in het litoraal als in het sublitoraal bevindt.
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Figuur 2.4: Habitatgeschiktheidskaart voor mosselen in de Waddenzee (Brinkman et al., 2002)

2.3.1. Stuurfactoren
Mosselen (litoraal)
x
x
x

x
x

x

Strengheid van de winter (leidend tot afbraak van bank maar ook dikwijls goede
broedval)
Aanwezigheid bestaande mosselbanken
Groeiomstandigheden: deze lijken voor de ontwikkeling van mosselbanken van
ondergeschikt belang, of deze moet van invloed zijn op de zaadval. Voor dit laatste
bestaan hypothesen, maar zijn nog geen concrete aanwijzingen. Een goede groei
lijkt de levensverwachting van mosselen eerder te verlagen dan te verhogen. Een
slechte groei resulteert in een dikkere schelp, waardoor mosselen minder
kwetsbaar zijn voor predatie (vogels, zeesterren), minder vlees (minder
aantrekkelijk voor vogels) en ook minder gevoelig zijn voor wegspoelen (zwaarder,
vangen minder stroom). Het blijken vaak de banken met slecht groeiende mosselen
te zijn die relatief oud worden
Visserij
Mogelijk: sediment stabiliteit, bij het opstellen van de habitatkaart voor mosselen
(Brinkman et al., 2002) is gebleken factoren dat golfwerking en stroming bepalend
zijn of plaatsen stabiel genoeg zijn voor mosselbanken om zich daar te kunnen
ontwikkelen.
Mogelijk: recente aanwezigheid mosselbanken. Een hypothese is dat mossellarven
reageren op chemische stimuli van ouderpopulaties en dat er boven gebieden waar
relatief recent mosselbanken hebben gezeten dergelijke chemische stoffen nog
aanwezig zijn. De mosselbanken komen tot nu toe vooral terug op plaatsen waar
pas sinds eind jaren 60 gevist wordt en (nog) niet in delen waar al vanaf de jaren 50
zwaar gevist werd (Norbert Dankers pers com.).
Japanse oester

x
x
x

Aanwezigheid substraat (mosselbanken, dood schelpmateriaal, kleibanken)
Sedimentstabiliteit, waarbij ook voor oesters te turbulente locaties ongeschikt zijn.
Te hoge sedimentatie: oesters gedijen minder goed in erg rustige, sterk
sedimenterende milieus. De reden daarvoor is dat oesters, in tegenstelling tot
mosselen, niet het vermogen hebben zich uit de grond omhoog te werken bij een
sterke opslibbing.
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2.4.

Mossel en oesterbanken sublitoraal

Epibenthische schelpdieren hebben niet alleen invloed op hun omgeving als
driedimensionale structuur en als filter-feeders met een grote capaciteit. Sublitorale
banken beïnvloeden door hun structuur ook de waterstroom. In gebieden met weinig
stroming is dit effect beperkt tot de onderste paar centimeter (Wiles et al., 2006). In
gebieden met een flinke getijstroom kan meters boven een bank nog een verhoging in
turbulentie worden gemeten (resultaten MaBenE project). Hiermee kan een significante
verhoging van transport van particulair materiaal naar de bodem worden bewerkstelligd.
In het sublitoraal is goede zaadval van mosselen veel frequenter dan in het litoraal
(eenmaal per twee jaar, Marnix van Stralen, pers com). In het diepere water is de
frequentie van directe mechanische verstoring hoger dan op de platen. Garnalenvissers
komen weinig op de platen, maar vissen voornamelijk in het subtidaal. In de geulen vindt
ook op sommige plaatsen nog schelpenwinning plaats.
Met name op de plaatsen waar schelpenbanken zich bevinden hebben vroegen veel platte
oesters gezeten. De platte oester is uit de Waddenzee verdwenen. Verklaringen daarvoor
worden gezocht in:
x De aanleg van de Afsluitdijk, waardoor de verblijftijd van het water is afgenomen
(meer uitspoeling larven naar de Noordzee). Echter rond de bouw van de Afsluitdijk
waren ze al bijna helemaal weg; rond de eerste wereldoorlog was het nagenoeg
over met de Waddenoester (Norbert Dankers, pers com.)
x Wegvissen van substraat door schelpenvisserij
x Boomkorvisserij
x Bevissing
x Ziekte (Bonamiasis)
Het belang van deze factoren en hun samenspel zijn niet duidelijk. Verklaringen voor het
verdwijnen zijn hier dan ook vooral hypothesen.
Japanse oesters hebben zich ook op de subtidale mosselbanken gevestigd. Vooral in de
diepere delen is er ook een andere invasieve soort: de Amerikaanse zwaardschede. Effecten
van deze soort op het systeem zijn niet bekend en momenteel onderwerp van studie binnen
ZKO. Dit geldt ook voor een invasieve soort uit een verder verleden, de strandgaper, die
naar wordt aangenomen door Noormannen in de middeleeuwen van de Amerikaanse
oostkust naar Europa is gebracht.
2.4.1. Stuurfactoren
Mosselen (sublitoraal)
x
x
x
x
x

Strenge winters (effect op broedval, niet op oudere banken)
Sediment stabiliteit?
Hydrodynamische omstandigheden ter plekke (stroom, golfwerking, aard sediment)
Predatie door m.n. zeesterren en krabben (Saurel et al., 2004)
Bodemberoering ter plekke

Platte oester
Voor de terugkeer van (banken) van de platte oester is herintroductie nodig. Knelpunten
daarbij zijn dat:
x De meeste oesterpopulaties elders lijden aan Bonamiasis, een voor oesters
dodelijke ziekte die toeslaat op het moment dat de oester van geslacht verandert.
x Bonamiasis autonoom de Waddenzee kan bereiken, of daar mogelijk al zit.
x Bij het gebruik van oesters van elders blijkt dat deze vaak minder gedijen (ervaring
uit oesterkweek). Waarschijnlijke oorzaak is dat lokale varianten sterk zijn
aangepast aan de specifieke omstandigheden van de plaats van herkomst.
x Voor de Waddenzee zijn vorsttolerantie bij hoge troebelheid mogelijk kritische
factoren (Marnix van Stralen, pers com)
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x

Het is mogelijk dat (al dan niet aangelegde) oesterbanken snel overgroeid zullen
raken met Japanse oesters, hoewel er enig verschil lijkt in habitatvoorkeur tussen
platte en Japanse oesters.
Japanse oester

x

Zie sectie 2.3
2.4.2. kennislacunes

Effecten exoten
De meest recente onderzoeken aan de functie van C. gigas in vergelijking met M. edulis
lijken aan te geven dat de oester geen reductie in de epibenthische biodiversiteit
veroorzaakt (Markert et al., 2009). Volgens haar bewoont de Japanse oester een ander
habitat dan de inheemse platte oester (Ostrea edulis). Ook lijkt er in de Duitse Waddenzee
(Niedersachsen) geen sprake te zijn van het wegdrukken van de mossel door de Japanse
oester, hoewel hierbij opgemerkt moet worden dat het onderzoek van Markert gedaan is
aan banken die pas vrij recentelijk (sinds 2003) grootschalig gekoloniseerd zijn door C.
gigas. Ook waren in die periode in de Duitse Waddenzee de mosselbanken in slechte staat
(klein bedekkingspercentage en weinig mosselen per m²). In gemengde
oester/mosselbanken werd een evenwichtiger populatieopbouw van mosselen aangetroffen
dan in mosselgedomineerde banken. Markert et al (2009) vonden wel enig verschil in
soortensamenstelling tussen mosselbanken en gemengde banken, maar de oester leek zeker
geen negatief effect te hebben op biodiversiteit of epibenthische biomassa. In gemengde
banken was de totale hoeveelheid biogeen hard substraat veel hoger dan in de
mosselgedomineerde banken. Dit lijkt de belangrijkste factor voor vestiging van epibionten.
In Nederland zijn er wel anekdotische observaties van specifieke locaties dat deze soort de
mossel mogelijk volledig weg zal concurreren.
Het is nog wel zeer de vraag in welke mate de oesters het gebruik van het wad door vogels
beïnvloeden. Oesters zelf lijken lastige prooien voor de meeste vogels, hoewel sommige
zee-eenden en scholeksters wel op jonge oesters hebben leren foerageren. Om meer kennis
over de rol van de Japanse Oester in het waddensysteem te verkrijgen, zijn experimenten
en observaties noodzakelijk. Belangrijke vragen:
x Groeien oesterbanken op plaatsen waar zich anders mosselen zouden vestigen? In
het intertidaal lijkt dit inderdaad het geval, zeker in de Oosterschelde waar vrijwel
alle litorale mosselbanken zijn overgenomen door oesters (Smaal et al., 2009; Fey
et al., 2009).
x Kunnen mosselen en oesters duurzaam door elkaar heen voorkomen, of ontstaan er
uiteindelijk toch banken waarin alleen Japanse oesters groeien?
x Wat zijn de gevolgen voor hogere trofische niveaus?
Ook liggen er vragen op het gebied van draagkracht. Voedselbeschikbaarheid lijkt
momenteel niet een erg beperkende factor te zijn voor mosselen in de Waddenzee, maar
dit kan een rol gaan spelen op het moment dat het areaal sterk gaat uitbreiden. Dan gaan
ook effecten van soorten zoals kokkels, Ensis, Mya en andere filtrerende soorten die zich
elders in het systeem bevinden meespelen. In hoeverre hier met beheer op gestuurd kan
worden is de vraag. Ensis en Mya zijn dieplevende soorten, waarvan de biomassa tot nu
onderschat is. Vooral de opkomst van Ensis, die ingevoerd is sinds 1978 met ballastwater, is
nog slecht gekwantificeerd.

2.5.

Andere evertebraten

De zandkokerworm Sabellaria spinulosa komt algemeen in surveys in de Nederlandse
Waddenzee voor als solitair levende worm. Elders in de Waddenzee (Duitsland) en ook rond
de kust van de U.K. vormt deze soort grote riffen (Lotze, 2005; Hendrick en Foster-Smith,
2006). Veel van deze riffen zijn de afgelopen decennia verdwenen. In het Duitse
waddengebied komen op enkele plaatsen deze riffen nog sublitoraal voor. Er zijn
anekdotische gegevens dat vroeger deze structuren ook in het intergetijdegebied
voorkwamen (Jaap de Vlas, Pers com). Er zijn geen harde gegevens of deze soort vroeger in
het Nederlandse deel van de Waddenzee wel riffen heeft gevormd. Bodemberoering lijkt
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vestiging van nieuwe riffen vrijwel zeker te verstoren. De herstelmaatregelen in de U.K.
zijn vooral gericht op beperking van beroering en lijken relatief succesvol. Er bestaat één
artikel (Vorberg, 2000) waar, op basis van video waarnemingen, wordt gesteld dat de
gevestigde riffen redelijk bestand lijken tegen de lichtere tuigen van garnalenvisserij. Dit
stuk stelt dat garnalenvisserij niet verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de riffen.
Ook deze studie sluit echter niet uit dat een veelvuldige herhaling van botsingen van vistuig
toch negatief werkt op bestaande riffen. Dit wordt echter tegengesproken door Norbert
Dankers (pers com) die fotomateriaal heeft waar wel schade uit blijkt. Ook zijn er
berichten uit de Wash dat daar Sabellariariffen werden beschadigd door regelmatig contact
met garnalenkorren.
Vestiging is een proces dat door veel factoren wordt beïnvloed. Niet alle factoren zijn
gekend, maar aanwezigheid van adulte populaties vergroot de kans. Echter ook op plaatsen
waar geen rif aanwezig is kan vestiging optreden. De kans is echter kleiner en het zal langer
duren voor een gebied is gekoloniseerd. Na de eerste wereldoorlog, na een stagnatie van de
visserij van vijf jaar, vormde zich een atol (eiland) van louter Sabellariakokers op 10 km
ten westen van Busum.
Ook de schelpkokerworm Lanice conchilega kan in grote aggregaties voorkomen. Deze soort
kan in deze aggregaties ook stroming aan de bodem remmen en resuspensie van materiaal
tegen gaan. Lanice komt ook regelmatig in zeer grote dichtheden voor en vormt een
favoriet substraat voor broedval van mosselen. Het lijkt er op dat de kokerwormen
gebruikmaken van een andere fractie van het gesuspendeerde materiaal dan de mosselen
en de oesters. Voedselconcurrentie tussen deze twee groepen lijkt niet groot (Lefebvre et
al., 2009).
De Zeecypres, Sertularia cupressina, kwam vroeger ook in zeer grote kolonies voor (Lotze,
2005). Hier werd vroeger actief op gevist voor de toeristenindustrie om verkocht te worden
als ‘weerboompjes’. Deze ‘weerboompjes’ werden in Noord Nederland ‘blomkes’ genoemd.
Geverfd werden ze als een soort kunstplantjes verkocht (Jaap de Vlas, pers com.).
De soort komt nog steeds vrij algemeen voor, maar niet meer in de grote dichtheden. Deze
soort heeft weinig effect op de abiotiek, maar lijkt wel de overlevingskansen van gevallen
zaad van mosselen te bevorderen (Lavaleije en Dankers, 1993; Pulfrich, 1996) Stuurfactoren
Sabellaria Lanice en Sertularia
x
x

Bodemberoering ter plaatse
Aanwezigheid ouderpopulaties (als substraat).

2.6.
x
x
x
x
x

Interacties tussen biobouwers

Mosselbanken lijken zeegrasvelden te stimuleren (Reusch, 1998)
Wadpieren bevorderen erosie en destabiliseren het substraat, waardoor vestiging
van mosselen en kokkels mogelijk wordt geremd (Volkenborn en Reise, 2007)
In de Banc d’Arguin stimuleert klein zeegras het voorkomen van kleine schelpdieren
(Loripes lacteus) – wat stapelvoedsel is voor kanoeten.
Mosselbanken lijken de productie van microphytobenthos in hun omgeving te
stimuleren
Sertularia bevordert de vestiging en overleving van broed van mosselen (Pulfrich,
1996)

Al deze interacties zijn echter slecht bekend, en dienen verder onderzocht te worden.
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Other
invertebrates

Shellfish

Seagrasses

minor, local
minor, local

alters near bed fluid dynamics, reduces sediment sediment stabiliser, reduces
resuspension
turbidity

alters near bed fluid dynamics, reduces sediment sediment stabiliser, reduces
resuspension
turbidity

Ruppia maritima

Zostera noltii

light, nutrients, hydrodynamics,
+
bed disturbance, seed populations

Limited number of small populations
present, restricted mainly to eastern
part. Restoration efforts thus far not
successful

very minor (species occurs
settlement of invertebrates
on hard substrate)
moderate - significant

minor, local

moderate - significant

reef building, alters near bed fluid dynamics,
sediment stabiliser, reduces
reduces sediment resuspension, filtration of
algae and sediment, changes in sediment
turbidity
composition, changes in nutrient recycling rates

bioturbation, active resuspension of fine
sediment, reduction of stabilising benthic algae

alters near bed fluid dynamics, reduces sediment sediment stabiliser, reduces
resuspension
turbidity

reef building, small-scale fluid alteration near the
sediment stabiliser, reduces
bed, reduces sediment resuspension, particle
turbidity
capture

small-scale fluid alteration near the bed, reduces sediment stabiliser, reduces
turbidity
sediment resuspension, particle capture

small-scale fluid alteration near the bed,
bioturbation, increases sediment resuspension,
particle capture

Ostrea edulis

Cerastoderma
edule

Sertularia
cupressina

Sabellaria
spinulosa

Lanice conchilega

Arenicola marina

sediment destabiliser, particle
capture, reduces turbidity (?)

sediment destabiliser, increases
turbidity

very high larger scale

reef building, alters near bed fluid dynamics,
reduces sediment resuspension, filtration of
sediment stabiliser, reduces
algae and sediment, changes in sediment
turbidity
composition, changes in nutrient recycling rates

Crassostrea gigas

moderate - significant

significant

very high, larger scale

reef building, alters near bed fluid dynamics,
reduces sediment resuspension, filtration of
sediment stabiliser, reduces
algae and sediment, changes in sediment
turbidity
composition, changes in nutrient recycling rates

Mytilus edulis

food for birds, excludes macrophyte and
invertebrate settlement

protection against dislodgement

Habitat for certain epibenthic fauna

food for birds

strong fluctuations in recruitment and
total available biomass

extinct

+

presence of suitable sediment

++

bed disturbance, availability sandy
sediment, primary production,
++
temperature

bed disturbance by shellfish
fisheries and dredging, substrate,
hydrodynamics

Presence of suitable hard
substrate, other factors not well
established

large meadows have completely
disappeared, seed populations
available in North Sea

++

++

mechanised cockle fishing
(prohibited), primary production,
bed disturbance
strong fluctuations in recruitment and
total available biomass

+++

++

--

not much

mussel (seed) fishing, primary
production, presence of Pacific
Oyster???

light, nutrients, hydrodynamics,
bed disturbance, seed populations

primary production, fisheries,
competition, notably by C. gigas

Protection against dislodgement, promotes
extinct
settlement of flat oyster larvae and other
invertebrates, captures mussel larvae

Protection against dislodgement, promotes
settlement of Pacific oyster larvae and
expanding rapidly
other invertebrates, captures mussel
larvae

Protection of mussels against
Increase after nineties, stabilisation
dislodgement, settlement of mussel larvae over the past decade, recruitment
and other invertebrates, food for birds
strongly variable

refuge for juvenile fish, settlement of
invertebrates

significant

alters near bed fluid dynamics, reduces sediment sediment stabiliser, reduces
resuspension
turbidity

Zostera marina
(robust)

refuge for juvenile fish, settlement of
invertebrates

alters near bed fluid dynamics, reduces sediment sediment stabiliser, reduces
resuspension
turbidity

extinct

light, nutrients, hydrodynamics,
++
bed disturbance, seed populations

refuge for juvenile fish, settlement of
invertebrates

slightly increasing trend over the last
decade, small populations. Some
replanting efforts successful

+++

light, salinity, bed disturbance

expanding

++

probability of
population
increase

refuge for juvenile fish, settlement of
invertebrates

light, silt availability, nutrients

restricting factors

sand flats less productive than
mudflats with high silt content

Current state

food for shellfish and other invertebrates

Type of effect (biotic)

Zostera marina
(flexible)
moderate, local

minor, local, seasonal

sediment stabiliser, reduces
turbidity

reducing critical shear stress, gluing sediment
particles together

Diatoms

Microalgae

magnitude of impact

impact on sediment dynamics

Type of effect (abiotic)

Species

Group

Ecosystem engineers in the Wadden Sea

Tabel 1 Biobouwende soorten, effecten op abiotiek en biotiek en huidige status
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3. Beleidskader
3.1.

Streefbeelden

In de Planologische Kernbeslissing Waddenzee, zoals vastgesteld in 2004, is een
"ontwikkelingsperspectief" opgenomen. Het perspectief voor biobouwers is als volgt:
De verstoring van de bodem is zodanig beperkt dat ongestoorde natuurlijke mosselbanken
en zeegrasvelden voorkomen. Het areaal aan mosselbanken met een natuurlijke dichtheid
en het areaal aan zeegrasvelden is vergroot.
Dit perspectief is in het op 30 mei 2009 ondertekende Beheer- en ontwikkelingsplan "Leven
in de Wadden" als volgt verder uitgewerkt:
Om de natuurlijke processen hun functie te kunnen laten vervullen zoals het
ontwikkelingsperspectief beoogt, worden de voorwaarden die daarvoor nodig zijn zoveel
mogelijk in stand gehouden of hersteld, worden de belemmeringen voor die processen
waar mogelijk weggenomen en wordt soms een handje geholpen om een proces weer op
gang te brengen of het te versterken, waarbij een zo natuurlijk mogelijk systeem
uitgangspunt blijft. Uiteindelijk zal dit ondermeer leiden tot een groter areaal aan en
meer natuurlijke verspreiding en ontwikkeling van mosselbanken, Sabellariariffen en
zeegrasvelden. Verstoring en aantasting van soorten en habitat worden voorkomen. Als er
kennishiaten zijn over de werking van het waddensysteem moeten die ingevuld worden,
maar dat mag het treffen van herstelmaatregelen die goed werken, niet vertragen.
Deze "koers" moet nog in concrete maatregelen worden omgezet. Duidelijk is dat
activiteiten die deze ontwikkeling (mogelijk) beperken aan banden moeten worden gelegd.
Beperking van chronische (mechanische) aantasting is een eerste vereiste omdat
biobouwers biogene structuren vormen die in ieder geval gevoelig zijn voor fysieke
aantasting.

3.2.
x

x

Verplichtingen

In februari 2009 is de Waddenzee als Habitatrichtlijngebied aangewezen. In het
Gebiedendocument zijn de juridisch bindende herstelopgaven nader omschreven.
Voor het Habitattype H1110 (permanent met zeewater van geringe diepte
overstroomde zandbanken) is kwaliteitsverbetering vooral mogelijk ten aanzien van
bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels.
Bij het habitattype H1140 (bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten) geldt als
doelstelling: Kansen voor verbetering van de kwaliteit liggen met name bij herstel
van droogvallende mosselbanken (en de daarbij behorende levensgemeenschappen)
en bodemfauna, en bij uitbreiding van zeegrasvelden, onder meer herstel van
geleidelijke zoet-zoutovergangen is hiervoor van belang. Voor de mosselbanken op
de droogvallende platen, wordt gestreefd naar een toename en meer natuurlijke
(ruimtelijke) verspreiding van de oppervlakte.

Voor de grotendeels van biobouwende soorten afhankelijke vogelsoorten Eidereend,
Scholekster en Steenloper geldt ook een herstelopgave.
Nederland is verplicht om binnen drie jaar na aanwijzing een beheerplan vast te stellen. In
dit beheerplan worden de maatregelen omschreven die nodig zijn om de herstelopgave te
realiseren. Rijkswaterstaat zal dit beheerplan gaan schrijven.
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3.3.

Natuur vs andere gebruiksfuncties

Plannen, projecten of handelingen zijn op grond van deze PKB mogelijk, mits zij passen
binnen de hoofddoelstelling voor de Waddenzee en de toets van het afwegingskader, zoals
vastgelegd in deze PKB, kunnen doorstaan.
Plannen, projecten en handelingen dienen de afwegingskaders van de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn te doorlopen. Deze zijn nationaal geïmplementeerd in de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet.
Voor de bescherming van de natuurlijke waarden en kenmerken van de Waddenzee is het
afwegingskader van toepassing zoals vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin
staat de zogenaamde habitattoets centraal. De habitattoets houdt in dat voor plannen,
projecten of handelingen een passende beoordeling moet worden uitgevoerd, indien op
grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat deze afzonderlijk of in
combinatie met andere activiteiten significante gevolgen hebben voor de Waddenzee.
Bovenstaande richtlijnen gelden met name voor nieuwe activiteiten. Bestaande activiteiten
mogen alleen worden beperkt als er een herstelopgave is. Voor biobouwers in de
Waddenzee ligt er een herstelopgave en is het dus mogelijk (en wettelijk verplicht) ook
bestaande activiteiten waarvan aangenomen wordt dat ze negatieve effecten hebben in te
perken.

4. Bestaande initiatieven
4.1.

Binnenland

4.1.1. Lopende zaken
x

x

x

Kustlijnzorg projecten bij Deltares via Rijkswaterstaat. Er lopen programma’s voor
kust suppleties die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Deze programma’s
zijn er op gericht het sedimentverlies van de kustzone en zeespiegelrijzing bij te
benen. In het kader van dit soort programma’s lopen hieraan parallel
monitorprogramma’s die de snelheid van kolonisaties van nieuw opgespoten stukken
in kaart brengen Contact Waterdienst: Sarah Marx, Deltares: Harriëtte Holzhauer en
Bert van der Valk.
Rijke dijk plannen. Rond de afsluitdijk lopen meerdere projecten die betrekking
hebben op een alternatief ontwerp voor de afsluitdijk. Er zal komend jaar een
proef gaan plaatsvinden bij Kornwerderzand waar een stuk kwelder wordt
aangelegd en de dijk zelf wordt bekleed met materiaal dat vestiging van
organismen moet bevorderen. Dit project kan mogelijk lokale effecten hebben op
slibinvang. Contactpersoon: Mindert de Vries, Deltares
ZKO onderzoeksprogramma: dit programma voorziet in een grootschalig monitor en
onderzoeksprogramma. Er zal nog goed moeten worden nagegaan welke onderdelen
dit programma al in voorziet en wat voor zaken buiten dit programma geregeld
moeten worden.

Relevante Waddenfondsvoorstellen gehonoreerd in 1e tranche
x
x
x

Waddenacademie (verantwoordelijk voor de audit van het NHP)
Biodiversiteit en natuurbeheer van kwelders (It Fryske Gea)
Kwelderherstelprogramma Groningen (St. het Groninger Landschap)

4.1.2. Projecten ingediend bij Wadden fonds voor 2e tranche
Eind mei 2009 is bekend geworden dat de twee grote onderzoeksvoorstellen "Mosselwad" en
'Waddensleutels" allebei geld uit het Waddenfonds ontvangen. Beide projecten zijn (deels)
gericht op de onderzoek naar overleving van mosselbanken. Er vindt binnen de kaders van
deze projecten momenteel geen onderzoek plaats naar de factoren die de vestiging van
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Zeegras in de Waddenzee bepalen. Voedselecologisch onderzoek naar het gebruik van
banken met Japanse Oesters door wadvogels wordt deels uitgevoerd, vooral als deze
oesters op de te bestuderen mosselbanken voorkomen.
MOSSELWAD
In dat project gaat een consortium van verschillende instituten (EUCC, Universiteit Utrecht,
IMARES, SOVON, NIOZ en NIOO) samenwerken om na te gaan hoe we kunnen stimuleren dat
er weer een normale situatie ontstaat wat betreft mosselbanken. Dat wil zeggen een meer
natuurlijke verspreiding van die banken en een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dus banken
van verschillende leeftijden en in verschillende stadia van opbouw en afbraak. Er zullen ook
pogingen worden ondernomen om op geschikte plaatsen mosselbanken aan te leggen.
Pogingen daartoe zijn tot nu toe meestal mislukt. In eerste instantie zal het project zich
daarom richten op het begrijpen van factoren die de overleving van banken bepalen. Een
aantal banken zal in detail worden bestudeerd, onder andere met webcams,
onderwatervideo, sidescan sonar en apparatuur die golven en stroming meet.
Concreet worden metingen uitgevoerd naar reproductie, nutriëntbeschikbaarheid,
(vogel)predatie, mosselbedekking en –dichtheid, competitie met Japanse oester en effecten
van golven, stroming en stormen.
Om de mogelijkheid van actief natuurherstel te onderzoeken wordt op 15 hectare wadplaat
mosselzaad aangebracht. Deze activiteit is dus behalve onderzoek een gerichte
herstelmaatregel die wordt betaald door Rijkswaterstaat.
WADDENSLEUTELS
Een initiatief van vooral NIOZ en de Universiteit van Groningen, bestaat uit twee
onderdelen. Op drie locaties (Schiermonnikoog, Ameland en Griend) worden
praktijkproeven genomen om te achterhalen welke factoren de vestiging van mosselen
bepalen. Hiertoe wordt in gecontroleerde vorm de vestiging gestimuleerd door het
aanbieden van substraat, en wordt overslibbing gereduceerd.
Daarnaast worden jaarlijks 12.000 monsters die in het kader van andere
monitoringsprogramma's worden verzameld op isotopen geanalyseerd. De samenstelling van
isotopen in een monster geeft aan hoe complex het voedselweb ter plekke is. De resultaten
worden in een "voedselwebkaart" van de Waddenzee samengevat.

4.2.

Buitenland

4.2.1. Duitsland
In Duitsland zijn een aantal gebieden aangewezen als nationaal park. Binnen deze parken
zijn zones aangegeven met verschillende niveaus van bescherming. Er zijn gebieden waar
vrijwel geen enkele activiteit is toegestaan en er zijn gebieden waar beperkt gebruik (bv.
garnalenvisserij, handmatig kokkelvissen) is toegestaan (Clorius, 2009). Van deze gebieden
kan veel geleerd worden over de effectiviteit van maatregelen die integrale bescherming
tegen bodemberoering beogen.
4.2.2. Denemarken
Momenteel loopt er een groot project, getrokken door Mogens Flindt 'Key parameters and
processes affecting the re-establishment of eelgrass in estuaries and coastal waters',
waaraan alle grote Deense onderzoeksinstituten en universiteiten deelnemen.
4.2.3. U.K.
In het Verenigd Koninkrijk loopt het UK Biodiversity Action Plan (BAP). Op de site
http://www.ukbap.org.uk/default.aspx kan gezocht worden voor welke soorten er wat voor
initiatieven bestaan. Zijn specifieke beschermingsgebieden voor o.m. Sabellariariffen en
platte oesters.
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5. Aanscherping / herijking streefbeeld
Op basis van het voorafgaande is hebben stellen we dat:
x Een groter areaal aan sediment stabiliserende biobouwers wenselijk is. Specifiek
richten we ons op
o Zeegras (Zostera marina en Zostera noltii, Ruppia is geen doelsoort)
o Stabiele epibenthische schelpdierbanken
o Vestiging van Sabellariariffen
o Vestiging van kolonies Sertularia (voor Lanice zijn geen speciale
maatregelen nodig)
x

Handhaving van het huidige areaal kweldergebied wenselijk is maar maatregelen
nodig zijn ter bevordering van een dynamischer kweldergebied met een regelmatige
verjongingscyclus (i.s.m. themagroep 4, klimaatbestendigheid).

6. Oplossingsrichting, geïntegreerd met andere thema’s
6.1.

Beperking bodemberoering

Voor veel van de biobouwende soorten lijkt bodemberoering een belangrijke limiterende
factor te zijn, die bovendien voor een deels antropogeen van oorsprong is. Er zijn
verschillende activiteiten die bodemberoering tot gevolg hebben, zoals visserij (op
schelpdieren, garnalen en vis), baggeren, baggerstort binnen en buiten de Waddenzee en
kustsuppleties. Bij effecten van bodemberoering is van belang onderscheidt te maken
tussen effecten van bodemberoering ter plekke van betreffende biobouwer of plaats waar
deze zich zou kunnen ontwikkelen, en indirecte effecten van bodemberoering elders via
met name de helderheid van het water.
Wanneer overwogen wordt maatregelen te treffen die bodemberoering verminderen of
voorkomen is van belang alle bronnen van bodemberoering in beschouwing te nemen. Een
positief effect van een gedeeltelijke maatregel kan door andere effecten teniet worden
gedaan, dan wel wanneer er al geen invloed van betekenis was, kan daarover geen
uitsluitsel worden gegeven wanneer andere activiteiten wel door konden gaan. Een
voorbeeld daarvan laat de studie van Imares naar effecten van sluiting van gebieden voor
schelpdiervisserij in de Voordelta zien, waarbij weinig éénduidige effecten zichtbaar
werden. Dit was waarschijnlijk voor een belangrijk deel het gevolg van het feit dat andere
vormen van visserij (boomkor + garnalen) in de meeste gevallen niet was beperkt, en/of
doordat in een gekozen studiegebied sowieso weinig schelpdiervisserij plaats vond (de
Mesel et al., 2009).
6.1.1. Soorten die profiteren
x
x
x

Macro- en microalgen
Zeegrassen
Alle epibionthische fauna: schelpdieren, kokerwormen, hydroid poliepen,
mosdiertjes (Bryozoa), zakpijpen (Tunicata) en holtedieren (Coelenterata,
anthozoa)

6.2.

Zoetwatertoevoer / spuiregime

Een aantal soorten heeft er baat bij dat de overgang van zout naar zoet zo geleidelijk
mogelijk gaat en dat spuiregimes zo worden opgezet dat zeer grote klappen van zoet naar
zout zoveel mogelijk worden vermeden. Het vormen van coherente zoetwater “bellen” kan
met beheersing van spuiregimes mogelijk ook geminimaliseerd worden.
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6.2.1. Soorten die profiteren
x
x

Zeegrassen
Kokkels

6.3.

Aanbieden van substraat voor vestiging

De hoge biodiversiteit op mossel en oesterriffen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
door het oppervlak hard substraat en de complexe driedimensionale structuur, veelal
gevormd door schelpenbanken. Veel soorten (Sertularia, mossels, oesters) kunnen ook van
dode schelpdieren gebruikmaken maar in een zeer dynamisch systeem als de Waddenzee
zullen losse schelpdierbanken in veel plaatsen wegspoelen, maar op andere plaatsen
accumuleren. In de Oosterschelde loopt een proef onder het “Ecoshape” programma, om
oesterbanken aan te leggen op mogelijk geschikte plaatsen om hiermee plaaterosie tegen
te gaan (http://www.ecoshape.nl/). De geomorfologische ontwikkeling en de ecologische
successie van deze artificiële riffen wordt gemonitord. De opgedane kennis is mogelijk
bruikbaar voor de Waddenzee.
Het is tevens theoretisch mogelijk substraat aan te bieden in de vorm van bijvoorbeeld
dakpannen, of ander los, grof materiaal dat gemakkelijk grootschalig gestort kan worden.
Deze methode wordt elders toegepast voor de vestiging van oesters. Het is te verwachten
dat een dergelijke aanpak vooral de Japanse oester ten goede zal komen. Tevens moet
goed worden uitgeprobeerd of storten van gebiedsvreemd, los materiaal een eenmalig
effect heeft, of dat een dergelijke maatregel regelmatig herhaald zou moeten worden om
effect te blijven houden. Dat laatste geval is strijdig met het streefbeeld vanuit de PKB
naar een relatief onverstoord systeem met natuurlijke ontwikkeling. Meerdere leden van de
themagroep zijn tegen dergelijke maatregelen. In de jaren ’40 heeft Korringa ook al eens
gesuggereerd om hier mosselschelpen voor te gebruiken en geen gebiedsvreemd materiaal
te gebruiken (commentaar review commissie).
6.3.1. Soorten die profiteren
x
x

Epibenthische schelpdieren
Sertularia, Sabellaria

6.4.

Actieve aanleg

Voor de meeste biobouwers geldt: als de omgeving geschikt is komen ze er vanzelf wel.
Wanneer de milieuomstandigheden wel geschikt lijken (naar onze beste inzichten) en
kolonisatie beperkt lijkt te worden door aanvoerbeperking van larven of zaad, zijn actieve
maatregelen te overwegen. Ook bij actieve aanleg is een overweging dat een eenmalige
actie om het systeem een zetje de goede kant op te geven nodig en daarmee verdedigbaar
kan zijn, maar dat maatregelen die over lange regelmatig herhaald moeten worden niet
wenselijk zijn. Het verplaatsen van mosselzaad van kansarme naar kansrijke locaties kan
voor enkele jaren uitgeprobeerd worden, maar het PKB streeft uiteindelijk naar een
zelfregulerend systeem.
Indien blijkt dat Labyrinthula inderdaad nog steeds een beperkende rol speelt in het
herstel van zeegras (m.n. Z. marina) en er kunnen variëteiten gevonden worden die een
redelijke mate aan immuniteit tegen deze infectie hebben dan lijkt kweken en zaaien van
deze variëteiten een nuttige weg. Dit is echter echt lange termijnwerk. Zoeken naar
resistente variëteiten kan wel op de korte termijn als maatregel worden genomen.
Voor de meeste soorten die in aanmerking komen voor actieve aanleg geldt dat deze
maatregel vestiging versnelt, maar vestiging op termijn niet bepaalt.
6.4.1. Soorten die profiteren
x
x
x

Zeegrassen
Mosselbanken
Sabellariariffen(?)
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6.5.

Aanpak lokale helderheid

Met name thema 1 (abiotiek) zal zich met effecten van baggeren en storten op het systeem
(met name de morfodynamiek en de helderheid) gaan bezighouden. Een aantal methoden
kan echter worden ingezet om lokaal helderheid te bevorderen
x Regulering slibstort: Het storten van fijn baggerslib kan lokaal negatieve gevolgen
hebben voor populaties zeegrasvelden en andere primaire producenten. In de buurt
van stortlocaties worden ook “wandelende” golven van zeer zachte modder (fluid
mud) waargenomen die bodemdieren, waaronder biobouwers, kunnen verstikken.
Nadere studie van dit fenomeen (onder andere in de Ballumer bocht verdient
aanbeveling).
x Aanleg / stimulatie ontwikkeling jonge kwelder.
6.5.1. Soorten die profiteren
x
x
x

Microalgen
Zeegrassen (vooral sublitoraal zeegras, effecten op litorale soorten minder
extreem)
Filter feeders (indirect via hogere productiviteit)

7. Initiatievenportefeuille met initiatieven
7.1. Beperking gebiedsverstoring op ecosysteemschaal
Voorgesteld wordt om een of meer complete kombergingsgebieden af te sluiten van alle
vormen van interne fysische verstoring van de bodem en sedimenthuishouding (dit betreft
o.m. visserij: boomkor, schelpdier, garnalen; bagger + stortwerkzaamheden). De
achtergrond is de noodzaak om complete ecosystemen, die min of meer zelfstandige
eenheden vormen binnen het Waddengebied en een mozaïek van habitats, ecotopen en
biogene structuren bevatten die vorm geven aan de Waddenzee (jonge kwelder, platen,
permanent overstroomde zandbanken, ondiepe en diepe geulen, zacht en hard substraat)
zich ongestoord te laten ontwikkelen met alle natuurlijke dynamiek. De aanpak moet
ruimte bieden voor feedback processen op kleine en grote ruimtelijke en temporele schaal.
De verwachting is dat dit beste kansen biedt voor realisering van de eisen die voortkomen
uit de 3e nota PKB en de vogel- en habitatrichtlijn.
Het sluiten van een kombergingsgebied voor bodemberoering moet minimaal gebeuren op
een tijdschaal die de tijdschaal van kolonisatie en regeneratie cycli van de biota overstijgt.
Voor spontane vestiging op “nieuw” gebied hebben we het voor sommige soorten, zoals
Sabellaria over decennia. Dat houdt in dat we voor een dergelijke maatregel minimaal
spreken over een periode in de orde van 20-25 jaar, voordat het succes van de maatregel
geëvalueerd kan worden.
De belangrijkste fysische verstoringen in het Waddengebied, na sluiting van
schelpdiervisserij op 25% van de droogvallende platen betreffen:
x Bagger- en stortactiviteiten voor het openhouden van vaargeulen en havens:
Baggerwerken zijn een belangrijke verstoring van het dynamische evenwicht in het
systeem tussen water en sedimenthuishouding. Het uitdiepen van geulen
veroorzaakt een lokale sedimenthonger, waardoor sediment van de naburige platen
de geul in wordt getransporteerd. Naast de directe effecten van bodemberoering
op biota in de geul, zijn er dus indirecte effecten te verwachten op biota die buiten
de directe invloedssfeer van de baggerwerken liggen.
Het storten van baggerslib uit havens en geulen kan daarnaast lokaal biogene
structuren begraven en lokaal doorzicht beperken, zoals ondermeer is aangetoond
in de Dollard (Essink, 2005).
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x

Visserij: de bodemberoerende visserij in het Waddengebied betreft voor het
grootste deel garnalenvisserij (met garnalenkorren) en voor een deel
boomkorvisserij op platvis (schol en tong). Beide types zijn bodemberoerende
visserij, waarbij garnalenkorren geen zware wekkerkettingen hebben die de bodem
“omploegen”, maar waarvan wel de netten over bodem slepen. Ook hier geldt dat
deze activiteiten vooral in de geulen en op de overstroomde zandbanken
plaatsvindt. Het zijn de sublitorale mosselbanken en de biobouwende wormen en
hydroïdpoliepen zoals Sabellaria, Sertularia en Lanice die hiervan directe schade
ondervinden. Daarnaast heeft deze vorm van visserij belangrijke negatieve
effecten op de geassocieerde epifauna en – flora van dergelijke biobouwers. De
omvang van die schade is moeilijk te kwantificeren. De schade die garnalenkorren
aan de bodem toebrengen is beduidend minder dan die veroorzaakt door
boomkorren voor platvis, maar herhaalde bodemberoering met lichte tuigen, en
vooral het slepen van de netten over de bodem zal zeker de vestiging van nieuwe
structuren zoals oesterbanken, zeemosvelden en Sabellariariffen hinderen en de
epibenthische diversiteit beperken, zoals van anemonen en poliepen.
Garnalenvissers mijden meestal de sublitorale mosselbanken waarvan de locatie
bekend is, vanwege schade aan netten. Echter, de locatie van net gevallen
zaadbanken is niet altijd bekend.
Naast directe schade aan biobouwers door fysische aanraking zijn er indirecte
invloeden die bijvoorbeeld werken via het voedselweb. Juist deze relaties zijn op
systeemniveau heel slecht gekwantificeerd. Niet alleen worden doelsoorten uit het
systeem verwijderd, maar zowel boomkor- als garnalenvisserij hebben ook een
groot percentage bijvangst, bijvoorbeeld op jonge individuen van grotere
vissoorten. Voor individuele biobouwende soorten hoeft garnalenvisserij overigens
niet altijd negatief te zijn. Broedval van mosselen is onderhevig aan zware
predatie door o.m. garnalen.
Boomkor visserij op platvis is momenteel minimaal in de Waddenzee, maar er zijn
nog wel veel “slapende vergunningen”, die weer gebruikt kunnen worden wanneer
dat economisch gunstig lijkt. Naast garnalenvisserij vindt er ook nog visserij op
sublitorale mosselbanken plaats. Naast de directe invloed van de mechanische
verstoring op deze banken en de invloed daarvan op mosselen en epibenthos, heeft
dit tot gevolg dat volwassen mosselen worden verspreid en voor kunnen komen op
plaatsen waar natuurlijke broedval niet waarschijnlijk is.
x Schelpenwinning: in de diepe geulen in de zeegaten bevinden zich grote, deels
fossiele schelpenbanken. Deze banken hebben vaak een unieke geassocieerde
biodiversiteit. Een aantal van deze banken worden nog commercieel
geëxploiteerd. Exploitatie van schelpenbanken vindt nog plaats in de
stroomgebieden van Marsdiep/Texelstoom, het Vlie, en het Friese zeegat. De daar
aanwezige voorkomens, die overigens niet aan het oppervlak hoeven te liggen,
worden geëxploiteerd. In een aantal zeegaten Eierlandse gat, Borndiep, Pinkegat
en Zoutkamperlaag worden intussen geen schelpen meer gewonnen.
Momenteel zijn al een aantal gebieden in de Waddenzee gesloten voor visserij, de
belangrijkste daarvan zijn het Balgzand (zuidelijke platen Marsdiep), de kustzone onder
Terschelling, het Schild, en de Hond/Paap (in de Eems-Dollard)
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Figuur 7.1 Huidige situatie ten aanzien van sluiting van gebieden voor visserij, inclusief visserij op
platvis. In de geulen binnen die platen mag niet gevist worden met wekkerkettingen (platvisvisserij),
maar wel met garnalennetten. Bron: Waddenzee.nl (Interwad) (NB: deze kaart dient bij integratie van
de stukken van de themagroepen aangepast te worden aan de actuele situatie – niet alle gebieden
zijn juist weergegeven)

7.1.1. Deelgebiedskeuze
Gebieden die in aanmerking komen voor een uitbreiding
sluitingsmaatregelen zijn:
1. De Lauwers sensu latu (inclusief Spruit, Eilanderbalg en Schild)
2. Het Borndiep
3. Het Eierlandse gat
4. Het Friesche zeegat (combinatie Pinkegat en Zoutkamperlaag)

van

de

huidige

Hierbij kiezen we ervoor om kombergingen die deel uitmaken van hetzelfde zeegat tussen
eilanden te combineren, omdat deze vaak hydrodynamische niet duidelijk van elkaar
gescheiden zijn, en er dus veel uitwisseling van organismen en materiaal plaats zal vinden.
Met name in de Lauwers s.l. (1) Borndiep (2) en Friesche zeegat (4) is in de afgelopen jaren
al enig herstel geweest van verschillende biogene structuren op de platen. In alle systemen
zijn een aantal diepe geulen aanwezig met regelmatige sterke bodemberoering door
garnalenvisserij (Norbert Dankers, pers com). In al deze gebieden, behalve het Friesche
Zeegat is exploitatie van schelpdierbanken al wel aan banden gelegd. In deze gebieden zijn
kansen op herstel van een natuurlijk, onverstoord functionerend systeem, met alle
bijbehorende dynamiek dan ook het grootst.
Ook het Eierlandse gat is een gebied waar ook op de platen regelmatig mosselzaadval
plaatsvindt. Er zijn voor dit jaar (juni 2009) meldingen binnen gekomen van een goede
broedval. Het gebied is relatief ongestoord door de moeilijke bereikbaarheid.
Een vierde gebied wat misschien voor sluiting in aanmerking komt is het Friesche zeegat.
Vanuit oogpunt van variatie aan habitats, schaal en connectiviteit tussen Borndiep en
Lauwers is dit een wenselijk gebied. Echter, vanwege verbindingen naar Lauwersoog is dit
vanuit praktisch oogpunt mogelijk lastig te realiseren, zeker op de korte termijn. In geval
van sluiting van de kombergingen Borndiep (bootverbinding naar Ameland) en Friese zeegat
(veerdienst naar Schiermonnikoog) en de haven van Lauwersoog dient er verder onderzoek
te komen naar het aanpassen van baggeractiviteiten ten behoeve van de scheepvaart.
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het instellen van flexibele boottijden (alleen
varen bij hoog water), alternatieven voor veerboot ontwerp waarbij minder diepgang
noodzakelijk is of verlegging van vaarroutes die minder baggeren mogelijk maken. De
haalbaarheid van dergelijke maatregelen en de impact die dit heeft op de leefbaarheid van
de eilanden zullen echter eerst goed onderzocht moeten worden.
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Figuur 7.2: Gebieden die worden voorgesteld voor sluiting voor bodemberoering en andere fysische
verstoringen. De nummers refereren naar de bovengenoemde deelgebieden.

