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1 Managementsamenvatting 
1.1 AANLEIDING 

Ongeveer twee derde van de Waddenzee natuur bevindt zich bijna altijd onder water. Een dynamisch 

systeem, sterk beïnvloed door wind, zon en getij; een ecologisch zeer waardevol marien ecosysteem. 

De vraag is hoe we dit ecosysteem goed kunnen beheren en beschermen. Daarvoor is het in elk geval 

nodig om te weten hoe dit dynamische ecosysteem functioneert en wat er voor nodig is om dit ook 

op de langere termijn in stand te houden en zo nodig te versterken. 

Uit een in 2020 door Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) uitgevoerde analyse kwam naar 

voren dat het vigerende beleid voor onderwaternatuur weliswaar een globaal beschreven ambitie 

bevat gericht op herstel en instandhouding van het dynamische karakter van dit mariene 

ecosysteem, maar dat deze ambitie onvoldoende concreet is. Het ministerie van LNV heeft in 2020 

het PRW dan ook gevraagd om het streefbeeld voor de onderwaternatuur Waddenzee te 

concretiseren en daarmee richting te geven aan onderzoek, beleidskeuzes en maatregelen. Dit 

rapport bevat de uitwerking van deze verkenning. 

CONCEPTUEEL MODEL 

Gestart is met het in beeld brengen van het functioneren van het ecosysteem aan de hand van een 

conceptueel model, waarin zes met elkaar samenhangende en samenwerkende bouwstenen zijn 

onderscheiden.  

 

Figuur 1; Conceptueel model onderwaternatuur Waddenzee (uit bouwsteen Lindeboom & Walker 2020) 

Deze bouwstenen zijn vervolgens gebruikt om de essenties van de kwaliteit van de 

onderwaternatuur te beschrijven. De fundamenten worden gevormd door geologische en hydro-

morfologische processen, waarbinnen aanvoer, doorvoer en afvoer van nutriënten, energie en 

bouwstoffen plaatsvinden. Deze processen zijn sturend voor het ecosysteem. Diverse habitats en 

gradiënten daarin bieden leefruimte voor functionele soortgroepen en deelsystemen. Soortgroepen 

met hun ecosysteemfuncties vinden hun plek in ruimte en tijd en passen zich aan bij veranderingen 
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(dynamiek). Menselijke activiteiten zoals recreatief gebruik, waterstaatswerken, baggeren en visserij 

beïnvloeden de kwaliteit van de onderwaternatuur.  

1.2 STREEFBEELD 

Het doel is de ecologische motor goed te laten draaien op een stevig fundament, een zo zelfredzaam 

mogelijk dynamisch marien ecosysteem waarbij processen, structuren, habitats en functionele 

groepen bepalend zijn. Het gaat om ongestoorde geologische en hydro-morfologische processen. 

Biobouwers zijn een factor van betekenis in de landschapsvorming. Er is een ongestoorde aanvoer, 

doorvoer en afvoer van nutriënten en (bouw)stoffen. De interacties onderling, tussen biotiek en 

abiotiek, tussen functionele soortgroepen en deelsystemen, zijn hecht, veelvuldig en in balans. 

Meerdere factoren, zoals de nutriënten, sturen deze balans. Soortgroepen met hun 

ecosysteemfuncties vinden hun plek in ruimte en tijd en passen zich aan bij veranderingen 

(dynamiek). Het ecosysteem is weerbaar, adaptief en kent een optimale functionele biodiversiteit, 

herstelt zich bij verstoring binnen een tijd en ruimte schalen passend bij het systeem, of verandert 

door ecosysteem drivers. Dit streefbeeld is in het rapport uitgewerkt naar deeldoelstellingen per 

bouwsteen.  

Deze concretisering van het streefbeeld voor de onderwaternatuur van de Nederlandse Waddenzee 

gaat uit van het nastreven van een goede kwaliteit van leefgebieden binnen het dynamische mariene 

ecosysteem. Binnen deze leefgebieden mag verwacht worden dat cruciale soorten en soortgroepen 

er hun plek vinden. Deze concretisering gaat dus niet over soorten op hun plek, maar over de na te 

streven omstandigheden waarmee verwacht mag worden dat soorten zich daarbij goed kunnen 

ontwikkelen, nu en bij veranderende omstandigheden. 

Om dit alles concreet te kunnen maken is per bouwsteen een aantal kenmerken in beeld gebracht. 

Per kenmerk zijn parameters benoemd waaraan een kritische waarden gekoppeld kan worden. 

Daarmee wordt duidelijk tussen welke waarden dit dynamische systeem zich zou moeten bevinden 

om goed te kunnen (blijven) functioneren. Ter inspiratie: 

 

Figuur 2; indicatie belangrijkste kenmerken - parameters - kritische waarden (zie ook toelichting op pagina 21) 

In deze verkenning is deze benadering ontwikkeld, maar het kiezen en laden van de kenmerken en 

kritische parameters moet verder en beter worden uitgewerkt. Daarbij kan goed gebruik worden 

gemaakt van de indicatoren en descriptoren, zoals onder andere ook  te vinden in het door 

Nederland ondertekende OSPAR verdrag en de Kaderrichtlijn Marien.  
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1.3 VERVOLG  

1.3.1 ECOLOGISCHE PROCESSEN IN BELEID 

Om dit streefbeeld goed te vertalen naar beleid wordt voorgesteld niet langer soorten alleen als 

uitdrukking van natuurwaarden na te streven, maar het hydrodynamische fundament en de 

ecologische processen waar soorten op gedijen voorop te zetten. Daarvoor is het nodig de 

belangrijkste deeldoelstellingen in samenhang te kiezen. En daarvan de kenmerken, parameters en 

kritische waarden te bepalen, zodat deze in beleidsdocumenten opgenomen kunnen worden en als 

indicatoren voor onderzoek, doelen, maatregelen en monitoring kunnen worden gebruikt.  

In het vigerende (juridische) beleidskader is ruimte om, als het gaat om bescherming en 

ontwikkeling, het meer concrete streefbeeld onderwaternatuur met deze kenmerken doorwerking te 

geven. Door bestaande uitwerkingen zoals het doelendocument Natura 2000 hiermee te laden. En 

door gebruik te maken van kenmerken van de systematiek van OSPAR en KRM. Ook via de duidelijker 

sturing en ‘zelfbinding’ zoals met de Agenda voor het Waddengebied 2050 kan het meer concrete 

streefbeeld doorwerking krijgen. 

1.3.2 RUIMTELIJKE DIFFERENTIATIE 

Het streefbeeld leent zich voor ruimtelijke differentiatie en zonering. Gewerkt kan worden met 

gebieden waar de natuurlijke ontwikkeling de ruimte moet krijgen en gebieden waar ruimtelijk 

medegebruik mogelijk moet zijn. Deze keuze kan worden onderbouwd vanuit de bijdrage die de 

verschillende gebieden hebben aan de kwaliteit van het dynamisch karakter. Zo kan concreter 

worden welke maatregelen waar zinvol zijn. Het is nodig daarvoor een meer gedetailleerder 

kaartbeeld van het ecologische landschap van de Waddenzee onder water – het 

onderwaterlandschap – te ontwikkelen. Dan is ook de relatieve bijdrage van verbeter- en 

herstelmaatregelen te bepalen. In deze rapportage wordt een eerste proeve van een actiekaart 

gepresenteerd. 

1.3.3 KENNISBEHOEFTE 

Het werken aan deze concretisering heeft duidelijk gemaakt dat er veel kennis en kunde over het 

functioneren van het mariene ecosysteem beschikbaar is. Tegelijkertijd is duidelijker geworden welke 

(toegepaste) kennis kan helpen om goede beleids- en beheerbeslissingen te kunnen nemen. Deze 

kennisbehoefte is in een bijlage summier benoemd. 

1.4 TOT SLOT 

Dit resultaat is tot stand gekomen met de hulp en inzet van velen. Het opstellen van een streefbeeld 

voor een dynamisch systeem is juist vanwege die dynamiek een lastige opgave. Toch is het belangrijk 

om zo’n doel vast te stellen. Al was het maar om activiteiten die er aan bijdragen te bevorderen of 

ongewenste activiteiten te weren.  Het is een interessante en ook complexe reis. Dit advies eindigt 

met een komma. Voor een volgende stap zijn beleidskeuzes aan de orde. Meer sturen op 

systeemkenmerken om richting het einddoel te komen is een reis. Die is nog niet ten einde, en het 

blijft een verrassing wanneer en waar de reis zal eindigen. 
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2 Voorwoord 
In 2020 heeft Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in de vrije ruimte het initiatief 

‘concretisering streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee’ opgestart. Bij meerdere initiatieven van 

PRW bleek dat het beleid voor onderwaternatuur onvoldoende concreet is om richting te geven aan 

onderzoek, monitoring, beheer en toelaten duurzaam medegebruik. Dat geldt voor het beleid in 

Nederland, en, in ieder geval waar het vis betreft, ook in trilateraal verband. Het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opdrachtgever van deze klus.  

We zijn in de zomer van 2020 op ontdekkingstocht gegaan. Het werken aan de concretisering van het 

streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee heeft de interesse van velen. Maar dit werkende weg 

delen van voorlopige inzichten geeft soms ook verwarring. Wat levert PRW nu op? En wie gaat nu 

met wat verder? Met dit advies ronden we het proces van concretisering streefbeeld 

onderwaternatuur Waddenzee (voorlopig) af. Met het concretere streefbeeld in hoofdstuk 4. De 

onderbouwing daarvan vind u in hoofdstuk 5. En een advies voor het vervolg in de hoofstukken 6 en 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. De functie van dit advies is een onderlegger en nadere c

oncretisering van de doelstelling van de Waddenzee als duurzaam en dynamisch natuurgebied. Het is 

aan anderen om binnen hun verantwoordelijkheden hiermee verder te gaan. Desgewenst kan 

Programma naar een Rijke Waddenzee helpen bij de duiding, de vertaling en mogelijk de 

implementatie.  

De kennis en kunde die voor dit advies is benut is niet nieuw. Het is bestaande kennis die voor de 

context van dit initiatief bij elkaar is gebracht samengevat en vertaald. Soms ontbreekt er kennis. 

Meestal niet op het conceptuele niveau. Hoe het mariene ecosysteem van de Waddenzee werkt is 

wel bekend. Maar juist in de vertaling naar waar, wat en hoe blijkt toch veel praktische kennis niet of 

onvoldoende beschikbaar (zie ook hoofdstuk 6). De vraag “Hoe maken we de kwalitatief verwoorde 

ambities voor de natuur onder water van de Waddenzee zodanig concreet dat het een inspirerende 

agenda kan worden voor onderzoek …” kunnen we nu beter beantwoorden. We hebben het 

ontbreken van wetenschappelijk informatie niet als belemmerend ervaren voor het duiden van een 

richting (baken en route). Maar voor de vervolgstappen – beleidskeuzes en beheermaatregelen – is 

op sommige onderdelen meer en concreter inzicht onontbeerlijk voor gefundeerde keuzes. Zonder 

daarbij in de valkuil te stappen dat iets alleen maar kan als het ‘is bewezen’. Ontwikkelingsrichtingen 

als ‘rust geven aan gebieden voor zelfredzaamheid’ zijn ook zonder meer no-regret. Het monitoren 

van de gekozen ontwikkeling is dan wel een must. 

Het werken aan dit initiatief concretisering streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee was zeer 

inspirerend maar bleek niet eenvoudig. We kregen te maken met een beleidswereld in beweging en 

een kenniswereld met verschillende abstracties en beschikbaarheid van informatie. En de beheerders 

willen het liefst morgen aan de slag. Het geeft energie om hieraan te mogen werken. Op deze plek 

willen we ook iedereen bedanken, de wetenschappers, de leden van de Adviesgroep en iedereen die 

anderszins heeft meegedacht. We hopen dat we met dit advies een consoliderend moment hebben 

bereikt. Waar anderen weer mee verder kunnen. 

Dit advies gaat gepaard met vier losse bijlagen; de beleidsanalyse (bijlage A), een bundeling van de 

essenties van de aangeleverde kennisbouwstenen in een naar pdf-formaat omgezette powerpoint 

(bijlage B), het beleidsadvies vigerend kader (bijlage C) en het advies ‘zelfbinding’ (bijlage D). 

Ingrid van Beek 

Martha Buitenkamp 

Michiel Firet 
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3 Waarom dit streefbeeld 
3.1 LEIDENDE VRAAGSTELLING 

Het vigerende beleid voor de onderwaternatuur van de Waddenzee is onvoldoende concreet om 

richting te geven aan onderzoek, monitoring, beheer en toelaten van medegebruik. Dat is in de losse 

bijlagen A en C verder beschreven en vatten we in hoofdstuk 5 samen. Het ontbreken van voldoende 

concreet beleid maakt het lastig onderzoek te richten, middelen vrij te maken, zinvolle maatregelen 

te nemen, goed te beheren, de balans met duurzaam medegebruik te vinden en tevreden te zijn met 

het bereiken van het doelniveau. Daarom is PRW gevraagd een meer concreet ecologisch streefbeeld 

voor de onderwaternatuur van de Waddenzee uit te werken. 

De leidende vraagstelling is geworden:  

Hoe maken we de kwalitatief verwoorde ambities voor de natuur onder water van de Waddenzee 

zodanig concreet dat het een inspirerende agenda kan worden voor onderzoek, beleidskeuzes en 

maatregelen waarmee de optimale ecologische kwaliteit van de Waddenzee kan worden bereikt. 

Waarbij het nadrukkelijk de wens is om het dynamische karakter van het mariene ecosysteem 

leidend te laten zijn, ecologisch en beleidsmatig. En waarbij focus op processen, structuren, 

habitats en functionele groepen kan helpen. 

 

Figuur 3; De onderwaternatuur van de Waddenzee is onderdeel van groter Waddenlandschap (diverse bronnen1) 

3.2 FOCUS EN INNOVATIE 

De onderwaternatuur staat niet los van het hele Waddenecosysteem. Alle elementen van het 

ecosysteem en de soortenrijkdom van vogels, vissen, zeehonden, schelpdieren, kwelderplanten, 

zeegras en insecten zijn natuurlijk op allerlei manieren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar 

met die wetenschap leggen we in dit advies de focus even op de onderwaternatuur. Het is ‘even’ een 

kunstmatige scheiding om de concretisering van het beleid voor dit deel van het Waddenecosysteem 

scherper te krijgen. Zonder al die interacties uit het oog te verliezen. 

Met dit initiatief zijn we op zoek gegaan naar streefbeelden, doelen en doelstellingen die recht doen 

aan het dynamische karakter van het Waddenecosysteem. Dit is een aanzet tot een beleidsinnovatie. 

 
1 Op basis van diverse bronnen waaronder natuuwaardenkaart Waddensleutels (2016), RCE 
landschappenkaart, Algemeen Hoogtebestand Nederland en bodemkaart Nederland. 
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Niet soorten, maar het hydrodynamische fundament en de ecologische processen waar soorten op 

gedijen staan voorop. Die benadering kent zijn eigen taal en vraagt soms een andere manier van 

denken. 

3.3 STREEFBEELD ALS BAKEN EN ROUTE 

3.3.1 HET BEGRIP STREEFBEELD 

Het begrip streefbeeld wordt op diverse manieren gebruikt. Meestal gaat het om een beschrijving 

van de gewenste situatie op de lange termijn. Een na te streven toestand. De mate waarin die 

toestand concreet en meetbaar wordt gemaakt verschilt. Ook wordt wel het begrip doel gebruikt. 

Soms spreekt men van ‘stip-op-de-horizon’ of droombeeld. In de Agenda voor het Waddengebied 

2050 komt zo’n beeld terug in ‘de wandeling’. Doelstellingen zijn een afgeleide van het streefbeeld 

of doel en hebben een tijdshorizon die dichterbij ligt. Met kenmerken worden doelstellingen 

kwantificeerbaar en meetbaar. In dit advies werken we met drie, concreter wordende lagen; 

streefbeeld of doel, doelstellingen en kenmerken-parameters-kritische waarden.  

3.3.2 VERANDERINGEN HOREN BIJ DE WADDENZEE 

Veranderingen horen bij het Waddengebied. Statische ecologische doelen passen daar minder bij. 

Met welke veranderende omgeving hebben we rekening te houden? 

De Waddenzee is in het Holoceen ontstaan. De Waddenzee is nu de resultante van de 

systeemgrenzen van eilanden, dijken, dammen en vaargeulen. De onderwaternatuur wordt 

gekenmerkt door buitendelta’s en de zeegaten tussen de eilanden, de diepe geulen en de ondiepere 

kreken en prielen en alle overgangen in sediment en zout-zoet verdeling die daarmee gepaard gaan. 

De Zuiderzeewerken en de aanleg van de Eemshaven hebben in de 20e eeuw grote invloed op het 

fundament van de Waddenzee-natuur. Na ca. 1970 is er aan de systeemgrenzen even niet zo veel 

meer veranderd. Wel is het gebruik aangepast en zijn nutriënten afgenomen door 

waterkwaliteitsmaatregelen (KRW). De Waddenzee staat aan de vooravond van nieuwe grootschalige 

veranderingen; door de klimaatverandering en nieuwe ecosysteemdienst-wensen2 in relatie tot 

transities in de samenleving. Deze grote krachten (drivers) zullen tot veranderingen van het 

Waddengebied en de Waddenzee leiden de komende decennia.  

Tegelijkertijd weten we dat (delen van) de Waddenzee zich niet (meer) in de beste toestand vanuit 

oogpunt van robuustheid of veerkracht bevinden. Verbeterprogramma’s zoals Eems-Dollard 2050 

(ED2050) en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) zijn er op gericht (delen van) het 

Waddengebied in betere ecologisch toestand te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het 

herstelprogramma zeegras. Met de verwachting dat die betere ecologisch toestanden zichzelf daarna 

in stand kunnen houden. Maar we hebben er maar ten dele invloed op hoe dat gaat uitpakken. Ook 

hebben we maar ten dele er invloed op hebben hoe nieuwkomers hun plek in het mariene 

ecosysteem innemen, al dan niet als invasieve soort.  

 
2 Een ecosysteemdienst is een dienst die door een gezond ecosysteem aan mensen wordt geleverd. 



11 
 

3.3.3 GEEN STATISCH STREEFBEELD 

  

Figuur 4; Verbeelding gedachte streefbeeld als baken en route (zie ook de toelichting hierna) 

De veranderende omgeving van het Waddengebied maakt een statisch streefbeeld minder logisch. 

Maar wat dan? Beleid en wet- en regelgeving gaan uit van een gewenste toestand. Om verklaarbare 

redenen vaak beschreven als een statische, te kwantificeren toestand of als een narratief (‘de 

wandeling’). Beide benaderingen helpen niet voldoende. We weten dat de Waddenzee veranderde 

en verandert. Daarom is het verstandig een streefbeeld te hebben dat niet statisch is. Het lijkt zo 

aantrekkelijk om meetbare doelen, x hectare in 2050, te hebben. Maar het Waddengebied krijgt te 

maken met een lastig te voorspellen toekomst door de veranderingen van het klimaat en transities in 

de samenleving. Dan is het stellen van statische doelen voor de Waddenzee ‘een 

schijnwerkelijkheid’.  

We kunnen wel een richting geven. Vanuit de bouwstenen die samen het conceptuele model van de 

onderwaternatuur van de Waddenzee vormen (zie Figuur 12 op pagina 23) zijn de kenmerken en 

parameters tot op zekere hoogte concreet te maken. Positief gesteld; als de Waddenzee zich binnen 

deze bandbreedte(n) mag ontwikkelen dan mag verwacht worden dat de onderwaternatuur zo 

weerbaar en veerkrachtig mogelijk is in een veranderende omgeving. Of andersom gesteld, als de 

ontwikkelingen buiten deze bandbreedte liggen dan kan verwacht worden dat we de 

(onderwater)natuur schade berokkenen. Dus een globaal beeld van de onderwaternatuur in 2050 en 

een meer concreet beeld van de route er naar toe vormen samen de concretisering van het 

streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee. Een baken en een route. Waarbij het definiëren van de 

route misschien wel belangrijker en hanteerbaarder is dan het heel precies formuleren van die stip 

op de horizon. En waarbij kenmerken, parameters en kritische waarden (de discriptoren) helpen de 

route te markeren.  

3.3.4 ECOLOGIE EN LAGENBENADERING 

   

 

 

Figuur 5; De 'lagenbenadering' in verschillende vormen, van links naar rechts a) rangordemodel van Bakker en Londo (1986-
2010), b) duiding lagen in discussie Veerkrachtig Voedselweb (2018), c) de lagenbenadering in de ruimtelijke planning (o.a. 
Hagens, WUR, 2006) en d) het conceptuele model onderwaternatuur (in dit advies, zie pagina 23). 
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In hoofdstuk 5 gaan we uitgebreid in op het conceptuele model over het functioneren van de 

onderwaternatuur van de Waddenzee. In dit advies staat de ecologie, het mariene ecosysteem, 

voorop. Hoe functioneert het mariene ecosysteem van de Nederlandse Waddenzee, wat kan er beter 

en kunnen we dat in meer concrete doelstellingen verwoorden en verbeelden? Door eerst antwoord 

te krijgen op die vraag wordt ook duidelijker hoe de lagen ‘netwerken’ en ‘occupatie’ zich daarnaar 

zouden kunnen voegen. 

 

Intermezzo samenhang en doorwerking beleidsambities 

Met dit advies willen we een verdieping geven aan de bedoeling van de Agenda 2050. En zo aan de 

beleidsambities zoals verwoord in nationale visies en vastgestelde regionale uitwerkingen zoals het 

Beheerplan Natura 2000 Waddenzee3 en het Programma naar een Rijke Waddenzee4. We willen een 

handvat bieden voor de doorwerking van internationale afspraken ter bescherming en ontwikkeling 

van de mariene natuur, zoals de EU-kaderrichtlijnen en internationale verdragen als OSPAR en de 

drie UNESCO Outstanding Universal Values5. 

 

Figuur 6; Zeer schematische weergave samenhang van internationaal beleid tot en met regionale ontwikkelingen 

Figuur 6 geeft een indruk van de samenhang vanaf internationale beleidsafspraken tot lopende en 

geplande uitvoering van verbeter- en herstelmaatregelen in regionale ontwikkelingen. Het zal 

duidelijk zijn dat gemaakte internationale afspraken, zoals bijvoorbeeld in OSPAR6, al dan niet 

herkenbaar doorwerken in nationaal en regionaal beleid en ontwikkelingen die daar uit voort komen. 

Het voert in de context van dit advies te ver om alle afkortingen toe te lichten. 

 
3 https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/waddenzee/default.aspx met name Hoofdstuk 2. 
4 https://rijkewaddenzee.nl/wenkend-perspectief/ 
5 De OUV’s kort samengevat: VII representing major stages of earth’s history, IX significant on-going ecological 
and biological processes, X significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity 
6 Verdrag inzake bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 

https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/waddenzee/default.aspx
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4 Streefbeeld onderwaternatuur 
In dit hoofdstuk presenteren we – als advies voor beleid en beheer – het meer concrete streefbeeld 

voor de onderwaternatuur van de Nederlandse Waddenzee. Deze uitwerking is gebaseerd op het 

uitgangspunt dat de Waddenzee de hoofdfunctie natuur heeft en dat we vanuit het beleid, van 

globaal tot lokaal, streven naar een zo zelfredzaam mogelijk ecosysteem. Het conceptuele model (zie 

Figuur 12 op pagina 23) is voor de uitwerking leidend geworden. Zoals hiervoor al toegelicht werken 

we met drie lagen, het streefbeeld of doel, doelstellingen en kenmerken. In het volgende hoofdstuk 

vind u daarvoor de onderbouwing. In dit hoofdstuk presenteren we het streefbeeld als uitgeschreven 

tekst en maken dat daarna verder concreet.  

4.1 CONCRETER STREEFBEELD ONDERWATERNATUUR UITGESCHREVEN 

In de stijl van de ‘wandeling 2050’ is het concretere streefbeeld voor de onderwaternatuur van de 

Nederlandse Waddenzee: 

De onderwaternatuur van de Waddenzee – het sublitoraal inclusief het laag litoraal – 

omvat zo’n 180.000 hectare (2/3 van de Nederlandse Waddenzee). Het areaal is ten 

opzichte van 2020 ongeveer hetzelfde gebleven; de autonome afname door opvulling is 

gecompenseerd doordat kombergingen en getijprisma’s zijn vergroot. Diepere geulen zijn 

daardoor diep gebleven. (Kwelder)kreken en prielen en de overgangen  van diep sublitoraal —ondiep 

sublitoraal — laaglitoraal zijn toegenomen in areaal en diversiteit. Er zijn altijd saliniteit- en 

temperatuurgradiënten, ook verticaal in de diepere geulen. Het areaal natuurlijk hard substraat door 

rifvormende schelpdieren en wormen is ten opzichte van 2020 toegenomen. Middel- en laag-

dynamische habitats zijn toegenomen, ook dichter bij de diepere geulen. Het zijn hotspots met een 

uitstraaleffect (halo’s) van biodiversiteit. Nutriënten als fosfaat, stikstof en silicium en bouwstoffen 

als koolstof komen vaak de hele trofische keten ten goede. De nutriëntentoevoer uit aangrenzende 

systemen en remineralisatiesnelheid in de wadbodem zorgen voor voldoende nutriënten 

concentraties om de primaire productie en biomassa in de voedselketen te onderhouden. Zoöplankton 

heeft een belangrijke rol als trofische schakel tussen primaire producenten en hogere consumenten in 

de voedselketen. Toppredatoren als stekelrog, haaien en grote kabeljauw zijn een factor van 

betekenis in het ecosysteem. Er is een robuust evenwicht tussen de trofische functionele groepen. Er 

zijn soorten uit de Waddenzee verdwenen, zoals oudere schol. Andere soorten met eenzelfde rol zoals 

de schar en de zeebaars zijn daarvoor in de plaats gekomen. Er is een rijke functionele biodiversiteit. 

Vogels hebben zich op het nieuwe voedselaanbod aangepast. Soortgroepen leveren zonder 

problemen hun ecosysteem functies. Daarvoor krijgen functies van soorten optimaal de ruimte. 

Exoten moeten goed hun best doen om er een niche te veroveren en verdienen zo zonder probleem te 

geven hun eigen plek. De goed functionerende onderwaternatuur is zo dynamisch, veerkrachtig en 

weerbaar dat het ecosysteem zich na natuurlijke en antropogene verstoringen herstelt en waar nodig 

verder ontwikkelt. 

4.2 DE ECOLOGISCHE ESSENTIE 

Wat is de ecologische essentie van het streefbeeld voor de onderwaternatuur van de Nederlandse 

Waddenzee? Dan hebben we het over een zo zelfredzaam mogelijk dynamisch marien ecosysteem 

waarbij processen, interacties en habitats bepalend zijn. Een systeem dat door het optimaal 

functioneren van die ecologische processen weerbaar en adaptief is. Planten en dieren vinden dan 

hun plek in de ter beschikking zijnde natuurlijke omgeving.  



14 
 

Het doel is dan de ecologische motor weer beter laten draaien op een stevig fundament waarbij:.  

✓ Er sprake is van ongestoorde geologische processen. 

✓ Er sprake is van ongestoorde dynamische hydro-morfologische processen. 

✓ Biobouwers een factor van betekenis zijn in het interactieweb en in de landschapsvorming. 

✓ Er een ongestoorde aanvoer, doorvoer en afvoer is van nutriënten en (bouw)stoffen op een 

natuurlijk niveau. 

✓ Interacties onderling hecht, veelvuldig en in balans zijn; 

o Tussen abiotiek en biotiek; 

o Tussen (functionele) soortgroepen onderling; 

o Tussen deelsystemen. 

✓ De balans van interacties gestuurd wordt door de nutriëntenflux én biogene processen. 

✓ Soortgroepen met hun ecosysteemfuncties hun plek vinden in ruimte en tijd en zich 

aanpassen bij veranderingen (dynamiek). 

✓ Het ecosysteem weerbaar (adaptief) is; 

o Een optimale functionele biodiversiteit7 kent; 

o Zich herstelt bij verstoring binnen een tijd en ruimte schalen passend bij het systeem; 

o Of verandert door ecosysteem drivers. 

Dit ultieme doel helpt ons een beeld te vormen van de ontwikkelingsrichting. Maar het is 

onvoldoende concreet om een antwoord te zijn op de vraagstelling. Daarvoor hebben we meer zicht 

nodig op de knoppen waar we aan kunnen draaien. We kunnen iets doen aan rust, aan de omvang 

van de kombergingen, de getijdeslag, de getijprisma’s, de sedimentbalans, de rol van de biobouwers 

en de plek en interacties van (mariene) soorten. Maar we hebben geen handelingsperspectief op 

externe systeemdrivers; voor het schaalniveau van de Nederlandse Waddenzee zijn de getij-cycli (per 

etmaal en de 18-jarige cyclus) of de stijging van de zeespiegel en de temperatuur van de atmosfeer 

en het water een gegeven. 

 

Figuur 7; Dia uit presentatie Adviesgroep samenvatting essenties 

 
7 Functionele biodiversiteit; de rijkdom of diversiteit aan kenmerken van functies van soorten en soortgroepen. 
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4.3 MAN MADE DYNAMISCH ECOSYSTEEM 

Bij de totstandkoming van dit advies was de rol van de mens een voortdurende, fascinerende 

zoektocht. Alles overziend adviseren we de rol van de mens op een logische, uitlegbare manier mee 

te nemen. Wij doen dat door te begrijpen hoe het ecosysteem van de onderwaternatuur van de 

Nederlandse Waddenzee functioneert. Daarbij nemen we mee dat de mens sommige grenzen van de 

Waddenzee heeft bepaald, bijvoorbeeld door landaanwinning en dijken en dammen. Daarna hebben 

we een inschatting gemaakt welke van deze grenzen aanpasbaar zijn, en welke niet. De Afsluitdijk 

bijvoorbeeld dus niet, de ligging van sommige Waddenzeedijk-tracés en de invloed van gebruik 

(bereikbaarheid, visserij) op termijn mogelijk wel. Niet-aanpasbare door de mens bepaalde grenzen 

fungeren daarmee als ecosysteemgrens waarbinnen de ecologische dynamische processen zich 

kunnen voltrekken. 

De mens maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Nederlandse Waddenzee. De Waddenzee is een 

natuurgebied met een grote mate van natuurlijke dynamiek; getij gedreven. Toch is ze ook 

grotendeels vorm gegeven door het menselijk handelen door de eeuwen heen en tot op de dag van 

vandaag. Zo u wilt een man made dynamisch ecosysteem. We willen de Waddenzee ‘zo natuurlijk 

mogelijk’ laten functioneren (zie Agenda 2050). Dat betekent dat de doorwerking van een 

streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee vooral doorwerkt op de keuze tot waar en hoe ver we het 

‘man-made’ willen laten domineren. En waar we als mens weer een stapje terug willen en kunnen 

doen. En zo de dynamische natuur van de Waddenzee ruimte geven zich langs natuurlijke processen 

te ontwikkelen. Het beleid zal er niet aan ontkomen hierbij arbitraire keuzes te maken.  

4.4 DOELSTELLINGEN 

4.4.1 MIX BEPAALT NA TE STREVEN OMSTANDIGHEDEN 

De opdracht is om de kwalitatief verwoorde ambities voor de natuur onder water van de Waddenzee 

zodanig concreet te maken dat het een inspirerende agenda kan worden voor onderzoek, 

beleidskeuzes en maatregelen. Waarbij het nadrukkelijk de wens is het dynamische karakter leidend 

te laten zijn. Het uitgeschreven streefbeeld en de essenties hiervoor kunnen we in de vorm van 

doelstellingen voor de middellange termijn verder concretiseren. De tweede laag. Deze 

doelstellingen bepalen samen met kenmerken en parameters (zie verderop) de route zoals verbeeld 

in Figuur 4.  

 

 

 

 

Op pagina 9 benoemden we al dat in dit advies niet soorten, maar de ecologische processen waar 

soorten op gedijen voorop staan. Dat is een relatief nieuwe benadering in het natuurbeleid. In het 

volgende hoofdstuk wordt de motor van het mariene ecosysteem aan de hand van een conceptueel 

model verder geduid. Vanuit dat conceptuele model zijn we in staat procesdoelstellingen te 

Figuur 8; indicatie hiërarchie concretisering in dit advies 
Figuur 9; de gewenste onderwaternatuur wordt bepaald 
door de mix van optimaal ingestelde doelstellingen 
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formuleren die er tezamen voor zorgen dat de optimale omstandigheden ontstaan voor de planten 

en dieren die de Waddenzee zo uniek maken. Dus de mix van deze doelstellingen bepaalt hoe het 

systeem is (of wordt) ingeregeld. Die mix is een meer operationeel niveau van het uitgeschreven 

streefbeeld. Die mix kan ook worden beschouwd als de ‘na te streven natuurwaarden’. Niet 

uitgedrukt in doelsoorten als schelpdieren, geleedpotigen of vissen, maar als wenselijke natuurlijke 

omstandigheden waar soorten optimaal in kunnen leven. 

4.4.2 DOELSTELLINGEN VANUIT CONCEPTUEEL MODEL 

In hoofdstuk 5 gaan we verder in op het gebruikte 

conceptuele model. De essenties van de zes 

onderscheiden bouwstenen van dit conceptuele 

model bepalen het voorkomen en de kwaliteit van 

leefgebieden binnen de onderwaternatuur van de 

Nederlandse Waddenzee. De essenties hebben we 

vertaald naar procesdoelstellingen per bouwsteen. 

Hierbij hebben we de middellange termijn, zeg de 

looptijd 8van de Agenda voor het Waddengebied 2050. 

Voor ogen gehad. De bouwstenen zijn (1) fundament, (2) energie- en stoffenstromen, (3) de kwaliteit 

van de plek, (4) functionele groepen, (5) trofische interacties en (6) antropogene invloed. De 

onderbouwing van de doelstellingen in de volgende paragrafen is afgeleid van de aangeleverde 

wetenschappelijke bouwstenen zoals bij elkaar gebracht in de losse bijlage B. En is verder 

gemotiveerd vanuit de wens (zie o.a. Agenda 2050) de Waddenzee een zo zelfredzaam mogelijk 

ecosysteem te laten zijn waarbij dynamische processen belangrijk zijn. De Waddenzee is nog niet op 

orde (zie o.a. discussiepaper Veerkrachtig Voedselweg (PRW/RCW 2018)). Het is logisch verbetering 

te zoeken in het verkrijgen van gewenste toestanden. Een dergelijke denklijn ligt als expert 

judgement achter de hierna geformuleerde doelstellingen. Niet soorten maar de ecologische 

processen staan in deze concretisering voorop. Er leeft een behoefte aan een prioritering van de 

doelstellingen. Zover zijn we in dit advies gemotiveerd nu niet gegaan. 

Intermezzo: Doelstellingen en maatregelen 

 

In dit advies pellen we de concretisering van het streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee af; van 

doel, via doelstellingen naar kenmerken, parameters en kritische waarden. Daarmee wordt het ‘wat’ 

geformuleerd. Maatregelen zijn een instrument, het ‘hoe’ om die doelstellingen te bereiken. Een 

voorbeeld: De variatie in saliniteit (doelstelling fundament 1-4 hierna) is voornamelijk een gevolg van 

het spuiregime. Dus deze doelstelling doet een appel op dit spuiregime, en daarmee op het 

binnenlandse watersysteembeheer. De doelstellingen (het ‘wat’) signaleren dus direct of indirect een 

opgave op de uitvoering, het ‘hoe’. Met een terugkoppeling in de PDCA-cycli. 

 
8 Deze afbakening moet niet te statisch worden opgevat, het ecosysteem zal ook ná 2050 weerbaar moeten zijn 
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4.4.3 DOELSTELLINGEN FUNDAMENT (1) 

“We zijn zuinig op de unieke getijdedynamiek van de Waddenzee en het areaal (diep) sublitoraal.” 

1-1 Er is alleen natuurlijke aan- en afvoer van sediment in de Waddenzee. 

1-2 De omvang van diepe delen/geulen (areaal en diepte) ondersteunt temperatuurbuffering en 

verticale zoet-zoutgradiënten, zeker in kombergingen die verbonden zijn met 

stroomgebieden. 

1-3 De getijprisma’s (watervolumes) per komberging en deelgebied zijn optimaal voor 

bovenstaande doelstellingen, binnen de (nieuwe) systeemgrenzen van dijken en dammen. 

1-4 Neerslag en verdamping in hele stroomgebieden bepalen de variaties in het zoutgehalte 

(ruimtelijk en in de tijd) en deze variaties zijn nooit funest voor organismen. 

1-5 Er is alleen natuurlijke variatie in troebelheid (doorzicht).  

1-6 Er is een maximaal areaal natuurlijk hard substraat (biobouwers), inclusief gebieden die 

kansen bieden voor natuurlijke vestiging van biobouwers.  

1-7 Antropogeen hard substraat wordt zo nodig ingezet om ecosysteemprocessen (zoals 

biobouwers) op gang te helpen, maar alleen als eerste aanzet voor natuurlijk herstel 

(oplossing voor het startprobleem). 

De doelstellingen fundament komen het hele mariene ecosysteem ten goede. De variatie in 

diep/ondiep geeft wijkmogelijkheden voor vissen zoals bijvoorbeeld de houting of de trekkende 

spiering. Filterfeeders zoals mosselen en zichtjagers als de kabeljauw hebben baat bij een niet te 

hoge sliblast. Hard substraat is een vestigingsplek voor veel bodemorganismen waaronder de zee-

anemoon en platte oester. 

4.4.4 DOELSTELLINGEN ENERGIE- EN STOFFENSTROMEN (2) 

“De energie en de bouwstoffen komen zo veel mogelijk organismen in de keten ten goede.” 

2-1. De natuurlijke aanvoer en interne recirculatie van nutriënten (door remineralisatie) zijn niet 

limiterend voor de primaire productie; de natuurlijke aanvoer van bouwstoffen (organisch 

materiaal) en nutriënten uit de stroomgebieden en de remineralisatie van deze stoffen zijn 

optimaal. 

2-2. De energie en bouwstoffen die ontstaan bij de primaire productie (door fotosynthese) 

komen in principe aan alle trofische niveaus ten goede. 

2-3. De benthisch-pelagische koppeling tussen energie- en stoffenstromen in het water en in de 

bodem en de nutriëntenbuffering in het sediment is optimaal. De kennis over deze koppeling 

is toegenomen en er zijn geen onbedoelde of ongewenste interacties meer.  

2-4. Er is alleen sprake van natuurlijke limitatie van stoffen.  

2-5. Het systeem heeft voldoende draagkracht om genoeg voedsel (biomassa) te produceren om 

het systeem te onderhouden, met een goede verdeling van de biomassa over alle 

consumenten. 

2-6. De oogst voor menselijke consumptie wordt bepaald door de omvang van de 

biomassaproductie van de doelsoort én de consumptie van de soort in de voedselketen9.  

De doelstellingen energie- en stoffenstromen komen uiteraard het hele Wadden ecosysteem 

inclusief de bovenwaternatuur zoals wadvogels ten goede. Een evenwichtige opbouw van het 

voedselweb maakt het ecosysteem als geheel veerkrachtiger en weerbaarder. Soorten hoger in de 

voedselpiramide zoals zeeforel, oudere bot en zeeprik zullen hiervan profiteren. Cruciaal zijn de 

 
9 Eigenlijk is dit een doelstelling, voortvloeiend uit element 6 (menselijke invloed) van het conceptuele model. 
Deze doelstelling is feitelijk een invulling van k. 
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voedselrelaties bij de wadbodem waar algen, wadslakjes en borstelwormen een belangrijke rol 

spelen. Dominantie van aaseters (bijv. garnaal) indiceert een onbalans. 

Intermezzo: Gradiënten dynamiek bij regime I en II en veerkracht gemeenschappen 

 

Figuur 10; schematische weergave verschuiving dynamiek op gradiënt en veerkracht gemeenschappen 

Gradiënten komen in de Waddenzee in allerlei soorten en maten voor. In de langs gradiënt van 

zeegat tot aan de vastelandsdijk, of tot aan het wantij. En dwars op de geulen van diep naar 

droogvallend op de wadplaten. Gemeenschappen van soorten zijn aangepast aan specifieke 

dynamische omstandigheden. Als deze dynamiek, al dan niet door menselijke invloed, verandert 

verschuift op de gradiënt, op de overgang, de plek waar soorten het beste op zijn aangepast. Vooral 

rustige plekken lopen het risico in areaal te verminderen of helemaal te verdwijnen. 

Gemeenschappen met weinig veerkracht raken hun optimale plekken kwijt en dreigen te verdwijnen. 

4.4.5 DOELSTELLINGEN KWALITEIT VAN DE PLEK (3) 

“Leefgebieden van goede ecologische kwaliteit zijn de ruggengraat, we beschermen ze. Overgangen 

en verbindingen zijn cruciaal voor de veerkracht en weerbaarheid, we optimaliseren ze.” 

3-1 Er zijn maximale arealen habitats van goede kwaliteit voor gemeenschappen die substantieel 

bijdragen aan levensgemeenschappen op meerdere trofische niveaus, functionele groepen 

en/of energie- en stoffenstromen; de kenmerken en de ecologische potentie van de 

wadbodem zijn daarbij bepalend. 

3-2 Er zijn optimale gradiënten (kwaliteit en oppervlakte/lengte) voor minder mobiele soorten 

die substantieel bijdragen aan levenscycli van meerdere functionele groepen en/of energie- 

en stoffenstromen door meerdere trofische niveaus  

3-3 Deze habitats en gradiënten ontwikkelen zich op een natuurlijke manier, ongestoord door 

exogene factoren, passend bij de klimatologische en hydro-morfologische veranderingen. 

3-4 We herstellen, beschermen en versterken kwetsbare levensgemeenschappen. 

3-5 Er zijn open verbindingen met de Noordzee en stroomgebieden (achterland), ondersteund 

met technische alternatieven voor migrerende soorten waar dat niet anders kan. 

Deze doelstellingen gaan over de betekenis van de wadbodem en de ondiepere, rustiger delen. Niet 

mobiele, aan de wadbodem gebonden soorten zoals mosselbanken, oesterriffen, kwetsbare 

structuurvormende soorten als zeegras, sertularia en kokerwormen zijn van deze plekken afhankelijk. 

En ze zijn leefgebied voor andere soorten, zoals het zeepaardje en zoöplankton (waaronder larven 

van de botervis). Het zijn de kernen voor de biodiversiteit onder water. Goede gradiënten zijn 

cruciaal voor deze gemeenschappen om bij veranderende omstandigheden dichtbij weer een 

geschikte plek te vinden (zie ook Figuur 10).  
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4.4.6 DOELSTELLINGEN FUNCTIONELE GROEPEN10 (4) 

“We gaan meer sturen op functionele biodiversiteit. Hoe precies weten we nog niet, daar gaan we 

kennis voor ontwikkelen.” 

4-1 Alle functionele groepen zijn in natuurlijke verhoudingen aanwezig in de leefgebieden die 

geschikt zijn voor de betreffende groepen. 

4-2 Biobouwers (zeegras, riffen van sabelaria, sertularia, kokerwormen, schelpdieren) krijgen de 

ruimte als kern van zones van grotere biodiversiteit op bestaande en in potentie kansrijke 

plekken. 

4-3 We streven naar een maximaal areaal ongestoord leefgebied voor soorten die de 

hoeveelheid zwevende stof in waterkolom verminderen (vastleggers, filteraars). 

4-4 Habitat voor voortplanten en opgroeien heeft een optimaal areaal en de benodigde 

gradiënten. 

4-5 Biobouwers en biobrekers krijgen voor de vervulling van hun ecosysteemfunctie alle ruimte 

voor een natuurlijke habitat- en populatieopbouw. 

4-6 Het mariene ecosysteem van de Waddenzee is gezond en weerbaar door een grote 

functionele biodiversiteit. Voldoende soorten vervullen eenzelfde functie, wat het ecosysteem 

robuust maakt voor verstoringen.  

4-7 Pelagische en demersale vissoorten krijgen alle ruimte voor een natuurlijke 

populatieopbouw. Vissen kunnen oud en groot worden; meso- en toppredatoren zijn op 

systeemniveau (weer) een ecologische factor van betekenis. 

4-8 Hogere trofische niveaus consumeren nutriënten in de vorm van biomassa. Op deze manier 

komen de nutriënten zo veel en zo goed mogelijk beschikbaar voor deze hogere trofische 

niveaus. 

4-9 Oogst is mogelijk zolang de habitat- en populatieopbouw niet wordt verstoord en de 

natuurlijke biomassaverhouding tussen de trofische niveaus in tact blijft. 

4-10 In het systeem is geen sprake van door de mens gestuurde bottom-up-effecten (door 

disbalans onderin de voedselketen) of top-downeffecten (door druk op toppredatoren). 

Menselijke activiteiten leiden niet tot voedselconcurrentie in het systeem. 

Deze doelstellingen gaan over de betekenis van een compleet interactieweb inclusief de wadvogels 

en grote zeezoogdieren. Deze doelstellingen komen ook een sociaal-economische opgave van de 

Waddenzee ten goede. Uit een gezonde populatie van oude, en dus grotere, Waddenzee-vissen is 

het goed oogsten met economische meerwaarde. Zeegras, mosselen, oesters, wadpieren, kokkels, 

zagers, algen en wadslakjes en al die andere soorten in en dicht bij de wadbodem zorgen voor een 

goede omzetting van voedsel en bouwstoffen. Paling, harder, fint, zeeforel en de stekelrog profiteren 

daar van. Doordat er meerdere soorten met dezelfde ecosysteemkenmerken zijn, zoals binnen de 

groep borstelwormen, kan het mariene ecosysteem tegen een stootje (weerbaar). Nieuwe soorten 

zoals de Amerikaanse ribkwal zijn ‘welkom’ 11. Of ze veroveren zich een plek binnen functionele 

groepen en doen dus mee. Of ze blijven een nichespeler. Doordat binnen functionele groepen de 

onderlinge relaties hecht zijn vormen nieuwkomers geen probleem. Om dat mogelijk te laten zijn is 

aandacht voor de weerbaarheid, bijvoorbeeld van de kokkel, wel nodig. 

 
10 Deze benadering is volop in ontwikkeling, deze eerste uitwerking (interpretatie PRW) kan door nieuwe 
inzichten veranderen, ook het er mee gaan werken helpt om extra kennis te verkrijgen 
11 We adviseren een proactieve kijk op nieuwe soorten, in een weerbaar ecosysteem zijn ze geen probleem. 
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4.4.7 DOELSTELLINGEN INTERACTIES (5) 

“Het Waddenecosysteem is een wirwar van interacties op alle niveaus van de voedselketens. Die 

complexiteit maakt het systeem robuust.” 

5-1 Verstoringen in het interactieweb zijn alleen van natuurlijke aard. 

5-2 Het aandeel mesopredatoren en toppredatoren (visetende middelgrote en grote vissen zoals 

kabeljauw, haaien en roggen, zeehonden, bruinvis) is in biomassa en verspreiding in 

evenwicht met rest van de voedselpiramide.  

5-3 Er is een ruime soorten biodiversiteit (soortenrijkdom en gelijkmatigheid) en functionele 

biodiversiteit binnen functionele groepen. 

5-4 Op elk trofisch niveau komen meerdere soorten voor die door verschillende levenswijze (o.a. 

voedselkeuze) de keteninteracties versterken en diversifiëren.  

Deze doelstellingen zijn een aanvulling op hiervoor. Ze gaan onder meer over bewuster om gaan met 

predator-prooi relaties, zowel bottom up als top-down. Een beter begrip hierover in de Waddenzee 

lijkt wenselijk. Met meer inzicht is ook beter te bepalen of er op is te sturen. Dan gaat het 

bijvoorbeeld over de invloed van platvissen op de wadbodem-interacties, en de rol van de meso- en 

toppredatoren zoals ruwe haai, gevlekte gladde haai en grote kabeljauw op dominantie van 

bijvoorbeeld kwallen of zeesterren. 

4.4.8 DOELSTELLINGEN MENSELIJKE INVLOEDEN (6) 

“Droog-nat, zout-zoet, koude-hitte, het is een hard bestaan voor soorten in de Waddenzee. Ze zijn 

daar op een unieke manier op aangepast. Wij helpen ze door geen antropogene stress toe te voegen 

die het ecosysteem niet kan dragen.” 

6-1 Stuurbare menselijke invloeden die een bijdrage leveren aan de veerkracht en weerbaarheid 

(adaptief vermogen) van het mariene ecosysteem worden versterkt. 

6-2 Stuurbare menselijke invloeden die een negatieve invloed hebben op de veerkracht en de 

weerbaarbaarheid van het mariene ecosysteem worden voorkomen. 

Deze doelstellingen grijpen op het hele mariene ecosysteem aan. Het scala aan herstel- en 

verbeteracties gaan individuele soorten zoals zeegras, sertularia, sublitorale schelpdierriffen, 

trekvissen en ‘klein grut’ van estuariene overgangen helpen. En daarmee de functionele 

biodiversiteit en veerkracht van het mariene ecosysteem als geheel. Het is daarmee een antropogene 

vertaling van de doelstellingen hiervoor.  

4.4.9 ENKELE KANTTEKENINGEN 

Bij 6.1 en 6.2 kunnen er maatschappelijke redenen zijn om hier tijdelijk of lokaal van af te wijken. Bij 

sommige doelstellingen ontstaat de behoefte aan kwantificering (wanneer is het goed) of een 

doorkijk naar een handelingsperpectief (is het realiseerbaar). Verderop zullen we daar iets over 

zeggen. Maar in dit advies lukt het ons (nog) niet daarop voldoende het antwoord te geven. Deze 

vragen bepalen dus mede volgende stappen, zoals verder toegepast onderzoek.  

Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de Waddenzee de hoofdfunctie natuur 

heeft en dat we vanuit het beleid, van globaal tot lokaal, streven naar een zo zelfredzaam mogelijk 

ecosysteem. We hanteren daarbij de lagenbenadering en het conceptueel raamwerk zoals 

gepresenteerd op pagina’s 11 en 23. Deze doelstellingen geven ruimte aan menselijk medegebruik, 

wel geven ze vanuit het ecosysteem richting aan de aard van de menselijke invloed.  
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4.5 KENMERKEN EN PARAMETERS 

 

 

  

De opdracht is om de kwalitatief verwoorde ambities voor de natuur onder water van de Waddenzee 

zodanig concreet te maken dat het een inspirerende agenda kan worden voor onderzoek, 

beleidskeuzes en maatregelen. In de gedachtenlijn van baken en route zou het heel erg helpen als we 

het streefbeeld en de doelstellingen per bouwsteen verder kunnen laden met kenmerken, 

parameters én kritische waarden. Dan wordt de route meetbaar. Dan krijgen we een beter beeld 

wanneer ‘ons handelen’ goed genoeg is. Kan dat, de doelstellingen laden met kenmerken, 

parameters en kritische waarden? Ja. Is dat gelukt voor dit advies? Wel als inspiratie, nog onvolledig. 

 

Figuur 11; Voorbeeld tabel uitwerking kenmerken, parameters en kritische waarden 

In de losse bijlage B zijn tabellen opgenomen per bouwsteen die in gaan op de kenmerken, 

parameters en kritische waarden per parameter. De aanpak is afgeleid van OSPAR en de KRM. Een 

dergelijke verdere concretisering is mogelijk en kan voorzien in de behoefte naar verdere 

geografische duiding en kwantificering van doelstellingen. Maar het komt precies welke kenmerken 

en parameters, en zeker de kritische waarden beleidsmatig worden gekozen. Daarvoor ontbreekt 

een voldoende gedetailleerd kaartbeeld van het onderwaterlandschap van de Waddenzee. Soms 

gaat het ook om een iteratief proces tussen het ecologisch gewenste doel (voldoende diep water 

voor saliniteitgradiënten verticaal en horizontaal) en de mate waarin bijstellen van de draaiknop 

getijdeprisma maatschappelijk haalbaar is. Bij de kritische waarden kan en moet het gesprek worden 

gevoerd over de mate van concreetheid en het juiste schaalniveau; bijvoorbeeld 0% slib in suspensie 

door de mens versus geen negatieve antropogene invloed. In dit advies laten we die afweging 

bestaan, iets voor later. Het vullen van deze tabellen is al een beleidskeuze. De tabellen in bijlage B 

en de samenvatting hierna zijn ‘een eerste vingeroefening’, ook om te laten zien dat het kan. 

Belangrijkste kenmerken - parameters - kritische waarden 

kenmerk parameter(s) kritische waarde per parameter 

Geologie – omvang Areaal of volume >105% t.o.v. 2020  

Saliniteit Verdeling in de tijd (getij, seizoenen, 

decade) en ruimte 

Variabel, nooit alleen zoet of zout  

Uitwijkmogelijkheden (vert., horz.) aanwezig. 

Doorzicht Slib in suspensie Voldoende doorzicht (t.b.v. primaire 

productie en zichtjagers,  

0% slib in suspensie door mens 

Nutriënten stikstof, fosfaat, (dood) plankton ‘Natuurlijke aanvoer’ 20% meer dan in 2020 
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Belangrijkste kenmerken - parameters - kritische waarden 

kenmerk parameter(s) kritische waarde per parameter 

Draagkracht Biomassa die het systeem kan 

onderhouden  

Nader te bepalen (gericht onderzoek) 

Geogene structuren Maximaal haalbaar areaal in sublitoraal Nader te bepalen a.d.h.v. meer gedetailleerde 

kaart van het onderwaterlandschap, idem 

schaalniveau aanwezigheid en verdeling 

(westwad/oostwad, per komberging, 

daarbinnen). 

Belangrijke habitats Arealen en kwaliteit Alle areaal sublitoraal en laaglitoraal ondieper 

dan -5m MLWS (of praktisch LAT) geen 

negatieve antropogene invloed. 

Open uitwisseling Open verbinding estuaria en baaien  Herstel 4 à 5 (semi-)open verbindingen. 

Elk achterlandsysteem passend verbonden. 

(Trofische) interacties Verstoringen interacties Alleen natuurlijk met natuurlijke intervallen. 

Tabel 1; Eerste vingeroefening invullen kenmerken-parameters-kritische waarden 

Tabel 1 is een illustratie hoe een verdere concretisering langs kenmerken, parameters en kritische 

waarden handen en voeten kan krijgen. De discriptoren zoals OSPAR die gebruikt, en zoals die voor 

de Kaderrichtlijn Marien worden toegepast in Duitsland en Denemarken  kunnen behulpzaam zijn bij 

het verder invulling geven aan deze concretiseringslaag. 

Ter voorbereiding van dit advies gingen de gesprekken vaak over deze concretiseringsstap. We 

hebben de conclusie getrokken dat er met de beschikbare inzichten, informatie en expert judgement 

wel indicaties zijn te geven, maar geen concrete keuzes zijn te maken. Voor zo’n vervolgstap willen 

we volgende kanttekeningen meegeven: 

1. Een prioritering van ‘de belangrijkste kenmerken’ vergroot de begrijpelijkheid, maar heeft 

het risico in zich dat het concretere streefbeeld onderwaternatuur weer abstract wordt 

gemaakt. Het gaat juist om de juiste mix. Zoek de prioritering bij de meest systeembepalende 

kenmerken. 

2. Voor functionele groepen staat een indeling in kenmerken en parameters nog in de 

kinderschoenen. De kenmerkenbenadering (traits) en de functionele biodiversiteit hebben 

veel potentie voor het beleid van dynamische (mariene) ecosystemen. Er is nog een betere 

uitwerking nodig van het concept naar de situatie van de Waddenzee. 

3. De kritische waarde(n) per parameter moeten beter met betrokkenen worden bepaald. 
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5 Onderbouwing 
5.1 HET CONCEPTUEEL KADER 

Dit advies is tot stand gekomen met behulp van door wetenschappers aangeleverde bouwstenen. De 

aangeleverde informatie en inzichten per bouwsteen zijn verwerkt in de losse  bijlage B die 

onlosmakelijk onderdeel uit maakt van dit advies. Deze bouwstenen zijn ingedeeld naar een 

conceptueel denkkader dat vroeg in het proces is opgeleverd.  

 

Figuur 12; Conceptueel model functioneren onderwaternatuur Waddenzee (uit bouwsteen Lindeboom en Walker 2020) 

Indachtig de lagenbenadering (zie Figuur 5 op pagina 11) hebben we eerst grip proberen te krijgen op 

de belangrijkste componenten voor een gezond marien ecosysteem. Of anders gezegd, antwoord op 

de vraag “Hoe functioneert de onderwaternatuur Waddenzee?”. Lindeboom en Walker hebben op 

ons verzoek een conceptueel model van de werking van de onderwaternatuur uitgewerkt; zie Figuur 

12. De onderwaternatuur van de Waddenzee is onderdeel van het Waddenlandschap (zie Figuur 13). 

Op systeemniveau bepalend zijn het fundament van de hydro-morfodynamiek (1) en de energie- en 

stoffenstromen (2). Het fundament wordt deels door de mens bepaald (het element 

systeem(grenzen) van (6)). Gestuurd door het fundament en de energie- en stoffenstromen 

ontwikkelt zich een dynamisch onderwaterlandschap van habitats en gradiënten, vinden soorten, 

gerangschikt naar functionele groepen, hun plek en ontstaan er allerlei ecologische interacties. De 

interacties zijn deels landschapsvormend (functionele groepen biobouwers en biobrekers (4)) en 

deels door trofische ketens (5) bepaald (eten en gegeten worden, vluchtgedrag e.d.). De mens (6) 

heeft invloed op de kwaliteit van habitats en gradiënten en op de trofische-keten-interacties. 

5.2 HET WADDEN-SYSTEEM BLIJVEND IN VERANDERING 

De Waddenzee is in het Holoceen ontstaan. Een deltanatuur met veel estuariene milieus, barrière-

eilanden, een meer of minder beschutte binnenzee en baaien. Er was verder een groot areaal 

kwelderachtige milieus met kreken, prielen en een dicht netwerk van regionale afwateringen. Het 

Waddengebied zoals wij dat nu kennen begon zich in de vroege Middeleeuwen af te tekenen, mede 
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door de invloed van de mens zoals vroege vervening. Tijdens stormvloeden nam de zee en schoof de 

kustlijn naar binnen. Daarna schoof door landaanwinning, afwatering en bedijkingen de kustlijn weer 

naar buiten. De zeespiegel steeg gestaag. In een natuurlijke situatie schuiven barrière-eilanden mee 

met hun plek op de gradiënt Noordzee-vastelandskust, naar binnen12. Door bewoning en bedijking is 

die natuurlijke dynamiek aan banden gelegd. De eilanden en de vastelandskust liggen nu min of meer 

vast op hun plek. We zien een dynamische natuur binnen een keurslijf. De onderwaternatuur 

veranderde natuurlijk voortdurend mee.  

 

Figuur 13; Landschappelijke opbouw Waddengebied (bron Archeologische landschappenkaart RCE 2016) 

De Zuiderzeewerken (afsluiting Amstelmeer 1924, de Afsluitdijk 1932, afsluiting Lauwersmeer 1969), 

en de aanleg van de Eemshaven 1972 hebben in de 20e eeuw grote invloed op het fundament van de 

Waddenzee-natuur. Na ca. 1970 is er aan de systeemgrenzen even niet zo veel meer veranderd. Wel 

is het gebruik aangepast en zijn nutriënten afgenomen door waterkwaliteitsmaatregelen (KRW). De 

Waddenzee staat aan de vooravond van nieuwe grootschalige veranderingen; door de 

klimaatverandering en nieuwe ecosysteemdienst-wensen13. 

Bij de klimaatverandering hebben we te maken met vier fenomenen: 1) een ondieper wordende 

Waddenzee tot ca. 2060, 2) een warmer wordende Waddenzee met meer extremen, 3) minder en 

andere aanvoer van zoet water en nutriënten door veranderende neerslagpatronen en 4) ná ca. 2060 

een dieper wordende Waddenzee door de doorgaande versnelde zeespiegelstijging. 

De samenleving zit volop in transities zoals die van de energie- en de voedselvoorziening en het 

toerisme die (ook) een beroep doen op mariene milieus. Met vier kenmerken; 1) uitplaatsing van 

overlast gevende activiteiten naar ‘waar er ruimte is’, 2) intensivering en later afbouw van winning 

van fossiele energie, 3) doorsnijding van natuurgebieden met kabels, leidingen en vaargeulen en 4) 

het mariene milieu als een duurzame bron van voedselproductie. In de voedseltransitie spelen 

zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting van het kustlandschap een belangrijke rol.  

 
12 Löffler e.a., Eilanden natuurlijk. 
13 Een ecosysteemdienst is een dienst die door een gezond ecosysteem aan mensen wordt geleverd. 
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5.3 FUNCTIONELE GROEPEN 

We gingen op zoek naar een concretisering waarbij een focus op processen, structuren, habitats en 

functionele groepen kan helpen. Met ‘functionele groepen’ zoeken we naar een aggregatieniveau 

waarbij niet de soort maar de functie van de soort voor het ecosysteem voorop staat. Met 

functionele groepen (4) hebben we in abstracto iets te pakken wat zeer behulpzaam kan zijn bij een 

adaptief natuurbeleid voor dynamische ecosystemen. Het klinkt zo logisch, niet de soort, maar de 

functie die de soort in het ecosysteem vervult, is voor een weerbaar ecosysteem belangrijk. En niet 

alleen het aantal soorten bepaalt de biodiversiteit, maar ook het aantal ecologische relaties tussen 

soorten en functionele groepen (link density). Tijdens het werken aan dit advies is gebleken dat we 

feitelijk met twee zaken te maken hebben (zie voor meer informatie bijlage 1).  

1. De ecosysteemfuncties van soorten. De ecosysteemfuncties van soorten worden door hun 

kenmerken of eigenschappen (traits) bepaald. Soorten met dezelfde eigenschappen zijn in 

een systeem ‘uitwisselbaar’.  

2. En de functionele biodiversiteit. Deze richt zich op het behoud en de ontwikkeling van 

bepaalde functies in het ecosysteem. Hoe meer soorten in een ecosysteem een rol spelen bij 

het invullen van zo’n functie, hoe weerbaarder het ecosysteem is. Soorten kunnen 

verdwijnen, andere kunnen komen, maar de functie in het ecosysteem blijft bestaan.  

Voor de Waddenzee staat de kennis over ecosysteemfuncties en functionele biodiversiteit nog in de 

kinderschoenen. Deze kennis is wel nodig om beleidsmatig grip te krijgen op sturing op dynamische 

ecosysteem. 

5.4 DE MENSELIJKE INVLOED 

Bij de totstandkoming van dit advies was de rol van de mens een voortdurende, fascinerende 

zoektocht. Alles overziend adviseren we de rol van de mens op een logische, uitlegbare manier mee 

te nemen. Wij doen dat door te begrijpen hoe het ecosysteem van de onderwaternatuur van de 

Nederlandse Waddenzee functioneert. Daarbij nemen we mee dat de mens sommige grenzen van de 

Waddenzee heeft bepaald, bijvoorbeeld door landaanwinning, dijken en dammen en gebruik. Daarna 

hebben we een inschatting gemaakt welke van deze grenzen aanpasbaar zijn, en welke niet. De 

Afsluitdijk bijvoorbeeld dus niet, de ligging van sommige Waddenzeedijk-tracés en de invloed van 

gebruik (bereikbaarheid, recreatie, visserij) op termijn mogelijk wel. Niet-aanpasbare door de mens 

bepaalde grenzen fungeren daarmee als ecosysteemgrens waarbinnen de ecologische dynamische 

processen zich kunnen voltrekken. 

  

Figuur 14; De menselijke invloed, het keurslijf van dijken, dammen en vaargeulen (links uit Van Maren 2016) en benutting 
van de Waddenzee (rechts [Altenburg & Wymenga 2020 i.o.v. PRW) 

In de Waddenzee is de mens de belangrijkste oorzaak van veranderingen. Sinds de Romeinse tijd is er 

gesleuteld aan de rivieraanvoeren en de kusten. Met kanalisaties, stuwen, indijkingen, inpolderingen 

en verkorten kustlijn (afsluiting estuaria). In de 20e eeuw leidden toenemende mogelijkheden van 
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mechanisatie en specialisaties tot een oogst uit het systeem (zowel abiotisch als biotisch) die minder 

door natuurlijke variatie en draagkracht wordt bepaald. 

De huidige Waddenzee is in belangrijke mate door de mens gemaakt met grenzen zoals dijken en 

dammen, maar ook vaargeulen die op diepte worden gehouden, waarbinnen natuurlijke processen 

nog wel plaats kunnen vinden. Ook nu nog hebben menselijke drukfactoren en activiteiten grote 

invloed.  

De menselijke invloeden zijn in vijf groepen te rangschikken: 

a. Invloed op de fysieke randen van het systeem 

o Dijken 

o Afsluitdammen 

o Fixatie Waddeneilanden 

o Diepte vaargeulen 

b. Input naar het systeem via het water 

o Nutriënten- en bouwstoffenaanvoer 

o Sedimentaanvoer (suppleties) 

o Zoetwateraanvoer 

o Systeemvreemde stoffen (vervuiling, medicijnresten) 

o Exoten  

c. Input naar het systeem via atmosfeer 

o Nutriëntenaanvoer (N) 

o Verzuring (pH) 

o Temperatuur 

d. Interne invloeden 

o Bescherming 

o Harde structuren 

o Bodemberoering en troebelheid 

e. Output uit het systeem 

o Visserij (predatorrol, structuurbepalend, trofische interacties) 

o Mijnbouw (bodemdaling, compensatie-suppleties) 

o Slibvastlegging (incl. organische stof en CO2), zand (beperkt) 

Bij de ontwikkeling van de bouwsteen conceptueel model is ook gekeken naar de stuurbare 

menselijke invloeden, gerangschikt naar de drivers klimaat, kustveiligheid, emissies, transport, 

voedsel, energie en grondstoffenwinning. En daarbinnen gerangschikt naar invloeden die ‘van buiten’ 

komen (exogeen) en invloeden die in het Waddengebied spelen (endogeen). Invloeden die voor een 

weerbaarder marien ecosysteem zijn aan te passen zijn de invloed van de temperatuur, dijken, 

afsluitingen en constructies, de nutriëntenflux en de zoetwaterflux, vaargeulonderhoud, 

geluidsbelasting, visserij, aquacultuur en habitatverandering. Zie verder de losse bijlage B. 

De Nederlandse Waddenzee kan niet los worden gezien van zijn man made componenten. We 

ontkomen niet aan een vermenging van rol van de mens op systeemniveau (bepaler 

systeemgrenzen), als positieve beïnvloeder (driver of change; bescherming, verbeteringen, 

volhoudbare benutting e.d.) en als negatieve beïnvloeder (baggeren, verspreiden, geen of te veel 

zoetwaterlozing, blokkades, vervuiling en bepaalde vormen van visserij). Er ligt een verbeteropgave 

tussen de actuele situatie en het geformuleerde streefbeeld. Een verbetering op ecosysteemniveau 

grijpt op alle drie de rollen van de mens aan, te weten systeemgrensbepaler, positieve beïnvloeder 

en negatieve beïnvloeder. 
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5.5 RUIMTELIJKE VERTALING 

  

Figuur 15; kaarten van het onderwaterlandschap Waddenzee, links samengestelde kaart met o.a. natuurkansenkaart 
Waddensleutels 2016, rechts trilaterale ZES1 ecotopenkaart Waddenzee 2019, selectie sublitoraal en laag litoraal. 

  

Figuur 16; dwarsdoorsnede Noordzee - Waddenzee - 
achterland (uit bouwsteen Fundament, tekening Jelmer 
Cleveringa) 

Figuur 17; details bodemhoogte Waddenzee (2006, 
gegevens Rijkswaterstaat) 

  

We zouden dit advies graag ook een ruimtelijke vertaling mee willen geven. Welk deel van de 

Waddenzee heeft nu waarvoor de meeste potentie? Waar moet het beleid voor wat kiezen? Waar 

moeten we iets laten? Waar kunnen we iets doen ter verbetering? In de aangeleverde bouwstenen 

(zie losse bijlage B) zitten wel signalen voor een ruimtelijke vertaling. Maar de beschikbare kaarten 

van actuele en potentiële waarden zijn voor de onderwaternatuur onvoldoende onderscheidend. Zie 

ter illustratie de figuren hierboven. Ook gaan er beleidskeuzes (zie hoofdstuk 4) vooraf aan de keuze 

welke waarden of potenties waar te beschermen of te ontwikkelen. 

Welke delen van de Waddenzee verdienen betere bescherming uit oogpunt van actuele of potentiële 

ecologische kwaliteiten. Waar is het zo dynamisch dat antropogene bodemberoering geen wezenlijke 

impact heeft? Voor zonering van ontwikkeling en gebruik is er behoefte aan een meer gedetailleerde 

kaart van het onderwaterlandschap van de Nederlandse Waddenzee met verdere kartering van de 

dynamiek (via bijvoorbeeld golfenergie én voorkomens van sessiele soortgroepen) en de 

saliniteitgradiënten maar ook de elementen van substraat en connectiviteit. Figuur 18 geeft enkele 

elementen die een rol spelen.  

    

Figuur 18; Elementen die ruimtelijke invulling van het concretere streefbeeld mede bepalen; A) golfenergie (bron Wijsman 
2004), B) saliniteit (bron Waddensleutels, Christianen et al 2015), C) waterhuishoudkundige systeem achterland (bron 
Strootman 2020) en D) systeem van dijken en dammen (bron Strootman 2020). 
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5.6 BELEIDSCONTEXT 

5.6.1 ANALYSE VIGEREND BELEID 

In de voorbereiding van dit PRW-initiatief is geconstateerd dat er waarschijnlijk een beleidstekort 

voor de onderwaternatuur van de Waddenzee zou zijn. Gesprekken met beheerders en onderzoekers 

gaven daarover ook signalen. Ook de analyse van het beleid ten aanzien van vissen trilateraal (policy 

review Swimway) signaleert dat. Als stap 0 van dit initiatief is het vigerende beleid geanalyseerd (zie 

losse bijlagen A en C). Duidelijk werd dat het vigerende beleid voor de onderwaternatuur van de 

Waddenzee inderdaad onvoldoende concreet is om richting te geven aan onderzoek, monitoring, 

beheer en toelaten van medegebruik.  

 

Figuur 19; Vigerend beleid voor onderwaternatuur, van globaal tot lokaal, zonder convenanten en vergunningenkaders. 

Voor het Waddengebied zijn doelen vastgelegd in diverse beleidsdocumenten en regels, zoals de 

Europese kaderrichtlijnen, nationale wetgeving en beheerplannen. Zie Figuur 19 en Figuur 6 op 

pagina 12. Bij bestudering daarvan blijkt dat de onderwaternatuur beperkt aandacht krijgt en dan 

vooral op een hoog abstractieniveau of juist gericht op een aantal soorten. Vaak ook ontbreken 

kenmerken en parameters, een hanteerbare kwantificering, op het juiste abstractieniveau. Het 

ontbreken van een voldoende concreet streefbeeld maakt het lastig onderzoek te richten, middelen 

vrij te maken, zinvolle maatregelen te nemen, goed te beheren, de balans met duurzaam 

medegebruik te vinden en het bereiken van het doelniveau.  

5.6.2 VOORWERK VERVOLG BELEID 

Een apart spoor in de voorbereiding van dit advies was consultatie van experts op het gebied van 

natuurwetgeving en relevant beleid. We zijn met hen verder op zoek gegaan naar de mogelijke 

doorwerking van dit advies. Zie daarvoor het volgende hoofdstuk. Daarbij werd duidelijk dat we 

richting zochten langs twee vragen: 

1. Hoe geven we bestaande juridische kaders een betere doorwerking? en; 

2. Wat hebben we met onszelf afgesproken of wat is verstandig om extra met ons zelf af te 

spreken; ‘zelfbinding’. 

Het ‘we’ en ‘ons’ bij deze twee vragen zijn feitelijke alle overheidspartijen die onderdeel zijn van de 

governance van de Waddenzee, aangevuld met partijen die ook buiten het geografische gebied van 

de Waddenzee van betekenis zijn met hun handelen voor het ecosysteem functioneren. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan de waterschappen. 
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De eerste vraag heeft tot een aanvullende adviesvraag geleid gericht op het vigerende beleid en 

juridische domein en wat die voor aanknopingspunten bieden voor de doorwerking van deze 

concretisering van het streefbeeld. Dan gaat het om beantwoording van vragen als: 

o ‘Wat moeten we al doen (en doen we nog niet)?’; 

o ‘Hoe maken we beter gebruik van bestaande wetten?’ en; 

o ‘Moeten we op zoek naar andere wetten of regels?’.  

De tweede vraag heeft tot een aanvullende adviesvraag geleid gericht op de sturingsvraag. Met 

vragen als:  

o ‘Hoe kunnen we de informatie van de bouwstenen en het concretere streefbeeld 

onderwaternatuur opgenomen krijgen in vigerende en in ontwikkeling zijnde sturing en het 

bijbehorende instrumentarium, zoals beleidsdocumenten?’; 

o ‘Wat betekent dat voor beleidsmakers en beheerders?’ en ook hier 

o ‘Hebben we nog andere afspraken nodig?’.  

Het resultaat van deze aanvullende adviezen is opgenomen als losse bijlagen C en D. Beide adviezen 

beginnen met een analyse en gaan dan door richting adviezen voor het vervolg. De essentie daarvan 

is in het volgende hoofdstuk opgenomen. 

Borging in vigerende kaders 

Voor de borging in de huidige wettelijke kaders is aanvullend advies gevraagd aan Altenburg & 

Wymenga (Els van der Zee en Nina Fieten), hierna afgekort als A&W. Zie voor het volledige advies 

losse bijlage C14. Door A&W is gekeken naar de wettelijke vereisten en mogelijkheden om het 

streefbeeld onderwaternatuur inclusief de geformuleerde bouwstenen te borgen binnen de huidige 

wettelijke kaders. Er is daarvoor een analyse gemaakt van Natura 2000, de KRW, de KRM, OSPAR, de 

conventie van Ramsar en de verdragen van Bern en Bonn. Elk ‘kader’ is tegen het licht gehouden 

langs de zes bouwstenen van het conceptuele model. A&W trekt de volgende conclusies: 

o De juridisch afdwingbare bescherming is gezien vanuit het oogpunt van de bouwstenen  
uit het Streefbeeld OWN (zeer) beperkt, met name de bouwstenen Hydro- en  
morfodynamiek, Energie- en stofstromen en Trofische keteninteracties zijn sterk  
onderbelicht; 

o  De ecosysteem benadering en systematiek voor de bouwstenen is niet geborgd in de  
huidige wetgeving; 

o De huidige juridische kaders voor de Waddenzee zijn vooral gericht op soort- en  
gebiedsbescherming; 

o Het mariene systeem verdient meer aandacht. De monitorings- en  
onderzoeksverplichting vanuit de KRW is daarbij zeer belangrijk om de soort-, gebieden 
systeemkennis te vergoten. 

o De KRM (en OSPAR) systematiek heeft een duidelijke ecosysteembenadering. Deze  
kaders bieden mogelijkheden voor de bescherming voor vis (externe werking KRM;  
OSPAR) en Platte oester en Kokerwormriffen (OSPAR); 

o Het OSPAR-verdrag is juridisch minder bindend dan N2000 en KRM. Het is nog onduidelijk in 
hoeverre KRM juridisch bindend is voor de Noordzee, of uit oogpunt van externe werking de 
KRM nu al invloed uitoefent op de Waddenzee en hoe effectief de implementatie van de 
KRM zal zijn voor de Waddenzee; 

o De bescherming via de verdragen van Bonn, Bern en Ramsar is voor OWN beperkt,  
maar wel belangrijk voor Waddenzee als geheel systeem. Hiervoor geldt een 

 
14 A&W Rapport 21-054 Handelingsperspectief concretisering streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee, 
analyse ten aanzien van het beleid en juridisch domein, N. Fieten en E. van der Zee, juni 2021 
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inspanningsverplichting; 
o Europese regelgeving / systematiek is niet zomaar aan te passen. Nederland moet eerst  

voldoen aan doelstellingen van N2000 en KRW. Dit zou mogelijk behaald kunnen  
worden door implementatie van een systeem benadering of maatregelen te laten landen  
in PAGW en het beheer; 

o Er bestaan verschillen in de beoordeling door bevoegde gezagen. LNV stuurt strikt op  
instandhoudingsdoelstellingen, terwijl Provincies in de praktijk soms meer vanuit een  
ecosysteembenadering kijken. Om aan de wettelijke EU verplichting te voldoen zal  
mogelijk meer gekeken moeten worden naar een systeemaanpak. 

 

Figuur 20 geeft een 

schematisch beeld van de 

aanpassingsruimte in 

beleidskaders voor een meer 

op de ecosysteemdynamiek 

gerichte benadering. In het 

volgende hoofdstuk gaan we 

daar op door in het doen van 

aanbevelingen voor het 

vervolg. 

 

 

In het Natura 2000 kader is maar beperkte aandacht voor de specifieke bouwstenen van de 

onderwaternatuur gevonden. Ondanks dat wijst A&W op twee relevante aspecten van dit kader:  

a. Er geldt er een verslechteringsverbod (behoud als ondergrens) op grond van artikel 6, lid 2 
HR; i.c.m. artikel 2.2, lid 2 Wnb:  
‘De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen, voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een 
significant effect zouden kunnen hebben.’ 

b. De herziening van instandhoudingsdoelen biedt een kans voor betere bescherming en 
borging. De Europese Commissie en de Advocaat Generaal van het Europese hof van Justitie 
hebben bepaald dat Natura 2000-gebieden ook bescherming behoeven (conform het artikel 
6 HR regime) voor soorten en habitattypen waarvoor gebiedsbescherming is vereist en die 
meer dan verwaarloosbaar voorkomen, ook wanneer de lidstaat het gebied niet voor dat 
habitattype of die soort heeft aangewezen. Veel gebieden in Nederland zijn daarom 
momenteel voor te weinig habitattypen en soorten aangewezen. Dit kan ook voor de 
Waddenzee gelden (bijv. voor H1170 riffen). Op grond hiervan is herziening van 
instandhoudingsdoelen een basis voor betere bescherming voor habitats en soorten die 
meer dan verwaarloosbaar voorkomen.  

De aanbevelingen van A&W komen in hoofdstuk 6 terug. Merk op dat de trilaterale afspraken (Joint 

Declarations, Wadden Sea Plan, Outstanding Universal Values Werelderfgoed e.d.) in deze analyse 

niet zijn meegenomen. 

  

Figuur 20; Schematische weergave aanpassingsruimte in beleidskaders 
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Sturing en zelfbinding 

De tweede aanvullende adviesvraag was gericht op de borging van het concretere streefbeeld 

onderwaternatuur in de sturing en bijbehorende instrumentarium. Met de gedachte dat naast 

juridische kaders ‘zelfbinding’ in beleid en afspraken of convenanten ook tot borging kan leiden. Aan 

De Gemeynt is gevraagd met enige abstractie te adviseren over deze route. Dat heeft geleid tot een 

essay (losse bijlage D15 bij dit advies) dat de noodzaak verkent tot en mogelijkheden voor sturing op 

de onderwaternatuur van de Waddenzee. “Onderwaternatuur is een relatief jong aandachtsgebied, 

en sturing daarop is nog amper bedacht of onderzocht”, zo schrijft De Gemeynt. “Dat maakt dat de 

analyses en ideeën in het essay met een zekere voorzichtigheid moeten worden bekeken: ze beogen 

aan het denken te zetten en te agenderen ..”.  

Het essay begint met een beknopte analyse van de 

huidige sturing (inclusief beheer) van het systeem 

Waddenzee en met als onderliggende vraag of een 

extra accent op onderwaternatuur nieuwe eisen aan de 

sturing stelt. De analyse wordt gepresenteerd aan de 

hand van een eenvoudig sturingsmodel waarbij een 

‘besturend orgaan’ poogt een complex ‘bestuurd 

systeem’ doelbewust te beïnvloeden op weg naar een 

gedefinieerde doelsituatie. De ‘omgeving’ van het 

systeem oefent ook invloed uit, maar niet per se in 

dezelfde richting als het besturend orgaan. 

In die context bezien betekent ‘onderwaternatuur’ een 

aanvullend doel op de bestaande doelen. En een 

aanvullende opgave voor het beheer, in de wetenschap 

dat beheer een van de belangrijkste instrumenten is. 

De Gemeynt presenteert in het essay een aantal observaties (pagina 18 van het essay en verder). 

Bijvoorbeeld, een sturingsvisie (in het licht van de onderwaternatuur) staat niet duidelijk op de 

agenda, althans niet zo conceptueel als hiervoor (zie Figuur 21) beschreven. In termen van sturing 

lijkt er meer aandacht te zijn voor directe maatregelen dan voor instrumenten (beïnvloedende acties 

die actoren aanzetten tot andere keuzes en praktijken). Welke sturing het meest effect is, zo 

constateert De Gemeynt, is zonder nadere analyse lastig te duiden. Enkele transitieprocessen pakken 

de beïnvloeding van actoren al wel als onderdeel van hun strategie op. 

Het essay maakt een onderscheid tussen de ‘beweerde waardenafweging’ (‘natuur voorop’) en de 

‘daadwerkelijke waardenafweging’16. De beleidsmatig new kid on the block onderwaternatuur nodigt 

uit de sturingscyclus tegen het licht te houden: met de informatie over het streefbeeld 

onderwaternatuur opnieuw kijken naar systeemgrenzen, doelen (de beweerde doelen maar 

evenzeer de kennelijke doelen), (beleids)instrumentarium, monitoring en bijsturing.  

 
15 De beste stuurlui zoeken het onder water, suggesties voor sturing en beleid voor de onderwaternatuur in de 
Waddenzee – een verkenning. Jan Paul van Soest, De Gemeynt, Deventer, 21 juni 2021 
16 De Gemeynt neemt waar dat geleidelijk het primaat bij de economie terecht lijkt te zijn gekomen. De indruk 
is dat de ‘daadwerkelijke beleidspreferentie’ (revealed preference) een andere is dan de ‘beweerde 
beleidspreferentie’ (stated preference) die nog steeds luidt: een duurzame bescherming en ontwikkeling van de 
Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open landschap. 

Figuur 21; denkmodel voor sturing 
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Figuur 22; Het Nederlandse Waddengebied (uit Agenda voor de Wadden 2050), ruimtelijke indicatie van het bestuurde 
systeem 

Toevoeging van doelen voor onderwaternatuur onderstreept het belang dat natuurwaarden voorop 

staan. De Gemeynt wijst er op dat de uitbreiding van de doelen met onderwaternatuurdoelen 

additionele afwegingen en keuzes vergen. En een hernieuwde discussie vraagt over de beweerde en 

daadwerkelijke prioriteiten tussen economie en ecologie. Toevoeging van onderwaternatuurdoelen 

plaatst ook de systeemgrens-keuzes in een nieuw daglicht. Het bestuurde systeem is groter dan de 

Waddenzee. Ook dat zou expliciet op de agenda’s van beleid en beheer moeten komen. De Agenda 

voor het Waddengebied 2050 sluit aan bij dit ‘grotere bestuurde systeem’.  

De Gemeynt sluit de analyse af met de constatering “dat er momenteel niet op onderwaternatuur 

wordt gestuurd, maar dat het wel mogelijk lijkt dat te gaan doen. Dat vergt dan: 

1. Een uitwerking van de streefbeelden in de vorm van ‘stuurbare’ doelen, gevolgd door 

politiek-bestuurlijke accordering. 

2. Het opstellen van een sturingsvisie: welke interventies op welke factoren en actoren en in 

welke volgorde leiden waarschijnlijk tot realisatie van doelen? 

3. Ontwikkelen van een gereedschapskist met instrumenten (waaronder beheer) die realisatie 

van doelen daadwerkelijk mogelijk maakt. 

4. Het toedelen van sturingstaken en verantwoordelijkheden, en het borgen van de uitvoering 

en regelen van de governance op het proces.” 
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6 Advies vervolg 
6.1 EEN ADVIES 

Programma naar een Rijke Waddenzee is in 2020 in de vrije ruimte op verzoek van de opdrachtgever 

LNV een initiatief gestart om het streefbeeld voor de onderwaternatuur concreter te krijgen. Dit 

advies omvat een analyse van het bestaande beleid, een duiding van het functioneren van het 

mariene ecosysteem van de (Nederlandse) Waddenzee aan de hand van een conceptueel denkkader 

en formulering van een concreter streefbeeld voor de onderwaternatuur. Dat meer concrete 

streefbeeld is uitgewerkt in drie lagen, het uitgeschreven streefbeeld (het baken), de route om daar 

naar toe te werken via doelstellingen voor de middellange termijn en een eerste poging die concreter 

te maken via kenmerken en parameters. Het gepresenteerde streefbeeld is een advies aan beleid, 

beheer en onderzoek. Waar geconcludeerd kan worden dat er op onderdelen kennis verder 

uitgewerkt moet worden voordat beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. En dat beheer wordt 

afgestemd op die beleidskeuzes. 

Dit advies is met bestaande kennis en inzichten zo goed mogelijk onderbouwd. Hoe het ecosysteem 

functioneert is wel bekend. Wat ontbreekt is voldoende gedetailleerde gebiedsinformatie om dit 

ruimtelijk te kunnen differentiëren. Ook is er meer toegepaste kennis nodig om het relatieve belang 

van ecosysteem-componenten te duiden. Dat is nodig om goede beleids- en beheerbeslissingen te 

kunnen nemen. Voor dit advies zijn op basis van expert judgement soms aannames gedaan en wordt 

er een richting gegeven. Niet als dé richting, maar als vertrekpunt van een proces van verdieping, 

verbetering én bijstelling als daartoe aanleiding is.  

Deze concretisering streefbeeld onderwaternatuur is een advies, een duiding, hoe concreter beleid 

voor de onderwaternatuur in samenhang vorm kan worden gegeven. Sturing op processen, habitats, 

gradiënten, ecosysteemfuncties en functionele biodiversiteit is mogelijk voor zo’n dynamisch 

ecosysteem binnen door de mens bepaalde systeemgrenzen. Daarbij staan niet meer (doel)soorten 

(zoals zeegras, zeehonden, zeeprik) centraal, maar ook de bescherming en ontwikkeling van de 

ecosysteemkenmerken die er voor zorgen dat de soorten waar we (internationale) 

verantwoordelijkheid voor dragen hun plek blijvend vinden. En dat het ecosysteem als geheel 

weerbaar is, zich kan aanpassen (adaptief) op de veranderende externe omstandigheden (drivers). 

Waarbij het kan zijn dat soorten komen en verdwijnen maar het systeem blijft draaien. 

Voor beleids- en beheerbeslissingen is een betere ruimtelijke vertaling nodig. Zover zijn we in dit 

advies niet gekomen. Daarvoor is een beter kaartbeeld van het onderwaterlandschap van de 

Nederlandse Waddenzee nodig. Ook kan in de uitwerking van beleids- en beheerbeslissingen met 

verschillende tijd- en ruimteschalen gewerkt worden. Soms betreft het de hele Waddenzee, soms het 

niveau van kombergingen met hun achterland, soms zelfs daarbinnen. Meestal werkend met vlakken 

(zoals habitats), maar soms ook redenerend vanuit overgangen (gradiënten), lijnen en netwerken. 

6.2 VERVOLG BELEID 

6.2.1 BORGING IN HUIDIGE WETTELIJKE KADERS 

Door A&W is gekeken naar de wettelijke vereisten en mogelijkheden om het streefbeeld 

onderwaternatuur inclusief de geformuleerde bouwstenen te borgen binnen de huidige wettelijke 

kaders. Er is daarvoor een analyse gemaakt van Natura2000, de KRW, de KRM, OSPAR, de conventie 

van Ramsar en de verdragen van Bern en Bonn. Het advies van A&W leidt tot de aanbeveling de 

volgende stappen nader uit te werken om de bescherming van het streefbeeld en de bouwstenen 

verder te borgen: 
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o Het integreren van de KRM (OSPAR) systematiek voor de bouwstenen OWN in het huidige beleid 

(N2000 / KRW). Specifiek zou de kwaliteit van OWN gemonitord kunnen worden aan de hand van 

de in de KRM en OSPAR opgestelde en gehanteerde indicatoren en drempelwaarden; door 

bijvoorbeeld ‘typische soorten’ echt als ‘indicator soorten’ te laten fungeren met 

vertegenwoordiging van alle trofische niveaus en functionele groepen.  

o Het opstellen van scherpere toetsingscriteria voor de kwaliteit van habitattypes voor de 

vergunningplicht vanuit N2000. Hierbij kan gedacht worden aan de systematiek voor het 

beoordelen van de kwaliteit habitattype (abiotiek, typische soorten, overige kenmerken goede 

structuur en functie), met aanscherping van de beschrijving in het profielendocument en 

aanwijzingsbesluit; het uitbreiden van de typische soorten (zie bovenstaande bullet) en het echt 

toetsen hieraan.  

o Het aanscherpen van vergunningverlening in het algemeen met oog voor cumulatieve effecten 

voordat er via andere wegen allerlei verbeteringsmaatregelen worden ingesteld. Daarnaast dient 

beter gewaarborgd te worden dat met voorzorg getoetst wordt (vereist vanuit Artikel 6, leden 2 

en 3 HR). Wanneer de huidige problematiek blijft bestaan, zullen aanvullende (herstel) of 

beschermingsmaatregelen weinig toevoegen. Zo dient o.a. strenger gekeken te worden naar 

bodemberoerende activiteiten die verbetering habitat (doelstelling H1110) wel degelijk in de weg 

staan.  

o Het herzien van de Natura 2000-doelen en deze uitbreiden voor soorten en Habitattypen die 

meer dan verwaarloosbaar aanwezig zijn en waarvoor gebiedsbescherming nodig is (bijlage I HR-

habitattypen (waaronder H1170 Riffen) en bijlage II HR-soorten).  

o In aanvulling op bovengenoemd punt wordt aanbevolen om als maatregel voor de regulering van 

antropogene activiteiten ecologisch relevante permanent gesloten gebieden in te stellen die 

direct bescherming kunnen bieden voor OWN onafhankelijk van de 

vergunningverleningsproblematiek.  

 

 

Figuur 23; Naar figuur 8-1 A&W advies, sporen voor ontwikkeling en bescherming van de bouwstenen streefbeeld 
onderwaternatuur, aangevuld met het ontwikkelspoor via 'zelfbinding' 
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Samenvattend zijn vanuit het juridische perspectief overkoepelend twee elkaar versterkende sporen 

te onderscheiden (zie Figuur 23): 

1. Door middel van kaders als KRM en OSPAR natuurontwikkeling in gang zetten ten aanzien van de 

onderwaternatuur. Bijvoorbeeld met aandacht voor de platte oester in de Waddenzee en de 

kraamkamerfunctie voor vis.  

2. Door middel van toetsing (met voorzorg vanwege verslechteringsverbod) de bescherming via 

wettelijke kaders N2000 en KRW aan te scherpen. Bijvoorbeeld door de beoordeling van de 

kwaliteit H1110A vanwege de aanwezigheid van ‘niet-verwaarloosbaar aanwezige soorten’ te 

herzien, concreter te maken en te toetsen aan typische soorten. En door macrofauna monitoring 

voor de onderwaternatuur mee te nemen vanuit de KRW doelstellingen voor macrofauna in de 

Waddenzee (een monitoring die zich nu beperkt tot het litoraal). 

 

Intermezzo Kandidaatsoorten 

In bijlage 3 wordt door Hein Sas (PRW) een eerste aanzet 

gegeven voor zogenoemde kandidaat soorten om de brug te 

slaan tussen de tussen ecosysteembenadering in dit advies 

concretisering streefbeeld onderwaternatuur en het vigerende 

juridische kader, dat sterk is gestoeld op soorten. Merk op dat in 

bijlage 3 een indeling in ‘functionele groepen’ wordt 

gepresenteerd die één van de mogelijke indelingen is van 

functionele groepen. Zie daarover ook bijlage 1 en de losse 

bijlage B. Volgens de betrokken wetenschappers (mondelinge 

mededeling) is de kenmerkenbenadering goed toe te passen, 

maar staat de indeling nog in de kinderschoenen voor het 

toepassen. Zie de verschillende indelingen als een ontwikkeling naar de beste passende. Aan bijlage 3 is 

toegevoegd een grote versie van Figuur 24; impressie van het mariene interactieweb, samengesteld door Michiel 

Firet op basis van soortinformatie (o.a. Ecomare) en interactiewebben (o.a. Waddensleutels en ‘Venetië’). De 

verdere duiding van een dergelijke interactieweb op soort- en soortgroepniveau kan helpen te prioriteren bij 

soorten en soortgroepen die beleidsmatig meer aandacht verdienen. Het aantal verbindingen tussen 

soortgroepen in Figuur 24 geeft het relatief belang van bijvoorbeeld borstelwormen. In de tabel van bijlage 3 komt 

dat ook tot uiting. 

 

De mogelijkheden voor de onderwaternatuur zijn verder gevisualiseerd in Figuur 25:  

o aanscherpen N2000 en KRW: herziening instandhoudingsdoelen;  

o kansen benutten uit verdragen, zoals OSPAR;  

o aanscherpen proces vergunningverlening 

o systematiek om doelen te halen overnemen/benutten uit KRM;  

o maatregelen nemen die verder gaan dan N2000 en KRW, laten landen in de PAGW en met 

samenwerking door verschillende partijen (RWS, Staatsbosbeheer & RVO, IenW en LNV). 

Figuur 24; impressie marien interactieweb 
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Figuur 25; Handelingsperspectief beleid ten aanzien van het streefbeeld onderwaternatuur (naar A&W figuur 8-2) 

6.2.2 BORGING VIA STURING EN ZELFBINDING 

‘Onderwaternatuur’ is een aanvullend doel op de bestaande doelen, en dat betekent een 

heroverweging van de wijze van besturing, en van het beheer als een van de belangrijkste 

instrumenten. Logische vervolgstappen zijn daarbij (samengevat): 

o Streefbeelden voor de onderwaternatuur zouden expliciet in de stuurdoelen voor de Waddenzee 

opgenomen moeten worden.  

De streefbeelden zijn nu vooral ecologisch denkwerk-in-wording. Om ze tot onderdeel van het 

beleid te maken is dus boven alles een politieke accordering en daarmee ook legitimering voor 

sturing op die doelen aan de orde. Met ‘stuurbaar maken’ via kenmerken en parameters als 

belangrijke tussenstap zonder daarbij het dynamische karakter, en dus de behoefte aan sturing 

op het scheppen van condities en randvoorwaarden, uit het oog te verliezen.  

o Het opstellen van een sturingsvisie: welke interventies op welke factoren en actoren en in welke 

volgorde leiden waarschijnlijk tot realisatie van doelen? 

Een doordacht plan voor de wijze waarop de doelen via een set aan interventies realiseerbaar 

zijn. Met normatieve uitgangspunten; heldere uitspraken over welke waarden worden 

nagestreefd en hoe ze worden afgewogen in geval van strijdigheid. Met een gedragen visie op 

natuur en de bijbehorende sturingsstrategie. En met een visie op de wisselwerking tussen beleid 

en beheer waarbij duidelijk wordt welke doelen met (aangepast) beheer zijn te halen, en in 

welke mate aanvullend beleid nodig is. Dat vergt een analyse van de effectiviteit van 

verschillende beheermaatregelen op de doelen. 

o Het ontwikkelen van een gereedschapskist met instrumenten (instrumentenmix) die realisatie 

van doelen daadwerkelijk mogelijk maakt op basis van een duidelijk beeld van actoren en 

factoren. 

De inhoudelijke kern van een stuurstrategie voor de onderwaternatuur zou een analyse van 

sleutelfactoren en sleutelactoren moeten zijn, en de combinatie van instrumenten die van 

invloed zijn. Het essay gaat (vanaf pagina 29) in op de aangrijpingspunten en instrumenten. De 

Gemeynt maakt een eerste inschatting (figuur 6 van het essay) van aangrijpingspunten en 
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instrumenten, gerangschikt naar ingeschatte effectiviteit per bouwsteen van het conceptuele 

model. 

o Inzetten van instrumenten: 

In een volgende stap bekijken welke instrumenten de relevante actoren kunnen prikkelen om 

ingrepen te plegen dan wel maatregelen17 te nemen en/of hun praktijk aan te passen. De 

(potentiële) instrumentenmix kan de hele ‘klassieke’ set aan instrumenten omvatten. Het gaat 

meer om de keuze ze daadwerkelijk in te zetten dan de feitelijke beschikbaarheid. Zie voor de 

uitwerking het essay vanaf pagina 30. 

o Governance en regie. Het toedelen van sturingstaken en verantwoordelijkheden, en het borgen 

van de uitvoering en regelen van de governance op het proces. 

De Gemeynt sluit het essay over de sturing af met de vraag over governance: “wie orkestreet en 

coördineert de sturing eigenlijk? … Er is gerede kans dat adhoc-interventies die zonder 

voldoende samenhang worden gedaan, niet de effecten opleveren die gewenst zijn, [die] de 

streefbeelden [niet] dichterbij brengen. Er is coördinatie nodig.” In werkelijkheid zijn er 

meerdere besturende organen die voor de realisatie van het streefbeeld onderwaternatuur 

belangrijk zijn. De Gemeynt adviseert een verdiepende analyse naar de best passende 

organisatie en orkestratie. 

De toevoeging van onderwaternatuurdoelen plaatst de keuzes van de grenzen voor de ‘bestuurde 

systemen’ in een nieuw daglicht. In ieder geval vanuit het perspectief van de onderwaternatuur is 

het bestuurde systeem is groter dan de Waddenzee alleen. Ook dat zou expliciet op de agenda’s van 

beleid en beheer moeten komen. De Agenda voor het Waddengebied 2050 sluit aan bij dit ‘grotere 

bestuurde systeem’ (zie ook Figuur 22). De bouwstenen van het conceptuele model en de 

uitwerkingen in het hier gepresenteerde streefbeeld kunnen helpen het Uitvoeringsprogramma van 

de Agenda in te vullen. Zo kan dit streefbeeld ook doorwerking worden gegeven in omgevingsvisies 

(rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en de daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma’s. 

In het essay heeft De Gemeynt een eerste vingeroefening gedaan (figuur 6 in losse bijlage D) welke 

aangrijpingspunten inwerken op welke bouwstenen van het streefbeeld onderwaternatuur. De 

eerste indruk van deze globale analyse is dat rust, reinheid en regelmaat cruciale factoren zijn voor 

een gezonde onderwaternatuur. Rust, dat wil zeggen ongestoorde ecologische processen zonder 

menselijke ingrepen of hooguit slechts die menselijke ingrepen die geen impact hebben op het 

systeem. Reinheid, dat wil zeggen terugbrengen van de drukfactoren die het systeem beïnvloeden, 

zoals vervuiling en verstoring. En Regelmaat, dat wil zeggen een zo veel mogelijk ongestoorde hydro-

morfologische dynamiek van getijdenbewegingen, stromingen, en gradiënten.  

Instrumenten die daar met name op sturen zijn, naast uitbreiding van de beheeropdracht: sluiting 

van gebieden, restricties op activiteiten in gebieden, financiële instrumenten en investeringen (om 

transities te versterken en economisch getroffenen schadeloos te stellen, en om actief aan hydro-

morfologische verbetering en natuurbouw te werken), en regels stellen aan c.q. sturen op 

drukfactoren via een breed palet aan instrumenten, uiteenlopend van vrijwillige afspraken via 

regulering tot financiële en fiscale stimuli en subsidiëring. Deze instrumenten kunnen in de route van 

zelfbinding, zoals het Uitvoeringsprogramma Agenda voor de Wadden 2050, ingevuld, geprioriteerd 

en belegd worden. 

Het advies van De Gemeynt is om aangrijpingspunten voor sturing vanuit het perspectief van het 

meer concrete streefbeeld onderwaternatuur nog eens tegen het licht te houden. Denk daarbij aan 

(beleids)instrumenten als beheerafspraken, geld/investeringen, ruimtelijke planning, ge- en 

 
17 Met specifieke ge- en verboden, met financiële prikkels, met taakopdrachten, met regelgeving, met 
convenanten en door gerichte communicatie. 
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verboden en aanwijzingen en (bij)sturing van actoren. Het advies is ook om zo enkele 

aangrijpingspunten voor maatregelen vanuit dit perspectief te bezien: het Waddensysteem als 

geheel, fysieke ingrepen, subsystemen (bijvoorbeeld kombergingen), actoren die invloed hebben op 

het waddensysteem en omgevingsfactoren18 die meer of minder beïnvloedbaar zijn. 

6.2.3 FOCUS   

Met de adviezen van A&W en De Gemeynt is met de leden van de Adviesgroep van gedachten 

gewisseld over de betekenis voor het vervolg. Aangeraden werd om de focus te leggen bij de 

volgende punten 

o Start met er voor te zorgen dat deze meer concrete doelen voor onderwaternatuur opgenomen 

worden in beleid 

o Maak zoveel mogelijk gebruik van wat al kan binnen de bestaande kaders. Niet alleen juridisch, 

maar ook via de Programmatische Aanpak Grote Wateren, de uitwerking van de Agenda voor het 

Waddengebied 2050 en de Beheer Autoriteit Wadden. Er kan al best veel. Het is doelmatig om 

daar optimaal gebruik van te maken.  

o Zet in op de Kaderrichtlijn Marien en probeer deze van toepassing te krijgen op de Waddenzee.  

o Ga met de ruimtelijke planning aan de slag  

o Leer van de ervaringen van Duitsland en Denemarken.  

o En een open deur, beleid stuurt beheer.  

6.3 VERVOLG BEHEER 

Het beheer volgt op beleidskeuzes. Tegelijkertijd is het een voortdurend iteratief proces van 

beheerervaringen die om actualisatie van beleid vraagt. En we beginnen niet bij nul. Daarom is ook 

nu al is een beheer verder vorm te geven dat richting het concretere streefbeeld werkt. Feitelijk 

werken al veel lopende initiatieven, zoals IKW- en Waddenfondsprogramma’s, de Programmatische 

Aanpak Grote Wateren en uitwerkingen van convenant afspraken, richting zo’n meer concreet 

streefbeeld. Uit die initiatieven ontstaat ook wel de behoefte aan duidelijker beleidskeuzes als 

(bindend) kader. Dit advies kan nu al betekenis hebben voor beoogde beheerinspanningen, zeker als 

inspiratie en denkrichting. Denk aan doorwerking naar:  

o Onderdelen Integraal Beheerplan Waddenzee (BAW opdracht); 

o Beleidskeuzes en investeringsbeslissingen Investeringskader Waddengebied, Waddenfonds e.d.; 

o Uitwerking en accenten van PAGW projecten PAGW Wadden – onderwaternatuur; 

o Inspiratie voor gebundelde kennisagenda(‘s) en monitoringprogramma’s; 

o Inspiratie individuele beheerders voor herstel- en verbeter maatregelen (investering en 

onderhoud); 

o Input voor Single Integrated Management Plan (SIMP). 

In het Waddengebied zijn meerdere transities gaande. Soms nog in de kinderschoenen, soms al 

programmatisch aangestuurd. Het concretere streefbeeld (hoofdstuk 4) kan helpen deze transities 

richting of onderbouwing te geven. Zo doet het advies een appel op een andere aanpak van de 

water- en nutriëntenflux of op het medegebruik. Programma’s, projecten en maatregelen zijn het 

operationele niveau waarop transities zichtbaar en tastbaar worden. Dit advies kan daarvoor 

inspiratie zijn. Door met betrokkenen van idee naar concretisering, besluitvorming en uitvoering te 

gaan. 

 
18 Exogene factoren, bijv. influx van stoffen via water en lucht, klimaatverandering, zandsuppleties. 
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6.4 ITERATIEF WERKEN 

Beleid en beheer (inclusief het toestaan van medegebruik en vergunningverlening) zijn in 

voortdurende wisselwerking met elkaar. Uit logisch gevonden beheerinitiatieven ontstaat de 

behoefte aan beleidsmatig borgen (voorbeeld wettelijke borging convenanten). En beleid ontstaat 

naast behoeften uit de samenleving ook op basis van signalen uit het dagelijkse beheer en gebruik. 

Als we dit advies, deze concretisering van het streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee een 

logische stip op de horizon (baken) vinden en een logische ontwikkelingsrichting (route), dan is 

verder uit te werken wat min of meer het actiepakket is dat daar bij hoort. Uiteraard komen daarbij 

vragen aan de orde als ‘is dat actiepakket logisch’, ‘kan het op draagvlak rekenen, nu of later’ en ‘is 

het realiseerbaar’. De antwoorden op die vragen hebben weer invloed op de beleidskeuzes. We 

hebben feitelijk te maken met meerdere PDCA-cycli die tegelijkertijd in het Waddengebied aan de 

orde zijn, soms in fase, soms uit fase, soms lokaal en pilot- of projectgericht, soms regionaal of meer 

programmatisch aangestuurd. Het is de kunst om terugkoppelingssignalen van uitvoering naar beleid 

te herkennen en te erkennen, en er adaptief op te acteren al dan niet met centrale sturing. 

6.5 KENNIS EN KUNDE 

Het werken aan deze concretisering streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee heeft duidelijk 

gemaakt dat er ontzettend veel kennis, kunde en inzicht over het functioneren van de Waddennatuur 

beschikbaar is. Tegelijkertijd heeft het werken aan dit advies duidelijker gemaakt welke (toegepaste) 

kennis ontbreekt om goede beleids- en beheerbeslissingen te kunnen nemen. Die kennisbehoefte is 

in bijlage 2 kort uitgeschreven. 

De volgende zaken zijn ons opgevallen: 

o Vraagarticulatie vanuit beleid of beheer:  We hebben veel waardevolle input en voorstellen van 

de betrokken wetenschappers aangeleverd gekregen. Maar het bleek te veel gevraagd aan hun 

om hun kennis te vertalen naar concrete (deel)doelstellingen en plekken. Vanuit de projectgroep 

is die concretere vertaling daarom soms aangevuld met pragmatische keuzes of aannames. Die 

interactie bracht verdere scherpte in de onderbouwing en de waarde van de keuzes. Bij het 

beleid en beheer moeten ons inziens dus mensen zijn die het gesprek met de wetenschap 

kunnen voeren én in staat zijn vanuit de beleid- of beheerbehoefte kennisvragen te articuleren. 

o Concrete kennis over interacties en plekken is onvoldoende: De inhoudelijke conceptuele 

benadering, zoals verbeeld in Figuur 12, is bruikbaar gebleken. Er is altijd ruimte voor verbetering 

van deze conceptuele benadering. Maar wat ons vooral duidelijk is geworden is dat concrete 

praktische informatie over interacties tussen soorten en functionele groepen onvoldoende 

aanwezig is. En dat de informatie ontbreekt – of in ieder geval niet tot een kaartbeeld is 

opgewerkt – om ruimtelijke keuzes te kunnen voorstellen of maken. 

o Beleid en beheer voeren op dynamische systeemkenmerken is mogelijk. Daar hoort wel een 

ander discours bij. Bijvoorbeeld minder in termen als ‘welke natuurwaarden (in termen van 

soorten) willen we beschermen’ en meer ‘welke ecosysteemomstandigheden willen en kunnen 

we aanbieden zodat verwacht mag worden dat soorten en soortgroepen daar positief op 

reageren’. Dat lijkt een beleidsinnovatie die zich naast de natuurwaarden-meetlatten zal moeten 

ontwikkelen. Beide benadering zullen naast elkaar gaan bestaan. 

o Beleid voeren op basis van functionele groepen biedt soelaas voor dynamische ecosystemen met 

veranderende exogene drivers. Verdere uitwerking gericht op toepasbaarheid van de 

soortkenmerkenbenadering (traits) én de functionele biodiversiteit is daarvoor nodig. 

o Beleid voeren op basis van de kwaliteit van de ecologische interacties (aard en hoeveelheid (link 

density) is verder ook mogelijk en biedt soelaas. Ook hiervoor is een praktische uitwerking nodig. 
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7 Doorkijk naar handelen 
7.1 ZONERINGSSTRATEGIEËN 

Voor natuurverbetering is een duidelijke zoneringsstrategie voor de Waddenzee nodig. Met een 

onderbouwing op ecosysteemniveau en de potentie van (deel)gebieden. Een veel gehanteerde 

indeling is die van de kombergingen. Zie onder meer Figuur 26 en Figuur 28. Zoneringsafspraken voor 

visserij, recreatie en ander gebruik vinden we in het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee 2016. 

Figuur 27 is kaart 2 (Visserij) uit dat beheerplan19. 

  

Figuur 26; (links); Indeling van de Waddenzee naar kombergingen (uit Baptist e.a. 2019) Deel van de kaart van de trilaterale 
Waddenzee; paars groot aandeel laag dynamisch laag litorale ecotopen, blauw overheersend gelijkmatige verdeling laag 
dynamisch laag litora al en laag dynamisch midden litoraal, bruin groot aandeel hoog dynamische sublitorale ecotopen. De 
groene kombergingen zijn vooral middelhoog litoraal. 

Figuur 27; (rechts); uitsnede kaart 2 Beheerplan Natura 2000 Waddenzee 2016, visserijzonering en art. 2.5 gebieden 

 

Figuur 28; Kombergingen Waddenzee met indicatie 
bodemligging (2009) (bron Oost et al 2019) 

 

Figuur 29; toponiemen in komberging Marsdiep 
(bodemligging 2009) (bron Oost et al 2019) 

Voor de zonering van bescherming, ontwikkeling en duurzaam medegebruik wordt soms ook een 

benadering gekozen die meer de geulpatronen volgt. Zie ter illustratie de toponiemen Marsdiep.  

Tijdens het werken aan dit advies voor een concreter streefbeeld onderwaternatuur is nagedacht 

over een zoneringsstrategie langs het conceptuele denkkader zoals gepresenteerd op pagina 23. Dan 

spelen vragen als ‘waar spelen de essenties van het fundament en de energie- en stoffenstromen het 

meest’, ‘waar is de grootste rijkdom aan habitats en gradiënten, actueel en potentieel’ en ‘wat zijn 

de belangrijkste actuele en potentiële plekken sublitoraal voor functionele groepen en trofische 

interactie’. En is dan een zonering van ecologische ontwikkeling en duurzaam medegebruik mogelijk 

die die actuele en potentiële plekken versterkt?  

 
19 https://www.waddenzee.nl/overheid/natura-2000/het-beheerplan/ Zie beheerplan zelf voor toelichting op 
de kaart. 

https://www.waddenzee.nl/overheid/natura-2000/het-beheerplan/
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Figuur 30; Idee-uitwerking zonering kern-, buffer- en verwevingsgebieden (geen status, bron Introductie Firet workshop 
Robuuste Waddenzee, Toogdag voor de Wadden 3 februari 2021) 

Figuur 30 is een eerste idee voor zo’n uitwerking. Bij de geschetste kerngebieden staan voorop 

compleetheid (uitgedrukt in kwaliteit van het fundament, habitats en gradiënten) en connectiviteit. 