De drie gebieden die in aanmerking komen voor sluiting zijn niet de gebieden met de
hoogste intensiteit van bodemberoering, maar gebieden waar al beperkende maatregelen
gelden. Daarmee is juist in deze gebieden een volledige sluitingsmaatregel het
gemakkelijkst te realiseren met relatief weinig impact. Deze kombergingen worden alle
drie gekenmerkt door een behoorlijke variëteit in ecotopen met platen en geulen. Deze
drie gebieden bieden ook de beste perspectieven voor een ontwikkeling tot een rijk en
gevarieerd milieu.
Sluiting van hele kombergingen zijn drastische maatregelen en de opzet van het NHP is dat
maatregelen worden uitgevoerd, voortdurend worden gemonitord en op basis van opgedane
ervaring worden voortgezet of bijgesteld. Sluiting van kombergingen zou dan ook zeker
gefaseerd moeten worden uitgevoerd. Sluiting van het Friesche zeegat, waardoor de gehele
oostelijke Waddenzee wordt afgesloten voor bodemberoering moet dan ook alleen
overwogen worden wanneer ervaringen met andere gebieden heeft laten zien dat dit tot
spectaculaire verbetering en verrijking van het systeem heeft geleid. Het is zeer goed
mogelijk dat veranderingen in de samenstelling van de bodemfauna in de geulen pas na
vele jaren verbetert. Mogelijk komt sluiting van dit kombergingsgebied dus pas aan de orde
na de looptijd van het NHP.
7.1.2. Afweging en keuzes
De wenselijkheid van een integrale gebiedsbenadering op basis van de connectiviteit
(ruimtelijke functionele interacties, zowel abiotisch als biotisch) tussen verschillende
ecosysteem elementen en ecotopen is in hoofdstuk 1.3 al beargumenteerd. Naast de
ecologische redenering zijn er nog praktische afwegingen die deze aanpak ondersteunen.
Sluiting van een kombergingsgebied voor activiteiten is veel eenvoudiger te handhaven dan
bescherming van een groot aantal kleinere arealen en specifieke habitats. Hierdoor kunnen
fouten door gebrek aan informatie/goede navigatie worden voorkomen, zoals de
vernietiging per ongeluk door vissers van velden klein zeegras of experimenteel aangelegde
mosselbanken die het afgelopen decennium een aantal keren heeft plaatsgevonden.
Het voorstel voor een dergelijke maatregel op korte termijn wordt echter vanuit
maatschappelijk oogpunt niet door de hele themagroep ondersteund. Het is een zware
maatregel die zeker in de visserijsector zwaar zal vallen. Voor de Waddenzee betreft het
een kleine honderd vergunningen die zijn afgegeven voor garnalenvisserij. Vooral het feit
dat er door kennisgebrek op voorhand weinig te zeggen is van de effectiviteit van een
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dergelijke maatregel op het functioneren van het systeem als geheel en de kansen voor
biobouwers in het bijzonder, zal het lastig maken draagvlak te creëren bij de visserijsector.
Dit geldt echter voor elke vorm van natuurbeheer en natuurontwikkeling (zoals op het land)
waarbij beheerders van te voren ook geen harde garanties kunnen aangeven over de
termijn waarop doelsoorten terugkeren, zeker niet als het habitat ernstig is aangetast. Dat
kan echter geen reden zijn om geen vergaande maatregelen te treffen. Door de aard van
het Waddensysteem als dynamisch ecosysteem met soorten met een hoge
reproductiesnelheid, en hoge populatiegroeisnelheden, is wel te verwachten dat
hersteltijden niet onaanvaardbaar lang zullen zijn (W.J. Wolff, pers. com.).
Het NHP is opgezet vanuit een “aldoende leert men” oogpunt. Het verdient zeker de
aanbeveling om alvorens hele kombergingen te sluiten eerst de effecten van
sluitingsmaatregelen elders in de Waddenzee goed te bestuderen.
Het economisch verlies in termen van verlies van inkomsten is direct uit te rekenen. Zowel
de winst in termen van toename van ‘ecosystem services’ en natuurwaarde als de impact
op sociaal-culturele factoren (zoals visserijgemeenschappen) zijn veel lastiger te
kwantificeren. Maar het verschil in vermogen tot kwantificeren mag geen doorslaggevend
argument zijn.
Zoals aangegeven zijn de effecten op het areaal biobouwers dus moeilijk te voorspellen
voordat een sluiting daadwerkelijk plaatsvindt. Integrale sluiting voor fysische verstoring en
maatregelen die visserij beperken hebben echter een bredere invloed dan alleen
biobouwers. Uiteindelijk zijn die niet een doel, maar een middel, namelijk om herstel van
voedselwebstructuur, en biodiversteit en natuurlijk ecosysteemfunctioneren te bereiken.
Hierbij moet, naast aan natuurwaarde, ook gedacht worden aan herstel van
ecosysteemfuncties, waar uiteindelijk maatschappelijke voordelen uit zullen voortkomen,
zoals grotere bestendigheid van het systeem tegen zeespiegelstijging, en de positieve
effecten op de Noordzeevisserij (kraamkamerfunctie). Aansluiting bij maatregelen vanuit
de thema’s ‘Helderheid’, ‘Klimaat’ en ‘Voeldselweb’ ligt dan ook voor de hand.
Voor een goede evaluatie van het effect van een grootschalige maatregel als gebiedssluiting
is monitoring essentieel. Juist omdat de kombergingsgebieden van elkaar verschillen in
verblijftijd en andere abiotische factoren is het niet heel gemakkelijk om een spatiële
vergelijking uit te voeren tussen kombergingen waar wel en waar geen sluitingsmaatregel is
ingevoerd. Daarmee is het extra belangrijk dat er een heel goede inventarisatie komt van
de uitgangssituatie, m.a.w. er moet een gedegen T0 monitoring worden uitgevoerd van
zowel biotische als abiotische parameters. Deze monitoring van biotiek en abiotiek moet
gecoördineerd worden uitgevoerd, in samenwerking met ecosysteem modelleurs. Alleen uit
een geïntegreerde monitor en model aanpak kunnen goede conclusies getrokken worden
over effecten van maatregelen op het systeem. Alleen op deze manier kunnen wij hieruit
lessen trekken voor beheer in de toekomst.
Het NHP is een herstelprogramma dat niet bedoeld is om de huidige achterstand in
monitoring voor wetenschappelijke doeleinden weg te werken. Er zal een goede afweging
moeten worden gemaakt tussen welke activiteiten direct bijdragen aan
herstelmaatregelen, nu en in de toekomst. Deze kunnen financieel ondersteund worden
vanuit het NHP. Gezien het feit dat er ook vanuit andere gremia een dringende behoefte is
aan monitorgegevens is het bijzonder wenselijk dat alle monitoractiviteiten in de
Waddenzee goed gecoördineerd worden. Waar mogelijk moeten financieringsbronnen tegen
elkaar aan gelegd worden zodat het uiteindelijke geheel meer wordt dan de optelsom van
de individuele deelactiviteiten.
7.1.3. Tijdpad
Het lijkt zeker verstandig eerst een vergelijkend onderzoek te doen met gebieden in
Denemarken en Duitsland waar lange tijd gebieden zijn gesloten voor visserij. Dergelijk
vergelijkend onderzoek is ook binnen de Waddenzee mogelijk aangezien daar gebieden zijn
die sinds 1994 zijn gesloten voor schelpdiervisserij. Dit laatste betreft daarbij een update
van het EVA2 onderzoek (Ens et al., 2007). Tegelijk met vergelijkende studies tussen
gebieden elders zouden een aantal intensief beviste geulen lokaal kunnen worden
afgesloten en de gevolgen in naburig gebied worden gemonitord. Daarnaast kan gekozen
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worden voor het eerst uitvoeren en afronden van de slibdynamica studie om mogelijke
effecten van gebiedssluiting op helderheid te evalueren.
Een groot deel van de groep is van mening dat een integrale gebiedssluiting de enige
manier zal zijn om het gebied tot volle potentie te laten ontwikkelen. Het afsluiten van een
hele komberging voor alle bodemberoering vergt veel voorbereiding en zo’n traject zal
mogelijk enkele jaren kosten. De meerderheid van de groep vindt het dan ook verstandig op
relatief korte termijn te beginnen met het voorbereidende werk en dit niet pas in gang te
zetten nadat andere studies zijn opgeleverd. Wel moeten er mogelijkheden zijn op basis
van resultaten van voorstudies trajecten te vertragen of aan te passen.
Voor gebied 1 (Lauwers+Schild) zal de maatschappelijke weerstand tegen sluiting mogelijk
lager zijn dan voor de andere twee gebieden. Er is dan ook voor te pleiten om een sluiting
eerst in dit gebied te bewerkstelligen en andere sluitingen op een later tijdstip in te laten
gaan en afhankelijk te maken van ervaringen opgedaan bij de sluiting van gebied 1.
Het opzetten van een goede inventarisatie van de uitgangssituatie en de uitvoering hiervan
kost tijd en inspanning. Hier moet voldoende tijd voor ingeraamd worden. Een goede T0
kost meerdere jaren. Dit betekent dan ook dat een daadwerkelijke sluiting pas over enkele
jaren in zal kunnen gaan nadat voldoende gegevens over de uitgangssituatie beschikbaar
zijn.

7.2.

beperking bodemberoering op specifieke locaties

Aanwijzing van specifieke kombergingsgebieden waar de meeste bodemberoerende
activiteiten worden uitgesloten betekent niet dat er geen maatregelen nodig zijn voor de
resterende kombergingsgebieden. Een tweede type maatregelen betreft het voorkomen van
verstoring op locaties waar biobouwers zich reeds hebben gevestigd of waar de kans
relatief groot is dat ze zich er zullen vestigen. Zo is uit het Produs onderzoek is naar voren
gekomen dat in de Westelijke Waddenzee een aantal deelgebieden zijn met zeer specifieke
ecotopen en harde substraten (Ens et al., 2007).
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Figuur 7.3: Ligging van gebieden met hardsubstraat in de westelijke Waddenzee zoals afgeleid uit de
sedimentkaart van RIKZ en veldwaarnemingen IMARES/MarinX (jaarlijkse schelpdiersurveys) en door
het NIOZ (pers. com. Rob Dekker). Het gebied met een stenig substraat is in de figuur globaal
ingetekend als grijze arcering. Het gebied met andersoortig hard substraat (vaste klei, veen,
schelpen) is bruin gearceerd weergegeven (Bron: (Ens et al., 2007).

Als voorbeeld werd genoemd de Texelstroom, een diepe geul met stenen, waar nu intensief
op garnalen wordt gevist. Als de delen met het meeste substraat op de bodem worden
geselecteerd, creëer je binnen de Westelijke Waddenzee een aantal locaties waar de kans
op vestiging van biobouwers groter is dan de huidige situatie.
Volgens Ens et al. zijn op grond van een vergelijking van 15 onderzoeksvakken in de
Westelijke Waddenzee gedurende 2 jaar waar in een experiment wel, en niet, werd gevist
de volgende conclusies te trekken:
x De dichtheden mossels (aantal/m2) zijn na de voorjaarsvisserij significant meer
afgenomen in de beviste vakken dan in het bijbehorende onbeviste vakken. Voor
de najaarsvisserij kon geen significant effect van visserij op mosseldichtheden
worden aangetoond.
x Er werden significante verschillen gevonden in aantallen aangetroffen soorten
tussen beviste en onbeviste vakken. Beviste vakken toonden een afname in het
totaal aantal soorten na de visserij, terwijl de onbeviste vakken een lichte
toename lieten zien.
x Dus na anderhalf jaar niet vissen waren er al significante verschillen gevonden,
waarbij in de niet-beviste delen een hogere biodiversiteit aanwezig was.
Om aantoonbare verschillen aan te tonen tussen met en zonder actieve visserij neigen
experts in het Produs rapport naar minimale groottes van 10 ha, eerder dan 1 ha.
7.2.1. Afweging en keuzes
De meerderheid van de themagroep ‘biobouwers’ stelt dat sluiting van specifieke locaties
binnen kombergingen voor bodemberoering geen volwaardig alternatief is voor sluiting van
kombergingsgebieden, zoals beschreven in sectie 7.1. Wel dienen dergelijke maatregelen
genomen te worden in die kombergingen die niet worden gesloten voor alle verstorende
activiteit. Dus een èn-èn benadering.

31

7.2.2. Tijdpad
Diegenen die sceptisch staan tegenover de effectiviteit van de kombergingsmaatregel zijn
van mening dat met het invoeren van beschermende maatregelen op doelgericht gekozen
locaties inzicht kan worden verkregen over een dergelijke maatregel en dat daardoor beter
overwogen kan worden of het wenselijk is al dan niet tot een volledige sluitingsmaatregel
over te gaan en daarmee aan de daaraan verbonden maatschappelijke en financiële
consequenties.

7.3.

Aanpak zoetwater piekbelasting

Het totale volume van spuiwater op de Waddenzee is niet het grootste probleem, maar
vooral de scherpe zoet-zout overgang voor trekvis (dit valt buiten dit thema) en de grote
fluctuaties in zoutgehaltes die flora en fauna vlakbij de afsluitdijk af en toe te verduren
krijgen door het spuien van ‘bellen’ zoet water. De maatregelen die hiervoor worden
voorgesteld zijn:
x Geleidelijker spuien. Dit is alleen mogelijk wanneer het huidige strakke spuiregime
van RWS wordt losgelaten. Momenteel wordt er onmiddellijk gespuid wanneer het
niveau van het IJsselmeer boven een bepaald niveau komt. Dit strakke regime kan
zonder mogelijk gevaar versoepeld worden. Binnen bepaalde marges kan af en toe
een hoger peilniveau worden toegestaan, waarmee een geleidelijker spui mogelijk
wordt
x Permanent spuipunt bij Den Oever: het huidige voorstel voor een groter
doorlaatmiddel aan de Friese kant van de afsluitdijk, verhoogt het risico van grote
pieken in zoetwaterbelasting. Om deze pieken en de kans op het optreden van
coherente zoetwaterbellen te verminderen kan besloten worden aan de kant van
den Oever, bij het kleinere doorlaatmiddel permanent te spuien en het regiem voor
het zowel Kornwerderzand als het nieuwe spuimiddel niet alleen te baseren op het
peilniveau in het IJsselmeer, maar ook rekening te houden met het
zoetwatergehalte buiten.
Deze maatregelen moeten (voor zover dit nog niet gebeurd is) goed worden doorgerekend
met modellen en kunnen dan relatief snel worden geïmplementeerd. Effecten moeten goed
worden gemonitord en als op termijn blijkt dat dit niet voldoende is om de piekbelasting
binnen acceptabele grenzen te houden kan overwogen worden het extra doorlaatmiddel
aan te passen. Dit is echter een lange termijn optie die samen met de herinrichting van de
afsluitdijk moet worden bekeken.

7.4.

Actieve aanleg

7.4.1. Zeegrassen
x

x

Groot robuust zeegras (sublitoraal): voor dit moment worden geen actieve
maatregelen voorgesteld aangezien het vrijwel zeker is dat dergelijke acties niet
succesvol zijn. Herintroductie kan mogelijk over een aantal jaren overwogen
worden indien de helderheidssituatie in de Waddenzee drastisch veranderd is en er
meer inzicht is over de interactie tussen milieufactoren en ziekte in deze soort.
Groot flexibel zeegras (litoraal): Voor deze soort geeft de kansenkaart nog een
redelijk groot gebied aan waar de omstandigheden relatief goed zouden moeten
zijn. De meerderheid van de gebieden met de beste kansen liggen in de oostelijke
Waddenzee, maar ook in de Westelijke Waddenzee liggen nog delen waar
uitbreiding mogelijk is. Een methode die mogelijk perspectief biedt voor zeegras is
het verzamelen van bijna rijpe zaaddragende delen in drijvers en deze op
verschillende locaties zaad in de waterkolom laten loslaten (Pickerell et al., 2005;
van Katwijk et al., 2009). De methode is goedkoop, zaad ontkiemt alleen daar waar
de omstandigheden gunstig zijn en verzamelen en uitzetten van materiaal kan vaak
nog op dezelfde dag gebeuren, waarmee de noodzaak voor geklimatiseerde opslag
van scheuten niet nodig is. Planning hiervoor is reeds uitgewerkt in een
teruggetrokken voorstel voor Waddenfonds (Waddenvereniging en partners, 2009).
Aanbevolen wordt deze proef op korte termijn van start te laten gaan.
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x

Klein zeegras: mogelijk kunnen op enkele plaatsen jonge kwelders worden
gestimuleerd met zgn. kwelderwerken (Dijkema et al., 2008). om verjonging te
bevorderen. Er zijn aanwijzingen dat klein zeegras beter groeit op locaties voor
jonge kweldervegetatie (Tjeerd Bouma pers com). Grootschalige uitvoering moet
voorzichtig mee om worden gegaan i.v.m. mogelijke ongewenste effecten op de
sedimentbalans van een deelgebied. Kleinschalige proeven om de effectiviteit te
testen kan wel veel van geleerd worden. Momenteel is er een aanvraag voor een
dergelijke kleinschalige proef bij de Friese kant van de afsluitdijk, in combinatie
met de inrichting van een z.g.n. “rijke dijk”.
Aanleg of verjonging van kwelder moet zeker in samenhang met de andere thema’s
(klimaatbestendigheid en helderheid) bekeken worden.

7.4.2. Mosselbanken
De Waddenfondsvoorstellen ‘Mosselwad’ en ‘Waddensleutels’ (zie sectie 4.1.2.) voorzien
voor de korte termijn in de nodige experimenten die kennis op gaan leveren over de
mogelijkheden en gevolgen van actieve aanleg van mosselbanken middels het uitzaaien van
mosselzaad. Er zijn geen grootschalige maatregelen in voorzien. Op termijn (na ±3 jaar)
moeten deze experimenten worden geëvalueerd en op basis van de resultaten moeten
besluiten genomen worden over vervolgstappen. Een optie is dit onderzoek eventueel nog
uit te breiden naar experimenten met het aanbieden van substraat. De mogelijkheden
hiervoor zouden in ieder geval kunnen worden verkend.
In principe behoort het grootschalig aanlegen van banken op lange termijn tot de
mogelijkheden. Wel moet dan goed bedacht worden dat heel grootschalige aanleg tegen
het idee van natuurlijke ontwikkeling indruist. Bovendien zitten er risico’s aan
grootschalige actieve ingrepen die ook met een beter begrip van het functioneren van het
ecosysteem van de Waddenzee moeilijk in te schatten zullen zijn.
7.4.3. Sabellariariffen
Voor Sabellaria kan gedacht worden aan experimentele, kleinschalige transplantaties van
ongeveer 50 x 50 meter. Deze experimentele aanleg zou moeten plaatsvinden binnen een
gesloten gebied. Er is waarschijnlijk voldoende materiaal aanwezig in de UK. Voor
Sabellaria is de verwachting dat deze soort zich spontaan zou moeten kunnen vestigen,
maar dit kan een behoorlijke hoeveelheid tijd in beslag nemen. Een dergelijke proef zou
veel informatie kunnen opleveren over de overlevingskansen van Sabellaria in de
Waddenzee. Als geïmporteerde riffen niet kunnen overleven (in een gesloten gebied) dan
zijn er waarschijnlijk omstandigheden in het systeem die nu niet bekend zijn die de kans
van slagen tegengaan. Is overleving wel succesvol en vestigen zich zelfs nieuwe larven op
zo’n rif dan zijn de principiële omstandigheden wel goed en hebben bodembeschermende
maatregelen een goede kans van slagen.
7.4.4. Andere soorten
Voor andere soorten worden op dit moment geen actieve bevorderingsmaatregelen
voorzien. Niet uitgesloten is dat op termijn dergelijke maatregelen wel opgesteld worden
indien omstandigheden voor bepaalde soorten gunstiger lijken of meer kennis aanwezig is
die vestiging kan bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan Platte Oesters en groot,
robuust zeegras. Voor deze soorten zijn de omstandigheden op dit moment dusdanig dat
kans op het slagen van actieve maatregelen vrijwel nihil is.

8. Onderzoek en monitoring
8.1.

Gericht onderzoek

Het NHP is weliswaar geen kennistraject, maar bepaalde kennis is wel noodzakelijk voor de
juiste uitvoering van bepaalde maatregelen of het inschatten van de effecten van bepaalde
maatregelen.
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8.1.1. Experimenteel onderzoek naar effecten Japanse oester
Over de effecten van de Japanse oester op het functioneren van het systeem is nog erg
weinig bekend. Om de gevolgen van deze invasie in te schatten is kennis nodig over:
x Geassocieerde biodiversiteit
x Mosselen
x Vogels
Voorgesteld wordt om een experimentele mosselbank deels handmatig vrij maken en te
houden van oesters en de ontwikkelingen te volgen. Dit wordt momenteel voorbereid in het
kader van vergunningverlening aan een aantal Waddenvissers die handmatig oesters gaan
rapen.
Zelfs als uit dit onderzoek blijkt dat er negatieve effecten zijn op de draagkracht van het
systeem voor bepaalde vogelsoorten dan is er nog geen pasklare oplossing voor handen de
soort weg te krijgen.
8.1.2. Helderheid
Er worden veel beweringen gedaan over de effecten van biobouwers op helderheid in de
Waddenzee, maar er is erg weinig gericht onderzoek. Het is uiteraard lastig om directe
vergelijkingen te maken tussen gebieden met en zonder bv. grote arealen zeegras, omdat
abiotische factoren in de gebieden kunnen verschillen. Echter een eerste verkenning op
basis van luchtfoto’s en monitoring van sediment dynamiek in enkele goedgekozen gebieden
met en zonder biobouwers moet toch informatie kunnen opleveren over potentiële
effecten. Deze effecten moeten op termijn ook worden meegenomen in de modellen die
o.m. bij Deltares worden ontwikkeld op het gebed van slibdynamica. Op dit moment zijn
deze modellen nog volledig fysisch gestuurd. Ook is vergelijkend onderzoek nodig in
referentiegebieden om de relatie tussen biobouwers en zwevend slib nader te
kwantificeren. Tenslotte is betere monitoring van troebelheid (hogere resolutie in de tijd
en ruimte) nodig, in aanvulling op het bestaande RWS meetnet (8 punten die langdurig
worden gemeten, met maandelijkse bepalingen).
8.1.3. Labyrinthula
Recente artikelen laten zien dat de ‘wasting disease’ nog steeds effecten kan hebben op de
vestiging van groot zeegras. Voor de meerjarige variant zijn de effecten het grootst, maar
ook voor de eenjarige variant kunnen beperkingen optreden in primaire productie wanneer
deze ziekte planten begint aan te tasten. Meer informatie is nodig over
x Mogelijke effecten op huidige vestiging
x Wisselwerking met omgevingsfactoren
x Mogelijke aanwezigheid van resistente varianten
Zowel van litoraal als sublitoraal zeegras om de kansen voor vestiging en uitbreiding beter
in kaart te krijgen en mogelijk in de toekomst te vergroten.

8.2.

Effectmonitoring van maatregelen

Voor alle maatregelen geldt dat er een goed monitoringsplan moet komen om de effecten
op te volgen en onze kennis voor beheer van de Waddenzee in de toekomst te vergroten.
Binnen het ZKO lopen al trajecten die gericht zijn op monitoring. Voor de toekomst is het
essentieel dat er een goede integratie komt tussen ecologen met veldkennis, ecologische
modelleurs, hydrodynamici (modelleurs en mensen die parameters meten) en
sedimentologen. Alleen door meetprogramma’s op te zetten samen met de modelleurs en
met de achtergrondkennis van mensen met veldervaring kunnen we beter inzicht en
toepasbare kennis genereren voor ecosysteembeheer in de Waddenzee. Met name de
sluiting van hele kombergingsgebieden biedt een goede mogelijkheid om het functioneren
van de Waddenzee op ecosysteem/landschapsschaal te evalueren. Dit sluit aan bij de
initiatieven van de Waddenacademie om te komen tot een Long Term Ecological Research
(LTER) initiatief/netwerk voor de Waddenzee. In dit onderzoek dient de interactie tussen
klimaat, hydrodynamica, sedimenthuishouding, biobouwers, voedselwebstructuur en
biodiversiteit centraal te staan – met de betreffende soorten uit de vogel- en
habitatrichtlijn als uiteindelijk te begrijpen ‘doelvariabelen’.
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9. Tijdpad en mijlpalen
9.1.
2009:
2010:
2011-12:
2013:
2016:
2019:
2016 – 2035:
2035:

9.2.
2009:
2010:
2010-2030

9.3.
2009:
2010:
2010-2030

9.4.

Sluiting kombergingsgebieden
onderzoek naar financiën, inventarisatie van activiteiten die nodig zijn voor
sluitingen, opstellen handhavingsplannen, opstellen monitorplan.
T0 monitoring, start afbouw garnalenvisserij in (delen van) de Waddenzee,
opstellen beheerplannen, vergelijkend gebiedsonderzoek met gesloten
gebieden Denemarken en Duitsland.
T0 monitoring, aanpassing beheerplannen afwerken voorbereidingen
Sluiting gebied 1, aanvang monitoring
Sluiting gebied 2
Indien eerdere sluitingen succesvol zijn geweest en er duidelijk herstel is
opgetreden, sluiting van gebied 3
Gebiedsmonitoring
Evaluatie sluiting, besluit over voortgang

Aanwijzing beschermde deelgebieden
onderzoek naar financiën, inventarisatie van activiteiten die nodig zijn voor
sluiting en opstellen handhavingsplannen, opstellen monitorplan.
Instelling van gebieden
regelmatige evaluatie gebieden, aanwijzing nieuwe gebieden, openstelling
gesloten gebieden waar activiteiten geen schade lijken te veroorzaken

Zoetwaterbeheer
Voorbereidend werk, aanpassing spuibesluit, draaien / bijstellen van
modellen voor nieuw spuibesluit
Toepassen nieuw spuibesluit op basis van huidige configuratie
doorlaatmiddelen, modelstudies nieuwe configuratie doorlaatmiddelen
monitoring effecten, bijstelling spuiregime.

Actieve aanleg

2009:

onderzoek naar financiën, instellen van werkgroep voor uitvoering en
kwaliteitsborging zeegras zaaiproef.
Opstart MOSSELWAD en WADDENSLEUTELS
Uitwerken planning voor herstel jonge kwelders
2010
uitvoering zaaiproef zeegras
2012
Voorbereiding proeven Sabellariariffen, identificeren van goede locaties op
basis van T0 monitorgegevens.
Aanleg 15 ha litorale mosselbank in het kader van MOSSELWAD
2013
Oplevering en evaluatie MOSSELWAD en WADDENSLEUTELS – besluit over
vervolgstappen
2013
Aanlegproef Sabellariarif
2010 – 2015
monitoring effecten zeegras
Voor planning van aanleg en verjonging kwelders kan hier weinig concreets worden ingevuld
zonder overleg met de andere thema’s.

9.5.

Onderzoek

2009:
2010:

Afstemming met andere onderzoeks- en monitoringsprogramma’s
Uitwerken onderzoeksagenda natuurherstelprogramma, in afstemming met
onderzoeksagenda Waddenacademie.
Voor dit onderdeel is op dit moment nog geen goed onderbouwde planning te geven. Details
moeten nog verder uitgewerkt worden.
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10. Financieringskansen en organisatiewensen
Het is op dit moment niet mogelijk om een volledig budget voor maatregelen op te stellen.
In 2009 zou in elk geval een studie moeten plaatsvinden naar alle kosten die komen kijken
bij de bovenstaande maatregelen.
Momenteel is er geen uitvoerend orgaan dat het praktisch beheer met inbegrip van
natuurherstel in de Waddenzee coördineert en mogelijk maakt. In het RCW is een
beheerraad ingesteld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de beheerders op
directeurniveau, maar heeft geen mogelijkheden om de genomen besluiten zelf verder uit
te werken. Initiatieven als het uitzaaien van zeegraszaad, het enten van gesloten gebieden
met Sabellaria en het identificeren van te sluiten gebieden dienen gestructureerd te
worden aangepakt. Nu de Waddenacademie het onderzoek binnen de Waddenzee
coördineert en op elkaar afstemt, en het RCW het beleid aanstuurt, lijkt het logisch dat het
beheer en natuurherstel op een gelijkwaardige manier door de beheerraad wordt
aangestuurd. Hiertoe is het noodzakelijk om de uitvoeringskracht van de beheerraad te
vergroten, of op een andere wijze een uitvoerende beheerorganisatie te realiseren. Als
financieringsbron kan een "deelprogramma herstel biobouwers" worden ingesteld, die als
onderdeel van een nieuwe programmatische invulling van het Waddenfonds gedurende
meerdere jaren een bijdrage uit het Waddenfonds ontvangt.
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Deel A

Analyse en oplossingsrichtingen

1. Inleiding
Doel
Wat is er voor nodig om de Waddenzee klimaatbestendig te maken? Dat
is de centrale vraag waarop deze notitie zich richt. Achtereenvolgens
komt aan bod:
• hoe laat klimaatverandering zich voelen in de Waddenzee?
• welke natuurlijke processen geven het gebied zijn unieke gezicht en de
natuurlijke veerkracht om dat unieke gezicht ook bij een veranderend
klimaat te handhaven?
• wat er gedaan kan worden om deze veerkracht, te herstellen of te
versterken?

•
•
•
•
•
•
•

Context
Naar een rijke Waddenzee! Dat is het uiteindelijke doel. Daarvoor is meer
nodig dan klimaatbestendigheid alleen. Er is ook meer nodig dan actie
binnen de grenzen van het Waddengebied. Noodzakelijk is een set van
activiteiten die zich in elk geval richt op het volgende:
De Waddenzee moet niet verdrinken door klimaatverandering (dit
advies)
Daartoe is het onder ander nodig dat er voldoende biobouwers in het
systeem aanwezig zijn
Gebruik van de natuurlijke bronnen in de Waddenzee moet duurzaam
zijn
Het voedselweb moet hersteld worden
De waterkwaliteit moet in orde zijn.
Er is internationale samenwerking nodig
Binnen Nederland is een effectieve organisatie en uitvoeringsstructuur
nodig.
Dit deeladvies over klimaatbestendigheid kan niet los gezien worden van
de adviezen op de andere thema’s.

Aanpak
Van probleemanalyse via oplossingsrichtingen naar
initiatievenportefeuille –dat is de opbouw. Niet alles komt uitputtend aan
de orde. We hebben gemikt op een compacte notitie, een bouwsteen voor
het brede advies dat in het kader van het Natuurherstelplan Waddenzee
wordt opgesteld – op verzoek van en gericht aan de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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Het advies aan de Minister dient “onomstreden” te zijn. We hebben geprobeerd dit
ideaal te benaderen door bij het opstellen van die deeladvies gebruik te maken van
de kennis en inzichten van de volgende deskundigen.1
dr. Janette Bessembinder
dr. Meinte Engelmoer
prof. dr. Gerard Janssen
dr. E.J. Lammerts
dr. Albert Oost
drs. Roel Posthoorn
Ir. Rob Roggema
drs. Marc Schepers
Ing, Wim Schoorlemmer
prof. dr. ir. Marcel Stive
prof. dr. ir. Pier Vellinga
drs. Anky Woudstra
drs. Jan-Theo IJnsen

projectleider Maatwerk afdeling Klimaatdata en
–advies van het KNMI
provincie Friesland, coördinator hotspot
Waddenzee Kennis voor Klimaat
Bijzonder Hoogleraar Ecologie van de zandige
kust,en het Waddengebied VU Amsterdam
Ecoloog, Staatsbosbeheer
Adviseur/Geomorfoloog,, Deltares
Hoofd Afdeling Projectmanagement en Hoofd
Klimaatprogramma, Natuurmonumenten
Manager Strategie en omgevingsbeleid,
Provincie Groningen
Coördinator Klimaatcoalitie
natuurbeschermingsorganisaties
Teamleider Wadden Ministerie van LNV,
Directie Noord
Hoogleraar Coastal Engineering, TU Delft
Hoogleraar Klimaatverandering, Wageningen
UR en VU Amsterdam
projectleider Klimaatverandering en
Kustverdediging bij de Landelijke vereniging tot
behoud van de Waddenzee
Watermanager Regio Noord, Rijkswaterstaat

We zijn bovenstaande personen, die functioneerden als een weliswaar
virtuele maar effectieve “themagroep klimaat”, veel dank verschuldigd
voor hun inbreng en de bereidheid om op korte termijn aan de
totstandkoming van dit (deel)advies bij te dragen.
ir. Wim Braakhekke (voorzitter)
drs. Henk de Vries (secretaris)

1

Gezien het tijdsbestek waarin de opdracht moest worden afgerond is gekozen voor een
interviewronde, gevolgd door de een commentaarronde.
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2. Definities
De centrale vraagstelling is deze: “Wat is er nodig is om de Waddenzee
klimaatbestendig te maken?” Dat werpt direct al twee vragen op:
• wat is de Waddenzee?
• wat is klimaatbestendig?

2.1. De Waddenzee
Onder de Waddenzee verstaan we het gebied dat aan de Noordzeezijde
begrensd wordt door de 20 meter dieptelijn en aan de landzijde door de
zeewering. De Waddenzee strekt zich uit van Marsdiep bij Texel tot aan
Esbjerg in Denemarken Hoewel het om een internationaal gebied gaat
concentreert dit deeladvies zich om praktische redenen (zeggenschap) op het
Nederlandse deel van de Waddenzee 2.

De Waddenzee van Den Helder tot Esbjerg. Bron: ESA.
2

Dat wil niet zeggen dat de effecten van klimaatverandering zich aan deze begrenzing houden.
De uitstoot van broeikasgassen is een internationaal probleem en ook het zorgvuldig beheer
van vogel- en vispopulaties vergt inspanningen die ver over deze grenzen heengaan. Het
eerste valt buiten het bestek van dit advies, het tweede is onderdeel van het advies van de
themagroep “Internationaal” en “Medegebruik”.
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De focus van het natuurherstelplan is – conform de afspraken die in het
Mosselconvenant zijn gemaakt – nog wat scherper: het richt zich op het
herstel van het “natte wad”: het intergetijdengebied tussen de eilanden en de
vastelandskust. In hoofdstuk 3 zal echter blijken dat behoud en herstel van
het natte wad, met zijn afwisseling van platen, geulen en kwelders, niet
mogelijk is zonder daarin de eilanden en de Noordzeekustzone te betrekken.
Dat zullen we dus ook doen.

Box 1: Structuren en processen
Het Waddengebied is een kunstmatig begrensd systeem. Aan de Noordzeezijde
is nog sprake van natuurlijke gradiënten maar langs de Noord-Hollandse,
Friese en Groningse kust vormt de zeedijk een harde grens. Voormalige estuaria
als IJsselmeer en Lauwersmeer zijn afgesloten en ook in de Eems ligt een
stormvloedkering. De ligging van die zuidelijke begrenzing wordt in dit advies
als gegeven beschouwd – vooral uit praktische overwegingen (zie voetnoot 2)
maar ook omdat het vanuit een oogpunt van klimaatbestendigheid niet nodig
lijkt deze begrenzing integraal te verplaatsen. Acceptatie van die kunstmatige
grenzen levert dan wel de uitdaging op om ze zo robuust en natuurlijk mogelijk
te maken. Een transformatie is nodig van een harde, met beton en asfalt
beklede lijnverdediging naar een zachtere maar veel robuustere
zoneverdediging die de veiligheid waarborgt en zo is ingericht dat hij onderdeel
gaat uitmaken van de Waddenzee.

Het Nederlandse deel van de Waddenzee, met zijn eilandenreeks, geulen, platen
en kwelders. Bron: maps.msn.nl.
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2.2

Klimaatbestendig
Het begrip “klimaatbestendig” is ongedefinieerd. Wij vullen het voor de
Waddenzee als volgt in: de Waddenzee is klimaatbestendig als het gebied ook
in de komende eeuw, bij een veranderend klimaat zijn kenmerkende
elementen behoudt: een zee die bij eb deels droogvalt, zeewaarts begrensd
wordt door een eilandenreeks en aan de landzijde door een kwelderzone.
Onderdeel van de kenmerkende opbouw zijn ook de binnen- en buitendelta’s
in de zeegaten tussen de eilanden en de zandige Noordzeebodem in de
ondiepe kustzone voor de eilandenboog3.

Een uitgangspunt dat we verder hanteren is dat kwelders, wadplaten,
permanent water, stranden en duinen ook bij een wijzigend klimaat in de
huidige oppervlakteverhoudingen blijven bestaan en dat overgangen
tussen de verschillende onderdelen van het systeem een zo natuurlijk
mogelijk verloop hebben.

Klimaatbestendigheid sluit niet uit dat de samenstelling van flora en fauna,
de huidige gebruiksvormen, de ligging van eilanden, duinen en kustlijn
veranderen. Waarschijnlijk is dat onvermijdelijk en nodig. Het blijkt zelfs een
van de manieren te zijn waarop de Waddenzee zich op natuurlijke wijze kan
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

2.3 Klimaatbestendig of klimaatbuffer
Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden
• waarin je de gevolgen van klimaatverandering opvangt door het reactiveren
of revitaliseren van natuurlijke landschapsvormende processen
• die ruimte bieden aan natuur, wonen, werken en recreatie
• die meegroeien met het tempo waarin klimaatverandering zicht voltrekt.

Realisatie van een natuurlijk klimaatbuffer kan maatregelen vergen op de
ene plek om de klimaateffecten op een andere plek op te vangen. Realiseren
van natuurlijke klimaatbuffers kan ook een manier zijn om de kwaliteiten van
een gebied zelf te behouden.
Bij de Waddenzee zijn beide aan de orde: ontwikkeling tot een natuurlijke
klimaatbuffer pakt positief uit voor het gebied zelf maar helpt ook om de
beveiliging tegen overstromingen op peil te houden. Bij een stijgende
zeespiegel wordt dat steeds belangrijker.
3

Als deze elementen door klimaatverandering dreigen te verdwijnen kunnen maatregelen
worden getroffen binnen de grenzen van het huidige systeem maar ook door het systeem te
vergroten. In dit advies gaan we vooral uit van het eerste omdat gevraagd is om een
“onomstreden” advies. Uitbreiding van de Waddenzee in binnendijkse richting is allerminst
onomstreden. We doen wel enkele voorstellen die mogelijk wel al op kortere termijn te
realiseren zijn.
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3. Analyse: de impact van klimaatverandering op de
Wadden.
3.1

Effecten van klimaatverandering
Klimaatverandering zal zich op de verschillende manieren laten voelen in het
Waddengebied4: Een compleet beeld daarvan bestaat nog niet, maar globaal
genomen gaat het om het volgende:
a. Hogere luchttemperatuur. Het KNMI gaat uit van een gemiddelde
temperatuurstijging van 2-5 oC van 1990 tot 2100. Gezien de relatief sterke
stijging van de temperatuur in de afgelopen 50 jaar, lijkt deze schatting aan
de lage kant. De hogere gemiddelde temperatuur gaat gepaard met een
toename van het aantal zomerse en tropische dagen en een afname van
winterse ijs- en vorstdagen. Strenge winters lijken een voorwaarde voor een
goede aanwas van nieuwe schelpdieren. Predatoren als garnalen en krabben
komen dan pas later in het seizoen het wad binnen, waardoor jonge
schelpdieren tijdig een voor deze predatoren niet eetbaar formaat kunnen
bereiken. De QSR 20095 laat een afnemende trend van mosselbanken in de
gehele Waddenzee zien.

b. Hogere watertemperatuur. In de afgelopen 3 decennia is de
watertemperatuur in de Waddenzee met 1,5 graad toegenomen. Verhoogde
watertemperatuur leidt tot een verminderde opname van zuurstof door
vissen. Dit vermindert de groei en kan uiteindelijk leiden tot het verdwijnen
van soorten. Andere soorten daarentegen kunnen zich vestigen of in grotere
dichtheden voorkomen, zoals de Kleine Heremietkreeft of de Japanse Oester.

c. Verandering in neerslagregime. In zijn algemeenheid worden drogere zomers
en nattere winters verwacht. Wel neemt de kans op extreme neerslag in de
zomer toe. Dit wordt mogelijk versterkt door de verhoging van de
zeewatertemperatuur. In de winterperioden tot 2050 wordt een toename
van de neerslag van 4 tot 14% verwacht. Dit kan leiden tot een veranderende
afvoer van zoetwater richting Wadden, zowel via open verbindingen met
rivieren of beken (Eems, Rijn en Maas via de Noordzee), spuien (IJssel via
IJsselmeer) als via gemalen (Electra en Hoogland via Lauwers- en
IJsselmeer). Het verlagen van het zoutgehalte is daarbij voor veel zoute
soorten een minder groot probleem dan de voorkomende “pulsen” van zoet
water bij extreme afvoer. Dit kan leiden tot massale sterfte van het
bodemleven. Herstel daarvan duurt jaren.
d. Zeespiegelstijging. Er is veel onzekerheid over de mate waarin en de snelheid
waarmee de zeespiegel zal gaan stijgen, maar de trend is duidelijk omhoog.
Er wordt tussen de 15 en 35 cm zeespiegelstijging verwacht in 2050, en een
Bij het samenstellen van dit overzicht was een belangrijke bron van informatie de Kennis
voor een duurzame toekomst voor de Wadden (2009).
4
5

Quality status report 2009, ongepubliceerd, mond. med. J. De Vlas (RWS/SBB)
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stijging van 85 tot 120 centimeter in 2100. Daar komt dan nog een
bodemdaling van circa 10 cm (maar lokaal in Groningen tot een halve meter)
bij: de totale zeespiegelstijging in 2100 zou dus maximaal 130 cm zijn.
Daarna hangt de stijging vooral af van het gedrag van de grote ijskappen en
emissieniveaus. Onduidelijk is of alle onderdelen van de Waddenzee de
stijging van de zeespiegel kunnen bijhouden. Momenteel wordt de
drempelwaarde waarbij de Waddenzee “verdrinkt” geschat op 60 centimeter
per eeuw. Maar er variatie tussen getijdebekkens (30 cm) en kwelders (90
cm). Duidelijk is dat ook de conservatieve schattingen van zeespiegelstijging
dicht tegen de drempelwaarden van de Waddenzee aan zitten.

e. Storm, wateropzet, golfhoogte. Wind heeft vooral effect op de vorming van
golven en de wateropzet bij stormvloeden. Wateropzet en golfenergie spelen
samen met zeeniveau en getijdenbeweging en belangrijke rol in het
dynamische geomorfologische evenwicht in de Wadden, via hun invloed op
de verdeling van sedimentmateriaal en de ontwikkeling van geulen en
zandplaten. Het is onzeker of er een toename te verwachten is van het aantal
situaties met extreem hoge wateropzet. Ook de hiermee samenhangende
processen als aanvoer van zand en kustvorming zijn onbekend.

f. Verandering in het eb- en vloedverschil. Met de stijging van de zeespiegel,
veranderen mogelijk ook de hoogtes van eb en vloed. De huidige getijslag
bedraagt circa 1,5 meter in de westelijke Waddenzee en 3 meter in de Eems.
Mogelijk worden deze getijslagen groter als bijvoorbeeld de stijging van het
niveau van vloed groter is dan de stijging van het ebniveau. Het gemiddelde
hoogwater is al gestegen.
g. Veranderende processen van sedimentatie en erosie in de Waddenzee. Er is
nog veel onduidelijk over de effecten van een hogere zeespiegel, gewijzigde
golfenergie en wijziging in eb- en vloedhoogtes op de stromingspatronen in
de Waddenzee. De stromingspatronen bepalen of, hoe en waar sediment de
Waddenzee in- en uitgaat en of, hoe en waar sedimentatie en erosie
plaatsvindt. Toename van storm kan leiden tot grotere aanvoer van
sediment.

h. Antropogene invloed: de mens zal zich willen “wapenen” tegen
klimaatverandering en dus gaan ingrijpen in het natuurlijke systeem van de
Wadden en de Nederlandse Delta als geheel. Allereerst met maatregelen die
bedoeld zijn om de mate waarin klimaatverandering zich voordoet te
beperken. Plannen voor windmolens en “blue energy” zijn daar een
voorbeeld van. Ten tweede met (technische) maatregelen om de
consequenties van de klimaatverandering te verminderen. Een voorbeeld
daarvan is dat het natuurlijke “wandelen” van de eilanden tot staan is
gebracht door de bewoonde delen vast te leggen. Ook plannen voor peilopzet
in het IJsselmeer of een groter gemaal bij het Lauwersmeer zijn voorbeelden
van dit type respons.
i.