De buffergebieden dragen sterk bij aan de compleetheid, de leefgebieden en de connectiviteit. Er is 

een bepaalde synergie met medegebruik mogelijk. De verwevingsgebieden – de derde zone – maken 

onlosmakelijk deel uit van een veerkrachtige Waddenzee. Zeker de gradiënten in de waterkolom van 

saliniteit en temperatuur zijn belangrijk. Ook zijn het de grotere transportassen voor water, 

nutriënten, bouwstoffen en migrerende (pelagische) soorten.  

Dus ook de verwevingsgebieden zijn dus cruciaal voor veerkrachtige gemeenschappen. Maar hier is – 

mede door de hogere natuurlijke dynamiek – een compromis met het belang van medegebruik 

mogelijk. Wellicht dat zo’n benadering ondersteunend kan zijn voor beleid en beheer. Als er 

draagvlak kan worden gevonden voor een dergelijke zoneringsbenadering, dan is ons advies om met 

alle betrokken en ondersteund met een meer gedetailleerde kaart van het (sublitorale) ecosysteem, 

het ecologische onderwaterlandschap, deze kaart ‘in het echie’ te gaan tekenen. En daarmee 

tegelijkertijd de kern-, buffer- en verwevingsgebieden achter de Waddenzeedijken van kust en 

eilanden mee te nemen. Waarbij opgemerkt dat het hele watersysteem van Noord Noord Holland, 

Fryslân en Groningen het buffergebied voor de hydro-morfologie is (zie o.a. Figuur 18 kaartje C). 

7.2 MOGELIJKE MAATREGELEN 

7.2.1 DOEN DOOR TE LATEN 

In de volgende paragraaf geven we inspiratie voor herstel- en verbeteracties. Zo’n mogelijke 

actiekaart kan de indruk wekken dat er heel veel gemaakt en ontwikkeld moet worden. Dat het veel 

doen wordt, te beginnen met leren-door-doen (pilots). Dat is maar ten dele waar. Zoals eerder 

beschreven gaat het er vooral om de Waddenzee weer in een gunstiger toestand te krijgen en daarna 

op systeemniveau te houden. Dat betekent vooral dynamische processen re-activeren en veel ‘doen-

door-te-laten’, ondersteund door transities van menselijk gebruik. En dat, goed gemotiveerd, 

aangevuld met het versterken van habitats en gradiënten en het helpen van functionele groepen 

zoals biogene structuren. Met daarop volgend ‘passief’ beheren. 
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7.2.2 INDICATIE VAN MAATREGELEN TER INSPIRATIE 

 

Figuur 31; Mogelijke actiekaart op basis van de Agenda voor het mariene ecosysteem Waddenzee (Firet en Van 
Nieuwerburgh 2020) en de bouwstenen concretisering streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee (dit advies) 

Wat kunnen we het beste doen om richting het concretere streefbeeld te komen, zoals beschreven in 

hoofdstuk 4? Wat zijn de maatregelen die we kunnen nemen? Net zoals bij de zonering in de vorige 

paragraaf voert het in de context van dit advies te ver die vraag in detail te beantwoorden. Dat is 

echt een vervolgactie. De mogelijke actiekaart (Figuur 31) is ter inspiratie en om gevoel te krijgen 

voor de betekenis van het gepresenteerde streefbeeld. Ook voor het beantwoorden van de vraag 

“Wat zijn de maatregelen die we kunnen nemen? En waar?” is ons advies om met alle betrokkenen 

en ondersteund met een meer gedetailleerde kaart van het (sublitorale) ecosysteem, dit 

maatregelenpakket ‘in het echie’ te gaan ontwikkelen. Met Figuur 31 en Tabel 2 als inspiratie.  

 

Tabel 2; Trefwoorden en voorbeelden van realisatie-plekken (beiden ter inspiratie, niet volledig, geen status) 
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8 Dankwoord 
Bij de totstandkoming van dit advies hebben we van veel mensen bijdragen en adviezen mogen 

ontvangen. Een woord van dank is op zijn plaats naar: 

o De wetenschappers die ons met hun kennis en inzichten hebben geholpen (zie pagina 2). 

o De leden van de Adviesgroep, in willekeurige volgorde; Albert Reitsema, Anoesjka Volkerts, 

Christine Lammerts, Christine Wijshake, Lies van Nieuwerburgh, Nico Bos, Silvia Mosterd, 

Bram Streefland, Dennis van Schaardenburg, Chantal van der Linden, Noortje de Vries, Pieter 

den Besten, Tom Rustebiel en Paul Mijland. 

o Vertegenwoordigers van de beheerders, in willekeurige volgorde; Ben Eenkhoorn, Klaas 

Laansma, Bert Meerstra, Adriaan Gmelig Meyling, Ernst Lofvers, Hielke Hijlkema, Willem Jan 

van Elsacker, Paul Rutten, Erik Bruins Slot. 

o De collega’s van LNV als gedelegeerd opdrachtgever 

o De leden van het kernteam streefbeelden PAGW; Tobie Chameleau, Heleen van de Velde en 

Wim Lammers. 

o De collega’s van Programma naar een Rijke Waddenzee 
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Bijlage 1. Soortkenmerken en functionele biodiversiteit 

DE AARD VAN HET BEESTJE ZEGT MEER 

Beukhof et al gaan in een artikel in de De Levende Natuur (maart 2021) in op het gebruik van 

soortkenmerken voor beleid en beheer van mariene ecosystemen. Uit hun conclusie (pag. 55): “Door 

veranderingen in het milieu en menselijke activiteiten verplaatsen soorten zich naar nieuwe 

gebieden of zullen langzaam maar zeker uit gebieden verdwijnen. Monitoring van ecosystemen is 

daardoor van groot belang voor het waarnemen van dergelijke verschuivingen. Door het linken van 

kenmerken en functies aan individuen en soorten kunnen we begrijpen wat de effecten van die 

verschuivingen zijn voor het functioneren van ecosystemen. Hiermee kunnen we niet alleen 

verschuivingen en veranderingen in het ecosysteem uit het verleden verklaren, maar ook 

voorspellingen doen voor de toekomst. Dankzij kenmerken kunnen we soorten identificeren die 

kwetsbaar zijn voor verandering of verstoring, maar ook bepalen hoe belangrijk de rol in het 

ecosysteem is van zowel kwetsbare als minder kwetsbare soorten, en van zowel inheemse soorten 

als nieuwkomers. Bovendien kan de diversiteit aan kenmerken en functies een nieuwe beleidspijler 

zijn voor bescherming en behoud van biodiversiteit. Behoud van biodiversiteit zou meer moeten 

omvatten dan alleen het beschermen van specifieke soorten en habitats. Ecosysteem-gericht beleid 

neemt ook de functies van soorten mee, zodat ecosystemen en hun functioneren behouden kunnen 

worden. De kenmerkbenadering maakt dergelijk beleid al deels mogelijk en biedt extra handvatten 

om dit verder toe te passen.” 

SOORTKENMERKENBENADERING 

De soortensamenstelling van gemeenschappen geeft inzicht in hoe en waarom soorten gedijen in 

bepaalde gebieden. Bij de vaak gehanteerde ‘biodiversiteitbenadering’ worden gemeenschappen 

beschreven met een maat voor biodiversiteit, bijvoorbeeld soortenrijkdom of gelijkmatige verdeling 

van soorten (evenness). Een beschrijving van gemeenschappen aan de hand van soortkenmerken 

(traits) is een andere benadering om de soortensamenstelling te beschrijven. Of een soort in een 

bepaalde omgeving voorkomt, en in welke dichtheid, wordt namelijk vooral bepaald door zijn 

kenmerken. Een kenmerk is daarbij een kwalitatief of kwantitatief meetbare eigenschap van een 

organisme die is te vergelijken met andere organismen. Kenmerken kunnen te maken hebben met 

allerlei aspecten, zoals de bouw, de stofwisseling en het gedrag.  

Processen die van invloed zijn op het voorkomen van soorten kunnen beter worden begrepen door 

soorten te karakteriseren aan de hand van hun belangrijkste kenmerken. Deze kenmerken kunnen 

ook worden gerelateerd aan ruimtelijke patronen en aan natuurlijke en menselijke druk. Dit maakt 

de soortkenmerkenbenadering bruikbaar om; 

1. gemeenschappen met verschillende soortensamenstelling uit verschillende deelgebieden 

met elkaar te vergelijken; 

2. soortensamenstelling te kunnen relateren aan omgevingskenmerken; 

3. de effecten van de soortensamenstelling op het functioneren van het ecosysteem te kunnen 

beschouwen en; 

4. gebieden met verschillende storingsniveaus te kunnen vergelijken.  

De soortkenmerkenbenadering kan worden toegepast door soorten in te delen in functionele 

groepen op basis van gelijkende kenmerken. Kenmerken kunnen voorspellen hoe gevoelig een soort 

is voor verandering of verstoring. Ook zeggen kenmerken iets over de functie van een soort in het 

ecosysteem (interactieweb/ voedselweb).  
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FUNCTIONELE BIODIVERSITEIT 

In bouwsteen 4 (zie losse bijlage B), functionele groepen, zit ook een andere bruikbare aanbeveling 

voor het beleid; de functionele biodiversiteit. Die richt zicht op behoud en ontwikkeling van 

bepaalde functies ongeacht welke soort die rol vervult. In dynamische ecosystemen is sturen op 

functionele biodiversiteit logisch naast een beleid van behoud van bepaalde (kwetsbare) soorten. 

Deze diversiteit is ook relevant in het geval dat door klimaatverandering soorten verdwijnen en hun 

plek wordt ingenomen door andere aanwezige of nieuwe soorten. Behalve biodiversiteit en 

soortenrijkdom, kan rijkdom of diversiteit aan systeemkenmerken tot doel worden verheven.  

Diversiteit aan functies in het ecosysteem aan de hand van diversiteit aan systeemkenmerken is van 

belang voor de stabiliteit en veerkracht van het ecosysteem. Ook van belang is hoeveel soorten in 

een functionele groep dezelfde functie vervullen. Het ecosysteem is minder robuust en weerbaar als 

veel ecologische functies maar door enkele soorten worden vervuld. Beter is het dat er veel soorten 

in een functionele groep zitten. Ze zijn uitwisselbaar omdat ze eenzelfde rol vervullen, ook wel 

functionele redundancy genoemd. Dat maakt het ecosysteem juist wel weerbaar: bij het verdwijnen 

van een soort neemt een andere soort de rol over zonder de ecosysteemfunctie zelf kwijt te raken. 
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Bijlage 2: Kennisbehoefte 
Werken aan deze concretisering streefbeeld onderwaternatuur heeft ook een praktische 

kennisbehoefte aan het licht gebracht. Er is meer inzicht en ruimtelijke concretisering nodig over: 

1. Welke verandering in afvoerpatronen zijn er kwantitatief te verwachten, waar stokt 

zoetwateraanvoer, en in welke mate?  

2. Hoe geef je in beleid en wet- en regelgeving zekerheid in een natuurlijke omgeving met 

dynamische doelen?  

3. Is de doorwerking van beleid en juridische afspraken van internationaal (globaal, EU, trilateraal) 

naar lokaal logisch en binnen de context van het abstractieniveau voldoende compleet?  

4. Kunnen we op basis van ecosysteemdrivers (grootschalige externe ‘natuurlijke’ veranderingen) 

inschatten waar de veranderingen van het mariene ecosysteem Waddenzee gaan optreden, hoe 

en wanneer? 

5. Op welke wijze kunnen we het zeer bruikbare begrip functionele groepen op basis van 

soortkenmerken beter ‘laden’? 

6. Op welke wijze kunnen we het zeer bruikbare begrip functionele biodiversiteit beter ‘laden’?  

7. Hoe kunnen we de procesmatig geformuleerde deeldoelstellingen, passend bij het dynamische 

ecosysteem Waddenzee en gewenst in diverse beleidsdocumenten, werkingskracht geven in het 

(toegepaste) beleid? 

8. Is de aanname juist dat met getijprisma’s gestuurd kan worden op het diepere sublitoraal en zo 

ja, hoe kan dat dan worden vertaald naar inrichtings- of beheermaatregelen? En waar?  

9. Welke kwantificering kunnen we aan specifieke deeldoelstellingen koppelen? Het betreft 1-3, 1-

6, 2-1, 2-3, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-8, 4-9, 4-10 en 5-2 (zie hoofdstuk 4.4). 

10. Welke sublitorale natuurwaarden moeten worden beschermd of hersteld, in welke deelgebieden 

(waar) en hoe grijpen menselijke activiteiten, ook in cumulatief daarop in?  Hierbij speciale 

aandacht voor de verdere concretisering van de bethisch-pelagische koppeling en de betekenis 

van de ecologische processen in en dicht bij de wadbodem. 

11. Welke functionele biodiversiteit is nodig zodat het systeem als geheel weerbaar is tegen 

problematische nieuwkomers? (deeldoelstelling 4-6). 

12. Hoe kunnen we de draagkracht van het mariene ecosysteem beter in de vingers krijgen? 

13. Op welke wijze kunnen we, geholpen met reeds beschikbaar materiaal zoals in OSPAR, een 

betere selectie van kenmerken en parameters per deeldoelstelling krijgen, en een betere lading 

van kritische waarden? 

14. Wat is ecologisch gezien het wenselijke areaal en de wenselijke plekken voor ‘zee-reservaten’? 

15. Welke menselijke aanwezigheid in ‘zee-reservaten’ is prima in te passen? 

16. Hoe ziet het onderwaterlandschap van de Nederlandse Waddenzee er meer in detail uit, ook 

rekening houdend met ecologische potenties in ruimte en tijd? Kan op korte termijn een meer 

gedetailleerde kaart van het onderwaterlandschap van de Nederlandse Waddenzee worden 

gemaakt?  

17. Waar bevindt het mariene ecosysteem van de Waddenzee inclusief de Eems-Dollard in een 

minder gewenste toestand, en welke inspanning is er nodig om dergelijke situatie naar een 

gunstiger toestand te krijgen? 
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Bijlage 3: Kandidaat soorten 
Kandidaatsoorten voor Streefbeeld Onderwaternatuur Waddenzee 

Concept versie 1.1. 

Hein Sas (Programma naar een RijkeWaddenzee) 

Mei 2021 

1. Introductie 

In deze notitie is een eerste overzicht gemaakt van mogelijke indicatorsoorten voor het sublitoraal 

van de Waddenzee, als aanvulling en verdere concretisering van het Streefbeeld Onderwaternatuur.  

We zoeken daartoe naar groepen die blijvend kenmerkend zijn voor de sublitorale Waddenzee. De 

criteria die gehanteerd zijn voor opname in het Streefbeeld zijn toegelicht in par. 2  

2. Keuze van soort(groep)en 

Als gesteld, gezocht is naar kenmerkende soort(groepen) voor de sublitorale Waddenzee. Daarvan is 

een long list gemaakt, samengevat in de tabel in par. 3. Daarbinnen is gekeken welke soort(groep)en: 

• een potentieel belangrijke functie in het interactieweb vervullen; 

• als groep (en soms ook als soort) zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van veranderingen in externe 

factoren, zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door klimaatverandering; 

• als indicator kunnen dienen voor negatieve effecten door menselijke activiteiten, bijvoorbeeld 

door hun herkenbaarheid/vindbaarheid.  

De soort(groep)en die aan deze criteria het meest beantwoorden, komen m.i. het meest in 

aanmerking om opgenomen te worden in het Streefbeeld Onderwaternatuur en zijn ook de soorten 

die extra wettelijke bescherming verdienen. Microbiële organismen (plankton, bacteriën) zijn niet 

opgenomen, omdat hierover de benodigde kennis (althans bij mij) ontbreekt. 

Vanwege het belang van dynamiek in de Waddenzee is, zoveel mogelijk, aangegeven of de soorten 

(waarschijnlijk) het meest voorkomen in hoog-versus laag-dynamische habitats.  

In deze notitie is geen gebruik gemaakt van samengestelde indicatoren, zoals de Benthische Indicator 

Soorten Index (BISI). De tijd ontbrak om de vrij complexe samenstelling van dergelijke indicatoren te 

doorgronden. Daarnaast zijn soortgerichte indicatoren beter herkenbaar/aanwijsbaar en is hun 

functie duidelijker te beschrijven. Mede daarom is de beschermingssystematiek in de Wet 

Natuurbescherming ook soortgericht. 

3. Bronnen 

Voor het overzicht is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

1. Aanwijzingsdocument Natura 2000-gebied Waddenzee, 2009 

2. Profieldocument Habitattype 1110, Permanent overstroomde zandbanken, versie 2014 

3. Briefrapportage voor het onderdeel Waterbodem t.a.v. Kernteam Basismonitoring, KarinTroost 

en Martin Baptist, WMR, 16-12-2020 

4. Evaluatie van OSPAR aanbevelingen voor bedreigde en / of achteruitgaande soorten en habitats 

in Nederland, Oscar G. Bos, Jacqueline E. Tamis, Wageningen University & Research rapport 

C006/20NL, januari 2020 

5. Trilateral Wadden Sea Swimway Vision, Action Programme, Version: 1.1 (25 May 2019), CWSS/ 

Trilateral SWIMWAY Group 
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6. Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale 

Waddenzee, Anneke Rippen et al., Altenburg en Wymenga voor Rijkswaterstaat/Programma naar 

een Rijke Waddenzee, 2020 

Bronverwijzingen in de ‘Kandidaatsoorten tabel’ in de appendix corresponderen met deze nummers.  

4. Evaluatie 

Wat in de tabel meteen opvalt is de breedte aan de functies in het interactieweb van de groep van de 

epibentische rifvormende soorten en van het groot zeegras. Mits daadwerkelijk aanwezig als riffen, 

of als andersoortige aggregaties (zeegras). Het is natuurlijk ook niet voor niets dat projecten als 

Waddenmozaïek zo sterk op de versterking of herintroductie hiervan gericht zijn. Tegelijkertijd zijn 

deze soorten algemeen verstoringsgevoelig. In de implementatie van de Wet Natuurbescherming 

komen ze daarentegen niet als doelsoorten voor. En als typische soorten onregelmatig: soms wel 

(mosselbanken), soms geheel niet (Zeegras, Platte oester, Sertularia). De redenen daarachter  

verschillen: veronderstelde afwezigheid (gedacht functioneel uitgestorven te zijn in de Nederland 

Waddenzee (zoals Zeegras en Platte oester), of lijkt eenvoudigweg over het hoofd gezien (Sertularia). 

Alle reden dus om ze wel op te nemen in het Streefbeeld Onderwaternatuur. En mede langs die weg 

als doelsoort, of tenminste als typische soort, aan te kaarten bij de herziening van de implementatie 

van de Wet Natuurbescherming die momenteel op stapel staat. 

Het lijkt een valkuil om hierbij alleen te denken aan de laagdynamische soorten. Ook 

hoogdynamische soorten, zoals bijvoorbeeld Lanice waarschijnlijk is, kunnen beschermenswaardig  

zijn en/of tot het Streefbeeld behoren. 

Iets dergelijks geldt ook voor de endobenthische soorten: vaak breed functioneel, zij het mogelijk 

minder dan de epibenthische soorten. Ze zijn vaak minder verstoringsgevoelig, maar horen natuurlijk 

ook in het Streefbeeld. Behalve als ze - mede door verstoring - zo sterk zijn toegenomen dat ze 

dominant dreigen te worden, of dat al zijn. Bij Ensis (zie [6]) is zelfs al uit onderzoek gebleken dat 

deze soort profiteert van menselijke bodemberoering. In dat geval zijn ze juist te gebruiken als 

indicatorsoorten voor verstoring.  

Bij de vissen valt op hoe eenzijdig en beperkt de implementatie van de Wet Natuurbescherming voor 

de Waddenzee is. Opname van de groepen die in het Swimway programma gemarkeerd zijn als – op 

zijn minst – typische soorten of doelsoorten ligt voor de hand. En dat geldt uiteraard ook voor 

opname in het Streefbeeld. 

Over de klimaatgevoeligheid valt nu nog niet zoveel te zeggen, behalve voor het Nonnetje en 

mogelijk ook de Kokkel. Vandaar dat dit voor de meeste soorten als criterium in de bovenstaande 

overwegingen nog niet echt meetelt. Nonnetje en Kokkel kunnen gaan fungeren als indicatorsoorten 

voor klimaatverandering en kunnen als ze verdwijnen (en niet snel vervangen worden door meer 

warmetresistente soorten) knelpunten bij de voedselvoorziening van broed/trekvogels (steltlopers 

als Kanoetstrandloper, Rosse grutto, Bonte strandloper, Scholekster, Tureluur en duikeenden als 

Eidereend, Grote en Zwarte zee-eend) gaan veroorzaken. 
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Appendix: Kandidaatsoorten Streefbeeld Onderwaternatuur 

Functionele groep Soortgroep Indicator-
soorten 

Functie Genoemd in 
beschermings-
regelgeving? 
TS = typische soort 
D = doelsoort 
Ref. [1], [2], [4] 

Huidige 
toestand 
Ref. [3] 

Indicator voor 
menselijke invloed? 

Hoog- of laag-
dynamisch 
voorkomen 
Ref. [6] 

Klimaat-
gevoeligheid 

Bodemvegetatie Waterplanten Groot zeegras 
(ondergedoken) 

Afremming waterbeweging, 
sediment stabiliserend, zeer 
belangrijk habitat voor diverse 
biota 

KRW en OSPAR  Niet 
aanwezig 

Ja, vooral voor 
bodemberoering 

Waarschijnlijk 
relatief 
laagdynamisch 

Weinig T-gevoelig? 
(komt in warme 
streken voor) 

Sessiele algen Zeesla Onbekend Nee Verander-
lijk 

Onbekend Onbekend Onbekend  

Rifvormende 
soorten (epi-
benthisch) 

Schelpdierriffen Mosselbanken Afremming waterbeweging, 
sediment stabiliserend, habitat 
voor diverse biota, voedsel 
duikeenden 

N2000 (TS), KRW en 
OSPAR 

Aanwezig Ja, vooral voor 
bodemberoering 

Laagdynamisch Weinig T-gevoelig?  
(komen sublitoraal 
ook in warme 
streken voor) 

Japanse 
oesterbanken 

Afremming waterbeweging, 
sediment stabiliserend, habitat 
voor diverse biota 

Nee Aanwezig 

Platte 
oesterbanken 

Afremming waterbeweging, 
sediment stabiliserend, habitat 
voor diverse biota 

OSPAR Spaarzaam 
aanwezig 

Kokerwormen Lanice riffen Sediment stabiliserend, habitat 
voor diverse biota (o.a. paaiplaats 
platvis) 

N2000 (TS) en 
OSPAR 

Aanwezig Hoog- en 
laagdynamisch 

Onbekend 
 

Sabellaria riffen Afremming waterbeweging, 
sediment stabiliserend, habitat 
voor diverse biota 

OSPAR Onbekend 

Overige 
epibenthische 
fauna 

Poliepen Sertularia Vestigingsplaats voor mosselzaad, 
verder onbekend Eigen waarn. 

Nee Aanwezig Laagdynamisch 

Anemonen Onbekend Nee Spaarzaam 
aanwezig 

Chordadieren Zakpijpen Onbekend, zijn vaak invasieve 
exoten  

Nee Aanwezig 
(teveel?) 

Onbekend 

Endo-benthische 
fauna 

Schelpdieren Kokkel Platvisvoedsel (syphons) en 
vogelvoedsel 

N2000 (TS) Aanwezig Visserij Hoog- en 
laagdynamisch 

Mogelijk T-gevoelig 
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Nonnetje  Platvisvoedsel (syphons) en 
vogelvoedsel 

N2000 (TS) Aanwezig Nee? Sterk T-gevoelig 

Strandgaper Mogelijk platvisvoedsel (syphons) N2000 (TS) Aanwezig Nee Hoogdynamisch Weinig T-gevoelig. 
(komen sublitoraal 
ook in warme 
streken voor) 

Ensis Vogelvoedsel (duikeenden) N2000 (TS) Zeer veel 
aanwezig 

Gestimuleerd door 
bodemberoering  

Overige 
invertebraten 

Zandzager Sedimentomwoeler/stimuleert 
zuurstoftransport, platvisvoedsel  

N2000 (TS) Aanwezig 

Zeeduizendpoot Sedimentomwoeler/stimuleert 
zuurstoftransport, platvisvoedsel 

N2000 (TS) Aanwezig 

Wadpier Sedimentomwoeler/stimuleert 
zuurstoftransport 

- Aanwezig 

Schaaldieren Krabben ? Vogelvoedsel (meeuwen e.d.) Nee Aanwezig 

Garnalen ? Divers visvoedsel Nee Aanwezig 

Vissen N2000 soorten Fint Kleine soorten, jonge jaarklassen: 
voedsel voor sterns, lepelaars e.d. 
Grotere soorten: voedsel voor 
grotere vissen en zeezoogdieren 

N2000 (D) Spaarzaam 
aanwezig, 
herstellend 

Visserij NVT Onbekend 

Zeeprik 

Rivierprik 

Indicatorsoorte
n SWIMWAY 
Programme 
Ref. [5] 

Demersaal, 
jong: Schol e.a. 

N2000 (TS) Sterk 
afnemend 

Sterk T-gevoelig 

Pelagisch, jong: 
Haring e.a. 

Nee Spaarzaam 
aanwezig 

T-gevoelig? 

Resident: 
Puitaal e.a. 

N2000 (TS) Aanwezig T-gevoelig? 

Trekvissen: 
Spiering e.a. 

Nee Spaarzaam 
aanwezig 

T-gevoelig? 

Zeevissen: 
Ruwe haai e.a. 

Nee Spaarzaam 
aanwezig 

T-gevoelig? 

Overig Zeepaardje ? Nee Zeer 
zeldzaam 

Vooral afhankelijk 
van zeegras 

T-gevoelig? 

Pelagische 
soorten (overig) 

Kwallen Ribkwal Visvoedsel. Invasieve exoot Nee Spaarzaam 
aanwezig 
(teveel?) 

Nee T-gevoelig? 

?     T-gevoelig? 

Zeezoogdieren Zeehonden Grijze zeehond Toppredatoren, zelf ook weer 
voedsel voor diverse dieren bij 
afsterven 

N2000 (D) Sterk 
aanwezig 

Verstoring Weinig T-gevoelig? 

Gewone 
zeehond 

Dolfijnachtigen Bruinvis Nee Af en toe 
aanwezig 

Visserij T-gevoelig? (komt 
naar Noordzee door 
T-toename?) 
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Eerste proeve van schematische weergave interactieweb marien ecosysteem 

Nederlandse Waddenzee op basis van soortinformatie (o.a. Ecomare) en 

interactie-web informatie van Waddensleutels (2016) en andere bronnen, o.a. 

een interactieweb van de baai van Venetië. Michiel Firet, januari 2021 
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Inventarisatie bestaand beleidskader onderwaternatuur 
 

Versie 17 september 2020, met input adviesgroep (blz 6) 
PRW, Ingrid van Beek, Martha Buitenkamp, Michiel Firet 

Inleiding  
“Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Onder beleid 
wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde doelen wil 
gaan realiseren binnen de gestelde periode.” 1  

De eerste stap om te komen tot een streefbeeld onderwaternatuur voor de Waddenzee is een 
conceptueel denkkader ontwikkelen, ter illustratie van wat we willen bereiken en waar we naar op 
zoek zijn. Dan is de eerste stap om te onderzoeken welke doelen het vigerende Nederlandse beleid 
voor onderwaternatuur bevat. Dit document is een korte weergave van een door PRW uitgevoerde 
beleidsanalyse onderwaternatuur.  

Vigerend beleid 
Het beleid is een samenspel van uitwerkingen van verschillende Europese en nationale kaders en 
ambities. De belangrijkste wettelijke basis voor het Waddengebied vormen de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen (Natura 2000) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de nationale en regionale 
uitwerking ervan. Daarnaast zijn als beleidskader de Structuurvisie (derde nota) Waddenzee 2007 en 
de opvolger Agenda voor het Waddengebied 2050 (in voorbereiding) van belang. Diverse 
beleidsnota’s en programma’s zoals de Natuurambitie Grote Wateren en de Programmatische 
Aanpak Grote Wateren besteden ook aandacht aan de onderwaternatuur. In deze samenvattende 
analyse wordt vooral ingegaan op Natura 2000, de KRW en de vertaling daarvan in nationale en 
regionale documenten.  

De volgende pagina’s geven een beeld van een beleid voor de Waddenzee dat een conglomeraat, 
een samenklontering, van allerlei brokstukken is. Onderdelen van beleid die ieder voor zich belangrijk 
zijn. Maar ook hun eigen taal en uitwerking hebben. En een uitwerking die vaak niet gebied-specifiek 
genoeg is. Of zijn oorsprong vindt in reeds voorgenomen herstel- en verbeterprogramma’s 
(convenanten), maar met soms een onduidelijk eindbeeld. Een conceptuele overall benadering 
waaraan kan worden getoetst is niet gevonden. 

In grote lijnen kan de conclusie worden getrokken dat Natura 2000 zich richt op een gunstige staat 
van instandhouding van mariene doelsoorten hoger in de voedselketen. Het biedt voor de natuurlijke 
habitats onder water relatief weinig concrete doelen ten aanzien van soorten of structuren. De 
habitatindeling voor de Waddenzee is grof, met slechts drie mariene habitattypes zijn het eigenlijk te 
grote eenheden. De KRW richt zich op een goede ecologische kwaliteit van het water. Soorten 
worden gebruikt als parameters voor die kwaliteit; vooral soorten onderin de voedselketen. De 
aandacht voor mariene soorten en habitats is – zeker in vergelijking tot land – gering.  

De nationale implementatie van beide kaderrichtlijnen vindt plaats in resp. een Natura 2000 
beheerplan en een regionaal KRW stroomgebiedsplan. Voor  het beheer van de onderwaternatuur is 
het profielendocument voor permanent overstroomde zandbanken in getijdengebied (aangeduid als 

 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleid 

Losse bijlage A bij
Advies concretisering streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee, april 2021
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type H1110A) het meest concreet en sturend. Dat vindt zijn doorwerking in hoofdstuk 5.2.1. van het 
Natura 2000 beheerplan Waddenzee. 

De Structuurvisie Waddenzee 2007 en genoemde beleidsnota’s worden ten opzichte van de 
kaderrichtlijnen niet concreter. Wel wordt in de recentere nota’s een meer ecosysteemgerichte 
ambitie verwoord.  

De conclusie is dat vigerend onderwaternatuurbeleid zich vooral richt op een beperkt aantal soorten 
en habitats. In abstracto wordt de Waddenzee als een samenhangend ecosysteem geduid, maar lijkt 
onvoldoende sturend. Het belang van processen en de werking van samengestelde ecosystemen 
wordt wel als randvoorwaarde genoemd, maar dit lijkt niet in concrete beleidsdoelen voor specifieke 
processen en functies van ecosystemen te zijn vertaald.  

Kaderrichtlijn Marien   
De Europese richtlijn die het meest richting geeft aan een vorm van systeemdenken is de 
Kaderrichtlijn Marien (KRM). De KRM is niet van toepassing verklaard op de Nederlandse 
Waddenzee, maar geldt wel voor het Deens en Duitse Waddengebied. De KRM is gericht op een 
goede milieutoestand van de mariene biodiversiteit en gaat in vergelijking met de twee andere 
richtlijnen meer uit van een ecosysteembenadering. De goede milieutoestand die het nastreeft is de 
algemene toestand van het milieu in mariene wateren, rekening houdend met de structuur en 
functie van en de processen in de samenstellende mariene ecosystemen, in combinatie met de 
natuurlijke fysiografische, geografische, biologische, geologische en klimatologische factoren 
alsmede de fysische, akoestische en chemische omstandigheden, met inbegrip van die het gevolg zijn 
van menselijke activiteiten in of buiten het betrokken gebied. De KRM gaat een stap verder dan de 
KRW door biologische componenten op te nemen in de milieudoelen en is de meest complete 
richtlijn ten aanzien van soortgroepen, meetparameters en meetfrequentie.  

Uitwerking Natura 2000 in doelendocument en profieldocumenten  
Het Natura 2000 doelendocument en bijbehorende profielendocumenten zijn de concretisering van 
het algemene Natura 2000 beleid 2.  

Het Natura 2000 doelendocument bevat doelen op gebiedsniveau (vastgelegd in 
aanwijzingsbesluiten) en doelen uitgewerkt in ruimte en tijd (vastgelegd in beheerplannen), met 
instandhoudingsdoelen per Natura 2000 gebied. Het volgt twee proceslijnen, die beide 
aanknopingspunten geven voor het streefbeeld onderwaternatuur. 

In proceslijn 1 worden habitattypen en soorten, de staat van instandhouding (SVI), verbeteropgaven 
en doelen gedefinieerd. Aanknopingspunt voor het streefbeeld onderwaternatuur is de kwaliteit van 
dit habitattype, waarbij structuur en functie in goede staat zijn én in stand worden gehouden. Als 
indicator voor structuur en functie, en voor monitoring van een goede SVI, worden typische soorten 3 
gebruikt. Nederland heeft in overleg met de EU ervoor gekozen typische soorten onder te verdelen in 
exclusieve soorten, karakteristieke soorten en constante soorten 4. De mate van bescherming hangt 

 
2 Die voor de Waddenzee en Noordzeekustzone verder zijn geconcretiseerd in de beheerplannen (2016). 
3 Typische soorten: soorten die kenmerkend zijn en regelmatig en constant voorkomen in een habitattype.  
4 Exclusieve soorten: Soorten waarvan de ecologische vereisten alléén voorkomen in betreffende habitattype  
Karakteristieke soorten: Soorten waarvan ecologische vereisten voorál voorkomen in betreffende habitattype  
Constant aanwezige soorten: Soorten die in elk gebied met betreffende habitattype aanwezig zijn, maar niet 
tot het habitattype beperkt zijn. Er zijn 3 categorieën: soorten met indicatie voor 1) goede abiotische toestand 
oa schelpkokerworm; 2) goede biotische structuur; 3) goede abiotische toestand+biotische structuur oa mossel 
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hiermee samen. H1110A heeft geen exclusieve soorten, 1 karakteristieke soort (botervis) en verder 
alleen constante soorten die de laagste mate van bescherming bieden. Typische soorten worden ook 
pragmatisch gekozen, om trends en verspreiding vast te kunnen stellen. Typische soorten zijn onder 
andere: makkelijk te monitoren, regelmatig en constant aanwezig, dus niet zeldzaam of verdwenen. 
Het Natura 2000 doelendocument heeft een tamelijk specifiek doel voor H1110A: verbetering van de 
kwaliteit ten aanzien van bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels, en herstel 
van zout-zoet gradiënten. Er wordt ook verwezen naar de uitkomsten van het PRODUS onderzoek om 
de locaties voor ontwikkeling van biogene structuren te kiezen. 

In proceslijn 2 worden concrete doelen op gebiedsniveau geformuleerd, voortvloeiend uit 
kernopgaven die gedefinieerd zijn op landschapsniveau. Voor alle grote wateren is een kernopgave: 

Behoud of herstel van ruimtelijke samenhang tussen geulen, ondieptes, platen en kwelders en de 
bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen.  

Daarnaast is een aantal kernopgaven specifiek voor de onderwaternatuur van de Waddenzee 
toegewezen: verbetering kwaliteit H1110A is met name gericht op ontwikkeling van biogene 
structuren met mossels, behoud van de kwaliteit H1130 (estuaria) in de Eems-Dollard, herstel van 
zoet-zout overgangen, inclusief geleidelijke spui, ook ten behoeve van verbetering kwaliteit H1110A, 
H1130 en H1140 (slik- en zandplaten) inclusief zeegrasvelden. 

Natura 2000 beheerplan 
Het Natura 2000 beheerplan Waddenzee 2016-2021 bevat een visie en toekomstbeeld op de 
Waddenzee (hoofdstuk 2). De visie is breder dan alleen de Natura 2000 doelstellingen en richt zich 
ook op het duurzaam gebruik in de Waddenzee. De visie volgt het algemene streefbeeld voor de 
Waddenzee. Voor onderwaternatuur gaat het om een evenwichtig voedselweb, grootschalige 
aanwezigheid van biobouwers, schoon en helder water, en geleidelijke overgangen. Soortgroepen 
genoemd in het toekomstbeeld zijn algen (fytoplankton en fyto-benthos) schelpdierbanken (met 
name mosselbanken) en in mindere mate zeegrasvelden.   

Leidend voor het Beheerplan zijn de kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 
2000 doelendocument, wat betreft habitattypen en soorten van de vogel- en habitatrichtlijnen. Voor 
de onderwaternatuur is dit zeer beperkt. Er zijn voor H1110A wel ecologische vereisten, knelpunten 
en beheermaatregelen genoemd om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen en behouden. De 
specifieke ecologische vereisten die genoemd worden zijn grove soortgroepen (bodemfauna, vis) en 
abiotische processen (hydrodynamiek, erosie en sedimentatie, waterkwaliteit, -temperatuur en 
helderheid, en zoet-zoutovergangen). Dit vraagt om nadere uitwerking. Als knelpunten worden 
benoemd: onvoldoende sublitorale meerjarige mosselbanken, onvoldoende vis biomassa, vismigratie 
en opgroeigebieden, en verminderde bodemleefgemeenschap. Met name vis vraagt om nadere 
uitwerking. Specifieke beheermaatregelen zijn deels KRW maatregelen die bijdragen aan Natura 
2000 doelen (uitbreiding zeegrasvelden, verbetering vismigratie, kennisopbouw slibhuishouding, 
vertroebeling en ecologische kwaliteitselementen als zeegras, macrofauna en fytoplankton). Een 
andere maatregel was kennisopbouw over ontwikkeling van stabiele mosselbanken via projecten 
Mosselwad en Waddensleutels in het sublitoraal en litoraal. De hieruit voortvloeiende maatregel is 
bescherming van (jonge) banken om uit te groeien tot stabiele structuren. De beheerplannen 
constateren dat het doelbereik ná de 2e 6-jarige beheerplanperiode (12 jaar ná 2016) waarschijnlijk 
wordt gehaald. Nog niet in de eerste beheerplanperiode (2016-2022). Toekomstige maatregelen na 
de huidige planperiode 2016-2022 zijn meer gericht op visgemeenschappen, zoals de effecten van 
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Noordzeevisserij en klimaatverandering op de soortensamenstelling van de vispopulatie. De 
conclusie is dat het beheerplan het beleidskader volgt en dat concretisering van het streefbeeld zal 
bijdragen aan concreter beheer.  

Stap vooruit 
Een recente beleidsanalyse uitgevoerd voor het Swimway programma in opdracht van Common 
Wadden Sea Secretariat 5 concludeert dat de Europese richtlijnen de trilaterale doelen voor herstel 
van de vispopulatie in beperkte mate ondersteunen en vooral gericht zijn op een aantal soorten en 
habitats. Aanpassing van de richtlijnen zit er voorlopig niet in, omdat de Europese Commissie de KRW 
en Natura 2000 recent als “fit for purpose” hebben verklaard. Een betere synergie en integratie van 
richtlijnen is wel een algemene wens, ook in Nederland, zodat de mogelijkheden van de richtlijnen 
beter worden benut.  De KRM biedt ruimte om maatregelen te nemen in gebieden buiten de KRM 
gebieden, als die ecologisch verbonden zijn. Van die optie wordt in Nederland geen gebruik gemaakt. 
Nog beter zou het zijn om de Waddenzee onder KRM te laten vallen. Voor een betere borging van de 
ecosysteembenadering en een betere aansluiting bij de aanpak van Duitsland en Denemarken (een 
integrale trilaterale benadering).  

Het Natura 2000 doelendocument en de profielendocumenten worden in 2020 herzien. Ook het 
Natura 2000 beheerplan Waddenzee en de KRW-stroomgebiedsplannen worden geëvalueerd 
(midterm review) of krijgen een update. In dat proces wordt het beheerplan Waddenzee uitgebreid 
voor de Eems-Dollard (verbeterdoelstelling estuaria). Dat biedt aanknopingspunten om kenmerken 
van goed functionerende habitattypes beter te beschrijven, met als aandachtspunten: uitbreiding 
van typische mariene soorten, beschrijving van kleinere eenheden (ecotopen 6) binnen een 
habitattype, en verkenning van karakteristieke processen en interacties in en tussen habitattypes. 

Ook de profieldocumenten voor H1160 (grote baaien) en H1170 (riffen) worden herzien. In een 
beleidsanalyse van Fieten (2018 7) met als doel kansen te onderzoeken voor betere bescherming van 
de onderwaternatuur in de Waddenzee is de aanbeveling gedaan ook habitattype H1170 op te 
nemen in de Waddenzee. Biogene structuren zoals sublitorale en litorale schelpdierbanken in de 
Waddenzee worden nu tot H1110A en H1140A gerekend als maat voor goede structuur en functie. In 
de profielen van H1110A en H1140A worden mosselbanken genoemd als vereiste voor de kwaliteit 
en worden geassocieerde soorten benoemd, maar ze zijn niet specifiek beschermd. Andere biogene 
harde structuren zoals oesterbanken en rif-vormende soorten zoals schelpkokerwormen zijn ook niet 
beschermd, hoewel schelpkokerwormen wel worden genoemd als indicatie voor goede abiotische 
toestand. Door H1170 aan te wijzen voor de Waddenzee zullen kwaliteitskenmerken waaronder 
typische soorten moeten worden vastgesteld en wel worden beschermd (Fieten 2018). 

H1110A en de vigerende doorwerking in het beheerplan is onvoldoende concreet en sturend voor 
beheerinspanningen en inpassing medegebruik. We moeten ons bij het streefbeeld 
onderwaternatuur niet bij voorbaat beperken tot het sublitoraal, want juist de interacties tussen 
samenhangende ecosystemen zijn van belang. Daarom is het wenselijk de instandhoudingsdoelen 

 
5 Koolstra e.a., Policy Review Swimway 2020, in prep.  
6 Ecotoop: een geografische, landschappelijke eenheid die binnen bepaalde grenzen homogeen is wat betreft 
de belangrijkste hydraulische, morfologische en fysisch-chemische omgevingsfactoren die relevant zijn voor de 
voorkomende planten- en dierensoorten. 
7 Fieten (2018) Natura 2000: kansen voor een betere bescherming van de onderwaternatuur in de Nederlandse 
Waddenzee. Stageverslag Waddenvereniging 
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van H1140, H1130 en H1170 ook in de Natura 2000 beheerplannen op te nemen. Ook is het zinvol dit 
te combineren met de KRW doelen, en wellicht de KRM ecosysteembenadering toe te passen waar 
mogelijk. 

Bronnen 
Bovenstaande samenvatting van het bestaande beleidskader is gebaseerd op een inventarisatie van 
de volgende beleidsdocumenten 8:  

1. Natura 2000 doelendocument 
2. H1110A profielendocument 
3. Wet Natuurbescherming 
4. Vogel- en habitatrichtlijnen (Natura 2000) 
5. Kaderrichtlijn Water 
6. Kaderrichtlijn Marien 
7. Rijksnatuurvisie 
8. Structuurvisie (derde nota) Wadden 
9. Gebiedsagenda Wadden 2050 
10. Natuurambitie Grote Wateren 
11. Natuurwinstplan Grote Wateren 
12. Beheerplan Waddenzee 2016-2022 

De matrix in bijlage 1 toont specifieke soorten en habitats die in deze beleidsdocumenten benoemd 
worden. 

  

 
8 Een nadere uitwerking van deze beleidsdocumenten (25 pagina’s) is op verzoek beschikbaar. 
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Input adviesgroep 
Feedback op gekozen beleidsnota’s:  
• Gebiedsagenda zou meest bepalend moeten zijn, waar opgaven voor gebied samenkomen om 

integraal doelen te realiseren. Geeft strategieën in vorm van keuzes, voor OWN (strategie 2) om 
omstandigheden voor biobouwers en andere onderwaterhabitats in Waddenzee te verbeteren. 
Wordt eind 2020 vastgesteld. Laat haakje opnemen om OWN streefbeeld later te integreren. 

• N2000 doelendocument actualisatie en H1110A specificatie zou vehikel kunnen zijn voor zaken 
die missen.  Bv opsplitsen van H1110A in onderdelen (ecotopen of naar gebruik bv laag- resp. 
hoogdynamisch met rust resp. bodemberoering). 

• Als N2000 beheerplan niet passend is moet je komen tot een uitvoeringsagenda, of je kan doelen 
opnemen die niet dienend zijn aan de EU richtlijnen. Maar meer doelen dan wettelijk verplicht 
(zogenaamde nationale kop) is men vanuit vergunningverlening niet happig op. 

• N2000 aanwijzingsbesluiten ontbreken, voor Waddenzee en Eems-Dollard zijn specifieke doelen 
beschreven die basis zijn van N2000 beheerplan. Beheerplan heeft onderliggende documenten 
(bv effectanalyses met effect op instandhoudingsdoelen, voorwaarden uit beheerplan, passende 
beoordeling, concrete maatregelen om doelen te bereiken). Evaluatie beheerplan is eind 2020/ 
begin 2021. H1130 en H1140 komt erbij als supplement voor de Eems-Dollard. 

• PAGW ontbreekt, vloeit voort uit Natuurambitie Grote Wateren, is verder uitgewerkt, OWN is 
een van de vier pijlers. PAGW dashboard en OWN streefbeeld kunnen elkaar versterken. 

• Nationaal Waterprogramma 2022-2027 ontbreekt, dit is in ontwikkeling en vervangt Beheer en 
Ontwikkelplan Rijkswateren, waarin is vastgelegd hoe RWS en waterschappen de KRW doelen en 
natuurdoelen halen.  

• Provinciale beleidsnota’s zoals omgevingsvisie ontbreken, maar die zijn niet erg sturend voor 
beheeraspecten, verbeteringen of veranderingen. Ook SNL en provinciaal natuurbeheerplan 
blijven vrij algemeen. Na formulering van het concrete streefbeeld deze beleidsdocumenten 
benutten om concrete doelen te verankeren en vooruit te brengen. Wees alert op de huidige 
grote verschillen in het provinciale beheer. 

• Vigerende en eerste interprovinciale beleidskader Wadden van Allure! van 3 provincies voor 
volledigheid toevoegen, zegt summier iets over betekenis van OWN. 

• IKW ontbreekt, noemt OWN (voedselweb) expliciet, afgeleid van Wadden van Allure!. OWN 
wordt nu vanuit programmatische doelen geïntegreerd, eigenlijk zou beleid moeten leiden tot 
een programma. 

• Natte Gebiedsagenda (concept) en systeemrapportage (testsysteemrapportage.nl) bekijken. 
• Verschil in abstractie- en uitwerkingsniveau’s van beleidsnota’s inzichtelijk maken. 

Feedback op conclusies: 
• Streefbeeld moet komen uit de opbouw van het systeem: essentiële kenmerken, functionele 

relaties in samenhang met abiotiek, hoe zijn soorten georganiseerd in structuren gekoppeld aan 
de variatie in abiotiek (kennis van leefgemeenschappen/bodemstructuren ipv monitoring op 
soortensamenstelling). Vanuit opgebouwde systeemkennis doelen concretiseren. Doelen 
bereiken door te kiezen voor juiste indicatoren (ontbreekt in KRW), verplichte monitoring (wie 
meet wat) en misschien beheer. Doorvertaling beleidsdoelen in concrete beheerdoelen is de 
grootste uitdaging (hoe realiseer je de doelen).  
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• Concretisering habitats: ecotopen kunnen helpen, maar het gaat om de relatie biotopen en 
abiotiek, om de verbinding tussen en de functies van habitats. Focus op meest kenmerkende 
onderdelen die iets zeggen over het systeem.  

• Concretisering processen: KRW kijkt hier niet naar, het zit wel in het PAGW dashboard. 
• Concretisering voedselweb: Pas op dat een model het systeem een beetje platslaat met (niet 

bestaande) interacties uit (gemiddelde) monitoringdata. Het kan een goed middel zijn om inzicht 
te geven wat het habitattype is en om beter te sturen op natuurdoelen.    

• KRM ecosysteembenadering: neem consequenties voor medegebruik mee in overwegingen als je 
KRM wilt toepassen; pak KRM zaken op door uitwerking van de functies van de Waddenzee die 
bijdragen aan de doelstellingen van de KRM; N2000 beheerplan neemt NZ kustzone en eilanden 
al mee, vanwege natuurlijke uitwisseling en gelijk lopende processen; KRW dekt niet uitwisseling 
NZ kustzone en WZ, KRW is wel geschikt (voor vismonitoring) alleen dient beter uitgewerkt en 
geïmplementeerd; is in de keuze voor KRW ipv KRM meegewogen dat de consequentie is dat er 
geen gedeelde beheerstreefbeelden zijn met DK en DU? Kijk hoe DK en DU de KRM hebben 
uitgewerkt in inhoudelijke beleid- en beheerdocumenten. 

• Zout-zout verbinding: is veelal projectmatig en ad-hoc herstel, een visie op de verbinding en 
functionele relaties tussen grote wateren ontbreekt. 

• Natuurlijke uitwisseling met aangrenzende gebieden meenemen omdat het een ecosysteem is. 
Bij beperkte uitwisseling goed om het lokaal mee te nemen. 

Overige aanbevelingen: 
• Benoem en sluit aan bij mondiale thema’s zoals de UN global goals: vanuit de uniciteit van 

Waddenzee Werelderfgoed, onze kennisinfrastructuur en mondiaal toonaangevende kennis. 
• Borg de concrete doelen in (beheer)plannen ná vaststelling op strategisch niveau van de inhoud 

van het streefbeeld.  
• Vul governance anders in door integratie van het onder water streefbeeld met boven water 

streefbeelden voor een overkoepelend streefbeeld van het gebied en keuzes in verdeling van 
gebruiksruimte. Ga naar integrale digitale systeemrapportages met landelijke monitoringdata en 
adviseer I&W en LNV om het beleid integraal te maken (paragraaf met adviezen richting 
beleidsverantwoordelijkheden)  

• Betrek terreinbeheerders, zowel in concretisering streefbeeld als voor de implementatie zoals 
onderzoek en maatregelen om doelen dichterbij te brengen. Betrek vissers als beheerders door 
er een beleidsdoel aan te koppelen, informatie in ruil voor een vergunning. 

• Stel beleidsdoelen op de juiste schaal, rekening houdend met onzekerheid, gebrek aan kennis 
hoe het systeem werkt , zonder knoppen om het systeem te herstellen. Doel niet op een hectare 
mosselbank, maar op beleidskeuzes passend bij delta landschap en grote wateren.  

• Concreet streefbeeld moet voor de langere termijn houdbaar zijn met oog op dynamische aard 
van het gebied, met een procedure voor periodieke herijking van bouwstenen. 

• Zijn er gradaties in streefbeelden mogelijk, met een optimum en scenario’s om er te komen, om 
beleidsmakers de ruimte te geven keuzes en prioritering aan te geven.  

• Het ambitieniveau in beleidsdocumenten is laag, niet vanuit ecosysteemdoelen. We moeten van 
instandhoudingsdoelstellingen naar een ontwikkelingsdoelstelling, waar een streefbeeld voor 
nodig is. Daarvoor zijn geen kaders dus gebruik dat bij de formulering. Het zou mooi zijn als er 
nieuwe denkbeelden en nieuwe kaders ontstaan.   
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Bijlage 1: Matrix Inventarisatie bestaand beleidskader   
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A. SPECIES GROUPS
A.1 Primary producers
A.1.1 Microphytoplankton x 1 x 3 

A.1.2 Microphytobenthos (x7) 
A.1.3 Macro algae (macrophyta/wieren) x 2 x4 

A.1.4 Seagrass (spermatophyta/zaadplanten) x 2 x4 

A.1.4.1 Groot zeegras meerjarig (Zostera marina variant marina ) x
A.1.4.1 Groot zeegras eenjarig (Zostera marina variant stenophylla ) x (in
A.1.4.2 Klein zeegras (Zostera noltei ) H1140)

A.2 Primary consumers
A.2.1 Zooplankton x 3 

A.2.2 Bivalves x 2 x4 

A.2.2.1 Blauwe mossel (Mytilus edulis) x Cab

A.2.2.2 Platte oester (Ostrea edulis)
A.2.2.3 Wulk (Buccinum undatum) x Cab

A.2.2.4 Kokkel (Cerastoderma edule) x Cab

A.2.2.5 Strandgaper (Mya arenaria) x Cab

A.2.2.6 Nonnetje (Macoma balthica) x Cab

A.2.3 Manteldieren (tunicata/zakpijpen)
A.3 Secondary (+) consumers
A.3.1 Borstelwormen (polychaeta) x 2 x4 

A.3.1.1 Schelpkokerworm (Lanice conchilega) x Ca

A.3.1.2 Zandkokerworm (Sabellaria spinulosa)
A.3.1.3 Zandzager (Nephtys hombergii) x Ca

A.3.1.4 Groene zeeduizendpoot (Alitta virens) x Ca

A.3.1.5 ? (Spio martinensis) x Ca

A.3.2 Slakken (gastropoda) x 2 x4 

A.3.3 Hydroïdpoliepen (hydrozoa) x 2 x4 

A.3.4 Bloemdieren (anthozoa) x 2 x4 

A.3.5 Stekelhuidigen (echinodermata)
A.3.6 Inktvissen (cephalopoda)
A.3.7 Kreeftachtigen (crustacea)

Wetgeving EU en beleid NL



9 
 

 

Bi
rd

s D
ire

ct
iv

e 

Ha
bi

ta
ts

 D
ire

ct
iv

e

W
at

er
 F

ra
m

ew
or

k 
Di

re
ct

iv
e

M
ar

in
e 

St
ra

te
gy

 F
ra

m
ew

or
k 

W
et

 N
at

uu
rb

es
ch

er
m

in
g

N
20

00
 d

oe
le

nd
oc

um
en

t

H1
11

0 
pr

of
ie

ld
oc

um
en

t

A.3.8 Fish (x8) x 5

A.3.8.1 Rivierprik (Lampetra fluviatilis ) x II & V x M

A.3.8.2 Zeeprik (Petromyzon marinus ) x II x M

A.3.8.3 Steur (Acipenser sturio ) x II & IV

A.3.8.4 Zalm in zoet water (Salmo salar ) x II & V

A.3.8.5 Houting in delen Noordzee (Coregonus oxyrhynchus ) x II & IV

A.3.8.6 Alosa spp. x V

A.3.8.6.1 Fint (Alosa fallax ) x II & IV x Z

A.3.8.6.2 Elft (Alosa alosa ) x V x Z

A.3.8.7 Harnasmannetje (Agonus cataphractus ) x Cab

A.3.8.8 Vijfdradige meun (Ciliata mustela ) x Cab

A.3.8.9 Haring (Clupea harengus ) x Cab

A.3.8.10 Schar (Limanda limanda ) x Cab

A.3.8.11 Slakdolf (Liparis liparis ) x Cab

A.3.8.12 Gewone zeedonderpad (Myoxocepahlus scorpius ) x Cab + K

A.3.8.13 Botervis (Pholis gunnellus ) x Cab

A.3.8.14 Bot (Platichthys flesus ) x Cab

A.3.8.15 Schol (Pleuronectes platessa ) x Cab

A.3.8.16 Puitaal (Zoarces viviparus ) x Cab

A.4 Predators
A.4.1 Marine mammals x 6

A.4.1.1 Walvisachtigen (Cetacea spp. ) x IV

A.4.1.1.1 Bruinvis (Phocoena phocoena ) x II & IV x Z

A.4.1.1.2 Tuimelaar (Tursiops truncatus ) x II & IV

A.4.1.2 Zeehonden (Phocidae spp. ) x V

A.4.1.2.1 Grijze zeehond (Halichoerus grypus ) x II & V x M

A.4.1.2.2 Gewone zeehond (Phoca vitulina ) x II & V x G

A.4.2 Sharks and rays
A.4.3 Birds (not specified) x x 6 x  
A.4.3.1 Waterbirds (not specified) x 6 x  

II / IV / V : Refereert naar de desbetreffende annex van de Habitats Directive 
1 KRW: Samenstelling, abundantie én biomassa (van fytoplankton)
2 KRW: Samenstelling en abundantie, geen biomassa (van macroalgen, angiospermen, benthische ongewervelden)
3 KRM: Soortensamenstelling, verspreiding, seizoensvariabiliteit (van fytoplankton en zoöplankton)
4 KRM: Soortensamenstelling, biomassa, productiviteit, jaar/seizoensvariabiliteit (van macroalgen, angiospermen,
             benthische ongewervelden)
5 KRM: Structuur, dichtheid, verspreiding, leeftijds- en lengteverdeling (van vispopulaties)
6 KRM: Verspreiding en populatiedynamiek  (van zeezoogdieren, reptielen en zeevogels)
7 KRW: fytobenthos (samenstelling en abundantie) niet in kustwater en estuaria, wél in zoet oppervlaktewater
8  KRW: visfauna (samenstelling en abundantie) niet in kustwater, wél in estuaria
G / M / Z : N2000 doelendocument: G = goede , M = matig ongunstige, Z = zeer ongunstige SVI (staat van instandhouding
K/Ca/Cab : H1110 profieldocument: K = karakteristieke soort, Ca = constante soort met indicatie voor goede abiotische 
              toestand, Cab = constante soort met indicatie voor goede abiotische toestand en goede biotische structuur

Wetgeving EU en beleid NL
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Concretisering streefbeeld 
onderwaternatuur Waddenzee
Losse bijlage B bij het advies

1

Leeswijzer

2

Voor de totstandkoming van de concretisering streefbeeld 
onderwaternatuur Waddenzee heeft Programma naar een Rijke 
Waddenzee (PRW) wetenschappers gevraagd op basis van een 
conceptueel model (zie verderop) bouwstenen uit te werken. 