Verzuring van wateren is een direct effect van CO2. In de Noordzee is een
daling van de pH gemeten. In de Waddenzee is nog geen verzuringtoename
gemeten. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de schelpenrijkdom. Verzuring
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3.2

•

•

•

•

kan leiden tot effecten op dieren met een kalkskelet.

Systeembenadering
Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om met bovenstaande effecten
om te gaan. Een mogelijkheid is om voor elk individueel effect nader
onderzoek te doen naar de ernst en de mate van zekerheid waarmee het zich
zal voordoen, de interacties met andere effecten te bestuderen en dan per
aspect (deel)oplossingen te zoeken. Het geheel aan deeloplossingen is dan de
totaalaanpak. De tweede benadering houdt in: als vertrekpunt nemen dat het
natuurlijke systeem (biotisch en abiotisch) als het gezond is het beste in staat
zal zijn zich zal aan te passen aan (klimaat)verandering. In die tweede
benadering is het dus de opgave op zoek te gaan naar de natuurlijke
“afweersystemen” van het gebied en die te herstellen, in stand te houden of te
versterken.

Voor een goed begrip van het functioneren van de Waddenzee is langjarig
onderzoek van wezenlijk belang. Ogenschijnlijke detailkwesties kunnen
wezenlijk nieuw inzicht verschaffen in het functioneren van het systeem als
geheel. In dit advies kiezen we echter voor een systeembenadering. Daarbij
hanteren we de volgende redenering:
Bij een systeembenadering hoeft slechts op een beperkt aantal natuurlijke en
geomorfologische processen te worden gelet (zie 4.1). De analyse wordt dus
inzichtelijk, is eenvoudig over te dragen en dat is gunstig voor het draagvlak
dat nodig zal zijn om tot acceptatie en uitvoering van maatregelen te kom
Een systeembenadering biedt meer kans op wetenschappelijke consensus. De
analyse heeft als vertrekpunt hoe het natuurlijke systeem van de Waddenzee
functioneert en daarover bestaat relatief weinig discussie en er ligt decennia
van onderzoek aan ten grondslag. Analyses die gebaseerd zijn op
klimaatscenario’s zijn jonger, grotendeels afgeleid van mondiale
ontwikkelingen en daardoor omgeven met meer onzekerheden.
De systeembenadering levert sneller “onomstreden” analyses op en de stap
naar oplossingsrichtingen en projecten kan dus sneller worden gemaakt. Dat
is nodig want de antropogene respons op klimaatverandering wordt in de
komende jaren geformuleerd. Besluitvorming over zaken als peilopzet van
IJsselmeer, de inrichting van de Afsluitdijk en het vergroten van de
gemaalcapaciteit bij het Lauwersmeer spelen nu en zal niet wachten op de
uitkomsten van decennia van nadere analyse op deelaspecten
De systeembenadering is robuuster. Het resulteert nl. in een aanpak die kan
meegroeien met de mate waarin klimaatverandering zich voordoet.
Voorbeeld: als eenmaal de analyse is gemaakt dat een hogere zeespiegel het
noodzakelijk maakt om meer sediment in de Waddenzee te laten neerslaan
(meestijgen en met de zeespiegel) ligt daarmee de oplossingsrichting vast.
Deze is ongevoelig voor de vraag of de zeespiegel met 0,5 m of 1,5 m stijgt.
Die laatste vraag betekent hooguit dat er minder of meer sediment nodig is
om de veranderingen bij te houden.
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4. Oplossingsrichtingen
4.1

Sleutelprocessen m.b.t. klimaatverandering.
De volgende processen zijn van wezenlijk belang voor de
klimaatbestendigheid van de Waddenzee:
• Beschikbaar zijn van sediment. Er moet voldoende zand en slib in de
Waddenzee aanwezig zijn voor de aangroei van duinen, platen en kwelders.
Zonder dat zal de Waddenzee “verdrinken” – met klimaatverandering al
helemaal.
• Vastleggen van sediment. Er moeten voldoende plekken zijn waar dit
bouwmateriaal kan neerslaan en kan blijven liggen. Vooral voor slib kan dit
een probleem zijn. Waar water permanent in beweging is wordt het net zo
snel weer afgevoerd als het werd aangevoerd. Er moeten dus luwe plekken
zijn waar het sediment kan worden ingevangen. Dat kan op (a) plekken waar
nooit meer dan een ondiepe laag water staat (hoogste delen van kwelders),
(b) plekken met vegetatie en (c) plekken met schelpdierbanken. De laatste
twee worden wel ‘biobouwers’ genoemd, (d) lagunes en andere inhammen.
• Vrije toegang voor wind en water. Deze moeten in voldoende mate toegang
hebben tot het gebied om als transporteur voor het bouwmateriaal te kunnen
fungeren. De kuststroom moet zand en slib dat langs de Hollandse kust
noordwaarts beweegt, via het Marsdiep en de andere zeegaten tussen de
eilanden naar de Waddenzee kunnen voeren. De eb en vloedbeweging moet
dat sediment vervolgens over het Waddengebied kunnen verspreiden,
ongehinderd door kades en dijken.
Als aan boventaande condities is voldaan, is daarmee letterlijk het fundament
gelegd voor een klimaatbestendige Waddenzee met een rijke natuur. Maar
dat fundament alleen is niet voldoende. Beken en rivieren die vrij uit kunnen
stromen in het zoute milieu zijn essentieel voor trekvissen die als onderdeel
van hun overlevingsstrategie heen en weer pendelen tussen zoete en zoute
milieus. Beken en rivieren (waaronder ook de Rijn) zorgen ook voor de
aanvoer van voedingsstoffen naar het zoute water. Ook dat is een belangrijke
pijler onder de ecologische rijkdom van het gebied. Vanwege hun belang voor
de ecologie worden ze bij het thema “herstel voedselweb” behandeld. In deze
notitie over klimaatbestendigheid blijven ze buiten beschouwing omdat ze
voor dit thema geen directe rol spelen. Er is wel een zijdelings verband: het
spuien of wegmalen van grote hoeveelheden water ineens, kan een
zoetwaterbel in de Waddenzee brengen die tot plotselinge sterfte leidt in het
mariene milieu. Dit onderstreept nogmaals wat al onder 3.1 is vermeld: de
manier waarop we als samenleving gaan reageren op de verwachte effecten
van klimaatverandering heeft grote invloed op de overlevingskansen van de
Waddenzee.
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Box 2: Meewerken met de natuur
Zeker in een natuurgebied als de Waddenzee dienen ingrepen zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke processen die er spelen. In volgorde
van “natuurlijk” naar “minder natuurlijk” zijn dit:
1. Niets doen. De hoeveelheden sediment, het transport, sedimentatie en
erosie worden aan de natuur zelf overgelaten.
2. Eenmalig ingrijpen. Het kan dan gaan om het weghalen van een bijv. een
zomerkade langs een voormalige landbouwkwelder of het doorgraven
van een stuifdijk. Door de ingreep krijgen natuurlijke processen weer vrij
spel en de mens schakelt vanaf dat moment over op strategie 1.
3. Het voortdurend ondersteunen van het systeem . Een voorbeeld hiervan is
de onderwater zandsuppletie. Er wordt continu of op gezette tijden een
hoeveelheid zand in de kuststroom gebracht . De kuststroom voert die
naar stranden en wadplaten en onderweg krijgt het zand zijn natuurlijke
sortering.
4. Corrigeren van het systeem, in die zin dat natuurlijke processen (lokaal)
worden tegengehouden. Een voorbeeld daarvan is het direct opspuiten
van zand op platen – zoals dat bijv. in de Oosterschelde gebeurt op de
Galgenplaat. Een voorbeeld in de Waddenzee zelf vormt het eiland Griend,
waarop enkele jaren geleden grote hoeveelheden zand zijn opgebracht om
verdrinking te voorkomen. Maar ook de dijken rondom de eilandpolders
en het vastleggen van oevers zijn hier voorbeelden van.
Strategie 1 heeft de voorkeur maar werkt naar alle waarschijnlijkheid niet
meer voldoende. Inzet van strategie 2 is dan de eerste keuze maar
waarschijnlijk zal in toenemende mate ook strategie 3 nodig zijn. In het
zeegat tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog waar nog nauwelijks
ingrepen plaatsvonden zou strategie 1 zo lang mogelijk volgehouden moeten
worden. Al was het maar als referentiegebied aan de hand waarvan kan
worden vastgesteld hoe dit uitpakt. Op ander plaatsen zal strategie 2 of 3
noodzakelijk zijn. Strategie 4 zou zo veel mogelijk vermeden moeten worden;
alleen op plaatsen waar het niet anders kan (bewoning, veersteigers etc.).
4.2 Aanknopingspunten voor actie
Onder natuurlijke omstandigheden zou de Waddenzee uitstekend in staat
zijn om het hoofd voldoende boven water te houden. In het verleden is dat
ook gelukt, ondanks een stijgende zeespiegel. Maar allerlei menselijke
ingrepen hebben het natuurlijke herstelvermogen van de Waddenzee
beperkt terwijl een veranderend klimaat daarop juist extra aanspraak zal
maken. Zo kan de beschikbaarheid van zand in de Waddenzee een
beperkende factor zijn. De laatste eeuwen wordt door de kuststroom steeds
minder zand naar het noorden getransporteerd. Dit hangt onder andere
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samen met een verminderde erosie van de Franse en Engelse kust ter hoogte
van het nauw van Calais – de bron van veel van het materiaal waarmee de
Nederlandse kust wordt opgebouwd. De Deltacommissie gaat er van uit dat
de Waddenzee een zeespiegelstijging van 30 – 60 cm per eeuw kan
bijhouden. Als we dit afzetten tegen een geprojecteerde zeespiegelstijging
van 0,55-1,30 per eeuw, is duidelijk dat de beschikbaarheid van voldoende
zand een bottleneck kan worden bij het overleven van de Waddenzee. Als er
voldoende zand in het systeem aanwezig is, kan dit wel volledig meedoen aan
de natuurlijke opbouw van het systeem.

Zand, afkomstig van de Engelse, Franse en Nederlandse kust, wordt door de
kuststroom naar het noorden gevoerd. Door de eb en vloedbeweging wordt het
afwisselend afgezet op de kust en weer teruggenomen door de zee. Zo bouwt
elke zandkorrel mee aan de Nederlandse kust – in de loop der jaren steeds op
een andere plek. Via de zeegaten tussen de eilanden bereikt een deel van het
zand ook de Waddenzee. De zandkorrels waarop ’s zomers de badgasten bij
Zandvoort zonnebaden, zijn vele jaren later het bouwmateriaal voor de platen
waarop de zeehonden in de Waddenzee rusten.
Bij slib ligt de problematiek anders: er is ruim voldoende natuurlijke aanvoer
voorhanden in de Waddenzee. Naar schatting wordt slechts 5% van de
hoeveelheid die in het water zweeft vastgelegd. Dit komt doordat slib alleen
bezinkt als de stoomsnelheid van het water praktisch nihil is. Degelijke luwe
zones zijn in de loop der tijd steeds schaarser geworden: begroeide kwelders
langs de randen en schelpdierbanken midden in de Waddenzee.
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Slib bezinkt alleen op luwe plekken. Op de eilanden zijn dat slufters (1) of doorbraakgeulen (2) die slechts enkele malen per jaar stromen. Langs de vastelandkust zijn het plaatsen juist achter een kleine uitstulping (3) of in inhammen (4).
Elders langs de kust kan ook kweldervorming optreden. Daar-voor zijn dan wel
landaanwinningswerken nodig. In het centrale deel van de Waddenzee kan slib
neerslaan bij schelpdierbanken of (voorheen) in zeegrasvelden.
Van belang is verder dat er wind en water voldoende toegang hebben tot
het systeem om als natuurlijke transporteurs het sediment naar de juiste
plekken te voeren. Dit is lang niet overal het geval: zandmassa’s op de
eilanden zijn veelal vastgelegd met helm of stuifdijken en hoge kwelders zijn
voorzien van kades die het water voor het grootste deel van het jaar buiten
houden.

Een laatst aanknopingspunt voor acties die de klimaatbestendigheid
vergroten zijn geplande of reeds uitgevoerde menselijke ingrepen.
Toekomstige maatregelen zouden steeds zo gekozen moeten worden dat ze
de natuurlijke sleutelprocessen intact laten of versterken. Al gedane ingrepen
zouden, indien ze achteraf gezien onverstandig blijken en/of door
functiewijziging hun betekenis hebben verloren, ongedaan gemaakt moeten
worden. In dit kader zou nog eens goed gekeken moeten worden naar de
wijze waarop wordt omgegaan met de kustlijn: het huidige beleid is dat deze
niet mag verschuiven – hooguit zeewaarts. In sommige gebiedsdelen zou een
landinwaartse beweging echter zonder gevaar toegelaten kunnen worden,
met veel winst voor ecologie, veiligheid en klimaatbestendigheid.
In de tabel hierna wordt samengevat waar de aanknopingspunten voor actie
liggen. De daarin vermelde acties worden in hoofdstuk 6 toegelicht. In
hoofdstuk 5 wordt allereerst globaal verkend in hoeverre de hier beschreven
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oplossingsrichtingen worden ondersteund of belemmerd door bestaand
beleid.

Sleutelproces

Kritische factor voor
klmaatbestendigheid?

Actie nodig

JA: want waarschijnlijk
onvoldoende voor meegroeien
platen

A 1 Doorbraakgeulen op de
staarten van de eilanden

Natuurlijke processen
Hoeveelheid zand in het systeem

A 2. Dynamisch omgaan met de
basiskustlijn
A 3. Zandsuppletie op
goedgekozen plekken

A 4. Niet, minder of anders
baggeren vaargeulen.
Sedimentatieplekken zand
Hoeveelheid slib in het systeem
Sedimentatieplekken slib

Vrije beweging water

Vrije beweging wind

Maatschappelijke processen
De praatcultuur

Menselijk ingrijpen t.g.v.
klimaatverandering

NEEN: die zijn er voldoende
NEEN: er is voldoende aanvoer in
het systeem aanwezig.
JA: er zijn onvoldoende plekken
waar het water van nature zo
rustig is dat het kan bezinken

JA: op de hooggelegen kwelders
en achter dijken kan het water
onvoldoende/niet komen.
Natuurlijke aangroei is niet
mogelijk.

JA: door stuifdijken en vastleggen
duinen wordt Noordzeezand
vastgehouden en kan het de lage
eilanddelen en wadplaten niet
bereiken
JA: er is meer praktijkervaring
nodig m.b.t. de praktische
toepassing van een
systeembenadering..

JA: enerzijds vanwege plannen
voor CO2 neutrale
energieopwekking, anderzijds
vanwege plannen voor hogere
dijken, meer zandsuppletie en
peilopzet IJsselmeer

A 1 Dynamiekbestendige
infrastructuur (knuppelpaden)
NEEN
NEEN
B 1 Ontwikkeling nieuwe
kwelders Gr/Fr

Schelpdierbanken behouden&
herstellen (zie advies
themagroep biobouwers)

Zeegrasvelden herstellen (zie
advies themagroep biobouwers)
B 2. Verkweldering hoog gelegen
kwelders Gr/Fr.
B3. Erosie brede kwelders

B4. Grootschalige luwe plekken
A.1. Doorgraven stuifdijken
A.1 Natuurlijke begrazing in de
duinen (beperkt dichtgroeien)

C 1. Aanwijzen van 10-15
klimaatbuffergebieden waar op
bescheiden schaal ervaring kan
worden opgedaan.
Invoeren van een effectieve
beheersstructuur (zie advies
themagroep organisatie)
C 2 . Invoeren van een
“klimaatadaptatietoets”
C 3. Robuuste en meer
natuurlijke dijken
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5. Analyse bestaand beleid en aanscherping streefbeeld
5.1

Bestaand beleid en de oplossingsrichtingen
Er bestaat geen “Klimaatadaptatiebeleid”. De oplossingsrichtingen die
hierboven worden genoemd worden echter ondersteund door het Ontwerp
Nationaal Waterplan: “meebewegen met natuurlijke processen waar het
kan, weerstand bieden waar het moet en kansen voor welvaart en welzijn
benutten”.

Ook de Deltacommissie koos voor deze lijn: “de beste strategie om Nederland op
den duur veilig en aangenaam bewoonbaar te houden, is door mee te ontwikkelen
met de klimaatverandering. Meebewegen met en gebruik maken van de
natuurlijke processen waar dat mogelijk is, leidt tot oplossingen waaraan mens en
natuur zich geleidelijk kunnen aanpassen. (….) “Pogingen om de natuur te
beheersen, zullen steeds grotere (en duurdere) inspanningen vergen”. 6
Een hindernis voor het toelaten van meer natuurlijke dynamiek zijn de
spuisluizen, de dijken en alle andere fysieke barrières die gebouwd zijn. Bij
oplossingen voor een toekomstig klimaatprobleem, moet de systeembenadering
voorop staan en dienen gebiedsdelen (ordegrootte kombergingsgebieden) als
geheel te worden meegewogen in (toekomstig) beleid. In het rivierengebied is
door het Ministerie van LNV het debat geopend rond de vraag hoe deze
verlammende bijwerking van het vastleggen wat waar precies mag komen kan
worden vermeden, zonder dat een bres wordt geslagen in de doelstelling om ook
in Nederland levensvatbare populaties van wilde planten en dieren te behouden.
Ook in het Natura 2000 proces voor de Waddenzee is deze insteek gekozen, maar
ontbreekt de slagkracht om de genoemde hindernissen allemaal te slechten. De
relatie tussen Waddenzee en Waddeneilanden zou daarin nog gelegd moeten
worden.
Ook de regionale beleidsplannen (streekplannen, omgevingsplannen, pkb, b&o
plan) laten niet alle ruimte aan de natuurlijke processen.
5.2

6

Streefbeeld m.b.t. klimaatverandering
In het plan van aanpak voor het Natuurherstelprogramma “Naar een Rijke
Waddenzee” is ten aanzien van klimaatbestendigheid het volgende streefbeeld
opgenomen: “ De veiligheid voor de bewoners en gebruikers in het gebied is
optimaal gewaarborgd. De Waddenzee groeit op een natuurlijke wijze mee met
de zeespiegelstijging. Een detaillering daarvan zou de volgende kunnen zijn.

Vogels vinden voldoende voedsel en broedgelegenheid op een brede,
natuurlijke kwelderzone langs de Fries/Groningse kust. Een deel is nieuw
ontstaan, een ander deel lag aanvankelijk hoog maar overstroomt weer door
De crux zit natuurlijk in meebewegen “waar dat mogelijk is” – dit laat ruimte om de filosofie op
elk gewenst punt te verlaten en in de uitwerking gebeurt dat ook een aantal keren. Zo wordt
geadviseerd de eilandpolders te handhaven terwijl duidelijk is dat dit inderdaad stijgende
kosten met zich mee zal brengen. Ook peilopzet van het IJsselmeer en het integraal
suppleren van zand voor de Nederlandse kust zijn moeilijk te plaatsen in de filosofie.
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een combinatie van zeespiegelstijging en het weghalen van kades. De
kwelderzone beschermt de dijk: samen vormen ze een ijzersterke
‘zoneverdediging’. Door wandel –en fietsroutes over de dijk wordt de
beleefbaarheid van het gebied vergroot. De ligging van dijk is ongewijzigd
maar de vormgeving wel: de dijk is lager en breder en de kwelders zijn aan
de wadzijde aangegroeid. Het water slaat zo nu en dan over de top van de
zeewering heen maar de kans op doorbraak is nihil en de veiligheid is dus
toegenomen.

Op enkele plaatsen is de basiskustlijn van de eilanden losgelaten: het zijn de
natuurlijke “zandmotoren” die deels de wadplaten en deels de
eilandstranden voeden. Via de zeegaten wordt een deel van dit zand naar de
Waddenzee gevoerd. Een andere deel komt via geulen die van noord naar
zuid over de eilanden lopen, op de plaatsen waar dynamiek vrij spel heeft. .
Erosie van de zuidelijke randen van de eilanden wordt zo op natuurlijke
wijze gecompenseerd. Op enkele plekken wordt de zandbehoefte kunstmatig
aangevuld: onder water voor de Noordzeekust, zodat natuurlijke processen
het zelf brengen op de plaatsen waar het nodig is.
Natuurgebieden achter de zeewering fungeren als opvangbekkens voor
regenwater. De capaciteit is zo groot dat snel uitslaan van dit water naar de
Waddenzee niet nodig is. Voor het mariene leven dodelijke zoetwaterbellen
worden daardoor vermeden en door uitgekiend spuien kan er juist een
continue “lokstroom” van zoetwater ontstaan, die vissen aantrekt en soorten
als de paling mogelijk maakt vanuit de Waddenzee via vispassages
landinwaarts te zwemmen. De Waddenzee is één geworden met de
Waddeneilanden, het vaste land achter de dijken, het IJsselmeer en het
Lauwersmeer: de harde grenzen zijn vervangen door geleidelijker
overgangen. Deze overgangen zijn nodig voor een robuust en kwalitatief
hoogwaardig ecosysteem.

De dynamiek van de Waddenzee heeft zich een plek veroverd in de harten
van de bewoners en trekt extra bezoekers naar het gebied. Dat kan ook, want
de robuuste natuur kan tegen een stootje: niet overal en altijd, maar wel
vaak. Belangrijke cultuurwaarden zijn behouden, maar verhinderen niet dat
nieuwe geschiedenis wordt geschreven: door de natuur, door de eilanders.
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Kwelders en wadplaten die meegroeien met de zee, doorbraakgeulen door de
natuurgebieden, een kustzone die veilig is door zijn flexibiliteit. Dat zijn de
belangrijke elementen van een klimaatbestendige Waddenzee.
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Deel B

Initiatieven voor een klimaatbestendige Waddenzee
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A

•

•

•

Zand in de molen!
Van nature hebben Wadplaten het vermogen om “mee te groeien met de zee”.
De hoeveelheid zand die op natuurlijke wijze naar het Waddengebied wordt
gevoerd is echter te gering om de voorspelde zeespiegelstijging met
zekerheid bij te kunnen houden. Het zand dat voor de Hollandse kust wordt
gesuppleerd bereikt weliswaar deels de Waddenzee, de zgn. “indirecte
suppletie”, maar samen met de natuurlijke aanvoer is dit waarschijnlijk nog
onvoldoende. Er zijn verschillende manieren om het tekort (verder) aan te
vullen. Die kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Reactiveren doorbraakgeulen op de eilanden. Dit is een van de meest
natuurlijke “hulpacties”, omdat met een eenmalige ingreep het natuurlijke
zandtransport van noord (Noordzee) naar zuid (Waddenzee) weer op gang
kan worden gebracht. Het is in feite een no-regret maatregel. Het impliceert
het toelaten van meer natuurlijke dynamiek in de natuurgebieden waarvan
(ook) flora en fauna gaan profiteren. Natuurlijk meegroeien met de zee is ook
goedkoper dan (indirecte) suppletie. En het vergt geen zandwinning op de
Noordzee of “stortlocaties” in de Waddenzee. Negatieve ecologische effecten
die daarmee samenhangen worden dus voorkomen. Het is niet helemaal
duidelijk of een combinatie van doorbraakgeulen en loslaten van de
basiskustlijn voldoende soelaas bieden, zie hiervoor de bijlage. Ook blijft het
probleem van erosie van de eilandkust op ongewenste plaatsen mogelijk
bestaan, zodat suppleties nodig blijven. In elk geval kunnen de eilandstaarten
blijven meegroeien met de zeespiegelstijging en wordt de natuurkwaliteit
daar verbeterd
Het op goedgekozen plaatsen loslaten van de basiskustlijn. Dit houdt in dat
we toestaan dat eilanden eroderen op plaatsen waar dat zonder gevaar kan.
Een eenmalige actie die deels beleidsmatig is (niet langer suppleren) en deels
fysiek (weghalen stortsteen of strekdammen). Het zand dat kunstmatig werd
aangebracht of vastgehouden op plekken waar de natuur het niet wil hebben,
kan zo door de kuststroom en de wind worden getransporteerd naar
gebieden waar het systeem het wel brengt en kan zo weer bijdragen aan
“meegroeien met de zee”.
Zandsuppletie. Iets minder natuurlijk dan de vorige twee omdat het continu
moet worden volgehouden. Door te suppleren op een plek die ook van nature
als zandbron fungeert, bijvoorbeeld ter hoogte van de vloeddelta’s in de
zeegaten tussen de eilanden, of de kop van Noord Holland, kan toch goed
worden ingespeeld op de natuurlijke dynamiek. De eb- en vloedbeweging
transporteert het zand via de zeegaten de Waddenzee in. Doordat de natuur
het transport verzorgt, wordt ook het natuurlijke sorteringsproces hersteld:
grof zand bereikt de haarvaten van de geulen niet, fijn zand wel. Waar
Wadgeulen het vasteland of een eiland naderen en kustafslag werkelijk
ongewenst is, kan zand worden aangebracht in de buitenbochten van de
geulen. In Zeeland wordt dit al toegepast, in het Waddengebied nog niet. Het
mes snijdt aan twee kanten: de oevers blijven natuurlijk – nu wordt in het
Waddengebied op het laatste moment stortsteen op de oevers aangebracht –
en het extra zand wordt via de geulen dieper het systeem ingebracht en
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•

draagt daar bij aan de aangroei van Wadplaten. Omdat het Waddensysteem
anders is dan het Zeeuwse Delta, is het verstandig op enkele plaatsen
ervaring met deze methode op te doen.
Vaargeulen niet, minder of anders baggeren. Door uitbaggeren worden de
vaargeulen dieper dan ze zich in een natuurlijk systeem ontwikkelen.. Het
systeem vult ze daarom weer op – met zand dat afkomstig is van de
Wadplaten. Deze kalven daardoor af terwijl ze, zeker in een tijd van
zeespiegelstijging, juist zouden moeten aangroeien.

A 1. Doorbraakgeulen
In de duinen en stuifdijken van de Waddeneilanden is veel zand vastgelegd.
Onder natuurlijke omstandigheden zou dit zand deels naar de Waddenzee
worden getransporteerd door wind en water. Dit noord-zuid transport kan
op de oostpunt van enkele eilanden, de onbewoonde “staarten”, worden
hersteld door de stuifdijken en/of groene stranden te doorgraven. Het
meest aangewezen hiervoor zijn de oostelijke punten van de eilanden
Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling. Bij springvloed kan het water
dan door enkele geulen over de staart van het eiland stromen. Tijdens
springvloed voert het water zand mee en op andere momenten verzorgt de
wind het transport. Onduidelijk is welke omvang dit zandtransport heeft, de
experimenten zullen dat bij goede monitoring uitwijzen.
Op midden Ameland moet het ontwikkelen van een doorbraakgeul in relatie
worden gezien met de erosieproblematiek en de vooroeversuppleties die in
verband daarmee plaatsvinden.

Op Schiermonnikoog is het draagvlaktraject gestart bij gesprekken over het
nieuwe beheersplan. Op de andere eilanden moet dat nog gebeuren. De
technische term wash-over moet daarbij worden vermeden omdat het kan
suggereren dat eilanden op tsunami-achtige wijze overspoeld zullen worden.
Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde: via enkele doorgangen in de
duinen zal lokaal het Noordzeewater in noord-zuidrichting over de eilanden
stromen – enkele keren per jaar en ver weg van bewoning en
landbouwpolders.

Communicatie is wezenlijk en het is van belang dat dit niet alleen via papier
verloopt. Ter plekke kijken hoe het er uit ziet – ook op locaties waar nu al
doorbraakgeulen liggen – en praten met mensen die daar wonen is zeker zo
effectief. Ook de vormgeving van infrastructuur of objecten in het veld kan
ingezet worden om het dynamische karakter van de eilanden en de
Waddenzee te onderstrepen.

Het zandtransport van een wash-over is eenrichtingsverkeer en dus efficiënt.
Daar staat tegenover dat het zich niet dagelijks voordoet, wellicht 5-10 keer
per jaar. Monitoring kan meer inzicht verschaffen in de vraag hoe de
doorbraakgeulen zich gedragen, de frequentie waarmee de doorspoeling
optreedt, de efficiëntie van het zandtransport, de bijdrage die het levert aan
de opbouw van de platen en de eventuele erosie van het kustfundament aan
de Noordzeezijde.
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Op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kan zonder gevaar het
zandtransport over de eilanden weer op gang worden gebracht.
A 2 Dynamischer omgaan met de basiskustlijn
De Waddeneilanden lijken van nature de neiging om van west naar oost en –
in mindere mate – van noord naar zuid te “wandelen”. Dit proces is
gekoppeld aan een stijgende zeespiegel, omdat dan meer zand van buiten de
Waddenzee naar binnen wil dan andersom. Netto treedt dan erosie op aan de
kust, waardoor de eilanden langzaam opschuiven. Bij dalende zeespiegel gaat
dat proces andersom. Er gaat minder zand in dan uit en er is meer zand voor
de kust, waardoor de eilanden uitgroeien naar het noorden. Het schuiven van
west naar oost gaat niet snel. De eilandbogen liggen al eeuwenlang op
dezelfde plaats. Het zand eromheen beweegt wel. De ergste erosie treedt
vaak in het westen op. Tegelijk zien we de eilanden langzaam aangroeien in
het oosten, maar er vindt ook weer erosie plaats; de staarten kwispelen. Het
beleid heeft als uitgangspunt dat de kustlijn van de eilanden op hun huidige
plek moeten blijven In feite beperkt dit de klimaatbestendigheid van de
Waddenzee omdat zand wordt vastgehouden op plaatsen waar het
natuurlijke systeem het niet nodig acht. Een voorbeeld: bij Vlieland wordt de
kustlijn met een lange rij kribben op zijn plaats gehouden. Over een lengte
van zeker 5 kilometer bevindt zich achter die kribben natuurgebied. Een
meer flexibele omgang met de basiskustlijn zou hier dus mogelijk zijn. Het
zand zou zich dan langs de kust in oostelijke richting kunnen verplaatsen en
het strand ter hoogte van de woonkern Oost-Vlieland kunnen versterken. Dit
convexe deel van de kust is een goede plaats voor suppletie.
Hoewel de basiskustlijn in het huidige beleid vast ligt, is het nu al zo dat deze
op een aantal plekken niet wordt gehandhaafd: op de westelijke punt van
Vlieland bijvoorbeeld. Enige flexibiliteit is dus nu al mogelijk en ten behoeve
van de klimaatbestendigheid verdient het aanbeveling te onderzoeken of een
meer dynamische omgang met de basiskustlijn ook op andere plaatsen/
eilanden mogelijk is.
Lokaal loslaten van de basiskustlijn kan ook betekenen dat er minder
zandsuppletie direct bij zwakke plekken nodig is. De suppletie zou zich dan
meer kunnen richten op een integraal meegroeien en meebewegen met de
zee (zie A3).

Het loslaten van de basiskustlijn kan ook gelden voor het vasteland. Door het
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terugleggen van dijken kan het areaal kwelders uitgebreid worden , en
daarmee de meegroeipotentie. Zie hiervoor onder B.
A 3 Zandsuppletie
Zeker in een gebied als de Waddenzee zou zandsuppletie moeten
plaatsvinden op een manier die zoveel mogelijk gebruik maakt van
natuurlijke processen. Suppletie ter hoogte van de vloeddelta’s en
geulwandsuppletie – dat laatste vooral in gevallen waarin nu stortsteen
wordt toegepast.

Berekeningen zullen moeten uitwijzen hoeveel zand naar de Waddenzee zal
moeten gaan om bij het scenario: stijging 1.30 m in 2100 de gewenste
oppervlakteverhoudingen te behouden/bereiken. Een eerste ruwe aanzet is
gegeven in bijlage 1. Op grond hiervan zou een uitwerking met variaties in
ruimte en tijd (omvang, frequentie en locaties) moeten volgen.

Suppleties ter hoogte van vloeddelta’s en geulwandsuppleties moeten vooral
in de westelijke Waddenzee, waar de sedimenthonger het grootste is, worden
uitgevoerd. Voorlopig nog niet in het oostelijke deel dat nog natuurlijker is
dan het westelijke door meer zand in het systeem en door de ligging van de
vastelandskwelders. Tot nu toe is hier nooit gesuppleerd.
Zeespiegelstijging zal gevolgen hebben voor de karakteristieke brede
stranden van de Waddeneilanden. Op de plaatsen waar de basiskustlijn
gehandhaafd blijft worden, zullen deze mogelijk versteilen en versmaller. Het
uitgangspunt dat de huidige oppervlakteverhoudingen blijven bestaan,
betekent voor de brandingszone, het natte en het droge strand dat
zandaanvoer (door middel van suppleties) zodanig gekozen dient te worden
dat ook deze habitats blijvend van zand zullen worden voorzien.
Wanneer zandsuppleties de huidige beheermaatregelen in toenemende mate
gaan vervangen, zullen zorgvuldige afwegingen / studies naar de negatieve
ecologische gevolgen op het ecosysteem van het Waddengebied moeten
worden uitgevoerd. Denk hierbij onder andere aan de effecten op de
bodemfauna (rol als biobouwers en als habitat voor een diversiteit aan
soorten, kinderkamerfunctie etc.)
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Waar de buitenbocht van een geul de kust nadert, zoals bij het Lauwermeer, of
de westpunt van Vlieland, kan tijdige geulwandsuppletie erosie van de kust
voorkomen, zonder toepassing van stortstenen. In Zeeland wordt dit al
toegepast.
A 4. Niet, minder of anders baggeren
De dimensie van een geul, de zogenaamde natte doorsnee, is onder
natuurlijke omstandigheden in evenwicht met de hoeveelheid water die
erdoor moet stromen. En die hoeveelheid wordt weer bepaald door de
grootte van het achterland, dat de geul van water wordt voorzien. Een grote
eb/vloedstroom levert een brede, diepe geul op, een kleine getijstroom een
smalle ondiepe. Ten behoeve van de scheepvaart worden de geulen die in de
Waddenzee van nature aanwezig zijn periodiek verdiept. Na het baggeren is
de dimensie dus niet meer in evenwicht met het systeem: de geul is “te
groot”. Herstel treedt op maar het opvullen gebeurt onder andere met zand
van de wadplaten: deze kalven af. Deze aantasting kan op twee manieren
worden beperkt. Ten eerste door het gebruik van minder diep stekende
schepen naar de eilanden of getij afhankelijk varen: er hoeft dan minder
(diep) gebaggerd te worden. Ten tweede door het materiaal dat bij het
baggeren vrijkomt, te storten in dezelfde geul als waarin de vaargeul ligt. De
natte doorsnee van deze natuurlijke geul blijft dan gelijk en er zal geen extra
zandhonger ontstaan die gestild wordt met zand van de wadplaten. Ook
versneld aanzanden van de uitgebaggerde vaargeul – en dus de noodzaak tot
frequent baggeren – wordt zo voorkomen of verminderd.
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B. Kansen voor kwelders
Kwelders vormden de natuurlijke overgang van de Waddenzee naar het
achterland. In een onbedijkte situatie zou het kwelderareaal in het
Waddengebied vele malen groter zijn dan het huidige. Door indijkingen voor
landbouwgrond en veiligheid zijn niet alleen aanzienlijke oppervlakken
kwelder van de Waddenzee afgesnoept, ook zijn de luwe zones verdwenen
waar van nature slib kan bezinken en een nieuwe kwelder zich kan
ontwikkelen. Een bescheiden aanzet is te vinden bij de Westhoek in
Friesland. De bestaande kwelders langs de vastelandskust liggen min of meer
vast en zijn kunstmatig gegroeid door de aanleg van de toenmalige
landaanwinningswerken.

De indijking van kwelders in de afgelopen eeuwen. Door klimaatverandering en
de daarmee samenhangende zeespiegelstijging ontstaan nieuwe aanleidingen
en nieuwe kansen om de oppervlakte kwelders uit te breiden. Het
oorspronkelijke areaal zal echter nooit meer worden gehaald.
Kwelders kunnen een goede vooroeverbescherming voor zeedijken zijn,
omdat ze de golfenergie dempen. Bij extreem hoogwater (gemeten
waterstanden), staat het water in de Waddenzee slechts 2 meter boven het
niveau van een natuurlijk opgeslibde hoge kwelder. De golfoploop op de dijk
wordt door een lange weg over ondiep water kleiner. In de huidige situatie
wordt de (over)hoogte van zeewerende dijken vooral bepaald door de mate
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van golfoploop en zijn dijken vele meters hoger dan de hoogste vloedstanden.
Kwelders kunnen door de voldoende mate van slib in de Waddenzee, de
zeespiegelstijging bijhouden. De maximaal gemeten aangroeisnelheid van
kwelders bedraagt tussen de 1 en 3 centimeter per jaar langs de
vastelandskust, en tot 0,5 centimeter op de eilanden.

Uitbreiding van het kwelderareaal in de Waddenzee, met een natuurlijke
opbouw (dat wil zeggen landwaarts/dijkwaarts loopt de kwelder in hoogte
op), kan op een aantal manieren. De vraag of een vergroot kwelderareaal
invloed heeft op bijvoorbeeld wadplaatontwikkeling en de helderheid van
het water is niet direct te beantwoorden. Wellicht verschilt dit zelfs per
locatie in de Waddenzee.
B 1 Zeewaarts ontwikkelen van nieuwe kwelders, door het aanbrengen van
kunstmatige luwtes. Geschikte locaties: Balgzand, Wieringen, hoek Afsluitdijk
bij Harlingen (lopend initiatief), Westhoek, Zwarte Haan, Ternaard, Wierum,
Dollard (?). De totale kustlijn zou, afgezien van diepe plekken, voorzien
kunnen worden van een brede strook (bijvoorbeeld 500 meter)
kwelderwerken om de ontwikkeling van kwelders mogelijk te maken.

B 2 Verkweldering
Dit is mogelijk bij buitendijkse gebieden die nu niet of nauwelijks
overstromen en door uitpolderen van buitendijkse zomerpolders. Lokaties:
Noard-Fryslân Bûtendyks. Reeds in gang, verdere uitpoldering is afhankelijk
van grondverwerving (ca. 250 ha). Peazumerlannen. Zomerpolder van 90 ha;
afhankelijk van medewerking Wetterskip ivm de inrichting van de teen van
de zeedijk.

B3

Erosie van brede kwelders
Op (brede) kwelders kan erosie als natuurlijk proces worden teruggebracht.
Hiermee worden vastgelegde patronen mobiel gemaakt en kan de
Waddenzee zelf de vormgeving van de kwelders doen op plaatsen die het
systeem aangeeft. Daarvoor moeten beschermende structuren
(kwelderwerken of steenbestortingen) functioneel verwijderd worden.
Lokaties: Noard-Fryslân Bûtendyks, Nieuwlands Reid (Ameland).

B 4 Grootschalige luwe plekken
Herstellen van grootschalige luwe plekken door uitpoldering van
binnendijkse polders kan ervoor zorgen dat deze zich zls kwelder
ontwikkelen en weer mee gaan groeien met de zeespiegel. Mogelijke locaties:
Johannes Kerkhovenpolder, Slikken of Voorgronden bij Westhoek, wellicht
Lauwerszee herstellen.
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Kansen voor de ontwikkeling van kwelders
Box 3. Het Lauwersmeer: open of dicht?
Vanuit ecologisch oogpunt is er veel te zeggen voor heropening van het
Lauwersmeer. Maar er zal waarschijnlijk veel weerstand zijn, o.a. van het
Waterschap, omdat het gebied nu gebruikt wordt als waterbergingsgebied.
Het kan nodig (en mogelijk) zijn de discussie aan te gaan. Daarbij speelt een
breed scala aan aspecten. In het kader van dit deeladvies staan we even stil
bij de vraag op opening van het Lauwersmeer bijdraagt aan de
klimaatbestendigheid van de Waddenzee.

Het Lauwersmeer zal bij een stijgende zeespiegel meer dan nu te maken
krijgen met zoute kwel. In andere delen van (Noord) Nederland kan een
toename van zoute kwel leiden tot een herbezinning op de economische
functies in zo’n gebied en zelfs tot voorstellen voor ontpoldering. Maar hier is
dat niet aan de orde. Het Lauwersmeer is immers al een natuurgebied. En het
opvangen van overtollig regenwater in een laaggelegen natuurgebied is in
feite een invulling van de klimaatbuffergedachte. Dat daarvoor een zeedijk
voor moet worden gehandhaafd, en dat het gebied uistekend geschikt zou
zijn om het verlies aan kwelderareaal te compenseren is vers twee. Vanuit
een oogpunt van klimaatbestendigheid kan echter moeilijk worden
beargumenteerd dat deze dijk moet worden verwijderd. Het zou wel een
enorm areaal kwelder toevoegen.
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C. Maatschappelijk
C1

Pilotgebieden
Er is voldoende tijd om te anticiperen op klimaatverandering. Het is echter
wel van belang dat we zo snel mogelijk starten met het opdoen van ervaring
met alle aspecten ervan: technisch, beleidsmatig, communicatief. De term
“bestuurlijke soep” valt nogal eens als de Wadden ter sprake komen. We
stellen voor om op praktische gronden – en dus niet op grond van een
analyse waar de problemen het grootst zijn – al vast 10-15 gebieden aan te
wijzen waar ervaring opgedaan kan worden met de oplossingen en
oplossingsrichtingen die in dit advies naar voren komen. De
natuurbeschermingsorganisaties (Landschappen, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer) hebben aangegeven dat hun terreinen daarvoor als
vertrekpunt kunnen dienen: zij leveren de terreinen, de overheid draagt bij
aan een klimaatbestendige inrichting, waar nodig beheer dat daaruit
voortvloeit en monitoring. Nu is het wel zo dat de terreinbeheerders juist
weinig eigendom in het natte wad hebben. Voor kwelders en
doorbraakgeulen zal het wel gaan, maar met basiskustlijn, suppleties,
baggeren, zijn andere plekken nodig. Dus zullen ook de eigendommen van
Domeinen ingebracht moeten worden voor het opdoen van ervaringen.

De terreinen van de natuurbeschermingsorganisaties kunnen ingezet worden
voor het opdoen van ervaringen met klimaatbestendigheid. De hoeveelheid
discussie voordat de pilot start kan zo worden verminderd.
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C2

Klimaatadaptatietoets

De samenleving staat ook in het Waddengebied niet stil. Rond en in het
Waddengebied wordt gewerkt, gerecreëerd en gewoond. Dat betekent dat er
bijna constant vernieuwd en ontwikkeld wordt. Geïnvesteerd dus.
We hebben geconstateerd dat, wil de Waddenzee de effecten van de
klimaatverandering doorstaan, de landschapsvormende processen
voldoende de ruimte moeten krijgen. Vastlegging, door bijvoorbeeld plaatsen
waar de samenleving “belangen” heeft te beschermen, kan de vrijheid van
deze processen belemmeren.
Gelukkig zijn de klimaateffecten niet van vandaag op morgen aan de orde,
maar het is wel goed zo vroeg mogelijk te kunnen beoordelen of we later
geen spijt krijgen van beslissingen.
Om die reden wordt voorgesteld een klimaattoets in te voeren voor
ontwikkelingen in en rond het waddengebied. Dit heeft betrekking op bijna
alle aspecten van de ruimtelijke ordening.
Plannen die op stapel staan en zeker in aanmerking komen voor de
klimaatadaptatietoets zijn onder meer
• uitbreiding gemaalcapaciteit Lauwersmeer
• gaswinning
• versterking afsluitdijk en spuiregime/peilopzet IJsselmeer

Als voorbeeld kan ook de bewoning op de eilanden dienen. In Nederland
wordt het niet geaccepteerd dat er woningen door de zee worden
verzwolgen. We moeten er daarom voor zorgen dat er geen woningen op
plaatsen komen te staan waar dit mogelijk aan de orde zou kunnen zijn in de
toekomst. Wetend dat de eilanden zich van nature in (zuid)oostelijk richting
bewegen, zou in principe nieuwe bebouwing ten (zuid)oosten van de
bestaand kernen moeten plaatsvinden, en eventuele sanering ten
noordwesten hiervan.
De strategieën die in box 2 zijn beschreven kunnen de basis vormen voor de
klimaatadaptatietoets.

Box 4 Binnendijkse natuurgebieden
Door de stijgende zeespiegel zal de zoute kwel in laaggelegen binnendijkse
gebieden toenemen. Dit betekent dat die gebieden geleidelijk aan een functie
moeten krijgen die daartegen bestand is. Dit kan agrarisch zijn (zilte teelten)
maar ook is omvorming tot natuurgebieden mogelijk die tevens geschikt zijn
voor de berging van overtollig regenwater. Een reeks binnendijkse
natuurgebieden heeft geen invloed op de klimaatbestendigheid van de
Waddenzee zelf maar zou de ecologische kwaliteit ervan wel versterken (zie
ook C3). Mocht het onverhoopt niet lukken de kwaliteit van de Waddenzee
bij een veranderen klimaat te handhaven, dan neemt de betekenis van deze
binnendijkse natuurgebieden (onder andere als hoogwatervluchtplaats voor
vogels) alleen maar toe.
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C 3 Robuuste, meer natuurlijke dijken
De dijken langs de vastelandkust vormen op dit moment een harde grens
tussen het achterland en de Waddenzee. Een stijgende zeespiegel betekent
dat deze dijken ook op termijn robuust en stevig genoeg moeten zijn. De
huidige dijken zijn hoog., smal en veelal met beton en asfalt bekleed.
Doorgaande routes over de kruin van de dijk zijn er niet dus ook visueel is
sprake van een harde scheiding. Omvorming tot een lagere maar veel bredere
dijkzone komt zowel de veiligheid als de natuur ten goede. Deze dijkzone
bestaat uit 3 componenten. Allereerst een brede kwelderzone die de
golfoploop dicht voor de dijk remt (zie sectie B hiervoor). Dan de dijk zelf: wat
lager, maar veel breder uitgevoerd dat de huidige. Doordat het dijklichaam zo
robuust is kan beton en asfalt achterwege blijven, zodat de natuur op de
dijken zelf meer kans krijgt. Bij stormvloed kan het water over het
dijklichaam slaan, maar dat is zo breed en sterk dat doorbreken uitgesloten is.
Doorgaande wandel- en fietsroutes maken de dijk toegankelijk en zorgen
voor een fantastisch uitzicht: aan de ene kant de Waddenzee aan de andere
kant het binnendijkse gebied. De dijkzone wordt binnendijks geflankeerd
door een strook met afwisselend natuurgebieden en andere functies die
bestand zijn tegen zoutinvloed. Overschakelen op zoutbestendige functies in
deze zone is niet alleen nodig omdat er bij stormvloed kleine hoeveelheden
water over de top van de dijk slaan – dat gebeurt maar af en toe. Aanpassing
is vooral nodig omdat de stijgende zeespiegel met zich meebrengt dat de
zoute kwel in dit gebied toeneemt.
Een nadere studie naar de vormgeving van zo’n brede natuurlijk
vormgegeven zeewering langs de Waddenzee is nodig om de potenties voor
de veiligheid, natuur, landschap en recreatie verder in beeld te brengen.
Inzet: een dijkzone die zo is uitgevoerd dat hij niet langer de grens van de
Waddenzee is, maar een integraal onderdeel ervan.

Box 5 Zoet-zout overgangen
De instroom van zoet water in het zoute milieu is van wezenlijk belang. Vooral
omdat het zoete water nutriënten aanvoert. Hoewel open verbindingen wezenlijk
zijn voor trekkende vis, maakt het voor de nutriëntentoevoer niet veel uit of het
water via een open verbinding, via een retentiegebied als het Lauwermeer of via
een waterbekken als het IJsselmeer (al dan niet kunstmatig uitgeslagen met
gemalen) de Waddenzee bereikt. Wel is belangrijk dat geen grote hoeveelheden
zoet water ineens op de Waddenzee worden geloosd: dergelijke zoetwaterbellen
veroorzaken grootschalige sterfte in het zoute milieu die zich slechts langzaam
herstelt.
Alle drie contactvormen tussen zoet en zout komen voor in de Waddenzee: open
verbinding (Eems), via een retentiegebied (Hunze, via Lauwersmeer) of via een
waterbekken (IJssel via IJsselmeer).
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D. Communicatie
D 1 Communicatie per project
Per project moeten de bedoelingen, de maatregelen en effecten goed worden
gecommuniceerd. In de opzet van de projecten moet dit worden verankerd.
Het is van wezenlijk belang dat niet alleen de technische aspecten over het
voetlicht worden gebracht: de stroomsnelheden, kubieke meters, meters en
hectares. De voorgestelde maatregelen zijn integraal van karakter en in de
communicatie dient dus ook tot uitdrukking te komen dat er nieuwe kansen
ontstaan voor natuur en landschap, voor toerisme, voor waterberging en
profilering van de Wadden(eilanden) als bijzonder, dynamisch gebied. De
essentie is dat dynamiek en verandering niet langer als bedreigingen gezien
moeten worden maar op zijn minst als realiteit en liefst nog als een kans. De
mogelijkheden hiertoe moeten verder worden verkend.

D 2 “Aansluiting bij andere activiteiten”
Om het besef van het belang van herstel van veerkracht en robuustheid van het
Waddensysteem bij de lokale bevolking te ontwikkelen, kan programmatisch
gewerkt worden aan draagvlak bij de politiek-bestuurlijke en ambtelijke wereld en
actieve en betrokken bewoners en gebruikers van de Waddenregio. De
Waddenvereniging heeft een start gemaakt met een dergelijk programma: “Samen
werken aan Klimaatbuffer Wadden”. In dit programma wordt samen met de
doelgroepen in een deelgebied concrete uitwerking gegeven aan een
klimaatbestendige Waddenzee.
In zorgvuldig samengestelde ‘klimaatbuffer groepen’ wordt volgens de methode
van de ‘schetsschuit’ (een werkvorm ontwikkeld door DLG) gezamenlijk gewerkt
aan de hoofdlijnen van een adaptatieplan. Daarbij wordt de kennis geïntegreerd
van terreinbeherende organisaties en de onderzoekers verenigd in ‘Het Tij
Geleerd’. Na de schetsschuit wordt via een online community verder gewerkt aan
een plan van aanpak, dat zo mogelijk voor financiering bij bijvoorbeeld het
Waddenfonds wordt ingediend.
Voor een goede bestuurlijke inbedding in de regio is een Stuurgroep ingesteld met
vertegenwoordigers op directieniveau van o.a. de Waterschappen, Provincies en
Gemeentes en Rijkswaterstaat.
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D 3 Waddenboek
Hét standaardwerk over de Waddenzee is alweer drie decennia oud. Om de
laatste kennis en nieuwste inzichten over het Waddengebied wereldkundig
te maken, en daarmee direct draagvlak voor gedachten over het inspelen op
de klimaatverandering te vormen, wordt voorgesteld een nieuw boek, een
nieuw standaardwerk over het Waddengebied te maken.

Waddenzee, in 1976 uitgegeven door Natuurmonumenten en
Waddenvereniging.
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E. Monitoring
“Learning by doing”: dat is de benadering van het Waddenherstelprogramma.
Dat betekent dat de monitoring van de verschillende projecten noodzakelijk
is. Net als bij communicatie geldt dat dit in de opzet van de projecten moet
worden verankerd.
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F. Budget
Hoeveel budget is er nodig om de Waddenzee klimaatbestendig te maken?
Die vraag is moeilijk te beantwoorden want is vrijwel volledig afhankelijk
van de strategie waarop wordt ingezet. Mag de markt meebetalen? Is
indirecte zandsuppletie die afkomstig is van suppleties voor de Hollandse
kust “gratis” voor de Waddenzee? En welke opbrengsten of besparingen
staan er tegenover investeringen in een klimaatbestendige Waddenzee.
Vanwege deze onzekerheden en ook omdat de tijd ontbreekt om
kostenberekeningen te maken, moet worden volstaan met ruwe indicaties.

•

•

•

Lange termijn: zand
het aanleggen van 1 washover van ongeveer 600 meter breed kost aan
grondverzet circa € 3 miljoen (Deltares, mond. med.), inclusief onderzoek en
communicatie € 30 miljoen. Als we ervan uitgaan dat de eerste washover
(communicatie en monitoring) de duurste is kost het aanleggen van 10
washovers zou dus circa € 60 miljoen. Afhankelijk van het toegepaste
(natuur)beheer zullen de washovers mogelijk de neiging hebben zich te
sluiten en is wellicht enig onderhoud nodig (opengraven). Stel dat die in 2/3
van de gevallen nodig is in de periode die loopt tot 2030, dan is het
reactiveren en op gang houden van het natuurlijke zandtransport € 80
miljoen in de komende 20 jaar.
het aanleggen van de zandmotor voor de Hollandse kust kost naar schatting
€ 2,5-3 per m3. Als het meegroeien van de Wadbodem (2400 km2) met de
stijgende zeespiegel (maximaal 6 mm per jaar) helemaal met zandsuppleties
zou moeten worden gedekt is jaarlijks 14,4 miljoen m3 zand nodig, Dit zou
dan een kostenpost opleveren van circa € 40 miljoen per jaar ofwel circa €
800 miljoen tot 2030.
Lange termijn: slib
het aanleggen van een nieuwe kwelderstrook van 40 km lang en gemiddeld
500 meter breed kost aan grondverwerving circa € 60 miljoen. Om de
kweldervorming (aanslibbing) op deze plekken op gang te krijgen is een
extra investering nodig voor de inrichting. De kosten zijn PM, omdat deze
afhankelijk zijn van de gekozen inrichtingswijze.
Als we deze getallen als uitgangspunt hanteren vergt het op peil houden van
de het meegroeipotentieel van de Waddenzee (zand en slib samen) in de
komende 20 jaar dus € 140 miljoen (washovers en kwelderontwikkeling)
en maximaal circa 0,9 miljard (washovers, kwelderontwikkeling en
zandsuppletie). Exclusief de OPM voor inrichting ten behoeve van de
kwelderontwikkeling.
Korte/middellange termijn
In onderstaande tabel wordt een indicatie gegeven van de benodigde
investeringen op 2 niveaus.
I. Voorbereidingskosten: het voorbereiden van concrete projecten,
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Project

II. Uitvoeringskosten projecten.
Het gaat nadrukkelijk om ruwe getallen en ordegroottes. Een verdere
uitwerking van de budgetten is noodzakelijk tijdens fase I.

A1

Doorbraakgeulen
(wash-overs)

A2

Dynamisch omgaan
met basiskustlijn
Zandsuppleties

A3

A4
B1
B2
B3

B4
C1
C2
C3
D1
D2
E

Maatregel

Realiseren doorbraakgeul in de
stuifdijk en zeereep.
Grondverzet, draagvlakvorming
en monitoring van de effecten
Voorbereiding van en opdoen
ervaring met 1 veldlocatie
1 geulwandsuppletie
1 vloeddeltasuppletie

Herintroductie erosie
kwelderranden

Onderzoek verondiepen
westelijke Waddenzee
Voorbereiding en opdoen
ervaring op 1 veldlocatie
Aanleg rijshouten dammen,
beheren ervan.
0,5 mln per 100 ha, inclusief
planvorming, exclusief
grondaankoop.
Door kwelderwerken te
verwaarlozen

Creëren grootschalige
luwe plekken

Inclusief grondaankoop.
Verleggen zeewering.

Minder/anders
baggeren geulen
Zeewaarts ontwikkelen
nieuwe kwelders
Verkwelderen door
uitpoldering

Aanwijzen
experimenteergebieden
Ontwikkelen
klimaatadaptatietoets
Robuuste, natuurlijke
dijkzone
Communicatie
Waddenboek maken

Monitoring

Door steenstort weg te halen.

Exclusief de experimenten

Onderzoek, inhoudelijk, juridisch,
bestuurlijk
Uitwerking vormgeving en
potenties voor het
Waddengebied
Per project inclusief
Incl betaalde tekstschrijvers en
fotografen (oplage 5000 ?)
Per project inclusief

I
II
Voorbereidingskosten Uitvoeringskosten
(2010; mio €)
(2010-2015; mio
€)
0,25
30
0,25

P.M.

0,25

P.M.

0,25

0,25
0,5

P.M.
P.M.

…?

Goedkoper of
budgetneutraal
….

0,25

0

0,25
0,5

Budgetneutraal
want stortsteen is
kostbaar en erg
gewild
Na 2015

0,1

n.v.t.

0,5

0,75
0,5

n.v.t.

n.v.t.
0,5

n.v.t.

n.v.t.
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Bijlage 1
Hoeveel zand is er nodig om de zeespiegelstijging bij te houden?
De wadbodem bestaat uit zand en beslaat ongeveer 2400 km2, 2,4 miljard
m2. Als we uitgaan van een zeespiegelstijging van 1,3 meter in de komende
eeuw, het hoogste scenario van de Commissie Veerman, zou dus 2,4 x 1,3 =
3,12 miljard m3 zand nodig zijn. Volgens de Cie Veerman is de netto aanvoer
van zand door rivieren en zee op dit moment praktisch nihil. Deze
hoeveelheid wordt nu dus niet door de kuststroom (via het Marsdiep en
andere zeegaten) aangevoerd.

Indirecte suppletie vanuit de Hollandse kust
Als in de toekomst extra zand ter versterking van de Hollandse kust wordt
opgebracht, zal dit zand uiteindelijk door de kustroom via het Marsdiep en de
andere zeegaten naar de Waddenzee worden gevoerd. Zou dat toereikend
kunnen zijn? Op dit moment wordt jaarlijks 12 miljoen m3 zand op de
Hollandse kust gesuppleerd.. De Commissie Veerman stelt dat voor elke mm
zeespiegelstijging 7 miljoen m3 zand nodig is om de kust “tot en met het
Waddengebied” mee te laten groeien. Dat wil zeggen dat er jaarlijks 85
miljoen m3 moet worden gesuppleerd. Als dat na verloop van tijd allemaal in
de Waddenzee terecht zou komen, de zogenaamde indirecte suppletie, is dat
gerekend over een eeuw 8,5 miljard m3. Dit is meer dan voldoende om de
zeespiegelstijging bij te houden. Mogelijk zou de Waddenzee zelfs verzanden?
Maar kennelijk gaat het niet allemaal richting Waddenzee want de commissie
zegt ook dat de zandsuppleties “voor een deel” in de sedimentbehoefte van de
Waddenzee zullen voorzien en dat het voortbestaan daarvan in het licht van
klimaatverandering “niet vanzelfsprekend” is. Kennelijk is er nog meer nodig.
De zandmotor die op dit moment voor de Zuidhollandse kust wordt
voorbereid, heeft een volume van 20 miljoen m3. De kosten daarvan bedragen
circa 50-60 miljoen euro, dwz 2,5 – 3 euro per m3.

Natuurlijke aanvoer
Een andere strategie voor de aangroei van de Waddenzee is het toelaten van
wash-overs. Ecologisch gezien aantrekkelijker en waarschijnlijk goedkoper.
Hiermee kunnen we waarschijnlijk heel ver komen. Als we accepteren dat de
Noordzeekust van de eilanden per jaar gemiddeld 1,5 meter naar binnen
schuift, is het zand dat vanuit het strand en de duinen over de eilanden of via
de zeegaten naar de Waddenzee wordt getransporteerd afdoende om de hele
Waddenzee van het gewenste aangroeipotentieel te voorzien. Zelfs als er
geen enkele indirecte suppletie zou plaatsvinden. De eilanden zelf groeien aan
de Wadzijde weer aan, ze worden dus niet kleiner maar verplaatsen zich met
gemiddeld 1,5 m per jaar in de richting van de Fries/Groningse kust. De
Waddenzee, nu gemiddeld 20 km breed, neemt daardoor in oppervlakte iets
af, circa 0,75% per eeuw. Aanspreken van deze natuurlijke zandvoorraad, via
wash-overs en het deels loslaten van de basiskustlijn, kan dan ook
beschouwd worden als een natuurlijke en duurzame strategie en het is aan te
bevelen om daarmee veldervaring op te doen. De strategie kan vele eeuwen
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worden benut voordat de eerste woonlocaties of agrarische gebieden op de
eilanden door de naderende Noordzeekust worden bereikt. Door de eerste
wash-overs op de oostelijke punten van enkele eilanden te lokaliseren, is er
überhaupt geen interferentie met menselijk gebruik aan de orde: dit zijn
immers uitgestrekte natuurgebieden.
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Bijlage 2
Rekensom ontwikkeling kwelderrand
Wat zou het kosten om langs de zuidrand van de Waddenzee een zoveel
mogelijk doorgaande kwelderzone aan te leggen? Bij het vernieuwen van de
Afsluitdijk zal langs dat traject mogelijk een kwelderrand worden
gerealiseerd. Die zou kunnen aansluiten bij een kwelderrand van Harlingen
tot de Eemshaven.

De gehele Gronings/Friese Waddenkust van Harlingen tot de Eemshaven is
ca 100 km lang. Tussen het aanlandingspunt van de Afsluitdijk en Harlingen
zal een experiment met kwelderaanleg plaatsvinden gefinancierd door het
Waddenfonds

Resteert dus het traject van Harlingen tot de Eemshaven. Niet overal zijn de
de omstandigheden geschikt voor kwelders – op sommige plaatsen is bijv.
het water veel te diep. Stel dat 80 km wel geschikt is. Om langs dat traject een
500 meter brede kwelderrand te realiseren die weer onder invloed staat van
het getij (en dus kan meestijgen met de zeespiegel) kan het nodig zijn over
een lengte van circa 40 km buitendijkse gronden te verwerven; de overige 40
km zijn in eigendom en beheer van natuurbeschermings-organisaties of
kennen geen bestaande kwelders.
Uitgaande van grondprijs van € 3/m2 is voor verwerving is dus nodig 40.000
* 500 * 3 = € 60 miljoen.
Op plaatsen waar geen of smalle kwelders zijn, moeten kwelderwerken
worden aangebracht; kunstmatige structuren die luwte in het water maken
en daarmee de sedimentatie van slib bevorderen. De kosten voor een
dergelijke aanleg bedragen xxx per m2, wat neerkomt op (50.000 x 500 x €
xxx)
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1. INTRODUCTIE
De Waddenzee, van het Deense Esbjerg tot aan de Kop van Noord-Holland, is als natuurgebied
een open huis. Het functioneert als foerageergebied, kraamkamer en doortrekgebied van zoet
naar zout voor visse; als tankstation, overwinter- en broedgebied voor trekvogels van de OostAtlantische trekroute; en als voortplanting-, rust- en foerageergebied voor zeezoogdieren.
Het ecosysteem van de Waddenzee is incompleet zonder de ecologische processen, die
verbonden zijn aan het komen en gaan van deze soorten. De kwaliteit van het gebied is daarmee
direct afhankelijk van hoe het deze soorten op andere plekken langs de trekroute vergaat.
Andersom is een Waddenzee-ecosysteem dat niet op orde is, een bedreiging voor vogels van de
Oost-Atlantische trekroute en voor internationale populaties vissen en zeezoogdieren.
Het natuurherstelprogramma voor de Waddenzee heeft daardoor een internationale reikwijdte.
Allereerst omdat vanuit natuuroogpunt de Waddenzee van Denemarken tot Nederland, en
inclusief de aangrenzende delen van de Noordzee, één geheel is. Ten tweede omdat de
Waddenzee door soorten die over grenzen migreren, verbonden is met de andere cruciale
gebieden langs de trekroutes. Trekroutes die zich in het geval van veel vogels van de Waddenzee
uitstrekken van de Arctische broedgebieden tot de West-Afrikaanse overwintergebieden.
Met het toenemen van de kennis over sleutelfactoren van het ecosysteem wordt steeds
duidelijker dat de relatieve bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit sterk afhankelijk
is van een gezamenlijke zorg voor het internationale leefgebied. Een goede bescherming van de
leefgebieden elders is cruciaal voor het natuurherstel in de Nederlandse Waddenzee. En
andersom. Gezien de afhankelijkheid van migrerende soorten van verschillende landen moet het
beschermen van deze soorten ook beschouwd worden als een gedeelde verantwoordelijkheid.
In het natuurherstelprogramma Waddenzee moet deze internationale samenhang geborgd zijn,
zowel vanuit het perspectief van de trinationale Waddenzee, als vanuit migrerende soorten en
de gebieden die door trekroutes met elkaar verbonden zijn. Een herstelprogramma dat de
internationale samenhang waarborgt doet niet alleen recht aan het ecologisch functioneren van
soorten en gebieden, maar ook aan de gedeelde verantwoordelijkheid tussen landen en de
internationale afspraken en verplichtingen die Nederland is aangegaan.
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1.1. Leeswijzer
In deze rapportage wordt ingegaan op de drie componenten van het thema internationale
samenhang als bouwsteen voor het Natuurherstelprogramma Waddenzee. De drie
componenten zijn: 1) trinationale Waddenzee, 2) soorten over de grens, en 3) verbonden
gebieden. In elk van de hieronder volgende hoofdstukken zijn deze componenten omwille van
de helderheid van de tekst afzonderlijk behandeld. De lezer moet zich echter realiseren dat de
scheidslijn tussen de componenten in de praktijk niet altijd zo strikt is. In Hoofdstuk 2 wordt kort
aangegeven wat onder de componenten wordt verstaan en wat de ecologische knelpunten zijn
voor natuur en natuurherstel. Hoofdstuk 3 geeft een analyse van lopende inspanningen (gericht
op de lacunes) op het gebied van wetenschap, beleid en beheer (inclusief de uitvoering daarvan)
die een relatie hebben met de internationale samenhang van soorten en gebieden met de
Waddenzee. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van andere initiatieven die zich richten op
natuurherstel langs de trekroute. Vaak gaat het hierbij om internationale samenwerking van
gouvermentele en non-gouvermentele organisaties. In Hoofdstuk 5 is beschreven wat het
streefbeeld is voor de internationale samenhang in Waddenzee in 2050. Hoofdstuk 6 geeft de
oplossingsrichtingen die moeten leiden tot het bereiken van dat streefbeeld. Het biedt
aanknopingspunten voor een gebiedsgericht natuurbeleid en beheer van de trinationale
Waddenzee in internationale samenhang met andere gebieden langs de trekroutes. Daarnaast
worden oplossingsrichtingen gesuggereerd voor het inrichten en verbeteren van internationale
afwegingskaders en streefbeelden. Concrete aanzetten voor onderzoek, monitoring en
herstelmaatregelen die volgen uit deze oplossingsrichtingen worden gegeven in Hoofdstuk 7. In
hoofdstuk 8 komen de financieringskansen aan bod. Hoofdstuk 9 omvat de bijlagen.
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2. PROBLEEMANALYSE
2.1. Trinationale Waddenzee
De Waddenzee is het grootste
kustnatuurgebied van Noordwest Europa.
Voor soorten, geomorfologische en marienecologische processen vormen de Deense,
Duitse en Nederlandse delen van de
Waddenzee en de aanliggende delen van de
Noordzee een geheel. Vanuit het
natuurgebied gezien mogen landsgrenzen
niet relevant zijn. Herstel van de
Waddenzeenatuur moet zich daarom richten
op het totaal van de Deense, Duitse en
Nederlandse delen van de Waddenzee en de
aanliggende delen van de Noordzee.
De Waddenzeenatuur is de afgelopen eeuw sterk veranderd. Biogene structuren als
zeegrasvelden en mosselbanken zijn in delen van het gebied in omvang en kwaliteit
achteruitgegaan. Deze biobouwers vormen de ‘koraalriffen’ van de Waddenzee. Ze leveren de
basis voor een gezond voedselweb. Met hun zand- en slibvangende werking voorzien ze de
Waddenzee van een natuurlijke weerbaarheid tegen autonome processen als
klimaatverandering en zeespiegelrijzing. Ook de randen van de Waddenzee, de duinen en
kweldergebieden zijn veranderd. Onder andere door een gebrek aan dynamiek, als gevolg van
milieuveranderingen en statische kustverdediging. Het aan banden leggen van de kust is minder
ruimte voor het tij om vrijelijk landinwaarts te trekken. Hierdoor is een gebrek aan zoetzoutovergangen langs de kust ontstaan. Vissen, die zowel van zoet- als van zoetwatergebieden
afhankelijk zijn, zijn daardoor verhinderd om landinwaarts te migreren. Minder ruimte voor
getijdenwerking heeft ook een gebrek aan dynamiek van kusthabitats en de bijbehorende
biodiversiteit tot gevolg.

2.2. Soorten over de grens
Voor het herstel van soorten die een deel van hun levenscyclus buiten de Waddenzee
doorbrengen is meer nodig dan alleen het op orde brengen van de (trinationale) Waddenzee. Dit
is van belang voor alle migrerende soorten en nog meer zo voor bedreigde migrerende soorten.
Voor de terugkeer van soorten die verdwenen zijn uit de Waddenzee is het weer geschikt maken
van het gebied alleen niet voldoende. Ook barrières die in de loop der tijd ontstaan zijn buiten
het gebied staan de terugkeer of het herstel van soorten in de weg.
De internationale samenhang van de Waddenzee heeft betrekking op een zeer groot aantal
soorten. Deze analyse is beperkt tot vogels, vissen en zeezoogdieren; soortengroepen die
vanwege hun trekgedrag, plaats in de voedselketen en zichtbaarheid zeer geschikte
ambassadeurs zijn van de internationale samenhang van de Waddenzee en de trekroutes
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waarvan zij deel uit maakt. Gecombineerd zijn de ontwikkelingen van deze soorten een
graadmeter voor de kwaliteit van de gehele trekroute.
Tabel 1.: Aandachtssoorten natuurherstel Waddenzee: internationaal perspectief. Soortselectie op basis van de
volgende criteria: 1) soort maakt gebruik van (het Nederlandse deel van) de Waddenzee én van gebieden daarbuiten,
2) soort is relatief makkelijk te bestuderen, 3) soorten per soortgroep vertegenwoordigen de meest belangrijke
ecologische gildes (Reneerkens et al. 2005, Kranenbarg & Jager 2008

Vogels:
Lepelaar

Rotgans

Eider

Scholekster

Kluut

drieteenstrandloper

Bonte
strandloper

Rosse grutto

Kleine
mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Aalscholver

Visdief

Kanoetstrandloper Bonte
Strandloper

Drieteenstrandloper

Fint

Rivierprik

Houting

Zeeforel

Driedoornige
stekelbaars

Puitaal

Harnasmannetje

Haring

Schol

Tong

Kabeljauw

Sprot

Ansjovis

Harder

Pijlstaartrog

Steur

Ruwe Haai

Bruinvis

Tuimelaar

Vissen:

Zeezoogdieren:
Grijze zeehond

Gewone
zeehond

Er is relatief veel bekend van de ecologie en verspreiding van vogels. Hun zichtbaarheid maakt
vogels bij uitstek geschikt voor het analyseren van trends en het duiden van knelpunten. De
selectie van soorten zoals weergegeven in tabel 1. voorziet in een goede afspiegeling van
habitat- en voedselgebruik in de Waddenzee (kwelders, wormen, vis en schelpdieren) en het
gebruik in tijd- en ruimte (standvogels en trekvogels). De soorten geven, als ambassadeurs, een
goed beeld van de staat van de Waddenzee en de andere gebieden langs de trekroute. In de
Waddenzee is bijvoorbeeld een toename te zien in wormeneters, terwijl juist de schelpdiereters
sterk in aantal afnemen, als gevolg van de intensieve schelpdiervisserij. In het algemeen blijken
in de periode 1987/88 – 2005/06 de populaties van 16 van de 33 onderzochte vogelsoorten te
zijn afgenomen in de Waddenzee, waarvan 12 sterk tot zeer sterk. De afname is in ieder geval
deels toe te schrijven aan de slechte conditie van de Waddenzee. Nader onderzoek moet
uitwijzen of de achteruitgang ook veroorzaakt wordt door ongunstige omstandigheden in andere
delen van de trekroutes.
Voor soortgroepen als vissen en zeezoogdieren is veel minder bekend van de levenscycli en het
precieze voorkomen. Meer kennis is nodig. Niet alleen voor adequaat beheer van deze soorten
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zelf maar ook voor een beter begrip van de rol die ze spelen in het ecosysteem van de
Waddenzee. Voor vissen zijn de diadrome soorten, de mariene juvenielen, en de mariene
seizoensgasten de belangrijkste gildes in de context van de internationale samenhang van de
Waddenzee.
Diadrome soorten gebruiken het estuarium als trekroute tussen paai- en opgroeigebied, waarbij
sommige soorten het estuarium tevens gebruiken als foerageer- en leefgebied. Binnen de
diadromen wordt onderscheid gemaakt in anadrome soorten die vanuit zee stroomopwaarts
naar hun paaigebieden in rivieren trekken en katadrome soorten die in de zee paaien en het
zoete water binnentrekken om op te groeien. Diadrome soorten zijn gevoelig voor fysieke
barrières (dammen, sluizen), verlies van paaibiotoop (bovenstrooms), slechte waterkwaliteit
(met name wat betreft zuurstof) en visserij. Voorbeelden: driedoornige stekelbaars, spiering,
houting, zalm, zeeforel, bot, aal, fint, zeeprik, rivierprik, steur.
Mariene juvenielen zijn zoutwatersoorten waarvoor estuaria als opgroeigebied (kinderkamer)
functioneren. In deze groep vallen soorten die op de Noordzee commercieel bevist worden,
zoals haring, schol en tong, kabeljauw. Dit geeft aan dat ook factoren buiten de Waddenzee (o.a.
visserij) kunnen inwerken op de dichtheden van deze soorten.
Mariene seizoensgasten zijn zoutwatersoorten die in een vast seizoen een estuarium bezoeken.
Sommige mariene seizoensgasten gebruiken de estuaria om te paaien. De aanwezigheid in het
estuarium is vaak van korte duur en afhankelijk van gunstige abiotische omstandigheden.
Voorbeelden: geep, ansjovis, sprot, snotolf, harder, pijlstaartrog.
Vissen hebben ook een belangrijke rol in de voedselketen, als predator en als prooi. Aan de
onderzijde van de voedselketen zijn zoöplankton en macrobenthos voor vissen belangrijk. Op
hun beurt zijn bodembewonende vissen belangrijk als voedsel voor zeehonden, bruinvissen,
visetende zeevogels en vispredatoren zoals kabeljauw en wijting. Haaien en roggen hebben als
toppredator een sleutelpositie in het mariene ecosysteem. Vroeger was de Waddenzee ook een
belangrijk paai- en opgroeigebied voor kleine haaiensoorten en roggen. Door overbevissing op
de Noordzee en door verlies aan geschikte en beschutte plekken om de eikapsels af te zetten is
dit niet meer zo. Pelagische vis is een belangrijke voedselbron voor sterns, zeehonden en
bruinvissen.
Van de zeezoogdieren is de gewone zeehond de meest algemene soort in de Waddenzee. De
soort gebruikt de Waddenzee als foerageer- en rustgebied. De Waddenzeepopulatie is voor een
groot deel afhankelijk van de aangrenzende Noordzee. Bij ruimtelijke planning op de Noordzee
(bv windparken) dient dan ook rekening te worden gehouden met de effecten op de
zeehondenpopulatie van de Waddenzee. Grijze zeehonden komen in veel kleinere aantallen
voor. De toename van de populatie in het afgelopen decennium wordt deels verklaart door
kolonisatie van individuen van de Britse eilanden. Of de populatie in de Waddenzee op zichzelf
kan bestaan is nog niet duidelijk. Barrieres op de Noordzee kunnen een knelpunt zijn voor de
populatie indien deze inderdaad afhankelijk is van de Britse populatie grijze zeehonden.
De bruinvis is de kleinste tandwalvis van de Noordzee en een veelvoorkomende soort in de
Noordzee en de Nederlandse kustwateren. Na enige jaren van afwezigheid tussen 1965 en 1985,
zwemmen ze nu weer in groten getale voor onze kust. Toch worden ze nog steeds bedreigd. Een
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groot gevaar is verstrikking en verdrinking in visnetten. Ook het toenemende geluidsvolume
onder water bedreigd de gevoelige oren van de bruinvis. Andere zeezoogdieren zoals de
tuimelaar zijn veel zeldzamer in de (omgeving van de) Waddenzee. Tot 1937 werden elk voorjaar
tientallen tuimelaars waargenomen in de Waddenzee. Met de verdwijning van de
Zuiderzeeharing (door de afsluiting van de Zuiderzee) zijn ook de tuimelaars verdwenen. Ze
worden echter steeds vaker geobserveerd.
Omdat veel migrerende soorten langlevend zijn en de migratie plaatsvindt over grote afstanden
is het vroegtijdig detecteren van trends en het aanwijzen van knelpunten voor herstel complex.
Het nauwlettend volgen van (een selectie van representatieve en bedreigde) soorten is daarom
ook van groot belang.

2.3. Verbonden Gebieden
Gezonde populaties van soorten vormen een van de doelen van natuurherstel. Voor migrerende
soorten zijn om die reden de populaties op de trekroute de uiteindelijke graadmeter voor het
natuurherstel. Voor veel (migrerende) soorten geldt echter dat bepaalde regio’s en gebieden
van buitengewoon groot belang zijn. Bijvoorbeeld omdat ze daar op enig moment in grote
concentraties voorkomen, of omdat de gebieden cruciaal zijn voor een bepaald stadium in hun
levenscyclus. In tegenstelling tot wat hun reislust doet vermoeden zijn veel soorten ook tijdens
de trek zeer route- en plaatstrouw. Dat wordt versterkt door de steeds verder oprukkende
menselijke invloed in grote delen van de Oost-Atlantische trekroute; voor veel gebieden geldt
dat alternatieven altijd al schaars waren maar nu zo goed als afwezig.
De overwintergebieden van vogels van de Oost-Atlantische trekroute in West-Afrika zijn in meer
opzichten zeer vergelijkbaar met de Waddenzee. Niet alleen vinden dezelfde vogels er hun
voedsel- en rustgebied, ook het voedsel zelf (schelpdieren en ander bodemleven) en vele andere
aspecten van de drie ecosystemen (droogvallende wadplaten, zeegrasvelden, getijde verschillen)
zijn vergelijkbaar. Vanuit het oogpunt van bescherming lijken de gebieden sterk op elkaar. De
belangrijkste risico’s in de Waddenzee, vormen ook de grootste knelpunten in de WestAfrikaanse getijdengebieden. Dat geldt ook voor de risico’s die vissen en zeezoogdieren
ondervinden in de aangrenzende Noordzee. Het gaat om zaken als bodemberoering, afnemende
waterkwaliteit, visserij, olie- en gaswinning en meer in het algemeen menselijke verstoring.
Tabel 2. Belangrijke gebieden voor vogels langs de Oost-Atlantiche trekroute (BirdLife International 2000, 2001;
Reneerkens et al. 2005).

Noordelijke arctis
Waddenzee
Frankrijk
Groot-Brittannië
Ierland
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Spanje
Portugal
Marokko
Banc d’Arguin,
Mauritanie
Bijagos, GuineeBissau

Van de levenscyclus van vissen en zeezoogdieren is minder bekend en daardoor is het aanwijzen
van prioritaire gebieden moeilijk. Relevant zijn in elk geval de kustzone boven de Waddenzee en
de Noordzee.
Omdat veel migrerende soorten langlevend zijn en de migratie plaatsvindt over grote afstanden
is het vroegtijdig detecteren van trends en het aanwijzen van knelpunten voor herstel complex.
Behalve het nauwlettend volgen van (een selectie van representatieve en bedreigde) soorten is
daarom ook monitoren van belangrijke gebieden van groot belang.
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3. ANALYSE WETENSCHAP EN STAAND BELEID
3.1. Internationale overeenkomsten en richtlijnen
De Waddenzee is, als kruispunt van vogeltrekwegen, nauw verbonden met andere schakels langs
de Oost-Atlantische trekweg van steltlopers die voert van Siberië en Noordoost Canada via de
Waddenzee naar de Afrikaanse kust. Ook is het gebied door het voorkomen van vis- en
zeezoogdiersoorten verbonden met andere mariene gebieden, met name de Noordzee. Er zijn
tal van internationale afspraken die betrekking hebben op de bescherming van soorten en
habitats en die ook van belang zijn voor de Waddenzee. Wat daarbij opvalt is dat deze sectoraal
gericht zijn. Het gaat onder andere om:
•

Convention on Biological Diversity (CBD)

•

Convention on the conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS, Bonn
Convention)

•

Het ASCOBANS-verdrag voor de bescherming van walvisachtigen

•

Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)

•

Wadden Sea Seals Agreement (WSSA)

•

World Heritage Convention (WHC)(UNESCO)

•

Convention on Wetlands of International Importance especially as Wildfowl Habitat
(Ramsar)

•

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern
Convention)

•

Het OSPAR-verdrag voor bescherming van het maritieme milieu in de Noord-Oostelijke
Atlantische Oceaan (incl. de Noordzee).

Bij de uitvoering van deze afspraken op het niveau van een specifiek gebied, zoals de
Waddenzee, is het door de sectorale formulering lastig om een integrale afweging van belangen
te maken. Met een integrale afweging wordt in Europa al iets meer voortgang geboekt. Naast
de oudere Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is er recent een Integraal Maritiem Beleid
geformuleerd. Deze Mededeling van de Europese Commissie beoogt de verschillende aspecten
en belangen die op zee een rol spelen te integreren. Een van de acties die voortkomt uit de
Mededeling van de Commissie van 2007 is dat Lidstaten worden opgeroepen eigen integrale
plannen te maken, samen met alle gebruikers en belanghebbenden van de zee en kustgebieden.
Daarnaast zijn de verschillende aspecten verder uitgewerkt, voor het ecologisch aspect is dat
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gebeurd met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en voor de visserij is een nieuw
Gemeenschappelijk Visserijbeleid in ontwikkeling. 1
De Kaderrichtlijn Mariene Strategie zet lidstaten aan om binnen alle sectoren van het mariene
beleid uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand van het mariene milieu te bereiken of te
behouden. Het gaat daarbij om de integriteit van de zeebodem, het behouden van het
natuurlijke voedselweb en de voortplantingscapaciteit van de soorten die er onderdeel van
uitmaken. Dit omvat ook het behoud van de vis- en schelpdierbestanden binnen veilige
biologische grenzen en met natuurlijke voorkomens van lengte- en leeftijdsklassen. In het
algemeen ziet de richtlijn toe op het toepassen van de ecosysteembenadering in de
gemeenschapswateren. Ook het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (2013) beoogt alle
belangrijke elementen over te nemen die deze ecosysteemdoelen dienen.
Het vigerende Gemeenschappelijk Visserijbeleid stelde de ecosysteembenadering reeds
centraal. Bij de uitwerking van dit beleid in afzonderlijke verordeningen viel echter op dat in veel
gevallen de ecologische belangen minder zwaar telden dan de economische en het
kortetermijnbelang van de instandhouding van de visserijsector, vaak zwaarder woog, zodat
voor de ecologie minder gunstige compromissen werden bereikt.
Bovengenoemde onevenwichtigheid tussen de beleidsintenties van overeenkomsten en
richtlijnen en de realisatie daarvan is symptomatisch voor de afweging van belangen, waarbij
economisch-sociale belangen steeds dominant zijn over natuur- en gebiedsbelangen.
In de huidige praktijk van het beheer van de Waddenzee worden integrale afwegingen nog
nauwelijks gemaakt. De bestuursniveaus die betrokken zijn bij concrete beslissingen over de
beheerspraktijk en vergunningverlening voor gebruik van de Waddenzee dienen doordrongen te
raken van de noodzaak van een dergelijke integrale afweging. Die zou moeten inhouden dat in
ieder concreet geval de consequenties van beoogd gebruik, in de vorm van potentiële
bedreigingen van de ecologische functies van de Waddenzee, en van andere verbonden
natuurgebieden en de effecten op populaties van migrerende soorten, in ogenschouw worden
genomen en een transparante afweging wordt gemaakt.