Deze powerpoint is een bundeling van essenties uit de aangeleverde 
bouwstenen en de vertaling daarvan door de projectgroep naar de 
beoogde concretisering voor beleid en beheer. Deze bundeling is niet 
opgewerkt tot een gestructureerde opbouw. Deze bundeling van 
informatie maakt als losse bijlage B onderdeel uit van het advies dat 
PRW voorjaar 2021 over de concretisering streefbeeld 
onderwaternatuur van de Nederlandse Waddenzee. 

De losse bijlage A is de in 2020 uitgevoerde beleidsanalyse.

De losse bijlagen C en D zijn de aanvullende beleidsanalyses en 
adviezen.

Martha Buitenkamp

Ingrid van Beek

Michiel Firet

juni 2021

Inleiding
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Landschap goed doorgronden

Tijd- en 

ruimteschalen

Animatie getijdegolf (bron Svasek)

Getij gedreven systeem

3

Inleiding

Onderwaternatuur – ca. 180.000 ha. sublitoraal en laag-litoraal

4

Sublitoraal – hoog dynamisch

Sublitoraal – laag dynamisch

Laag litoraal – laag dynamisch

Inleiding
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Systeemgebied ‘robuuste Waddenzee’

1.000.000 ha Dk|De|NL 270.000 ha NL

180.000 ha sublitoraal | laag litoraal

50.000 (?) ha duinen en stranden

190.000 ha Fr/Gr kleigebied

95.000 ha ‘jonge aanwas’

35.000 ha zee-inbrakenkeileem afgekoppelde ‘zeeën’
Bron RCE

5

Inleiding

Op te leveren resultaat

Hoe maken we de kwalitatief verwoorde ambities voor de natuur onder water van de Waddenzee zodanig 
concreet dat het een inspirerende agenda kan worden voor onderzoek, beleidskeuzes en maatregelen 
waarmee de optimale ecologische kwaliteit van de Waddenzee kan worden bereikt. Waarbij het nadrukkelijk 
de wens is om het dynamische karakter van het mariene ecosysteem levend te laten zijn, ecologisch en 
beleidsmatig. En waarbij focus op processen, structuren, habitats en functionele groepen kan helpen.

De opdracht (van LNV):

Een advies – op inhoud – waar beleid en beheer mee verder kan

Een concreter perspectief 2050 voor onderwaternatuur 
dat op draagvlak kan rekenen van de stakeholders en 
dat als basis kan dienen voor onderzoek, beheer en uit te werken maatregelen.

6

Inleiding
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Route en baken

voor beleid en beheer onderwaternatuur Waddenzee

Een streefbeeld is:
een kwaliteitsbeeld dat meetbaar is.

Concretisering streefbeeld suggereert:
een meetbaar eindbeeld van de 
onderwaternatuur Waddenzee.

Een meetbaar eindbeeld 2050 voor de 
dynamische Waddenzee kent zijn beperkingen
(door externe (klimaat) en interne dynamiek).

De algemeen verwoorde streefbeelden (zoals in 
Agenda 2050) zijn wel te concretiseren
met een baken (attractor) en een route.

7

Inleiding

Zelfredzaam ecosysteem – beheer en monitor de randen

Een meetbaar eindbeeld 2050 voor de 
dynamische Waddenzee kent zijn beperkingen.

Concretisering ligt in een gezamenlijk bepaalde 
route naar een baken.

Of en wanneer het ecosysteem bij dat baken komt 
is minder te sturen, de richting wel 
(door beheer ‘systeemranden’). 

Doelbereikmonitoring dus meer in te vullen door de 
systeemranden in de gaten te houden.

Is anders dan statusmonitoring; de actuele status 
versus bereikte status volgen. 

Statusmonitoring is wel nodig voor check bereiken 
gemaakte (beleids- en beheer)afspraken.

8

Inleiding
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Het begrip streefbeeld

Gezond functionerend ecosysteem

Met alle kennis en inzichten die er zijn over de onderwaternatuur van de Waddenzee, 

weten we nu dat het streefbeeld in de kern gaat om een gezond functionerend 

dynamisch systeem.  We kunnen het begrip “gezond functionerend” nader invullen, 

omdat we weten welke biotische en abiotische bouwstenen relevant zijn. We kunnen 

deze bouwstenen preciezer uitdrukken in (deel)doelstellingen en laden met parameters 

waarvoor bandbreedtes te geven zijn die relevant zijn in een dynamisch systeem. 

Daarbij hebben we rekening te houden met ruimtelijke differentiatie. 

We hebben dan een raamwerk met randvoorwaarden en als daaraan voldaan kan 

worden, dan is er sprake van gezond functionerend dynamisch systeem, waar de 

natuur onder water en in relatie tot de natuur er naast en er boven goed kan gedijen. 

a. Beschrijving van de relevante biotische en abiotische bouwstenen en hun samenhang 

b. Het definiëren van (deel)doelstellingen en parameters voor kenmerken met bandbreedtes

Concretisering bestaat dan uit:

9

Inleiding

Programma van eisen aan het advies

- wetenschappelijk gedragen

- voor beleidsmakers, beheerders en gebruikers te begrijpen 

- door beleidsmakers te vertalen 

- duidelijk hoe het zich verhoudt tot bestaand beleid

- passend/aanvullend in te passen in bestaand beleid

- handelingsperspectief voor investeren en beheren bieden

- houvast bieden voor systematisch monitoren van trends (early warning)

- basis voor stroomlijnen verder onderzoek. 

- aansprekend visueel te presenteren

10

Inleiding
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Aanleiding

11

Het vigerende beleid en (internationale) juridische kaders omvatten te weinig 

concrete doelen om recht te doen aan de onderwaternatuur. En door het ontbreken 

van dergelijke concrete doelen is er ook geen garantie op succes om hetgeen wel 

concreet is afgesproken te realiseren. Bijvoorbeeld, als we niet weten welke 

ecosysteemelementen bijdragen aan het succes van een soort, of het uitblijven 

daarvan, welke signaalwaarde heeft een doelsoort dan? Zo kunnen ontbrekende of 

niet goed functionerende onderdelen van de onderwaternatuur (gaps) via 

ecosysteeminteracties doorwerken en leiden tot een suboptimaal ecosysteem, 

inclusief rol en positie menselijke belangen daarbij).

Er is momentum om de onderwaternatuur een prominentere rol te geven, o.a. in de herzieningen 

van sturende documenten van Natura 2000 e.d. De ecologische samenhang sublitoraal-litoraal 

(mariene soorten, bijdrage primaire productie, belang vogels etc. moet niet worden vergeten.

Bron uitwerking bouwsteen C, beleidsanalyse Ingrid c.s.

Inleiding

Conceptuele benadering

Fundament op orde
Hoe ziet dat (abiotische) fundament er uit?
Doelgericht formuleren.

Functionele groepen
Wat zijn functionele groepen in het streefbeeld?
Doelgericht formuleren.

Ecologische interacties
Welke ecologische interacties zijn bepalend?
Ook in tijd en ruimte?
Doelgericht formuleren.

Iconische processen | habitats | soorten
Wat zijn (los van voorgaande) iconische processen,
habitats en/of soorten die ‘doelwaardig’zijn?
Doelgericht formuleren.

De eerste gedachten over een conceptuele aanpak

concretisering streefbeeld, juli 2020: 

12

Conceptuele model
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Hoe werkt het systeem 

Menselijke invloed:

a) Invloed op de fysieke randen

b) Input naar Waddenzee – water

c) Input naar Waddenzee – lucht

d) Interne invloeden

e) Output uit het systeem

Conceptueel model aangeleverd door

Han Lindeboom & Paddy Walker 

13

Conceptuele model

Conceptueel model: hoe draait de motor

14

De geologische ondergrond bepaalt de vorm van de 

Waddenzee. Er is sprake van een pleistocene basis, 

onveranderbaar. En een holoceen waddenlandschap 

maar de mens tot op vandaag invloed op uitoefent met 

dijken, afsluitingen en landaanwinning.

Voor de Waddenzee is het getij een belangrijke driver. 

Eb en vloed zorgen voor stromingspatronen, opbouw 

en erosie van sediment en aanvoer en afvoer van 

nutriënten en organismen. Wind is een van minder 

betekenis maar kan opbouw en erosie versterken.

Het ecosysteem, de motor, draait op de energie die naar de Waddenzee 

komt, rechtstreeks via het zonlicht, via het water uit de Noordzee en de 

stroomgebieden en via de atmosfeer. Een deel van de energie wordt in het  

gebied zelf gemaakt of omgezet (remineralisatie). 

Het samenspel van abiotische processen (zie fundament), aangevuld met 

biotische landschapsvormende processen, en beïnvloed door de mens, 

bepaalt de aanwezigheid, de geografische spreiding en kwaliteit habitats.

Migrerende soorten gebruiken in hun levenscyclus meerdere habitats 

(deelsystemen) die in de Waddenzee en daarbuiten (stroomgebieden, 

Noordzee) liggen. Ongestoorde verbindingen bepalen mede de kwaliteit.

De onderwaternatuur van de Waddenzee is rijk aan soorten. Van bacterie 

tot de zeehond als toppredator. Voor het mariene ecosysteem zijn planten 

en dieren naast hun intrinsieke waarde (er gewoon mogen zijn) voor 

elkaar belangrijk. Ze geleiden de energie- en stoffenstromen, ze vormen 

(mede) het landschap en de habitats en ze zijn voedsel voor elkaar. Voor 

een weerbaar ecosysteem is niet de soort, maar de groep van soorten 

met dezelfde eigenschappen bepalend. Voor het (natuur)beleid zijn 

soorten van planten (bv zeegras) en dieren (bv mossel) belangrijk. 

Conceptuele model
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Conceptueel model: hoe draait de motor

15

Een bijzonder kenmerk van het open, dynamische mariene ecosysteem 

van de Waddenzee is dat er soorten verdwijnen of vertrekken, en dat er bij 

voortduring nieuwe soorten bij komen (exoten). Een deel van die 

nieuwkomers neemt de functionele plek van oorspronkelijke soorten in. En 

een deel van de nieuwkomers kan (in hun functionele groep) gaan 

domineren en tot verstoring van het biotische evenwicht leiden. 

Het samenspel van fundament, energie- en stoffenstromen en de 

functionele relaties tussen soorten bepaalt hoe de energie en bouwstoffen 

door het mariene ecosysteem worden opgenomen en doorgegeven; het 

voedselweb. De dreiging van gegeten worden leidt tot aanpassingen. 

Predatoren binnen de verschillende trofische niveaus hebben invloed op 

het voorkomen en de massaliteit van soorten of functionele groepen. 

Tussen soorten en tussen functionele groepen 

bestaan complexe relaties, eten en gegeten 

worden, beschutting, bescherming, bedreiging, 

transport. Soorten zijn van elkaar afhankelijk. 

Hoe meer alternatieve relaties er zijn, hoe  

veerkrachtiger en weerbaarder het ecosysteem 

(link density*). De onderwaternatuur van de 

Waddenzee kan niet los worden gezien van het 

deel boven water (droogvallend, vogels etc.).

De mens is voor de onderwaternatuur van de Waddenzee en voor het 

Waddenecosysteem als geheel een factor van betekenis. De 

zelfredzaamheid van de Waddenzee wordt door de mens beperkt. In het 

fundament, en door het gebruik; als predator en als modificator habitats.

Conceptuele model

Ultieme streefbeeld is: motor weer beter laten draaien op stevig fundament

✓ Ongestoorde geologische processen

✓ Ongestoorde hydromorfologische processen

✓ Biobouwers factor van betekenis landschapsvorming

✓ Ongestoorde aanvoer, doorvoer en afvoer van nutriënten 

✓ Interacties onderling hecht, veelvuldig en in balans

o Tussen abiotiek en biotiek

o Tussen functionele groepen onderling

o Tussen deelsystemen

o Balans interacties nutriënt gestuurd

✓ Functionele groepen vinden hun plek in ruimte en tijd

✓ Het ecosysteem is weerbaar (adaptief)

o Herstelt zich in cycli

o Of verandert door ecosysteem drivers

Een zo zelfredzaam mogelijk dynamisch marien ecosysteem
waarbij processen, interacties en habitats bepalend zijn. Dus:

16

Conceptuele model
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Ontwikkeling verleden kijkrichting voor de toekomst?

Animatie ontwikkeling van het Waddengebied 

(bron o.a. artikel “het ontstaan van het terpen- en 

wierdenlandschap” Jeroen Wiersma en Annet 

Nieuwhof 2018, bron kaarten Deltares e.a.

Gedachte-experiment: Stel we stoppen het onderhoud van 

dijken, dammen en geulen. Waar zal in een tijdpad van 

eeuwen de Waddenzee dan weer haar ruimte nemen?

Wat is er anders dan vroeger?

- De oppervlakte komberging

- De getijdeslag en – prisma’s

- De sedimentbalans

- De rol biobouwers

- Niet de getij-cycli zelf (dagelijks, 18-jarig)

- Niet de cyclus zeespiegelniveau

17

Conceptuele model

18
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Essenties fundament

19

Bovenstaande dwarsdoorsnede geeft sterk vereenvoudigd en in een schijnbaar 

statische toestand de essentie van het fundament van de onderwaternatuur van de 

Waddenzee weer. Zie kaartbeeld hierna. Voor een weerbare onderwaternatuur zijn 

belangrijke kenmerken; zoet-zout gradiënten (horizontaal, verticaal, temporeel),   
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temperatuurgradiënten, doorzicht en zandig/slikkig. 

Verleggen systeemgrenzen is de enige draaiknop, met 

invloed op getijdprisma’s, doorwerkend op stroom-

snelheden en waterdiepten en daarmee op kenmerken.

Fundament

Ruimtelijke verdeling

20

Het areaal onderwaternatuur van 

de Waddenzee is ca. 180.000 

ha. (sublitoraal en laag litoraal). 

Dynamiek is belangrijk voor 

herstel-capaciteit (zie 

verderop).Huidig onderscheid 

hoog- en laagdynamisch is te 

grof. Detaillering is nodig t.a.v. 

golfdynamiek, weerstand 

schuifspanning (>5% slib) en 

kwetsbare habitats of 

gemeenschappen < 5m NAP.

Kleine prielen en (kwelder)-

kreken zijn ook belangrijk.

Fundament
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Doelstellingen fundament

21

Fundament

“We zijn zuinig op de unieke getijdedynamiek van de Waddenzee en het areaal (diep) sublitoraal.”

1-1 Alleen natuurlijke aanvoer en afvoer van sediment naar en uit de Waddenzee.

1-2 Areaal en diepte diepe delen/geulen zodanig dat er temperatuurbuffering is en verticale zoet-

zoutgradiënten zijn, zeker in kombergingen verbonden met stroomgebieden.

1-3 Voor doelstelling 1-2 optimale getijprisma’s (op schaal komberging en deelgebieden) binnen

(nieuwe) systeemgrenzen van dijken en dammen, ook op kleiner schaalniveau.

1-4 Ruimtelijke en temporele variatie in saliniteit wordt door neerslag en verdamping bepaald. De

variatie in saliniteit is nooit funest voor organismen, er zijn op soort aangepaste uitwijkmogelijkheden.

1-5 Er is alleen natuurlijke variatie in troebelheid (doorzicht). 

1-6 Er is een maximaal areaal natuurlijk ‘hard’ substraat (biobouwers), bestaand en potentieel

gerealiseerd met natuurlijke processen.

1-7 Antropogeen hard substraat heeft ecologische meerwaarde (demping dynamiek, beschutting) en kan 

gericht worden ingezet om ecosysteemprocessen (zoals biobouwers) op gang te helpen als duidelijk is

dat het een ‘startprobleem’ oplost.

Ad 1-4 denk aan vergroten kommen waar het kan door openen afsluitdammen, terugleggen dijken en weghalen of open dammen en 

andere constructies op lokale schaal zal, zo is de verwachting, meer variatie geulen en prielen geven.

Fundament – parameters en kritische waarden

Fundament – Hydromorfodynamiek

kenmerk parameter(s) kritische waarde  per parameter

Geologie – omvang Areaal of volume (1-2) > 105% t.o.v. 2020

Getijprisma’s (1-3, 1-4) >120% t.o.v. 2020 (Md, Vlie, Zkl, ED?)

Kunstmatige aan- en afvoer sediment (1-1) 0

Saliniteit Verticale verdeling zoutgehalte (1-4) Aanwezig in kombergingen met achterland

Verdeling in de tijd (getij, seizoenen, decade) (1-4) Variabel, maar nooit alleen zoet of zout in 

kombergingen met achterland

Uitwijkmogelijkheden (vert., horz.) aanwezig

Doorzicht Slib in suspensie (1-5) 0% slib in suspensie door mens

Temperatuur Graden celsius (1-4) >10% areaal koeler (diep) sublitoraal

Substraat Natuurlijke harde lagen en structuren (1-6, 1-7) 120% tov areaal en kwaliteit 2020

22

Fundament
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Essenties energie- en stoffenstromen

23

De onderwaternatuur van de Waddenzee is afhankelijk van de 

aanvoer (influx) van energie en bouwstoffen. Energie (zonlicht) wordt 

via primaire productie omgezet in voedsel dat daarna door het 

voedselweb zijn weg vindt. Belangrijke bouwstoffen voor de groei 

van organismen zijn koolstof, stikstof en fosfaat.

Uit Van Beusekom 2018 (○ meetstations)

De voeding van de Waddenzee komt voor een heel groot deel van 

buiten het gebied. Door de influx nutriënten uit de beek- en 

riviersystemen en door de influx van organisch materiaal Noordzee. 

Met behulp van zonlicht worden beschikbare energie en bouwstoffen 

in de Waddenzee zelf (weer) omgezet tot (interne) primaire productie.

De gemiddelde (interne) primaire productie is 200–300 g C m−2 y−1, 

remineralisatie is 300–450 g C m−2 y−1 en import is ongeveer 100 g 

C m−2 y−1 . Er zijn seizoenpatronen in de aanmaak en afbraak 

(remineralisatie), de energie- en stoffenstromen kennen veel variatie 

in ruimte en tijd. 

Door het milieubeleid is de aanvoer van buiten ten 

opzichte medio 20e eeuw sterk afgenomen. Mogelijk 

verder dan de natuurlijke niveaus door sterk veranderde 

nutrientenfluxen uit beek- en riviersystemen.

Energie- en stoffenstromen

Benthisch – pelagische koppelingen

24

Voor het voedselweb, zowel onderwater (sublitoraal) als in samenhang 

met het litorale deel (vogels, kwelders), is de wadbodem als bron van 

energie en bouwstoffen cruciaal. Belangrijk is dan ook dat de voeding uit 

de wadbodem voor het voedselweb van de waterkolom beschikbaar en 

bruikbaar is. Daarvoor zijn de benthisch (wadbodem) pelagische 

(waterkolom) koppelingen belangrijk. Via de primaire producenten en de 

primaire consumenten vindt de voeding zijn weg verder in het 

interactieweb van de Waddenzee. 

De koppelingen bestaan uit cycli van consumptie en afbraak 

(remineralisatie) van organisch materiaal. Voor een goede primaire 

productie en een goede afbraak zijn beschikbaarheid van licht, zuurstof 

en CO2 en temperatuur belangrijk, in en bij de wadbodem. De 

samenstelling van de wadbodem en doorzicht hebben daar invloed op.

De wadbodem is een ‘langzame nutriëntenbuffer’. Een goed 

functionerende wadbodem geeft een traagheid in het ecosysteem 

nodig om dynamische, temporele variaties op te kunnen vangen. 

Het meest waardevol is afbraak van organisch 

materiaal uit de top van het voedselweb. Er is 

dan optimaal gebruik gemaakt van de energie  

en stoffen. Soms zijn cycli korter, bijvoorbeeld 

door sterfte onder (dominerende) soorten 

(garnalen, krabben, mesheften).

Energie- en stoffenstromen
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Meerdere trofische niveaus

25

Primaire

producenten

Primaire

consumenten

Secundaire

consumenten

Tertiaire

consumenten

Top

predatoren

Het interactieweb van de Waddenzee heeft min of 

meer vijf trofische niveaus. De massa voeding in de 

onderste niveaus zijn een veelvoud van die van de 

tertiaire consumenten en de toppredatoren. Niet alle 

voeding gaat door naar het bovenliggende niveau. 

Massa die niet wordt gegeten sterft of en wordt 

afgebroken en komt via de benthisch-pelagische 

koppeling weer de primaire producenten ten goede. 

Meer verbindingen tussen soorten en trofische 

niveaus vergroot de weerbaarheid van het systeem.

Energie- en stoffenstromen

26
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Doelstellingen energie- en stoffenstromen

27

Energie- en stoffenstromen

Bij 2-1 kunnen er maatschappelijke redenen zijn om hier tijdelijk of lokaal van af te wijken.

2-6 is geen zuivere doelstelling in deze stap, kan ook worden gezien als afgeleide van 2-1

en als afzonderlijke doelstelling bij stap 6

“De energie en de bouwstoffen komen zo veel mogelijk organismen in de keten ten goede.”

2-1 Aanvoer van nutriënten en interne recirculatie ervan door remineralisatie zijn niet gelimiteerd.

De aanvoer van bouwstoffen (organisch materiaal) en nutriënten uit stroomgebieden is optimaal

2-2 Energie en bouwstoffen van primaire productie komen meerdere trofische niveaus ten goede.

2-3 De koppeling tussen benthische en pelagische energie- en stoffenstromen is in balans.

2-4 Er is alleen sprake van natuurlijke limitatie van stoffen. 

2-5 Het mariene ecosysteem heeft een biomassa die het systeem kan onderhouden.

2-6 De hoeveelheid oogst voor menselijke consumptie wordt bepaald door het surplus biomassa.

Energie- en stoffenstromen – parameters en kritische waarden

Energie- en stoffenstromen onderwaternatuur Waddenzee

kenmerk parameter(s) kritische waarde  per parameter

Nutriënten 

stroomgebieden

stikstof, fosfaat, (dood)plankton (2-1) 20% meer dan in 2020 (keren trend)

natuurlijke fluctuatie gedurende het jaar (2-5) Geen stops in aanvoer, wel fluctuaties

Primaire productie g C m−2 y−1 20% meer dan in 2020, variatie kb’n

Energiestroom zuurstof wadbodem

zuurstof waterkolom

Trofische niveaus Minimaal aantal trofische niveaus (2-2, 2-3) ≥ 5 niveaus (voor veerkrachtig web)

Draagkracht Biomassa die systeem kan onderhouden (2-5|6) Nader te bepalen (gerichte studie)

Stof limitaties N/P ratio? Andere limitaties? (2-1) geen antropogene

28

Energie- en stoffenstromen
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Essenties essentiële habitats en gradiënten

29

Essentiële habitats zijn belangrijke, specifieke plekken in de Waddenzee 

met karakteristieke abiotische (physical environment) en biotische 

kenmerken voor/van de levensgemeenschappen ter plekke. De plekken 

variëren in omvang en verschuiven in de tijd.

Essentiële gradiënten zijn geleidelijke overgangen in gebiedskenmerken 

(habitatkenmerken). Meestal overgangen in de ruimte (denk aan een 

geulwand-plaat-overgang). Soms ook een overgang in de tijd (bv variatie 

saliniteit). De gradiënten variëren in omvang (lengte) en verschuiven in de 

tijd. Essentiële gradiënten bieden vooral minder mobiele soorten de 

gelegenheid voor hun meest gunstige leefomstandigheden in de buurt te 

vinden. 

Essentiële habitats en gradiënten worden bepaald door de kenmerken 

van het fundament en de energie- en stoffenstromen. De mens kan 

habitats en gradiënten aanleggen of versterken. In een door 

procesbeheer gedomineerd ecosysteem als de Waddenzee gaat het om 

punt- en lijninterventies, vooral bij havens en dijken.

Habitats en gradiënten

definitie habitat: een ecosysteem met karakteristieke geografische, abiotische en biotische kenmerken

Mogelijkheden voor verplaatsen en aanpassen

30

Soorten en gemeenschappen zijn aangepast aan door 

abiotiek of biota (al dan niet gestabiliseerde) substraten. 

Sommige zijn zo mobiel dat ze bij andere omstandigheden 

kunnen wijken. Gemeenschappen met onvoldoende mobiliteit 

(in tijd en ruimte) moeten na een verstoring ter plekke 

herstellen. Als verstoringen vaker voorkomen dan de soort- of 

gemeenschap specifieke hersteltijd, dan dreigt teloorgang van 

gemeenschap(pen). Vooral van die met geringe veerkracht.

Kennis van de ruimtelijke variatie van habitats en gradiënten is 

nodig voor een goede bescherming kwetsbare gemeenschappen.

Kaartuitsnede komberging Marsdiep. Het ondiepere gebied ten noorden 

van de Texelstroom-Vlieter (ondieper -5m NAP) lijkt ecologisch belangrijk. 

Mogelijk dat dynamiek-element golfslag hier tot andere inzichten leidt.

Habitats en gradiënten
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Doelstellingen essentiële habitats en gradiënten (kwaliteit v.d. plek)

31

Habitats en gradiënten

“Leefgebieden van goede ecologische kwaliteit zijn de ruggengraat, we beschermen ze. Overgangen en 

verbindingen zijn cruciaal voor de veerkracht en weerbaarheid, we optimaliseren ze.”

3-1 Er zijn maximale arealen habitats van goede kwaliteit voor gemeenschappen die substantieel bijdragen aan

levenscycli van meerdere functionele groepen en/of energie- en stoffenstromen (door meerdere trofische

niveaus); de kenmerken en de ecologische potentie van de wadbodem zijn daarbij bepalend.

3-2 Er zijn optimale gradiënten  (in kwaliteit en oppervlakte/lengte) voor minder mobiele gemeenschappen die

substantieel bijdragen aan levenscycli van meerdere functionele groepen en/of energie- en stoffenstromen

door meerdere trofische niveaus 

3-3 Er is een ongestoorde aanwezigheid en ontwikkeling van deze habitats en gradiënten binnen de klimatologische

en hydro-morfologische veranderingen door exogene factoren.

3-4 Behoud (bescherming op systeemniveau) en ontwikkeling van ‘low resiliance’ gemeenschappen.

3-5 Er zijn open verbindingen met de Noordzee en stroomgebieden (achterland), ondersteund met 

technische alternatieven voor migrerende soorten waar dat niet anders kan.

3-1 en 3-2 te bereiken door draaiknoppen fundament en energie- en stoffenstromen en een beschermingsregiem, 3-3 betekent impliciet 

wel draaiknoppen op endogene veranderingen (zie bij 6), 3-4 kan dus door hersteltijden in acht te nemen bij beleids- en 

beheerbeslissingen

Habitats en gradiënten – parameters en kritische waarden

32

Essentiële habitats en gradiënten

kenmerk parameter(s) kritische waarde  per parameter

Geogene structuren

Arealen in percentage van sublitoraal (3-1)

Nader te bepalen adhv detailkaart onder-

waterlandschap, idem schaalniveau aan-

wezigheid en verdeling (westwad/oostwad, 

per komberging daarbinnen).

Biogene structuren Maximaal haalbaar areaal sublitoraal (3-1|2|3|4) [Nog per komberging te bepalen*]

Gradiënten Natuurlijke lengte-breedte-diepte verhouding (3-2) [Ratio? Getijprisma bepaalt (fundament).]

Voldoende areaal geleidelijke overgang (3-2|3|4) 75% > -5m sublit. hellingshoek max 10%**

Kwelderwateren*** (eiland en kust) (3-2) 80% geschikt vishabitat (kraamkamer)

Belangrijke habitats Arealen (3-1, 3-2, 3-3, 3-4) Alle areaal sublitoraal en laaglitoraal

ondieper dan -5 m. MLWS (of praktisch LAT) 

geen negatieve antropogene invloed.

Habitats en gradiënten

*Belang medegebruik kan maximaal haalbaar areaal veranderen (naar beneden bijstellen). ** Kunnen we iets zinnigs zeggen over deze 

waarde? Uiteindelijk fundament bepaald. *** Is term kwelderkreken te gebruiken, ‘wateren’ is te algeen, kunnen ook slootsystemen zijn
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Connectiviteit 

33

De Waddenzee is een schakel in tussen 

ecosystemen. Voor de Flyway tussen de 

westkust van Afrika en de toendra’s van de 

Arctic. Voor vissen van de Noordzee via de 

buitendelta’s en geulen met de beek- en 

riviersystemen van Nederland. Maar ook 

met de Waddenzee zelf, en tussen 

kombergingen,  estuaria en kwelderkreken 

daarbinnen.

Vrije migratie tussen de habitats van 

levensstadia van soorten is cruciaal voor 

een veerkrachtig ecosysteem. Mariene 

soorten hebben een passende ‘passeer-

baarheid’ van barrières nodig. (Semi)open 

verbindingen van estuaria en baaien 

versterken naast het fundament en de 

nutriëntenflux ook de connectiviteit.

Habitats en gradiënten

Connectiviteit

34

Connectiviteit

kenmerk parameter(s) kritische waarde  per parameter

Open uitwisseling Open verbinding estuaria en baaien (3-5) Herstel 4 à 5 semi-open verbindingen

Passeerbaarheid barrières (3-5) Elk achterlandsysteem verbonden

Passeerbaarheid barrières (3-5) Voor ‘zwemmers’ en ‘drijvers’

Gradiënten Natuurlijke ‘rust’ toegangen (3-5) Geen onnatuurlijke geluidsbelasting

Natuurlijke ‘rust’ toegangen (3-5) Geen oogst tijdens passages soorten.

Habitats en gradiënten

3-5 Er zijn open verbindingen met de Noordzee en stroomgebieden (achterland), ondersteund met 

technische alternatieven voor migrerende soorten waar dat niet anders kan.
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Functie van functionele groepen in mariene ecosysteem

35

Functie

Bij fysische processen In het voedselweb T.a.v. ruimtegebruik Onderlinge relaties

▪ Biobouwers

▪ Biobrekers

▪ Beluchters

▪ Vastleggers

▪ Filteraars

▪ Afbrekers*

▪ Primaire producenten

▪ Primaire 

consumenten

▪ Secundaire 

consumenten

▪ Tertiaire 

consumenten

▪ Toppredatoren

▪ Resident

▪ Doortrekker

▪ Paaien

Kraamkamer

▪ Benthisch sessiel

▪ Benthisch mobiel

▪ Pelagisch mobiel

▪ Voedselconcurrent

▪ Habitat concurrent

▪ Bottom-up release**

▪ Top-down release**

▪ Dreiging***

Per groep opsomming soorten en flagship species te geven (zie verderop detaillering)

Functionele groepen

* Remineralisatie

** Hebben we hier een nederlands begrip voor

*** Predatordruk waardoor mijdingsgedrag

Toelichting functies functionele groepen 

36

Een ecosysteem omvat alles dat bijdraagt 

aan het in stand houden van het leven er 

binnen. Een ecosysteem is de samenleving 

van organismen (planten, dieren en micro-

organismen) binnen een bepaalde 

leefomgeving. En het is vooral ook de 

uitwisseling van materie en energie tussen 

de organismen onderling en tussen het 

leven en de niet-levende omgeving: bodem, 

water en lucht (bron natuurinformatie.nl)

De rol van organismen binnen het mariene 

ecosysteem Waddenzee is te clusteren in 

functionele groepen. Organismen kunnen 

tot meerdere functionele groepen behoren. 

Het samenspel tussen functionele groepen, 

onderling, en met de omgeving, bepaalt de 

gezondheid van het mariene ecosysteem.

Voor de gezondheid en weerbaarheid van het ecosysteem maakt het niet 

uit of soort A of soort B de specifieke functie vervult, zolang de behoefte 

van het systeem maar wordt bediend. Sommige relaties zijn algemener, 

anderen zeer specifiek (bv kanoet-nonnetje, korte nutrientenloop

mesheft). Behoud en versterking van functies en functionele relaties is 

belangrijk. Behoud van soorten in een open, marien ecosysteem als de 

Waddenzee is minder belangrijk. Tenzij de soort of relatie zeer specifiek 

is; kieskeurige voedselrelaties, rifbouwers op zachte wadbodem, 

Waddenzee als refugium of enige route van en naar het achterland e.d.

Functionele groepen
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Toelichting functies functionele groepen 

37

Functionele groepen

SOORTKENMERKENBENADERING

De soortensamenstelling van gemeenschappen geeft inzicht in hoe en waarom soorten gedijen in bepaalde 

gebieden. Bij de ‘biodiversiteitbenadering’ worden gemeenschappen beschreven met een maat voor biodiversiteit 

(soortenrijkdom, gelijkmatige verdeling van soorten (evenness)). Een beschrijving van gemeenschappen aan de hand 

van soortkenmerken (traits) is een andere benadering om de soortensamenstelling te beschrijven. Of een soort in 

een bepaalde omgeving voorkomt, en in welke dichtheid, wordt namelijk vooral bepaald door zijn kenmerken, 

kwalitatief of kwantitatief meetbare eigenschappen van een organisme die is te vergelijken met andere organismen. 

Processen die van invloed zijn op het voorkomen van soorten kunnen beter worden begrepen door soorten te 

karakteriseren aan de hand van hun belangrijkste kenmerken. Deze kenmerken kunnen ook worden gerelateerd aan 

ruimtelijke patronen en aan natuurlijke en menselijke druk (Beauchard et al. 2017). 

De soortkenmerkenbenadering kan worden toegepast door soorten in te delen in functionele groepen op basis van 

gelijkende kenmerken. Kenmerken kunnen voorspellen hoe gevoelig een soort is voor verandering of verstoring. Ook 

zeggen kenmerken iets over de functie van een soort in het ecosysteem (interactieweb/ voedselweb). 

Uit later aangeleverde informatie en inzichten (o.a. bijdragen Beukhof en Tulp, Van Beek)

Toelichting functies functionele groepen 

38

Functionele groepen

FUNCTIONELE BIODIVERSITEIT

Functionele biodiversiteit richt zich op behoud en ontwikkeling van bepaalde functies ongeacht welke soort die rol vervult. In 

dynamische ecosystemen is sturen op functionele biodiversiteit logisch naast een beleid van behoud van bepaalde 

(kwetsbare) soorten. Deze diversiteit is ook relevant in het geval dat door klimaatverandering soorten verdwijnen en hun plek

wordt ingenomen door andere aanwezige of nieuwe soorten. Behalve biodiversiteit en soortenrijkdom, kan rijkdom of 

diversiteit aan systeemkenmerken tot doel worden verheven. 

Diversiteit aan functies in het ecosysteem aan de hand van diversiteit aan systeemkenmerken is van belang voor de 

stabiliteit en veerkracht van het ecosysteem. Ook van belang is hoeveel soorten in een functionele groep dezelfde functie 

vervullen. Het ecosysteem is minder robuust en weerbaar als veel ecologische functies maar door enkele soorten worden 

vervuld. Beter is het dat er veel soorten in een functionele groep zitten. Ze zijn uitwisselbaar omdat ze eenzelfde rol vervullen, 

ook wel functionele redundancy genoemd. Dat maakt het ecosysteem juist wel weerbaar: bij het verdwijnen van een soort 

neemt een andere soort de rol over zonder de ecosysteemfunctie zelf kwijt te raken.

Uit later aangeleverde informatie en inzichten (o.a. bijdragen Beukhof en Tulp, Van Beek)
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Indicatie soorten in functionele groepen*

39

Fysische processen Zeegras, sertularia, kokerwormen, mosselriffen, oesterriffen | Wadpieren, kokkels, mesheften | 

Diatomeën, algen | alle schelpdieren; kokkel, nonnetje, mesheft, mosselen, japanse oester, platte 

oester

In voedselweb Diatomeën, bacteriën, schimmels, plankton (div) | plankton (div), garnalen, schelpdieren (kokkels, 

nonnetje, mesheft, mossel, oester, platvis) | Kleine vis (juveniel en kleine soorten), krabben, 

zeesterren, visser | Grote vis (oude vis, grote soorten), kabeljauw, … | Zeehond, haaien, roggen, grote 

kabeljauw, …, visser

Ruimtegebruik Phytoplankton, zeegras, sertularia, kokerwormen, zeeslakken, schelpdieren, puitaal, grondels, 

zandspiering, zeeslak, botervis, harder | Zoöplankton (deels), spiering, fint, zalm, zeeforel, houting, 

paling, stekelbaars, zeeprik, rivierprik, zeehond, bruinvis, … | (Marien juveniel pelagisch), schol, tong, 

schar, …| phytoplankton, zeegras, sertularia, kokerwormen, schelpdieren, los en riffen, … |  (marien 

zwerfgast?) ruwe haai, stekelrog, gevlekte gladde haai, hondshaai, kwallen (groter zooplankton), alle 

vissoorten (niet onderscheidend)

Onderlinge relaties Japanse oester, Amerikaanse ribkwal, Amerikaanse zwaardschede, … | Japanse oester, Amerikaanse 

zwaardschede, garnaal?, … | Amerikaanse zwaardschede? | Zeehond, bruinvis?, zeester?, 

garnalenvisser | Lepelaar, zeester?, …

Functionele groepen

* Zie uitwerking bouwsteen voor soorten naar indeling, hier met | gescheiden

Doelstellingen functionele groepen 1-2

40

Functionele groepen

Bij 4-2 kunnen er 

maatschappelijke 

redenen zijn om hier 

tijdelijk of lokaal van 

af te wijken.

“We gaan meer sturen op soortkenmerken en functionele biodiversiteit. Hoe moeilijk ook.”

4-1 Alle functionele groepen zijn in natuurlijke verhoudingen tot elkaar aanwezig op voor hun geschikte plekken

in het ecosysteem, en dus de deelgebieden en habitats daarbinnen.

4-2 Biobouwers (zeegras, riffen sabelaria, sertularia, kokerwormen, schelpdieren) krijgen de ruimte als kern van

zones van grotere biodiversiteit op actuele en in potentie kansrijke plekken.

4-3 We streven naar een maximaal areaal ongestoord leefgebied voor soorten die het aandeel zwevende stof in 

waterkolom verminderen (vastleggers, filteraars).*

4-4 Er is een optimaal areaal (inclusief gradiënten) beschikbaar voor voortplanten en opgroeien.

4-5 Biobouwers en biobrekers krijgen voor hun ecosysteemfunctie-invulling alle ruimte voor een

natuurlijke habitat- en populatie-opbouw.

4-6 Het mariene ecosysteem Waddenzee is gezond en weerbaar door grote functionele biodiversiteit

zodat exoten minder gemakkelijk problematische niches innemen.

* golfwerking, stroomsnelheid, schuifspanning; bijvoorbeeld minder dan 1x per jaar 
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Doelstellingen functionele groepen 2-2

41

Functionele groepen

“We gaan meer sturen op soortkenmerken en functionele biodiversiteit. Hoe moeilijk ook.”

4-7 Pelagische en demersale vissoorten krijgen alle ruimte voor een natuurlijke populatie-opbouw. Vissen kunnen

oud en groot worden, meso en toppredatoren zijn op systeemniveau (weer) een ecologische factor van betekenis.

4-8 Hogere trofische niveaus consumeren nutriënten in de vorm van biomassa. Op deze manier komen de nutriënten

komen zo veel en zo goed mogelijk beschikbaar voor deze bovenliggende trofie niveaus.

4-9 Oogst is mogelijk zolang de habitat- en populatie-opbouw niet worden verstoord en de natuurlijke 

massaverhouding tussen de trofie niveaus in tact blijft.

4-10 Er vinden geen door de mens gestuurde bottom-up of top-down releases in het systeem plaats. Er is (voor zover 

beheerbaar) geen voedselconcurrentie in het systeem door mens en exoten.

Functionele groepen

42

Functionele groepen

kenmerk parameter(s) kritische waarde per parameter

Kernen van halo’s van 

biodiversiteit

Areaal sertularia-riffen (4-2, 4-6) Min/max ha. … obv kansenkaart …

Areaal sabelaria-riffen (kokerwormen) (4-2, 4-6) Idem … te bepalen obv kansenkaart …*

Areaal schelpdierriffen sublitoraal (4-2, 4-6) Minimaal ha. meerjarig in 2030 e.v.

Filtering SPM Areaal vastleggers en filteraars (4-2, 4-3, 4-6) Areaal in ha. met fysische kenmerken

Voortplant- en 

opgroeigebieden

Areaal en kwaliteit (4-4) [Min. Ha. obv kansenkaart, lengte obv mate 

van energie-demping …]

Oogst uit surplus Massa in kg per ha. per deelgebied (4-7|8|10) [… n.t.b. surplus en deelgebieden … variatie 

in tijd gegeven, niet uitmiddelen]

Predatorrol mens Bottom-up of topdown-release (4-7|9|10) Geen antropogene invloed op interactieweb

Functionele groepen

Kritische waarden voor zover mogelijk nu globaal bepalen, concreter te maken wanneer meer gebiedsinformatie 

beschikbaar komt; onderzoeks/monitoring opgave. * Hoe om te gaan met dynamiek door jaren heen?
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Trofische interacties

43

Eén beeld van het interactieweb Waddenzee is lastig te geven. 

Onder een modelschema van een marien voedselweb, 

aangepast voor de Waddenzee. Rechtsboven het schema van 

Ecomare met de relatieve bijdrage van energiestromen. 

Rechtsonder een detail van de loops onder in het systeem.  

De interacties tussen de 

abiotiek en de biotiek, en 

tussen soorten in een marien 

ecosysteem zijn veelvuldig en 

met diverse terugkoppelingen.

Het is een interessant maar 

complex interactieweb. De 

mens heeft daar maar beperkt 

sturing op. Met de aanvoer van 

nutriënten, de beschikbaarheid 

van licht (doorzicht), met de 

aanwezigheid of afwezigheid 

van (grote) soorten (rust) en 

met de onttrekking van 

biomassa (oogst). Zie over de 

verdeling van de biomassa de 

sheets van trofische niveaus. 

Trofische interacties

Interactie-dichtheid en keteneffect predatie 

44

Keteneffecten (cascading trophic interactions) zijn een bekend 

verschijnsel in de ecologie, maar voor de Waddenzee nog niet 

uitgebreid bestudeerd. De plaatjes rechts geven schematisch 

de keteneffecten weer. Als visetende vissen ontbreken krijgen 

zoöplankton etende vissen meer kans, het zoöplankton neemt 

af waardoor de graasdruk op algen minder wordt. Het aandeel 

algen wordt relatief groot. Een dergelijk keteneffect van predatie 

is ook bekend bij garnalen. 

Een veerkrachtig, een weerbaar marien ecosysteem is gebaat 

bij voldoende toppredatoren en mesopredatoren, bij voorkeur 

van verschillende soorten met verschillend eetpatroon en 

ruimtegebruik (zie functionele groepen).  Er is een evenwichtige 

(massa)verdeling in de voedselpiramide nodig. En hoe meer 

verbindingen (interactie-dichtheid) er kan zijn tussen soorten, 

ook groter de weerstand en het herstelvermogen bij 

(natuurlijke) catastrofes. 

Trofische interacties
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Doelstellingen trofische interacties

45

Trofische interacties

Bij 5-1 kunnen er maatschappelijke redenen zijn om hier tijdelijk of lokaal van af te wijken.

“Droog-nat, zout-zoet, koude-hitte, het is een hard bestaan voor soorten in de 

Waddenzee. Ze zijn daar op aangepast, het is uniek. Wij helpen ze door daar geen 

antropogene stress aan toe te voegen.”

5-1 Verstoringen in het interactieweb zijn alleen van natuurlijke aard.

5-2 Het aandeel mesopredatoren en toppredatoren (visetende middelgrote en grote

vissen (zoals kabeljauw, haaien en roggen), zeehonden, bruinvis) is in biomassa en

verspreiding evenwichtig met rest voedselpiramide. Er is een ruime diversiteit aan

soorten en functionele diversiteit binnen deze functionele groepen.

5-3 Op elk trofisch niveau komen meerdere soorten voor die door verschillende

levenswijze (o.a. eetpatronen) de keteninteracties versterken en diversifiëren. 

Dus aanvullend op de doelstellingen energie- en stoffenstromen (dia 25): 

Trofische interacties
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Trofische interacties

kenmerk parameter(s) kritische waarde per parameter

Keteneffect predatie Aandeel mesopredatoren (5-1, 5-2, 5-3) 25% [check] van de primaire productie

Aandeel toppredatoren (5-1, 5-2, 5-3) 10% [check]  van de primaire productie

Ruimtelijke verdeling mesopredatoren (5-2, 5-3) In alle delen van de Waddenzee

Ruimtelijke verdeling toppredatoren (5-2, 5-3) Rust voor foerageren gebieden dieper 2mLAT

Doorzicht (5-1) Voldoende doorzicht voor zichtjagers

Trofische interacties Aantal zelfstandige trofische interacties (5-3) 5 of meer tussen 2 functionele groepen

Verstoringen interacties (5-1) Alleen natuurlijk met natuurlijke intervallen.

Trofische interacties

Kritische waarden voor zover mogelijk nu globaal bepalen, concreter te maken wanneer meer gebiedsinformatie 

beschikbaar komt; onderzoeks/monitoring opgave.
Andere mogelijkheid om diepere delen bondig aan te geven? Logische grens, wadbodem minimaal 2 meter onder LAT?
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Menselijke invloeden

In de Waddenzee is de mens de belangrijkste oorzaak van veranderingen. Sinds de 

Romeinse tijd is er gesleuteld aan de rivieraanvoeren en de kusten. Met kanalisaties, 

stuwen, indijkingen, inpolderingen en verkorten kustlijn (afsluiting estuaria) (fundament). 

In de 20e eeuw leidden toenemende mogelijkheden mechanisatie en specialisaties tot een 

oogst uit het systeem (zowel abiotisch als biotisch) die minder door natuurlijke variatie in 

aanbod en draagkracht wordt bepaald.

De huidige Waddenzee is in belangrijke mate door de mens gemaakt met grenzen 

waarbinnen natuurlijke processen nog wel plaats kunnen vinden. 

Ook nu nog hebben menselijke drukfactoren en activiteiten nog grote invloed. 

47

Links: Indicatie invloed 

mens op fysieke ruimte 

Wadden-systeem 

(Van Maren 2016).

Rechts: indicatie gebruik 

Waddenzee 

(A&W 2020 iov PRW)

Menselijke invloeden

Menselijke invloeden

De menselijke invloeden zijn in vijf groepen te 

rangschikken:

a: Invloed op de fysieke randen van het systeem

• Dijken

• Afsluitdammen

• Fixatie waddeneilanden

• Diepte vaargeulen

48

b: Input naar het systeem via het water

• Nutriënten- en bouwstoffenaanvoer

• Zoetwateraanvoer

• Systeemvreemde stoffen (vervuiling, medicijnresten)

• Exoten 

c. Input naar het systeem via atmosfeer

• Nutriëntenaanvoer (N)

• Verzuring (pH)

• Temperatuur

d. Interne invloeden

• Bescherming

• Harde structuren

• Bodemberoering en troebelheid

e. Output uit het systeem

• Visserij (predatorrol, structuurbepalend, trofische interacties)

• Mijnbouw (bodemdaling, compensatie-suppleties)

• Slibvastlegging (incl. organische stof en CO2), zand (beperkt)

c

a
b

e

d

Menselijke invloeden
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Stuurbare menselijke invloeden

49

Driver Exogene drukfactor Endogene drukfactor

Klimaat Verzuring

Opwarming Temperatuur

Kustveiligheid Dijken Afsluitingen

Constructies

Emissies Vermesting CO2-emissie

Vervuiling

Nutriëntenflux Nutriëntenflux

Zoutwaterflux Zoetwaterflux

Driver Exogene drukfactor Endogene drukfactor

Transport Exoten import Scheepvaart

Constructies

Baggeren

Vertroebeling

Geluidsbelasting

Voedsel Exoten import Visserij

Aquacultuur

Habitatverandering

Energie Gaswinning

Grondstoffen Zoutwinning

Tabel geeft de stuurbare menselijke invloeden voor onder-

waternatuur. Vet cursief en cursief gemarkeerd liggen (veel/ 

beperkt) in het handelingsperspectief van het Waddengebied.

Menselijke invloeden

Doelstellingen stuurbare menselijke invloeden

50

Bij 6-1 en 6-2 kunnen er maatschappelijke redenen zijn om hier tijdelijk of lokaal van af te wijken.

“Door de wijze van handelen is de mens steun en toeverlaat van het mariene 

ecosysteem Waddenzee.”

6-1 Stuurbare menselijke invloeden die een bijdrage leveren aan de veerkracht en

weerbaarheid (adaptief vermogen) van het mariene ecosysteem worden versterkt.

6-2 Stuurbare menselijke invloeden die een negatieve invloed hebben op de veerkracht

en de weerbaarbaarheid van het mariene ecosysteem worden voorkomen.

De invulling van deze doelstellingen komt feitelijk terug in de voorgaande doelstellingen per bouwsteen. 

Het heeft geen toegevoegde waarde hier een kenmerk/parameter tabel toe te voegen.

Menselijke invloeden
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Uitgeschreven streefbeeld 2050 1/2

51

De onderwaternatuur van de Waddenzee – het sublitoraal inclusief het laag litoraal 
– omvat zo’n 180.000 hectare (2/3 van de Nederlandse Waddenzee). Het areaal is 
ten opzichte van 2020 ongeveer hetzelfde gebleven; de autonome afname door 
opvulling is gecompenseerd doordat kombergingen en getijprisma’s zijn vergroot. 
Diepere geulen zijn daardoor diep gebleven. (Kwelder)kreken en prielen en de 
overgangen  van diep sublitoraal —ondiep sublitoraal — laaglitoraal zijn 
toegenomen in areaal en diversiteit. Er zijn altijd saliniteit- en 
temperatuurgradiënten, ook verticaal in de diepere geulen. Het areaal natuurlijk 
hard substraat door rifvormende schelpdieren en wormen is ten opzichte van 2020 
toegenomen. Middel- en laag-dynamische habitats zijn toegenomen, ook dichter bij 
de diepere geulen. Het zijn hotspots met een uitstraaleffect (halo’s) van 
biodiversiteit. Nutriënten als fosfaat, stikstof en silicium en bouwstoffen als koolstof 
komen vaak de hele trofische keten ten goede. De nutriëntentoevoer uit 
aangrenzende systemen en remineralisatiesnelheid in de wadbodem zorgen voor …>

Uitgeschreven streefbeeld 2050 2/2

52

… voldoende nutriënten concentraties om de primaire productie en biomassa in de 
voedselketen te onderhouden. Zoöplankton heeft een belangrijke rol als trofische 
schakel tussen primaire producenten en hogere consumenten in de voedselketen. 
Toppredatoren als stekelrog, haaien en grote kabeljauw zijn een factor van 
betekenis in het ecosysteem. Er is een robuust evenwicht tussen de trofische 
functionele groepen. Er zijn soorten uit de Waddenzee verdwenen, zoals oudere 
schol. Andere soorten met eenzelfde rol zoals de schar en de zeebaars zijn 
daarvoor in de plaats gekomen. Er is een rijke functionele biodiversiteit. Vogels 
hebben zich op het nieuwe voedselaanbod aangepast. Soortgroepen leveren 
zonder problemen hun ecosysteem functies. Daarvoor krijgen functies van soorten 
optimaal de ruimte. Exoten moeten goed hun best doen om er een niche te 
veroveren en verdienen zo zonder probleem te geven hun eigen plek. De goed 
functionerende onderwaternatuur is zo dynamisch, veerkrachtig en weerbaar dat 
het ecosysteem zich na natuurlijke en antropogene verstoringen herstelt en waar 
nodig verder ontwikkelt.
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Essenties 

Omvang kombergingen en getijprisma’s sturend

Stijging zeespiegel en temperatuur zijn gegeven

Alle onderdelen Waddenzeelandschap zijn nodig

Variatie tijd/ruimte saliniteit|doorzicht|temperatuur voor veerkracht 

Draaiknop is ‘verleggen’ systeemgrenzen (dijken|dammen|geulen|gebruik)

Wadbodem en (micro)organismen in en bij bodem belangrijk

Evenwichtige verdeling trofieniveaus en veel interacties voor veerkracht

Gradiënten van allerlei aard cruciaal voor gezond Waddensysteem

Biogene structuren, algen, slakken, bodem- en roofwormen cruciaal

Connectiviteit Waddenzee als schakel in Flyways en Swimways cruciaal

53

54
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Ruimtelijke vertaling – een eerste aanzet

55

Waar moet nu wat het accent krijgen? Waar is welk medegebruik mogelijk? Vragen die op het 

abstractieniveau van dit advies lastig in detail zijn te beantwoorden. Voor meerdere doelstellingen 

Fundament, Energie- en stoffenstromen, Habitats en gradiënten, Connectiviteit en Functionele groepen is 

een ruimtelijke vertaling wenselijk en mogelijk. Voor zover we hebben kunnen vinden ontbreekt de daarvoor 

benodigde gebiedsinformatie op het juiste detail- en integratieniveau. De ZES1 ecotopenkaart uit 2017 is 

onvoldoende onderscheidend voor het sublitoraal*. Met name informatie over golfenergie, 

saliniteitgradiënten, gedetailleerde geuldiepten en overgangen en samenstelling sediment missen voor een 

goed beeld van de kwaliteit en ontwikkelingsrichting van habitats en gradiënten. Ruimtelijke beelden die 

deels uit de abiotische informatie is te herleiden, en deels terug herleid zal moeten worden uit biotische 

voorkomens. Voor de doelstellingen ‘ruimte aan het fundament’ en ‘connectiviteit’ is een gedragen 

kaartbeeld van de fysieke systeemgrenzen en de stroomgebieden een waardevolle aanvulling.