3.2. Trinationale Waddenzee
3.2.1. Wetenschappelijk onderzoek
3.2.1.1. Vogels
Het identificeren van effectieve bescherming- en herstelmaatregelen voor vogelpopulaties
vereist een goed begrip van de onderliggende biologische processen. Milieuveranderingen, vaak
aangestuurd door menselijke activiteit, veranderende beschikbaarheid van voedselbronnen,
hetgeen invloed heeft op broedsucces, overleving en verspreiding en uiteindelijk doorwerkt in
populatieomvang. Om op handen zijnde veranderingen in populatieomvang vroegtijdig te

1

Een uitputtende beschrijving en analyse is te vinden in de algemene beleidsanalyse voor alle thema’s van het
Natuurherstelplan Waddenzee.
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signaleren en de oorzaken daarvan te duiden is simultane monitoring van vogelaantallen,
broedsucces, overleving en conditie noodzakelijk. Op die manier krijgt men het noodzakelijke
inzicht in de kwaliteit van het leefgebied voor vogels in de gehele Waddenzee, en tevens draagt
het bij aan het opsporen van knelpunten voor trekvogels elders langs de Oost-Atlantische
trekroute.
In het Nederlandse deel van de Waddenzee worden de aantallen en verspreiding van de vogels
onder de prioritaire aandachtssoorten (tabel 1) op adequate wijze sinds 1971 gemonitord door
het Netwerk Ecologische Monitoring (GAN/CBS, coördinatie door SOVON). In de Duitse en
Deense delen gebeurt dit sinds 1991 als onderdeel van TMAP. Voor sommige soorten is het
wenselijk dat additionele tellingen worden gehouden zodat een betere schatting gemaakt kan
worden van de maximale aantallen vogels van die soorten die gebruik maken van de trinationale
Waddenzee.
Monitoring van broedsucces en met name overleving en conditie van vogels is fragmentarisch en
op dit moment niet verankerd in langjarige programma’s. Dit geldt voor eider, kluut, kleine
mantelmeeuw, zilvermeeuw en visdief. Door middel van het vaststellen van het aandeel jongen
bij ringonderzoek kan voor trekkende steltlopers die niet in de Waddenzee broeden worden
vastgesteld wat het broedsucces is. Overleving van deze groep kan worden vastgesteld aan de
hand van ringgegevens. Dit wordt gedaan maar de intensiteit daarvan is (veel) te laag voor
accurate en representatieve schattingen. Dit geldt met name voor kanoetstrandloper, bonte
strandloper, drieteenstrandloper en rosse grutto. Voor een aantal van deze soorten zijn recent
kleurringprojecten opgezet. Voor soorten als lepelaar, rotgans en scholekster geldt dat de
soorten zijn opgenomen in langjarige projecten maar dataverzameling is kwetsbaar omdat het
sterk leunt op vrijwilligers met zeer beperkte (gegarandeerde) inzet van professionals.
Analyse van verzamelde gegevens over aantallen, verspreiding en reproductie is onderdeel van
SOVON/TMAP en rapportage vindt jaarlijks plaats. Analyse van overleving en conditie vindt
echter zeer beperkt plaats en is niet gestandaardiseerd tussen soorten. Jaarlijkse rapportage
ontbreekt. Statistische modellen om nieuwe en oude gegevens van de verschillende parameters
op een integrale en ruimtelijk expliciete wijze te analyseren ontbreken op dit moment in zijn
geheel.
3.2.1.2. Vissen
Recent tekenen zich grote veranderingen af in de visfauna van de Waddenzee. Gezien de huidige
ontwikkeling in klimaat, nutriënten en het intensieve menselijke gebruik van de Waddenzee is
het te verwachten dat er verschuivingen optreden zowel in tijd als ruimte. Om deze patronen te
begrijpen is het cruciaal om basale gegevens over verspreiding, aantalveranderingen en
seizoenspatronen van vis te verzamelen. Aan de hand van signalen uit de monitoring kan meer
gericht onderzoek worden uitgevoerd om antwoord te geven op specifieke vragen.
De monitoring van vissen van belang voor de internationale samenhang van de Waddenzee is de
Demersal Fish Survey. Sinds 1969 wordt jaarlijks in september naast de Nederlandse deel van de
Waddenzee, de Zeeuwse Delta en de kustzone ook de Duitse en Deense van de Waddenzee
bemonsterd. Ook de Noordzeekustzone ten noorden van de eilanden wordt bemonsterd.
Overigens is vis nog geen erkend onderdeel van het monitoringpakket in TMAP.
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Andere monitoring van vissen richt zich voornamelijk op het voorkomen in het Nederlandse deel
van de Waddenzee en wordt hier niet verder behandeld. Bemonstering in de Waddenzee, met
name die in het Marsdiep, geeft ook inzicht in de uitwisseling tussen Waddenzee en Noordzee.
Zo wordt binnen het nu lopende NWO-ZKO project voor de pelagische vis een akoestische
bemonsteringsmethode ontwikkeld voor permanente registratie vanaf de TESO-veerboot en
gedurende een periode van twee jaar uitgetest. Het NWO-ZKO maakt voor drie jaar de
monitoring van de kraamkamerfunctie van de Waddenzee mogelijk. Gezien het belang van dit en
vergelijkbaar onderzoek is inbedding in een langjarig programma dringend gewenst. Dergelijk
onderzoek kan ook licht werpen op het relatieve belang van de Waddenzee voor de
verschillende levensstadia van tussen zout en zoet migrerende soorten. Deze soorten worden
over het algemeen weinig gevangen in de actieve surveys. Daardoor is over de ruimtelijke
verspreiding en jaardynamiek relatief weinig bekend. Met behulp van de chemische analyse van
schubben en gehoorsteentjes kan relatief eenvoudig vastgesteld worden hoeveel tijd dieren
hebben doorgebracht in zout en in zoet water. In de bemonstering uitgevoerd door het NIOZ
worden al jaren schubben en otolieten verzameld van zalmachtigen. Die zijn echter nog nooit
geanalyseerd zijn. Binnen het diadrome visprogramma van IMARES worden nu nog geen
schubben of otolieten verzameld, maar zijn die mogelijkheden er wel. Dit soort analyses levert
veel nieuwe informatie over de functie van de Waddenzee voor trekkende vissoorten.
Alle beschreven vismonitoring (met uitzondering van ZKO) behelst slechts de uitvoering en een
basale rapportage. Het ontbreekt tot op heden aan een goede analyse van alle verzamelde
informatie, zodat een goede vergelijking op soortniveau nog niet mogelijk is. Juist de integratie
van verschillende monitoringsprogramma’s biedt, vergelijkbaar met de monitoring van vogels,
kansen op een beter begrip van de levenscyclus van vissen en het duiden van knelpunten voor
hun bescherming. Soorten waarvan de huidige monitoring zich bij uitstek leent voor een
dergelijke analyse zijn fint, rivierprik, houting, zeeforel.
3.2.1.3. Zeezoogdieren
Op dit moment zijn zeehonden de enige zeezoogdieren die structureel in de trinationale
Waddenzee worden gemonitord. Er is beperkte inspanning voor het in kaart brengen van
bruinvis. Zo wordt in de Duitse Waddenzee een test uitgevoerd met passieve akoestische
monitoring. Een vergelijkbare aanpak is er ook in het Eemsgebied. In hoeverre het gebruik van
enkele stationaire akoestische ontvangers een beter beeld kan geven van het voorkomen en de
verspreiding van bruinvissen moet verder worden onderzocht. In de Noordzeekustzone worden
bruinvissen ‘meegenomen’ in zeevogeltellingen vanaf land.
3.2.2. Staand beleid
Sinds 1978 werken Denemarken, Duitsland en Nederland samen voor een betere bescherming
van de Waddenzee. In 1982 werd de ‘Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea’
ondertekend. De verklaring behelst afspraken over beheer, monitoring en onderzoek. De drie
landen stellen zich tot doel om het ecosysteem en de ongestoorde natuurlijke processen die
daarbij horen, te behouden en waar nodig te herstellen. http://www.waddenseasecretariat.org/ Elke vijf jaar (let wel: slechts eens per vijf jaar) is een trilaterale
ministersconferentie en een wetenschappelijk Waddenzee symposium, waar respectievelijk
beleid en wetenschap geëvalueerd worden en nieuwe afspraken gemaakt worden.
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In Nederland is de minister van VROM de coördinerend minister en vormt de PKB Waddenzee
het harde beleidskader2. Hierin is opgenomen dat het natuurbelang het primaat heeft in de
Waddenzee, ingegeven door de Europese natuurrichtlijnen en uitgewerkt in Natura2000. De
minister van Natuur (LNV) is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en treed dan ook
internationaal op als verantwoordelijke voor de Waddenzee. Eigendom van het gebied ligt bij
Domeinen. Rijkswaterstaat is (voornaamste) beheerder van het gebied. Delen vallen onder het
beheer van Staatsbosbeheer, Defensie, en de particuliere terreinbeherende
natuurbeschermingsorganisaties. Regionaal bestuurlijk overleg vindt plaats in het Regionaal
College Waddenzee, dat wordt getrokken door de provincies.
In Duitsland zijn de drie Bundesländer veel belangrijker voor het beleid in de Waddenzee. In
vergelijking met Nederland ligt het beleid minder op rijksniveau. Bestuur en beheer is
ondergebracht in Nationale Parken. In Denemarken hebben een aantal grote gemeenten3 een
gedeelde verantwoordelijkheid voor de Waddenzee. In Denemarken wordt het gebied ook
aangewezen als Nationaal Park.
Het beheer in de gebieden is niet gelijkvormig. Het toestemmingbeleid voor menselijke
activiteiten (zoals visserij en jacht) verschilt tussen de drie landen. Maar ook de manier waarop
Natura 2000 is ingevuld in aanwijzingsbesluiten komt niet overeen. Het kustverdedigingsbeleid is
niet afgestemd en bovendien sluiten de beschermde zones per land sluit niet op elkaar aan.
Natuur- behoud en -herstel in de “trinationale” Waddenzee vergt voortvarende en verplichtende
samenwerking en afstemming van onderzoek, beleid en beheer. De nu bestaande trinationale
bestuurlijke samenwerking samen met de weinig daadkrachtige nationale bestuur- en
beheersstructuur zorgt ervoor dat een noodzakelijke intensivering en versnelling van
natuurherstel niet kan worden gerealiseerd. De focus en het tempo van besluitvorming en het
uitvoeren van maatregelen is in de huidige structuren onvoldoende om met zekerheid het
noodzakelijke natuurherstel te realiseren.
De komende tijd beleeft de trilatere Waddenzee samenwerking een aantal belangrijke
momenten. In juni 2009 is de trinationale Waddenzee aangewezen als werelderfgoed. Er vindt
een evaluatie plaats van wordt in maart 2010 een regeringsconferentie gehouden.
3.3. Soorten over de grens
3.3.1. Wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek aan soorten over de grens heeft vrijwel altijd een min of meer directe koppeling met
een specifiek gebied. Onderzoek waar dat voor op gaat wordt behandeld in paragraaf 3.4
verbonden gebieden.
In het kader van het Global Flyway Network werken onderzoekers gespecialiseerd in steltlopers
langs verschillende trekroutes nauw met elkaar samen. Het Global Flyway Network draagt bij
aan de afstemming van onderzoeksactiviteiten en synthetiseert de onderzoeksresultaten op het

2

De harde beleidsuitspraken van de vigerende pkb Derde Nota Waddenzee worden momenteel onder de nieuwe Wro
omgezet in een regeling in Amvb Ruimte.
3
Nb er is geen provinciale overheid in Denemarken.
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3.4. Verbonden gebieden
3.4.1. Wetenschappelijk onderzoek
In het kader van het Global Flyway Network (zie 3.3) en daarmee geassocieerde onderzoekers
wordt in de Oost-Atlantische trekroute onderzoek gedaan in Groenland, IJsland, Waddenzee,
Banc d’Arguin en Ghana. Daarbij gaat het om soorten als kanoetstrandloper,
drieteenstrandloper en rosse grutto. Daarnaast wordt er in Banc d’Arguin door de RUG
onderzoek gedaan aan de lepelaar.
In de Arctische gebieden vindt onderzoek plaats aan ganzen en steltlopers, doorgaans gericht op
veranderingen in broedcondities. Waar het ganzenonderzoek (Alterra) inmiddels een zeer
langlopende onderneming is, is deze op dit moment voorlopig ten einde gekomen. Onder andere
doordat de financiering een jaarlijks terugkerend probleem vormt. Het onderzoek aan
steltlopers is ook kwetsbaar door de afhankelijkheid van een beperkt aantal individuen die zich
vaak op vrijwillige basis zich inzetten. In de (doorgaans moeilijke) zoektocht naar financiën
speelt de WIWO een belangrijke rol. De laatste jaren is het aantal expedities zeer beperkt en op
dit moment is er slechts één individu (Mikhail Soloviev) die nog informatie over steltlopers
verzamelt. Zijn werk wordt betaald door het Nationale Park Schleswig-Holstein.
Watervogeltellingen gecoördineerd door Wetlands International worden jaarlijks in een groot
aantal wetlands in West-Afrika uitgevoerd. De tellingen (doorgaans door vrijwilligers) dragen bij
aan een globaal inzicht van populatieomvang en verspreiding. Wetlands International
rapporteert over trends van watervogelsoorten van onder andere de Oost-Atlantische trekroute.
3.4.2. Staand beleid
Vergelijkbaar (en vaak gecombineerd) met de verantwoordelijkheid die landen voelen voor
migrerende soorten, richten een aantal internationale verdragen zich op het aanwijzen en
beheren van belangrijke gebieden voor migrerende soorten (e.g. RAMSAR, AEWA). Ook hierbij
geldt dat het ondertekenen van deze verdragen niet automatisch leidt tot een adequate
bescherming. In internationaal verband kunnen landen tot op zekere hoogte elkaars
beleidsontwikkelingen beïnvloeden, bijvoorbeeld door samenwerking in de uitvoering en
evaluatie van verdragen.
Arctische gebieden: Een formeel samenwerkingsverband op ministerieel niveau bestaat reeds
tussen de deelstaat Schleswig-Holstein, het Nationaal Park Wattenmeer en Rusland. Het gaat
daarbij om broedvogelmonitoring in het Great Arctic Reserve Taymir peninsula.
De Trilaterale Waddenzee Samenwerking erkent dat er meer aandacht moet zijn voor
activiteiten en mogelijke partnerschappen in de Arctische regio (workshop 31 August 2006,
CWSS). Dit vanuit de wetenschap dat de Waddenzee een onmisbare tussenstop is voor veel
Arctische broedvogels en met het oog op de mogelijke effecten van de klimaatverandering op
het Arctisch ecosysteem. Doel is om allereerst de monitoring in de Waddenzee beter te
integreren en af te stemmen met die in de Arctische gebieden (alsook in de West-Afrikaanse
regio). Er zijn nog geen stappen ondernomen om deze intentie te realiseren.
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Noordzee: Vier in de Noordzee gelegen Habitatrichtlijngebieden bij de Europese Commissie
aangemeld als Natura 2000-gebied. Het betreft de Kustzee ten noorden van Bergen, de Vlakte
van de Raan, de Doggersbank en de Klaverbank. De gebieden herbergen permanent
overstroomde zandbanken, grindriffen, bruinvissen, gewone en grijze zeehonden en enkele
vissoorten (zeeprik, rivierprik, elft en fint). Zodra de gebieden zijn aangemeld, worden ze
aangewezen, evenals de Vogelrichtlijngebieden de Kustzee tussen Bergen en Petten en het
Friese Front in de Noordzee. De aanwijzing van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in de
Noordzee is reeds voorgenomen in de Nota Ruimte en het Integraal Beheerplan Noordzee 2015.
Op de Noordzee zijn verder het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid, de Kaderrichtlijn
Mariene Strategie en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (zie ook paragraaf 3.3.) relevant. Het
geïntegreerd Maritiem Beleid beoogd de problemen die de sectorale benadering van het beleid
op zee op te lossen. Een van de belangrijke peilers in het Beleid is Mariene Ruimtelijke Planning.
bij het toestaan van activiteiten en beleid op zee. Het moet nog blijken of de principes van
duurzame ontwikkeling, de ecosysteembenadering en het voorzorgsbeginsel voldoende tot
uitdrukking komen in het Geïntegreerd Maritiem Beleid.
De kaderrichtlijn Mariene Strategy ging van kracht in 2008 en heeft als doel het bereiken van een
goede natuurlijke staat (good environmental status, GES). De richtlijn brengt de verplichting met
zich mee om ander Europees beleid met betrekking tot het mariene milieu ook gericht zijn op
het bereiken van de GES.
Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Spanje: Belangrijke gebieden voor vogels in Frankrijk en
Spanje zijn aangewezen via Natura 2000.
Marokko: Marokkaanse wetlands zijn (ondanks de soms formeel hoge status) doorgaans slecht
beschermd. Gebieden als Merga Zerga staan in toenemende mate onder druk van
stadsontwikkeling, toerisme en vooral landbouw. De Nederlandse overheid onderkent dat voor
de bescherming van Europese biodiversiteit en meer specifiek trekvogels er belangrijke
resultaten zijn te behalen met investeringen in Marokko. Het MATRA programma is sinds kort
van toepassing op Marokko.
West-Afrika: De samenwerking vindt plaats tussen de Trilaterale Waddenzee Samenwerking en
de Regional Coastal and Marine Conservation Programma voor West-Afrika (PCRM). Dit
beschermingsprogramma is een initiatief van de World Conservation Union (IUCN), Foundation
Internationale du Banc d’Arguin (FIBA), Wereld Natuur Fonds (WNF), Wetlands International
(WI), in partnerschap met de Subregionale Visserij Commissie (CRSP). Binnen de samenwerking
is oog voor het armoedevraagstuk en de daaraan gekoppelde promotie van alternatieve
bestaansmogelijkheden voor de lokale gemeenschappen.
Tot en met 2010 is een project ingericht tussen de Trilaterale Waddenzee Samenwerking en de
Marine Protected Area West Africa gebaseerd op het werkprogramma voor beschermde
gebieden van het Biodiversiteitsverdrag (CBD). Het gaat om een drietal pilot-projecten:
1. Het ontwikkelen en implementeren van passende beheermaatregelen voor vogels en
hun habitats. Het gaat om tenminste drie beheerplannen voor prioritaire, bedreigde
soorten. Het bevorderen van ecotoerisme als beheersmaatregel is daarvan een
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onderdeel. Om te zorgen voor integrale bescherming zijn naast overheidspartijen ook
belanghebbenden en lokale partijen betrokken;
2. Een onderzoek- en monitoringprogramma inclusief risico-analyse ten behoeve van de
bescherming van (trek)vogels is reeds ontwikkeld. Betere coördinatie binnen de MPAstructuur;
3. Informatie, bewustwording en educatie programma tbv verschillende gebruikers is
ontwikkeld en operationeel.
Gedurende vele jaren werkt de Trilaterale Waddenzee Samenwerking samen met Guinee-Bissau.
Het betreft monitoring en beheer ten behoeve van trekvogels. In 2005 is deze samenwerking
verbreed. Middels een intentieverklaring werd een partnerschap beklonken tussen de Trilaterale
Waddenzee Samenwerking en de West African Marine Ecoregion (WAMER). WAMER behelst het
kustgebied van zo’n 3200 km lengte van Mauretanië, Senegal, Gambia, Guinée en Guinée-Bissau,
Sierra Leone tot het westen van Kaap-Verdië. Het partnerschap zet het ontplooien van concrete
beschermingsactiviteiten van wederzijds belang centraal. De samenwerking is gebaseerd op de
visie dat de twee ecoregio’s door trekvogels sterk met elkaar verbonden zijn. Doel van de
samenwerking is de verbeterde bescherming van specifieke habitats en soorten in West Afrika,
vanuit het wederzijdse natuurbelang. De intentie is om dit verder te bekrachtigen door het
ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de twee regio’s.
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4. BESTAANDE INITIATIEVEN
4.1. Trinationale Waddenzee
Vogelbescherming Nederland, partner van BirdLife International, werkt in het Waddengebied
samen met Deense en Duitse BirdLife partnerorganisaties DOF (Dansk Ornitologisk Forening) en
NABU (Naturschutzbund Deutschland) om het internationale belang van het gebied voor
trekvogels op de kaart te zetten. De samenwerking richt zich op visie-ontwikkeling, lobby en
beleidsbeinvloeding en communicatie.
De Waddenvereniging denkt in trilateraal verband mee over zowel de sociaal-economische
ontwikkeling (grotendeels in het Wadden Sea Forum) als de verdere bescherming en
ontwikkeling van het natuurgebied Waddenzee. Daarbij zoekt de vereniging steeds naar
mogelijkheden om economische bedrijvigheid in evenwicht te brengen met de bescherming van
de internationaal zo waardevolle Waddenzee. De Waddenvereniging heeft, samen met het WNF
in Duitsland, de status van waarnemer bij het trilaterale overleg.

4.2. Soorten over de grens
Greenpeace werkt mondiaal aan het tegengaan van overbevissing, het realiseren van een
duurzame en sociaal rechtvaardige visserij en het herstel en behoud van al het zeeleven.
Greenpeace voert campagne voor een wereldwijd netwerk van zeereservaten die 40% van de
zeeen omvat. In West-Afrika richt Greenpeace zich specifiek op de problemen die ontstaan als
gevolg van oneerlijke visserijverdragen, overbevissing, illegale visserij en de verplaatsing van
schadelijke vangstmethoden door vissers uit Westerse landen (mechanische schelpdiervisserij).
Meer informatie over het werk van Greenpeace in West-Afrika is te volgen via
http://www.greenpeace.org/afrique/
Natuurmonumenten werkt intensief samen met het Parc National Banc d’ Arguin in Mauritanië.
De lepelaars die in het waddengebied broeden, maar ook veel andere waddenvogels,
overwinteren in dit wadachtige gebied aan de westkust van Afrika. Het samenwerkingsproject is
erop gericht om te laten zien dat er directe verbanden tussen de beide gebieden bestaan. Ook
de Werkgroep Lepelaar is in dit kader actief.

4.3. Verbonden gebieden
Arctische gebieden: Ook Taimyr, een schiereiland in Noord-Siberië is verbonden met de
Waddenzee. De ganzen en steltlopers die daar in de toendra’s broeden, overwinteren en
foerageren ook in de Waddenzee. Het is dus van groot belang deze gebieden te beschermen en
de soorten die er leven in kaart te brengen. Het Wereld Natuur Fonds onderzoekt verder de
gevolgen van klimaatverandering en mogelijke interventies.
Noordzee: Het Wereld Natuur Fonds pleit in de Noordzee voor een netwerk van beschermde
gebieden wat een basis moet vormen voor een gezond leefgebied voor vissen, vogels en
zeezoogdieren, zoals de bruinvis. Ook werkt het Wereld Natuur Fonds aan verduurzaming van de
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visserij, inclusief de garnalenvisserij in de Waddenzee, zodat de bijvangst vermindert en er dus
een gezonder ecosysteem overblijft, met meer vis, en dus meer vogels.
West-Afrika: Vogelbescherming Nederland, partner van BirdLife International, de bescherming
van trekvogels tot speerpunt van haar beleid gemaakt. Een belangrijk onderdeel, naast de
Waddenzee, is bescherming van trekvogels en versterken van natuurbeschermingsorganisaties
in West-Afrika. In Guinee-Bissau werkt zij samen met Wetlands International, ODZH
(Organizaçao para a Defesa e Desenvolvimento nas Zonas Humidas; een nationale organisatie
voor bescherming van wetlands) en Coastal Planning Office van het Ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling. Met financiële steun uit het Klimaatfonds wordt een vogeltelsysteem
opgezet voor het Bijagós archipel. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van bewustzijn
over het internationale belang van Guinée-Bissau voor trekvogels, en het uitvoeren van
herstelprojecten in gedegradeerde wetlands langs de kust. Samenwerking met lokale bevolking
staat daarin centraal.
Het fondsenprogramma van IUCN NL steunt lokale natuurbeschermingsactiviteiten van lokale
organisaties in ontwikkelingslanden. Over de jaren heen heeft het een groot aantal projecten
ondersteund die direct dan wel indirect een relatie hadden of hebben met de Waddenzee. Het
merendeel van deze projecten richt zich op bescherming van kustgebieden en wetlands langs de
West en Centraal Afrikaanse kust. Maar ook belangrijke, in het binnenland van Afrika gelegen
‘wetlandgebieden’ waaronder de Inner Niger delta ( Mali) en de Hadejia-Nguru Wetlands
(Nigeria) maken onderdeel uit van lokale beschermingsplannen. Al deze gebieden zijn van
belang voor ‘onze’ trekvogels.
Wings over Wetlands (WOW) is een zeer groot internationaal initiatief om wetlands en
watervogels in Afrika en Eurazië te beschermen. WOW is een GEF-UNEP gefinancierd project dat
gecoördineerd wordt door Wetlands International en BirdLife International. Het project richt
zich specifiek op trekvogels die afhankelijk zijn van waterrijke gebieden om te overleven. Het
project richt zich op ontsluiting van kennis, gebiedsbescherming en capaciteitsopbouw van
belangrijke watervogelgebieden in alle 118 lidstaten die het African-Eurasian Waterbird
Agreement hebben ondertekend. Belangrijke pijler van het project zijn de elf
voorbeeldprojecten. Van speciaal belang voor de internationale samenhang van de Waddenzee
zijn de projecten in Mauritanië, Niger, en Senegal / Gambia. Meer informatie op
http://www.wingsoverwetlands.org/.
De FIBA (Fondation Internationale du Banc d’Arguin, www.fibarguin.org) is opgericht in 1986 en
heeft als missie bescherming, waardering en promotie van de Banc d’Arguin in Mauritanië en
andere belangrijke ecosystemen langs de kust van West Afrika (o.a. het Bijagos Archipel in
Guinee-Bissau). Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, IUCN en de Duitse
ontwikkelingsorganisatie GTZ zijn aangesloten bij FIBA als ondersteunende organisaties. FIBA is
weer aangesloten bij een grotere regionale coördinatiestructuur PRCM (Programme Régional de
Conservation de la Zone Côtière et Marine), waarbij ook IUCN, Birdlife International, WWF en
Wetlands International zijn aangesloten. Dit waarborgt een inhoudelijke input en afstemming
tussen verschillende organisaties die werkzaam zijn in het gebied. In het Nationaal Park Banc
D’Arguin werkt FIBA direct samen met de Mauritaanse overheid en de directie van het park.

22
Een groot probleem in Banc d’Arguin is handhaving. De samenwerking van het Wereld Natuur
Fonds en het Nationale Park richt zich dan ook op de ontwikkeling van een patrouillesysteem dat
ervoor moet zorgen dat illegale activiteiten in het park afnemen en natuurlijke hulpbronnen
duurzaam gebruikt worden. Lokale vissers worden gestimuleerd om duurzame - vaak
traditionele - vismethodes te gebruiken. Ook wordt de lokale gemeenschap gestimuleerd om
actief deel te nemen aan het beheer van het park zodat zij in staat is haar eigen belangen te
verdedigen. Verder wordt er biologisch onderzoek uitgevoerd waarmee de soortenrijkdom
wordt gemeten, zodat men weet of beschermingsmaatregelen effectief zijn.
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5. STREEFBEELD
5.1. Algemeen
Algemeen streven voor de natuur van de Waddenzee in internationale samenhang is:
1. Er zijn geen aanwijzingen dat menselijke activiteiten knelpunten veroorzaken in de
trinationale Waddenzee en de gebieden daarbuiten (de andere onderdelen van de
trekroute van soorten).
2. De ecologische potentie van de trinationale Waddenzee heeft zich optimaal ontwikkeld:
•

Natuurlijke processen zijn toonaangevend voor het voorkomen van soorten en
habitats

•

Populatiedynamische en evolutionaire processen kunnen zich ongestoord
ontwikkelen

•

Onneembare barrières en onomkeerbare verarming zijn (in sommige gevallen
actief) teniet gedaan

3. Bovenstaande doelen zijn internationaal gedeeld en erkend
5.1.1. Vogels
Voor vogels is de Waddenzee en belangrijke schakel, in een leefgebied dat zich uitstrekt van de
noordelijke toendra’s tot de kustgebieden van West-Afrika. Wadvogels vinden zowel in de
Waddenzee als op hun andere bestemmingen voldoende voedsel en rust. Een goed
functionerend ecosysteem van de Waddenzee is daarvan afhankelijk en vice versa. Ook soorten
die op dit moment (niet meer) voorkomen in het Waddengebied, zoals de kroeskoppelikaan,
ondervinden geen barrières om het gebied te (her)koloniseren.
5.1.2. Vissen
In een rijke internationale Waddenzee is de visstand overvloedig en gevarieerd van
samenstelling. De populaties hebben een natuurlijke leeftijds- en lengteklasseverdeling, opdat
de genetische veerkracht en het aanpassingsvermogen van de soort optimaal is. De
vispopulaties zijn onderdeel van een stabiel en compleet ecosysteem. Ook buiten de Waddenzee
zijn de omstandigheden zodanig dat bovenstaand streven gerealiseerd kan worden, want de
populaties in de Waddenzee en de Noordzee staan met elkaar in verbinding. Haaien, roggen en
soorten als steur ondervinden geen barrières meer om het Waddengebied te koloniseren.
5.1.3. Zeezoogdieren
Dolfijnen staan aan de top van het ecosysteem. Gezonde populaties bruinvissen en regelmatige
bezoekjes van tuimelaars wijzen erop dat het systeem op orde is. Zowel in de Waddenzee als de
Noordzee vinden zeezoogdieren genoeg rust, voedsel en kunnen zij zich ongestoord in en uit de
Waddenzee bewegen
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5.1.4. Exoten, een heel ander verhaal:
Uit het eerste deel van het algemene streefbeeld volgt – als specifiek streefbeeld voor exoten dat er door menselijk handelen geen soorten tussen gebieden worden getransporteerd. Er wordt
hierbij extra voorzorg gehanteerd, omdat exoten wereldwijd een grote bedreiging voor de
biodiversiteit vormen. Verstoringen veroorzaakt door reeds geïntroduceerde exoten worden
teniet gedaan.

25
6. OPLOSSINGSRICHTINGEN
6.1. Staat en beheer van het ecosysteem
6.1.1. Implementatie ‘early warning’-systeem
6.1.1.1. Naar een ‘early warning’ voor wadvogels
In de huidige praktijk wordt onderzoek vaak pas gestart wanneer een aanzienlijke afname
middels monitoring van populatie-aantallen aan het licht gebracht wordt. We kunnen zien
wanneer het bergafwaarts gaat, maar de oorzaken zijn dan nog niet duidelijk. Monitoring van
conditie, broedsucces en mortaliteit in combinatie met regelmatige tellingen van een zorgvuldig
gekozen selectie van wadvogels (geïntegreerde populatiemonitoring) vormt een veel betere
vinger aan de pols van de Waddenzee dan alleen maar het tellen van de wadvogels.
Verslechtering in conditie, broedsucces en mortaliteit kunnen zich soms pas na vele jaren
vertalen in lagere aantallen vogels en dat betekent dat geïntegreerde populatiemonitoring veel
effectiever is als ‘early warning’ van problemen in de Waddenzee of daarbuiten. De
geïntegreerde populatiemonitoring levert ook aanwijzingen voor problemen die zich langs de
trekroute voordoen. Sinds kort is monitoring van het broedsucces van een aantal wadvogels in
de Waddenzee geïmplementeerd als onderdeel van de trilaterale monitoring (TMAP), maar
duidelijkheid over de mate waarin de huidige financiering structureel is, ontbreekt (zie paragraaf
“structurele financiering voor structurele monitoring”). Daarnaast ontbreekt monitoring van het
broedsucces van wadvogels die buiten de Waddenzee broeden, en monitoring van conditie en
mortaliteit.
Tekstbox 1. Early warning door geïntegreerde populatie-monitoring
In deze box wordt uitgelegd hoe Geïntegreerde Populatie-Monitoring van een aantal zorgvuldig geselecteerde
wadvogelsoorten ingezet kan worden als early warning systeem voor ecologische problemen. Die ecologische
problemen kunnen zich voordoen in de Waddenzee maar ook elders langs de trekroute. De essentie is dat we in de
Waddenzee de gevolgen kunnen meten van knelpunten en processen die in de Waddenzee of elders optreden. Wat
de oorzaken van mogelijke knelpunten die buiten de Waddenzee optreden zijn, zal niet meteen duidelijk zijn, omdat
het vang- en meetprogramma zich in eerste instantie concentreert op de Waddenzee. Tot een aantal maanden na
uitvliegen (en soms nog veel langer) hebben jonge vogels een ander verenkleed dan oude vogels. Dat betekent dat wij
ook voor de vogels die in het hoge noorden broeden in de Waddenzee kunnen meten hoe goed het broedsucces in
een bepaald jaar is geweest door in het najaar de verhouding tussen aantallen jonge en volwassen vogels vast te
stellen. Soms is het mogelijk te bepalen tot welke ondersoort de vogels behoren en dan kan het broedsucces dus zelfs
aan een bepaald deel van het broedgebied worden toegeschreven. Als onderdeel van geïntegreerde populatiemonitoring zullen daarnaast volwassen en onvolwassen vogels gevangen en individueel gemerkt worden. Op basis van
de aflezingen en terugmeldingen kan de jaarlijkse overleving berekend worden. Soorten die alleen op doortrek de
Waddenzee aandoen kunnen tijdens de voorjaarstrek worden afgelezen en tijdens de najaarstrek. Dat betekent dat
overleving afzonderlijk berekend kan worden over de periode waarin de vogels in Afrika verblijven en de periode
waarin de vogels in de noordelijke broedgebieden verblijven. Als ook elders langs de trekbaan populaties worden
gemerkt die in de Waddenzee verblijven, dan zijn zelfs overlevingsberekeningen per populatie mogelijk. Een
voorbeeld wordt gevormd door de scholeksters die rond de Witte Zee broeden en daar door de onderzoekster Lena
Lebedeva onderzocht en individueel gemerkt worden http://whiteseascholeksterlenaswan.blogspot.com/2008/05/always-in-top.html. Die scholeksters overwinteren in ieder geval deels in de
Waddenzee. Als ook elders langs de trekbaan de in de Waddenzee gemerkte vogels frequent worden afgelezen zijn
overlevingsberekeningen in nog meer detail mogelijk. Een goed opgezette meertalige website waar waarnemingen
kunnen worden ingevoerd en waar de waarnemer vervolgens meteen kan zien waar “zijn” vogel eerder heeft
verbleven zal een belangrijke stimulans vormen voor amateurornithologen overal langs de trekbaan om gericht “op
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jacht” te gaan naar gekleurringde vogels. Voor een aantal ganzensoorten is een dergelijke website sinds kort
operationeel (www.geese.org) en het stimulerende effect op de intensiteit van aflezen is nu al merkbaar.

Er is pas sprake van early warning als er vroegtijdig een signaal wordt afgegeven dat er grote aantalveranderingen in
een populatie te verwachten zijn. Daartoe moeten de metingen over aantallen, broedsucces en overleving worden
gecombineerd in een wiskundig populatiemodel. Met dat model kunnen dan populatie-ontwikkelingen voorspeld
worden, lang voordat die populatie-ontwikkelingen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Uit die modelberekeningen is dan
ook meteen duidelijk waar het knelpunt zit: in de jongenproductie of in de overleving. Afhankelijk van de soort en de
kwaliteit van de data zal zelfs meer of minder precies het gebied kunnen worden aangewezen waar het probleem in
broedsucces of overleving zich voordoet. Hierbij is ook belangrijk dat de geïntegreerde populatie-monitoring zich niet
zal beperken tot een enkele soort, maar zich richt op een selectie van soorten en populaties die verschillen in
voedselecologie en trekgedrag. Het spectrum omvat soorten die hun hele leven in de Waddenzee verblijven, soorten
die alleen in de Waddenzee broeden, of er alleen overwinteren, of het gebied alleen tijdens de trektijd aandoen. Door
de early warning informatie van de verschillende soorten met elkaar te vergelijken ontstaat een eerste idee over de
plaats en de aard van het probleem.

Geïntegreerde populatie-monitoring stelt ons niet alleen in staat onverwachte problemen tijdig te signaleren, maar
het levert ook inzichten in de belangrijkste knelpunten voor de populatie. Een voorbeeld wordt gevormd door de
Rotgans, waar al lange tijd sprake is van een zeer primitieve vorm van geïntegreerde populatie-monitoring, mogelijk
gemaakt door zeer specifieke eigenschappen van de Rotgans. De volledige populatie overwintert langs de kust van
West-Europa. Vanaf 1955 vindt elke winter een integrale telling plaats waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen
volwassen en jonge dieren, waardoor een schatting mogelijk is van jaarlijkse mortaliteit en reproductie. In de periode
1955-1998 groeide de aanvankelijk kleine populatie van slechts 15000 dieren sterk uit tot meer dan het
twintigvoudige. Op basis van deze gegevens werd een simpel populatiemodel gebouwd (Ebbinge et al. 2002),
waarmee werd berekend dat de populatie zou stabiliseren tot een januari-aantal van ongeveer 300.000 dieren, wat
inderdaad gebeurd is. De stabilisatie is een gevolg van dichtheidsafhankelijkheid in de reproductie. Dit lijkt erop te
wijzen dat de populatie Rotganzen gelimiteerd wordt door omstandigheden in het broedgebied. Echter, de
energievoorraden waarmee de Rotganzen arriveren in het broedgebied spelen ook een belangrijke rol in het
broedsucces en die energievoorraden worden in het voorjaar opgebouwd op de kwelders van de Waddenzee. Het zou
dus ook kunnen dat de voedselomstandigheden in het voorjaar op de kwelders in de Waddenzee de populatie
limiteren. Als de geïntegreerde populatie-monitoring zoals die wordt voorgesteld in het kader van de early warning al
in 1999 van start was gegaan, dan hadden wij nu geweten of een veranderend kwelderbeheer in de Waddenzee alleen
zou leiden tot een verandering in de verspreiding binnen de Waddenzee of ook gevolgen zou hebben voor de omvang
van de populatie.

Ebbinge, B. S., Heesterbeek, J. A. P., Ens, B. J. & Goedhart, P. W. (2002) Density dependent population limitation in
dark-bellied brent geese Branta b. bernicla. Avian Science, 2, 63-75.
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Figuur 1. Schematische representatie van Geïntegreerde Populatie-Monitoring van een steltloper die van de Waddenzee gebruik
maakt tijdens de voor- en najaarstrek. Door zowel in het voorjaar als in het najaar vogels te vangen en te voorzien van (kleur)ringen,
en reeds geringde vogels terug te vangen of af te lezen, kan de overleving tijdens het broedseizoen en in het overwinteringsgebied
worden berekend. Juvenieltellingen tijdens het najaar en integrale tellingen tijdens het voorjaar geven informatie over respectievelijk
broedsucces en populatiegrootte. Door de gegevens van doortrekkende soorten te vergelijken met die van (verwante) soorten die in
de Waddenzee broeden, overwinteren of jaarrond verblijven kunnen conclusies worden getrokken waar de oorzaken van fluctuaties in
overleving of broedsucces gezocht moeten worden. Van deze laatste soorten kunnen bovendien aanvullende gegevens worden
verzameld in de Waddenzee, bijvoorbeeld directe bepaling van het broedsucces in de zomer, en populatiegrootte in de winter. Juist
omdat de Waddenzee fungeert als een kruispunt van vogelwegen kunnen via een Geïntegreerde Populatie-Monitoring aan een
selectie van soorten uitspraken worden ontleend over de staat van de Waddenzee en de gebieden waarmee zij via de trekkende
vogels verbonden is.

6.1.1.2 Naar een ‘early warning’ voor zeezoogdieren
Een ‘early warning’-systeem, zoals hierboven beschreven voor wadvogels, kan ook worden
ontwikkeld en uitgevoerd voor zeezoogdieren, zoals grijze en gewone zeehond. Voor in de
Waddenzee zeldzamere soorten als de bruinvis is eerst onderzoek naar de ecologische aspecten
en het aandeel van de Waddenzee in de levenscyclus van de soort van belang.
6.1.1.3. Kennisontwikkeling levenscyclus en gebruik van gebieden door vissen

28
In vergelijking met vogels en zeezoogdieren is de populatieontwikkeling van vissen veel
variabeler van jaar op jaar. Het leven van vissen omspant veel verschillende stadia, variërend van
ei, larve, juveniel tot volwassen vis, die allemaal hun eigen niche, leefgebied en eigenschappen
hebben. Populatieschattingen zijn daarom niet met dezelfde nauwkeurigheid te maken. Het
opzetten van een ‘early warning system’ is daardoor veel complexer. Het vergt ingrijpen op
basis van korte termijninformatie die lastig te verkrijgen is. Het concentreren op soorten die
reeds een duidelijk neerwaartse trend vertonen of vertoonden behoort tot de mogelijkheden.
De huidige structurele monitoring omvat een jaarlijkse (najaars)opname van de bodemgeboden
visfauna (sinds 1970) en een dagelijkse fuikenbemonstering van een fuik bij het NIOZ (sinds
1960) en een bij de spuisluizen van Kornwerderzand (sinds 2000). Daarnaast is in 2009 binnen
ZKO een programma van start gegaan dat zich richt op de structuur en het functioneren van de
visgemeenschap. Over het algemeen worden migrerende soorten weinig gevangen in de actieve
surveys, waardoor er over de ruimtelijke verspreiding weinig informatie bekend is. De
Waddenzee is van belang als doortrek- en foerageergebied voor diadrome soorten (trekken
tussen rivieren, IJsselmeer en de zee) en residente soorten, en als opgroeigebied voor marien
juveniele soorten (die later in hun leven naar de Noordzee gaan). Vanuit het licht van de
internationale samenhang zijn juist deze soorten van belang en is het daarom een eerste
prioriteit om middels onderzoek meer begrip te krijgen van de levenscyclus en de rol van
verschillende gebieden daarin.
6.1.1.4. Naar een ‘early warning’ voor gebieden
Adequaat natuurbeleid voor internationale populaties stuurt op de samenhang, het behoud en
de ontwikkeling van het ecosysteem als geheel zodat de overlevingskansen van alle migrerende
(en niet-migrerende) soorten die afhankelijk zijn van dat ecosystem worden vergroot. De
monitoring moet zich niet alleen richten op populatieontwikkelingen van karakteristieke
soorten, maar ook op het begrijpen van de onderliggende processen en het volgen van de
ontwikkelingen in alle onderdelen van het ecosysteem. Dit leidt tot een monitoring die tijdig
signaleert dat het abiotische milieu wijzigt (temperatuurstijging, wisseling getijdeslag, afname
rustgebieden etc) en daarmee al kan voorspellen dat er veranderingen in de biodiversiteit zullen
gaan optreden. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk, waarbij de monitoring zich vooral
richt op de toestand van het systeem (zoals de populatie-aantallen) en niet op de processen die
de aantallen sturen. Onderzoek naar onderliggende oorzaken wordt pas gestart wanneer een
dramatische afname al een feit is. Door een geïntegreerde monitoring kunnen ook op het niveau
van het ecosysteem ‘early warning’-systemen worden ontwikkeld. Een dergelijke geïntegreerde
monitoring moet zich niet beperken tot het ecosysteem van de trinationale Waddenzee, maar
zich uitstrekken over alle daarmee verbonden ecosystemen die in de loop van het jaar benut
worden door soorten met een internationaal leefgebied. Onderdeel daarvan is ook het
inventariseren van de kleinere deelgebieden langs de trekroute (met name de West-Afrikaanse
kust) en het vaststellen van het belang voor de migrerende soorten van die gebieden.
6.1.2. ‘Early warning’-systeem benutten in beleid- en beheercyclus
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Het implementeren van ‘early warning’-systemen is uitsluitend zinvol als daaraan de
verantwoordelijkheid tot handelen gekoppeld wordt . Het benutten van de ‘early warning’systemen in de beleid- en beheercyclus4 voor de Waddenzee is daarom een vereiste.
De in dit rapport voorgestelde ‘early warning’-systemen zien toe op zowel de migrerende
soorten als op de verbonden gebieden. Populatieveranderingen van migrerende soorten en de
rol van de Waddenzee en de andere gebieden daarin worden daarmee tijdig gesignaleerd. In een
goed Waddenzeebeleid en -beheer waarin deze‘early warning’-systemen worden benut gaat de
betrokkenheid en daarmee de verantwoordelijkheid automatisch verder dan de gebiedsgrenzen.
Op basis van de signalen die eruit voortkomen zal het beheer en/of beleid in zowel de
Waddenzee als de andere gebieden moeten worden bijgesteld. Samenwerking en afstemming
tussen gebiedsbeheerders langs de trekroute dient daarom ook een onderdeel van de beleidsen beheerscyclus van de trinationale Waddenzee te zijn.
6.1.3. Herstelkansen voor verdwenen soorten
In de afgelopen eeuwen zijn vele karakteristieke soorten uit de Waddenzee verdwenen of sterk
in aantal achteruit gegaan als gevolg van te intensieve exploitatie, habitatverlies, vergiftiging en
verstoring. Als gevolg van een goede internationale bescherming in de omliggende landen zijn
sommige van deze soorten inmiddels weer teruggekeerd in de Waddenzee. Het meest
spectaculaire voorbeeld is de grijze zeehond, die na vele eeuwen van afwezigheid sinds kort in
toenemende aantallen in de Waddenzee voorkomt. De lijst met verdwenen soorten die (nog)
niet in de Waddenzee zijn teruggekeerd is echter lang. Terugkeer van deze soorten in de
Waddenzee is belangrijk vanuit internationaal natuurbeschermingsperspectief, omdat vergroting
van het verspreidingsgebied de kans op uitsterven van de soort verlaagt. Ook voor het
functioneren van de Waddenzee zelf is het voorkomen van deze soorten van belang, vanwege
de rol die ze in het ecosysteem van de Waddenzee spelen. Voor een enkele soort is vrij goed
bekend waarom er nog geen herstel heeft plaatsgevonden. Het vliezig drijfhorentje, een
zeeslakkensoort, is afhankelijk van groot zeegras en zonder herstel van groot zeegras zal ook het
vliezig drijfhorentje niet kunnen terugkeren. De zuiderzeeharing is met de afsluiting van de
Zuiderzee definitief verdwenen. Voor weer andere soorten, zoals de pijlstaartrog, is het
vermoeden dat de intensieve boomkorvisserij op de Noordzee herstel in de Waddenzee
blokkeert. Oplossingen in het kader van het thema ‘Internationale Samenhang’ moeten zich
richten op het opheffen van de beperkingen en barrières die buiten de Waddenzee, die een rol
hebben voor het ecosysteem van de Waddenzee zelf.
6.1.4. Structurele financiering voor structurele monitoring
Een goed beheer en herstel van de internationale Waddenzee natuur vereist een structurele
monitoring opdat tijdig kan worden gereageerd op negatieve ontwikkelingen. Dergelijke
monitoring kan alleen structureel zijn als de financiering ook structureel is. Dat is echter niet het
geval.

4
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6.1.5. Naar één autoriteit voor de trinationale Waddenzee
Bij de huidige praktijk van besluitvorming over gebruik en beheer van de Waddenzee blijkt dat
het belang en de kwetsbaarheid van het gebied zelf onvoldoende tot uitdrukking komen. Door
de veelheid van (sectorale) belangen komt er teveel druk op de kwaliteit als natuurgebied te
staan. De huidige situatie van gebruik en belangen is vergelijkbaar met de fase van
overexploitatie van de vroegere gemeenschappelijke (woeste) gronden op de Veluwe en
Drenthe, die tot in de 19e eeuw voortduurde. Deze overexploitatie wordt vaak aangeduid als
“The tragedy of the commons” omdat door het gemeenschappelijk gebruik niemand zich
verantwoordelijk voelde om de overexploitatie te verhinderen. Op zee komt dit verschijnsel nu
nog steeds voor. Een oplossing moet worden gezocht in het aanwijzen van een
verantwoordelijke beheersinstantie.
Wanneer het gebied als uitgangspunt wordt genomen, kan een betere afweging worden
gemaakt bij beslissingen over gebruik en ruimtelijke planning. Keuzes over de juiste plekken voor
havens, welke zones extra bescherming behoeven , waar wel en waar niet gevist kan worden en
onder welke voorwaarden, moeten primair gemaakt worden vanuit de mogelijkheden en het
belang van het Waddengebied zelf. Anders dan voor natuurgebieden op land5 bestaat er thans
nog geen orgaan, noch nationaal noch trinationaal, dat bevoegd is een dergelijke integrale
afweging op verantwoorde en adequate wijze te maken. De oprichting van een
gebiedsorganisatie en een daaraan gekoppelde beheersorganisatie komt daarom steeds als
sterke aanbeveling (zie ook Raad voor de Wadden en Commissie Meijer) naar voren. Een
dergelijke organisatie zou apart van overheden als ministeries en provincies moeten
functioneren. Omdat het trinationale Waddengebied in ecologisch opzicht moet worden als een
geheel is het gewenst dat een dergelijke autoriteit voor het hele trinationale waddengebied
wordt opgericht. Dat betekent wel dat nationale gebiedsgebonden bevoegdheden ten behoeve
van een samenhangend functioneren van de hele Waddenzee dienen te worden overgedragen
aan een orgaan dat zijn werkgebied heeft in zowel Nederland, Duitsland als Denemarken. De
gebruikelijke publiekrechtelijke bevoegdheden op rijks- en provinciaal niveau van landen en
lokale overheden kunnen ook dan onverkort van kracht blijven. Een dergelijke autoriteit die zijn
werkgebied heeft in het hele trinationale waddengebied doet recht aan het bovennationale en
Europese belang van goed beheer van dit wetland.

6.2. Overheid
6.2.1. Verdere implementatie Internationale afwegingskaders
De kaders voor de gedeelde verantwoordelijkheid die landen hebben voor migrerende soorten
en de gebieden langs de trekroute zijn reeds vastgesteld en ondertekend door veel landen. Het
gaat om verdragen en overeenkomsten als AEWA en Ramsar-conventie. De naleving van
mondiale verdragen is echter zwak, omdat er niet of nauwelijks sancties bestaan. Het hangt af

5

Vergelijk: Natuurmonumenten als orgaan voor het Dwingelderveld, Staatsbosbeheer voor de
Oostvaardersplassen, etc.
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van de mate waarin de deelnemende landen het morele besef hebben dat zij zorg dienen te
dragen voor de natuur voorbij hun eigen grenzen.
De uitvoering en naleving wordt versterkt wanneer er Europese regelgeving over een betreffend
onderwerp wordt vastgelegd. Voor de trinationale Waddenzee betekent dat een versterking van
het kader. De gebieden in Afrika en Siberië profiteren daar echter niet van. Verbeterde
samenwerking van de Nederlandse overheid, vanuit het besef dat “onze” wadden samenhangen
met andere waddengebieden, die elkaar nodig hebben om als een samenhangend netwerk van
gebieden biodiversiteit in stand te houden, met de overheden in die regio’s kan de uitvoering
van de verplichtingen in de betreffende verdragen versterken.
Zowel aan het morele besef van de gedeelde verantwoordelijkheid, als aan de juridische
uitwerking daarvan dient verder handen en voeten gegeven te worden. Nederland zou, vanuit
het gegeven dat de Waddenzee een groot aandeel in die gedeelde verantwoordelijkheid heeft,
de drijvende kracht en kan daarmee de voortrekkersrol op zich moeten nemen.

6.2.2. Afstemming internationaal beleid op Waddenzeeherstel
6.2.2.1. Doorwerking van Europese natuurrichtlijnen in Europees Gemeenschappelijk
Visserijbeleid
Om binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid in de praktijk werk te maken van de
bescherming van het mariene ecosysteem, in plaats van de kortetermijnbelangen van het
behoud van de sector visserij voorop te stellen, is het nodig het GVB met de Kaderrichtlijn
Mariene Strategie en Natura 2000 te integreren. Daarbij dienen het voorzorgsprincipe en de
ecosysteembenadering leidend te zijn.
In het nieuwe GVB zouden lidstaten bovendien de bevoegdheid moeten krijgen om visserij in, of
met schadelijke gevolgen voor, beschermde gebieden in hun territoriale zee en EEZ te beperken
of te verbieden; niet alleen voor de eigen vloot, maar ook voor de internationale vloot. Deze
bevoegdheid is nodig om afspraken na te komen die gemaakt zijn in het kader van de Vogel- en
Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en die beogen tot een goede
ecologische status te komen en gebieden met een bijzondere ecologische waarde (zoals paai- en
opgroeigebieden, foerageergebieden en andere gevoelige habitats) te beschermen.
6.2.2.2 Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid en het Nationale Waterplan
Een van de hoofdthema’s van het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid is Mariene Ruimtelijke
Planning. Deze beoogt de verschillende functies op zee te benoemen en af te wegen waar de
verschillende functies en onder welke voorwaarden (ook met het oog op het realiseren van de
overige functies) plaats kunnen vinden. Voor de Noordzee wordt deze opgesteld in het Nationale
Waterplan. Enkele aspecten, zoals het zandtransport en het grondwaterbeheer, zijn voor de
Waddenzee ook van belang en worden daarbij meegenomen. Het is de vraag of het gebied – ook
in zijn internationale samenhang - daarmee voldoende recht wordt gedaan. Binnen het
tijdsbestek van deze opdracht kon dit niet worden nagegaan.
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6.2.2.3. Afstemming Matra-programma op beleid voor verbonden gebieden
Matra-projecten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, beogen de versterking van
instituties en de opbouw van capaciteit op het niveau van de centrale overheid, het lokale
bestuur en vooral de ‘civil society’ te versterken. De activiteiten dragen bij aan consensus voor
de versterking van de democratie en de rechtsstaat. Versterking van netwerken tussen
Nederland en de doellanden (‘twinning’) geldt als het basisconcept van het programma.
Voor het Natuurherstelplan Waddenzee, is vooral het Matra-programma voor Marokko relevant.
Het richt zich op versterken ecologische netwerken voor (Europese) biodiversiteit (waaronder
trekvogels). Belangrijk is daarbij ook de bijdrage die het versterken van de ecologische
netwerken levert aan het bestrijden van armoede en democratisering (civil society
development). Het programma is een uitstekend voorbeeld van de inbedding van de
internationale samenhang van natuur in overheidsbeleid. Het Waddenzeeherstelprogramma kan
aansluiten bij de mogelijkheden die MATRA biedt voor Marokko. Uitbouw van deze aanpak in
andere landen en eventueel in andere sectoren moet onderzocht worden.

6.3. Relatie met de samenleving
Een goede bescherming van gebieden langs de trekroute staat of valt bij steun en begrip van de
bevolking en lokale gebruikers. Overal langs de trekroute moet men doordrongen zijn van de
uitzonderlijke waarde van trekvogels en wadvogelgebieden langs de Oost-Atlantische trekroute.
In West-Afrika is de bevolking arm, waardoor het natuurbelang niet tot prioriteit verheven is.
Daar staat tegenover dat de gebruiksdruk nog niet overal zo groot is als in Europese
waddengebieden. Ook daar is bewustwording van belang. Bij een duurzaam gebruik van
natuurlijke hulpbronnen is iedereen gebaat. Zeker zich ontwikkelende samenlevingen die
grotendeels gebaseerd zijn op lokale bronnen voor voedsel en grondstoffen. Draagvlak wordt
verkregen door voorlichting en communicatie. Het stimuleren van ‘site support groups’ (zie
hoofdstuk 7) draagt bij aan maatschappelijke bewustwording en aan de opbouw van de ‘civil
society’ (zie ook Matra programma).
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7. INITIATIEVENPORTEFEUILLE
Deze bouwsteen ‘Internationale Samenhang’ beschrijft een relatief nieuw en onontgonnen
(maar niet minder noodzakelijk) thema. De hieronder genoemde initiatieven zijn een eerste
aanzet voor het herstelprogramma op internationaal niveau. Sommige initiatieven zijn reeds
voldoende concreet, zodat in 2009 gestart kan worden met de uitvoering. Andere zullen verder
uitgewerkt moeten worden. Bovendien zal de portefeuille de komende jaren verder gevuld
moeten worden met initiatieven ten behoeve van een goede bescherming van de Waddenzee in
internationale samenhang.

7.1. Staat en beheer van het ecosysteem
7.1.1. implementatie ‘early warning’-systeem
7.1.1.1. Naar een ‘early warning’ voor wadvogels
De implementatie ‘early warning systeem wadvogels’ omvat de volgende onderdelen:
1. Voortzetten van de monitoring van het broedsucces van wadvogelsoorten die in de
Waddenzee broeden. Deze monitoring is onderdeel van TMAP, maar desondanks een
jaarlijks punt van discussie binnen LNV.
2. Opstarten van een monitoringprogramma van het broedsucces van een zorgvuldig
gekozen selectie van wadvogelsoorten die buiten de Waddenzee broeden.
3. Opstarten van een monitoringprogramma van conditie en mortaliteit van een zorgvuldig
gekozen selectie van wadvogelsoorten.
4. Ontwikkelen van een volwaardig early warning system op basis van de geïntegreerde
populatiemonitoring.
5. Initiëren of ondersteunen van monitoring buiten de Waddenzee die dit early warning
systeem verder ondersteunt. Daarbij moet gedacht worden aan de Arctische
broedgebieden en de Afrikaanse overwinteringsgebieden.
Uitvoering: Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation), Hans Schekkerman & Bruno Ens (SOVON).
Het onderzoek wordt getrokken door het Vogeltrekstation en SOVON Vogelonderzoek
Nederland en wordt deels uitgevoerd door vrijwilligers.
Tijdpad en mijlpalen: 2010-2012 opzetten van de ‘early warning’ (opzetten ringgroepen,
opzetten waarneemprogramma’s, ontwikkelen van data analyse modellen). Daarna is de
uitvoering structureel.
Financiering: ministerie van LNV. De totale kosten voor het opzetten van het systeem bedragen
600.000 euro (2010-2012). Daarna moet jaarlijks in kosten worden voorzien voor coördinatie,
ondersteunen ringgroepen, data analyse en rapporteren (waaronder eventueel afgeven van een
early warning). Deze jaarlijkse kosten worden geschat op 200.000 euro per jaar (Bron SOVON, op
basis van projectvoorstel, bijlage 9.3.) Opdrachtverlening gebeurt, in verband met het
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structurele karakter, steeds in tranches van 10 jaar. Dit gebeurt voor onbepaalde tijd, tenzij
medegebruik volledig wordt beëindigd.
Onderzoeksvoorstel: zie bijlage ‘Towards integrated population monitoring of birds of the
Wadden Sea’
7.1.1.2. Naar een ‘early warning’-systeem voor zeezoogdieren
De implementatie ‘early warning systeem zeezoogdieren’ omvat de volgende onderdelen:
1. Doorvertalen initiatieven voor wadvogels naar zeezoogdieren
2. opzetten van een onderzoek waarin het gebruik van ‘stationairy acoustic monitoring
systems’ in de Waddenzee voor een beter begrip van de rol van het gebied in de
levenscyclus van bruinvissen
Uitvoering: IMARES/NIOZ
Tijdpad en mijlpalen: Er is een jaar nodig voor het doorvertalen van het ‘early warning’-systeem
voor wadvogels naar een voor zeezoogdieren. Daarna is twee jaar nodig voor het opzetten van
het systeem
Financiering: ministerie van LNV en EU. Kosten: de totale kosten voor het opzetten van het
systeem (inclusief projectplan) bedragen 600.000 euro. Daarna moet structureel (jaarlijks)
worden voorzien in kosten voor coördinatie, verzamelen data, data-analyse en rapportage
(waaronder eventueel afgeven van een early warning). Deze structurele kosten worden geschat
op 200.000 euro per jaar (Bron SOVON. Op basis van projectvoorstel, bijlage 9.3.).
Opdrachtverlening gebeurt, in verband met het structurele karakter, steeds in tranches van 10
jaar. Dit gebeurt voor onbepaalde tijd, tenzij medegebruik volledig wordt beëindigd.
7.1.1.3. Kennisontwikkeling levencyclus en gebruik gebieden vissen
De ‘kennisontwikkeling levencyclus en gebruik gebieden vissen’ omvat de volgende onderdelen:
1. Opvullen lacunes structurele monitoring demersale en pelagische vis: nu wel onderdeel
van ZKO, maar voor 2-3 jaar, niet structureel.
2. Vis onderdeel maken van TMAP/QSR (analyse onderdeel 1 en samenvoegen
internationale data).
3. Wat betreft de migrerende vissoorten zijn met name vragen over de rol van de
Waddenzee in de levenscyclus interessant. Deze soorten worden over het algemeen
weinig gevangen in de actieve surveys, waardoor er over de ruimtelijke verspreiding
weinig informatie bekend is. Ze worden wel in de twee fuikenprogramma’s gevangen,
zodat er over de jaardynamiek (op twee punten) wel het een en ander bekend is. Veel
van deze soorten trekken tussen zoet en zout en brengen een deel van hun leven door in
de Waddenzee. Wat dit onderwerp betreft zijn er een aantal onderwerpen die nu nog
niet gedekt zijn door lopende programma’s en die met een relatief geringe financiële
inspanning gerealiseerd zouden kunnen worden:
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•

microchemistry analyse van schubben en otolieten. Door de verhoudingen van
bepaalde elementen (b.v. strontium/calcium) die ingebouwd worden in
gehoorsteentjes of schubben tijdens het leven van vissen, is het mogelijk te
onderzoeken hoeveel tijd deze dieren hebben doorgebracht in zout versus zoet
water (Borcherding et al. 2008). In de bemonstering uitgevoerd door het NIOZ
worden al jaren schubben en otolieten verzameld van zalmachtigen, die nooit
geanalyseerd zijn. Binnen het diadrome visprogramma van IMARES worden nu nog
geen schubben/otolieten verzameld, maar zijn die mogelijkheden er wel. Dit soort
analyses kan erg veel nieuwe informatie opleveren over de functie van de
Waddenzee voor deze soorten. Budget: Jaarlijks 200.000 Euro.

•

Alle huidige monitoring (met uitzondering van ZKO) behelst slechts de uitvoering en
een basale rapportage. Daarom heeft tot nu toe de tijd ontbroken om alle
informatiebronnen op soortniveau eens goed naast elkaar te leggen. Het ontbreekt
vooralsnog aan onderzoekstijd om dit te doen voor een aantal trekkende soorten. Zo
levert de DFS zelfs voor de zeldzame soorten een idee van de verspreiding, terwijl de
fuikenprogramma’s een idee geven van de jaardynamiek. Gecombineerd met
buitenlandse gegevens is het voor een aantal soorten mogelijk om een completer
beeld te krijgen van levenscyclus en het belang van de Waddenzee daarin dan we nu
hebben. Het doel van deze exercitie is om voor een aantal soorten de beschikbare
informatie te bundelen in een serie wetenschappelijke artikelen. Soorten die zich
hiervoor bij uitstek zouden lenen zijn fint, rivierprik, houting, zeeforel. Budget:
jaarlijks 150.000 Euro voor de vier genoemde soorten.

Financiering: ministerie LNV en EU. Budget: onderdeel 1: 370.000 Euro, jaarlijks en structureel
(bron: huidige kosten ZKO); onderdeel 2: 60.000 Euro, eens per 5 jaar (analyse QSR); onderdeel
3: Structureel, jaarlijks 350.000 Euro. (Bron IMARES)
Tijdpad en mijlpalen: PM: omdat er eerst op basis van bestaande deskundigheid een verkenning
en voorbereiding nodig is ten behoeve van een opdrachtverlening.
Uitvoering: IMARES, e.a.
7.1.1.4. Naar een ‘early warning’ voor gebieden
7.1.1.4.1. Geintegreerde monitoring via ‘Long Term Ecological Research’
Een geïntegreerde monitoring van het Waddenzee ecosysteem kan het beste worden
gerealiseerd via het opzetten van een aantal LTER gebieden, waarbij LTER een afkorting is van
Long Term Ecological Research. In dergelijke gebieden wordt de monitoring van abiotische en
biotische parameters op elkaar afgestemd om tot een beter begrip te komen van het
functioneren van het ecosysteem. Op dit moment worden in opdracht van de Waddenacademie
plannen ontwikkeld voor het opzetten van een of meer LTER gebieden binnen de Nederlandse
Waddenzee. Deze plannen zullen voor financiering worden ingediend bij het Waddenfonds. In
de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein is reeds een LTER gebied opgezet. De toekomstige
Nederlandse LTER gebieden moeten worden aangesloten opde Duitse. Een belangrijk derde
initiatief bestaat uit het opzetten van vergelijkbare LTER gebieden in de Deense Waddenzee.
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Een “early warning” op flyway niveau is pas mogelijk als langs de hele flyway LTER gebieden zijn
opgezet die goed functioneren.
Omdat LTER gebieden een belangrijke bijdrage zullen leveren aan een adequate bescherming
van wetlands langs de Oost-Atlantische vliegroute ligt het voor de hand de noodzaak voor
oprichting van deze gebieden te laten verlopen binnen het kader van de Wetlands Conventie
(Ramsar).
Financiering: Waddenfonds en ministerie van LNV. Budget: opstellen projectplan 100.000 Euro.
Daarna structurele kosten, op basis van bevindingen projectplan.
Tijdpad en mijlpalen: Opzetten LTER Nederlands deel van de Waddenzee in 2010. Doorvertaling
naar trinationale Waddenzee in 2012, alsook het maken van de start voor opzetten van LTER
langs de hele flyway.
Uitvoering: Waddenacademie, Wadden Sea Secretariat, RAMSAR
7.1.1.4.2. Opzetten van een ‘Webatlas of Migratory Movements of Wadden Sea Birds’
In maart 2008 is een gezamenlijk voorstel opgesteld door EURING, UNEP, Lemonosov Moscow
state University, British Trust for Ornithology, Dutch centre for Avian Migration and
Demography, Vogelwarte Helgoland, Copenhagen en Moscow Bird Ringing Centre om een
‘Webatlas of Migratory Movements of Wadden Sea Birds’ te ontwikkelen. Hiermee komt een
duidelijker beeld beschikbaar van de links tussen de Arctische broedgebieden en de Waddenzee,
een de betekenis van mogelijke negatieve trends van vogelpopulaties in de Waddenzee van. De
Webatlas beoogt een integrale ontsluiting van aanwezige data te bewerkstelligen.
Het voorstel is in 2008 ingediend bij de TWSC, maar heeft geen vervolg gekregen. Specificatie
met betrekking tot financiering, tijdpad en mijlpalen en uitvoering is reeds bekend bij het
ministerie van LNV Noord.
7.1.2. ‘early warning’-systeem benutten in de beleid- en beheercyclus
7.1.2.1. Beleidscyclus
Een beleidcyclus waarin het ‘early warning’-systeem voor soorten en gebieden benut wordt
dient de volgende onderdelen te omvatten:
1. formuleren van de doelstellingen voor het beleid
2. kaders stellen voor het gebruik (vergunningplicht en bijbehorende voorwaarden) – Er
zou overwogen moeten worden om in de Natuurbeschermingswet op te nemen dat
stringentere beperkingen worden opgelegd bij negatieve informatie uit het ‘early
warning’-systeem (bijv. via een stoplichtsysteem6)

6

In een dergelijk systeem zouden tekenen van achteruitgang van bepaalde indicatorsoorten of gilden (bij vissen)
ertoe moeten leiden dat aan het gebruik in het betreffende gebied beperkingen worden opgelegd (rood) , dan wel
stringente voorwaarden (oranje), waarbij de gebruiker door bepaalde monitoringverplichtingen tevens in de gaten
moet houden hoe de situatie zich ontwikkelt.
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3. toetsen van beleidsdoelstellingen
4. bijstellen van het early warning systeem
Uitvoering: ministerie van LNV
Financiering: LNV. Budget: 60.000 Euro per jaar, voor onbepaalde tijd. Het gaat om de kosten
voor extra personeel ten behoeve van Waddenautoriteit of overheid.
Tijdpad en mijlpalen: conform tijdpad onder ‘implementeren ‘early warning’-systeem’
7.1.2.2. Beheercyclus
Een beheercyclus waarin het ‘early warning’-systeem voor soorten en gebieden benut wordt
dient te volgende onderdelen te omvatten:
1. formuleren van de doelstellingen voor het beheer
2. reguleren van het gebruik (vergunningen afgeven, gebieden sluiten etc.)
3. toetsen van beheersdoelstellingen
4. bijstellen van het ‘early warning’-systeem
Uitvoering: beheerautoriteit voor de (trinationale) Waddenzee
Financiering: ministerie LNV. Budget: 60.000 Euro per jaar, structureel voor extra personeel
Waddenautoriteit of beheerorganisatie.
Tijdpad en mijlpalen: conform tijdpad onder ‘implementeren ‘early warning’-systeem’
7.1.3. herstelkansen verdwenen soorten
Het project “herstelkansen verdwenen soorten” omvat de volgende stappen:
1. Opstellen van een door onafhankelijke deskundigen gefiatteerde lijst van alle soorten die ooit
in de Waddenzee voorkwamen en na verdwijning nog niet zijn teruggekeerd.
2. Voor elk van deze soorten een analyse maken waarom de soort tot op heden nog niet is
teruggekeerd ondanks de verbeterde bescherming van de Waddenzee.
3. Nagaan wat er in de Waddenzee of buiten de Waddenzee zou moeten veranderen om de
soort weer in de Waddenzee te laten terugkeren, of op zijn minst terugkeer mogelijk te maken.
4. Voor elke soort een schatting van de kosten die de benodigde herstelmaatregelen met zich
mee zouden brengen.
Tijdpad en mijlpalen: afronding project eind 2010
Financiering: ministerie van LNV of Waddenfonds. Kostenraming: 150.000 Euro (Bron: NGO’s, op
basis van ervaring met opstellen soortbeschermingsplannen)
Uitvoering: (afhankelijk van soortgroep) NIOZ/SOVON/RUG/IMARES, etc.
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7.1.4. Structurele financiering voor structurele monitoring
De ‘early warning’-systemen voor wadvogels en de op te richten LTER gebieden draaien deels op
bestaande monitoring. De financiering van die monitoring is echter niet structureel. Bij LNV is zij
deels ondergebracht bij beleidsondersteunend onderzoek voor internationale natuur (bijv. het
onderhoud van de internationale watervogeldatabase van Wetlands International) en deels bij
WOT-IN (zoals de meting van het broedsucces van een aantal karakteristieke wadvogelsoorten).
De financiering is jaarlijks een punt van discussie. Ook bij RWS staan belangrijke monitoring
programma’s in de Waddenzee voortdurend onder druk en dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het
wegvallen van belangrijke meetpunten op het moment dat zich grote veranderingen voordeden
in de Waddenzee. Dankzij het door NWO betaalde ZKO-programma zijn belangrijke gaten in de
monitoring tijdelijk opgevuld, maar deze financiering eindigt na beëindiging van het ZKOprogramma.
Tijdpad en mijlpalen: voor afzonderlijke onderdelen is structurele financiering voor onbepaalde
tijd nodig. Opdrachtverlening is nodig in tranches van tien jaar.
Financiering: ministerie VROM, V&W, LNV en Financiën. Budget: .
1. In het kader van het NEM coordineert SOVON in jaarlijkse opdracht van LNV de monitoring
van watervogels en broedvogels in de Waddenzee. Kosten bedragen 150.000 Euro per jaar voor
onbepaalde tijd. (Bron SOVON)
2. Door LNV wordt de monitoring in het kader van TMAP betaald. Dat is onderdeel van WOT-IN.
Jaarlijks bedraagt de monitoring voor zeehonden populaties 100.000 Euro en die voor de
reproductie broedvogels 106.250 euro. (Bron SOVON)
3. Flyway monitoring en onderzoek en bijhouden database Wetlands International: IWC
database (populatie groottes watervogels) Wetlands International 100.000 Euro per jaar
Arctische steltlopers en flyway monitoring en modellering 100.000 Euro per jaar. Arctische
ganzen en flyway monitoring 100.000 Euro per jaar (Bron SOVON).
4. ZKO. De toegekende programma’s lopen tot 2013 en zijn te vinden op
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7CWD9P.
Van het gehonoreerde monitoring voorstel "Monitoring abundance, composition, development
and spatial variation in macrozoobenthos and birds" bedragen voor de vogels de kosten 100.000
euro per jaar. Deze dienen na 2013 jaarlijks voor onbepaalde tijd te worden voortgezet (Bron
SOVON).

Uitvoering: ministerie LNV en V&W
7.1.5. Naar een autoriteit voor de trinationale Waddenzee
Om te komen tot een trinationale Waddenzee autoriteit wordt als eerste de volgende stap
genomen:
1. Verkennen van mogelijkheden van het instellen van een trinationale Waddenzeeautoriteit
Uitvoering: trekkersrol ligt bij de minister van VROM als coördinerend minister
Tijdpad en mijlpalen: start in 2010 met als streven om in 2020 de autoriteit in te stellen
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Financiering: ministerie van VROM. Budget: 60.000 euro/jaar gedurende 10 jaar
(personeelskosten).

7.2. Overheid
7.2.1. Verdere implementatie Internationale afwegingskaders
Voor het verder handen en voeten geven aan zowel het morele besef van de gedeelde
internationale verantwoordelijkheid voor soorten en verbonden gebieden, als aan de juridische
uitwerking daarvan zijn de volgende eerste stappen noodzakelijk:
1. Verkennen van mogelijkheden voor het juridisch uitwerken van internationale verdragen
als AEWA en RAMSAR. Hierin worden tenminste de volgende elementen opgenomen:
•

Opstellen van een trinationaal afwegingskader voor effecten van menselijke
activiteiten en ruimtelijke planning

•

Opstellen van een internationaal afwegingskader (langs verbonden gebieden en
voor soorten) voor effecten van menselijke activiteiten en ruimtelijke planning

2. Verkennen van mogelijkheden en kansen voor betere samenwerking tussen landen langs
de trekroute. Bij de mogelijkheden behoort het organiseren van een internationale audit
van de Waddenzee ter verbetering van de uitvoering van de internationale
verplichtingen:
•

Hoe wordt het beheer en beleid in de (trinationale) Waddenzee als onderdeel
van de trekroute beoordeeld?

•

Hoe worden de inspanningen beoordeeld van Nederland, Duitsland en
Denemarken ter verbetering van de natuurwaarden in de verbonden gebieden
over de grens?

3. Het nationale gehanteerde afwegingskader voor activiteiten in de nationale Waddenzee
dient naast effecten voor de trinationale Waddenzee ook de effecten op alle gebieden
die via migrerende soorten zijn verbonden in acht te nemen. De kennis uit de ‘early
warning’ systemen dient daarbij kwantitatief te worden benut. Het voorzorgbeginsel
dient ook gehanteerd te worden voor mogelijke effecten buiten de nationale
Waddenzee.
Uitvoering: trekkersrol voor onderdeel 1 ligt bij het ministerie van LNV. Voor onderdeel 2 ligt die
bij het Common Wadden Sea Secretariat en VROM. En voor onderdeel 3 ligt het bij VROM.
Tijdpad en mijlpalen: start verkenning beide onderdelen in 2011. Opstellen afwegingskaders
gereed in 2015. Internationale audit uitvoeren in 2015.
Financiering: Budget: tot 2015, 100.000 per jaar. Daarna jaarlijks, voor onbepaalde tijd 40.000
Euro voor thematische audit (onkosten van auditors) en 60.000 per jaar (secretariaat) (Bron:
SBB).
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7.2.2. Afstemming internationaal beleid op Waddenzeeherstel
7.2.2.1 Doorwerking Europese natuurrichtlijnen in het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Voor afstemming van het Waddenzeeherstel op het Europese Gemeenschappelijk Visserij Beleid
dienen de volgende stappen te worden genomen:
1. In de onderhandelingen over de hervorming van het GVB (in werking in 2013), zou Nederland
de volgende hervormingen moeten bepleiten:
•

het verder integreren van het GVB met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en
Natura 2000. Daarbij dienen het voorzorgsprincipe en de ecosysteembenadering
meer leidend te zijn. De integratie dient concrete uitwerking te krijgen in
toetsingskaders voor vergunningverlening en andere maatregelen. Voorwaarden
daarvoor moeten in het GVB worden geformuleerd.

•

Lidstaten krijgen de bevoegdheid om visserij in, of met schadelijke gevolgen
voor, beschermde gebieden in hun territoriale zee en EEZ te beperken of te
verbieden; niet alleen voor de eigen vloot, maar ook voor de internationale
vloot.

Uitvoering: ministerie van LNV, NGO’s
Tijdpad en mijlpalen: conform hervormingstraject GVB, tot eind 2013.
Financiering: ministerie LNV. Budget: totaal 400.000 Euro voor lobbycampagnes NGO’s ter
versterking van de overheidslobby (Bron: NGO’s); Overheid vooral “beleidsuren”.
Het Waddenzeeherstelprogramma kan aansluiten bij de mogelijkheden die MATRA biedt voor
Marokko. Uitbouw van deze aanpak in andere landen en eventueel in andere sectoren moet
onderzocht worden.
7.2.2.1. Afstemming Matra-programma op beleid voor verbonden gebieden
Het Waddenzeeherstelprogramma kan aansluiten bij de mogelijkheden die MATRA biedt voor
Marokko. Uitbouw van deze aanpak in andere landen en eventueel in andere sectoren moet
onderzocht worden.
Voor verdere afstemming van het Matra-programma op de ecologische verbondenheid van
gebieden langs de trekroute zijn eerst de volgende stappen noodzakelijk:
1. Verkennen hoe de ecologische voorwaarden voor het Waddenzeeherstelprogramma
kunnen worden opgenomen in de uitgangspunten van MATRA, met name voor
Marokko.
2. Onderzoeken van de mogelijkheden voor de uitbouw van deze aanpak in andere landen
en eventueel in andere sectoren.
Uitvoering: ministerie van BZ in samenwerking met ministerie van LNV
Tijdpad en mijlpalen: verkenning en uitwerking 2010
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Financiering: n.v.t. (bestaand geld effectief inzetten)
7.3. Relatie met de samenleving
7.3.1. Het organiseren van draagvlak
Voor het organiseren van draagvlak in de samenleving, zowel in het trinationale Waddengebied
als in de andere verbonden gebieden worden de volgende stappen ondernomen:
1. Een programma het bereiken van actieve interesse van de bevolking voor de trinationale
Waddenzee wordt opgesteld. Het bevat de volgende onderdelen:
•

Voorlichting over de ecologische eenheid van het trinationale Waddengebied

•

Het stimuleren van samenwerking tussen Waddenzee NGO’s in Nederland,
Duitsland en Denemarken

Uitvoering: ministerie van VROM , RCW, overheden in Duitsland en Denemarken in
samenwerking met Nederlandse en lokale NGO’s en gebiedsbeheerders.
Tijdpad en mijlpalen: planontwikkeling in 2010. Uitvoering 2011-2020
Financiering: ministerie van LNV, VROM (Waddenfonds) en BUZA (Matra). Kostenraming: totaal
500.000 Euro, waarvan 80.000 Euro in 2010 (extra personeelskosten, plus deelopdrachten),
daarna jaarlijks 50.000 Euro.
2. een programma voor het bereiken van actieve interesse van de bevolking voor de
landen langs de trekroute wordt opgesteld. Activiteiten richten zich op het benadrukken
van de uitzonderlijke waarde van de wadvogelgebieden ter plaatse. Het plan kan de
volgende onderdelen bevatten:
•

Onderzoek naar draagvlak voor natuurbescherming ter plaatse. Het betreft een
studie naar deels nieuwe, mogelijkheden voor het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen door lokale bevolkingsgroepen en het duurzaam functioneren van het
ecosysteem. Resultaat is een marketing document voor de lokale beheerorganisatie.
Onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd door een lokale kandidaat en kan het
karakter hebben van een promotie-onderzoek, waarbij aandacht is voor zowel
natuur- als sociaal- wetenschappelijke aspecten en de begeleiding door een team
van lokale en Nederlandse wetenschappers.

•

Steun vanuit de Nederlandse overheid (en NGO’s) voor het ontwikkelen en
uitvoeren van lokale communicatiestrategieën, gericht op het inrichten van lokale
natuurinformatiecentra, lokale radiostations en het ontwikkelen van
communicatiemiddels.

Uitvoering: ministerie van LNV, VROM en BZ in samenwerking met Nederlandse en lokale NGO’s
en gebiedsbeheerders.
Tijdpad en mijlpalen: verdere planontwikkeling in 2010-2012. Uitvoering 2011-2020
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Financiering: ministerie van LNV, VROM (Waddenfonds) en BZ (Matra). Kostenraming: minimaal
700.000 Euro, waarvan 60.000 per jaar in 2010-2012 (planontwikkeling) en 50.000 per jaar in
2011-2020 (uitvoering). (Bron: NGO, op basis van eerder, niet toegekend projectvoorstel
Waddenfonds)
7.3.2. Het versterken van de lokale capaciteit en structuren voor natuurbescherming
Voor het versterken van de lokale capaciteit voor natuurbescherming worden de volgende
stappen ondernomen:
1. versterken van de technische capaciteit van vogeltellers door training in
vogeldeterminatie en monitoringstechnieken (West-Afrika)
2. Steun voor het structureel maken van vogelmonitoring in Siberie en ander Arctische
gebieden door lokale onderzoekers.
3. Het versterken van de organisatiestructuur van Site Support Groups (naar voorbeeld
werkwijze BirdLife International). Dit draagt bij aan de continuïteit van het
natuurbeschermingswerk. Deze lokale groepen kunnen een grote rol spelen in het
vergroten van draagvlak voor natuurbescherming en in communicatie tussen
parkbeheer en bevolking. De organisatiestructuur van een lokale groep waarborgt het
behoud van kennis, ervaring en draagvlak.
Uitvoering: de uitvoering zou mede door een goedingevoerde NGO kunnen worden gedaan,
vanuit een daartoe geëigend overheidsprogramma als MATRA.
Tijdpad en mijlpalen: planvorming en opstarten 2010. Uitvoering 2011-2016
Financiering: 500.000 Euro, deels via MATRA. Opstarten 60.000 Euro in 2010. Daarna 100.000
Euro per jaar gedurende 5 jaar, voor opzetten organisatiestructuur in buitenland. (Bron: NGO’s)
7.3.3. Het opzetten van uitwisselingsprogramma’s
In de meeste gebieden langs de trekroute wordt hard gewerkt aan natuurbescherming.
Uitwisseling tussen vrijwilligers, schoolkinderen, professionals, terreinbeheerders en lokale
bestuurders ligt dan ook voor de hand.
1. Opzetten van een uitwisselingsprogramma tussen landen langs de Oost-Atlantische
trekroute. Een speciale rol kan daarbij zijn weggelegd voor enerzijds vrijwilligers in het
trinationale Waddengebied (bv Wetlandwachten van Vogelbescherming Nederland) en
anderzijds de Site Support Groups. Dit plaatst het lokale werk in een internationaal
kader en draagt bij aan het onderlinge gevoel van verbondenheid
Uitvoering: BirdLife International, Wetlands International en ministerie van LNV, VROM en BZ
Tijdpad en mijlpalen: start in 2013, uitvoering over een periode van 3 jaar.
Financiering: ministerie van LNV, VROM en BZ. Budget: totaal 150.000 Euro, waarvan 30.000
Euro personeelskosten en 50.000 Euro reis- en verblijfskosten (Bron: NGO’s).
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8. FINANCIERINGSKANSEN
Financieringskansen zijn sterk afhankelijk van de intentie van de Nederlandse overheid om het
natuurherstel van de Waddenzee prioriteit te geven en daarbij de internationale relatie serieus
te betrekken. Internationale verdragen en Europese regelgeving geven reeds het internationale
belang van het gebied aan. Met de recente aanwijzing als de UNESCO Werelderfgoed is
wederom en temeer erkend dat de Waddenzee in internationale context meetelt. Financiering
zal daarom geen probleem kunnen zijn. Als bronnen valt te denken aan:
Waddenfonds
Budget LNV
Interreg
Andere Europese fondsen
European Science Foundation (LTER)
SMOM
Bedrijfsleven (meeste kansen liggen bij de onderdelen onder 7.3. (relatie met de samenleving))
Matra
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Cover picture shows the Wadden Sea as a crucial link in the EastAtlantic Flyway; a
crossroad for birds on their way from Arctic breeding grounds to their African winter
quartersandback(J.Reneerkens).
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TheWaddenSeaisatidalareaofcrucialimportanceformillionsofbirds.Migratorybirdsusetheareaas
astopoversite torefuel for longflightsbetweenwinteringareasin WestAfrica andtheArcticbreeding
groundsbetweenNorthernCanadaandSiberia.InthisEastAtlanticFlyway,theWaddenSeaprovidesa
crucial link. Breeding birds critically depend on the intertidal, subtidal and pelagic food resources that
enablethemtoreartheiroffspring(vandeKametal.1999;Reneerkensetal.2005).
Important components of the Wadden Sea ecosystem are the high densities of shellfish and worms.
Especiallytheabundanceofshellfish,orbenthicfauna,enablestheoccurrenceofhighlyspecialisedbird
species,whichareuniqueforthisecosystem.Thevegetationofthesaltmarshesisutilisedbygeeseand
ducks for feeding, and by shorebirds, gulls and terns for breeding. Gulls, terns, mergansers, Egrets,
SpoonbillsandCormorantspreyupontheabundantsmallfishes.Biogenicstructureslikemusselbedsand
seagrass beds play an important role in the sediment cycles of the Wadden Sea and form biodiverse
communitiesthatofferapredictablefoodsourceformanybirdspecies.Saltmarshesandsandbanksare
usedashightideroostswheretheshorebirdscanstayundisturbed.
MostofthebirdspeciesthatdependontheWaddenSeaarelongdistancemigrantsthatcombineuseof
the Wadden Sea with breeding and wintering sites ranging from Southern Africa to High Arctic Canada
and Siberia, and emphasize the keyrole of the Wadden Sea in international biodiversity and ecosystem
functioning.ThishighvaluetobiodiversityoftheWaddenSeahasbeenlaiddowninvariousinternational
conservation agreements (e.g. EU Bird and Habitat Directives, RAMSAR Convention and the Africa
Eurasian Waterbird Agreement). It has led authorities to propose to UNESCO to recognize the
internationalimportanceoftheWaddenSeabyassigningitthestatusofworldheritagesite.TheWadden
Sea countries have also recognized the need to monitor the natural values of the Wadden Sea by
installingthetrilaterialmonitoringandassessmentprogram(TMAP).
However, the natural values of the Wadden Sea area are threatened by human activities. Largescale
exploitation of shellfish by bottomdredging fisheries severely affects the sediment and deprived birds of
theirfood(Ens et al.2004;Piersma etal.2001). Shrimpfisheriesprobablyresultinmanybycatchesof
nontargetspecies(Walter&Becker1997).Increasingmasstourismandmilitaryactivitiesdisturbbirdsat
high tide roosts and communal moulting areas (Krijgsveld et al. 2004; Heunks et al. 2007). Spatial
developments,suchastheconstructionofwindfarmsandthe extensionofindustrialharbours,decrease
theareaavailabletobirdsforforagingorroosting(Witte&vanLieshout2003).Theimpactofthelarge
scaleexploitationofnaturalgasintheWaddenSeaisstilllargelyunknownanddifficulttoquantify,but
theseactivitieswarrantclosescrutiny.
ManybirdsthatmakeuseoftheWaddenSeaareindecline(Blewetal.2007;vanRoomen etal.2005).
Two species that stay in the Wadden Sea area yearround (Eider and Oystercatcher) are severely
declining compared to elsewhere in their range. This indicates that the causes of these negative
developmentstoalargeextenthavetobesoughtwithintheWaddenSea,ratherthanelsewherealong
the flyway (Reneerkens et al. 2005). However, as many birds spend part of the annual cycle in other
areasalongtheEastAtlanticflyway,changeselsewheremayalsoaffectthesebirds(e.g.Meltofteetal.
2007).Forexample,winteringshorebirdsarealsodeclininginestuariesalongthewestcoastoftheUK,
but increase along the east coast, and these changes are related to global warming (Austin & Rehfisch
2005.
Birds canbe usedasreliableindicatorsofthestate of theWadden Seaecosystem.Nowadayswehave
goodknowledgeofthe(trendsin)birdnumbersintheWaddenSea.However,threatstobirdpopulations
areoftenrecognisedtoolate,andjustlookingatbirdnumbersdoesnotrevealthecausesofthenegative
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trends.WethereforeproposetointensivelystudytwelvetypicalWaddenSeabirdspeciesthatutilisethe
Wadden Sea area in different ways. By integrating detailed studies on survival, reproduction, condition,
total numbers and distribution of Wadden Sea birds, it will be possible to detect negative and positive
developments of bird populations at an earlier stage than by counting only. Furthermore, by making
strategic comparisons between developments of different “indicator species”, and by comparing local
developments in the Wadden Sea with developments elsewhere, we will be better able to pinpoint the
mostimportantbottlenecksforWaddenSeabirds,andtakeappropriateactions.

Theaimofthisdocumentistofirst describewhatgoalanIntegratedPopulationMonitoringprogram in
the Wadden Sea serves: creating an annual index of the state of Wadden Sea birds. We subsequently
describehowthiscanbeachievedusingIPM,andexplainwhattheIPMprogramentails.Wewillpresent
twelvemodelspeciesthatshouldbemonitoredintensivelyintheIPMprogram.Abriefdescriptionofthe
present state shows that parts of the monitoring program are already in place, but these need to be
gathered under the “IPMumbrella” in order to achieve standardisation. For most species, additional
projectshavetobesetup.Wepresentanumberofstepsthathavetobetakentoachievethis.
A more detailed description of current projects and basic information on the selected model species is
givenintwoappendices.
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TheultimategoaloftheIPMprogramthatweoutlinehereistoconstructan annualindexofthestateof
Wadden Sea birds using a selection of representative and easytostudy bird species that can serve as
indicators. The idea has much in common with the UK Farmland Bird Index (Gregory et al. 2005), but
goeswellbeyonditbecauseinadditiontonumbersanddistribution,weproposetheuseofdemographic
informationaswellasdataontheconditionofindividualbirdsandtheirfoodsupply.Buildingtheannual
indexbasedonIntegratedPopulationMonitoringservesanumberofmainpurposes:
1. Creatinganthatreactsto(potential)threatsatanearlystage.
2. thecontinuedexistenceofbirdspeciesforwhichtheWaddenSeaplaysacrucial
role,viatheidentificationofcruciallifestagesthatinfluencechangesinpopulationsize.
3.  favourableconservationstatusof selectedspeciesasrequestedbytheEUBirdand
HabitatDirectiveandevaluatingmanagementpolicies.
4. observedtrendsinnumbersanddistributionfromunderlyingdemographicchanges
5. futurepopulationdevelopmentsunderdifferentscenarios


The annual index will be largely based on indices of the rate of population change, derived from IPM
models, for all model species combined or for any combination of species regarding habitat, diet,
taxonomy or conservation status. Since this estimate is not only based on count data, but stems from
population models integrating count data and demographic data (box 2), it reacts more quickly to
changesintheunderlyingprocesses(earlywarning)andhasmorepredictivepower,makingitpossibleto
forecast population trajectories for a number of years, depending on the longevity of the species
considered (Figure 1). For each species, it is also possible to use IPM to pinpoint the most crucial life
stagesthatinfluencechangesinthepopulationsize(Figure1).Thisinformationisimportantasitenables
ustotargetconservationeffortsattheappropriatescale,timeofyearorhabitats.
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sizeoftwoEurasianOystercatcherpopulationsintheDutchWaddenSeabasedonIntegratedPopulationModelling
(observedchangexsensitivity,modifiedafterOosterbeeketal.2006).
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The IPM index can be complemented by incorporating measures of condition of birds belonging to the
target species.Adequatemeasuresofconditioncan increasethe earlywarningeffectsinceespecially in
longlived species, ecosystem deterioration is seen first in reduced condition (eg. Verhulst et al. 2004)
before reproduction and survival are affected. Apart from the widelyused body mass residuals, blood
samples may be taken to establish haematological parameters (hematocrit, buffy coat) that serve as
indicators of condition. Condition measures can be included directly into the index in a way yet to be
established,orcanbepresentedseparatelyforallspecies.


Atalaterstage,monitoringofthefoodsupplythatselectedbirdspeciesdependonintheWaddenSea,
can be a useful addition to the IPM program. Three broad categories of food can be distinguished:
shellfish, worms, and fish (Figure 1). Food is not homogeneously distributed but, instead, occurs in
patches. By mapping food densities within patches, the number of patches and patch sizes annually,
temporal and spatial variation in food can be compared to changes in bird distribution, numbers,
demography and condition. For example, ever since the early 1990s shellfisheating shorebirds are
decreasing in the Dutch Wadden Sea, while wormeating shorebirds are increasing in numbers (van
Roomen et al. 2005, 2006). These changes seem to run parallel to changes in food densities: shellfish
stocks,atleasttheavailablefractionsformigrantshorebirds,havecollapsed,whilewormstocksshowan
upwardtrend(Kraanetal.2007).
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Effective conservation and management of bird populations requires a sound understanding of the
underlying biological processes. Environmental changes, often resulting from human activity, will alter
resource availability and such changes in environmental factors will affect the vital rates (fecundity,
survivalandmovement),whichinturndeterminepopulationsize.IntegratedPopulationMonitoring(IPM)
involvesthesimultaneousmonitoringofnumbersandvitalratesinordertoindicatechangesinpopulation
sizeandalsoservestoindicatethelikelycausesofpopulationchangebyidentifyingthe stageofthelife
cycleaffectedbyenvironmentalchanges.
IPM thus requires that numbers as well as vital rates of a number of model species are monitored
simultaneously.Box1liststhedifferentingredientsthatareneededforasuccessfulIPMprogram.
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Populationsize
Estimatesofpopulationsizecanbeobtainedfromfullcountsatrelevanttimesoftheyear,i.e.mid
winterorduringmigrationpeaks.Breedingbirdscanbebestmonitoredthroughbreedingbirdcensuses
atasufficientlylargenumberofrepresentativesitesor,alternatively,byintegralcountsofbreedingpairs
ornestsforscarcerspeciesorcoloniallybreedingspecies.