Op de kaart Aanbevelingen Onderwaternatuur zijn de belangrijkste draaiknoppen op en bij de 

vereenvoudigde ecotopenkaart 2017 – sublitoraal – geprojecteerd. Op de kaart Globale projectie 

Draaiknoppen mariene ecosysteem zijn de 10 draaiknoppen, beschreven in de Agenda voor het 

Mariene Ecosysteem (Firet & Van Nieuwerburgh 2020), geprojecteerd op (potentiële) aandachts-

gebieden per knop.

Aanbevelingen beleid en beheer

* Kaarten van Wijsman

2004 en de 

Ecologische Atlas 

Waddenzee 2006 laten 

meer variatie zien.

Detaillering kaarten sublitoraal nodig

56

ZES1 Ecotopenkaart Waddenzee 2017

ZES1 Ecotopenkaart 2017

Sublitoraal en laag litoraal

Ecologische 

Atlas  2006

uitsnede Borndiep

Aanbevelingen beleid en beheer
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Aanbevelingen onderwaternatuur 

57

A B

C D

A: Golfernergie (uit Wijsman

et al 2004)

B: Saliniteit tijdens regentijd 

(uit Christianen et al 2015)

C: Watersysteem achterland 

(uit Strootman et al 2020)

D: Dijken (uit Strootman et 

al 2020, plus eilanden)

Ongestoord*

Kom groter

Verbonden

* Wat is

juiste term?

Rust, Geen 

gebruik,

Natuurlijke 

ontwikkeling?

Buitendelta’s

Aanbevelingen onderwaternatuur 
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A B

C D

A: Golfernergie (uit Wijsman

et al 2004)

B: Saliniteit tijdens regentijd 

(uit Christianen et al 2015)

C: Watersysteem achterland 

(uit Strootman et al 2020)

D: Dijken (uit Strootman et 

al 2020, plus eilanden)

Ongestoord*

Kom groter

Verbonden

Aanbevelingen beleid en beheer

* Wat is

juiste term?

Rust, Geen 

gebruik,

Natuurlijke 

ontwikkeling?
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Agenda voor het mariene ecosysteem

Vergroot begrip van het systeem
o Detailkaart onderwaterlandschap

Geef ruimte aan natuurlijke processen
o Conform Outstanding Universal Values

o Robuuste achterlandverbindingen

o Ecologisch spuien

o Rust wadbodem

o Natuurlijk doorzicht

Realiseer slimme verbindingen
o Klein (kwelderkreek) tot ‘Van Aa tot zee’

Haal de druk van de ketel
o Ecologisch gestuurd ruimtegebruik

Optimaliseer habitats en gradiënten
o Bescherm/ontwikkel biogene structuren

o Begrijp oogstvolumes/variatie voor oogst

o Laat gradiënten (onder water) met rust

Help proces herkolonisatie
o Zeegras

o Platte oester

o Kokerwormriffen

o (toppredatoren)

o (borstelwormen)

Onderzoek en test interacties
o Begrip predator-prooi interactie

Voer de dialoog ‘kijkrichting natuur’
o “Waar zetten we de schuif”

Verbeter zonering gebruik
o Baseer op ecologische potenties

Start en steun transities
o SDG’s sturen economische activiteiten 

o OUV’s basis medegebruik Waddenzee

https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2020/11/Agenda-voor-mariene-ecosysteem-Werelderfgoed-Waddenzee-deff.pdf

59

Versterken onderwaternatuur

Stuur op processen

o risicomanagement patroon-ingrepen

Benut de ecologische potentie(s) interactieweb
o Ongestoorde ontwikkeling kerngebieden 

o Stimuleer alternatieven (‘mosselkweek Roptaslenk’)

o Biogene structuren (o.a. zeegras) versterken

o Help dispersie (c.f. herintroductie richtlijnen IUCN)

o Volg ontwikkeling (verlaten) mosselkweekpercelen*

Benut betekenis wadbodem voor ecosysteem beter
o Begrijp (nog) beter hoe de ‘trage buffer’ werkt

o Bescherming microben, borstelwormen, slakken

Optimale benutting nutriënten en bouwstoffen
o Alternatief ‘korte aas-cyclus’ garnalenvisserij

o Optimalisatie ‘veek’-flux mogelijk**

*   Groeien ze uit tot volwaardige kernen biodiversiteit 

of blijven ze ‘hangen’ in een stable state

** Weer meer riet, ruigte, plantenresten van randen naar zee (mon.meded. A. Oost)

Beheer(visie) op meso- en toppredatoren
o Wat is er mogelijk binnen ‘procesbeheer’?

o Limiterende factoren bekend? Aan te pakken?

Vergroot connectiviteit
o Voor trekvissen

o Voor nutriënten

o Voor zoetwaterflux

Ontwikkel natuurlijke kwelderkreken/prielen
o Bij voorkeur met achterland-verbinding

Richt beheer veel beter op invertebraten

o Land en zee

60
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Mogelijke actiekaart

61

Draaiknoppen voor het 

mariene ecosysteem 

Waddenzee, zie voor 

toelichting de Agenda voor 

het Mariene Ecosysteem 

Waddenzee (Firet & Van 

Nieuwerburgh 2020)

Deze kaart weerspiegelt mogelijke ontwikkelingen, heeft geen status

Matrix bij mogelijke actiekaart

Stip Draaiknop Trefwoorden Waar (voorbeelden)

Verbonden Spui, semi open, saliniteit, geulen Amstelmeer (dam)

Ruimte Binnenkwelder, vooroever, dubbele dijk Wieringen, Ameland

Overgangen Binnenkwelder, broedgebied, HVP, trekvis Holwerd, Roptaslenk

Gradiënten Trekvis, nutriëntenflux, geulranden, rust Schorren, Zuid Meep, Broeker Slenk

Habitats Pierenwinning, mosselkweek, baggerstort, stilte Breehorn, Noord Meep, Noorderspruit

Interacties Garnalenvisserij, exoten, rol haaien/roggen Eierlandse gat, havens, Lauwers

Nutriënten IJsselmeer, boezemsystemen, kwelderkreken Reitdiep, Eemszijlen, Noordpolderzijl

Kolonisatie Zeegras, platte oester, kokerworm, zeecypres Vlakte v. Kerken, 5e polder, Hond/Paap

Beschutting Klimaatbuffer, stroomdam, (binnen)kwelder Kuitje, Noorderspruit

Oogst surplus Benuttingszones, selectiever, aquacultuur Marsdiep, Vlie, Zoutkamperlaag
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Denkrichting beleid - 1

63

Het vigerende beleid is onvoldoende onderscheidend en sturend voor de onderwaternatuur van de Waddenzee. 

Die constatering was aanleiding voor dit PRW-initiatief concretisering streefbeeld onderwaternatuur.

Hiernaast een summiere 

opsomming van vigerend 

beleid voor de onderwater-

natuur van de (Neder-

landse) Waddenzee. Het 

gaat om internationale 

verdragen, juridisch bin-

dende kaders en (zelf-

bindende) beleidsambities.

Convenanten en kaders via 

vergunningen zijn buiten 

beschouwing gelaten.

Aanbevelingen beleid en beheer

Denkrichting beleid - 2

64

Nationale ontwikkelingen (Natuurambitie Grote Wateren –

Verkenning Grote Wateren – Programmatische aanpak Grote 

Wateren – LifeIP Deltanatuur – Natuurwinstplan (-denken) bieden 

hiervoor handvatten. Net zoals OSPAR en de KRM-aanpak.

OSPAR concretiseringen kunnen helpen bij het scherper krijgen en 

stellen van kenmerken, parameters en streefwaarden. De KRM werkt 

met systeemindicatoren zoals biodiversiteit, voedselweb en 

abiotische condities: de KRM zou kunnen worden gebruikt om de 

natuurlijke dynamiek in (a) biotische omstandigheden te verbeteren. 

Hierdoor is er sprake van een ecosysteembenadering. Mogelijk is de 

KRM in te zetten vanuit ‘externe werking’. Benut de kennis en 

ervaring Duitsland en Denemarken (ook voor koppeling met de OUV).

De Natuurambitie Grote Wateren (NGW) kijkt ook 

richting ruimte voor natuurlijke processen en een 

rijk, vitaal en productief ecosysteem dat zich kan 

aanpassen aan klimaatverandering. 

Een concreter streefbeeld voor de onderwaternatuur Waddenzee in 

beleid en beheer handen en voeten geven betekent meer focus op 

processen, habitats, interacties en functionele groepen naast 

(behoud van) bescherming en ontwikkeling van habitats en soorten.

Afspraken met Europa met betrekking tot Natura 

2000 en de Kaderrichtlijn Water zijn niet 

(eenvoudig) aan te passen. De nationale invulling 

(bv doelen-documenten) biedt wel mogelijkheden.

De concretisering van het streefbeeld onderwater-

natuur Waddenzee borgen via soorten en habitats is 

een impliciete benadering, en legt te weinig zichtbare 

nadruk op het belang van ecologische processen. 

Aanbevelingen beleid en beheer
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Denkrichting beleid - 3

65

De Waddenzee is een (deels) man-made

ecosysteem. Beleid en juridisch kader nodig voor 

inregelen goede, volhoudbare relatie natuur en 

menselijke belangen. 

Beleid waarbij alleen de dynamiek centraal staat of 

wilderniswetgeving lijken voor het Waddengebied en 

de Waddenzee in het bijzonder minder geschikt, hoe 

aantrekkelijk ook vanuit een ecosysteembenadering. 

Een toetsbaar beleid binnen een dynamisch kader, 

dynamischer dan nu, lijkt voor de Waddenzee het 

best passend (3). De toetsbaarheid moet dan 

worden gevonden in de parameters en grenswaarden 

zoals bij de verschillende bouwstenen benoemd. 

Aanbevelingen beleid en beheer

Verkenning mogelijke ruimte voor ‘nieuw’ beleid

66

Schematisch overzicht van vigerende kaders en waar mogelijk 

ruimte is voor ‘nieuw’ dynamisch beleid. 
201106 EvdZ - Uitwerking Bouwsteen C - beleid.pdf

Aanbevelingen beleid en beheer

[210409 vraagt nog aanpassing ná oplevering aanvullende adviezen april 2021]

Doelstelling voor onderwaternatuur zijn 

relatief nieuw en vragen een heroverweging 

van de sturing; van het bestuurde systeem en 

het besturende orgaan. Essay De Gemeynt

juni 2021.
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Uitgeschreven streefbeeld – 1e proeve mensinclusief (2050?)

67

1 Dit is gerealiseerd bij het Marsdiep (verbinding Amstelmeer), de Zoutkamperlaag (verbinding Lauwersmeer) en 

langs de Eems-Dollard (verbinding Westerwoldse Aa stroomgebied). 

2 Het doorzicht kent een grote variatie in ruimte en tijd, alleen bepaald door natuurlijke factoren zoals stormen. 

3 Het areaal mosselkweek is ten opzichte van 2020 met 50% afgenomen, deels verplaatst naar aquacultures 

en verder vooral gezoneerd naar de dynamische milieus. 

4 Ook de visstand heeft daarvan geprofiteerd. Er is ruimte voor een bloeiende Werelderfgoed vis-visserij. De vis 

wordt regionaal aangeboden en draagt bij aan de bekendheid en bewustzijn van de waardevolle 

onderwaternatuur van de Waddenzee. 

5 De mens is er bij zijn handelen bij voortduring alert op niet onbedoeld soorten in het systeem te introduceren. 

Kwelderkreken en het beheer van de kwelders zijn ook voor de onderwaternatuur belangrijk. Het beheer is 

daarop afgestemd. Het waterbeheer van de stroomgebieden in het achterland is sterk veranderd door de 

klimaatverandering. Daarbij is voorzien in een voldoende en gevarieerde flux van zoetwater en nutriënten uit die 

stroomgebieden naar de Waddenzee. Alle grote en kleine verbindingen van de Waddenzee met de 

stroomgebieden zijn passeerbaar. Het door mensen veroorzaakte onderwatergeluid is ten opzichte van 2020 

sterk gereduceerd en is als stressfactor niet meer aanwezig.” Noot: vet gemarkeerd kwalitatieve concretisering

verder uitgewerkt in kenmerken en parameters.

Aanbevelingen beleid en beheer

Eerste ideeën zonering kern-buffer-verwevingsgebieden

68

Verwevingsgebieden:

• Voor veerkrachtiger 

gemeenschappen

• Compromis belang

medegebruik mogelijk

Kerngebieden:

• Compleetheid
- Fundament

- Habitats

- Gradiënten

• Connectiviteit

Buffergebieden:

• Dragen sterk bij aan
- compleetheid

- leefgebieden

- connectiviteit

• Synergie medegebruik

Aanbevelingen beleid en beheer
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt op verzoek van haar opdrachtgevers aan 

een concretisering van het streefbeeld voor de onderwaternatuur van de Waddenzee. Het 

huidige vigerende beleid en (internationale) juridische kaders omvatten te weinig concrete doelen 

om recht te doen aan de onderwaternatuur. Door het ontbreken van dergelijke concrete doelen 

is de garantie op succes voor de realisatie van de verwoorde ambities voor de ecologische 

kwaliteit van de onderwaternatuur beperkt. Het doel van de concretisering van het streefbeeld is 

om een concreter perspectief te bieden voor onderwaternatuur 2050, dat op draagvlak kan 

rekenen van de stakeholders en dat als basis kan dienen voor onderzoek, beheer en uit te 

werken maatregelen. Het is hierbij ten eerste van belang om het dynamisch karakter van het 

mariene ecosysteem inclusief de natuurlijke processen, structuren en habitats van de 

Waddenzee goed in te bedden. 

 

Inmiddels is een concept streefbeeld voor de onderwaternatuur (OWN) vormgegeven wat in de 

kern gaat om een gezond functionerend dynamisch systeem. Daarbij is een concept van zes 

bouwstenen ontwikkeld, waarbij per bouwsteen een omschrijving wordt gegeven van de 

relevante kenmerken. Om het streefbeeld inclusief de dynamische processen, functionele 

groepen en (trofische) interacties beter in te passen en te realiseren binnen de bestaande wet- 

en regelgeving is een beleidsmatige verdiepingsslag noodzakelijk.  

 

Een eerste verkennende analyse van het bestaande beleidskader onder leiding van Els van der 

Zee heeft geleerd dat bestaand beleid relatief weinig aandacht besteedt aan onderwaternatuur 

als dynamisch systeem en dat vooral behoud en herstel van een beperkt aantal soorten en 

habitats voorop staat. Toch bieden internationale beleidskaders en verdragen (o.a. N2000, KRW, 

OSPAR) en beleidsafspraken (convenanten, Natuurambitie Grote Wateren) aanknopingspunten 

om het streefbeeld OWN beter te borgen via bestaande instrumenten. 

 

Op basis van deze eerste analyse van het bestaande kader t.a.v. de onderwaternatuur 

Waddenzee ligt er nu de vervolgvraag: Waar ligt ten aanzien van het beleid en het juridische 

domein een haalbaar handelingsperspectief om een concreter streefbeeld onderwaternatuur 

Waddenzee te laten landen in beleid, onderzoek, monitoring en beheer? 

1.2 Doel 

Het doel van de analyse is een overzicht te geven van wat er op grond van bestaande juridische 

kader wettelijk vereist is ten aanzien van de bescherming van de bouwstenen voor het 

streefbeeld onderwaternatuur, op welke wijze aan deze eisen moet worden voldaan en welke 

stappen gezet moeten worden om het bestaande kader beter te benutten. De volgende 

beleidskaders en verdragen dienen hiervoor geanalyseerd te worden: Natura 2000 (N2000), 

Kaderrichtlijn Water (KRW), Kaderrichtlijn Marien (KRM) en Het Verdrag inzake de bescherming 

van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR), de 

conventie van Ramsar en de verdragen van Bern en Bonn. 
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1.3 Aanpak en leeswijzer 

Analyse 

De aanpak voor de beantwoording van de vervolgvraag is opgedeeld in de volgende stappen: 

 

1. Ten eerste is kort de achtergrond en de methodiek van de bovengenoemde relevante 

verdragen en richtlijnen beschreven. Daarna is op hoofdlijnen onderzocht wat de 

juridisch afdwingbare eisen zijn ten aanzien van de bescherming van de zes 

onderscheiden bouwstenen voor het streefbeeld OWN en de daarbij genoemde 

parameters: 

 

1. Fundament hydrodynamiek,  

2. Energie- en stofstromen,  

3. Habitats en gradiënten,  

4. Functionele groepen, 

5. Trofische keteninteracties 

6. Regulering antropogene invloeden 

 

Daarbij is beschreven op welke wijze aan deze eisen moet worden voldaan (zoals 

termijnen, methoden van rapportage en verantwoording e.d) en hoe de bovengenoemde 

bouwstenen direct beschermd dan wel indirect beschermd worden op grond van de in 

beschreven bestaande kaders. Hierbij zijn de volgende vragen beantwoord: 

Welke van de onderwaternatuur- en systeemwaarden (onderverdeeld per bouwsteen) 

worden beschermd, welke beperkt (bijv. door de 1% norm) en welke niet?  

 

2. Vervolgens zijn op basis van de analyse van stap 1 aanbevelingen gegeven over welke 

mogelijkheden er zijn om bestaande juridische kaders anders/beter te benutten voor 

respectievelijk Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, Kaderrichtlijn Mariene Strategie, 

OSPAR, de conventie van Ramsar, het verdrag van Bonn en het verdrag van Bern, zodat 

de OWN beter beschermd  kan worden.  

 

3. Hierbij is vanuit behouds- als verbeteringsperspectief  aangegeven welke stappen gezet 

moeten worden, om dit ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Daarnaast zijn 

suggesties en inzicht gegeven wanneer gebleken is dat voor de langere termijn 

aanpassingen van de wettelijke kaders wenselijk zijn. 

 

Uitgangspunten en disclaimer 

Bij het in beeld brengen van de juridische vereisten van de kaders ten opzichte van de 

bouwstenen streefbeeld, is de huidige analyse beperkt tot de letterlijke onderwaternatuur. 

Hoewel vogels deel uitmaken van het systeem zijn ze voor deze analyse buiten beschouwing 

gelaten. Voor een vervolg dienen vanzelfsprekend alle aspecten en (ecologische) interacties in 

ogenschouw genomen te worden. 

 

Het huidige overzicht is niet uitputtend en op hoofdlijnen vooral bezien vanuit een ecologisch 

perspectief. Bij de juridische onderbouwing van de analyse is uitgegaan van de Nederlandse 

juridische beschikbare bronnen die echter mogelijk spanning kunnen vertonen met geldend 

internationaal en Europees recht.  Bij een mogelijk vervolg ten aanzien van dit onderwerp kan 

juridische verdieping op onderdelen wenselijk zijn, waarbij afzonderlijk onderzoek naar de 

geldigheid van het vigerende beleid beoordeeld dient te worden. 
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Daarnaast is in de huidige analyse de nadruk gelegd op de kaders Natura 2000, Kaderrichtlijn 

Water en Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Deze kaders zijn in aparte hoofdstukken uitgediept, 

gezien het belang en de alomvattendheid. De verdragen van Ramsar, Bern en Bonn zijn door de 

overeenkomsten en beperktere betekenis voor de onderwaternatuur beknopter uitgewerkt in één 

hoofdstuk.  

 

Rapportage 

De bevindingen van bovenstaande beleidsanalyse zijn beknopt verwerkt in onderhavige 

rapportage. De belangrijkste punten van de analyse zijn aan het eind van elk hoofdstuk kort 

samengevat.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de beschrijving van het huidige streefbeeld inclusief de bovengenoemde 

bouwstenen en bijbehorende kenmerken en doelen kort toegelicht. 

 

In hoofdstukken 3 t/m 6 is respectievelijk de analyse en samenvatting voor Natura 2000, 

Kaderrichtlijn Water, Kaderrichtlijn Mariene Strategie en OSPAR uitgewerkt.  

 

Hoofdstuk 7 geeft een beknopte analyse en samenvatting van de conventie van Ramsar en de 

verdragen van Bern en Bonn. 

 

Hoofdstuk 8 geeft voor elk van de kaders en verdragen een uitwerking van stappen en 

aanbevelingen voor een betere inbedding van het streefbeeld. 
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2 Framing ecologische bouwstenen  

2.1 Streefbeeld onderwaternatuur 

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een concretisering 

van het streefbeeld voor de onderwaternatuur in de Waddenzee. Met dit streefbeeld kan richting 

gegeven worden aan onderzoek, beleidskeuzes en maatregelen. De bevindingen uit het 

concretiseringsproces zijn opgenomen in het adviesrapport Onderwaternatuur Waddenzee - 

Advies concretisering streefbeeld onderwaternatuur (van Beek et al. 2021, versie 15 april 2021). 

In dit rapport is het streefbeeld in tekst uitgeschreven: 
 

“De onderwaternatuur van de Waddenzee – het sublitoraal inclusief het laag litoraal – omvat zo’n 

180.000 hectare (2/3 van de Nederlandse Waddenzee). Het areaal is ten opzichte van 2020 

ongeveer hetzelfde gebleven; de autonome afname door opvulling is gecompenseerd doordat 

kombergingen en getijprisma’s zijn vergroot. Diepere geulen zijn daardoor diep gebleven. 

(Kwelder)kreken en prielen en de overgangen  van diep sublitoraal —ondiep sublitoraal — 

laaglitoraal zijn toegenomen in areaal en diversiteit. Er zijn altijd saliniteit- en 

temperatuurgradiënten, ook verticaal in de diepere geulen. Het areaal natuurlijk hard substraat 

door rifvormende schelpdieren en wormen is ten opzichte van 2020 toegenomen. Middel- en 

laag-dynamische habitats zijn toegenomen, ook dichter bij de diepere geulen. Het zijn hotspots 

met een uitstraaleffect (halo’s) van biodiversiteit. Nutriënten als fosfaat, stikstof en silicium en 

bouwstoffen als koolstof komen vaak de hele trofische keten ten goede. De nutriëntentoevoer uit 

aangrenzende systemen en remineralisatiesnelheid in de wadbodem zorgen voor voldoende 

nutriënten concentraties om de primaire productie en biomassa in de voedselketen te 

onderhouden. Zoöplankton heeft een belangrijke rol als trofische schakel tussen primaire 

producenten en hogere consumenten in de voedselketen. Toppredatoren als stekelrog, haaien 

en grote kabeljauw zijn een factor van betekenis in het ecosysteem. Er is een robuust evenwicht 

tussen de trofische functionele groepen. Er zijn soorten uit de Waddenzee verdwenen, zoals 

oudere schol. Andere soorten met eenzelfde rol zoals de schar en de zeebaars zijn daarvoor in 

de plaats gekomen. Er is een rijke functionele biodiversiteit. Vogels hebben zich op het nieuwe 

voedselaanbod aangepast. Soortgroepen leveren zonder problemen hun ecosysteem functies. 

Daarvoor krijgen functies van soorten optimaal de ruimte. Exoten moeten goed hun best doen 

om er een niche te veroveren en verdienen zo zonder probleem te geven hun eigen plek. De 

goed functionerende onderwaternatuur is zo dynamisch, veerkrachtig en weerbaar dat het 

ecosysteem zich na natuurlijke en antropogene verstoringen herstelt en waar nodig verder 

ontwikkelt.” 

 

Om het streefbeeld concreet te maken en richting te geven aan beleid, heeft PRW gebruik 

gemaakt van een conceptueel model met zes, met elkaar samenhangende en samenwerkende, 

bouwstenen (fig. 2-1). Aan de hand van deze bouwstenen kan het functioneren van het 

ecosysteem in beeld worden gebracht en kunnen (meetbare) doelstellingen geformuleerd 

worden. In paragraaf 2.2. worden deze bouwstenen nader toegelicht, waarna in de hoofdstukken 

3 t/m 7 de juridisch afdwingbare eisen in beeld worden gebracht ten aanzien van de bouwstenen 

voor het streefbeeld OWN. 
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Figuur 2-1. Conceptueel model onderwaternatuur Waddenzee opgebouwd uit zes bouwstenen. 

2.2 Ecologische bouwstenen 

Het fundament in de Waddenzee wordt gevormd door hydromorfologische processen, 

waarbinnen cycli van nutriënten, energie en bouwstoffen plaatsvinden. Diverse habitats bieden 

leefruimte voor functionele soortgroepen en deelsystemen. Soortgroepen met hun 

ecosysteemfuncties en trofische interacties vinden hun plek in ruimte en tijd en passen zich aan 

bij veranderingen (dynamiek). Menselijke activiteiten zoals recreatief gebruik, 

waterstaatswerken, baggeren en visserij beïnvloeden de kwaliteit van de onderwaternatuur. In 

deze paragraaf wordt middels tabellen een overzicht gegeven van de zes bouwstenen met 

bijbehorende kenmerken en doelstellingen zoals omschreven in van Beek et al. (2021), versie 

juni 2021. 

 

1. Fundament morfo- en hydrodynamiek 

 

De doelstellingen fundament (zie tabel 2-1) komen het hele mariene ecosysteem ten goede. De 

variatie in diep/ondiep geeft wijkmogelijkheden voor vissen zoals bijvoorbeeld de Houting of de 

trekkende Spiering. Filterfeeders zoals mosselen en zichtjagers als de Kabeljauw hebben baat 

bij een niet te hoge sliblast. Hard substraat is een vestigingsplek voor veel bodemorganismen 

waaronder de Zee-anemoon en Platte oester. 

Tabel 2-1 Overzicht kenmerken en doelstellingen bouwsteen Fundament morfo- en hydrodynamiek. 

Kenmerken Doelstellingen 

- Geologie / Omvang  

- Substraat 

- Saliniteit 

- Doorzicht 

- Temperatuur 

(- Dynamiek en golfwerking) 

1-1 Alleen natuurlijke aanvoer en afvoer van sediment naar en uit de 

Waddenzee. 

1-2 Areaal en diepte diepe delen/geulen zodanig dat er 

temperatuurbuffering is en verticale zoet-zoutgradiënten zijn, zeker in 

kombergingen verbonden met stroomgebieden. 

1-3 Voor doelstelling 1-2 optimale getijprisma’s (op schaal komberging 

en deelgebieden) binnen (nieuwe) systeemgrenzen van dijken en dammen, 

ook op kleiner schaalniveau. 
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1-4 Ruimtelijke en temporele variatie in saliniteit wordt door neerslag en 

verdamping bepaald. De variatie in saliniteit is nooit funest voor organismen, er 

zijn op soort aangepaste uitwijkmogelijkheden. 

1-5 Er is alleen natuurlijke variatie in troebelheid (doorzicht).  

1-6 Er is een maximaal areaal natuurlijk ‘hard’ substraat (biobouwers), 

bestaand en potentieel, gerealiseerd met natuurlijke processen.  

1-7 Antropogeen hard substraat1  heeft ecologische meerwaarde 

(demping dynamiek, beschutting) en kan gericht worden ingezet om 

ecosysteemprocessen (zoals biobouwers) op gang te helpen als duidelijk is dat 

het een ‘startprobleem’ oplost. 

 

 

2. Energie- en stofstromen 

 

De doelstellingen energie- en stoffenstromen (zie tabel 2-2) komen uiteraard het hele mariene 

ecosysteem inclusief de wadvogels ten goede. Een evenwichtige opbouw van het voedselweb 

maakt het ecosysteem als geheel veerkrachtiger en weerbaarder. Soorten hoger in de 

voedselpiramide zoals Zeeforel, oudere Bot en Zeeprik zullen hiervan profiteren. Cruciaal zijn de 

voedselrelaties bij de wadbodem waar algen, wadslakjes en borstelwormen een belangrijke rol 

spelen. Dominantie van aaseters (bijv. garnaal) indiceert een onbalans. 

Tabel 2-2 Overzicht kenmerken en doelstellingen bouwsteen Energie- en stofstromen 

Kenmerken Doelstellingen 

- Nutriënten stroomgebieden 

- Primaire productie 

- Energiestromen 

- Trofische niveaus 

- Draagkracht 

- Stoflimitaties 

2-1 Natuurlijke aanvoer van nutriënten en interne recirculatie ervan door 

remineralisatie zijn niet limiterend. De natuurlijke aanvoer van bouwstoffen 

(organisch materiaal) en nutriënten uit stroomgebieden is optimaal. 

2-2 Energie en bouwstoffen van primaire productie komen in principe alle 

trofische niveaus ten goede. 

2-3 De koppeling tussen benthische en pelagische energie- en 

stoffenstromen is in balans2.  

2-4 Er is alleen sprake van natuurlijke limitatie van stoffen.  

2-5 Het mariene ecosysteem heeft een biomassa die het systeem kan 

onderhouden. 

2-6 De hoeveelheid oogst voor menselijke consumptie wordt bepaald 

door het surplus biomassa3. 

 

 

3. Habitats en gradiënten 

 

De doelstellingen habitats en gradiënten (zie tabel 2-3) gaan over de betekenis van de 

wadbodem en de ondiepere, rustiger delen. Niet mobiele, aan de wadbodem gebonden soorten 

zoals mosselbanken, oesterriffen, kwetsbare structuurvormende soorten als Zeegras, Sertularia 

en Kokerwormen zijn van deze plekken afhankelijk. En zijn leefgebied voor andere soorten, zoals 

het Zeepaardje en zoöplankton (waaronder larven van de Botervis). Het zijn de kernen voor de 

biodiversiteit onder water. Goede gradiënten zijn cruciaal voor deze gemeenschappen om bij 

veranderende omstandigheden dichtbij weer een geschikte plek te vinden. 

 
1 Ook in de Waddenzee profiteren soorten van de aanwezigheid van (antropogeen) hard substraat. Denk bijvoorbeeld 

aan anemonen, zeepokken en schelpdieren. Dit substraat heeft kenmerken van een rotskust. 
2 Waarschijnlijk ontbreekt de praktische kennis om daar nu al consequenties aan te kunnen verbinden. 
3 Eigenlijk is dit een doelstelling, voortvloeiend uit element 6 (menselijke invloed) van het conceptuele model. 
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Tabel 2-3 Overzicht kenmerken en doelstellingen bouwsteen Habitats en gradiënten 

Kenmerken Doelstellingen 

- Geogene structuren 

- Biogene structuren 

- Gradiënten 

- Belangrijke habitats 

(- Connectiviteit / open 

uitwisseling) 

3-1 Er zijn maximale arealen4  habitats van goede kwaliteit voor 

gemeenschappen die substantieel bijdragen aan levenscycli van meerdere 

functionele groepen en/of energie- en stoffenstromen (door meerdere trofische 

niveaus); de kenmerken en de ecologische potentie van de wadbodem zijn 

daarbij bepalend. 

3-2 Er zijn optimale gradiënten5  (in kwaliteit en oppervlakte/lengte) voor 

minder mobiele gemeenschappen die substantieel bijdragen aan levenscycli 

van meerdere functionele groepen en/of energie- en stoffenstromen door 

meerdere trofische niveaus  

3-3 Er is een ongestoorde aanwezigheid en ontwikkeling van deze 

habitats en gradiënten binnen de klimatologische en hydromorfologische 

veranderingen door exogene factoren. 

3-4 Behoud (bescherming op systeemniveau) en ontwikkeling van ‘low 

resiliance’ gemeenschappen. 

3-5 Er zijn open verbindingen met de Noordzee en stroomgebieden 

(achterland), ondersteund met technische alternatieven voor migrerende 

soorten waar dat niet anders kan. 

 

4. Functionele groepen 

 

De doelstellingen functionele groepen (zie tabel 2-4) gaan over de betekenis van een compleet 

interactieweb inclusief de wadvogels en grote zeezoogdieren. Deze doelstellingen komen ook 

een sociaal-economische opgave van de Waddenzee ten goede. Uit een gezonde populatie van 

oude, en dus grotere, waddenzee-vissen is het goed oogsten met economische meerwaarde. 

Zeegras, Mosselen, oesters, Wadpieren, Kokkels, zagers, algen en Wadslakjes en al die andere 

soorten in en dicht bij de wadbodem zorgen voor een goede omzetting van voedsel en 

bouwstoffen. Paling, Harder, Fint, Zeeforel en de Stekelrog profiteren daar van. Doordat er 

meerdere soorten met dezelfde ecosysteemkenmerken zijn zoals binnen de groep 

borstelwormen kan het mariene ecosysteem tegen een stootje (weerbaar). Nieuwe soorten zoals 

de Amerikaanse ribkwal zijn ‘welkom’6. Of ze veroveren zich een plek binnen functionele groepen 

en doen dus mee. Of ze blijven een nichespeler. Doordat binnen functionele groepen de 

onderlinge relaties hecht zijn vormen nieuwkomers geen probleem. Om dat mogelijk te laten zijn 

is aandacht voor de weerbaarheid, bijvoorbeeld van de Kokkel, wel nodig. 

Tabel 2-4 Overzicht kenmerken en doelstellingen bouwsteen Functionele groepen 

Kenmerken Doelstellingen 

- Kernen van halo’s van 

biodiversiteit 

- Filtering SPM 

- Voortplant- en 

opgroeigebieden 

- Oogst uit surplus 

- Predatorrol mens 

4-1 Alle functionele groepen zijn in natuurlijke verhoudingen tot elkaar 

aanwezig op voor hun geschikte plekken in het ecosysteem, en dus de 

deelgebieden en habitats daarbinnen. 

4-2 Biobouwers (zeegras, riffen sabelaria, sertularia, kokerwormen, 

schelpdieren) krijgen de ruimte als kern van zones van grotere biodiversiteit op 

actuele en in potentie kansrijke plekken. 

 
4 Die maximale arealen in gezamenlijkheid nader te bepalen met meer informatie van het onderwaterlandschap 
5 Wat optimale gradiënten zijn zal per functionele groep verschillend zijn, denk aan lengte (in langs- en dwarsrichting), 

bodemsamenstelling, stromingscondities, beschutting, saliniteit e.d. Om die optimale gradiënten goed te kunnen bepalen 

– en hoe daarop is te sturen – is meer gebiedsinformatie nodig. 
6 We adviseren een proactieve kijk op nieuwe soorten, in een weerbaar ecosysteem zijn ze geen probleem. 
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4-3 We streven naar een maximaal areaal7  ongestoord leefgebied voor 

soorten die het aandeel zwevende stof in waterkolom verminderen 

(vastleggers, filteraars). 

4-4 Er is een optimaal areaal (inclusief gradiënten) beschikbaar voor 

voortplanten en opgroeien. 

4-5 Biobouwers en biobrekers krijgen voor hun ecosysteemfunctie-

invulling alle ruimte voor een natuurlijke habitat- en populatie-opbouw. 

4-6 Het mariene ecosysteem Waddenzee is gezond en weerbaar door 

grote functionele biodiversiteit zodat exoten minder gemakkelijk 

problematische niches innemen. 

4-7 Pelagische en demersale vissoorten krijgen alle ruimte voor een 

natuurlijke populatie-opbouw. Vissen kunnen oud en groot worden, meso en 

toppredatoren zijn op systeemniveau (weer) een ecologische factor van 

betekenis. 

4-8 Hogere trofische niveaus consumeren nutriënten in de vorm van 

biomassa. Op deze manier komen de nutriënten komen zo veel en zo goed 

mogelijk beschikbaar voor deze bovenliggende trofie niveaus. 

4-9 Oogst is mogelijk zolang de habitat- en populatie-opbouw niet worden 

verstoord en de natuurlijke massaverhouding tussen de trofie niveaus in tact 

blijft. 

4-10 Er vinden geen door de mens gestuurde bottom-up of top-down 

releases in het systeem plaats. Er is (voor zover beheerbaar) geen 

voedselconcurrentie in het systeem door mens en exoten. 

 

5. Trofische keteninteracties 

 

De doelstellingen trofische keteninteracties (zie tabel 2-5) zijn een aanvulling op die van 

functionele groepen. Ze gaan onder meer over bewuster om gaan met predator-prooi relaties, 

zowel bottom up als top-down. Een beter begrip hierover in de Waddenzee lijkt wenselijk. Met 

meer inzicht is ook beter te bepalen of er op is te sturen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de 

invloed van platvissen op de wadbodem-interacties, en de rol van de meso- en toppredatoren 

zoals Ruwe haai, Gevlekte gladde haai en Kabeljauw op dominantie bijvoorbeeld kwallen of 

zeesterren. 

Tabel 2-5 Overzicht kenmerken en doelstellingen bouwsteen Trofische keteninteracties 

Kenmerken Doelstellingen 

- Keteneffect predatie 

- Trofische interacties 

5-1 Verstoringen in het interactieweb zijn alleen van natuurlijke aard. 

5-2 Het aandeel mesopredatoren en toppredatoren (visetende 

middelgrote en grote vissen (zoals Kabeljauw, haaien en roggen), zeehonden, 

Bruinvis) is in biomassa en verspreiding evenwichtig met rest voedselpiramide. 

Er is een ruime diversiteit aan soorten en functionele diversiteit binnen deze 

functionele groepen. 

5-3 Op elk trofisch niveau komen meerdere soorten voor die door 

verschillende levenswijze (o.a. eetpatronen) de keteninteracties versterken en 

diversifiëren. 

 

 

 

 

 
7 Gebieden met hoge natuurlijke frequente resuspensie vallen hier buiten. 
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6. Regulering antropogene invloeden 

 

De doelstellingen antropogene invloeden (tabel 2-6)  grijpen op het hele mariene ecosysteem 

aan. Het scala aan herstel- en verbeteracties gaan individuele soorten zoals Zeegras, Sertularia, 

sublitorale schelpdierriffen, trekvissen en ‘klein grut’ van estuariene overgangen helpen. En 

daarmee de functionele biodiversiteit en veerkracht van het mariene ecosysteem als geheel. Het 

is daarmee een antropogene vertaling van de doelstellingen hiervoor. 

Tabel 2-6 Overzicht kenmerken en doelstellingen bouwsteen Regulering antropogene invloeden. 

Kenmerken Doelstellingen 

Niet van toepassing 6-1 Stuurbare menselijke invloeden die een bijdrage leveren aan de 

veerkracht en weerbaarheid (adaptief vermogen) van het mariene ecosysteem 

worden versterkt. 

6-2 Stuurbare menselijke invloeden die een negatieve invloed hebben op 

de veerkracht en de weerbaarbaarheid van het mariene ecosysteem worden 

voorkomen. 
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3 Natura 2000 (Habitat- en Vogelrichtlijn) 

3.1 Toelichting beleidskader 

Achtergrond en doelstelling 

In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld ter bescherming van de in Europa voorkomende vogels. 

Als aanvulling op de Vogelrichtlijn is in 1992 tevens de Habitatrichtlijn (HR) vastgesteld door de 

Europese Unie met als doel de Europese biodiversiteit te behouden door de bescherming van 

belangrijke Europese soorten en habitats. Om de biodiversiteitsdoelstelling te waarborgen 

dienen de Europese lidstaten beschermde gebieden aan te wijzen voor de vogelsoorten en hun 

habitat genoemd in bijlage I van de VR en habitattypen en soorten genoemd in bijlage I en II van 

de HR. Daarbij moeten de lidstaten specifiek natuurbeleid- en beheer voor deze gebieden 

opstellen met gepaste maatregelen om de biodiversiteitsdoelstelling te bevorderen. De 

verplichtingen voor de bescherming van specifieke soorten en habitats die vanuit de VHR worden 

gesteld, zijn in Nederland verwerkt in de Wet natuurbescherming (Wnb) (2017; voormalig 

Natuurbeschermingswet). Hierin staan onder andere vereisten voor vergunningverlening van 

activiteiten in de Waddenzee die natuurdoelstellingen kunnen aantasten. In het beheerplan 

Waddenzee wordt een overzicht gegeven van de benodigde maatregelen die nodig zijn om de 

doelstellingen te verwezenlijken. 

 

Systematiek 

Het Natura 2000 doelendocument vormt de Nederlandse concretisering van de Vogelrichtlijn- en 

Habitatrichtlijn-doelstelling. Hierin zijn de gunstige Staat van Instandhouding (SVI) van 

habitattypen en soorten vastgelegd. Ook zijn hierin de belangrijkste kernopgaven voor Nederland 

omschreven. Deze kernopgaven geven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven aan voor de 

habitattypen en soorten die in het gebied aanwezig zijn, alsmede het belang van de bijdragen 

van het betreffende gebied aan de realisatie van de landelijke doelen. Met de kernopgaven wordt 

bundeling en focus aangebracht in de individuele instandhoudingsdoelstellingen. De 

kernopgaven vergen een samenhangende beheer- en inrichtingsaanpak op landschaps- en 

gebiedsniveau. Naast het doelendocument zijn profielendocumenten opgesteld voor de 

habitattypen en soorten. In de profielendocumenten wordt toelichting gegeven op de 

verschillende ecologische kwaliteitskenmerken en de definitie van de betreffende habitattypen 

en soorten, het relatieve belang, de ecologische vereisten en de beoordeling van de landelijke 

SVI. De kwaliteit van een habitattype betreft de ‘structuur en functie’ van het habitattype. Onder 

het aspect ‘Kwaliteit’ vallen volgens de profielendocumenten op landelijk niveau de onderdelen 

‘Typische soorten’, ‘Abiotische kenmerken’ en ‘Overige kenmerken van een goede structuur en 

functie’ die voor elk habitattype kunnen verschillen.  

3.2 Juridisch afdwingbare eisen t.a.v. bouwstenen 

In onderstaande paragrafen worden ten eerste de algemene juridisch afdwingbare eisen vanuit 

Natura 2000 toegelicht, waarna vervolgens wordt beschreven wat de juridisch afdwingbare eisen 

zijn t.a.v. de bouwstenen uit het Streefbeeld Onderwaternatuur Waddenzee. 

 

Vanaf 2004 geldt voor de aangewezen Natura 2000-gebieden de bescherming van de HR zoals 

gesteld in artikel 6, leden 1 t/m 4 welke verplicht zijn voor alle lidstaten. Daaronder vallen 

zogenaamde positieve- als preventieve instandhoudingsmaatregelen. Artikelen 12 t/m 16 HR 

bevatten specifieke (verbods)bepalingen voor de bescherming van soorten uit bijlagen IV en V. 

De gebiedsbeschermende bepalingen (HR artikel 6) zijn juridisch vastgelegd in artikel 2.2 (lid 1 

en 2) en artikel 2. Wnb, waarmee respectievelijk het beheerplan (positieve 
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beschermingsmaatregel), het verslechteringsverbod en de vergunningplicht (preventieve 

beschermingsmaatregelen) gewaarborgd zijn. De soortsbeschermende bepalingen zijn 

vastgelegd in artikel 3.1 t/m 3.9 Wnb.  

 

Beheerplan 

De verplichting tot het opstellen van een beheerplan voor een Natura 2000 gebied kan gezien 

worden als de Nederlandse vertaling van de verplichting uit artikel 6, lid 1 HR om de nodige 

(positieve) instandhoudingsmaatregelen te treffen. Het is verplicht om in het beheerplan 

minimaal de maatregelen die nodig zijn om de doelen te behalen en de beoogde resultaten van 

de maatregelen te omschrijven. Het beheerplan moet binnen 3 jaar na definitieve aanwijzing van 

het Natura 2000 gebied opgesteld worden en is geldig voor een periode van 6 jaar waarna het 

herzien of verlengd kan worden. Tevens kan het beheerplan gewijzigd worden in de periode 

waarvoor het is opgesteld. Het beheerplan fungeert in de praktijk als het 

implementatieprogramma voor het natuurbeheer van het gebied en wordt beschouwd als kader 

voor vergunningverlening en het reguleren van bestaande activiteiten in het gebied (Kole 2014). 

 

Verslechteringsverbod 

Een steeds belangrijker wordende vorm van bescherming is bescherming via het 

verslechteringsverbod (behoud als ondergrens) (artikel 6, lid 2 HR; artikel 2.2, lid 2 Wnb): 

 

‘De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 

verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 

aangewezen, voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant 

effect zouden kunnen hebben.’ 

 

Naast de maatregelen die getroffen moeten worden voor het beheerplan, betreft het 

verslechteringsverbod een voortdurend geldende verplichting die ook buiten het beheerplan om 

maatregelen kan vereisen.  

 

Vergunningplicht 

De vergunningplicht is de belangrijkste implementatie van de preventieve gebiedsbeschermende 

bepalingen in de HR. Zo bestaat een beoordelingsverplichting voor plannen en projecten die 

mogelijk significante gevolgen kunnen hebben op de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen 

(Artikel 2.7, lid 1 en 2). Zo stelt artikel 2.7, lid 2 dat het verboden is om: 

 

‘zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te 

verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren 

of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 

aangewezen’ (Artikel 2.7, lid 2 Wnb). 

 

Om deze mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen en te 

voorkomen wordt als vertaling van artikel 6, lid 3 in de HR een Habitattoets uitgevoerd bestaande 

uit een voortoets en een zogenaamde passende beoordeling. De voortoets wordt uitgevoerd om 

te bepalen of een passende beoordeling noodzakelijk is. Hierin worden door de initiatiefnemer 

alle activiteiten zowel binnen als buiten het gebied omschreven met de te verwachte negatieve 

effecten voor het gebied (Backes et al. 2007). Wanneer significante negatieve gevolgen voor een 

Natura 2000 gebied niet kunnen worden uitgesloten wordt een passende beoordeling (PB) 

gemaakt. Volgens de Wnb ingevolge de HR zijn er verder geen specifieke criteria waar de 
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passende beoordeling aan moet voldoen. Wel geldt dat het voorzorgsprincipe8 van toepassing 

is en rekening gehouden moet worden met cumulatieve effecten door een zogenoemde 

cumulatietoets (Broekmeyer & Sanders 2013).  

 

Het begrip ‘significantie’ is door de HR niet nader gespecificeerd. Echter is door de Europese 

Commissie aangegeven dat aan het begrip objectieve inhoud moet worden gegeven. Dit is 

uitgewerkt in de ‘Leidraad significantie’ (versie 27 mei 2010). Hierin staat dat voor habitattypen 

getoetst moet worden aan zowel het oppervlakte als de kwaliteit omschreven in de 

profielendocumenten (Steunpunt Natura 2000 2010). Dit geldt ook voor projecten buiten het 

gebied die een effect op het gebied kunnen hebben (externe werking). Wanneer uit de PB naar 

voren komt dat sprake is van significante effecten, mag het project enkel doorgang vinden 

wanneer er geen Alternatieve oplossingen voor het project bestaan, wanneer sprake is van 

Dwingende redenen van groot openbaar belang en de nodige Compensatie regelingen worden 

getroffen (de zogenaamde ADC-toets).  

 

Het beheerplan wordt hierbij als het instrument gezien om voor het betreffende gebied per 

habitat, dan wel soort inzichtelijk te maken wanneer sprake is van (mogelijke) significante 

gevolgen. In de beheerplannen vindt namelijk de uitwerking van de 

instandhoudingsdoelstellingen in omvang, ruimte en tijd plaats, waarmee de (ecologische) 

bedoeling van die instandhoudingsdoelstellingen goed geduid en geconcretiseerd kan worden.  

 

In paragrafen 3.2.3, 3.2.6 en 3.3 wordt nader ingegaan op de vergunningplicht t.a.v. bescherming 

van de ecologische bouwstenen van het streefbeeld.  

 
Wijze van verantwoording juridische eisen 

Overkoepelend stelt de HR verplichtingen aan de lidstaten om toe te zien op de staat van 

instandhouding en of en hoe de doelstellingen nagestreefd worden. De lidstaten dienen dit 

volgens de EC te doen aan de hand van een monitoringsprogramma (EC 2011). De lidstaat  is 

conform artikel 17 verplicht om elke zes jaar aan de EC verslag te doen van:  

- de getroffen instandhoudingsmaatregelen 

- het effect van de maatregelen op de staat van instandhouding van de betreffende 

habitats en soorten. Voor habitattypen dient een beoordeling te worden gemaakt van de 

aspecten ‘verspreiding’, ‘oppervlakte’, ‘kwaliteit’ en ‘toekomstperspectief’ en voor 

(vogel)soorten dienen de aspecten ‘verspreiding’, ‘populatie’, ‘leefgebied’ en 

‘toekomstperspectief’ beoordeeld te worden (EC 2011). 

- de belangrijkste resultaten van het monitoringsprogramma 

 

Daarnaast stelt de EC dat de gegevens per gebied in de Natura 2000-database door de lidstaten 

actueel gehouden moeten worden (Artikel 4, lid 1; Artikel 17). Dit moet worden gedaan aan de 

hand van het zogenaamde Standard Data Form dat ook gebruikt is voor de gebiedsaanmelding. 

De EC kan na de evaluatie van de bijdrage van Natura 2000 aan de kerndoelstellingen ook 

overwegen om de status van een beschermd gebied te ontnemen als de natuurlijke ontwikkeling 

dit rechtvaardigt (Artikel 9). Tevens kunnen zo nieuwe gebieden worden toegevoegd (Artikel 1, 

lid 1) 

 

 
8 Dit houdt in dat voordat er toestemming wordt gegeven voor een activiteit, op wetenschappelijke grond zekerheid is 

verkregen dat het project geen significant schadelijke gevolgen heeft voor het gebied. 
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3.2.1 Fundament hydro- en morfodynamiek 

Voor de kenmerken van bouwsteen ‘Fundament hydro- en morfodynamiek’ (zie paragraaf 2.2) 

zijn binnen Natura 2000 geen specifieke op zichzelf staande instandhoudingsdoelen 

opgenomen, waardoor er in die zin geen juridisch afdwingbare eisen hiervoor bestaan. Echter, 

worden bepaalde kenmerken wél genoemd als onderdeel van het toetsingscriterium kwaliteit 

(onderdeel ‘abiotische randvoorwaarden/kenmerken’ en ‘overige kenmerken van goede 

structuur en functie’) in de profielendocumenten van de aangewezen onderwater habitattypen 

(zie Bijlage 1, tabel 1).  

 

Onder het kwaliteitskenmerk abiotische randvoorwaarden worden zowel de vereisten 

betreffende dynamiek, zoutgehalte en helderheid benoemd voor het betreffende 

onderwaterhabitattypen. Daarnaast wordt de aanwezigheid van variatie in hydrodynamiek 

(ongestoorde getijdenbewegingen en invloed van golfwerking) genoemd als kenmerk van goede 

structuur en functie voor habitattype H1110A Permanent overstroomde zandbanken alsmede 

H1130 Estuaria. Ook de variatie in sedimentsamenstelling (H1110A, H1140A), goede 

waterkwaliteit / voldoende zuurstof (H1110A, H1130), troebelheid en temperatuur (H1130) en in 

het algemeen een levensgemeenschap die past bij de natuurlijke hydrodynamische gradiënten 

(H1140A) wordt genoemd (zie Bijlage 1, tabel 1).  

 

Daarnaast worden in het beheerplan Waddenzee (2016) verschillende ecologische vereisten 

voor de specifieke habitattypen genoemd, waaronder aanwezigheid getij, golven en sediment. 

In Kernopgave 1.16 voor behoud schorren en zilte graslanden, worden nog zoet-zout 

overgangen en verscheidenheid in substraat en getijregime benoemd (zie bijlage 1 tabel 1).  

 

Mate van bescherming 

Volgens de Leidraad significantie (Steunpunt Natura 2000 2010) dient bij een beoordeling op 

een mogelijk significant effect op een habitattype getoetst te worden op zowel het oppervlakte 

als de kwaliteit. Hierin komt naar voren dat voor het aspect ‘Kwaliteit’, de verwachte afname ten 

opzichte van de huidige kwaliteit moet worden vergeleken met de kwaliteit van de begintoestand, 

die volgens de instandhoudingsdoelstellingen moet worden behouden of verbeterd zoals volgens 

de termen voor verschillende kwaliteitskenmerken genoemd in de profielendocumenten.  

 

Via deze weg dient ook dusdanig getoetst te worden aan de in de profielendocumenten 

genoemde aspecten voor de bouwsteen Fundament hydro- en morfodynamiek. De bescherming 

van sommige kenmerken van deze bouwsteen zou juridisch dus indirect geborgd moeten worden 

middels een correct uitgevoerde passende beoordeling. In de praktijk is dit niet altijd het geval 

(zie paragraaf 3.2.6 en 3.3) en de bescherming is dus beperkt (zie tabel 3-4). 

 

Zowel de kernopgaven als de ecologische vereisten zijn juridisch niet geborgd (Van der Zee et 

al. 2021). De kernopgaven maken geen onderdeel uit van een aanwijzingsbesluit en daarom 

spelen ze geen rol bij de significantiebepaling en worden dus vaak niet meegenomen in 

beoordelingen van activiteiten. 

 

3.2.2 Energie- en stofstromen 

Evenals voor bouwsteen fundament hydro- en morfodynamiek zijn voor de kenmerken van 

bouwsteen ‘Energie- en stofstromen’ binnen Natura 2000 geen specifieke op zichzelf staande 

instandhoudingsdoelen opgenomen en zijn dus niet direct beschermd.  
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Binnen de profielendocumenten van de onderwater habitattypen van de Waddenzee worden 

sommige kenmerken van bouwsteen energie- en stofstromen wel benoemd (zie bijlage 1 tabel 

1). Zo is een hoge productiviteit voor H1130 een kenmerk van goede structuur en functie en 

wordt bij de ecologische vereisten voor H1140A benoemd dat de processen die primaire 

productie ondersteunen aanwezig dienen te zijn en dat de aanvoer van voedsel voor benthos 

deels uit aanvoer uit de Noordzee komt en deels door lokale primaire productie in het systeem 

komt.  

 

Mate van bescherming 

Voor de bouwsteen Energie- en stofstromen is de bescherming net als Fundament hydro- en 

morfodynamiek enkel indirect geborgd via de kwaliteitsbeschrijving van de betreffende 

habitattypen. Gezien enkel de (primaire) productie wordt genoemd, is de bescherming van deze 

bouwsteen zeer beperkt te noemen (zie tabel 3-4). 

 

3.2.3 Habitats en gradiënten 

De Waddenzee is toegewezen aan het Natura 2000 landschap ‘Noordzee, Waddenzee en Delta’. 

Per landschap zijn kernopgaven gedefinieerd (zie tabel 3-1). De kernopgave ‘landschappelijke 

samenhang en interne compleetheid’ vormt de basis voor de ecologische vereisten voor alle 

habitattypen en soorten in dit landschap en is als volgt toegelicht: 

 

‘Behoud of herstel ruimtelijke samenhang diep water, kreken, geulen, ondiep water, platen, 

kwelders of schorren, stranden en bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen. Behoud 

openheid, rust en donkerte. Voor vogels betekent dit voldoende rust en ruimte om te foerageren 

en voldoende rustige hoogwatervluchtplaatsen op korte afstand van foerageergebieden in het 

intergetijdengebied’ (Doelendocument 2006). 

 

De Waddenzee is onder Natura 2000 aangewezen voor verschillende onderwaterhabitattypes: 

H1110A - Permanent overstroomde zandbanken, H1130 – Estuaria en H1140A: Slik- en 

zandplaten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd (tabel 3-2). Voor alle habitattypes 

geldt een behoudsdoelstelling voor het oppervlakte en een uitbreidings-/verbeterdoelstelling voor 

kwaliteit.  

 

Bouwsteen Habitats en gradiënten is binnen Natura 2000 dus direct geborgd via de aanwijzing 

van instandhoudingsdoelen voor de onderwaterhabitattypes. De volgende kenmerken van de 

bouwsteen worden specifiek genoemd als verbeterkans voor kwaliteit: 

- biogene structuren (mosselbanken H1110A, H1130, H1140A),  

- gradiënten (zoet-zout H1110A, H1130 (trekroute voor vissen), H1140A) 

- belangrijke habitats (zeegras- en ruppiavelden, mosselbanken H1130 en H1140A) 

- connectiviteit (zie gradiënten). 