Schematicoverviewofmeasuringandmonitoringtechniques(blueboxes)thatcanyielddatato
estimateIPMparameters(yellowovals)thatcansubsequentlybefedintopopulationmodelsthatprojectthe
rateofpopulationchangeandcanbeusedtomodeltheeffectsofcertainscenario’sorexternalvariables
(greyboxes).ModifiedafterGreenwoodetal.(1993)


Fecundity
Measuresoffecunditycanbeobtainedbydetailedstudiesofclutchsize,hatchingsuccess,andnest
failurerates(usingtheMayfieldmethod)ofbreedingbirds.However,thereareshortcutspossiblefor
birdsthatbreedoutsidetheWaddenSeabyvisuallyestimatingjuvenilerecruitment(themethod,of
course,alsoworksforlocalbreedingbirdsthatstayintheWaddenSea).Inautumn,theyoungofmost
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Survivalandmovement
Measuringsurvivalandmovement(immigration,emigration)requiresthatindividualbirdscanbe
followedthroughtime.Formanyyears,recapturesanddeadrecoveriesofbirdsmarkedwithmetalrings
havebeentheprimarysourceofinformationtoestimatetheseparameters.However,duetothe
generallylowrecoveryandreportingrates,estimatingdemographicratesusingmetalringsrequires
largesamplesizesandlongtimeseries.Theuseofindividualcolourmarkscombinedwithdedicated
efforttoreadthesemarksfromadistancecangreatlyimprovetheprecisionofsuchestimates,evenat
shorttimescalesandwithfewerbirdsmarked.Ringingeffortscanbespecificallytargetedatmeasuring
adultsurvivalby(re)capturingadultbirdsatthenest,byconstanteffortringingatfixedlocationsand
timeintervals,i.e.bysettinguplocalringinggroups,oratmeasuringpostfledgingandfirstyearsurvival
byringing(largenumbersof)pulliorjuvenilebirds.
Accordingtocapturerecapturetheory,thenumbersofindividualsthatrepresentsimilar,uniquetime
seriesofpresenceabsence,socalledcapturehistories,followamultinomialdistribution,andcanbe
usedtoconstructMaximumLikelihoodestimatesoftheprobabilitiesofsurvival,recapture,and




The integration of information on vital rates with estimates of population sizes can be achieved in a
numberofways,andrequiresagreatdealofsophisticatedmodelling(box2).
Traditionally, markrecapture studies are used to estimate annual survival probabilities (box 1). Other
studies estimate population size or indices of population size, i.e. census data. To investigate whether
census data are compatible with the estimated survival probabilities, survival rates (and measures of
fecundity) canbeincorporatedintopopulationmodelsinanattempt toexplaintheobservedpopulation
declines (Freeman et al. 2007; Box 2). This is a first and fruitful step towards Integrated Population
Modelling. However, these approaches ignore the sampling variability of the estimators of the
demographicrates.Tocomearoundthisproblem,itisimportanttorealisethatcensusdatathemselves
also contain information on survival. By modelling census data and demographic rates simultaneously,
imprecisionandcorrelationintheestimatorsaretreatedmoreaccuratelyandallavailabledataisusedin
themostefficientway(Besbeasetal.2002;2005;Thomasetal.2006;Box2)..
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Thereareseveralwaystotreatintegrationofcountdatawithvitalrates.Traditionally,estimatesofvital
ratesobtainedfromfieldstudiesarecollatedintoageorstagestructuredmatrixpopulationmodels.The
predictionsfromthesemodelsarethencontrastedwiththecountdata.Itisalsopossibletousea
deterministicpopulationmodel,anduseaGeneralizedLinearModel(GLM)toobtainestimatesofthe
(changesin)populationsizeincorporatingsitespecificdata.Themethodisbrieflyillustratedhere,based
onFreemanetal.(2007):
Consideradeterministicpopulationmodel:

Nj+1=Nj(ϕaj+ϕ1jϕpfjpFPAj)







EP

NP

WhereFPAj=CSj×HSj×(1−EFRj) ×(1−NFRj) 





1a





1b

AndNj=populationsizeinyearj;Nj+1=populationsizeinyearj+1;ϕaj=adultsurvival;
ϕ1j=firstyearsurvival;ϕpfj=postfledgingsurvival;p=numberofbreedingattempts.CS=
clutchsize;HS=hatchingsuccess;EFRandNFR=nestfailureratesduringtheeggand
neslingstage;EPandNP=lengthsoftheincubationandnestlingperiods.
ApplyingEq.(1a)recursivelyoverTyearsweget:
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Andhence:


Ln(Nj)=ln(N1)+

j−1

∑ ln(ϕ +ϕ ϕ
ai

i=1

1i

Substitutingintoamodelofbirdcountswheretheexpectedpopulationsizedependsonfactorsspecific
tosite(S)andtotalpopulationsizeinthatyear(N):
ln(ij)=ln(Si)+ln(Nj)=si+nj
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yields:
ln(ij)=si+ln(N1)+

j−1

∑ ln(ϕ +ϕ ϕ
i=1

ai

1i

pfipFPAi),

sincetheyearspecificsurvivalestimates,andtheyearspecificproductivityparametersareknown,the
onlyunknownparametersintheequationaretheinitialpopulationsizeN1,thesiteeffectssiandthe
numberofbreedingattemptsp.Pisusuallyknownfromfieldstudiesorliterature,andtherebythewhole

lasttermoftheequationcanbereplacedbyasinglesymbol(k )forsimplicity:
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Unfortunately,thisapproachignoresthefactthatthecountdatathemselvesalsocontaininformationon
theunderlyingvitalrates.Thisisparticularlyunfortunatebecausecountseriesoftenspanseveral
decades,coveringalargevarietyofchangingenvironmentalconditions,andthuspotentiallyenabling
scientiststodetecttheintrinsicandextrinsicdriversofpopulationdynamics.Byspecifyingtherelevant
populationprocessesinoneintegratedstatisticalmodelthatincludesallavailabledatasourcesinthe
estimationprocess,amoreefficientuseofdataisachieved,resultinginbetterestimates.Theideacan
beeasilyillustratedbyrecallingequation1a:


Nj+1=Nj(ϕaj+ϕ1jϕpfjpFPAj)

WhereNareestimatesofthepopulationsizeandϕareestimatesofsurvival.WhenestimatesofNare
knownfromcensusorcountdata,MaximumLikelihoodestimatesofϕcanbeobtainedfromthe
LikelihoodofthecensusdataLc.Atthesametime,MaximumLikelihoodestimatesofϕcanbeobtained
fromcapture–recapturestudies,whereLristhelikelihoodderivedfromthemultinomialprobabilitiesof
thedifferentcapturehistories(Box1).BothLikelihoodscanthenbecombinedintoonejoinedLikelihood,
Lj=LcLr,yieldingasingleMLestimateofϕbasedonbothcensusandcapturerecapture(orrecovery)
data(Besbeasetal.2002;2005).
TherecentintroductionofBayesianstatespacemodels(Thomasetal.2006;TerBraak2006)have
madeitpossibletofitcomplexmodelswhereseparatelikelihoodfunctionsforallkindsofdatasources
(e.g.counts,colourmarkresightings,ringrecoveriesandrecruitmentobservations)canbebecombined
bymaximizingthejointlikelihoodLj.Thisnew,alternativeapproachisnowbeingdevelopedfurtherand
willsoonbereadyforimplementationintheWaddenSeaIPM.However,thesimplicityoftheGLM
approachasdescribedabovemakesthismethodmoreaccessible,andcanbeusedasafirststep
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ThereisalreadyawidevarietyofstudiesonbirdsintheWaddenSea,includingmanylongtermsingle
speciesstudiesandmonitoringprojectsthattargetmultiplespecies.Mostoftherelevantstudiesarelisted
inAppendix1.WeenvisagethatIntegratedPopulationMonitoringofbirdsintheWaddenSeamakesas
much use as possible from these ongoing studies, by providing a common framework rather than by
setting up new parallel research activities on the same species. In this setup, the scientists involved in
theseongoingstudiesjoinforcesundertheumbrellaoftheIPMprogram,contributingtheirdataforjoint
analysisandreportingandwherenecessarymakingadjustmentstoexistingroutinesenablingcollectionof
datarelevanttoIPM.Theprogramwilladoptaselectionof‘targetspecies’amenabletoIPM.Aprovisional
selection of thirteen species is outlined here (Figure 2) and additional information on these species is
given in Appendix 2. The species have been selected on the basis of three important criteria: 1). The
Wadden Sea represents an important part of their distribution during either the breeding or the non
breedingseason; 2). Thespeciesmigratory habits connectstheWadden Seatoarea’selsewhereinthe
species range; and 3) the species should be comparatively easy to study. The thirteen selected species
includesevenoutofthetwelvehighpriorityspeciesselectedforinclusionintheTMAPmonitoringscheme
for breeding success (Koffijberg 2008). The other six species only occur as nonbreeding visitors to the
Wadden Sea. Not all of the target species are currently fully covered (i.e. including numbers, breeding
productivity, survival parameters, and condition) by existing studies and programs. We envisage that
thesegapsareidentifiedandfilled–iffundingcanbeascertainedbysettingupnewresearchactivitiesor
additionstoexistingstudies.

•

•

•

•

Numbers(highfrequency))
o
o
o

Wintercounts
Migrationpeakcounts
Monitoringofbreedingbirds

o
o
o

Local
Largescalejuvenilecounts
Juvenileproportionsincatches

o
o

(Colour)ringingprogrammesbreedingbirds
Coordinatedcapturerecaptureprogrammesformigratoryandwinteringbirds

o
o
o
o
o

Conditionmeasuresofbirds
Speciesspecificdiet
Monitoringthefoodsupply
Lowtidedistributionofforagingbirds
YearrounddistributionofWaddenseabirdsusingringing

Reproductivesuccess

Survival

Additionalinformation
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num.
distr.
repr.
surv.
cond.
1970



1975

1980

1985

1990

1995

HerringGullbreeding

2000

2005

2010 1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

CommonTern–breeding

  Selection of IPM species. Bars indicate monitoring of numbers, distribution, reproduction, survival and
condition from 1970 to present. Darkness of bars indicates the intensity of the studies.
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At present, monitoring of numbers and distribution in the Dutch Wadden Sea of all thirteen proposed
target species is adequately covered by the schemes of the “Network Ecological Monitoring” from
GAN/CBS,coordinatedbySOVON(atleastsince1975)andintheGermanandDanishWaddenSeabythe
activitiesofTMAP(since1991).However,forsomespecies,additionalcountsduringthemigrationpeak
areneededtobeabletoestimatethemaximumnumberusingtheWaddenSea.Atpresent,thelowtide
distributionofforagingbirdsislargelyunknownandcannotbelinkedtodataontheirfoodsupply.
Monitoringofbreedingsuccess,andespeciallysurvivalandcondition,isfragmentaryandcontinuationis
notguaranteedbyinclusionintolongtermschemesforanumberofspecies(e.g.CommonEider,Pied
Avocet, Lesser Blackbacked Gull, Herring Gull, Common Tern). In other, nonbreeding migratory
shorebirds, monitoring of reproduction (through identification of juvenile birds during catching) and
survival (from ringing with metal rings) does occur, but at an intensity that is (far) too low to yield
accurate and representative estimates (e.g. Red Knot, Dunlin, Sanderling, Bartailed Godwit), although
smallcolourringschemeshavebeensetuprecentlyforsomespecies.Yetotherspeciesarefullycovered
atpresentwithinspecialprojects,butactivitiesrelyalmostentirelyontheeffortsofvolunteers,whiletime
that can be allocated to coordination of the work by professionals is limited, often not part of their
professional duties and therefore entirely at the merit of their employers (e.g. Spoonbill, Darkbellied
Brent,Oystercatcher).

Analysesofnumbers,distribution,andreproductionofanumberofspeciesisnowadequatelycoveredby
SOVON/TMAP. Analyses of survival or condition are scarce and not standardized across species.
Developing statistical models to analyse new and old markrecapture and resighting data together with
recruitmentobservationsandlongtermbirdcountsinanintegrativeandspatiallyexplicitwayislacking
completely.

Numbers and distribution of birds of the Wadden Sea are reported annually by SOVON/TMAP. Data on
reproduction of a number of species are reported annually by SOVON/TMAP. No annual reports on
survivalorconditionexiststoday.


Allspecies
1) Collating existing (colour)ringrecovery and condition data from various singlespecies studies and
projectsintheWaddenSeainthe1970stothe1990s,thatwillformavaluablebaselineforcomparison
withcurrentandfuturedevelopments.
2)Developnewandexpandexistingwebbasedreportingfacilitiesforobservationsofcolourringedbirds
madebyprofessionalsandthegeneralpublic.
3)Developingstatisticalmodelstoanalysethenewandoldmarkrecaptureandresightingdatatogether
withrecruitmentobservationsandlongtermbirdcountsinanintegrativeandspatiallyexplicitway.
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4)DevelopingannualreportsoftheIPMWaddenSeaBirdIndicator,comprehensiveinformationonstatus
(numbers, distribution, reproduction, survival, condition) of selected model species, predictions of
populationtrajectories,overviewofidentifiedbottlenecksanddirectionsforimprovement.

BreedingbirdswithinReproductionMonitoringschemeWaddenSea(CommonEider,LesserBlackbacked
Gull,HerringGull,CommonTern).
Establishing a program for collecting field data on demographic rates (i.e. survival, recruitment and
movements)andbodyconditionthroughouttheWaddenSea,bymeansof:
a. Securing longterm commitment for the Reproduction Monitoring Scheme, intensification of work
andwherenecessaryincreasingthenumberofsites.
b. Settingup or intensifying of intensive colourringing and resighting studies at a representative
numberofsitesincombinationwitha.

Migratoryshorebirds(Oystercatcher(nonbr.),BartailedGodwit,RedKnot,DunlinandSanderling)
Establishing a program for collecting field data on demographic rates (i.e. survival, recruitment and
movements)andbodyconditioninshorebirdsthroughouttheWaddenSea,bymeansof:
a. Trapping and ringing of a wide spectrum of shorebird species (including large numbers of target
species)bylocalringinggroupsat45fixedlocationsintheDutchWaddenSea.
b.Settinguporintensifyingofintensivecolourringingandresightingstudiesatatleastanumberof
thefixedlocationsintheDutchWaddenSea.
c.Visualassessmentoftheproportionofjuvenilebirdsinthepopulationbyvolunteerobserversduring
fixedperiodsoftheyear(earlyautumn)ataselectionofsites.

(Breeding) Birds now covered by special projects (Great Cormorant, Spoonbill, Darkbellied Brent,
Oystercatcher).
Establishing a program for collecting field data on demographic rates (i.e. survival, recruitment and
movements)andbodyconditionthroughouttheWaddenSea,bymeansof:
a.Securinglongterm commitmentand funding fortheseprojects,intensificationofworkandwhere
necessaryincreasingthenumberofsites.
b.IntensifyingofcolourringingandresightingstudiesintheDutchWaddenSeawherenecessary.


Worldwide, there is growing concern about the negative impact of increasing human encroachment on
coastal and other habitats, overexploitation of resources, increasing humanwildlife conflicts, and global
climate change. More then ever, policymakers are in need of powerful tools to monitor the status of
ecosystems and to evaluate their measures. At the same time, knowledge about population dynamics, and
sometimes even numbers and distribution, is sketchy for a large number of important species (either
threatenedor“conflict”species)andinadequatetofillthisneed.EspeciallyintheNetherlands,withitslarge
populationsofmigratingandwinteringwaterfowlandshorebirdsthatsoheavilyrelyonourwetlands,(giving
rise to numerous threats and conflicts with an ever growing human population), there is surprisingly little
demographicresearchgoingon.Severalinitiativeshavebeendeployedthatidentifythisknowledgegapand
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trytosetgoalsandprioritiesforitssolution.Atleastthreeoftheseinitiativesareofdirectrelevancetothe
IPMframeworkfortheWaddenSeaoutlinedhere.

The Network for Population Dynamics NPD is a network of researchers from several Dutch Institutes
(currentlyNIOOKNAW,WUR,SOVON)thataimstocollect,manageandanalysedataon,andbringtogether
andexpandknowledgeabout,populationdynamicsofaselectionofspecies(primarilybirdsandmammals).
AstheIPMWaddenSeaframework,itidentifiestheneedforcollectingdemographicdatausingstandardised
markresighting techniques (e.g. colourringing), to secure longterm funding for projects that are already
running (now largely dependent on volunteers), to set up structures for data storing and handling, and to
increaseknowledgetoanalysedataandconstructpopulationmodels.The NPDnowfocusesonspeciesthat
aresubjecttohumanwildlifeconflicts(geeseandotherwaterfowl,largemammals,introducedspecies)but
alsowantstoapplytheknowledgethatwillbegainedtootherspeciesandsystems.Ofdirectrelevancehere
istheinclusion of the DarkbelliedBrentasoneofthefocal speciesthatalsoisamongthethirteentarget
speciesoftheIPMprogram.

Since1978,TheNetherlands,DenmarkandGermanyhavebeenworkingtogetherontheprotectionand
conservation of the Wadden Sea covering management, monitoring and research, as well as political
matters. In 1997, a Trilateral Wadden Sea Plan was adopted, and the TMAP common package was
implemented. The TMAP covers the entire Wadden Sea area including islands and offshore areas and
spansabroadrangefromphysiologicalprocessesoverpopulationdevelopmenttochangesinlandscape
and morphology. Its aims are to provide a scientific assessment of the status and development of the
Wadden Sea ecosystem and to assess the status of implementation of the trilateral Targets of the
WaddenSeaPlan.Currently,thenumberanddistributionofWaddenSeabreedingbirdsaremonitoredas
part of the TMAP, and inclusion of the monitoring of breeding success is in progress (Koffijberg 2008).
The IPM framework outlined here can be viewed as an extension of the TMAP activities, and can aid
successfulinclusionofmonitoringofbreedingsuccessandsurvivalintotheprogram.

With funding support from Vogelbescherming Nederland (BirdLife Netherlands), the Global Flyway Network
formallystarteditsactivitiesin2007.Briefly,theGlobalFlywayNetworkisapartnershipbetweenresearchers
worldwidedevotedtolongterm—usuallydemographic—workonlongdistancemigratingshorebirds.The
partnershipaimstobuildonthestrengthsofcomparativedemographicshorebirdstudiesworldwide,withthe
aim to understand and analyse the factors determining shorebird numbers in a rapidly changing world. In
practice it also tries to fill major gaps in coverage of fieldwork of the world’s most threatened shorebird
flyways. The Global Flyway Network currently supports research on shorebirds in Argentina and Australia.
Although focusing on a wider range of species, the IPM framework for the Wadden Sea outlined here
contributesdirectlytotheobjectivesanddeliverablesoftheGFNbysettingupandintensifyingdetailedlong
term demographic studies in one of the internationally most important stopover sites for waders: the
WaddenSea.
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ForGermanandDanishprojectsseekoffijberg(2008).



Bidder:DirectieRegionaleZakenNoordMinisterievanLNVinhetkadervanTMAP
Contractor:SOVONDutchCentreforFieldOrnithology,volunteers
Parameters:Numberofbreedingpairsofselectedspecies
Method:annualcensusof commonspeciesin of36 plots;annual censusofcolonialandrare species in
wholearea;censusofallspeciesinwholeareaevery5years.
Start:1991











End:continuing



Bidder:NEM(LNV,RWSRIZA,VogelbeschermingNederland)
Contractor:SOVON,RIKZ&RWSRIZA,volunteers
Parameters: Numbers of all waterbirds (Divers through auks), and selection of raptors and coastal
passerines.
Method:Fullcountofallwaterbirdsduringfivetimes/yearinwholearea.
Monthlyortwoweeklycountofsamespeciesinselectionofsites.
MonthlycountofallgeeseandswansSeptember–May
Annual(January)arealcountofofscotersandEiders
Start:1975(Arealcounts1993) 





End:continuing



Bidder:
Contractor:formerlyRIN,nowNIOZ
Parameters:reproductivesuccess,annualsurvivalprobability,condition,dispersal
Method:.
Start:1984(RIN)









End:1996
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Start:2006(NIOZ)









End:continuing



Bidder:DirectieRegionaleZakenNoordvanhetMinisterievanLNV
Contractor:DirectieRegionaleZakenNoordvanhetMinisterievanLNV.
Parameters:numberofwaterbirds.
Method:monthlyboatcountsofwatebirdsalongtwelvefixedtransects
Start:1985











End:continuing



Bidder:DirectieRegionaleZakenNoordvanhetMinisterievanLNV(WOT)
Contractor:SOVON,volunteers,staffofnaturemanagementorganisations.
Parameters:reproductivesuccess
Method:Measuringofnestingandfledgingsuccessofrepresentativesamplesofnestswithincoloniesof
Eider,Oystercatcher,Avocet,HerringGull,BlackheadedGullandCommonTern.Inadditioninformation
onLesserBlackbackedGull,Sandwichtern,ArcticTernandLittleTern.
Start:2005











End:continuing



Bidder:NIOZ
Contractor:NIOZ,VRSCalidris,VRSCastricum(BartailedGodwitonly),VRSFraneker(BartailedGodwit
only)andvolunteers(resightings)
Parameters:annualsurvivalprobaility
Method:AnnualcatchingofRedKnotsandbartailedGodwitsatvariouslocationsintheDutchWadden
Seaandapplicationofcolouredlegrings.’Additionalcatchesatmailnadsitesandonislandsduringspring.
AllresightingsalongtheFlywayaregatheredandprocessed.
Start:1998(RedKnot),2001(BartailedGodwit)

End:continuing
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Bidder:UniversityofGroningen(until2004),LNV,RWSRIKZ(Delfzijl19971999).
Contractor:SOVON,UniversityofGroningen,IMARESTexel,volunteers.
Parameters:Sizeoflocalbreedingpopulations,reproductivesuccess,annualsurvivalprobability
Method: Annual mapping of territories, measuring of nesting and fledging success. Catching and
colourringingofalladultandyoungbirds.Allresightingsaregatheredandprocessed.
Start:1983(Texel,Schiermonnikoog),1997(Delfzijl),2003(Ameland),2004(Vlieland)
End:continuing


Bidder:None(STWuntill2005).SOVON.
Contractor:UniversityofGroningen(until2005),SOVON(from2005),volunteers(resightings)
Parameters:Annualsurvivalprobability,condition,spatialdistribution
Method:Catching,bloodsamples(condition)andcolourringing
Start:2001







End:continuing,butintensitydecreasedafter2004



Bidder:LNV,NWO.
Contractor:Alterra,volunteers
Parameters:Populationsize,Annualsurvivalprobability,reproductivesuccess,springcondition.
Method: Annual catching of wintering and spring staging Brent in the Netherlands, annual catching in
Siberian breeding areas, measuring and weighing, colour ringing, estimating reproductive success by
countingproportionofyoungbirdsinpopulationanddeterminingfamilysizeinindividualbirds.
Start:1976











End:continuing.



Bidder:UppsalaUniversity(untill1999),GotlandUniversity(19992000),SOVON(from2004)
Contractor: Uppsala University & Gotland University (fieldwork in breeding areas, ), volunteers
(resightings),SOVONandAlterra(processingresightings).
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Parameters:Populationsize,Annualsurvivalprobability,reproductivesuccess,condition.
Method: Nest counts in all colonies, nesting and hatching success, colourringing of adults and fledged
young(until2001),allresightingsaregatheredandprocessed.
Start:1984
End:continuing,butintensitydecreasedafter2001.Colourringingceasedafter2001.


Bidder:NWO,RWSRIZA(until2005),UniversityofGroningen(until2005),BirdRingingCentreMoscow,
SOVON
Contractor: University of Groningen , Bird Ringing Centre Moscow, SOVON and Alterra (from 2005;
processingresightings)volunteers(resightings)
Parameters: Size of local breeding populations, reproductive success, annual survival probability,
condition.
Method:Nestcountsinstudycolonies,nestingandhatchingsuccess,colourringingofadultsandfledged
young,allresightingsaregatheredandprocessed.
Start:2002











End:continuing
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Bidder:none.
Contractor:WerkgroepLepelaar,UniversityofGroningen(from2006).
Parameters:Populationsize,Annualsurvivalprobability,reproductivesuccess,condition.
Method:Nestcounts,countsoffledgedyoung,colourringingoffledgedyoung,Allresightingsalongthe
Flywayaregatheredandprocessed.
Start:1982











End:continuing.



Bidder:Alterra(until2000),Natuurmonumenten(from2000)
Contractor:Alterra(until2000),Natuurmonumenten(from2000)
Parameters:reproductivesuccess.
Method:measuringofreproductivesuccessinenclosures,ringingofchicks.
Start:1986











End:continuing,butintensitydecreasedafter?



Bidder:NIOZ(19641995),UniversityofGroningen&Alterra(20012004)
Contractor:NIOZ(19641995),UniversityofGroningen&Alterra(20012004)
Parameters:Annualsurvivalprobability,reproductivesuccess
Meetmethode: Counting size of breeding population, measuring reproductive success, ringing of chicks,
measuringannualsurvivalprobabilitythroughanalysisofringrecoveries.
Start:1964











End:2004



Bidder:RWSRIZA
Contractor:RWSRIZA
Parameters:Annualsurvivalprobability,reproductivesuccess
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Method:measuringreproductivesuccess,colourringingoffledgedyoung,allresightingsaregatheredand
processed.
Start:1997











End:continuing



Bidder:FreeUniversitityofAmsterdam(until1997).
Contractor: Volunteers and students of Free Universitity of Amsterdam (until 1997), VRS Calidris and
SteltlopervanggroepFFF,Vogeltrekstation(processingofringingdata)
Parameters:condition,timingofmoult,annualsurvivalprobability.
Method: Monthly catching of waders at night during new moon at fixed location. All birds are ringed
measuredandweighed.
Start:1967(VRSCalidris),1980(SteltlopervanggroepFFF)
afterc.2000.

End: continuing, but intensity decreased
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Phalacrocoraxcarbo

Breedingbird,migrant

Breedingpairs1999–2003(%int.pop.)

1000(15%),

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

4200(3%)

Adultsringed(recovered)19902006*

2(0)

Pulliringed(recovered)19902006*

680(66)?

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

(?)

Monitoringsurvival,numberofstudies

1(RIZA)

Populationstudies

(?)

Diet:

Mediumsizedtolargefish(mainlybottomdwelling)

Feedinghabitat:

Subtidalandhightideintertidal

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NL,Germany,Denmark,Norway?

Suitabilityformonitoringreproduction

Good(breedingcolonies)

Suitabilityformonitoringsurvival

Amenabletocolourmarking,readingatroostsdifficult

Otherfeatures

Toppredatorwithpotentialimpactonfishcommunity


Platalealeucorodia

Breedingbird(migrant)

Breedingpairs1999–2003(%int.pop.)

720(>25%)

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

520(22%)

Adultsringed(recoveries)19902006*

154(37002includingresightingsofcolourringedbirds)

Pulliringed(recoveries)19902006*

3302(1202)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

9

Monitoringsurvival,numberofstudies

1(WorkingGroupSpoonbillsInternational)

Populationstudies

1(Schiermonnikoog)

Diet:

fish,crustaceans

Feedinghabitat:

intertidal

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NL,GermanandDanishWaddenSea
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Suitabilityformonitoringreproduction

Good,duetodistributioninbreedingcolonies

Suitabilityformonitoringsurvival

Good,Amenabletocolourmarking,readingrelativelyeasy

Otherfeatures

RecentshifttobreedinginWaddenSeafrommainland


Brantabernicla

Migrant,winter

Breedingpairs19992003(%int.pop.)



Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

26400(30%)

Adultsringed(recovered)19902006*

841(439)

Pulliringed(recovered)19902006*

9(3)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

n.a.

Monitoringsurvival,numberofstudies

1(WUR)

Populationstudies

1

Diet:

Grass,seaweed,algae,eelgrass

Feedinghabitat:

Saltmarsh,intertidal

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

ArcticRussia

Suitabilityformonitoringreproduction

Good,juvenilecountsinautumn

Suitabilityformonitoringsurvival

Good,extensivecolourmarking,ringsareeasilyread

Otherfeatures

Populationbreedingsuccesshighlyvariable

*Referstometalringedbirdsandrecoveriesonly,unlessstatedotherwise
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Somateriamollissima

Breeding,migrant,wintering

Breedingpairs19992003(%int.pop.)

7500(15%)

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

68000(7%)

Adultsringed(recovered)19902006*

1201(1031)

Pulliringed(recovered)19902006*

16(7)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

5

Monitoringsurvival,numberofstudies

1(NIOZ,nowceased)

Populationstudies



Diet:

Shellfish,crustaceans

Feedinghabitat:

Subtidalandintertidal

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NL,SEScandinavia,Baltic

Suitabilityformonitoringreproduction

Good,nestseasilyfound,juvenilecountsincrèches

Suitabilityformonitoringsurvival

Fair,onlythroughrecapturesandrecoveries

Otherfeatures

Recentpopulationdecline


Haematopusostralegus Breeding,migrant,wintering
Breedingpairs1999–2003(%int.pop.)

35000(525%)

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

130000(19%)

Adultsringed(recovered)19902006*

5358(1376)

Pulliringed(recovered)19902006*

5475(572)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

12

Monitoringsurvival,numberofstudies

3(Imares,SOVON)

Populationstudies

2(Schiermonnikoog,Texel)

Diet:

Shelfish,smallinvertebrates

Feedinghabitat:

Intertidal,musselbeds

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NL,Scandinavia,Baltic,NWRussia

Suitabilityformonitoringreproduction

Good,nestseasilyfound,birdshighlyvisible

75
Suitabilityformonitoringsurvival

Good,amenabletocolourmarking,readingrelativelyeasy

Otherfeatures

Recentpopulationdecline


Recurvirostraavosetta

Breeding,migrant

Breedingpairs19992003(%int.pop.)

3800(>25%)

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

6700(16%)

Adultsringed(recovered)19902006*

479(33)

Pulliringed(recovered)19902006*

753(8)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

14

Monitoringsurvival,numberofstudies



Populationstudies



Diet:

Crustaceans,worms,smallinvertebrates

Feedinghabitat:

Intertidal

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NL,Germany,Denmark(Baltic)

Suitabilityformonitoringreproduction

Fair,colonialbreeder,butdistributionclumpedanderratic

Suitabilityformonitoringsurvival

Poor,duetoerraticdispersalbehaviour

Otherfeatures

Nomadicbreeder


*Referstometalringedbirdsandrecoveriesonly,unlessstatedotherwise

76

Calidriscanutus

Migrant,wintering

Breedingpairs19992003(%int.pop.)



Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

44000(16%)

Adultsringed(recovered)19902006

4740(47)

Pullusringed(recovered)19902006

709(67)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

Na

Monitoringsurvival,numberofstudies

1(NIOZ)

Populationstudies



Diet:

shellfish

Feedinghabitat:

intertidal

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

ArcticRussia(canutus),Greenland,Canada(islandica)

Suitabilityformonitoringreproduction

Fair,juvenileratiosduringcountsandcatches

Suitabilityformonitoringsurvival

Good,amenabletocolourmarking,readingrelativelyeasy

Otherfeatures

Recentpopulationdecline


Calidrisalba

Migrant,wintering

Breedingpairs19992003(%int.pop.)



Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

3700(6%)

Adultsringed(recovered)19902006*

216(1)

Pullusringed(recovered)19902006*

24(0)?

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

n.a.

Monitoringsurvival,numberofstudies

1

Populationstudies



Diet:

worms,smallinvertebrates

Feedinghabitat:



BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

ArcticRussia,Greenland,Canada

Suitabilityformonitoringreproduction

Fair,juvenileratiosduringcountsandcatches
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Suitabilityformonitoringsurvival

Fair,recapturesandrecoveries,colourringingpossible

Otherfeatures




Calidrisalpina

(breeding),Migrant,wintering

Breedingpairs19992003(%int.pop.)

03

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

206000(24%)

Adultsringed(recovered)19902006*

11277(291)

Pullusringed(recovered)19902006*

2121(36)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

n.a.

Monitoringsurvival,numberofstudies



Populationstudies



Diet:

worms,smallinvertebrates

Feedinghabitat:



BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

Scandinavia,Baltic,ArcticRussia

Suitabilityformonitoringreproduction

Fair,juvenileratiosduringcountsandcatches

Suitabilityformonitoringsurvival

Fair,recapturesandrecoveries,colourringingpossible

Otherfeatures

MostcommonnonbreedingwaderinWaddenSea


*Referstometalringedbirdsandrecoveriesonly,unlessstatedotherwise
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Limosalapponica

Migrant,wintering

Breedingpairs19992003(%int.pop.)



Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

54400(25%)

Adultsringed(recovered)19902006*

5440(96)

Pullusringed(recovered)19902006*

120(2)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

na

Monitoringsurvival,numberofstudies

1

Populationstudies



Diet:

worms,smallinvertebrates

Feedinghabitat:



BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NorthernScandinavia,ArcticRussia

Suitabilityformonitoringreproduction

Fair,juvenileratiosduringcountsandcatches

Suitabilityformonitoringsurvival

Fair,recapturesandrecoveries,colourringingpossible

Otherfeatures




Larusfuscus

Breeding,migrant

Breedingpairs19992003(%int.pop.)

35500(>25%)

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

3000()

Adultsringed(recovered)19902006

279(40)

Pullusringed(recovered)19902006

3630(141)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

5

Monitoringsurvival,numberofstudies

1

Populationstudies



Diet:



Feedinghabitat:



BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NL,Denmark,Germany,UK,SWScandinavia,Baltic?

Suitabilityformonitoringreproduction

Good,nestseasilyfound,colonial,birdshighlyvisible
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Suitabilityformonitoringsurvival

Good,amenabletocolourmarking,readingrelativelyeasy

Otherfeatures

Recentpopulationincrease


larusargentatus

Breeding,migrant,wintering

Breedingpairs19992003(%int.pop.)

34500(525%)

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

35000()

Adultsringed(recovered)19902006*

686(284)

Pullusringed(recovered)19902006*

4013(1436)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

11

Monitoringsurvival,numberofstudies

1

Populationstudies



Diet:



Feedinghabitat:

Subtidal,intertidal

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NL,Denmark,Germany,Scandinavia,Baltic

Suitabilityformonitoringreproduction

Good,nestseasilyfound,colonial,birdshighlyvisible

Suitabilityformonitoringsurvival

Good,amenabletocolourmarking,readingrelativelyeasy

Otherfeatures

Recentpopulationdecrease

*Referstometalringedbirdsandrecoveriesonly,unlessstatedotherwise
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Sternahirundo

Breeding,migrant

Breedingpairs19992003(%int.pop.)

5300(525%)

Nonbreeding1999/00–2003/04(%int.pop.)

2000()

Adultsringed(recovered)19902006*

1525(293)

Pullusringed(recovered)19902006*

4971(1060)

Monitoringbreedingsuccess,numberofsites

27

Monitoringsurvival,numberofstudies

1

Populationstudies



Diet:

Smallfish,crustaceans,smallinvertebrates

Feedinghabitat:

Subtidal

BreedingrangeofmigrantsvisitingWS:

NL,Denmark,Germany,S.Scandinavia,Baltic

Suitabilityformonitoringreproduction

Good,nestseasilyfound,colonial,birdshighlyvisible

Suitabilityformonitoringsurvival

Fair,recapturesandrecoveries,colourringingpossible

Otherfeatures

Colonialbreeding

*Referstometalringedbirdsandrecoveriesonly,unlessstatedotherwise

Beleidsanalyse

Beleidsanalyse
6, 3-6-2009)
Beleidsanalyse(versie
(3-6-2009)
Algemeen
Internationaal beleid (veelal in de vorm van afspraken) richt zich op het behoud van biodiversiteit en
duurzaam gebruik van ecosystemen. Het internationale beleid is in Nederland uitgewerkt in nationaal
beleid voor natuur, water, milieu en economie. Nederland streeft naar integratie van
biodiversiteitsbeleid en beleid voor ontwikkelingssamenwerking.
De visies en streefbeelden voor de Waddenzee gaan allemaal uit van een duurzame bescherming en
ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Via
e
de pkb 3 Nota Waddenzee en wet- en regelgeving (o.a. Natuurbeschermingswet en AMvB Ruimte)
zijn de natuur- en landschapswaarden beschermd. Binnen deze kaders voor natuur en landschap zijn
andere (economische) ontwikkelingen mogelijk. Bestaand gebruik in/van de Waddenzee wordt zoveel
als mogelijk gehandhaafd. Doelen voor water en natuur zijn op elkaar afgestemd.
De natuurdoelen in diverse beleidsdossiers zijn veelal kwalitatief en op doelstellingenniveau
beschreven en liggen in elkaars verlengde (geen tegenstrijdigheden). Nadere uitwerkingen naar
beheermaatregelen moet nog plaatsvinden.
Het proces voor het opstellen van beheerplannen voor Natura2000-gebieden in het Waddengebied is
voorjaar 2009 gestart (vaststelling uiterlijk februari 2012).
De maatregelenpakketten voor behoud/verbetering van watersytemen en natuur zijn in de
verschillende waterplannen op hoofdlijnen geformuleerd en worden nader uitgewerkt in
uitvoeringsprogramma’s (vast te stellen in 2010). Het betreffen zowel beheer- en inrichtingswerken
voor de periode tot 2015 als verkenningen voor aanvullende maatregelen na 2015.
Deel B (beheer) en deel C (uitvoering) van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied zijn nog
niet opgesteld.
Er bestaand dus nog geen concrete uitvoeringsprogramma’s voor de voorgenomen maatregelen uit
de waterplannen. Voor Natura2000 moeten de beheermaatregelen nog ontwikkeld worden. Derhalve
kunnen de themagroepen voorstellen doen voor prioritering en localisering van
uitvoerin’sprogramma’s van water- en natuurmaatregelenl.
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Wadden Sea Plan (1997) met bijbehorende declaraties:
Leidend principe: het zoveel als mogelijk realiseren van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem
waarin natuurlijke processen zich ongestoord voltrekken.
Denemarken, Duitsland en Nederland hebben afgesproken Europese richtlijnen afgestemd in te
voeren, gezamenlijk de Waddenzee als werelderfgoed te nomineren, landschap en cultuurhistorie te
beschermen, een gezamenlijk monitoringprogramma uit te voeren en gezamenlijke acties te
ondernemen voor kustbescherming in verband met klimaatveranderingen.
Doelen en afspraken uit het Wadden Sea Plan worden betrokken in het B&O-plan Waddengebied
(uitwerking van pkb Derde Nota Waddenzee).
Verklaring van Schiermonnikoog (2005): versterking van samenwerking tussen regeringen van
Denemarken, Duitsland en Nederland, met name op gecoördineerde en consistente implementatie
van EU-richtlijnen; daartoe het gemeenschappelijk Wadden Sea Plan (beheerplan) actualiseren.
Particulary Sensitive Sea Area: aanwijzing Waddenzee + kustzone en Dollard als PSSA is een
internationale erkenning van bestaande beschermingsmaatregelen voor deze gebieden en leidt niet
tot additionele beperkingen voor scheepvaart of gebruik van havens (leidt wel tot meer bewustzijn
voor veilig scheepvaartverkeer).
Verdragen en afspraken van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en Oslo Parijs Conventie
(OSPAR): zijn nader uitgewerkt in de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (zie
stroomgebiedbeheerplannen).
OSPAR (Oslo Parijs Conventie): Deelnemende landen zijn overeengekomen de biodiversiteit van
mariene gebieden en haar ecosystemen die onder invloed staan van menselijke activiteiten te
beschermen en te behouden en waar mogelijk te herstellen. Een van de daartoe overeengekomen
instrumenten is de implementatie van een netwerk van beschermde mariene gebieden.
e
Met de PKB 3 Nota Waddezee en de implementaties van de Kaderrichtlijn Water (waterplannen van
rijk, provincies en waterschappen) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natuurbeschermingswet en
aanwijzingsbesluiten – en beheerplannen Natura2000) geeft Nederland invulling aan deze overeenkomst.
Onduidelijk is of hiermee de OSPAR-doelstelling van een “ecoloogicalley coherent network of well-managed marine
protected areas” volledig wordt bereikt.

Masterplan trekvis/Internationale Riviercommissie Rijn: plan met maatregelen in stroomgebied van
de Rijn om de Rijn van de Noordzee tot Basel passeerbaar te maken voor trekvis. De mogelijke
maatregelen in de Afsluitdijk zijn in dit plan opgenomen.
Eems-Dollard-verdrag (1960): bijbehorend milieuprotocol (1996) schrijft afstemming voor van beleid
en beheer voor het met Duitsland betwiste deel van de Eems-Dollard.

Convention on the conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS, Bonn Convention)
De Conventie van Bonn richt zich op het behoud van migrerende soorten, zowel op het land, in het
water, als door de lucht. Juridisch vallen migrerende soorten niet onder de jurisdictie van een bepaald
land dat verantwoordelijk kan zijn voor de achteruitgang van deze soorten. De conventie werd in 1979
ondertekend door 108 landen. Nederland werd in 1983 partij. Partijen erkennen het belang van de
bescherming van migrerende soorten en nemen hiertoe maatregelen. Ze hebben daarbij speciale zorg
voor die migrerende soorten die bedreigd zijn. Partijen komen zowel individueel als in samenwerking
in actie om de nodige stappen te zetten voor het behoud deze soorten en hun natuurlijke habitat. Het
Verdrag van Bonn spoort partijen aan om internationale overeenkomsten op te stellen ten behoeve
van de bescherming van migrerende soorten. Een aantal overeenkomsten zijn reeds onder dit
Verdrag ondertekend. Het gaat onder andere om het Wadden Sea Seals Agreement (WSSA) en het
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA).
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA, 1996)
Nederland, maar ook de andere Waddenzeelanden, Duitsland en Denemarken, zijn ondertekenaar
van het internationale verdrag AEWA (grootste overeenkomst onder Bonn Convention; van toepassing
op maritieme gebieden). Het doel van de Overeenkomst is de bescherming van die ten minste een
deel van het jaar zijn aangewezen op watergebieden (wetlands), een verspreidingsgebied hebben dat
geheel of gedeeltelijk binnen de maritieme gebieden van de Oost-Atlantische trekroute valt en zijn
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opgenomen in de lijst in Bijlage 2 bij de overeenkomst. In september 2008 zijn 20 soorten zeevogels
aan de lijst toegevoegd. Het gaat om: steltlopers, reigers, eenden, kraanvogels enz.
Deelnemende landen nemen gecoördineerde maatregelen voor het behoud en herstel van
vogelsoorten en hun leefgebieden, stimuleren onderzoek en monitoring, reguleren menselijke
activiteiten die gevolgen hebben voor betrokken soorten en vergroten bewustwording. Het
voorzorgprincipe dient daarbij te worden toegepast. Ten behoeve van soorten worden gebieden
aangewezen, waarbij speciale aandacht is voor wetlands van internationaal belang. Ook gaat speciale
zorg uit naar de bedreigde soorten.
Voor de Waddenzee wordt hieraan invulling gegeven met de trilaterale samenwerking, de
aanwijzingsbesluiten en beheerplannen van Natura2000-gebieden en het ondersteunende beleid voor
ruimte, water en milieu.
Wadden Sea Seals Agreement (WSSA)
Het WSSA kwam tot stand in 1991, nadat de populatie van de gewone zeehond in de Waddenzee als
gevolg van een virale infectie ernstig achteruit ging. Het doel van de overeenkomst is om in nauwe
samenwerking het herstel en behoud van de beide zeehondenpopulaties in het gebied te
bewerkstelligen. Hoewel zowel de grijze als de gewone zeehond beide geen bedreigde soorten zijn,
zijn ze beide onlosmakelijk onderdeel van het ecosysteem van de Waddenzee. Bewustwording van de
kwetsbaarheid van de populaties als gevolg van bedreigingen wordt van belang geacht voor de
bescherming van het ecoysyteem van de Waddenzee.
Via de trilaterale samenwerking, nationaal beleid (Natura2000, water, milieu en wetgeving) en
publieksvoorlichting wordt invulling gegeven aan deze overeenkomst.
Convention on Wetlands of International Importance especially as Wildfowl Habitat (Ramsar)
De Conventie van Ramsar ofwel Wetlands Conventie kwam in 1971 tot stand. Nederland ratificeerde
het verdrag in 1980. Het verdrag richt zich op de bescherming van wetlands van internationale
betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor vogels. De aangesloten partijen bevorderen
verstandig gebruik van de in hun grondgebieden gelegen wetlands, rekening houdend met hun
economische, culturele, wetenschappelijke en recreatieve waarden. Uitvoering van het verdrag is de
morele verplichting die landen door toetreding op zich nemen.
Voor de selectie van internationaal belangrijke wetlands zijn een aantal criteria ontwikkeld. Het meest
toegepast is de zogenaamde 1 % drempel voor watervogels: de regelmatige aanwezigheid van
minimaal 1 % van de omvang van de biogeografische populatie. Dit belangrijke criterium is later
overgenomen in de Vogelrichtlijn. De bepalingen van de Ramsar Conventie zijn niet dwingend of
bindend; die van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn wel.
Waddenzee + kustzone en Nederlands deel van Eems-Dollard (begrenzing op ecologische criteria) is
als wetland aangemeld waarbij de nadruk lag op behoud ecologische waarden. Dit wetland is in
februari 2009 aangewezen als Natura2000-gebied met bijhorende wettelijke bescherming.
Beheermaatregelen worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma bij het Beheer- en Ontwikkelplan
voor de Rijkswateren 2010-2015, Programma Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard en
beheerplan Natura2000.

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention)
Het doel van de Bern Conventie is de bescherming van alle wilde flora en fauna en hun natuurlijke
habitats. In het bijzonder gaat het om die soorten en habitats waarvan de bescherming samenwerking
tussen verschillende staten vereist, en om deze samenwerking te stimuleren. Het gaat om alle
Europese natuur en strekt zich uit tot in delen van Afrika. De Bern Conventie werd in 1982 van kracht.
Nederland was op dat moment ondertekenende partij. Alle ondertekende partijen verplichten zich tot
het nemen van maatregelen tot het ontwikkelen van beleid voor de bescherming van de wilde flora en
fauna. Tevens verplichten ze zich tot samenwerking middels coördinatie van maatregelen en het
uitwisselen van kennis en expertise, om de effectiviteit van de beschermingsmaatregelen te vergroten.
Voor de Waddenzee is de Bern Conventie invulling gegeven met de Trilaterale Samenwerking en een
Memorandum of Understanding tussen de Trilateral Wadden Sea Coöperation en Korea.
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Memorandum of Understanding Korea – TWSC (30-03-2009)
In het kader van de Bern Conventie is door beide partijen zijn overeengekomen de bestaande
samenwerking te behouden en uit te breiden, in het bijzonder voor de uitwisseling van
wetenschappelijke kennis en veldexperimetent voor bescherming en beheer van de Waddenzeeën.
Memorandum of Intent Wash-Northern Norfolk and Wadden Sea (1991)
De samenwerking tussen beide partijen richt zich op de uitwisseling van kennis en het delen van ‘best
practices’ op het gebied van implementatie van EU-richtlijnen (Kaderrichtlijn Water, Habitatrichtlijn),
visbeheer, onderzoek, monitoring en organisatie.
Memorandum of Intent West-Africa
Samenwerking gericht op een gecoördineerde aanpak van activiteiten om de kustzones van WestAfrika te beschermen. Het gaat daarbij ondermeer om het verbeteren van de coherentie is acties,
bechikbare kennis bijeenbrengen, ontwikkelen van onderzoek, training en communicatie.