 

Het bouwsteenkenmerk geogene structuren is deel van de habitatomschrijving H1110A in het 

profielendocument. 
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Tabel 3-1 Overzicht kernopgaven N2000 landschap Noordzee, Waddenzee en Delta 

Onderwerp Kernopgave 

1.03, W Overstroomde 

zandbanken en biogene 

structuren 

Verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) 
H1110A o.a. met biogene structuren met mossels. Tevens van belang als 
leefgebied voor eider A063 en zwarte zee-eend A065 en als kraamkamer voor 
vis. 

1.07 Zoet-zout overgangen 

Waddengebied 

Herstel zoet-zoutovergangen (bijvoorbeeld via spuiregime en vistrappen) i.h.b. 
visintrek Afsluitdijk, Westerwoldse Aa en Lauwersmeer/ Reitdiep in relatie tot 
Drentsche Aa (rivierprik H1099) 

1.09 Achterland Fint Behoud van verbinding met Schelde en Eems ten behoeve van paaifunctie voor 
fint H1103 

1.10 Diversiteit 

getijdenplaten 

Verbetering kwaliteit ‘slik- en zandplaten’ (getijdengebied) H1140A ten behoeve 
van vergroting van de diversiteit 

1.11 Rust- en 

foerageergebieden 

Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broedvogels zoals 
voor bonte strandloper A149, rosse grutto A157, scholekster A130, kanoet A143, 
steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor gewone zeehond H1365 
en grijze zeehond H1364 

1.13 Voortplantingshabitat Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat (waaronder 
‘embryonale duinen’ H2110) voor bontbekplevier A137, strandplevier A138, 
kluut A132, grote stern A191 en dwergstern A195, visdief A193 en grijze zeehond 
H1364 

1.16 Diversiteit schorren 

en kwelders 

Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van ‘schorren en zilte graslanden’ 
(buitendijks) H1330_A met alle successiestadia, zoet-zoutovergangen, 
verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats 

 

 

Tabel 3-2 Overzicht onderwaterhabitattypes Waddenzee inclusief doelstelling, bijbehorende kernopgave en toelichting 

kwaliteitsverbetering. = behoud; > uitbreiding. (Natura 2000 Aanwijzingsbesluit 2008). 

Habitattype Doelstelling oppervlakte Doelstelling kwaliteit Kernopgave 

H1110A Permanent overstroomde 

zandbanken 
= > 1.03 

Toelichting: Kwaliteitsverbetering is vooral mogelijk door een deel van de mosselbanken betere ontwikkelingskansen te bieden 

(diverse stadia van ontwikkeling aanwezig) en door het herstel van de omvang en samenstelling van de visstand. Kenmerkend 

voor het systeem is de functionele samenhang van verschillende deelsystemen zoals eb- en vloedgeulen en droogvallende 

platen (H1140). Herstel van zoet-zout gradiënten is tevens van belang voor verbetering van de kwaliteit van dit habitattype 

(Aanwijzingsbesluit). 

 

H1130 Estuaria = >  

Toelichting: Kwaliteitsverbetering heeft met name betrekking op het herstellen van een optimaal bodemleven en het bieden 

van een goed functionerende trekroute voor vissen. Tot de beoogde kwaliteitsverbetering behoort ook een zo spoedig 

mogelijk herstel van zeegrasvelden en mosselbanken. (Aanwijzingsbesluit) 

 

H1140A Slik- en zandplaten = > 1.10 

Toelichting: 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 zeegras- en ruppia-velden. Onder meer 

herstel van geleidelijke zoet-zoutovergangen is hiervoor van belang (Aanwijzingsbesluit) 

 

 

Mate van bescherming 

Zoals eerder genoemd dient volgens de Leidraad significantie (Steunpunt Natura 2000 2010) bij 

een beoordeling op een mogelijk significant effect op een habitattype getoetst te worden op de 
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instandhoudingsdoelen. De bouwsteen Habitats en gradiënten is daarom direct beschermd (zie 

tabel 3-4). De kernopgaven zijn daarentegen niet juridisch geborgd (Van der Zee et al. 2021). 

 

Voor alle drie de habitattypes is in de Nederlandse wet vastgesteld dat er geen sprake is van 

een significant effect van het aspect ‘Oppervlakte’ als oppervlakteverlies van minder dan 10 

hectare (10.000 m²) optreedt, ténzij ‘het fysisch-ecologisch functioneren’ van het systeem wordt 

aangetast. Daarbij moet altijd een passende beoordeling gemaakt te worden waarbij cumulatie 

in ogenschouw wordt genomen. Wanneer significante effecten optreden, dient de ADC-toets 

doorlopen te worden wanneer het project toch doorgang moet vinden (Steunpunt Natura 2000 

2010). Onder de 10 ha dient ook getoetst te worden voor het aspect ‘Kwaliteit’, waarbij de 

verwachte afname ten opzichte van de huidige kwaliteit moet worden vergeleken met de kwaliteit 

van de begintoestand, die volgens de instandhoudingsdoelstellingen moet worden behouden of 

verbeterd zoals volgens de termen voor verschillende kwaliteitskenmerken genoemd in de 

profielendocumenten. Bovendien geldt het verslechteringsverbod. In de praktijk is de 

bescherming via dit beleid echter niet standaard geborgd (zie paragraaf 3.2.6 en 3.3).  

 

Onder de ‘kwaliteit’ (typische soorten zie bijlage 1, tabel 2 t/m 4) van de habitattypes vallen ook 

de mosselbanken en andere structuurvormende soorten (schelpkokerwormen en zeegrassen). 

Meer directe bescherming via aanwijzing van H1170 Riffen, is in tegenstelling tot het Deense en 

Duitse wad in Nederland niet toegepast.  

 

Naast bescherming via het verslechteringsverbod en vergunningverlening worden op grond van 

Artikel 2.5 Wnb (voormalig artikel 20, Nbw), jaarlijks door het ministerie van LNV gebieden 

vastgesteld die tijdelijk of permanent gesloten kunnen worden voor vaarrecreanten om de rust 

en foerageermogelijkheden van zeehonden en vogels te waarborgen. Daarnaast zijn er gesloten 

gebieden aangewezen voor de schelpdier- en garnalenvisserij. 

3.2.4 Functionele groepen 

De Waddenzee is onder Natura 2000 direct aangewezen voor verschillende onderwatersoorten, 

waaronder drie vissen en drie zeezoogdieren waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn 

geformuleerd (zie tabel 3-3). Daarnaast zijn verschillende soorten gekenmerkt als zijnde ‘typisch’ 

voor een habitattype (zie bijlage 1 tabel 2 t/m 4). Deze typische dienen als indicator voor de 

kwaliteit van het habitattype. 

 

De streefbeeldkenmerken voor bouwsteen Functionele groepen komen niet in zijn geheel terug 

binnen Natura 2000. Zo komen niet alle belangrijke structuurvormende soorten voor in de 

kwaliteitsbeschrijving van de habitattypes, maar ligt de focus op mosselbanken (hoewel zeegras, 

Ruppia en schelpkokerwormen ook genoemd worden (zie bouwsteen Habitats en gradiënten 

paragraaf 3.2.3)). Daarnaast zijn predatoren alleen in de vorm van zeezoogdieren aanwezig. Het 

belang van de aanwezigheid en bescherming van haaien en roggen als top- en mesopredator 

wordt niet genoemd. Daarnaast is voor de selectie van typische soorten bepaald dat exoten en 

zeldzame soorten niet worden meegenomen en dat ‘het niet de bedoeling is in de lijst álle 

typische soorten op te nemen die in de levensgemeenschap van het habitattype (of de 

afzonderlijke subtypen) voorkomen. Zo zijn bij de mariene habitattypen niet alle trofische niveaus 

(primaire producenten, zoöplankton, grote predatoren) en soortgroepen (bijvoorbeeld 

naaktslakken, wieren) vertegenwoordigd’  (Min. EZ 2014). ). Door de uitsluiting van onder andere 

zeldzame soorten, exoten, verschillende trofische niveaus (zoals primaire producenten en 

toppredatoren) en de vaststelling van enkel aan- of afwezigheid wordt een goede beoordeling 

van het habitattype mogelijk beperkt. 
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Wel wordt in de profielendocumenten onder de kwaliteitsbeschrijving van ‘overige kenmerken 

van een goede structuur en functie’ voor de habitattypen Estuaria en Slik- en zandplaten een 

hoge biodiversiteit (H1130), functie als kinderkamer en opgroeigebied vis (H1130, H1140A), 

voedselfunctie (H1130), aanwezigheid biotische structurerende elementen (H1130, H1140A) en 

bodemfauna passend bij de lokale natuurlijke omstandigheden (H1140A) genoemd (zie bijlage 

1, tabel 1). 

Tabel 3-3 Overzicht aangewezen onderwater habitatsoorten Waddenzee. 

Habitatsoort 
Doelstelling 

populatie 

Doelstelling leefgebied 
Kernopgave 

Oppervlakte Kwaliteit 

H1095 Zeeprik > = =  

H1099 Rivierprik > = = 1.07 

H1103 Fint > = = 1.09 

H1351 Bruinvis = = =  

H1364 Grijze zeehond = = = 1.11, 1.13 

H1365 Gewone zeehond > = = 1.11 

 

 

Mate van bescherming 

Enkele vissoorten en zeezoogdieren (habitatsoorten) zijn direct beschermd via de HR. Ook bij 

de bescherming van habitatsoorten dienen evenals bij habitatbescherming maatregelen te 

worden vastgesteld in het beheerplan en dient passend beoordeeld te worden door de 

vergunningplicht wanneer zich mogelijk significante effecten kunnen voordoen.  

 

De bovengenoemde kwaliteitskenmerken die aansluiten bij de bouwsteen Functionele groepen 

zijn indirect beschermd via de bescherming van de onderwater habitattypes. Zoals eerder 

genoemd hangt de bescherming af van de manier waarop getoetst wordt voor de 

vergunningverlening (zie ook voorgaande paragrafen en paragraaf 3.2.6 en  3.3). Alles bij elkaar 

kan de bescherming voor bouwsteen Functionele groepen aangemerkt worden als beperkt (zie 

tabel 3-4). 

3.2.5 Trofische keteninteracties 

Van de kenmerken van de bouwsteen Trofische keteninteracties wordt geen specifieke 

beschrijving gegeven binnen Natura 2000. Zoals genoemd bij bouwsteen Functionele groepen 

worden wel enkele zeezoogdieren en vissen direct beschermd en worden verschillende 

soort(groep)en als typische soort aangemerkt (zie bijlage 1 tabel 2 t/m 4), echter wordt de 

interactie hiertussen niet als kwaliteitskenmerk beschreven. Wel wordt een gebalanceerde 

aanwezigheid van micro- en macro algen genoemd als onderdeel van ‘overige kenmerken van 

structuur en functie’ van habitattype H1140A (zie bijlage 1 tabel 1).  

 

Mate van bescherming 

Er bestaat praktisch geen bescherming voor bouwsteen Trofische keteninteracties binnen het 

Natura 2000 beleidskader (zie tabel 3-4)..  

 

3.2.6 Regulering antropogene invloeden 

Lidstaten zijn door Natura 2000 verplicht maatregelen te nemen om aan de 

instandhoudingsdoelen van de aangewezen natuurwaarden te voldoen en te zorgen dat de 
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goede staat van instandhouding wordt gewaarborgd en geen verslechtering optreedt 

(verslechteringsverbod). Het Natura 2000 beleidskader biedt verschillende mogelijkheden om 

antropogene invloeden te reguleren, welke grotendeels in voorgaande paragrafen benoemd zijn. 

Het gaat hierbij om: 

 

- Maatregelen zoals beschreven in het beheerplan (positieve beschermingsmaatregel), 

die nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen en tussentijdse 

verslechtering van de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van soorten te 

voorkomen. waaronder o.a.: 

o Handhaving 

o Gesloten gebieden 

o Verbetermaatregelen kwaliteit habitats en leefgebieden 

o Kennisontwikkeling 

- Vergunningplicht (preventieve beschermingsmaatregel) 

 

Uit de praktijk blijkt dat de beheermaatregelen uit het beheerplan Waddenzee niet altijd 

voldoende zijn om aan een goede bescherming te voldoen (Fieten 2018). De effectiviteit van 

maatregelen, zoals gesloten gebieden voor visserij, is geheel afhankelijk van het tijdsbestek en 

het praktische verloop. Zo lijkt er toch te worden gevist in gesloten gebieden (Troost et al. 2018).  

Handhaving van de maatregelen is dan ook van groot belang om aan de 

instandhoudingsdoelstellingen te voldoen.  

 

Daarnaast kan bediscussieerd worden of het beheerplan een goede en volledige implementatie 

is van Artikel 6, lid 1 HR. Volgens Kole (2014) is dit niet geheel het geval, aangezien de uitvoering 

van het beheerplan inclusief de opgenomen instandhoudingsdoelstellingen niet in rechte 

afdwingbaar is omdat de bevoegdheidsgrondslag hiervoor ontbreekt in de Wnb. Artikel 2.3, lid 3 

Wnb stelt dat ‘de daartoe bevoegde bestuursorganen zorgdragen voor een tijdige uitvoering van 

de door hen te treffen, in het beheerplan opgenomen maatregelen, voor zover zij met het 

opnemen van die maatregelen hebben ingestemd’. Volgens Kole (2014) is dit niet meer dan een 

inspanningsverplichting en geen harde verplichting zoals de vergunningplicht. Echter valt dit te 

betwisten vanuit Europeesrechtelijk perspectief (Fieten 2018).  

 

Echter blijkt uit de analyse en interviews met ervaringsdeskundigen dat, hoewel de regels voor 

vergunningverlening en toetsing wettelijk zijn vastgelegd en er richtlijnen zijn opgesteld om 

onduidelijkheid te voorkomen, de vergunningplicht voor de Waddenzee niet altijd even gedegen 

wordt uitgevoerd (Fieten 2018). Zo dient bij een passende beoordeling ook rekening gehouden 

te worden met cumulatieve effecten, wat door het scala aan activiteiten vaak vermoeilijkt wordt 

(Broekmeyer & Sander 2013). Ook is duidelijk dat het voorzorgsprincipe vrijwel niet wordt 

toegepast wanneer onduidelijkheid bestaat over mogelijke effecten. Daarnaast is de richtlijn voor 

toetsing aan kwaliteit interpretabel waardoor dit onderdeel relatief subjectief beoordeeld wordt. 

De typische soorten zijn daarnaast weinig indicatief voor de kwaliteit van het habitattype omdat 

ze heel algemeen voorkomend zijn, er niet getoetst wordt op aantallen en er geen zeldzame 

soorten op de lijst staan (zie paragraaf 3.2.4). Verder lijkt er weinig coherentie en 

onafhankelijkheid te zijn in de vergunningverlening in het algemeen, wat tot gevolg heeft dat de 

bescherming van de onderwaternatuur van de Waddenzee niet gegarandeerd is (Fieten 2018). 

 

3.3 Kansen voor bescherming en borging 

Natura 2000 kan worden gezien als een relatief statisch kader waarin gestuurd wordt op soorten 

en habitats wat naar voren komt in de vergunningverlening. Uit evaluatie van projecten in de 
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Waddenzee door Van der Heijden et al. (2019) blijkt dat in de praktijk bevoegde gezagen 

verschillende toetsingskaders hanteren of een effect al dan niet significant is. Zo maakt het 

Ministerie van LNV veel gebruik van de 'Leidraad Bepaling Significantie' en hanteert ze strikt de 

doelensystematiek (toetsen aan de instandhoudingsdoelen). De Provincies gaan zeker ook uit 

van de doelensystematiek, maar beoordelen daarnaast de effecten ook vanuit het hele 

ecosysteem (ecosysteembenadering).  Volgens Mendelts & Boerma (2011) biedt artikel 6 lid 3 

van de HR hiervoor mogelijkheden, waardoor niet alle instandhoudingsdoelstellingen zonder 

meer in acht moeten worden genomen, maar dat een zekere uitwisseling tussen de 

instandhoudingsdoelstellingen mogelijk is wanneer dit het ecosysteem niet ten nadele komt.   

 

Daarnaast biedt de herziening van instandhoudingsdoelen een kans voor betere bescherming 

en borging. De Europese Commissie en de Advocaat Generaal van het HvJEU hebben bepaald 

dat Natura 2000-gebieden ook bescherming behoeven (conform het artikel 6 HR regime) voor 

soorten en habitattypen waarvoor gebiedsbescherming is vereist en die meer dan 

verwaarloosbaar voorkomen, ook wanneer de lidstaat het gebied niet voor dat habitattype of die 

soort heeft aangewezen. Veel gebieden in Nederland zijn daarom momenteel voor te weinig 

habitattypen en soorten aangewezen. Dit kan ook voor de Waddenzee gelden (bijv. voor H1170 

riffen). Daarbij moet worden uitgegaan van de huidige situatie, dus ook nieuw ontstane waarden 

die aan het voorgaande voldoen behoeven gebiedsbescherming conform art. 6 HR (pers. comm. 

C. Bastmeijer). 

 

Om het bestaande kader van Natura 2000 beter te benutten voor de bouwstenen van het 

streefbeeld zou gekeken kunnen worden naar de volgende punten: 

 

- Aanscherping kwaliteitsbeschrijving: aanpassing van de kwaliteitsbeschrijving van de 

habitattypen op een zodanige manier dat er recht wordt gedaan aan de dynamiek en het 

ecosysteem 

- Typische soorten als indicatorsoorten: de soortenlijst kan aan worden gepast aan de 

hand van nieuwe kennis (Min. EZ 2014). In dit geval zouden de typische soorten wellicht 

aangepast kunnen worden zodat ze functioneel kunnen dienen als indicator van 

kwaliteit, waarbij niet alleen af- en aanwezigheid wordt gemonitord, maar veranderingen 

over de tijd. Hiervoor zou gebruik gemaakt kunnen worden van de methodiek van de 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (zie hoofdstuk 5).  

- Maatregelen toespitsen op bouwstenen: binnen het beheerplan zouden maatregelen 

opgesteld kunnen worden die specifiek waarde en borging kunnen geven aan de 

bouwstenen van het streefbeeld 

- Aanscherping vergunningverlening: de huidige vergunningverlening lijkt niet voldoende 

recht te doen aan de onderwaternatuur. Door o.a. aanscherping van de 

kwaliteitsbeschrijving en betere toetsing hierop, zouden de bouwstenen van het 

streefbeeld mogelijk een betere bescherming kunnen krijgen binnen dit kader. 

- Herziening instandhoudingsdoelen: betere bescherming voor habitats en soorten die 

meer dan verwaarloosbaar voorkomen. 

 

Naast bovengenoemde punten kunnen bescherming en borging ook via een andere route 

ingevuld worden. Zoals genoemd kunnen op grond van Artikel 2.5 Wnb (voormalig artikel 20, 

Nbw), gebieden worden aangewezen die tijdelijk of permanent gesloten kunnen worden voor 

recreatie en visserij. Ook hier zou een beroep op gedaan kunnen worden om directe 

bescherming van het streefbeeld onderwaternatuur te bewerkstelligen. Vanuit ecologisch 

perspectief dient specifiek gekeken te worden naar locaties waar menselijke activiteiten 

(waaronder bodemberoering) de meeste impact hebben, zoals in van nature laag dynamische 

gebieden met een specifieke bodemgemeenschap (Rippen et al. 2020). 
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3.4 Samenvatting Natura 2000 

Onderstaande tabel 3-4 geeft een samenvatting van de mate van bescherming en de kansen 

binnen het Natura 2000 kader ten aanzien van de bouwstenen streefbeeld onderwaternatuur 

Waddenzee. Ter afsluiting zijn een aantal algemene aandachtspunten voor OWN t.a.v. Natura 

2000 geformuleerd (Box 3-1). 

Tabel 3-4 Overzicht mate van bescherming en kansen binnen N2000.  

Bouwsteen Bescherming Toelichting Kansen 

Hydro- en 
morfodynamiek 

Beperkt (indirect) 

Deel van bouwsteen (dynamiek) 
genoemd als ‘kwaliteitskenmerken’ 
habitattypen (H1110A, H1140A, 
H1130). Officieel dient hier 
juridisch aan getoetst te worden 
voor vergunningplicht. Niet 
concreet uitgewerkt.  

Aanscherping omschrijving 
abiotische kenmerken / 
overige kenmerken structuur & 
functie in profielendocumenten 
voor toetsing vergunningplicht. 

Energie- en 
stofstromen 

Zeer beperkt (indirect) 

Alleen primaire productie 
genoemd als kwaliteitskenmerk’ 
habitattypen (H1140A, H1130). 
Officieel dient hier juridisch aan 
getoetst te worden voor 
vergunningplicht. Niet concreet 
uitgewerkt.  

Aanscherping omschrijving 
abiotische kenmerken / 
overige kenmerken structuur & 
functie  in 
profielendocumenten voor 
toetsing vergunningplicht. 

Habitats en gradiënten Aanwezig (direct) 

Habitats direct beschermd met 
instandhoudingsdoelen, 
verbeteropgave kwaliteit zoet-zout 
gradiënten habitattypen 

Aanscherping omschrijving 
kwaliteit in 
profielendocumenten voor 
toetsing vergunningplicht. 
Herziening 
instandhoudingsdoelen 

Functionele groepen 
Beperkt (direct en 
indirect) 

Mosselbanken als 
kwaliteitskenmerk, enkele 
vissoorten en zeezoogdieren 
direct via soortbescherming, 
bodemgemeenschap indirect als 
kwaliteitskenmerk en verbeterdoel 
habitattype H1140A en H1130 

Aanscherping typische 
soorten, vertegenwoordigers 
van alle functionele groepen in 
de typische soorten en 
monitoring van populatie (niet 
enkel aan- afwezigheid). 
Herziening 
instandhoudingsdoelen 

Trofische 
keteninteracties 

Geen 
Geen specifieke directe- of 
indirecte bescherming 

Aanscherping typische soorten 

Regulering 
antropogene invloeden 

n.v.t. 

Via handhaving en maatregelen 
beheerplan en vergunningplicht. 

Aanscherping handhaving, 
maatregelen en 
vergunningplicht. Instellen 
ecologisch relevante gesloten 
gebieden. 
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Aandachtspunten OWN t.a.v. Natura 2000 

 

• HR is een statisch document, om natuurdoelen te bereiken is echter een 

systeembenadering nodig. Door de (beperkte) bescherming van enkele OWN soorten 

en maar twee habitattypes, kan de ’fundering’ onder een systeem namelijk alsnog 

weggehaald worden. Ondanks dat er dan voldaan wordt aan de wettelijke eisen van 

vergunningverlening bij activiteiten, kan het systeem wel degelijk (langzaamaan) 

afbrokkelen/vereenvoudigen. 

 

• De doelen van N2000 zijn beperkt voor de bouwstenen van OWN, maar onderdelen 

worden deels wel genoemd als ‘kwaliteit’ habitattype. 

 

• Door de kwaliteitsbeschrijving (aanwijzingsbesluit/ leeswijzer profielendocumenten) 

aan te scherpen zou het streefbeeld beter gefundeerd kunnen worden: 

• Abiotische kenmerken 

• Typische soorten  

• Overige kenmerken structuur & functie 

 

• Door de vergunningplicht zorgvuldiger te toetsen aan kwaliteit, kan er mogelijk een 

betere bescherming plaatsvinden. 

 

• Het hanteren van een systeemaanpak (zie ook KRM) kan hierbij helpen. 

 

• Regulering van antropogene activiteiten en bescherming van de bouwstenen kan 

direct bewerkstelligd worden door het instellen van ecologisch relevante gesloten 

gebieden  

Box 3-1 Aandachtspunten voor het streefbeeld Onderwaternatuur ten aanzien van Natura 2000. 
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4 Kaderrichtlijn Water 

4.1 Toelichting beleidskader 

Achtergrond en doelstelling 

In het jaar 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden om duurzaam 

gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in zowel 

chemisch (schoon) en ecologisch (biologisch, fysisch-chemisch en hydromorfologisch) opzicht 

in Europa te handhaven en te verbeteren vóór 2027. De KRW is geïncorporeerd in de Waterwet 

(Ww) (2009) waarin het beheer, inclusief vergunningverlening, van grond- en oppervlaktewater 

zoals de Waddenzee wordt geregeld.  Daarnaast verbetert de Ww de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening.  

 

Systematiek 

Binnen het kader van de KRW valt de Nederlandse Waddenzee in twee internationale 

stroomgebieden: Rijn-noord en Eems. In deze stroomgebieden liggen waterlichamen. Deze 

waterlichamen zijn ingedeeld als natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig. De Waddenzee is 

opgedeeld in vijf waterlichamen (tabel 4-1). 

Tabel 4-1. Relevante stroomgebieden en waterlichamen met bijbehorende status en watertype voor de Waddenzee.  

Stroomgebied Waterlichaam Status Watertype 

Rijn-noord Waddenzee natuurlijk K2 beschut polyhalien kustwater 

 Waddenzee 

vastelandskust 

sterk veranderd K2 beschut polyhalien 

 Waddenkust 

(kustwater) 

natuurlijk K3 open en euhalien kustwater 

Eems Eems-Dollard sterk veranderd O2 overgangswater, estuarium met 

matig getijverschil 

 Eems-Dollard 

(kustwater) 

natuurlijk watertype K1 open en polyhalien kustwater 

 
Voor natuurlijke waterlichamen moet een Goede Ecologische Toestand (GET) worden bereikt, 

voor sterk veranderd en kunstmatig een Goed Ecologisch Potentieel (GEP). De goede toestand  

is onderverdeeld in een goede chemische en een goede ecologische toestand. De goede 

ecologische toestand is weer onderverdeeld in een goede biologische toestand en eisen ten 

aanzien van hydromorfologie, algemene fysisch-chemie en geloosde overige verontreinigende 

stoffen. Daarnaast worden soorten gebruikt als kwaliteitsparameters, waaronder fytoplankton en 

visfauna (zie figuur 4-1 en tabel 4-2). 

 
De Nederlandse KRW-maatregelen zijn voornamelijk gericht op het verminderen van de toevoer 

van nutriënten en verontreinigende stoffen in de Waddenzee en het wegnemen van barrières 

voor diadrome vissen. De doelstellingen van het aanplanten van zeegras en het herstel van 

mosselbanken kunnen gunstig zijn voor vissen als potentiële habitats. De maatregelen die 

gericht zijn op het verminderen van nutriënten en verontreinigende stoffen zouden de 

waterkwaliteit kunnen verbeteren, maar op dit moment bevindt geen enkel deel van de 

Waddenzee zich in een goede ecologische toestand. De meeste delen van de Nederlandse 

Waddenzee worden aangeduid als “Kustwateren”, zonder vis als ecologische parameters. 
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Figuur 4-1. Overzicht van de KRW-systematiek. 

 
 
Tabel 4-2. Kwaliteitselementen KRW. 
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4.2 Juridisch afdwingbare eisen t.a.v. bouwstenen 

Wijze van verantwoording juridische eisen 

De KRW beschrijft een aantal elementen die gevolgd moeten worden bij de tenuitvoerlegging 

van het in het stroomgebiedsbeheerplan omschreven maatregelenprogramma (Richtlijn 

2000/60/EG, artikel 4).  Het gaat daarbij o.a. om de volgende elementen: 

 

- de vaststelling van een reeks milieudoelstellingen (artikel 4), waaronder: 

o de nodige maatregelen ten uitvoer leggen ter voorkoming van achteruitgang van 

de toestand van alle oppervlaktelichamen  

o beschermen, verbeteren en herstellen van alle oppervlaktewateren; 

- de lidstaten dragen zorg voor de opstelling van programma’s voor de monitoring van de 

watertoestand, teneinde een samenhangend totaalbeeld te krijgen van de watertoestand 

(artikel 8); 

- elke lidstaat draagt er zorg voor dat voor elk stroomgebiedsdistrict een 

maatregelenprogramma wordt opgesteld teneinde de doelstellingen van artikel 4 te 

verwezenlijken (artikel 11); 

- uiterlijk 15 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn voldoen de lidstaten 

aan alle normen en doelstellingen (artikel 4; met verlenging van twee termijnen van zes 

jaar nu tot 2027); 

 

De uitkomsten van bovenstaande elementen dienen te worden gemeld aan de Europese 

Commissie die beoordeelt of ze in overeenstemming zijn met de eisen uit de richtlijn. Binnen 3 

jaar na de publicatie van elk stroomgebiedsbeheersplan of van elke bijstelling hiervan  

leggen de lidstaten een tussentijds verslag voor over de vooruitgang in de uitvoering van het 

geplande maatregelenprogramma (artikel 15). De KRW is niet vrijblijvend. Het halen van 

milieudoelen vormt een verplichting waaraan economische sancties zijn verbonden. 

 

4.2.1 Fundament hydro- en morfodynamiek 

De kenmerken en doelstellingen van de bouwsteen ‘Fundament hydro- en morfodynamiek’ (zie 

paragraaf 2.2) vallen grotendeels onder de Ecologische Toestand waarbinnen gekeken wordt 

naar Hydromorfologische aspecten en Algemeen fysische-chemische aspecten (fig. 4-1, tabel 4-

2). Onder deze aspecten vallen bijvoorbeeld parameters als temperatuur, doorzicht en 

morfologie.  Voor de Waddenzee gelden doelstellingen voor de parameters temperatuur en 

zuurstof. Voor de KRW-opgave Schoonwater geldt het reduceren van chemische belastingen, 

verminderen van eutrofiëring en verbeteren van doorzicht van het water. Daarnaast vraagt de 

Kaderrichtlijn Water om een kwantitatieve invulling van diverse hydromorfologische 

kwaliteitselementen die bijdrage aan een Goed Ecologische Toestand, zoals morfologie 

(dieptevariatie, kwantiteit, structuur en substraat van de bodem, structuur van de getijdenzone), 

getijdenregime (overheersende stroomrichtingen, zoetwaterstroming, golfslag). Voor deze 

parameters zelf is geen doelbereik opgesteld. 

 

Mate van bescherming 

De mate van bescherming van deze bouwsteen binnen de KRW voor de Waddenzee is zeer 

beperkt (zie tabel 4-3). Alleen voor temperatuur is een GEP opgesteld die gehaald moet worden. 

Verder worden er geen kenmerken vanuit deze bouwsteen getoetst met de KRW. Vanuit de 

“Belasting en effecten van menselijke activiteiten” is er wel een KRW-maatregel opgesteld die 

relevant is voor de Bouwsteen Fundament hydrodynamiek, te weten de KRW-maatregel 

‘Onderzoek slibhuishouding Waddenzee’. RWS bepleit onderzoeksmaatregelen op te nemen in 
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het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) op basis van dit onderzoek (Factsheet KR: NL81_1 

Waddenzee). 

4.2.2 Energie- en stofstromen 

De kenmerken en doelstellingen van de bouwsteen ‘Energie- en stofstromen’ (zie paragraaf 2.2) 

vallen grotendeels ook onder de Ecologische Toestand, waarbinnen gekeken wordt naar 

Biologische en Algemeen fysische-chemische aspecten (fig. 4-1, tabel 4-2). Onder deze 

aspecten vallen bijvoorbeeld parameters als nutriënten, zuurstofgehalte en fytoplankton. Voor 

de Waddenzee wordt getoetst aan stikstof (DIN), zuurstofgehalte en fytoplankton (Chl.a). 

Daarnaast wordt in het kader van de chemische kwaliteit, getoetst aan een aantal chemische 

stoffen (fig. 4-1), zoals arseen en koper.  

 

Mate van bescherming 

Bescherming van deze bouwsteen binnen de KRW voor de Waddenzee is aanwezig: de GEP 

moet gehaald worden voor een aantal chemische stoffen, stikstof (DIN), zuurstofgehalte en 

fytoplankton (Chl.a). Verder worden er geen kenmerken vanuit deze bouwsteen getoetst met de 

KRW.  

 

4.2.3 Habitats en gradiënten 

De kenmerken en doelstellingen van de bouwsteen ‘Habitats en gradiënten’ (zie paragraaf 2.2) 

vallen grotendeels onder de Ecologische Toestand, waarbinnen gekeken wordt naar Biologische 

aspecten (fig. 4-1, tabel 4-2). Onder deze aspecten vallen de parameters Zeegras 

(Waterplanten), Macrofauna en Vis. Indirect wordt hiermee getoetst aan de verbetering van het 

leefgebied van deze soorten en aan de migratiemogelijkheden voor vis.  

 

Mate van bescherming 

Bescherming van deze bouwsteen binnen de KRW voor de Waddenzee is indirect deels 

aanwezig (zie tabel 4-3). Via de GEP die gehaald moet worden voor areaal en kwaliteit zeegras 

en leefgebieden macrofauna (mosselbanken) en vis, worden habitats en gradiënten indirect 

beschermd. Verder worden er geen kenmerken vanuit deze bouwsteen getoetst met de KRW. 

Er zijn wel relevante maatregelen in het SGBP opgevoerd, zoals de aanleg van speciale 

leefgebieden met Zeegras en herstel mosselbanken (leefgebied), het herstel van verbindingen 

met zijwateren en het vispasseerbaar maken van kunstwerken langs de kust. 

 

4.2.4 Functionele groepen 

De kenmerken en doelstellingen van de bouwsteen ‘Functionele groepen’ (zie paragraaf 2.2) 

vallen grotendeels onder de Ecologische Toestand, waarbinnen gekeken wordt naar Biologische 

aspecten (fig. 4-1, tabel 4-2). Onder deze aspecten vallen de parameters Zeegras 

(Waterplanten), Algen, Macrofauna en Vis. Per type watertype zijn hiervoor maatlatten opgesteld 

op basis van de referentiesituatie (d.w.z. referentiegebieden, historische gegevens en 

modelresultaten). 

 

Mate van bescherming 

De mate van bescherming van deze bouwsteen binnen de KRW voor de Waddenzee is beperkt, 

aangezien maar enkele groepen zijn opgenomen (zie tabel 4-3). De GEP moet gehaald worden 

voor fytoplankton, zeegras, macrofauna, en alleen voor Eems-Dollard vis. Zoals aangegeven bij 
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4.2.3 zijn er relevant maatregelen in het SGBP opgevoerd, zoals de aanleg van speciale 

leefgebieden met Zeegras en Mosselen, het herstel van verbindingen met zijwateren en het 

vispasseerbaar maken van kunstwerken langs de kust. 

4.2.5 Trofische keten interacties 

Voor de kenmerken en doelstellingen van de bouwsteen ‘Trofische keten interacties’ (zie 

paragraaf 2.2) zijn geen specifieke directe- of indirecte beschermingseisen en -maatregelen 

opgenomen in de KRW (zie tabel 4-3).  

4.2.6 Regulering antropogene invloeden 

In de KRW staat dat er onderzoek moet worden verricht naar de kenmerken van een 

stroomgebied en naar de effecten van menselijke activiteiten. Bij dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van de DPSIR methode: Drivers   Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde 

functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het 

functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of 

toepassing van een uitzondering. Opgelegde maatregelen in dit kader hebben met name 

betrekking op de waterkwaliteit, zoals het terugdringen van chemische stoffen en inzicht krijgen 

in de slibhuishouding. Interpretatie van de zorg die lidstaten moeten dragen is ruim: “de best 

mogelijke ecologische en chemische toestand wordt bereikt die haalbaar is, gezien de 

redelijkerwijs niet te vermijden effecten vanwege de aard van de menselijke activiteiten of 

verontreiniging” (artikel 4).  Bescherming tegen antropogene invloeden vindt dus vooral plaats 

via het tot stand brengen van een goede ecologische toestand met bijbehorende maatregelen.  

 

4.3 Kansen voor bescherming en borging  

De KRW richt zich op een goede ecologische en chemische kwaliteit van het water. De aandacht 

voor mariene soorten en habitats is echter gering. Daarbij kan de 'Toestand', gegeven de 

dynamiek en interacties in de Waddenzee, een lastige grootheid zijn. De KRW-systematiek sluit 

daarmee dan ook niet aan op de OWN bouwstenen. Hoewel de indicatoren relatief beperkt zijn, 

is er vanuit de KRW wel degelijk een noodzaak om de goede ecologische toestand te duiden en 

te behalen. In dit kader is er ruimte voor en behoefte aan (aanvullende) kwaliteitskenmerken.  

De bescherming via de KRW is minder direct dan via de N2000 wetgeving omdat het doelbereik 

van de KRW vooral via waterplannen en de daarin neergelegde maatregelen wordt nagestreefd. 

Vergunningen vormen een minder sterk instrument voor de KRW, omdat veel activiteiten zijn 

geregeld via maatwerkvoorschriften op basis van algemene regels (Rijswick et al. 2016). Deze 

vorm van regulering van activiteiten is echter niet geschikt om het waterkwaliteitsbeleid op een 

generieke wijze aan te scherpen (Rijswick et al. 2016). Het verslechteringsverbod en het gebod 

tot bescherming & verbetering van artikel 4 van de KRW is hierbij wel een aandachtspunt. In het 

licht van jurisprudentie van de Wezerzaak (Rijswick et al. 2016) kan de koppeling tussen de 

toelating van activiteiten en het verslechteringsverbod wel meer gaan spelen om de 

doelstellingen te halen.  

Om de doelen in 2027 te behalen en de ecologische toestand te verbeteren, verdient het mariene 

systeem binnen de KRW meer aandacht. Gezien vanuit OWN, betekent dit specifiek meer 

aandacht voor de natuurlijke processen en de onderwaterleefgebieden voor soorten, zoals 

sublitorale mosselen en vis. De monitorings- en onderzoeksverplichting vanuit de KRW is daarbij 

zeer belangrijk om de soort-, gebied- en systeemkennis te vergoten. Mogelijk kan er bij de KRW 

maatregelen die tot 2027 gepland staan of nog gepland worden, meer rekening gehouden 
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worden met OWN. Daarbij is het de vraag of de voorgestelde KRW-maatregelen überhaupt 

voldoende zijn om aan de richtlijnen te voldoen die gelden voor de Waddenzee.  

4.4 Samenvatting KRW 

Onderstaande tabel 4-3 geeft een samenvatting van de mate van bescherming en de kansen 

binnen de Kaderrichtlijn Water ten aanzien van de bouwstenen streefbeeld onderwaternatuur 

Waddenzee. Ter afsluiting zijn een aantal algemene aandachtspunten voor OWN t.a.v. KRW 

geformuleerd (Box 4-1) . 

Tabel 4-3 Overzicht mate van bescherming en kansen binnen KRW. 

Bouwsteen Bescherming Toelichting Kansen 

Hydro- en morfodynamiek Beperkt 

GEP moet gehaald worden voor 
temperatuur. Verder geen kenmerken van 
bouwstenen die worden getoetst met de 
KRW.  

GEP/GET is in 2021 
grotendeels “niet goed” tot 
“matig”. Om doelen in 2027 
wel te behalen zijn extra 
maatregelen nodig > Die 
zijn grotendeels al 
opgesteld, maar hier 
kunnen mogelijkheden 
liggen voor OWN. 
Uitwerking via KRW en 
PAGW. 
 
Voor het waterlichaam 
Waddenzee zijn geen 
vishersteldoelen gesteld, 
maar er speelt mogelijk wel 
‘externe werking’ met de 
visdoelen die gesteld zijn 
voor de Eems-Dollard? 
 
Aanscherping monitoring, 
onderzoek, maatregelen en 
handhaving t.a.v. OWN 

Energie- en stofstromen Beperkt 
GEP moet gehaald worden voor aantal 
chemische stoffen, DIN, zuurstofgehalte 
en fytoplankton (Chl.a) 

Habitats en gradiënten 
Beperkt 
(indirect) 

Via de GEP die gehaald moet worden voor 
areaal en kwaliteit zeegras en 
leefgebieden macrofauna (mosselbanken)  

Functionele groepen Beperkt  

GEP moet gehaald worden voor 
fytoplankton, overige waterflora, 
macrofauna, en alleen voor Eems-Dollard 
vis.  

Trofische keteninteracties Geen 
Geen specifieke directe- of indirecte 
bescherming 

Regulering antropogene 
invloeden 

n.v.t. 

Via handhaving en maatregelen. Wordt wel 
analyse gemaakt van belasting en effecten 
menselijke activiteiten 

 

 

 

 

Box 4-1 Aandachtspunten voor het streefbeeld Onderwaternatuur ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water 

 

Aandachtspunten OWN t.a.v. KRW 

 

• Bescherming KRW beperkt vanuit het oogpunt van de bouwstenen OWN. 

 

• Geen systematiek gericht op de OWN bouwstenen. 

 

• OWN verdient meer aandacht vanuit KRW bijv. voor vis en sublitorale macrofauna.  

 

• Rekening houden met OWN in de KRW bij maatregelen die tot 2027 gepland 

staan/worden 

 

• Maatregelen OWN meenemen in PAGW, waar mogelijk. 

 

• Monitoring OWN (o.a. sublitorale macrofauna) meenemen/uitbreiden vanuit KRW 

doelstellingen. 
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5 Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

5.1 Toelichting beleidskader 

Achtergrond en doelstelling 

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is tot stand gekomen naar aanleiding van een 

internationale conferentie met als doel ‘Europa’s zeeën en oceanen te beschermen en te 

herstellen en ervoor te zorgen dat de door de mens ontplooide activiteiten een duurzaam karakter 

hebben, zodat de huidige en toekomstige generaties kunnen genieten en profiteren van veilige, 

schone, gezonde en productieve zeeën en oceanen met een rijke biologische diversiteit en 

dynamiek’. De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie is in 2008 van kracht geworden en 

verplicht de lidstaten om voor hun mariene wateren een strategie op te stellen voor het bereiken 

en/of behouden van een goede milieutoestand uiterlijk in het jaar 2020 (artikel 1), om een 

duurzaam gebruik mogelijk te maken. Hieronder valt de bescherming en instandhouding van het 

mariene milieu, de voorkoming van de verslechtering ervan, en, waar uitvoerbaar, het herstel 

van dat milieu in de gebieden waar het schade heeft geleden door een ‘ecosysteem gerichte 

aanpak van het beheer van menselijke activiteiten’. Daarnaast is het gericht op het voorkomen, 

verminderen en elimineren van verontreiniging. De lidstaten moeten de nodige maatregelen 

treffen om in hun mariene wateren deze ambitie te bereiken. Zij moeten daarbij samenwerken 

als EU-lidstaten en met andere landen in hun mariene regio. In Nederland is de KRM niet van 

toepassing op de Waddenzee, maar wel voor de Noordzee. De KRM is  geïmplementeerd via de 

Waterregeling die is gebaseerd op de Waterwet. 

 

Systematiek 

De KRM is een toetsingskader en verplicht de EU-lidstaten tot een regionale aanpak met een 

coördinerende rol voor bestaande regionale zeeconventies, zoals OSPAR (zie hoofdstuk 6) en 

ICES (International Council for the Exploration of the Sea), waarvoor al een breed scala aan 

gezamenlijke indicatoren en/of criteria is ontwikkeld. Een ‘goede milieutoestand’ is in algemene 

zin in de richtlijn omschreven (artikel 3 lid 5), maar wordt uiteindelijk bepaald op het niveau van 

de mariene regio of subregio op basis van ‘kwalitatief beschrijvende elementen’. De goede 

milieutoestand dient beschreven te worden aan de hand van 11 ecosysteem gerichte 

descriptoren (figuur 5-1): 
 

D1) Biodiversiteit (vogels, vissen zeezoogdieren) 

D2)  Niet-inheemse soorten (exoten) 

D3)  Commerciële vis-, schaal- en schelpdieren 

D4)  Voedselwebben 

D5)  Eutrofiëring 

D6)  Integriteit van de zeebodem (habitats)  

D7)  Hydrografische eigenschappen 

D8)  Vervuilende stoffen 

D9)  Vervuilende stoffen in vis en visproducten  

D10)  Zwerfvuil 

D11)  Toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid. 

 

In het Commissiebesluit 2017/848/EU zijn de descriptoren uitgewerkt in 42 primaire en 

secundaire criteria (zie KRM actualisatie deel I (2018), bijlage IV ). De lidstaten dienen op basis 

van de descriptoren een eerste beoordeling en beschrijving over de goede milieutoestand te 

maken inclusief indicatoren waarmee is af te meten in welke mate de actuele toestand van de 
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gewenste toestand verschilt. De Nederlandse omschrijvingen van de goede milieutoestand zijn 

op basis van de criteria gestructureerd en toegespitst op de situatie in het Nederlandse deel van 

de Noordzee. Daarnaast worden maatregelen opgesteld om de doelen te bereiken. Met behulp 

van een monitoringsprogramma wordt het behalen van de doelstellingen en de goede 

milieutoestand gevolgd, zoals bijvoorbeeld door het monitoren van criteria die fungeren als 

graadmeter voor de ontwikkeling van het bodemecosysteem.   

 

 

Figuur 5-1 Indeling statusdescriptoren en criteria naar ecosysteem (blauwe cirkel) en drukfactoren ((gele cirkels) (KRM 

actualisatie deel I 2018). 

De KRM beoordeelt per descriptor in hoeverre het huidige beleid bijdraagt aan het bereiken van 

de goede milieutoestand. Door de integratie van bestaand beleid (o.a. KRW, N2000, OSPAR, 

ICES) met extra maatregelen geeft de Mariene Strategie een totaaloverzicht van wat nodig is om 

de goede milieutoestand te bereiken of te behouden. Voor zover relevant en mogelijk zijn 

beschrijvingen van de goede milieutoestand, bijbehorende criteria, doelen en indicatoren uit 

bestaande EU-regelgeving één op één overgenomen.  

 

Ook de OSPAR-doelstellingen, -streefwaarden of -beoordelingswaarden zijn niet altijd exact 

overgenomen als beschrijving van de goede milieutoestand. Deze doelstellingen worden 

beschouwd als ambitieuze doelen (aspirational goals) voor de lange termijn zonder gebonden te 

zijn aan jaartallen. Daarbij is geen internationale overeenstemming om deze waarden als 

drempelwaarden voor de KRM te gebruiken en hebben de beoordelingswaarden geen juridisch 

bindende status (zie hoofdstuk 6). 

 

5.2 Juridisch afdwingbare eisen t.a.v. bouwstenen 

Wijze van verantwoording juridische eisen 

De KRM beschrijft de elementen waaruit de mariene strategieën dienen te bestaan met 

bijbehorende deadlines (artikelen 5, 8 t/m 11 en 13). Het gaat daarbij om de volgende elementen 

en deadlines: 
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- Een initiële beoordeling van de mariene wateren waarin de huidige milieutoestand wordt 

vastgelegd (2012) (artikel 5, 8); 

- Een omschrijving van de goede milieutoestand van de betrokken wateren (2012) (artikel 

5, 9); 

- De vaststelling van een reeks milieudoelen en daarmee samenhangende indicatoren 

(2012) (artikel 5, 10); 

- De vaststelling en uitvoering van een monitoringprogramma voor voortgaande 

beoordeling en periodieke actualisatie van de doelen (2014) (artikel 5, 11); 

- De ontwikkeling (2015) en toepassing (2016) van programma’s van maatregelen die het 

bereiken of behouden van een goede milieutoestand mogelijk maken (artikel 5, 13); 

 

Bovenstaande elementen zijn harde juridische resultaatsverplichtingen die de lidstaten 

individueel en gezamenlijk moeten uitvoeren. De uitkomsten van bovenstaande elementen 

dienen te worden gemeld aan de Europese Commissie die beoordeelt of ze in overeenstemming 

zijn met de eisen uit de richtlijn. De Commissie dient de lidstaten daarover te informeren en kan 

ze advies geven over eventuele benodigde wijzigingen (artikelen 12 en 16). De lidstaten dienen 

daarnaast de bevoegde instanties voor de uitvoering van de richtlijn aan te wijzen (2010) en dit 

te melden aan de Commissie (2011) (artikel 7). De lidstaten zien erop toe dat de KRM (doelen, 

monitoring en maatregelen) voor elke betrokken regio iedere 6 jaar wordt geactualiseerd (artikel 

17). 

 

5.2.1 Fundament hydro- en morfodynamiek 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Fundament hydro- en morfodynamiek’ (zie 

paragraaf 2.2) vallen grotendeels onder de KRM descriptoren ‘Hydrografische eigenschappen’ 

en ‘Integriteit van de zeebodem’. In bijlage 2 tabellen 15 en 16 zijn de goede milieutoestand, de 

doelen, maatregelen en indicatoren weergegeven (Min. I&W & LNV 2018). Hoewel voor 

integriteit van de zeebodem, specifiek vernietiging, de spreiding en ruimtelijke omvang van fysiek 

verlies als indicator wordt gegeven zijn er geen indicatoren vastgesteld voor hydrografische 

eigenschappen. 

 

Mate van bescherming 

De bescherming van de bouwsteen onder de genoemde descriptoren wordt volgens de 

Nederlandse uitwerking van de KRM geborgd onder de bestaande wetgeving en er is geen 

aanvullende beleidsopgave. Zo worden er voor het voorkomen van vernietiging van de 

zeebodem voorwaarden gesteld aan de bestaande vergunningverlening en worden 

hydrografische ingrepen beoordeeld en waar nodig wordt gecompenseerd voor ongewenste 

effecten. Wel wordt een kennisopgave gesteld met betrekking tot de cumulatieve effecten van 

windenergie op zee, zandwinning en zandsuppleties (bijlage 2). Hoewel de elementen van het 

streefbeeld worden beschreven, is de aanvullende beschermingsinspanning beperkt (zie tabel 

5-1).  

5.2.2 Energie- en stofstromen 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Energie- en stofstromen’ (zie paragraaf 2.2) 

vallen grotendeels onder de KRM descriptor ‘Eutrofiëring’. In bijlage 2 tabel 17 zijn de goede 

milieutoestand, de doelen, maatregelen en indicatoren weergegeven. De doelen zijn met name 

gericht op het niet overschrijden van de KRW normen. De indicatoren zijn voornamelijk afkomstig 

van OSPAR en KRW. 
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Mate van bescherming 

De bouwsteen Energie- en stofstromen wordt beschermd via descriptor Eutrofiëring door 

maatregelen op grond van de KRW met betrekking tot de landbouw, stedelijk afvalwater en 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (zie bijlage 2). Er is geen aanvullende beleidsopgave gesteld en 

omdat niet alle onderdelen van het streefbeeld zijn opgenomen kan de bescherming worden 

aangeduid als beperkt ((zie tabel 5-1) Wel bestaat een kennisopgave met betrekking tot de 

verhouding fosfaat-stikstof. 

5.2.3 Habitats en gradiënten 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Habitats en gradiënten’ (zie paragraaf 2.2) 

vallen grotendeels onder de KRM descriptoren ‘Biodiversiteit’, ‘Integriteit van de bodem’ en 

‘Hydrografische eigenschappen’ (Bijlage 2, tabellen 6 t/m 10, 14 t/m 16 ). Daarnaast geven 

descriptoren ‘Exoten’, ‘Vervuilende stoffen’, ‘Zwerfvuil’, en ‘Onderwatergeluid’  (Bijlage 2, 

tabellen 18, 20, 21) tevens invulling aan het behoud van een goede milieutoestand van 

habitattypen. De doelen zijn met name gericht op het realiseren van instandhoudingsdoelen 

(N2000) en overige reeds bestaande wettelijke vereisten en het verlagen van vervuilende en 

verstorende factoren. Indicatoren voor de verschillende descriptoren zijn voornamelijk afkomstig 

van OSPAR, KRW en N2000. 

 

Mate van bescherming 

De bescherming van de bouwsteen Habitats en gradiënten via bovengenoemde descriptoren 

wordt met name bewerkstelligd door maatregelen die gelden voor Natura 2000-gebieden, de 

KRW en vergunningvereisten bij grootschalige ingrepen (zie bijlage 2 en tabel 5-1). Voor 

descriptoren Biodiversiteit (benthische habitats) en Zwerfvuil wordt het aanvullende beleid uit 

2012 gecontinueerd. Voor de overige descriptoren wordt aanvullend beleid niet nodig geacht, of 

is nog niet ontwikkeld (Min. IenW & LNV 2018). Verder liggen er kennisopgaven voor de 

ontwikkeling van geschikte beoordelingsmethodes (o.a. voor pelagische habitats, benthische 

habitats), cumulatie (fysieke verstoring zeebodem, hydrografische eigenschappen, continu 

geluid), hard substraat (exoten, benthische habitats), koper (vervuilende stoffen) en 

microplastics, rivierafval en systeem effecten (zwerfvuil). 

 

5.2.4 Functionele groepen 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Functionele groepen’ (zie paragraaf 2.2) vallen 

grotendeels onder de KRM descriptoren ‘Biodiversiteit’, ‘Integriteit van de zeebodem’, ‘Exoten’, 

‘Voedselwebben’ en ‘Commerciële vis-, schelp- en schaaldieren (Bijlage 2, tabellen 6 t/m 15).  

De doelen hebben betrekking op het realiseren van instandhoudingsdoelen (N2000), onderzoek, 

monitoring en mitigerende maatregelen.  Indicatoren voor de verschillende descriptoren zijn 

voornamelijk afkomstig van OSPAR, KRW en N2000. 

 

Mate van bescherming 

De bescherming van de bouwsteen Functionele groepen via bovengenoemde descriptoren wordt 

bepaald door maatregelen die gelden voor Natura 2000-gebieden (o.a. beperken visserij en 

verstoring van leefgebieden van zeezoogdieren), beperken bijvangst, vergunningvereisten en de 

implementatie van OSPAR-lijst beschermde soorten (zie tabel 5-1). Aanvullend beleid is voor 

bovenstaande descriptoren is (nog) niet ontwikkeld afhankelijk van de descriptor (zie bijlage 2). 

Wel liggen er kennisopgaven betreffende cumulatie (zeezoogdieren, voedselwebben, fysieke 

verstoring zeebodem) en hard substraat (exoten) (zie bijlage 2). 
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5.2.5 Trofische keteninteracties 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Trofische keteninteracties’  zijn een aanvulling 

op bouwsteen ‘Functionele groepen’ (zie paragraaf 2.2). Naast descriptoren ‘Voedselwebben’ 

(bijlage 2, tabel 11), en ‘Commerciële vis-, schelp- en schaaldieren’ (bijlage 2, tabel 13) past 

descriptor ‘Vervuilende stoffen in vis en visproducten’ (bijlage 2, tabel 19) hier ook bij, gezien het 

mogelijke effect via trofische keteninteracties. De doelen van deze descriptoren hebben 

betrekking op het ontwikkelen en testen van beoordelingsmethoden, behalen van MSY 

visserijdoelstellingen en normen voor vervuilende stoffen. Indicatoren zijn afkomstig van OSPAR, 

gemeenschappelijk visserijbeleid (FMSY, paaibiomassa) en Europese normen. 

 

Mate van bescherming 

Evenals bij bouwsteen Functionele groepen, is de mate van bescherming bij Trofische 

keteninteracties voornamelijk afhankelijk van bestaand beleid omtrent visserij en wettelijke 

normeringen (zie tabel 5-1). Er is geen aanvullend beleid opgesteld. Wel ligt er een kennisopgave 

omtrent cumulatie en beoordelingsmethodiek (voedselwebben). 

 

5.2.6 Regulering antropogene invloeden 

De KRM descriptoren zijn te onderscheiden naar verschillende drukfactoren op het systeem (zie 

figuur 5-1). Het gaat om de volgende drukfactoren: 

 

• introductie of verspreiding niet inheemse soorten – D2 exoten 

• Onttrekking of sterfte / letsel door visserij – D3 commerciële vis, schaal en schelpdieren 

• Fysieke verstoring van de zeebodem – D1 biodiversiteit / D6 integriteit van de zeebodem 

• Fysieke vernietiging van de zeebodem – D6 

• Wijziging van de hydrografische eigenschappen – D7 

• Toevoer van organisch materiaal – D5 

• Toevoer vervuilende stoffen – D8 

• Toevoer vervuilende stoffen vis – D9 

• Toevoer zwerfvuil D10 

• Toevoer antropogeen geluid D11 

 

Antropogene invloeden zijn vanuit de KRM gereguleerd door onder andere de toeschrijving van 

bestaand en in sommige gevallen aanvullend beleid voor bovenstaande drukfactoren met 

bijbehorende maatregelen en indicatoren. Echter, zoals beschreven in bovenstaande paragrafen 

is niet in alle gevallen even duidelijk of de bescherming via deze route in de praktijk ook werkelijk 

tot stand komt (zie paragraaf 5.3). 

 

5.3 Kansen voor bescherming en borging 

In tegenstelling tot het Natura 2000 beleid, is duidelijk dat de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

dynamische en systeemgerichte milieudoelen, descriptoren en indicatoren omvat. Echter, 

hoewel de descriptoren tegemoet komen aan de kenmerken en doelstellingen van de 

bouwstenen onderwaternatuur valt de mate van bescherming door toepassing van maatregelen 

voornamelijk onder bestaand beleid en is additionele inspanning beperkt. De doelen per 

descriptor zijn niet bepaald op Europees niveau, maar in te vullen en te integreren met bestaand 

beleid door de lidstaten zelf. Hierdoor is de KRM juridisch mogelijk beperkter afdwingbaar dan 

Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Het is daarom niet goed duidelijk of de 
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implementatie van de KRM in de Waddenzee in substantiële mate kan dragen aan een betere 

bescherming en borging van de bouwstenen onderwaternatuur, wanneer tevens de uitvoering 

en bescherming van het N2000 beleid nog niet geheel op orde is (pers. comm. H. Lindeboom).  

 

De ecosysteemsystematiek van de KRM biedt daarentegen mogelijk wel kansen voor betere 

bescherming van de onderwaternatuur in de Waddenzee. Specifiek voor mobiele soorten als 

vissoorten, kan de KRM via externe werking doorwerken in de Waddenzee, die als 

kraamkamerfunctie en leefgebied voor vis fungeert (pers. comm. P. Walker). Voor overige 

natuurwaarden zou de KRM systematiek, met de uitwerking van descriptoren en passende 

indicatoren, een mogelijke uitkomst bieden met het bestaande Natura 2000 beleid. Specifiek zou 

de kwaliteit van habitattypen, waaraan juridisch getoetst dient te worden, aangescherpt kunnen 

worden met behulp van de KRM systematiek. Zo zouden bijvoorbeeld de typische soorten, nu 

enkel gemonitord op aan- afwezigheid, echt kunnen fungeren als indicatorsoorten (monitoring 

van aantallen / biomassa etc), met vertegenwoordiging van alle trofische niveaus en functionele 

groepen.  

 

5.4 Samenvatting KRM 

Onderstaande tabel 5-1 geeft een samenvatting van de mate van bescherming en de kansen 

binnen de Kaderrichtlijn Mariene Strategie ten aanzien van de bouwstenen streefbeeld 

onderwaternatuur Waddenzee. Samenvattend zijn een aantal algemene aandachtspunten voor 

OWN t.a.v. de KRM geformuleerd (Box 5-1) . 

 

Tabel 5-1 Overzicht mate van bescherming en kansen binnen KRM. 

Bouwsteen Bescherming Toelichting Kansen 

Hydro- en 
morfodynamiek 

Aanwezig, maar 
geen aanvullend 
beleid 

Descriptor hydrografische 
eigenschappen, integriteit van de 
zeebodem 

Integratie KRM systematiek in 
Natura 2000 beleid 
-Kwaliteitsbeschrijving 
-Monitoring 
-Vergunningplicht  
 
Via beleidslijn 1) verduurzaming 
gebruik, 2) gebieds-soorten 
aanpak, 3) aanvullende kansen 
ecosysteem herstel » 
bestaande- en aanvullende 
maatregelen (op al bestaande 
maatregelen andere kaders) en 
vergunningverlening  

Energie- en 
stofstromen 

Beperkt 
aanwezig, maar 
geen aanvullend 
beleid 

Descriptor eutrofiëring 

Habitats en gradiënten 
Aanwezig, maar 
geen aanvullend 
beleid 

Descriptor biodiversiteit, integriteit van 
de zeebodem, hydrografische 
eigenschappen, exoten, vervuilende 
stoffen, zwerfvuil, onderwatergeluid  

Functionele groepen 
Aanwezig, maar 
geen aanvullend 
beleid 

Descriptor biodiversiteit, integriteit van 
de zeebodem, commerciële vis-, 
schelp- en schaaldieren, 
voedselwebben, exoten 

Trofische 
keteninteracties 

Aanwezig, maar 
geen aanvullend 
beleid 

Descriptor commerciële visbestanden, 
voedselwebben, vervuilende stoffen in 
vis en visproducten 

Regulering 
antropogene invloeden 

n.v.t. 

(Sub)descriptoren 
introductie/verspreiding exoten, fysieke 
verstoring/vernietiging zeebodem, 
onttrekking/sterfte door visserij, 
wijziging hydrografische 
eigenschappen, toevoer organisch 
materiaal,  toevoer vervuilende stoffen 
(vis), toevoer zwerfvuil, toevoer 
onderwatergeluid.  

 
 

Box 5-1 Aandachtspunten voor het streefbeeld Onderwaternatuur ten aanzien van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 
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Aandachtspunten t.a.v. KRM 

 

• Niet geldend voor NL Waddenzee, wel ecosysteembenadering en concrete doelen. 

 

• Systematiek gericht op de OWN bouwstenen. 

 

• Systematiek » dynamische en systeemgerichte milieudoelen, descriptoren, 

indicatoren.  

 

• Externe werking voor vis Noordzee, als kraamkamerfunctie en leefgebied (Swimway). 

 

• Kwaliteitsbeschrijving, monitoring, vergunningplicht N2000. 

 

• Systematiek biedt wel kansen in combinatie met N2000. 

 

• Niet duidelijk of implementatie KRM in Waddenzee meteen bij kan dragen aan betere 

bescherming en borging bouwstenen. 
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6 OSPAR-verdrag 

6.1 Toelichting beleidskader 

Achtergrond en doelstelling 

Het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de 

Atlantische Oceaan of OSPAR-verdrag vormt een overkoepelend juridisch kader met als doel 

door internationale samenwerking het mariene milieu in de noordoostelijke Atlantische Oceaan 

inclusief de Noordzee te beschermen. Het verdrag is in 1998 in werking getreden en vervangt 

het verdrag van Oslo (1972) en Parijs (1974). In totaal doen 15 EU landen mee. De belangrijkste 

doelstellingen van het verdrag zijn: 

- het voorkomen en beëindigen van de verontreiniging van het mariene milieu en;  

- het beschermen van het zeegebied tegen de nadelige effecten van menselijke 

activiteiten teneinde de gezondheid van de mens te beschermen en het mariene 

ecosysteem in stand te houden en, wanneer uitvoerbaar, aangetaste zeegebieden te 

herstellen.  

Verder wordt gestreefd naar een duurzaam beheer van het betrokken gebied. Onder ‘duurzaam 

beheer’ wordt verstaan: ‘een zodanig beheer van menselijke activiteiten dat het mariene 

ecosysteem het rechtmatig gebruik van de zee kan blijven dragen en kan blijven voorzien in de 

behoeften van de huidige en toekomstige generaties’.  

In Nederland wordt het OSPAR-verdrag ten uitvoer gebracht middels de Waterwet, 

Ontgrondingenwet, Mijnbouw wet, de Wet natuurbescherming en het Besluit bodemkwaliteit (). 

 

Systematiek 

Het toepassingsgebied van OSPAR, het OSPAR Maritiem Gebied, strekt zich uit van de 

Noordpool tot 36 ° N en omvat een breed scala aan omgevingsomstandigheden en verschillende 

ecosystemen. In totaal zijn vijf OSPAR regio’s te onderscheiden: I Arctische Wateren, II Grotere 

Noordzee, III Keltische zeeen, IV Golf van Biskaje en Iberische kust, V Bredere Atlantische 

Oceaan. De Waddenzee valt onder regio II. 

 

Het OSPAR verdrag schrijft voor dat de 15 verdragsluitende partijen alle mogelijke stappen 

ondernemen om bovengenoemde doelstellingen te behartigen en onderstreept daarbij de 

ecosysteembenadering. Om dit te bereiken nemen de verdragspartijen, afzonderlijk en 

gezamenlijk, programma's en maatregelen aan en dienen zij hun beleid en strategieën op elkaar 

af te stemmen. Specifiek gaat het om de volgende thema’s: 

 

1. Biodiversiteit 

2. Eutrofiëring 

3. Gevaarlijke stoffen 

4. Off-shore olie en gas industrie 

5. Radioactieve stoffen 

6. Assessment en Monitoring 

 

Voor het OSPAR verdrag wordt binnen elk thema gewerkt aan het monitoren en beoordelen van 

de toestand van het mariene milieu, waarvan de resultaten worden gebruikt om de implementatie 

van de strategieën voor de thema’s en de daaruit voortvloeiende voordelen voor het mariene 

milieu op te volgen. De zes strategieën onderbouwen samen de ecosysteembenadering. De 

betreffende maatregelen worden ontwikkeld door de Comités op basis van voorstellen van de 
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verdragsluitende partijen. Het OSPAR-Verdrag is niet van toepassing op operationele lozingen 

van schepen en visserijactiviteiten, al worden de effecten van deze activiteiten wel beoordeeld. 

 

Om toe te zien op de uitvoering van het verdrag is de OSPAR-Commissie ingesteld, die bestaat 

uit vertegenwoordigers van alle verdragspartijen. De Commissie zelf kan ook beslissingen 

nemen tot het opstellen van programma’s en maatregelen in het kader van het verdrag. 

 

Voor de monitoring zijn gemeenschappelijke indicatoren (OSPAR common indicators) 

goedgekeurd door de OSPAR-commissie. Deze indicatoren vormen de basis voor regelmatige 

OSPAR-beoordelingen van de veranderende toestand van het mariene milieu en de intensiteit 

van de druk door menselijke activiteiten. Er worden gemeenschappelijke indicatoren 

aangenomen voor specifieke OSPAR-regio's welke zorgen voor consistentie en 

vergelijkbaarheid van bijgewerkte beoordelingen in de loop van de tijd. Periodiek wordt een 

Quality Status Report (QSR) uitgebracht (2000; 2010; 2023).  

 

OSPAR zorgt ook dat de monitoring van deze indicatoren operationeel wordt. In 2014 heeft de 

OSPAR Commissie het Joint Assessment and Monitoring Programme 2014-2021 vastgesteld. 

Dit JAMP heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een ‘Intermediate Assessment’ in 2017. 

Deze tussentijdse beoordeling van de milieutoestand van de OSPAR-regio’s, waaronder de 

Noordzee, zijn door de  EU-lidstaten gebruikt bij de  herziening in 2018 van de initiële beoordeling 

voor de KRM. OSPAR zal de informatie uit het JAMP daarnaast gebruiken voor het volgende 

Quality Status Report in 2023.  

 

Het OSPAR-verdrag bevat een aantal juridisch bindende bijlagen over de volgende specifieke 

onderwerpen. Bijlagen I, II en III bevatten regels voor verschillende bronnen van verontreiniging 

(vanaf het land, door het storten en verbranden van afval, en door offshore activiteiten). Bijlage 

IV vormt de juridische basis voor de beoordeling van de kwaliteit van het mariene milieu in de 

regio. Bijlage V is specifiek gericht op de bescherming en het behoud van ecosystemen en 

biodiversiteit. 

 

De voornaamste maatregelen die zijn vastgesteld door de OSPAR Commissie in het kader van 

Bijlage V hebben betrekking op: 

- het identificeren en beschermen van bedreigde of achteruitgaande soorten en habitats; 

- het in kaart brengen van (potentieel) schadelijke activiteiten; 

- het instellen van (een netwerk van) beschermde zeegebieden; en 

- het ontwikkelen van ecologische kwaliteitsdoelstellingen ter ondersteuning van de 

ecosysteembenadering. 

 

Daarnaast zijn verschillende lijsten opgesteld: twee lijsten bij met specifieke stoffen: één voor 

stoffen die niet geloosd mogen worden (de zwarte lijst) en één voor stoffen die alleen mogen 

worden geloosd als daarvoor een vergunning is afgegeven door het land van waaruit de lozing 

zal plaatsvinden (de grijze lijst). Beide lijsten worden ook wel eenvoudigweg de OSPAR-lijsten 

genoemd. In 2008 is tevens een lijst opgesteld van met bedreigde en/of afnemende soorten en 

habitats in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR 2008). De lijst wordt 

door de OSPAR commissie gebruikt als richtsnoer voor het vaststellen van prioriteiten voor 

maatregelen voor behoud en bescherming van de mariene biodiversiteit volgens bijlage V van 

het OSPAR-verdrag. 
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6.2 Juridisch afdwingbare eisen t.a.v. bouwstenen 

De verdragstaten dienen voor de verplichting van het instellen van de programma’s van 

maatregelen twee principes toe te passen (artikel 2, lid 2): 

- het voorzorgsbeginsel (neem preventieve maatregelen als er een redelijk vermoeden is 

dat er een nadelige impact op het milieu zal zijn, zelfs al is daar geen bewijs voor); 

- het beginsel de vervuiler betaalt (de kosten van de maatregelen ter voorkoming, 

regulering en vermindering van de verontreiniging dienen te worden gedragen door de 

vervuiler) 

 

Daarnaast is de ecosysteembenadering door de OSPAR Commissie als leidend beginsel voor 

de uitvoering van het verdrag geïdentificeerd en dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel 

hier een centraal onderdeel van is (Dotinga & Trouwborst 2008). De programma’s die de 

verdragsluitende partijen opstellen, moeten tevens rekening houden met de laatste 

technologische ontwikkelingen en praktijken (artikel 2, lid 3).  

 

Zoals genoemd in paragraaf 6.1 worden de maatregelen voor de zes thema’s ontwikkeld door 

de Comités op basis van voorstellen van de verdragsluitende partijen. De OSPAR Commissie 

heeft op grond van het OSPAR-verdrag de bevoegdheid om juridisch bindende besluiten 

(‘decisions’) te nemen, maar in het kader van Bijlage V zijn vooralsnog slechts juridisch niet-

bindende aanbevelingen (‘recommendations’) en overeenkomsten (‘agreements’) vastgesteld, 

hoewel ze wel invulling geven aan juridisch bindende bepalingen. Ook de OSPAR-doelstellingen, 

-streefwaarden of -beoordelingswaarden hebben geen juridisch bindende status (Dotinga & 

Trouwborst 2008). 

 
Wijze van verantwoording juridische eisen 

De lidstaten zijn verplicht te komen tot de opstelling van gezamenlijke rapporten ten aanzien van 

de kwaliteit van het mariene milieu van het gebied waarop het Verdrag van toepassing is. 

Volgens het OSPAR-verdrag moeten de verdragstaten elke 3 jaar rapporteren over de 

implementatie van OSPAR aanbevelingen met betrekking tot de door OSPAR opgestelde lijst 

van bedreigde en/of afnemende soorten en habitats.  

 

6.2.1 Fundament hydro- en morfodynamiek 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Fundament hydro- en morfodynamiek’ (zie 

paragraaf 2.2) worden niet als zodanig benoemd onder het OSPAR-verdrag. Tevens zijn er geen 

indicatoren opgesteld voor deze bouwsteen. Wel is bijlage V van het OSPAR-verdrag relevant, 

omdat aantasting van het fundament, door exploratie van winning van olie, gas, zand en grind 

en andere delfstoffen beoordeeld moeten worden op schadelijke effecten op mariene 

ecosystemen en biodiversiteit (Dotinga & Trouwborst 2008).  

 

Mate van bescherming 

Ten aanzien van de winning van zand- en grind, wat mogelijk het morfodynamisch fundament 

zou kunnen aantasten, is door de OSPAR commissie een overeenkomst aangenomen die de 

verdragspartijen oproept bij het verlenen van vergunningen rekening te houden met de relevante 

ICES richtlijnen (Dotinga & Trouwborst 2008). Zo dient rekening gehouden te worden met de 

ecosysteembenadering, en dienen de plannen getoetst te worden door middel van milieu-effect 

rapportages. Echter, de overeenkomsten zijn niet juridisch bindend en bescherming van het 

Fundament hydrodynamiek volgens het OSPAR-verdrag is dus beperkt. 
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6.2.2 Energie- en stofstromen 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Energie- en stofstromen’ (zie paragraaf 2.2) 

vallen grotendeels onder het thema ‘Eutrofiëring’ van het OSPAR-verdrag. OSPAR heeft een 

beoordelingskader voor eutrofiëring ontwikkeld: de "Gemeenschappelijke procedure voor de 

identificatie van de eutrofiëringsstatus van het maritieme gebied van OSPAR" (de 

"gemeenschappelijke procedure"). Het doel hiervan is om periodiek de status van eutrofiëring te 

beoordelen en de voortgang die wordt geboekt bij het realiseren van de doelstelling van de 

strategie. De gemeenschappelijke procedure helpt de verdragsluitende partijen om in een 

gemeenschappelijke, overeengekomen en gedeelde aanpak vast te stellen op welke gebieden 

nutriëntentoevoer kan leiden tot vervuiling (OSPAR.org).Verschillende indicatoren zijn 

ontwikkeld in dit kader, o.a.: nutrient input, nutrient concentration, Chlorophyll-a, Phaecystis, 

Dissolved oxygen. Daarnaast zijn er voor pelagische habitats indicatoren ontwikkeld die voor de 

huidige bouwsteen relevant zijn, waaronder plankton biomass and abundance. 

 

Mate van bescherming 

De bouwsteen ‘Energie- en stofstromen’ wordt deels door het OSPAR-verdrag beschermd onder 

het thema Eutrofiëring. Echter, ook hiervoor geldt dat de overeenkomsten niet juridisch bindend 

zijn wat de bescherming in de praktijk beperkt maakt. 

6.2.3 Habitats en gradiënten 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Habitats en gradiënten’ (zie paragraaf 2.2) 

vallen grotendeels onder het thema ‘Biodiversiteit’ van het OSPAR-verdrag.  Natuurbescherming 

valt binnen het bereik van Bijlage V van het OSPAR-verdrag. Bijlage V vereist van de 

verdragspartijen dat zij “noodzakelijke maatregelen” nemen om de ecosystemen en de 

biodiversiteit in de regio te beschermen en aangetaste gebieden “waar haalbaar” te herstellen. 

Daarbij wordt het instellen van beschermde gebieden expliciet genoemd als een maatregel om 

aan deze verplichting te voldoen. Hiervoor zijn door de OSPAR Commissie verschillende 

juridisch niet-bindende maatregelen vastgesteld om de instelling van beschermde gebieden te 

bevorderen. Verdragstaten aan de kust dienen geschikte gebieden aan te wijzen aan de hand 

van de door de Commissie vastgestelde richtlijnen met criteria (zie tabel 6-1). De OSPAR lijst 

met bedreigde en achteruitgaande soorten en habitats is een van deze criteria (zie tabel 6-2).  

 

De verdragstaten hebben vrijheid om te bepalen welke gebieden aangemeld worden. Er wordt 

niet specifiek vereist dat de soorten, habitats en ecosystemen in een bepaalde staat van 

instandhouding worden gehouden of gebracht of op die manier passend beoordeeld worden. 

Wel wordt verwacht dat de nodige maatregelen genomen worden om de doelstellingen van de 

gebiedsbescherming te bereiken. Ook kunnen verdragsstaten gebieden die vallen binnen het 

bereik van het Natura 2000-netwerk aanmelden. Hiervoor hoeven geen extra maatregelen 

genomen te worden. In de praktijk hebben alle EU verdragstaten bijna alleen Natura 2000-

gebieden aangemeld, ondanks dat bepaalde gebieden wel aan de OSPAR-criteria voldoen, zo 

ook Nederland (Dotinga & Trouwborst 2008 en bronnen hierin). Voor de habitattypen binnen 

deze gebieden hebben Bos & Tamis (2020) geïnventariseerd in hoeverre de huidige OSPAR-

aanbevelingen voor de habitattypen zijn geïmplementeerd. Opvallend aan deze lijst is dat litorale 

mosselbanken wel zijn opgenomen, maar sublitorale banken niet. Momenteel komen de meeste 

habitats nagenoeg niet voor in het sublitoraal van de Nederlandse Waddenzee. 
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Tabel 6-1 OSPAR-criteria voor identificatie en selectie beschermde gebieden. 

Ecologische criteria 

1) Bedreigde en achteruitgaande soorten en habitats: het gebied is belangrijk voor bedreigde en achteruitgaande 

soorten en habitats (referentiepunt: OSPAR-lijst van bedreigde en 

achteruitgaande soorten en habitats). 

2) Andere soorten en habitats: het gebied is belangrijk voor andere geïdentificeerde soorten 

en habitats. Dit zijn soorten met een zeer groot belang voor de voedselketen, soorten die 

habitats structureren, soorten waarvan het grootste gedeelte van de populatie in een beperkt gebied voorkomt, en 

soorten en habitats die zeer gevoelig zijn voor bepaalde menselijke activiteiten. 

3) Ecologisch belang: het gebied heeft een groot ecologisch belang (o.a. als foerageergebied, paaigebied of 

overwinteringsgebied). 

4) Hoge natuurlijke biodiversiteit: het gebied heeft een hoge natuurlijke biodiversiteit, of bevat een grote 

verscheidenheid aan habitats en biotopen. 

5) Representativiteit: het gebied omvat een aantal habitats, soorten en/of ecologische processen die typisch en 

representatief zijn voor het OSPAR-gebied of één van zijn biogeografische regio’s. 

6) Gevoeligheid: het gebied bevat een relatief hoog aantal kwetsbare soorten en habitats. 

7) Natuurlijkheid: het gebied heeft een relatief hoge natuurlijkheid, met het voorkomen van 

soorten en habitats in een natuurlijke situatie als gevolg van een geringe menselijke invloed. 

Praktische criteria 

1) Omvang: de omvang van het gebied moet groot genoeg zijn voor het doel van de aanduiding, maar tevens niet 

te groot zodat een efficiënt beheer mogelijk blijft. 

2) Kans op herstel: het gebied heeft onder een geschikt beheer een grote kans om terug te 

keren naar een meer natuurlijke situatie. 

3) Mate van acceptatie: de aanduiding van het gebied kan rekenen op de steun van beleidsmakers en 

belanghebbende partijen. 

4) Kans op succes van beheersmaatregelen: er is een grote kans dat maatregelen succesvol 

zullen zijn. 

5) Potentiële schade aan het gebied door menselijke activiteiten: het is mogelijk dat belangrijke schade zal 

toegebracht worden aan het gebied in de nabije toekomst. 

6) Wetenschappelijke waarde: het gebied heeft een hoge waarde voor wetenschappelijk onderzoek en monitoring 

 

 

Tabel 6-2 Overzicht bedreigde en / of afnemende habitats relevant voor de Waddenzee  en huidige status van 

implementatie van de bijbehorende aanbevelingen (OSPAR lijst 2008) (Bos & Tamis 2020). 

OSPAR regio II: Waddenzee 

Habitats Implementatie OSPAR aanbevelingen 

Litorale mosselbanken Implementatie heeft aandacht middels 

gebiedsbescherming (KRW, kwaliteitskenmerk N2000 

habitattypen) 

Getijdenplaten Implementatie heeft aandacht middels 

gebiedsbescherming (N2000 habitattype H1140A) 

Platte oesterriffen Implementatie heeft deels aandacht op de Noordzee 

(herstelprojecten) 

Zandkokerwormriffen Implementatie heeft deels aandacht op de Noordzee 

(typische soort N2000 H1170, riffen) 

Zeegrasvelden Implementatie heeft aandacht middels 

gebiedsbescherming (bescherming KRW, KRM, typische 

soort N2000 H1140A getijdenplaten) 
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In het kader van biodiversiteit en habitats zijn onder het OSPAR-verdrag verschillende 

indicatoren ontwikkeld o.a.: soortensamenstelling, conditie van benthische habitats, mate van 

fysieke schade aan belangrijke en unieke habitats. 

 

Mate van bescherming 

De mate van bescherming van de bouwsteen ‘Habitats en gradiënten’ vanuit het OSPAR-verdrag 

is beperkt. De bescherming van bedreigde en/of afnemende habitats is met name geborgd door 

implementatie van andere kaders zoals de KRW en N2000. Hoewel er vanuit de OSPAR 

richtlijnen en criteria wel aanknopingspunten zijn om meer gebieden aan te wijzen met bijzondere 

habitats (bv. Oestergronden) is dit niet juridisch afdwingbaar.  

 

6.2.4 Functionele groepen 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Functionele groepen’ (zie paragraaf 2.2) vallen 

deels onder het thema ‘Biodiversiteit’ van het OSPAR-verdrag. Evenals behandeld is in 

paragraaf 6.2.3 vereist Bijlage V van het OSPAR-verdrag dat de verdragspartijen “noodzakelijke 

maatregelen” nemen om de ecosystemen en biodiversiteit in de regio te beschermen. Dit kunnen 

ook maatregelen gericht op soortenbescherming zijn. In dit kader is de lijst opgesteld van 

bedreigde en achteruitgaande soorten en habitats die in het noord-oostelijk deel van de 

Atlantische oceaan voorkomen. Deze lijst heeft geen juridische status, maar kan als indicatief 

worden gezien voor de soorten die het meest in aanmerking komen voor gerichte 

beschermingsmaatregelen. De meest relevante soorten voor de Waddenzee zijn weergegeven 

in tabel 6-3. Bos & Tamis (2020) hebben geïnventariseerd in hoeverre de huidige OSPAR-

aanbevelingen voor de soorten op dit moment zijn geïmplementeerd. Hieruit blijkt dat de meeste 

aanbevelingen van OSPAR zijn geïmplementeerd, waarvan het merendeel onder andere 

beleidskaders zoals N2000 en KRM. Voor de zeepaardjes, de Platte oester en de gevlekte rog 

zijn de maatregelen deels geïmplementeerd. 

Tabel 6-3 Overzicht bedreigde en / of afnemende soorten relevant voor de Waddenzee  en huidige status van 

implementatie van de bijbehorende aanbevelingen (OSPAR lijst 2008) (Bos & Tamis 2020). 

OSPAR regio II: Waddenzee 

Soortgroep Soorten Implementatie OSPAR aanbevelingen 

Invertebraten Platte oester  Deels geïmplementeerd op de Noordzee 

(herstelprojecten) 

Vissen 

Elft Ja geïmplementeerd (N2000 habitatrichtlijnsoort) 

Aal Ja geïmplementeerd (aalbeheerplan) 

Gevlekte rog Deels geïmplementeerd (KRM actieplan haaien en 

roggen) 

Kabeljauw Ja geïmplementeerd (Kabeljauwvermijdingsplan 

overheid en visserij)  

Langsnuit zeepaardje Deels geïmplementeerd (herstelmaatregelen zeegras) 

Kortsnuit zeepaardje Deels geïmplementeerd (herstelmaatregelen zeegras) 

Zeeprik Ja geïmplementeerd (N2000 habitatrichtlijnsoort) 

Stekelrog Ja geïmplementeerd (KRM actieplan haaien en roggen) 

Zalm Ja geïmplementeerd (vispassages en waterkwaliteit 

KRW) 

Doornhaai Ja geïmplementeerd (KRM actieplan haaien en roggen) 

Zeezoogdieren Bruinvis Ja geïmplementeerd (N2000 habitatrichtlijnsoort) 
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In deze lijst komen ook belangrijke predatoren voor zoals de Doornhaai en grotere vissoorten 

zoals Kabeljauw en roggen. Specifieke functionele groepen worden niet benoemd in het verdrag. 

Wel zijn de indicatoren voor benthische en pelagische habitats (zie ook 6.2.2 en 6.2.3) en exoten 

(trends in door mensen geïntroduceerde exoten) voor deze bouwsteen relevant. 

 

Mate van bescherming 

De mate van bescherming van de bouwsteen ‘Functionele groepen’ vanuit het OSPAR-verdrag 

is beperkt. De bescherming van bedreigde en/of afnemende soorten  is met name geborgd door 

implementatie van andere kaders zoals de KRM en N2000. De lijst, maatregelen en indicatoren 

die van toepassing zijn op de bouwsteen zijn vanuit OSPAR niet juridisch afdwingbaar. 

Daarnaast bestaat een belangrijke beperking ten aanzien van het OSPAR-verdrag gezien de 

regulering van visserij buiten de bevoegdheid van de OSPAR Commissie valt (Dotinga & 

Trouwborst 2008).  

 

6.2.5 Trofische keteninteracties 

De kenmerken en doelstellingen van bouwsteen ‘Trofische keteninteracties’ (zie paragraaf 2.2) 

zijn een aanvulling op bouwsteen ‘Functionele groepen’ en vallen grotendeels onder het thema 

‘Biodiversiteit’ van het OSPAR-verdrag. Indirect is ook bijlage V en de soortenlijst van tabel 6-3 

op deze bouwsteen van toepassing. Daarnaast zijn onder het OSPAR-verdrag verschillende 

indicatoren opgesteld voor de beoordeling van het mariene milieu waarbij trofische 

keteninteracties in ogenschouw genomen worden waaronder indicatoren voor het pelagische 

habitat (o.a. plankton biomass and abundance) en voedselwebben (size composition in fish 

communities en change in average trophic level of marine predators in Bay of Biscay). 

 

Mate van bescherming 

Evenals bij de voorgaande bouwstenen is de bescherming voor bouwsteen ‘Trofische 

keteninteracties’ vanuit het OSPAR-verdrag beperkt. De soortenlijst en indicatoren zijn niet 

juridisch afdwingbaar. 

6.2.6 Regulering antropogene invloeden 

Het OSPAR-verdrag biedt handvaten voor de regulering van antropogene invloeden via de zes 

thema’s behandeld in paragraaf 6.1 en de bijbehorende strategieën. Daarnaast behandelt bijlage 

V van het OSPAR-verdrag alle mogelijke activiteiten die negatieve effecten op mariene 

ecosystemen en biodiversiteit kunnen hebben. Hierbij wordt voorzien in de mogelijkheid om deze 

indien nodig te reguleren (met uitzondering van visserij). Zo zijn er onder andere indicatoren 

opgesteld voor exoten, vervuiling, onderwatergeluid, eutroficatie en gevaarlijke stoffen Echter 

zijn de maatregelen en indicatoren om antropogene invloeden te reguleren geen harde juridische 

verplichting (Dotinga & Trouwborst 2008). 

 

6.3 Kansen voor bescherming en borging  

De Waddenzee valt officieel onder het OSPAR-verdrag, waarvoor ook het Quality Status Report 

wordt opgesteld. Echter, de aanbevelingen die naar voren komen naar aanleiding van de 

beoordeling, zijn niet juridisch-bindend. Wel zou de lijst met afnemende en/of bedreigde habitats 

en soorten die naar aanleiding van het OSPAR-verdrag zijn opgesteld beter benut kunnen 

worden voor de Waddenzee. Zo kan ervoor gekozen worden om specifiek voor de Platte oester 



 

A&W-rapport 21-054  Handelingsperspectief concretisering streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee 43 

en de vissoorten, maar ook Kokerwormriffen aanbevelingen op te stellen en maatregelen te 

treffen. Daarnaast bieden de OSPAR-indicatoren een kans voor integratie met het Natura 2000-

beleid, bijvoorbeeld bij de monitoring van de kwaliteit van habitattypen (zie ook paragraaf 5.3). 

 

6.4 Samenvatting OSPAR-verdrag 

Onderstaande tabel 6-4 geeft een samenvatting van de mate van bescherming en de kansen 

binnen het OSPAR-verdrag ten aanzien van de bouwstenen streefbeeld onderwaternatuur 

Waddenzee. Samenvattend zijn een aantal algemene aandachtspunten voor OWN t.a.v. het 

OSPAR-verdrag geformuleerd (Box 6-1) . 

 

Tabel 6-4 Overzicht mate van bescherming en kansen binnen het OSPAR-verdrag 

Bouwsteen Bescherming Toelichting Kansen 

Hydro- en 
morfodynamiek 

Beperkt 
(indirect) 

Deels via bijlage V OSPAR meer benutten voor 
de Waddenzee.  
 
Aanbevelingen en 
beoordelingen / indicatoren 
beter implementeren in 
Waddenzee 
 
OSPAR gebruiken voor 
OWN soorten die 
beschermwaardig zijn, maar 
geen bescherming hebben 
vanuit de Habitatrichtlijn 
zoals o.a. de Platte oester, 
roggen en haaien  

Energie- en stofstromen 
Beperkt 
(direct) 

Via thema Eutrofiëring, bijlage V 

Habitats en gradiënten 
Beperkt 
(direct)  

Via thema biodiversiteit, bijlage V, habitatlijst 
en via indicatoren  

Functionele groepen 
Beperkt 
(direct) 

Via thema biodiversiteit, bijlage V, soortenlijst 
en via indicatoren 

Trofische 
keteninteracties 

Beperkt 
(indirect) 

Via thema biodiversiteit, bijlage V en 
indicatoren  

Regulering antropogene 
invloeden 

n.v.t. 

Via de zes thema’s en bijbehorende 
strategieën, incl. monitoring, indicatoren en 
beoordeling.  

 

 

 

  
 

Aandachtspunten OWN t.a.v. OSPAR 

 

• Voor de Noordzee zijn aanbevelingen vanuit OSPAR deels geïmplementeerd. Voor 

OWN Waddenzee (valt ook onder regio II) zijn implementaties voor doelsoorten en 

habitats beperkt. Litorale mosselbanken en zeegras worden geïmplementeerd, maar 

Platte oester, vis en kokerwormen nog niet. 

 

• OSPAR lijst met habitats en soorten biedt mogelijk kansen voor Platte oester en 

vissen, maar ook kokerwormriffen in de Waddenzee, die niet in habitatrichtlijn en 

KRW beschermd zijn.  

 

• Echter, directe bescherming van de habitats en soorten is niet direct juridisch 

afdwingbaar 

 

• Beoordeling en implementaties d.m.v. ecosysteembenadering via indicatoren biedt 

mogelijkheden om Bouwstenen OWN te kunnen laten landen in beleid en beheer 

 

 

 

Box 6-1 Aandachtspunten voor het streefbeeld Onderwaternatuur ten aanzien van het OSPAR-verdrag 
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7 Verdragen van Ramsar, Bern en Bonn  

7.1 Toelichting beleidskaders 

7.1.1 Verdrag van Ramsar 

Het Verdrag van Ramsar beoogt watergebieden (wetlands) van internationale betekenis te 

beschermen. Deze watergebieden omvatten een breed scala aan habitats zoals, moerassen, 

vennen, en ondiepe kustzones. Het Verdrag van Ramsar bevat enkele beschermingsbepalingen 

ten aanzien van gebieden, maar geen soortenbeschermingsverplichtingen. De bescherming van 

(water)vogels behoort echter wel expliciet tot de doelstelling van het verdrag. De Waddenzee is 

aangewezen als Ramsar-gebied. Het Ramsar-gebied Waddenzee overlapt met de Waddenzee 

als Vogelrichtlijngebied. Naast deze overlap in gebieden, hebben ze beide betrekking hebben op 

de bescherming van watervogels en hun leefgebied.  

 

7.1.2 Verdrag van Bern 

Het Verdrag van Bern (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats) is een verdrag van de Raad van Europa dat in 1979 in Bern werd gesloten. Het doel is 

het behoud van (bedreigde) wilde dier- en plantensoorten en de daarbij behorende leefgebieden. 

In het Verdrag zijn zowel soorten- als gebiedenbeschermingsbepalingen opgenomen. Ten 

aanzien van de soortenbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën 

soorten: de streng te beschermen dier- en plantensoorten (appendix I en II), de te beschermen 

diersoorten (appendix III) (minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie). 

 

7.1.3 Verdrag van Bonn 

Het Verdrag van Bonn (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) 

is een verdrag dat op initiatief van de Verenigde Naties in 1979 in Bonn werd gesloten. Het doel 

is het behoud van (bedreigde) trekkende diersoorten. Het Verdrag van Bonn onderscheidt twee 

categorieën trekkende wilde diersoorten (Appendix I soorten en Appendix II soorten, zie website 

minez.nederlandsesoorten.nl/content/bonn-conventie) waarvoor verschillende beschermings-

verplichtingen en grondbeginselen zijn vastgelegd. Partijen dienen op grond van deze 

beginselen alles in het werk te stellen om aan de met uitsterven bedreigde trekkende soorten, 

vermeld in appendix I, onmiddellijke bescherming te verlenen. Partijen dienen ook alles in het 

werk te stellen om overeenkomsten te sluiten ten aanzien van het behoud en het beheer van de 

in appendix II vermelde trekkende soorten. In appendix II staan trekkende soorten vermeld 

waarvan de instandhouding duidelijk kan (of, vanwege een ongunstige staat van instandhouding: 

moet) verbeteren als gevolg van internationale overeenkomsten.  
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7.2 Juridisch afdwingbare eisen t.a.v. bouwstenen 

7.2.1 Verdrag van Ramsar 

Het Verdrag van Ramsar is voornamelijk gericht op gebiedsbescherming en soortsbescherming 

ten aanzien van watervogels. Gezien dit feit, is het verdrag ten aanzien van het Streefbeeld 

Onderwaternatuur vooral relevant voor het sublitorale deel van de Waddenzee als foerageer- en 

leefgebied voor watervogels. Op basis hiervan heeft het Verdrag van Ramsar hoofdzakelijk 

betrekking op de bouwstenen Habitats en Gradiënten, Functionele groepen en Regulering 

antropogene invloeden. Voor deze bouwstenen gaan wij nader in op de juridisch afdwingbare 

eisen: 

 

Habitats en gradiënten 

Elke Verdragsstaat wijst watergebieden aan die van internationale betekenis zijn gezien 

de kenmerken van het gebied. Criteria hiervoor zijn o.a. dat het gaat om gebieden met een 

belangrijke ecologische, botanische, zoölogische of hydrologische betekenis. Aanvullend geldt 

dat die watergebieden van internationale betekenis zijn voor watervogels, maar ook dat ze van 

internationaal belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit (d.w.z. ecosystemen, watervogels 

en vissen). Vervolgens worden verplichtingen en overeenkomsten opgesteld om deze gebieden 

te beschermen. Hierin zit veel overlap met de Vogelrichtlijn. De aangesloten landen zijn zelf 

verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van besluiten. Het Verdrag van Ramsar is 

juridisch bindend is, maar er is geen mechanisme om landen te dwingen ze uit te voeren. De 

geldende inspanningsverplichtingen zijn in beginsel hard, al is het moeilijk te bewijzen of er 

sprake is van strijdigheid met het verdrag.   

 

Functionele groepen 

Hoewel er in het Verdrag van Ramsar geen soortenbeschermingsverplichtingen zijn opgenomen, 

is de doelstelling wel het beschermen van (water)vogels. Deze (water)vogels worden dus vooral 

beschermd door hun leefgebied te beschermen. Ook hier geldt een inspanningsverplichting. 

 

Regulering antropogene invloeden 

Voor deze bouwsteen gaat de bescherming via gebiedsbescherming. Verdragstaten moeten hun 

plannen op zodanige wijze formuleren en verwezenlijk dat, voor zover mogelijk, het verstandig 

gebruik (‘wise use’) van de binnen hun territoir gelegen watergebieden worden bevorderd.  ‘Wise 

use’ is duurzaam gebruik ten behoeve van de mensheid op een wijze die verenigbaar is met de 

instandhouding van de natuurlijke eigenschappen van het ecosysteem.  

 

Ondanks dat het Verdrag van Ramsar niet juridisch afdwingbaar is, heeft het verdrag wel een 

betekenis voor de Waddenzee omdat het een bredere insteek heeft dan de Vogelrichtlijn. Het is 

gericht op het ecosysteem als geheel en kijkt naar de betekenis van een wetland in mondiaal 

perspectief. Daarnaast stimuleert het duurzaam gebruik, kennisontwikkeling en internationale 

samenwerking.  

 

Mate van bescherming 

De mate van bescherming van het watergebied wordt overgelaten aan het nationale recht van 

de Verdragsstaat. Hierdoor kan de bescherming verschillen per Verdragsstaat en per 

watergebied. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat het toepassen van de Vogel- en de Habitatrichtlijn 

op aangewezen wetlands van internationaal belang ertoe zal leiden dat voldaan wordt aan de 

verplichtingen van het Verdrag van Ramsar. 
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Ten aanzien van de juridische bescherming van de onderwaternatuur in de Waddenzee, is de 

toegevoegde waarde van het Verdrag van Ramsar beperkt. Relevante aspecten die van 

toepassing zijn op de onderwaternatuur zoals bijv. bescherming van het habitat voor duikende 

en visetende vogels wordt benoemd in de Vogelrichtlijn. De inspanningsverplichting die er ligt 

om duurzaam gebruik, kennisontwikkeling en internationale samenwerking te stimuleren, 

verdient wel meer aandacht in de Waddenzee.  

 

7.2.2 Het Verdrag van Bern 

In het Verdrag van Bern gaat het om bescherming van migrerende soorten en is de bescherming 

specifiek gericht op deze soorten en hun habitat. Op basis hiervan heeft het Verdrag van Bern 

hoofdzakelijk betrekking op de bouwstenen Habitats en Gradiënten, Functionele groepen en 

Regulering antropogene invloeden. Voor deze bouwstenen gaan wij nader in op de juridisch 

afdwingbare eisen: 

 

Habitats en gradiënten 

Verdragstaten dienen passende en noodzakelijke maatregelen te nemen in de vorm van wetten 

en voorschriften om de leefgebieden van wilde dier- en plantensoorten te beschermen en in 

stand te houden, in het bijzonder voor de soorten vermeld in appendix I en II. Het verdrag 

verplicht niet expliciet tot het aanwijzen en begrenzen van gebieden, maar een partijstaat zal wel 

de meest relevante gebieden moeten identificeren en bescherming moeten bieden om 

betreffende soorten in deze gebieden te behouden. 

 

Functionele groepen 

Hierbij gaat het specifiek om soortsbescherming. Soorten van appendix I zijn strikt te 

beschermen plantensoorten. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. 

Soorten op deze lijst die relevant zijn voor de onderwaternatuur in de Waddenzee zijn Bruinvis, 

Dwergstern, Grote stern, Noordse stern, en enkele dolfijnensoorten die als dwaalgast voorkomen 

in Waddenzee. Soorten van appendix III zijn te beschermen diersoorten. Soorten op deze lijst 

die relevant zijn voor de onderwaternatuur zijn Eider, Topper, Fint, Zeeprik, Rivierprik en Steur. 

 

Verdragsstaten moeten het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden of  

ontwortelen van plantensoorten (appendix I) verbieden. Het bezit of de verkoop van deze 

plantensoorten wordt ook verboden. Een soortgelijke bepaling is te vinden voor de diersoorten 

(appendix II). Evenals het Verdrag van Bonn en de Europese natuurbeschermings- richtlijnen 

kiest het Verdrag van Bern met deze bepalingen voor individubescherming. Bescherming van 

individuen wordt noodzakelijk geacht om populaties en uiteindelijk de soort voldoende 

bescherming te bieden. Uitzonderingen op verboden zijn toegestaan indien wordt voldaan aan 

de (strenge) voorwaarden. Voor de te beschermen diersoorten die zijn opgenomen in appendix 

III, moeten de Verdragsstaten passende en noodzakelijke maatregelen in de vorm van wetten 

en voorschriften nemen. De mate van bescherming van diersoorten in appendix III reikt echter 

minder ver dan voor de diersoorten in appendix I en II.  

 

Bovengenoemde relevante soorten voor de onderwaternatuur soorten zijn ook opgenomen in de 

Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. De Steur is hierin de uitzondering. Deze soort is de enige 

relevante onderwatersoort voor de Waddenzee die niet via de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn, 

geldend in de Waddenzee, beschermd is. 
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Regulering antropogene invloeden 
Alleen bedreigde trekkende soorten die vermeld zijn in appendix I en II, krijgen 

gebiedenbescherming. Gebiedenbescherming houdt in dat de verdragstaten alles in het werk 

moeten stellen om de negatieve gevolgen van activiteiten of hindernissen die de trek van  soorten 

ernstig belemmeren of onmogelijk maken, te voorkomen, weg te nemen, te compenseren of te 

verkleinen. Dit wettelijke kader is ten aanzien van de onderwaternatuur niet aan de orde, omdat 

er in appendix I geen soorten staan die relevant zijn voor de onderwaternatuur in de Waddenzee.  

 

Mate van bescherming 

Het verdrag is grotendeels verwerkt in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, en in de Wet 

natuurbescherming. Voor de bescherming van de Steur zijn, mede vanuit het Verdrag van Bern, 

aanvullende overeenkomsten opgesteld. Het Verdrag van Bern stelt dat ‘Each Contracting Party 

shall take appropriate and necessary legislative and administrative measures to ensure the 

special protection of the wild fauna species specified in Appendix II’. Voor de Steur is daarom en 

internationaal actieplan opgesteld (Bastmeijer 2019). Met dit plan worden dus juridisch bindende 

verplichtingen onder het Verdrag van Bern voor een ernstig bedreigde soort ingevuld. 

 

Ten aanzien van de juridische natuurbescherming van de onderwaternatuur in de Waddenzee, 

is de toegevoegde waarde van het Verdrag van Bern beperkt. Hoewel het belangrijk is om  

gebiedenbescherming- en soortbeschermingsbeleid niet alleen op de Europese richtlijnen te 

baseren,  maar ook op de beschermingsverplichtingen van de verdragen, is dit alleen voor de 

Steur aan de orde als relevante soort voor de onderwaternatuur in de Waddenzee. De 

soortenbescherming vanuit Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zorgt ervoor dat ook aan 

de meeste verdragsverplichtingen wordt voldaan. Ook hier zijn de bepalingen uit beide richtlijnen 

namelijk gelijk of concreter en juridisch bindender geformuleerd dan in de meeste verdragen. 

 

7.2.3 Het Verdrag van Bonn 

Verdragsverplichtingen worden opgelegd aan de Verdragsstaten die deel uitmaken van het 

verspreidingsgebied van een trekkende soort, vermeld in appendix I of II (de zogenaamde 

‘Range States’). Het ontwikkelen van overeenkomsten tussen landen met betrekking tot 

soortbescherming en gebiedsbescherming is het belangrijkste instrument. In het Verdrag van 

Bonn gaat het om bescherming van migrerende soorten en is de bescherming specifiek gericht 

op deze soorten en hun habitat. Op basis hiervan heeft het Verdrag van Bonn hoofdzakelijk 

betrekking op de bouwstenen Habitats en Gradiënten, Functionele groepen en Regulering 

antropogene invloeden. Voor deze bouwstenen gaan wij nader in op de juridisch afdwingbare 

eisen: 

 

Habitats en gradiënten 

Bedreigde trekkende soorten, vermeld in appendix I, genieten gebiedenbescherming en 

soortenbescherming.  Gebiedenbescherming houdt in dat de Range States alles in het werk 

moeten stellen om: 

a. de leefgebieden van deze soort te behouden, en, waar dit mogelijk is, in hun oude staat 

terug te brengen; 

b. de negatieve gevolgen van activiteiten of hindernissen die de trek van bedoelde 

soort ernstig belemmeren of onmogelijk maken, te voorkomen, weg te nemen, te 

compenseren of te verkleinen; 

c. voor zover dit kan, invloeden voorkomen of in de hand te houden, die deze soort 

bedreigen.  
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Gelet op bepaalde zinsneden als ‘alles in het werk stellen’ en ‘voor zover dit mogelijk en 

passend’, is er beleidsvrijheid voor de Range States geboden, maar deze vrijheid is niet 

onbeperkt. De betreffende formuleringen duiden op internationale zorgplichten die door 

(internationale) rechters toetsbaar zijn (Bastmeijer et al. 2007). 

 

Van de soorten vermeld in appendix I is echter geen enkele soort relevant om mee te nemen in 

voorliggend handelingsperspectief t.a.v. de onderwater natuur van de Waddenzee, omdat ze 

simpelweg niet voorkomen in of verbonden zijn aan het sublitorale deel van de Waddenzee (zie 

website minez.nederlandsesoorten.nl/content/bonn-conventie). 

 

Functionele groepen 

Bepalingen voor de soortenbescherming hebben betrekking op soorten vermeld in 

appendix I en II. Voor soorten in appendix I geldt een verbod op het onttrekken (jagen, vissen, 

vangen, opzettelijk doden etc.) van dieren aan de populatie van een trekkende soort. Evenals in 

het Europese recht en de Wet Natuurbescherming gaat het hierbij om individubescherming ten 

behoeve van het behoud van soorten.  

 

In de bescherming van de soorten in appendix II, voorziet het Verdrag zelf niet. Bescherming 

gebeurt via het afsluiten van de zogenaamde Bonn-overeenkomsten. Dit kan een 

aanknopingspunt zijn voor specifieke soortenbescherming, waarvan het Steur Atieplan een 

voorbeeld is. Het sluiten van dergelijke overeenkomsten voor de betreffende staten kan een 

verplichting zijn, maar er is ook ruimte: de verplichting bestaat ‘wanneer deze soorten hiermee 

gebaat zijn’. Bovendien worden ook hier termen gebruikt als ‘alles in het werk stellen’.  

 

Soorten uit appendix II die relevant zijn vanuit het handelingsperspectief Streefbeeld 

Onderwaternatuur zijn enkele vogelsoorten die foerageren in het sublitoraal zoals Brilduiker, 

Topper, Eider, Noordse stern, en Visdief. Daarnaast staan ook de Gewone zeehond, Bruinvis en 

Steur op de lijst. 

 

Voor de vogelsoorten zijn geen specifieke Bonn overeenkomsten, maar wettelijke bescherming 

van deze soorten vindt plaats via de Vogelrichtlijn en andere verdragen zoals het Verdrag van  

Ramsar. Voor de bescherming van de Gewone zeehond heeft Nederland een Bonn-

vereenkomst, die ook verankerd is in de Habitatrichtlijn. Voor de Bruinvis is er alleen een 

overeenkomst voor de Noordzee, maar de bruinvis wordt ook beschermd via de Habitatrichtlijn. 

Voor de Steur is geen afzonderlijke Bonn-overeenkomst gesloten, maar hiervoor is onder het 

Verdrag van Bern wel een Actieplan opgesteld.  

 
Regulering antropogene invloeden 
Alleen voor bedreigde trekkende soorten in appendix I, geldt gebiedenbescherming. 

Gebiedenbescherming houdt in dat de Range States alles in het werk moeten stellen om de 

negatieve gevolgen van activiteiten of hindernissen die de trek van bedoelde 

soort ernstig belemmeren of onmogelijk maken, te voorkomen, weg te nemen, te compenseren 

of te verkleinen. Dit wettelijk kader is niet aan de orde, omdat er in appendix I geen soorten staan 

die relevant zijn voor de onderwaternatuur in de Waddenzee. 

 

Mate van bescherming 

De ontwikkeling van overeenkomsten tussen landen ten aanzien van bescherming behoort tot 

de belangrijkste instrumenten om het Verdrag van Bonn uit te voeren en roept staten op om dit 

instrument in te gaan inzetten (Bastmeijer et al. 2007). Hierin is relatief veel ruimte voor invulling 

door de partijstaten. Grotendeels zijn het Verdrag van Bonn en de daaruit voortvloeiende 

overeenkomsten, verankerd in de Habitat- en Vogelrichtlijn voor soorten die relevant zijn voor de 
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onderwaternatuur. De gebieden- en soortbescherming zoals we die op grond van de Wet 

natuurbescherming kennen, is in grote lijnen een goede uitvoering van de bepalingen in het 

Verdrag van Bonn. Maar ook hier geldt dat de richtlijnen vaak verder gaan en dat de 

verplichtingen concreter en dwingender zijn geformuleerd.  

7.3 Kansen voor bescherming en borging 

Veel soorten staan genoemd op de lijsten van de Verdragen, maar relatief weinig daarvan zijn 

relevant voor de OWN in de Waddenzee. Voor de OWN zijn de Verdragen niet concreet, maar 

gezien de brede soort- en gebiedsbescherming vanuit de verschillende Verdragen is het wel zeer 

nuttig om deze Verdragen Waddenzee-breed in acht te nemen en Verdragstaten op hun 

verplichtingen te wijzen. De Verdragen zijn wel degelijk juridisch bindend in de zin dat er een 

inspanningsverplichting geldt. Ramsar is vanuit een Waddenzee-breed perspectief interessant 

om verder uit te diepen, omdat het gericht is op het ecosysteem als geheel en naar de betekenis 

van een wetland in mondiaal perspectief kijkt. Daarnaast stimuleert het duurzaam gebruik, 

kennisontwikkeling en internationale samenwerking.  

 

De uitvoering van de bepalingen met betrekking tot gebieden- en soortbescherming in de 

behandelde verdragen, gebeurt op grote lijnen in de gebieden- en soortbescherming vanuit de 

Wet natuurbescherming (Bastmeijer et al. 2007). Dit zijn twee belangrijke pijlers en beiden zijn 

in de meeste verdragen terug te vinden. Opvallend hierbij, is dat ook de verplichtingen ten 

aanzien van  gebiedenbescherming minder concreet zijn dan de verplichtingen ten aanzien van 

soortenbescherming. In de praktijk is de slagkracht beperkt, zeker ten aanzien van OWN. 

 

7.4 Samenvatting Verdragen van Ramsar, Bern en Bonn 

Onderstaande tabel 7-1 geeft een samenvatting van de mate van bescherming en de kansen 

binnen de Verdragen van Ramsar, Bern en Bonn ten aanzien van de bouwstenen streefbeeld 

onderwaternatuur Waddenzee. Ter afsluiting zijn een aantal algemene aandachtspunten voor 

OWN t.a.v. de Verdragen geformuleerd (Box 7-1). 

Tabel 7-1 Overzicht mate van bescherming en kansen binnen de Verdragen Ramsar, Bern en Bonn. 

 

Bouwsteen Bescherming Toelichting Kansen 

Hydro- en 
morfodynamiek 

Geen  

Geen specifieke directe- of indirecte 
bescherming 
tav onderwaternatuur Waddenzee  

Duurzaam gebruik, 
kennisontwikkeling en 
internationale 
samenwerking stimuleren 
 
Waddenzee-breed kijken 
naar soorten die wel in 
verdragen staan, maar die 
niet (goed) via Wet 
natuurbescherming worden 
beschermd 
 
Overheden er op wijzen 
verdragen op te stellen en 
inspanningsverplichtingen 
na te komen  

Energie- en stofstromen Geen 
Geen specifieke directe- of indirecte 
bescherming 
tav onderwaternatuur Waddenzee  

Habitats en gradiënten Beperkt 
Aanwijzing van beschermde gebieden en 
gebiedsbescherming via de bescherming van 
bedreigde soorten   

Functionele groepen Beperkt 

Via soortbescherming van (bedreigde) 
soorten  

Trofische 
keteninteracties 

Geen 
Geen specifieke directe- of indirecte 
bescherming 
tav onderwaternatuur Waddenzee  

Regulering antropogene 
invloeden 

n.v.t. 
Wise use’, duurzaam gebruik, negatieve 
gevolgen van activiteiten of hindernissen 
beperken of wegnemen zijn doelstellingen 
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Aandachtspunten OWN t.a.v. de Verdragen Ramsar, Bern en Bonn 

 

• Veel soorten op de lijsten, maar relatief weinig voor OWN » weinig concreet voor 

OWN 

 

• Deel inhoud verdragen gedekt door N2000/KRW, maar deels ook niet. Dat deel is 

voor OWN Waddenzee beperkt. 