Trilaterale samenwerking
Sinds 1978 vindt politieke samenwerking tussen Denemarken, Duitsland en Nederland plaats, mbt de
bescherming van het ecosysteem van de Waddenzee. In 1982 werd de ‘ Joint Declaration on the
Protection of the Wadden Sea’ ondertekend. De verklaring behelst afspraken over beheer, monitoring
en onderzoek. De drie landen stellen zich tot doel om het ecosysteem en de ongestoorde natuurlijke
processen die daarbij horen, te behouden en waar nodig te herstellen.
In maart 2010 is een volgende Trilateral Governmental Conference. In de voorbereiding daarvoor
worden aanbevelingen uit het Wadden Sea Symposium 30-03-2009 meegenomen. De aanbevelingen
richten zich ondermeer op: meer grensoverschrijdende samenwerking en harmonisatie in de
bescherming van de Waddenzee, verdere fine-tuning in de implementatie van EU-richtlijnen en meer
onderzoek dan minimaal voorgeschreven door EU-richtlijnen.
(info: http://www.waddensea-secretariat.org/)

Convention on Biological Diversity (CBD)
In 1992 werd het Biodiversiteitsverdrag ondertekend door 150 landen. Op dit moment zijn er 191
ondertekenende partijen. Nederland ondertekende het verdrag in 1992 en werd in 1994 partij. Het
verdrag is geheel van toepassing op de Waddenzee. Partijen verplichten zich onder andere tot het
behoud en de bescherming van ecosystemen en natuurlijke habitats, en het behoud en herstel van
levensvatbare populaties in hun natuurlijke leefomgeving. Hoewel het verdrag vooral kaderstellend is,
is het juridisch bindend. In Europa zijn de verplichtingen uit het verdrag onder andere doorgevoerd in
de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd,
(Beleidsprogramma 2008-2011 van het kabinet over Biodiversiteit)
De realisatie van internationale afspraken, zoals de Millennium Development Goals (MDG’s) en de
doelstelling
om het verlies aan (mariene) biodiversiteit binnen de Europese Unie uiterlijk in 2010 totstaan te
brengen, is in gevaar vanwege verdere uitputting van natuurlijke hulpbronnen en bedreiging van de
functionaliteit van ecosytemen.
De complexiteit van de problematiek vereist meer dan louter continueren wat al gebeurt.
Het vereist een andere manier van consumeren en produceren, een andere en sterkere
inzet in internationale onderhandelingen, en meer coherentie en samenwerking.
Voor Nederland betekent dit dat in aanvulling op het reguliere beleid een aantal extra
impulsen nodig is, zowel binnen de landsgrenzen als in de samenwerking buiten
Nederland. In “Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor later” geeft het
kabinet aan waar het de komende vier jaar deze extra impulsen op wil richten. Het betreft
de volgende vijf inhoudelijke prioriteiten:
− Handelsketens en biodiversiteit: verduurzaming van handel in hout, soja, palmolie,
biomassa en veen,
− Betalen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten: creëren van markten en betalingsmechanismen
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voor biodiversiteit (‘de gebruiker betaalt’),
− Biodiversiteit werkt: beleid formuleren voor ecosysteemdiensten in landgebruik
nationaal en bevordering benutting van biodiversiteit in (agro)productieprocessen,
− Ecologische netwerken: creëren van ecologische netwerken binnen een bredere ecoregionale
ontwikkeling,
− Mariene biodiversiteit: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit van de zeeën en
oceanen.
Daarnaast kiest het kabinet voor drie prioriteiten ter ondersteuning van de inhoudelijke
prioriteiten. Deze gaan over het vormen van nieuwe coalities en over kennis en
communicatie voor biodiversiteit. Daarbij zullen de functies en waarden van biodiversiteit
voor mensen centraal staan.
De prioriteiten vereisen een grotere coherentie, interdepartementale samenwerking en
samenwerking met de maatschappelijke actoren. Daarbij bestaat ook de behoefte aan
een langetermijnvisie op de benodigde transitie van ons omgaan met biodiversiteit in
Nederland en daarbuiten. Dit vereist - vergelijkbaar aan de Energietransitie - een
intensieve publiek-private samenwerking en dialoog. Hiertoe is een Taskforce Biodiversiteit en
Natuurlijke Hulpbronnen ingesteld. De Taskforce heeft tot taak een transitie naar behoud
en duurzaam gebruik van biodiversiteit te bevorderen en moet het kabinet concrete en
implementeerbare suggesties en maatregelen aanreiken, ten einde op langere termijn het
behoud en het duurzaam gebruik van biodiversiteit veilig te stellen. Een actieve rol van het
bedrijfsleven is daarbij geboden, met name van die Nederlandse economische sectoren die
veel nut ontlenen aan en beslag leggen op de mondiale biodiversiteit. Ook zullen
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd in de
Taskforce te participeren.
In samenspraak met de Taskforce stellen de gezamenlijke departementen platforms
in, waarin betrokken maatschappelijke actoren samen prioriteiten stellen en de te
volgen innovatieweg verder uitstippelen. Indien mogelijk worden platforms opgezet met
deelname uit betrokken regio’s.
De ervaringen van de Transitie Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen en de Taskforce
Energie worden gebruikt bij het opzetten en faciliteren van deze platforms. Zij zijn een
voortzetting van bestaande activiteiten en vormen de verbindende schakel tussen
uitvoering en samenwerking.
Een in te stellen Interdepartementaal Programmateam Biodiversiteit (IPB) zorgt voor de implementatie
van het beleidsprogrammaoor en beleidsmatige vertaling en inbedding van concrete voorstellen van
de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.
Het beleidsprogramma wordt met de reeds beschikbare middelen uitgevoerd (uit de begrotingen van
de ministeries LNV, BuZa (inclusief OS), VROM en OCW)

Nationaal Waterplan:
• Waterafvoer van IJsselmeer naar Waddenzee onder vrij verval via spuisluizen zo lang
mogelijk volhouden
• Multifunctionele inrichting van Afsluitdijk (passend bij kernkwaliteiten IJsselmeergebied)
• Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee (inc. Eems-Dollardgebied) als
natuurgebied en behoud van het open landschap (uitgewerkt in pkb Derde Nota Waddenzee
en Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddenzee; zandsuppleties aan Noordzeekust dragen bij
aan meegroeien Waddenzee; economische en recreatieve activiteiten toegestaan mits geen
significante negatieve effecten op natuurwaarden)
• Grensoverschrijdende bescherming van Waddenzee, incl. Eems-Dollardgebied
• In onderzoeksprogramma “Kennis voor Klimaat” is Waddenzee als hotspot aangewezen (met
accent op effect van Waddenzee als klimaat-/veiligheidsbuffer op natuurbeheer, wijzigingen in
voedselweb en ecosysteem, effect klimaatwijziging op economische activiteiten en effect van
zandsuppleties).
• Streefbeeld: Waddenzee is behouden door voldoende aanvoer van zand en slib uit de
Noordzee. De natuurlijke dynamiek van de fysische processen wordt zo min mogelijk beperkt
(nieuwe platen en geulen kunnen zich ontwikkelen). Rust, weidsheid, open horizon en
natuurlijkheid zijn gewaarborgd. De waterkwaliteit is zodanig dat flora en fauna zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Flora en fauna zijn rijk, gevarieerd en in even grote hoeveelheden als
voor de periode van eutrofiëring. Het areaal natuurlijke kwelders is vergroot.
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Stroomgebiedbeheerplannen/SGBP-en
(ontwerp-)SGBP Rijndelta:
(bevat nationaal en regionaal beleid en maatregelenprogramma’s) evt. aanvullen met provinciale
verordeningen waarin doelen nader zijn geformuleerd (cf Bkmw)
In het SGBP zijn ondermeer de volgende waterlichamen onderscheiden:
Hollandse kust (kustwater), referentie: kustwater, open en polyhalien
Waddenzee, referentie: kustwater, beschut en polyhalien
Waddenzee-vastelandskust, referentie beschut en polyhalien
Waddenzee (kustwater), referentie: open en euhalien
Eems-Dollard, referentie: estuarium met matig getijdeverschil
Eems-Dollard, referentie: kustwater, open en polyhalien
IJsselmeer, referentie: groot, diep gebufferd meer
In de waterlichamen voor het estuarium van Eems-Dollard, Waddenzee-vastelandskust en IJsselmeer
zijn in het verleden ingrepen als dijkaanleg, oeververdediging, stuwen en sluizen uitgevoerd die
ecologische veranderingen hebben veroorzaakt maar redelijkerwijs niet meer terug te draaien zijn.
Daarom hebben deze waterlichamen de status “sterk veranderd” gekregen. Voor deze “sterk
veranderde” waterlichamen geldt een zogenaamd Goed Ecologisch Potentiëel als doelstelling.
De waterlichamen Hollandse kust, Waddenzee, Waddenzeekust en Eems-Dollardkust hebben de
status “natuurlijk” en een “Goede Ecologische Toestand” als doelstelling, dwz een waterlichaam met
(nagenoeg) ongestoorde natuurlijke processen.
Chemische doelstelling:
Een goede chemische toestand (GCT) geldt als doelstelling.
Voor 33 prioritaire stoffen en 8 prioritair gevaarlijk stoffen zijn op europees niveau normen vastgesteld
en in 2009 opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw). De Nederlandse
overheid zet in op afspraken om de emissies van deze prioritaire stoffen met maatregelen op EUniveau terug te dringen.
Daarnaast zijn overige, voor de ecologie relevante stoffen (o.a. koper, zink,
gewasbeschermingsmiddelen, PCB’s) en fysisch-chemische parameters (fosfaat en stikstof) bepaald.
Voor deze stoffen zijn normen nationaal afgeleid en opgenomen in het Bkmw.
De strategie voor het bereiken van chemische doelen is gericht op een stapsgewijze vermindering van
lozingen, emissies en verliezen. Daartoe wordt ingezet op emissiereducerende maatregelen via
generiek beleid (Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen, Nitraatactieprogramma, Duurzame
gewasbescherming) en vergunningenbeleid.
Er zijn geen specifieke chemische maatregelen voor Noordzeekustzone, Waddenzee en EemsDollard in het KRW-maatregelenpakket opgenomen. RWS voert wel verkenningsstudies naar de
relatie tussen de slibhuishouding in Waddenzee en Eems-Dollard en de biologische
kwaliteitselementen.
De noodzaak voor aanvullende maatregelen voor de rwzi’s Harnaschpolder en Houtrust laat RWS aan
regionale partijen over.
Maatregelen voor Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard zijn nader uitgewerkt in het
programma Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard 2010-2015 (als onderdeel van het
Beheer- en Ontwikkelingsplan voor de Rijkswateren 2010-2015).
Bij brief van 26 mei 2009 heeft de DG Water van VenW naar haar collega in Niedersachsen
aangegeven te betwijfelen of met de voorgenomen maatregelen in het bovenstroomse deel van de
Eems voldoende verbetering in de slibhuishouding van de Eems-Dollard kan worden bereikt. En
opgeroepen om via een gezamenlijk te ontwikkelen managementplan verdere stappen te kunnen
zetten.
Maatregelen voor het IJsselmeer:
• Aanleg 2 vispassages in Afsluitdijk
• Verbeteren visintrek omliggend gebied (HHNK, Ws Fryslân, Ws ZZL)
• Visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer
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Duurzame visserij; visbeperkende maatregelen (Min LNV en Visstandbeheercommissie
IJsselmeer/Markermeer)
Reductie bovenstroomse aanvoer van fosfaat

(ontwerp-)Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW)
RWS voert integraal beheer dat tot uiting komt in stroomgebiedsbenadering en gebiedsgerichte
aanpak.
De beheeropgave groeit in de planperiode met ondermeer de beheeropgave voor Natura2000.
Het programma van maatregelen en voorziening van het BPRW wordt concreet gemaakt in een
uitvoeringsagenda. In 2012 wordt een tussenbalans gemaakt van de realisatie.
De koers en richting voor het beheer en onderhoud van de rijkswateren is uitgezet in het beleid voor
water (Nationaal Waterplan) en scheepvaart (Nota Mobiliteit).
Gezamenlijk met regionale waterbeheerders worden stofstromenstudies opgepakt om gezamenlijk tot
kosteneffectieve maatregelen te komen in het beheer van stofstromen.
RWS draagt, i.s.m. LNV, in het waddengebied zorg voor een robuust en duurzaam watersysteem.
Het beheer van de Waddenzee is gericht op de functies in het gebied: veiligheid, scheepvaart en
natuur. De uitwerking van de PKB Derde Nota Waddenzee in het Beheer- en Ontwikkelingsplan
Waddengebied zal tot geleidelijke aanpassing van het beheer leiden.
De maatregelen voor de Waddenzee betreffen de aanleg van voorzieningen voor vismigratie en het
verbeteren van de natuurlijke habitats van zeegrasvelden en mosselbanken. RWS onderzoekt in de
planperiode hoe de slibhuishouding kan verbeteren. Ook start RWS projecten om de achteruitgang
van de kwelderkwaliteit te stoppen.

(ontwerp-)Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, Programma
Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard:
KRW-doel: instandhouden en verbeteren aquatisch milieu (goede ecologische en chemische toestand
realiseren)
Natura2000-doel: waarborgen van biodiversiteit (behouden en verbeteren van belangrijke soorten en
leefgebieden)
Doelen tot 2015:
schoon water door het reduceren van chemische belastingen, verminderen van eutrofiëring
(0-60 % reductie) en verbeteren van doorzicht (aandachtsstoffen zijn octylfenolen, PAK’s,
PBDE’s, TFT en TBT; internationale aanpak nodig om stikstofbelasting en troebelheid te
reduceren)
herstellen van oppervlak en kwaliteit van natuurlijke habitats, verbeteren van geschikte en
rustige verblijfplaatsen (uitbreiding areaal kwelders, areaal en kwaliteit zeegras verbeteren
dmv kennisvergaring, instandhouden kenmerkende habitattypen als permanent
overstroomdezandbanken, slik- en zandplaten, en duin- en kwelderhabitats met voldoende
kwaliteit (van belang voor zeehonden, steltlopers, eenden, ganzen en viseters).
opheffen van belemmeringen van vismigratie (in Eems-Dollard stroomopwaarts van Emden)
Maatregelenprogramma 2010-2015:
schoon water door uitvoeren van onderzoek en algemene maatregelen
verkenningsstudies naar oorzaken achteruitgang kwelders en zeegrasvelden; studies naar
verbeteringsmogelijkheden in de slibuishouding en naar effecten van baggeractiviteiten,
verkenningsstudie naar herstel habitat (ingrepen en locatie), pilotonderzoek verspreiden groot
zeegraszaad
herstellen dynamiek duin en kwelder Ameland, vergroten buitendijks kwelderareaal,
verbeteren kwaliteit vastelandskwelders (Friese zomerpolders), gebied op Hond-Paap
geschikt maken voor natuurlijke habitats, herinrichten gebied voor macrofauna, bijdrage
leveren aan het scheppen en behouden van rust en broedgebieden (kale) grondbroeders,
sanering van de “griesberg” van Brunnermond in de Eems-Dollard
Aanleggen vistrappen en vispassages in Waddenzee en Eems-Dollard (totaal 19 stuks) en
toepassen visvriendelijk spuibeheer van grote en kleine sluizen
In deze periode wordt niet gestreefd naar verbetering van de toestand voor macrofauna.
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Maatregelenprogramma 2015-2027:
Om de ecologische doelstelling van de KRW te kunnen halen zijn ook na 2015 nog aanvullende
maatregelen nodig. Dit zijn ondermeer:
resterende verbeteropgaven voor vissen in Eems-Dollard en voor kwelders en zeegras in de
waterlichamen van Waddenzee, Waddenzee-vastelandskust en Eems-Dollard;
verdere verkweldering;
voorkomen van verdere achteruitgang van de eilandkwelders;
aanvullende vismigratiemaatregelen;
realisatie zoet-zoutovergang in Lauwersmeeer in combinatie met de bouw van een nieuw
gemaal;
aanvullende maatregelen om doelstellingen voor stikstof en de som PAK’s
benzo(k)fluorantheen en benzo(b)fluorantheen te halen
Voor deze maatregelen heeft de klimaatverandering geen invloed.
Daarnaast heeft RWS een eerste verkenning uitgevoerd naar welke extra maatregelen nodig zijn op
korte, middenlange en lange termijn om de Natura2000-doelen te kunnen halen.
Financiering:
De totale kosten voor het KRW-maatregelenpakket 2010-2015 zijn voor het watersysteem
Noordzeekustzone, Waddenzee en Eems-Dollard begroot op 30 miljoen euro, voornamelijk voor
verkwelderingsprojecten. Kosten worden over meerdere partijen verdeeld. Ondermeer uit het
Waddenfonds. Dekking voor de kosten wordt gevonden in langjarige continuering van landelijke
budgetten voor Herstel&Inrichting en Waterbodemsanering en in benutting van de Economische
structuurfondsen.
Op basis van één gemeenschappelijk budget wordt een KRW-uitvoeringsprogramma ontwikkeld.
Uitvoering van maatregelen gaat via flexibele programmering (maatregelen kunnen in ruimte en tijd
worden gewijzigd) en afgestemd met regionale waterbeheerders en andere belanghebbenden.
Kansen voor synergie worden benut.
De kosten voor extra beheer- en inrichtingsmaatregelen voor Natura2000 (boven op KRWmaatregelen) worden voorlopig ingeschat op 13-16 miljoen euro.
(ontwerp-)Waterbeheerplan Noorderzijlvest 2010-2015:
Knelpunten in de vismigratie oplossen. Het gemaal bij Lauwersoog wordt vispasseerbaar.
(ontwerp-)Waterbeheerplan Hunze en Aa’s 2010-2015:
Vismigratievoorzieningen realiseren. Uitvoering van Visie vismigratie “Van Wad tot Aa”. In 2015 zijn 52
knelpunten in de vismigratie opgelost (ondermeer de knelpunten bij gemaal Nieuwe Statenzijl; €
500.000,00 totale kosten waarvan € 16.500,00 voor rekening van het waterschap). De resterende
knelpunten worden in 2015-2027 aangepakt.
(ontwerp-)Waterbeheerplan Fryslân 2010-2015:
Vismigratievoorzieningen realiseren.
(ontwerp-)Waterbeheerplan Hollands Noorderkwartier 2010-2015:
Vismigratievoorzieningen realiseren.
Natuur:
Het doel van de Flora- en Faunawet is de bescherming van egen verstoring in de breedste zin van het
woord van in het wild levende planten- en diersoorten: alle inheemse amfibiën, reptielen, 10-tallen
plantensoorten, zoogdieren (uitgezonderd zwarte rat, bruine rat en huismuis), alle soorten vogels
(tijdens het broedseizoen). De wet hanteert het “nee-tenzij” principe, waarbij bepaalde ingrepen door
vrijstelling of ontheffing kunnen worden toegestaan.
De Natuurbeschermingswet 1998 behelst de bescherming van natuur en landschap en voorziet het
landelijk Natuurbeleidsplan van een wettelijke basis. Op grond van het gezamenlijk
natuurbeschermingsrecht (Natuurbeschermingswet en Europese wet- en regelgeving) worden
(onderdelen van) natuur en landschap beschermd in de volgende gebieden:
• Vogelrichtlijngebieden
• Habitatrichtlijngebieden
• Ramsar-Wetlands
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Beschermde natuurmonumenten
Staatsnatuurmonumenten
Beschermde landschapsgezichten.

Natura2000:
instandhoudingsdoelstellingen (kernopgaven), beheerplan in ontwikkeling (realisatietermijnen)
In de aanwijzingsbesluiten voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone (februari 2008) zijn speciale
beschermingszones aangewezen en instandhoudingsdoelen (behoud en/of verbetering) geformuleerd
voor soorten en habitats van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor soorten en habitats met een
ongunstige staat van instandhouding zijn verbeterdoelen geformuleerd.
Voor 6 duingebieden in het Waddengebied zijn ook aanwijzingsbesluiten vastgesteld. Deze gebieden
grenzen aan het plangebied voor het Natuurherstelprogramma. Deze te beschermen gebieden zijn
van belang als hoogwatervluchtplaats en/of broed-, rust-, slaap- en/of foerageergebied voor
vogelsoorten als Kluut, Wulp, Tureluur, Lepelaar, Bruine – en Blauwe kiekendief, Eidereend,
Aalscholver, Kleine mantelmeeuw die in de aanwijzingsbesluiten Waddenzee en Noordzeekustzone
zijn opgenomen.
De instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden herijkt en zonodig bijgesteld bij:
het opstellen van de beheerplannen
de geplande evaluatie in 2015 (tevens evaluatie KRW)

Aanwijzingsbesluit Natura2000 Waddenzee (25-2-2009):
De beschermingszone is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen (bijlage I van Richtlijn
92/43/EEG):
H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken H1140 Bij eb
droogvallende slikwadden en zandplaten
H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp.
en andere zoutminnende soorten
H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (H2110 Embryonale wandelende
duinen
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)
H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”); dit is een prioritair habitattype
H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides
H2190 Vochtige duinvalleien, kalkrijk
Behoud van oppervlakte en verbetering van kwaliteit geldt als doel voor de typen: H110, H1140,
H1330 en H2130.
Voor de overige typen geldt behoud van oppervlakte en kwaliteit als doel.
De beschermingszone is aangewezen voor de volgende soorten (bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG):
H1014 Nauwe korfslak, H1095 Zeeprik, H1099 Rivierprik, H1103 Fint, H1364 Grijze zeehond en
H1365 Gewone zeehond
Voor de Zeeprik, Rivierprik, Fint en Gewone zeehond geldt behoud van omvang en kwaliteit
leefgebied en uitbreiding van de populatie als doel. Voor de Nauwe korfslak en Grijze zeehond geldt
als doel het behoud van omvang, kwaliteit en populatie.
De beschermingszone is ook aangewezen voor de volgende vogels (artikel 4, eerste lid, van Richtlijn
79/409/EEG:
A034 Lepelaar, A037 Kleine zwaan, A045 Brandgans, A081 Bruine kiekendief,
A082 Blauwe kiekendief, A103 Slechtvalk, A132 Kluut, A138 Strandplevier, A140 Goudplevier,
A157 Rosse grotto, A191 Grote stern, A193 Visdief, A194 Noordse stern, A195 Dwergstern,
A197 Zwarte stern en A222 Velduil
De beschermingszone is aangewezen voor de volgende trekkende vogelsoorten (artikel 4, tweede lid,
van Richtlijn 79/409/EEG):
A005 Fuut, A017 Aalscholver, A039 Toendrarietgans, A043 Grauwe gans, A046 Rotgans,
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A048 Bergeend, A050 Smient, A051 Krakeend, A052 Wintertaling, A053 Wilde eend, A054 Pijlstaart,
A056 Slobeend, A062 Topper, A063 Eider, A067 Brilduiker, A069 Middelste zaagbek,
A070 Grote zaagbek, A130 Scholekster, A137 Bontbekplevier, A141 Zilverplevier, A142 Kievit,
A143 Kanoet, A144 Drieteenstrandloper, A147 Krombekstrandloper, A149 Bonte strandloper,
A156 Grutto, A160 Wulp, A161 Zwarte ruiter, A162 Tureluur, A164 Groenpootruiter,
A169 Steenloper en A183 Kleine mantelmeeuw
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied geldt als doel voor de Topper, Eider, Kluut,
Strandplevier, Dwergstern, Scholekster, Kanoet en Steenloper.
Voor de overige typen geldt als doel het behoud omvang en kwaliteit leeftgebied.
Zie verder bijlage 1 (Natura2000 Doelendocument en Aanwijzingsbesluit Waddenzee)
Aanwijzingsbesluit Natura2000 Noordzeekustzone:
De beschermingszone is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen
(bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG):
H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp.
en andere zoutminnende soorten
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
H2110 Embryonale wandelende duinen
H2190 Vochtige duinvalleien.
Behoud van oppervlakte en verbetering van kwaliteit geldt als doel voor deze typen.
De beschermingszone is aangewezen voor de volgende soorten (bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG):
H1095 Zeeprik, H1099 Rivierprik, H1103 Fint, H1351 Bruinvis, H1364 Grijze zeehond en
H1365 Gewone zeehond
Voor deze soorten geldt het behoud van omvang en kwaliteit leefgebied als doelstelling.
De beschermingszone is aangewezen voor de vogels (artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG):
A001 Roodkeelduiker, A002 Parelduiker, A132 Kluut, A138 Strandplevier, A157 Rosse grutto
A177 Dwergmeeuw en A195 Dwergstern
De beschermingszone is aangewezen voor de volgende trekvogels
(artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG):
A017 Aalscholver, A048 Bergeend, A062 Topper, A063 Eider, A065 Zwarte zee-eend,
A130 Scholekster, A137 Bontbekplevier, A141 Zilverplevier, A143 Kanoet,
A144 Drieteenstrandloper,, A149 Bonte strandloper, A160 Wulp en A169 Steenloper
Voor de Strandplevier, Dwergstern en Aalscholver geldt als doel de uitbreiding en/of verbetering
kwaliteit leeftgebied.
Voor de overige soorten geldt als doel het behoud van omvang en kwaliteit leefgebied.
Beheerplannen Natura2000
Voor de realisatie van de doelen voor de Natura2000-gebieden van de Noordzee, Waddenzee en de
duingebieden in het Waddengebied zijn geen realisatietermijnen vastgesteld. Deze zijn namelijk
afhankelijk van regionale/lokale omstandigheden en worden in de beheerplannen Natura2000 nader
bepaald.
Deze beheerplannen zijn nu in ontwikkeling en moeten uiterlijk februari 2012 zijn vastgesteld.
Het opstellen van deze beheerplannen gebeurt in één proces waarbij RWS het voortouw heeft voor de
Waddenzee en Noordzeekust en DLG (namens rijk en provincies) voor de duingebieden op de
Waddeneilanden.
In de beheerplannen wordt zoveel mogelijk ruimte gelaten voor het continueren van bestaand gebruik,
echter wel binnen de randvoorwaarden van de instandhoudingsdoelstellingen. Het kan nodig blijken te
zijn dat omwille van de te beschermen habitats en soorten ook maatregelen buiten de Natura2000gebieden genomen moeten worden.
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Leidraad aanwijzing artikel 20 Natuurbeschermingswet Waddengebied (17-04-2009):
De aanwijzing van artikel 20-gebieden betreft het afsluiten van kwetsbare gebieden in het
Waddengebied. Het gaat om ecologisch waardevolle en verstoringsgevoelige gebieden waarbinnen
de natuurwaarden extra beschermd dienen te worden.
Geeft via een ecologische leidraad inzicht in de noodzaak tot aanwijzing van gebieden waartoe de
toegang (tijdelijk) te sluiten.
Geeft een stappenschema voor het maken van een besluit van aanwijzing van artikel 20-gebieden.
Met de leidraad is de inbreng van belangengroeperingen bij de vaststelling van de te sluiten gebieden
formeel verankerd.
De leidraad is nu toegepast voor kraam-, verhaar-, rust- en foerageergebieden van zeehonden
(Gewone zeehoud en Grijze zeehond) en voor broed-, foerageer-, rust- en ruigebieden voor diverse
vogels. De leidraad kan ook worden toegepast voor andere soortgroepen en/of habitats, zoals
zeegrasvelden.
Noordzeebeleid (ontwerp-Nota Noordzeebeleid):
Rijksopgave is een duurzame (economische) ontwikkeling die in evenwicht is met het mariene
systeem. Dit evenwicht is nader uitgewerkt in de KRW (BPRW 2010-2015) voor de kustzone en wordt
voor het overige deel van de Noordzee nader uitgewerkt in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.
Nota Ruimte, pkb Derde Nota Waddenzee
Ruimtelijke visie en ontwikkelingsperspectief met 2030 als planhorizon.
Afspraken/beleidskeuzes uit de PKB Structuurschema Militaire Terreinen (SMT2) zijn overgenomen in
e
pkb 3 Nota Waddenzee.
Opgenomen beleid geldt voor periode van 10 jaar (2007-2017); tussentijdse aanpassing mogelijk op
basis van voortschrijdend inzicht.
Pkb-gebied Waddenzee betreft Waddenzee en Nederlandse deel van Dollard en Eemsestuarium.
Doelstellingen:
• Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud
van het unieke open landschap.
• Duurzame bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van:
o Waterbewegingen (en hiermee gepaard gaande geomorfologische en bodemkundige
processen);
o Kwaliteit van water, bodem en lucht (waterkwaliteit dient zodanig te zijn dat
verontreinigingen een verwaarloosbaar effect hebben op flora en fauna, natuurlijk
bodemreliëf)
o Flora en fauna (migratiemogelijkheden van dieren, gebiedsspecifieke planten- en
diersoorten, gunstige omstandigheden voor broedende en trekkende vogels,
fourageer-/rust-/zooggebieden van zeezoogdieren, levensvatbare en natuurlijke
reproductiecapaciteit voor bruinvis en gewone en grijze zeehond, kinderkamerfunctie
van vis)
o Landschappelijke kwaliteiten (rust, weidsheid, open horizon, natuurlijkheid inclusief
duisternis)
• De aanwezige kernkwaliteiten van de Waddenzee bieden kansen voor economische
ontwikkeling. Plannen, projecten of handelingen zijn mogelijk mits passend binnen de
hoofddoelstelling voor de Waddenzee en de toets van het in het pkb vastgelegde
toetsingskader kunnen doorstaan.
Strategie: offensieve en ontwikkelingsgerichte benadering van de Waddenzee.
Ontwikkelperspectief is gericht op:
• natuurlijke dynamiek van fysische processen,
• behoud en waardering landschappelijke kwaliteiten,
• waterkwaliteit nodig voor optimale ontwikkeling van flora en fauna,
• gunstige omstandigheden voor trekkende en broedende vogels (beschikbaarheid voedsel,
natuurlijk broedsucces, ongestoorde pleisterplaatsen en rustgebieden, natuurlijke
vluchtafstanden)
• levensvatbare stand en natuurlijke reproductiecapaciteit van gewone - en grijze zeehond en
bruinvis
• vergroting areaal natuurlijke kwelders,
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•
•
•
•
•
•

bescherming van waardevolle delen van estuaria en behoud/herstel natuurlijke rivieroevers
areaalvergroting van ongestoorde natuurlijke mosselbanken en zeegrasvelden,
vrije vismigratie tussen zoet binnenwater en Waddenzee,
meerdere zoet-zout-gradiënten,
duurzame visserij (rijke en gevarieerde visstand en geen negatief effect op overige flora en
fauna),
reductie milieubelasting van militaire activiteiten.

Maatregelen/aanpak:
• Investeringsplan met Waddenfonds (800 miljoen voor 20 jaar). Reguliere overheidstaken zijn
uitgezonderd voor bijdrage uit Waddenfonds.
Beleidskeuzen:
• Natuur: zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het ecosysteem, voor zowel stroomgebied
van Eems als van Rijn één natuurlijke zoet-zoutovergang realiseren (aanvullend op
bestaande zoet-zoutovergangen), landelijk waterkwaliteits- en Noordzeebeleid met speciale
aandacht voor diffuse verontreiniging (zie Nationaal Waterplan en SGBP-en)
• Gesloten gebieden: jaarlijkse actualisatie van voor menselijke activiteiten te sluiten gebieden
ter bescherming van flora en fauna (art. 20 Natuurbeschermingswet) en een referentiegebied
nabij Rottumeroog/-plaat voor wetenschappelijk onderzoek.
• Baggerspecie: alleen gebiedseigen baggerspecie mag in de Waddenzee worden verspreid,
mits wordt voldaan aan geldende waterkwaliteitsnorm voor nationaal waterbeleid.
• Diepe delfstoffen: Geen vergunningen voor nieuwe opsporing en winning van diepe
delfstoffen. Nieuwe opsporing en winning van gas kan onder voorwaarden worden vergund
(Natuurbeschermingswetvergunning is in 20.. verleend??)
• Ontgrondingen: zandwinning is beperkt tot regulier onderhoud van vaargeulen, incidentele
verdere verdieping en bij bijzonderde bouwwerken.
• Visserij: mechanische kokkelvisserij en het commercieel rapen van mosselen is niet
toegestaan, gebieden permanent gesloten voor bodemberoerende visserij en ook voor
garnalenvisserij, visserij met overige sleepnetten op wadplaten in gehele pkb-gebied
verboden, geen bevissing van zeegrasvelden en stabiele litorale mosselbanken met
omliggende straal van 40 meter, afbouw van visserij met staand wand (tenzij verdrinking van
vogels en bijvangsten van zeezoogdieren kan worden geminimaliseerd).
Het
handmatig rapen van schelpdieren voor eigen gebruik is toegestaan tot een maximum van 10
kg per persoon per dag. Met het commercieel rapen van Japanse oesters wordt een
kleinschalig experiment gestart. Het commercieel rapen van mosselen is verboden.
Initiatieven om andere schelpdiersoorten dan mosselen te kweken, alsmede innovatieve
experimenten, waaronder de binnendijkse kweek van schelpdieren, zullen op hun
inpasbaarheid binnen de bestaande kaders worden beoordeeld.De handmatige kokkelvisserij
blijft toegestaan op alle droogvallende platen in de Waddenzee voorzover niet door artikel 20
gesloten. Uitbreiding van het aantal vergunningen voor de handmatige kokkelvisserij wordt
overwogen.De omvang van de handkokkelvisserij mag maximaal 5% van het jaarlijks in de
Waddenzee aanwezige kokkelbestand bedragen.
• Militaire activiteiten: bestaande militaire activiteiten blijven in aangepaste vorm gehandhaafd
(aanpassingen in vlieggedrag/-routes en buiten gebruik stellen van Cavalerieschietkamp
Vlieland).

Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (door RCW in opdracht van CCW):
Bedoeld voor de uitwerking van het ontwikkelperspectief van het pkb-beleid. Kansen, koers en
afspraken tussen betrokken overheden worden in deel A opgenomen. Beheerplannen voor KRW en
Natura2000 worden zo mogelijk geïntegreerd in deel B van het B&O-plan. In deel C wordt de
uitvoering van maatregelen geprogrammeerd voor de periode 2009-2020.
Over de uitvoering van het B&O-plan wordt periodiek verslag gedaan. Ook wordt een periodiek
Handhavingsprogramma Waddenzee opgesteld.
Het bevoegd gezag voor een onderwerp is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het
maatregelen- en handhavingsprogramma.
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Beheer- en Ontwikkelingsplan deel A (door RCW in opdracht van CCW)
Deel A bevat een gezamenlijke visie van alle overheden op de bescherming en ontwikkeling van het
Waddengebied; het is een combinatie van rijksbeleid (PKB) en regionaal beleid en wensen, rekening
houdend met EU-beleid (KRW en Natura2000) en wordt binnenkort (juni 2009) vastgesteld.
Kansen:
• Een rijke zee met goede waterkwaliteit voor ontwikkelingskansen van flora en fauna. Een
robuust waddensysteem, veerkrachtig, met ruimte voor medegebruik.
• Veiligheid voor bewoners door te anticiperen op klimaatveranderingen
• Karakteristiek woon- en leefgebied (eigen identiteit) en oog voor natuurbehoud, landbouw,
toerisme en recreatie.
• Ruimte en natuur zorgen samen met sociale voorzieningen voor een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven.
Koers:
• Zeestromingen en transport van zand en slib (o.a. natuurlijke ontwikkeling van geulen en
platen) als motor voor voeding van ecosystemen.
• Veiligheid van bewoners waarborgen en biodiversiteit behouden ook bij stijgende zeespiegel;
ondermeer door “biobouwers” te benutten in de opvang van golven en met aangepast
spuiregiem “zoete schokken” voorkomen.
• Samenspel mens en natuur als essentieel onderdeel van de identiteit van het waddengebied.
• Meer innovatieve landbouw en duurzame visserij en het stimuleren van plattelandseconomie.
Strategie/Afspraken:
• Havens en eilanden blijven bereikbaar. Daarvoor kan incidenteel worden ingrepen in
natuurlijke ontwikkeling van geulen en platen.
• Gebruik voor een duurzame energievoorziening het bestaande energie-akkoord Noord Nederland en de
plannen uit hetWaddengebied zelf.

•

Beheer en behoud het maritiem-archeologische en cultuurhistorische erfgoed en gebruik dit
voor recreatie en educatie. Herstel van kwelders blijft nodig.

•
•

Herstel van zoet-zoutovergangen is gewenst.
Duurzame visserij heeft de toekomst. Stimuleer de ontwikkeling van aquacultures. Werk aan
een respectvolle beleving en bescherming van de natuur bij vaarrecreatie.

Beheer- en Ontwikkelingsplan deel A Convenant Uitvoering van het B&O-plan Waddengebied
Deel A is basis voor beleidsvorming van betrokken partijen en hieruit voortvloeiende maatregelen.
Afspraken en agenda van deel A worden door partijen geconcretiseerd in een tweejaarlijks vast te
stellen Maatregelenplan (deel C) en in goede samenwerking tot uitvoering gebracht.
Partijen dragen zorg voor financiering van overeengekomen maatregelen.
Beleidsbesluit Vaste vistuigen (2003)
Hoofddoelstelling: De visserij met vaste vistuigen wordt uitgevoerd door beroepsmatige en recreatieve
vissers. De uitvoeirng van de visserij is duurzaam en in balans met de ecologische waarden van het
kust-ecosysteem. De beroepsgroep is in staat haar verantwoordelijkheid te nemen.
Het aantal bestaande vergunningen is afgebouwd. Tijdelijke vergunningen zijn per 1 april 2003 komen
te vervallen. Door de koppeling met een inkomenstoets is een beperkt deel van de tijdelijke
vergunningen omgezet in een overdraagbare vergunning. Traditionele vergunningen kregen een
overgangstermijn van 5 jaar. Nu wordt gewerkt met één type publiekrechtelijke vergunning. Een
nieuwe vergunning is voortaan gekoppeld aan een geregistreerd visvaartuig (lengte max 12 meter,
vermogen max. 25 kW). En in deze vergunning voor de vrije gronden is vastgelegd met welke
vistuigen de vergunninghouder mag vissen. Voor de Waddenzee/Eems-Dollard mag een
vergunninghouder de volgende vistuigen inzetten:
• maximaal 180 fuiken/kubben
• de ankerkuil
• een weer (voorheen keerwant/botnetten)
• 1000 haken hoekwant.
Seperaat kan een vergunning voor een zegen (maximale lengte 1500 meter) worden verleend.
Voor de visserij in de Eems is tevens een zogenaamd toestemmingsbewijs nodig van de
visrechthebbende (zoals het Landschap Groningen).
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Voor de vaste visvakken mogen de vistuigen in beginsel worden ingezet zonder beperking in aantal.
Eventueel kunnen vanuit natuuroverwegingen voorwaarden aan de vistuigen worden gesteld, zoals
een keerwant of ontsnappingsringen.
De staand want visserij zal vanaf 31 december 2007 niet meer worden toegestaan op de
droogvallende platen tenzij de sector tot genoegen van de staat weet aan te tonen dat de visserij met
staand want ecologisch inpasbaar is. (nog na te gaan wat de stand van zaken anno 2009 is)

Nota Schelpdiervisserij (met bijbehorende convenanten)
Voedselreserveringsbeleid waarbij naast de schelpdiervisserij nog voldoende schelpdieren over
blijven voor schelpdieretende vogels. Een areaal mosselbanken van minimaal 2000 ha wordt
nagestreefd.
Mechanische kokkelvisserij is niet vergund (kokkelvisserij is uitgekocht). Handkokkelvisserij is wel
vergund.
De mosselvisserij is aan beperkingen onderworpen. De minister van LNV verleent vergunning voor
beperkte visserij op mosselzaad.
Beleidsnota Schelpenwinning, (1998,ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Het schelpenwinbeleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2004 aangepast in de
Tweede partiële herziening Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning en is getoetst aan de Habitat- en
Vogelrichtlijn en Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee (PKB- Waddenzee). Op basis van
een verminderde schelpenproductie is het totale jaarlijkse quotum voor de periode 2005 - 2007
verlaagd tot respectievelijk 200.000, 190.000 en 180.000 m3 per jaar in het Waddenzeegebied,
waarvan 90.000 m3 in het PKB -gebied. Deze daling is waarschijnlijk structureel door een afname van
de eutrofiëring en een verhoogde watertemperatuur (minder broedval kokkels). Er wordt alleen maar
gewonnen in de diepere geulen van de zeegaten Marsdiep, Vlie en het Friese Zeegat, waar ook veel
andere menselijke activiteiten plaatsvinden.
Convenant vaarrecreatie (december 2007)
Het convenant is op 3 december 2007 in Den Helder door rijk, de waddenprovincies, de
waddengemeenten en diverse belangenorganisatiesde partijen ondertekend.
Doel van het convenant is het beheersbaar maken en houden van de vaarrecreatie op de
Waddenzee. In het convenant worden de voornemens en doelen uit de Planologische Kern Beslissing
(pkb) Derde Nota Waddenzee verder geconcretiseerd en afgestemd op het overige beleid.
De kern van dit Convenant Vaarrecreatie Waddenzee is dat recreatie en natuurbescherming
samen kunnen gaan en daarbij geen maximum hoeft te worden gesteld aan het aantal ligplaatsen,
mits alle betrokken partijen zich inspannen om ervoor te zorgen dat recreanten zich ‘netjes’ gedragen.
Dat die partijen zich daarvoor blijven inzetten is nu in een convenant vastgelegd.
Het convenant gaat er vanuit dat een kwalitatieve benadering meer bijdraagt aan de beheersing van
de vaarrecreatie dan het instellen van een maximum aantal ligplaatsen. Via een
uitvoeringsprogramma met een keur aan activiteiten zetten de convenantpartijen zich in voor een
gunstige gedragsverandering bij de recreanten op het wad. Zodoende moet het liefst voor alle
bezoekers vanzelfsprekend worden dat het wad niet de aangewezen plek is om te barbecueën, te
vliegeren, of je hond de vrije loop te laten. Wadwachten houden toezicht en kunnen
zonodig corrigerend optreden. Effectieve handhaving is het sluitstuk van de
kwalitatieve benadering; voor ontoelaatbare verstoringen kan een procesverbaal worden opgemaakt.
De komende jaren wordt de effectiviteit van deze strategie in kaart gebracht. Nauwlettend wordt
bekeken in hoeverre de activiteiten van het uitvoeringsprogramma het gewenste resultaat hebben.

concept Amvb Ruimte
Water heeft in de concept teksten voor de eerste tranche van de amvb Ruimte een eigen hoofdstuk
gekregen. Rijks- en regionale waterbeheerders krijgen hiermee van het ministerie van VROM een
steuntje in de rug voor de uitvoering van maatregelen om de waterhuishouding op orde te krijgen en te
houden. De eerste tranche zal zo mogelijk nog in 2009 in werking treden.
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De Amvb Ruimte is hèt uitvoeringsbesluit van de minister van VROM voor de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening (nWro) en de Nota Ruimte. Bij het opstellen is dan ook gebruik gemaakt van de zogenaamde
Uitvoeringsparagraaf van die Nota. De inhoudsopgave van deze paragraaf vormde de leidraad bij het
opstellen van de Amvb.
Op het gebied van Water geeft de Uitvoeringsparagraaf aandacht aan een aantal onderwerpen. In
deze eerste tranche van de amvb komen het kustfundament, de grote rivieren, de recreatietoervaart
en de regionale watersystemen aan de orde. Aandacht voor IJsselmeer, Waddenzee en overige grote
wateren is doorgeschoven naar de tweede tranche. Dit biedt de mogelijkheid om de regelgeving af te
stemmen op nog te ontwikkelen beleid voor deze wateren.
Gemeenten dienen in hun bestemmingsplannen ruimtelijke aanspraken uit de regionale waterplannen
te respecteren en ontwikkelingen die ‘onverenigbaar’ zijn met deze aanspraken te voorkomen.
Provincies krijgen de mogelijkheid om een verordening in te stellen als dit niet op een andere wijze is
geregeld.

Kabinetsreacties op adviezen van diverse Raden: pm
RO-plannen provincies en gemeenten: pm
Overig:
• World Heritage Convention (WHC)
Het Werelderfgoed Verdrag is door UNESCO in het leven geroepen in 1972. Het Werelderfgoed
Verdrag legt de link tussen de bescherming van natuur en cultureel erfgoed. UNESCO stimuleert
daarmee de identiteit, bescherming en behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed die wereldwijd
worden beschouwd als van bijzondere waarde voor de mensheid. De Duitse en Nederlandse delen
van de Waddenzee zijn genomineerd om de status van Werelderfgoed te verkrijgen omdat het gebied
wordt beschouwd als natuurlijk erfgoed vanwege het feit dat het behoort tot de grootste wetlands ter
wereld. Besluitvorming over de nominatie is voorzien in juni 2009. De werelderfgoedstatus geeft geen
regulerende werking en is derhalve niet nader geanalyseerd.
• Kaderrichtlijn Mariene Strategie is niet van toepassing op de Nederlandse Waddenzee.
• Er is geen specifiek beleid voor garnalenvisserij op de Waddenzee.
• Managementplan voor Eems-Dollard (Ned + Dtsl): in ontwikkeling
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