 

• Wel nuttig voor Waddenzee als geheel » ze zijn juridische bindend en hebben een 

inspanningsverplichting. 

 

• Ramsar ook zeker belangrijk » bekijkt de bescherming vanuit het ecosysteem,  vanuit 

verbinding met andere gebieden en vanuit habitatkwaliteit voor soorten. 

 

• Verdragen hebben weinig slagkracht en grootste deel van soort- en 

gebiedsbescherming is gedekt door Wet natuurbescherming en KRW.  

 

• Voor de Steur die in de Waddenzee bijv. niet beschermd wordt via Habitatrichtlijn, ligt 

daar nu wel een Actieplan mede op basis van Internationale verdragen. 

 

 

 

 

Box 7-1 Aandachtspunten voor het streefbeeld Onderwaternatuur ten aanzien van de verdragen van Ramsar, Bern en 

Bonn. 
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8 Conclusie en aanbevelingen  

Om inzicht te krijgen in de wettelijke vereisten en mogelijkheden om het streefbeeld 

Onderwaternatuur inclusief de geformuleerde bouwstenen te borgen binnen de huidige wettelijke 

kaders is een analyse gemaakt van Natura 2000 (N2000), Kaderrichtlijn Water (KRW), 

Kaderrichtlijn Marien (KRM) en Het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in 

het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR), de conventie van Ramsar en de 

verdragen van Bern en Bonn. 

 

 

Op basis van de analyses in voorgaande hoofdstukken zijn de volgende conclusies te trekken: 

 

• De juridisch afdwingbare bescherming is gezien vanuit het oogpunt van de bouwstenen 

uit het Streefbeeld OWN (zeer) beperkt, met name de bouwstenen Hydro- en 

morfodynamiek, Energie- en stofstromen en Trofische keteninteracties zijn sterk 

onderbelicht; 

• De ecosysteem benadering en systematiek voor de bouwstenen is niet geborgd in de 

huidige wetgeving; 

• De huidige juridische kaders voor de Waddenzee zijn vooral gericht op soort- en 

gebiedsbescherming; 

• Het mariene systeem verdient meer aandacht. De monitorings- en 

onderzoeksverplichting vanuit de KRW is daarbij zeer belangrijk om de soort-, gebied- 

en systeemkennis te vergoten. 

• De KRM (en OSPAR) systematiek heeft een duidelijke ecosysteembenadering. Deze 

kaders bieden mogelijkheden voor de bescherming voor vis (externe werking KRM; 

OSPAR) en Platte oester en Kokerwormriffen (OSPAR); 

• Het OSPAR-verdrag is juridisch minder bindend dan N2000 en KRM. Het is nog 

onduidelijk in hoeverre KRM juridisch bindend is voor de Noordzee en hoe effectief de 

implementatie van de KRM zal zijn voor de Waddenzee; 

• De bescherming via de verdragen van Bonn, Bern en Ramsar is voor OWN beperkt, 

maar wel belangrijk voor Waddenzee als geheel systeem. Hiervoor geldt een 

inspanningsverplichting; 

• Europese regelgeving / systematiek is niet zomaar aan te passen. Nederland moet eerst 

voldoen aan doelstellingen van N2000 en KRW. Dit zou mogelijk behaald kunnen 

worden door implementatie van een systeem benadering of maatregelen te laten landen 

in PAGW; 

• Er bestaan verschillen in de beoordeling door bevoegde gezagen. LNV stuurt strikt op 

instandhoudingsdoelstellingen, terwijl Provincies in de praktijk soms meer vanuit een 

ecosysteembenadering kijken. Om aan de wettelijke EU verplichting te voldoen zal 

mogelijk meer gekeken moeten worden naar een systeemaanpak.  

 

Op basis van de conclusies bevelen we aan de volgende stappen nader uit te werken om de 

bescherming van het streefbeeld en de bouwstenen verder te borgen: 

 

• Het integreren van de KRM (OSPAR) systematiek voor de bouwstenen OWN in het 

huidige beleid (N2000 / KRW). Specifiek zou de kwaliteit van OWN gemonitord kunnen 
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worden aan de hand van de in de KRM en OSPAR opgestelde en gehanteerde 

indicatoren en drempelwaarden; door bijvoorbeeld ‘typische soorten’ echt als ‘indicator 

soorten’ te laten fungeren met vertegenwoordiging van alle trofische niveaus en 

functionele groepen. 

• Het opstellen van scherpere toetsingscriteria voor de kwaliteit van habitattypes voor de 

vergunningplicht vanuit N2000. Hierbij kan gedacht worden aan de systematiek voor het 

beoordelen van de kwaliteit habitattype (abiotiek, typische soorten, overige kenmerken 

goede structuur en functie), met aanscherping van de beschrijving in het 

profielendocument en aanwijzingsbesluit; het uitbreiden van de typische soorten (zie 

bovenstaande bullet) en het echt toetsen hieraan. 

• Het aanscherpen van vergunningverlening in het algemeen met oog voor cumulatieve 

effecten voordat er via andere wegen allerlei verbeteringsmaatregelen worden ingesteld. 

Daarnaast dient beter gewaarborgd te worden dat met voorzorg getoetst wordt (vereist 

vanuit Artikel 6, leden 2 en 3 HR). Wanneer de huidige problematiek blijft bestaan, zullen 

aanvullende (herstel) of beschermingsmaatregelen weinig toevoegen. Zo dient o.a. 

strenger gekeken te worden naar bodemberoerende activiteiten die verbetering habitat 

(doelstelling H1110) wel degelijk in de weg staan. 

• Het herzien van de Natura 2000-doelen en deze uitbreiden voor soorten en Habitattypen 

die meer dan verwaarloosbaar aanwezig zijn en waarvoor gebiedsbescherming nodig is 

(bijlage I HR-habitattypen (waaronder H1170 Riffen) en bijlage II HR-soorten). 

• In aanvulling op bovengenoemd punt wordt aanbevolen om als maatregel voor de 

regulering van antropogene activiteiten ecologisch relevante permanent gesloten 

gebieden in te stellen die direct bescherming kunnen bieden voor OWN onafhankelijk 

van de vergunningverleningsproblematiek. 

 

Samenvattend zijn overkoepelend twee sporen te onderscheiden (figuur 8-1): 

 

1) Natuurontwikkeling in gang zetten t.a.v. de onderwaternatuur d.m.v kaders als KRM en 

OSPAR. Bijvoorbeeld met aandacht voor de Platte oester in de Waddenzee en 

kraamkamerfunctie vis.  

 

2) Bescherming en herstel van de onderwater verbeteren d.m.v. het aanscherpen van de 

toetsing en bescherming via de wettelijke kaders N2000 en KRW. Bijv. door de beoordeling 

van kwaliteit H1110A concreter te maken en te toetsen aan typische soorten en door 

macrofauna monitoring voor OWN mee te nemen vanuit KRW doelstellingen voor 

macrofauna in Waddenzee (nu beperkt zich dat tot litoraal) 

 

 

 

Figuur 8-1 Sporen voor ontwikkeling en bescherming (en herstel) van de bouwstenen streefbeeld Onderwaternatuur. 
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De mogelijkheden voor de onderwaternatuur zijn verder gevisualiseerd in onderstaand figuur 8-

2: aanscherpen N2000 en KRW; kansen benutten uit Verdragen (OSPAR); systematiek om 

doelen te halen overnemen/benutten uit KRM; maatregelen nemen die verder gaan dan N2000 

en KRW laten landen in PAGW en met samenwerking door verschillende partijen (RWS, 

Staatsbosbeheer & RVO, IenW en LNV). 

 

 

Figuur 8-2 Handelingsperspectief beleid t.a.v. het streefbeeld Onderwaternatuur. 
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Bijlage 1 Kwaliteitskenmerken N2000 habitattypen 

Tabel b.1.1 Overzicht kwaliteitskenmerken ‘Abiotische randvoorwaarden/kenmerken’ en ‘Overige kenmerken van goede 
structuur en functie’ van de onderwaterhabitattypen Waddenzee zoals omschreven in de profielendocumenten en het 
beheerplan Waddenzee (2016). 

Habitattype Ecologische 

randvoorwaarden/Kenmerken 

Overige kenmerken van 

goede structuur en functie  

Bron 

H1110A 

Permanent 

overstroomde 

zandbanken 

-voedselrijkdom zwak eutroof tot 

eutroof 

-zoutgehalte sterk brak tot zout 

-dynamiek tot incidenteel hoog 

dynamisch voor zowel laag- en 

hoogdynamisch gebied  

-helderheid troebel tot matig helder 

-Variatie in hydrodynamiek 

(ongestoorde getijdenbeweging; 

invloed van golfwerking),  

-variatie in sedimentsamenstelling 

(afwisseling van gradiënten als 

gevolg van lokale 

hydrodynamiek),  

-goede waterkwaliteit,  

-afwezigheid van 

zuurstofloosheid,  

-de aanvoer van zoet water  

Profielendocument 

(2014) / 

Beheerplan 

Waddenzee (2016) 

-voldoende licht (voor primaire 

productie) 

-aanwezigheid bodemfauna 

-aanwezigheid visgemeenschap in 

natuurlijke leeftijdsopbouw 

-geringe menselijke beïnvloeding 

-weinig verstoring biogene 

structuren 

-geleidelijke overgangen 

 Beheerplan 

Waddenzee (2016) 

H1130 Estuaria 

-voedselrijkdom eutroof 

-zoutgehalte zeer zoet tot matig 

zoet tot zout 

-dynamiek tot incidenteel hoog 

dynamisch voor zowel laag- en 

hoogdynamisch gebied 

-helderheid troebel tot matig helder 

-estuariene dynamiek (natuurlijke 

water- en sedimentbewegingen) 

-grote troebelheid 

-goede waterkwaliteit (minder dan 

voor gemeenschap 

maxtoelaatbaar) 

-afwezigheid zuurstofloosheid 

-temperatuur en golfwerking 

bepalend voor biodiversiteit 

-hoge productiviteit 

-hoge biodiversiteit 

-kinderkamer/ opgroeifunctie vis 

-migratieroute diadrome vissen 

-voedselfunctie 

-biotische structurerende 

elementen 

Profielendocument 

(2016) 

H1140A 
Slik- en 

zandplaten 

-voortdurende afwisseling eb en 

vloed 

-dynamiek in erosie, sedimentatie, 

saliniteit, temperatuur, helderheid, 

slibgehalte, stroming, golfwerking, 

overstromingsduur 

-bodemfauna die past bij lokale 

hydrografische en morfologische 

omstandigheden 

-gebalanceerde aanwezigheid 

micro- en macroalgen 

Profielendocument 

(2008) 
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-processen aanwezig voor primaire 

productie 

-goede waterkwaliteit 

-voedselrijkdom matig voedselrijk 

tot voedselrijk 

-helderheid troebel tot matig helder 

-voedsel voor benthos komt voor 

50% uit noordzeekustzone, 50% uit 

lokale primaire productie (3/4 

pelagiaal en ¼ diatomeen op 

platen) 

-aanwezigheid structurerende 

elementen (mosselbanken, 

schelpkokerwormen, zeegras) 

-bij hoogwater voedselgebied 

jonge vis 

-rustgebied voor zeehonden 

-mozaïek van biotopen in 

verschillende stadia van 

ontwikkeling 

(hoog/laag(dynamisch), gradiënt 

korrelgrootte) 

-mosselbanken in verschillende 

ontwikkelingsstadia 

-schelpkokerwormvelden en 

kokkelbanken 

-aanwezigheid getij 

-aanwezigheid voldoende fijn zand 

-beschutting voor golven 

(waddeneilanden) 

-nauwelijks bodemberoering 

-uitwisseling met water uit geulen 

-geleidelijke zoetzout overgangen 

-geen grote invloed van visserij 

-weinig of geen verstoring 

menselijke activiteit 

-geringe negatieve invloed exoten 

op het systeem 

 Beheerplan 

Waddenzee (2016) 
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Tabel b.1.2. Overzicht typische soorten habitattype H1110A permanent overstroomde zandbanken. Profielendocument 
versie 2014. (K: karakteristieke soorten, C: constante soorten; Ca: indicatiesoorten van goede abiotische toestand, Cb: 
indicatiesoorten van goede biotische toestand, Cab: indicatiesoorten goede (a)biotische toestand). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep Categorie 

Groene zeeduizendpoot Alitta virens Borstelwormen Ca 

  Spio martinensis Borstelwormen Ca 

Schelpkokerworm Lanice conchilega Borstelwormen Ca 

Zandzager Nephtys hombergii Borstelwormen Ca 

Bot Platichthys flesus Vissen  Cab 

Botervis Pholis gunnellus Vissen K + Cab 

Haring Clupea harengus Vissen Cab 

Harnasmannetje Agonus cataphractus Vissen Ca 

Puitaal Zoarces viviparus Vissen Cab 

Schar Limanda limanda Vissen Cab 

Schol Pleuronectes platessa Vissen Cab 

Slakdolf Liparis liparis Vissen Cab 

Vijfdradige meun Ciliata mustela Vissen Cab 

Zeedonderpad Myoxocephalus scorpius Vissen Cab 

Kokkel Cerastoderma edule Weekdieren Cab 

Nonnetje Macoma balthica Weekdieren Cab 

Mossel Mytilus edulis Weekdieren Cab 

Strandgaper Mya arenaria Weekdieren Cab 

Wulk Buccinum undatum Weekdieren Cab 

 
 

 
Tabel b.1.3. Overzicht typische soorten habitattype H1130 estuaria. Profielendocument versie 2016. (K: karakteristieke 
soorten, C: constante soorten; Ca: indicatiesoorten van goede abiotische toestand, Cb: indicatiesoorten van goede 
biotische toestand, Cab: indicatiesoorten goede (a)biotische toestand). 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Soortgroep  Categorie 

Bot  Platichthys flesus  Vissen  Cab 

Harnasmannetje  Agonus cataphractus  Vissen  Ca 

Wijting  Merlangius merlangus  Vissen  Ca 

Zeedonderpad  Myoxocephalus scorpius  Vissen  Ca 

Haring  Clupea harengus  Vissen  Cab 

Schar  Limanda limanda  Vissen  Cab 

Slakdolf  Liparis liparis  Vissen  Cab 

Spiering  Osmerus eperlanus  Vissen  Cab 

Schol  Pleuronectes platessa  Vissen  Cab 

Tong  Solea solea  Vissen  Cab 

Ansjovis  Engraulis encrasicolus  Vissen  Ca 

Botervis  Pholis gunnellus  Vissen  Cab 

Puitaal  Zoarces viviparus  Vissen  Ca 

Nonnetje  Macoma balthica  Weekdieren  Cab 

Strandgaper  Mya arenaria  Weekdieren  Cab 

Wadslakje  Peringia ulvae  Weekdieren  Cab 

Opgezwollen brakwaterhorentje  Ecrobia ventrosa  Weekdieren  Cab 

Mossel  Mytilus edulis  Weekdieren  Cab 

Kokkel  Cerastoderma edule  Weekdieren  Cab 

Slijkgarnaal  Corophium volutator  Kreeftachtigen  Cab 
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Zeeduizendpoot  Hediste diversicolor  Borstelwormen  Ca 

Rode draadworm  Heteromastus filiformis  Borstelwormen  Ca 

Zandkokerworm  Pygospio elegans  Borstelwormen  Cab 

Groot zeegras  Zostera marina  Vaatplanten  Cab 

Klein zeegras  Zostera noltii  Vaatplanten  Cab 

 

 
Tabel b.1.4. Overzicht typische soorten habitattype H1140A slik- en zandplaten. Profielendocument versie 2008. (K: 
karakteristieke soorten, C: constante soorten; Ca: indicatiesoorten van goede abiotische toestand, Cb: indicatiesoorten 
van goede biotische toestand, Cab: indicatiesoorten goede (a)biotische toestand). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep Categorie 

Schelpkokerworm Lanice conchilega Borstelwormen K + Cab 

Wadpier Arenicola marina Borstelwormen K + Cab 

Zager Nereis virens Borstelwormen Cab 

Zandzager Nephtys hombergii Borstelwormen Cab 

Zeeduizendpoot Nereis diversicolor Borstelwormen Cab 

Garnaal Crangon crangon Kreeftachtigen Cab 

Strandkrab Carcinus maenas Kreeftachtigen Cab 

Groot zeegras Zostera marina Vaatplanten K + Cab 

Klein zeegras Zostera noltii Vaatplanten K + Cab 

Bot Platichtys flesus Vissen Cab 

Diklipharder Mugil labrosus Vissen Cab 

Schol Pleuronectes platessa Vissen Cab 

Kokkel Cerastoderma edule Weekdieren K + Cab 

Mossel Mytilus edulis Weekdieren K + Cab 

Nonnetje Macoma balthica Weekdieren Cab 

Platte slijkgaper Scrobicularia plana Weekdieren Cab 

Strandgaper Mya arenaria Weekdieren Cab 

Wulk Buccinium undatum Weekdieren Cab 
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Bijlage 2 KRM descriptoren, doelen, maatregelen en 
indicatoren  
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Samenvatting en conclusies 
 

 

1. Inleiding 

 
De kwaliteiten en waarden van de Waddenzee worden in vele toonaarden bezongen. Zelfs in 

doorgaans saaie overheidsdocumenten is soms enige lyriek te vinden als de Waddenzee aan de 

orde is. Maar de mooie woorden kunnen niet verhullen dat nog steeds sprake is van 

ecologische achteruitgang. Recente berichten meldden dat in de afgelopen 55 jaar zo’n 90% 

van de vis uit de Waddenzee is verdwenen1. Herstel van waardevolle biotopen is lastig, onder 

meer door te weinig doorzicht en vervuiling2. De revealed preference (wat we daadwerkelijk 

kiezen) lijkt niet in overeenstemming met de stated preference (wat we zeggen te willen).  

De laatste jaren is de aandacht gegroeid voor met name de onderwaternatuur in de 

Waddenzee, de permanent onder water staande delen van de Waddenzee en de daarmee 

verbonden dynamiek, bodemleven, voedselketens, vissen en de morfologische-hydrologische 

basis waarop het systeem rust. Het Programma Naar een Rijke Waddenzee heeft het initiatief 

genomen de streefbeelden voor de onderwaternatuur te concretiseren. Maar bereiken we die? 

Hoe sturen we daarop? De belangrijkste bouwstenen voor onderwaternatuur zijn samengevat 

in onderstaande figuur:  

 

 

 

1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2378980-de-uitzending-van-1-mei  
2 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27336  

Figuur 1: bouwstenen voor streefbeelden onderwaternatuur 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2378980-de-uitzending-van-1-mei
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27336
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Deze bouwstenen zijn mogelijke aangrijpingspunten voor (aanvullend) beleid en beheer.  

Het bijzondere, dynamische en hoogwaardige karakter van de Waddenzee stelt al bijzondere 

eisen aan beheer en beleid. Sturen op enkele soorten alleen bleek niet voldoende. De relatief 

nieuwe dimensie ‘onderwaternatuur’ voegt daar extra eisen aan toe en geeft inhoudelijke 

handvatten voor sturing op ecologische processen. Dit essay verkent en beschrijft de noodzaak 

tot en mogelijkheden voor sturing op onderwaternatuur in de Waddenzee. Parallel hieraan is 

verkend op welke internationale en nationale wettelijke kaders beleid kan worden gevoerd, een 

nauw samenhangende vraag (Fieten, Van der Zee en Bastmeijer, 2021i).  

 

Sturing 

 

De nadruk in dit voorliggende essay ligt vooral op de ‘technische’, instrumentele kant van 

sturing. Beheer wordt hier als een van de sturingsopties beschouwd, als een van de – meest 

wezenlijke - instrumenten. Effectieve sturing zodanig dat de natuurwaarden worden verhoogd 

was al lastig, toevoeging van streefbeelden voor onderwaternatuur maakt het zeker niet 

makkelijker. Maar wel uitdagender en interessanter. Onderwaternatuur geeft aanleiding tot 

opnieuw doordenken van sturing.  

Onderwaternatuur is dus een relatief jong aandachtsgebied, en sturing daarop nog in 

ontwikkeling. Dat maakt dat de analyses en ideeën hier met een zekere voorzichtigheid moeten 

worden bekeken. Dit stuk is geen beleidsevaluatie of kritiek op of beoordeling van het 

bestaande Waddenzee beleid. Het stuk beoogt aan te zetten tot reflectie: als doelen voor 

onderwaternatuur worden toegevoegd aan het spectrum, moet dan ook de sturing worden 

aangepast? En zijn er consequenties voor de keuze van systeemgrenzen? Komen er andere 

factoren om op te sturen in beeld dan die in de Waddenzee sec?  

Daarmee beoogt dit stuk te agenderen wat onderwaternatuur voor sturing kan betekenen, nog 

voor daadwerkelijke toevoeging van doelen voor onderwaternatuur heeft plaatsgevonden. 

Sturing is immers vooruitzien, mogelijke aanpassing van doelen kan implicaties voor de sturing 

met zich meebrengen. Om te agenderen zijn sommige uitspraken in dit stuk noodgedwongen 

wat speculatief of provocerend. Wat er staat is ook zeker niet het laatste woord, maar hopelijk 

wel een eerste woord in een verdere ideeontwikkeling rond sturing en onderwaternatuur.  

Met de komst van de Beheerautoriteit Waddenzee is recent het beheer anders, beter ingericht 

dan het geval was. Kort na zo’n bestuurlijke aanpassing het fenomeen sturing opnieuw 

agenderen kan een risico met zich meebrengen dat een inregelproces voor de nieuwe 

constructie wordt verstoord. Dat is niet de bedoeling. De hoofdvraag is hoe uitgewerkte 

streefbeelden voor onderwaternatuur kunnen worden gerealiseerd, zoveel mogelijk met 

gebruikmaking van bestaande instrumenten en instituties. De vragen voor sturing die een ‘new 

kid on the block’ (de doelen voor onderwaternatuur) met zich meebrengen zijn ook niet zonder 

meer in een verkenning als deze te beantwoorden; ze zullen juist door de beleidsmakers en 

samenwerkende beheerders opgepakt moeten worden.  

We proberen de kern te vatten in deze Samenvatting, en verwijzen naar de uitvoeriger 

beschouwing vanaf pagina 12 waarin we op onderdelen verder ‘de diepte ingaan’.  
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2. Sturing, nieuwe doelen en prioriteiten 
 

Om een eerste indruk te krijgen van de additionele sturingsopgave die kan opkomen als 

onderwaternatuur als expliciet doel wordt toegevoegd, is het behulpzaam eerst een beknopte 

analyse te maken van de huidige sturing (waaronder beheer) van het systeem Waddenzee.  

Daarbij wordt ‘sturing’ breed opgevat: de gerichte beïnvloeding van actoren en factoren om 

een vooraf bepaald doel te bereiken. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen 

beleid enerzijds (die beleidsmatige, politieke keuzes vergen) en beheer anderzijds (zorgdragen 

voor uitvoering van politiek geaccordeerde taken), maar in de discussies is het onderscheid 

niet altijd messcherp. In deze verkenning kijken we naar beide, maar wel primair vanuit 

sturing, gerichte beïnvloeding. Een verandering van beleidsmatige prioriteiten en keuzes kan 

tot andere beheerafspraken en -vormen leiden, daarmee is ander beheer in beginsel ook een 

sturingsinstrument, naast vele andere.  

 

Besturingsmodel 

 

We kijken door de lens van een eenvoudig 

besturingsmodel (zie 2.1), waarin een ‘besturend 

orgaan’ poogt een complex ‘bestuurd systeem’ 

doelbewust te beïnvloeden op weg naar een 

gedefinieerde doelsituatie, terwijl tegelijkertijd een 

‘omgeving’ van het systeem ook invloed uitoefent, 

maar zeker niet per se in dezelfde richting als het 

besturend orgaan. De beleidsmatig new kid on the 

block onderwaternatuur nodigt ook uit de huidige 

sturingsfilosofie en -cyclus tegen het licht te houden: 

systeemgrenzen, doelen (de beweerde doelen, maar 

evenzeer de kennelijke doelen), instrumenten, 

monitoring, bijsturing.  

 

Aan de hand hiervan komen de volgende vragen en 

overwegingen naar voren.  

Het is van belang te bekijken of de huidige 

systeemgrenskeuze voor sturing (de Waddenzee als 

bestuurd systeem) bij aanvullende doelen adequaat is. Mogelijk moet uitbreiding naar een 

breder systeem (Waddengebied plus aanpalende systemen en factoren) als bestuurd systeem 

worden gekozen om onderwaternatuurdoelen te kunnen realiseren.  

De onderwaternatuur, met de genoemde bouwstenen als de belangrijkste factoren die de 

kwaliteit van de onderwaternatuur bepalen, wordt immers niet alleen beïnvloed door factoren 

in de Waddenzee zelf (endogene factoren zoals baggeren, toerisme en visserij), maar ook door 

factoren van buitenaf die in het bredere Waddengebied spelen (zoals zoet-zoutovergangen, 

vervuiling waaronder micro-plastics). Tevens zijn factoren in de belendende Noordzee van 

invloed (zandsuppleties, vismigratie, de kwaliteit van de Noordzee, introductie van exoten). 

Een deel van die invloeden van buitenaf, zoals klimaatveranderingen (zeespiegel, 

zeewatertemperaturen) is vanuit de Waddenzee noch zelfs het bredere systeem als 

beïnvloedbaar te beschouwen. De systeemgrenskeuze zou daarmee expliciet op de bestuurlijke 

Figuur 2: denkmodel voor 'sturing' 
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en beheeragenda’s moeten komen. In dit rapport kunnen we het vraagstuk agenderen, het 

vergt nog wel een diepergaande nadere analyse van de mate waarin factoren in de Waddenzee 

zelf respectievelijk die van buiten de haalbaarheid van onderwaternatuurdoelen bepalen.  

Streefbeelden voor onderwaternatuur zouden expliciet in de stuurdoelen voor de Waddenzee 

moeten worden opgenomen. De streefbeelden zijn nu vooral ecologisch denkwerk-in-wording. 

Om ze tot onderdeel van het beleid te maken is dus boven alles een politieke accordering en 

daarmee ook legitimering voor sturing op die doelen aan de orde.  

Streefbeelden voor onderwaternatuur zouden, in aansluiting op de systeemgrensvraag, ook 

expliciet in de stuurdoelen voor het Waddengebied opgenomen moeten worden omdat het 

Waddengebied een belangrijke bijdrage levert binnen de ecosysteemgrenzen van de 

onderwaternatuur (ruimte, zoetwaterflux e.d.) 

Op basis daarvan zouden dan de opdrachtgevers voor het beheer (de Beheerautoriteit 

Waddenzee) aan de samenwerkende beheerders (het Beheerderscollectief) moeten vragen de 

onderwaterdoelen in het Integraal Beheerplan Waddenzee op te nemen. En tenslotte zou in het 

samenspel tussen de beheerders en opdrachtgevers moeten worden bezien in welke mate de 

doelen voor onderwaternatuur via beheer realiseerbaar zijn, en in welke mate aanvullende 

sturing nodig is en waarop.  

Natuurdoelen zijn in het algemeen in statische termen zijn gegoten, waar zeker in de 

Waddenzee sprake is van een grote mate van dynamiek en daarmee samenhangende 

onvoorspelbaarheid. Het is in dit licht van belang streefbeelden voor onderwaternatuur die 

onder meer via de vogel- en habitatrichtlijn en andere wettelijke kaders moeten worden bereikt 

zoveel als binnen de juridische richtlijnen mogelijk is in dynamische beschrijvingen te vatten.  

 

Hoofddoelstelling 

 

Bovenstaande vragen zijn het best te beantwoorden in het licht van de hoofddoelstelling voor 

de Waddenzee, en de prioriteiten/afwegingen ecologie en economie die daarmee zijn 

verbonden. We suggereren daarbij niet alleen te kijken naar de stated preferences, de 

beweerde prioriteitsstelling, maar ook naar de revealed preferences of daadwerkelijke 

prioriteitsstelling zoals deze zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Nieuwe 

onderwaternatuurdoelen kunnen gemakkelijk in woorden worden opgevangen, ze worden pas 

echt van belang als ze de praktijk beïnvloeden.  

 

De huidige hoofddoelstelling voor de Waddenzee3 luidt:  

“Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het 

behoud van het open landschap.”  

 

Toevoeging van doelen voor onderwaternatuur onderstreept het idee dat natuurwaarden 

voorop staan, zoals indertijd door de commissie-Meijer was aanbevolen: natuur voorop, 

menselijk medegebruik kan als dat aantoonbaar niet tot natuurschade leidt, in combinatie met 

het vergroten van de veerkracht van de Waddenzee. Dat adagium is in de loop van de tijd 

geërodeerd. Het is ‘natuur en ecologie hand in hand’ geworden, terwijl in de praktijk als echt 

 

 

 

3 Agenda voor het Waddengebied 2050, pagina 24 
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puntje bij paaltje komt de natuur het nogal eens aflegt tegen financieel-economische belangen, 

terwijl het maar zelden voorkomt dat economische activiteiten ondergeschikt worden gemaakt 

aan natuurdoelen. Dat is een politieke afweging die we hier op zich niet ter discussie stellen. 

We wijzen er hier alleen op dat uitbreiding van doelen met onderwaternatuurdoelen, die als ze 

serieus genomen worden ook additioneel beleid vergen, een hernieuwde discussie over de 

beweerde en daadwerkelijke prioriteiten economie en ecologie vraagt.  

In de parallelle analyse van de wettelijke kaders (Fieten, Van der Zee en Bastmeijer, 2021) 

wordt ook duidelijk dat het voorzorgsprincipe alléén (geen (significante) schade mogelijk 

onvoldoende bescherming biedt als niet tevens in vergroting van de veerkracht wordt 

geïnvesteerd. Ook die analyse kan aanleiding zijn tot een discussie over de hoofddoelstelling en 

de prioriteiten.    

 

 

3. Beleid voor de onderwaternatuur 
 

Stel dat de meer concrete doelen voor onderwaternatuur aan het beleid voor de Waddenzee 

worden toegevoegd. En stel dat we echt werk willen maken van het adagium dat de dynamiek 

leidend is (onder andere volgens de Outstanding Universal Values (OUV) van het 

Werelderfgoed en de ‘principes’ van de Agenda 2050). En stel dat de daadwerkelijke 

beleidspreferenties dichter bij de beweerde beleidspreferenties (‘natuur voorop’) komen te 

liggen. En dat de systeemgrenzen voor sturing in lijn met die keuzes ook worden verbreed; we 

gaan niet alleen ‘in’ de Waddenzee sturen, maar ook sturen op beïnvloedbare grootheden van 

buitenaf die de kwaliteit van de onderwaternatuur mede bepalen. Dan ontstaat de vraag naar 

beleid en instrumenten. En daarmee onvermijdelijk ook de vraag: wie is voor welk deel van de 

sturing aan zet? Waarbij een belangrijke sleutel tot sturing is het beheer.  

De eerste stap in een stuurstrategie voor onderwaternatuur is dan ook logischerwijs dat de 

beleidsmakers (Beheerautoriteit Waddenzee) het Beheerderscollectief expliciet de opdracht 

geven onderwaternatuurdoelen in het beheerplan en in de uitvoering op te nemen. Dan kunnen 

de beheerders puur vanuit hun rol als beheerder aangeven tot waar ze kunnen komen met een 

aangepast beheerregime, en kunnen de beleidsmakers een scherper beeld ontwikkelen van de 

aanvullende instrumentatie die nodig is om de onderwaterdoelen te halen.  

Een tweede stap is de ideevorming over (aanvullende) instrumenten gegeven de inzichten in 

de vraag in welke mate via beheer de onderwaterdoelen kunnen worden gehaald. Die stap valt 

in twee deelvragen uiteen:  

- De vraag naar de meest geschikte aangrijpingspunten voor sturing 

- De vraag naar de meest passende instrumenten (voor die aangrijpingspunten) 

 

De naar het zich laat aanzien belangrijkste aangrijpingspunten en instrumenten zijn hieronder 

in hoofdlijnen samengevat:  



 

 

 

 

 

9 De beste stuurlui zoeken het onder water  

 

 

Meer toegespitst op de bouwstenen/sleutelfactoren voor onderwaternatuur ontstaan het 

volgende beeld (eigen inschatting): 

 

 Hydro-

morfodynamiek 

Energie- en 

stofstromen 

Habitats en 

gradiënten 

Functionele 

groepen 

Trofische 

keteninteracties 

Beheerafspraken + 0 + + +? 

Sluiten gebieden + + ++ ++ ++ 

Restricties gebieden + 0 + + + 

Ruimtelijke planning + + + + ? 

Natuurontw. land + + ++ 0 0 

Natuurontw. OWN ++ 0 + ++ + 

Kustbeheer ++ 0 + + ? 

Zandsuppleties ++ + + 0 0 

Havenactiviteiten + + 0 0 0 

Vaarwegen ++ ++ + ? ? 

Scheepvaart + 0 ++ + 0 

Bodemvisserij ++ + ++ ++ ++ 

Visserij sublitoraal ? + ++ ++ ++ 

Toerisme en recreatie + + + ? ? 

Lozingen, afval 0 ++ 0 0 ? 

Lucht, depositie 0 + 0 0 0 

Winning delfstoffen + 0 ++ 0 0 

Energiebronnen & infra + 0 + ? ? 

Andere maatregelen pm pm pm pm pm 

      

 

De eerste indruk uit deze globale analyse van sturingsaangrijpingspunten en -instrumenten is 

dat ‘Rust, Reinheid en Regelmaat’ (het oude opvoedingsadagium) cruciale factoren zijn voor 

een gezonde onderwaternatuur: Rust, dat wil zeggen ongestoorde ecologische processen 

zonder menselijke ingrepen of hooguit slechts die menselijke ingrepen die geen impact hebben 

op het systeem. Reinheid, dat wil zeggen terugbrengen van de drukfactoren die het systeem 
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beïnvloeden, zoals vervuiling en verstoring. En Regelmaat, dat wil zeggen een zo veel mogelijk 

ongestoorde hydro-morfologische dynamiek van getijdenbewegingen, stromingen, en 

gradiënten.  

Instrumenten die daar met name op sturen zijn vooral, naast uitbreiding van de 

beheeropdracht: sluiting van gebieden, restricties op activiteiten in gebieden, financiële 

instrumenten en investeringen (om economisch getroffenen schadeloos te stellen en om actief 

aan morfologische ingrepen en natuurbouw te werken), en regels stellen aan c.q. sturen op 

drukfactoren via een breed palet aan instrumenten, uiteenlopend van vrijwillige afspraken via 

regulering tot financiële en fiscale stimuli en subsidiëring.  

 

Idealiter heeft het besturende orgaan deze gehele portfolio van interventies tot zijn 

beschikking, om toe te passen op het – mogelijk als verbreed gedefinieerde – bestuurde 

systeem (Waddenzee plus Waddengebied plus aanpalende factoren). In de wetenschap dat er 

nu niet zoals in de theorie één enkel besturend orgaan is maar verschillende besturende 

organen die alle een beperkt aantal instrumenten hanteren, is nadere afstemming over sturen 

tussen deze organen zeer te overwegen. Zoals er voor beheer een opdrachtgeverscollectief is 

dat in gezamenlijkheid het beheer aanstuurt, is het de moeite waard om te verkennen of er 

ook zoiets als een ‘sturingsberaad’ zou moeten worden gevormd om in gezamenlijkheid de 

inzet van andere instrumenten gericht op Waddenzee én Waddengebied (plus aanpalende 

factoren) te coördineren.  

Vergelijkbare discussies zijn aan de orde als het over de financiering van beleid voor de 

onderwaternatuur gaat. De huidige organisatie en financiering van het natuurbeleid, met 

daarnaast aanvullende fondsen en regelingen zoals het Waddenfonds, nodigt ertoe uit de 

rekening voor het halen van natuurdoelen liefst buiten de eigen organisatie neer te leggen. 

Sturen op onderwaternatuur vraagt een meer eenduidige financiering van maatregelen, die op 

een heldere visie op ecologie en economie is gebaseerd. Soms komen initiatieven van 

beheerders of beleidmakers, maar ze kunnen ook uit andere kokers komen. Ook die vragen 

afstemming en coördinatie over prioritering en richting.  

 

 

4. Randvoorwaarden en governance, wettelijk kader 
 

Ook als de ‘gereedschapskist’ aan instrumenten, waaronder beheer, voldoende gevuld is, wil 

dat nog niet direct zeggen dat effectieve sturing mogelijk is. Er moet in een aantal 

randvoorwaarden zijn voorzien, en de governance, de organisatie en orkestratie van de 

sturing, dient op orde te zijn.  

We stipten de vermoedelijke noodzaak tot coördinatie van de instrumenteninzet al even aan. In 

dat verband is het van belang nog eens te kijken naar het overkoepelende wettelijke kader 

waarmee die instrumenteninzet kan worden gelegitimeerd en gecoördineerd. Momenteel zijn 

Natura 2000 (N2000) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) het kader dat op de Waddenzee van 

toepassing is verklaard. Uit de analyse van Fieten, Van der Zee en Bastmeijer (2021) zowel als 

uit de voorliggende analyse komt het beeld naar voren dat de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

(KRM) mogelijk een passender kader voor coördinatie van instrumentatie en sturing.  

De doelstelling van de KRW is “…dat uiterlijk in 2027 in heel Europa de kwaliteit van alle 

wateren zowel chemisch (schoon) als ecologisch (gezond) op orde moet zijn”. De doelstelling 

van de KRM luidt: “Europa’s zeeën en oceanen te beschermen en te herstellen en ervoor te 

zorgen dat de door de mens ontplooide activiteiten een duurzaam karakter hebben, zodat de 
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huidige en toekomstige generaties kunnen genieten en profiteren van veilige, schone, gezonde 

en productieve zeeën en oceanen met een rijke biologische diversiteit en dynamiek”.  

In dit verband suggereren we, als onderwaternatuurdoelen aan het palet gaan worden 

toegevoegd, om de beslissing van destijds om de KRW als hoofdrichtlijn te nemen nog eens te 

heroverwegen en te bezien of KRM niet (additioneel) een passender kader biedt.   
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Achtergrondstuk  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 

Sinds medio 2020 is er in het project Concretisering Streefbeeld Onderwaternatuur 

Waddenzee door het programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) een indrukwekkende 

hoeveelheid kennis boven water gehaald. Met name morfologische en ecologische kennis, 

maar deels ook juridische en bestuurlijke kennis, die nodig is om te bepalen of en hoe 

mogelijke streefbeelden daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. PRW levert een advies 

op. Een concreter streefbeeld voor de onderwaternatuur; een streefbeeld als ‘stip op de 

horizon’, een nastrevenswaardige doelstelling, plus in grote lijnen een mogelijke route daar 

naartoe.  

Als vervolgstappen op weg naar beleidsimplementatie zijn twee parallelle sporen in gang 

gezet:  

a. Juridische kaders: welke Nederlandse en Europese juridische kaders zijn er of zijn in 

ontwikkeling die handvatten bieden voor realisatie van een gewenste 

onderwaternatuurkwaliteit?  

b. Sturing/beleid: welke mogelijkheden via beleid en beheer zijn er om doelgericht te 

sturen op een gewenste onderwaternatuurkwaliteit?  

Bij de juridische kaders wordt vooral naar de wettelijke mogelijkheden gekeken, nationaal 

zowel als internationaal, bij sturing gaat het om de daadwerkelijke beïnvloeding van 

factoren en actoren die op enigerlei wijze impact hebben op het Waddensysteem, om van 

de huidige situatie naar een gewenste toestand te komen. Met andere woorden: juridische 

kaders geven wel de mogelijkheden tot sturing, maar dat wil nog niet zeggen dat er ook 

gestuurd wordt. En sturing kan juridische kaders nodig hebben, maar er zijn ook 

sturingsvormen denkbaar, zoals vrijwillige of financieel ondersteunde afspraken, die los van 

juridische kaders mogelijk zijn; de zogenoemde zelfbinding. Afspraken die overigens wel 

altijd aan wettelijke kaders getoetst kunnen worden, en ook die toets moeten kunnen 

doorstaan. Zo sneuvelden ooit vrijwillige afspraken met de garnalenvisserij bij de Autoriteit 

Consument en Markt, wat overigens ook liet zien dat de beschreven doelstelling voor de 

Waddenzee, natuur voorop, niet per se door alle betrokken organen zo wordt beleefd.  

 

1.2 Uitvoering project 
 

De Gemeynt, in de persoon van Jan Paul van Soest, is gevraagd de sturingsvraag te 

verkennen, om zo een eerste beeld en indruk te krijgen van de mogelijkheden een 

streefbeeld voor onderwaternatuur via sturing, gerichte beïnvloeding, naderbij te brengen. 

Sprake is van een verkenning op basis waarvan een globale analyse is gemaakt en waaruit 

volgende stappen (agenda) wordt afgeleid.  

Dat is gedaan door een aantal gesprekken met direct betrokkenen te houden, en een reeks 

documenten door te nemen vanuit het perspectief van sturing. Daarbij wordt ‘sturing’ 

breed opgevat: de gerichte beïnvloeding van actoren en factoren om een vooraf bepaald 

doel te bereiken. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen beleid enerzijds (die 

beleidsmatige, politieke keuzes vergen) en beheer anderzijds (zorgdragen voor uitvoering 

van politiek geaccordeerde taken), maar in de discussies is het onderscheid niet altijd 

messcherp. In deze verkenning kijken we naar beide, maar wel primair vanuit sturing, 
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gerichte beïnvloeding. Een verandering van beleidsmatige prioriteiten en keuzes kan tot 

andere beheerafspraken en -vormen leiden, daarmee is ander beheer in beginsel ook een 

sturingsinstrument, naast vele andere.  

Omdat de (mogelijke) streefbeelden voor onderwaternatuur (OWN) voortkomen uit een 

kennistraject en niet beleidsmatig zijn vastgesteld, is wat betreft sturing nu nog sprake van 

een open, soms ietwat speculatieve exercitie, die daarom conform de Chatham House Rule 

is uitgevoerd: argumenten en overwegingen zijn opgetekend, maar we laten in het midden 

wie wat naar voren heeft gebracht. Naar literatuur wordt wel verwezen, naar personen 

niet.  
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2. Denkkader 
 

2.1 Denkmodel  
 

Voor deze verkenning hanteren we een 

betrekkelijk simpel denkmodel van sturing, 

ontleend aan De Leeuwii, dat een onderscheidt 

een Bestuurd Systeem (BS) en een Besturend 

Orgaan (BO) dat het systeem gericht beoogt te 

beïnvloeden. Op het systeem zijn voorts 

externe factoren, de Omgeving (O), van 

invloed. Tussen de onderdelen bestaat ook een 

wisselwerking, informatie vanuit het BS gaat 

naar het BO die het weer kan gebruiken om 

(bij) te sturen, de Omgeving stuurt mede het 

BO, etc.  

Toegepast op ons vraagstuk is het bestuurde 

(of beter: te besturen) systeem in eerste 

instantie de onderwaternatuur van de 

Waddenzee. Maar in tweede instantie wordt al 

snel duidelijk dat dat verbreed moet worden tot 

de bredere Waddenzee, en zelfs delen van het 

Waddengebied, plus belendende systemen die 

er op van invloed zijn.  

 

In ons vraagstuk bestaat verder het besturend orgaan uit meerdere onderdelen: veel 

partijen sturen mee op de Waddenzee, en niet altijd vanuit een zelfde visie of in dezelfde 

richting. Het zijn zeker niet altijd overheden die het besturend orgaan vormen, ook NGO’s 

bijvoorbeeld kunnen gericht invloed uitoefenen, zoals de Coalitie Wadden Natuurlijk. En 

overheden die gericht invloed uitoefenen hoeven ook niet altijd deel uit te maken van een 

formeel besturend orgaan. Denk aan een Ministerie van Economische Zaken dat met taken 

op het gebied van de energietransitie en op delfstoffenwinning onmiskenbaar het 

Waddensysteem en de onderwaternatuur beïnvloedt, maar geen deel uitmaakt van een 

orgaan als het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. Al kan EZK daar desgewenst wel bij 

worden uitgenodigd.  

Kortom, het bestuurde systeem is niet klip en klaar afgebakend, en het besturende orgaan 

ook niet. Maar het denkmodel roept wel vragen op die beantwoord dienen te worden: wie 

stuurt nu eigenlijk wat? Of beter gezegd: wie stuurt Wad?  

Behulpzaam is voorts te bedenken dat er directe ingrepen in het bestuurd systeem 

denkbaar zijn, waarop rechtstreeks gestuurd kan worden. Maar er zijn ook spelers met 

eigen doelen die impact hebben op het systeem en die eveneens – meer indirect - gericht 

beïnvloed kunnen worden om de doelen voor het systeem naderbij te brengen.  

Hierbij valt zoals gezegd ook nog onderscheid te maken tussen beleid en 

uitvoering/beheer. Dat zullen we bij de verdere analyse ook doen, vooral in tekst omdat bij 

pogingen om een en ander in schema’s te vatten het beeld al gauw te complex wordt. De 

omgeving (O), externe oftewel van buiten het systeem komende factoren, bepaalt mede de 

Figuur 3: denkmodel voor 'sturing' 
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ontwikkeling van het bestuurde systeem. En deze omgeving kan ook invloed hebben op het 

besturend orgaan. Vice versa; het besturend orgaan kan het nodig achten mee te sturen 

om de omgevingsfactoren om de doelen voor het systeem te bereiken.  

 

2.2 Invulling 
 

We proberen bovenstaand denkmodel in te vullen voor (onderwaternatuur in de) 

Waddenzee, waarbij we de resultaten van de kennisexercitie die bouwstenen voor 

streefbeelden heeft opgeleverd kunnen gebruiken als mogelijke aangrijpingspunten voor 

sturing. Dat zijn morfologisch-ecologische bouwstenen die in Figuur 4 kort zijn 

weergegeven. Ze zijn ontworpen als (bouwstenen voor) streefbeelden en bieden in die zin 

niet direct handvatten voor sturing (beleid en beheer). Wel kunnen ze helpen het denken 

over sturing als set van interventies op beïnvloedende factoren en actoren op gang te 

brengen.  

In het licht van het denkmodel voor sturing kan dan als bestuurde systeem (BS) worden 

gezien: De gehele onderwaternatuur in de Waddenzee. Maar duidelijk is ook dat er ook 

factoren van buiten de eigenlijke Waddenzee een rol spelen, en dat een gewenste 

onderwaternatuur alleen maar te realiseren is als die factoren (kunnen) worden 

meebestuurd. Het bestuurde systeem is dan dus te definiëren als: De gehele 

onderwaternatuur in de Waddenzee plus die factoren die daarop rechtstreeks van invloed 

zijn, zoals het regionale watersysteem.  

Daartussen zitten echter ook factoren die weliswaar op de onderwaternatuur van invloed 

zijn maar die niet of nauwelijks vanuit een besturend orgaan (BO) voor de Waddenzee 

kunnen worden beïnvloed. Denk met name aan klimaatverandering die grote consequenties 

Figuur 4: Bouwstenen voor streefbeelden onderwaternatuur, PRW 2021 
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voor de Wadden kan hebben en al heeft. Het is niet goed denkbaar hoe die door spelers die 

sturing uitoefenen op de Waddenzee kan worden beïnvloed. Dergelijke factoren 

beschouwen we hier als O, Omgeving, als exogene en niet direct stuurbare factor. Merk op 

dat in het Waddengebied wel adaptatiemaatregelen (kunnen) worden genomen, en ook 

klimaatmitigatiemaatregelen; beide kunnen effecten op de Waddenzee hebben, en ook op 

de onderwaternatuur in de Waddenzee. 

  

De vraag mag worden gesteld waar in de sturing de samenhang wordt aangebracht. De 

Agenda voor het Waddengebied 2050 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma (i.v.) 

doet dat ten dele, het Integraal Beheerplan Waddenzee (i.v.) eveneens, maar een 

daadwerkelijke coördinatie van de sturing (van het bestuurde systeem), zoals de 

Beheerautoriteit het beheer van de Waddenzee coördineert, is niet duidelijk belegd.  

Het besturend orgaan (BO) is die grootheid of combinatie van actoren die het bestuurde 

systeem doelgericht willen of gegeven hun taakopdracht dienen te beïnvloeden. Dat betreft 

vooral overheden (Rijk – verschillende ministeries –, provincies en gemeenten, maar ook 

de internationaal samenwerkende overheden), en beheerders (met name Rijkswaterstaat, 

Staatsbosbeheer, de particuliere terreinbeheerders, waterschappen en deels ook - maar 

dan in de beherende rol – gemeenten en provincies).  

 

Daarnaast zijn er spelers die de Waddenzee c.q. de onderwaternatuur in de Waddenzee ook 

beïnvloeden, maar niet de sturing op de hoofddoelstelling voor de Waddenzee of het 

Waddengebied als oogmerk hebben. Zij beïnvloeden de Waddenzee als neveneffect van 

hun handelen vanuit een ander doel, zoals visvangst, delfstoffenwinning, scheepvaart, 

baggeren, toerisme, etc.. Die spelers vatten we in deze analyse op als zijnde onderdeel van 

het bestuurde systeem: het zijn partijen die door het besturend orgaan beïnvloed (kunnen) 

worden om hun praktijken in lijn met een streefbeeld te brengen.  

 

Tenslotte zijn er nog andere besturende organen die geen onderdeel uitmaken van het 

besturend orgaan Waddenzee in de zin van bewust meesturen naar een zelfde streefbeeld. 

Een voorbeeld is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat het 

besturend orgaan voor energie en delfstoffenwinning en de energietransitie is. Activiteiten 

die daaruit voortvloeien, zoals gaswinning, zoutwinning, aanleg van kabels en buizen, 

winning van hernieuwbare energie via zon, wind, omgekeerde osmose, getijde-energie 

etc., kunnen sterke impact hebben op het bestuurde systeem, terwijl die invloeden niet 

door het besturend orgaan voor het Waddengebied worden aangestuurd. Dat kan leiden tot 

de vraag of het besturend orgaan voor het Waddengebied moet aangevuld worden met een 

aanpalend besturend orgaan. Of dat dergelijke organen als onderdeel van het bestuurde 

systeem mede moet worden aangestuurd. In dit voorbeeld: EZK kan deel gaan uitmaken 

van het ‘Waddenbestuur’, of het Waddenbestuur moet gericht invloed gaan uitoefenen op 

EZK en Defensie. In dit verband zijn ook nog als ‘mede-stuurders’ te noemen de 

ministeries van Binnenlandse Zaken (Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet), Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschapsbeleid (erfgoedbeheer, kennis/wetenschap, scheepswrakken) en 

Financiën (algemeen fiscaal beleid, Rijksvastgoedbedrijf, douane, consumentenbeleid).  
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3. Observaties en analyse 
 

3.1 Inleiding 
 

Op basis van een aantal gesprekken en een literatuuranalyse noteren we in dit hoofdstuk 

een aantal observaties die naar voren komen als we door de brillen van sturing resp. 

onderwaternatuur kijken (hoofdstuk 2). Vervolgens maken we een globale analyse. Deze 

twee paragrafen zijn de opmaat voor ideevorming over sturing die in hoofdstuk 4 zal 

worden beschreven.  

 

3.2 Observaties 
 

Vanuit het gezichtspunt van sturing op streefbeelden voor onderwaternatuur in de 

Waddenzee vallen verschillenden punten op. Onderstaande lijst zijn beelden, impressies en 

opmerkelijkheden, die we later in een zeker verband proberen te zetten. De lijst impliceert 

geen volgorde of belang.  

- Het perspectief ‘onderwaternatuur’ is betrekkelijk nieuw, dit aspect van de 

Waddenzee heeft niet of nauwelijks afzonderlijk aandacht gekregen. De kennis van de 

onderwaternatuur is mede door het PRW-project meer bij elkaar gebracht dan eerder 

het geval was.  

- Ook het idee van ‘sturing’ staat niet duidelijk op de agenda, althans niet zoals 

conceptueel beschreven in hoofdstuk 2.  

- De discussies worden gedomineerd door beheer (wat een belangrijk onderdeel van 

sturing is). Er is minder aandacht voor het beleid en de inzet van sturing en 

instrumenten om een vooraf bepaald doel of streefbeeld te realiseren 

- De organisatiestructuur rond de Waddenzee is de afgelopen jaren sterk veranderd, 

o.a. met de oprichting van de Beheerautoriteit. Bestaande structuren en programma’s 

zijn (deels) gebleven. Er wordt gaandeweg bekeken hoe de functies die deze 

structuren en programma’s vervullen het best in de nieuwe governance kunnen 

worden belegd en geborgd.  

- Spelers zijn bezig hun positie in het geheel te zoeken en te bezien hoe ze zich het 

best tot elkaar kunnen verhouden. Het is in deze fase begrijpelijk dat er weinig ruimte 

voor nieuwe of andere beleidsideeën kan zijn als de structuren en praktijken voor 

beheer nog aan het uitkristalliseren zijn.  

- Ook de wisselwerking tussen beleid en beheer en het cyclische karakter daarvan moet 

met de nieuwe vormen die er nu zijn nog op gang komen.  

- Het onderscheid beleid en beheer staat in het algemeen wel helder voor ogen, met de 

overwegende aandacht voor beheer en daarbinnen vooral focus op zichtbare 

herstelprojecten. Maar voor het samenspel tussen beleid en beheer lijkt de aandacht 

vooralsnog minder prominent.  

- Nu een streefbeeld voor de onderwaternatuur nog in ontwikkeling is – er zijn 

bouwstenen en een beschrijving van de samenhang daartussen – maar nog niet 

bestuurlijk-politiek is geaccordeerd, is wel begrijpelijk dat er nog geen heldere 

sturingsvisie is. In dit rapport kan daartoe hooguit een aanzet worden gegeven en 

kunnen stappen worden beschreven om tot een sturingsvisie te komen.  
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- Bij afwezigheid van een sturingsvisie lijkt de belangrijkste bijdrage aan de realisatie 

van mogelijke streefbeelden voor onderwaternatuur te moeten komen van ander en 

beter beheer. Of aangepast beheer inderdaad die potentie heeft of dat er aanvullend 

beleid en instrumentatie nodig is is zonder nadere analyse niet te zeggen.  

- Het valt op dat vooral factoren binnen de Waddenzee (endogene factoren) in 

discussie zijn als aangrijpingspunten voor beheer (en wellicht ook beleid). Er lijkt 

minder aandacht te zijn voor factoren van buiten het Waddensysteem als mogelijke 

aangrijpingspunten. De invloed van klimaatverandering op het Waddensysteem staat 

wel sterk in de belangstelling. De vraag of en hoe klimaatverandering vanuit het 

Waddensysteem is te beïnvloeden geniet minder aandacht.  

- Daarnaast lijkt er relatief iets meer systemische aandacht te zijn voor factoren (het 

morfologisch-ecologische systeem en de parameters die dat bepalen) te zijn dan voor 

actoren, de spelers die op een of andere wijze invloed hebben op deze factoren.  

- In termen van sturing lijkt daarmee ook meer aandacht voor directe maatregelen 

(bijvoorbeeld hydromorfologische ingrepen, gebiedssluiting) dan voor instrumenten 

(beïnvloedende acties die actoren aanzetten tot andere keuzes en praktijken).  

- Welke vormen van sturing meer effectief respectievelijk meer efficiënt zijn is zonder 

nadere analyse niet op voorhand te zeggen. Enkele transitieprocessen (visserij, 

bodemberoering en bereikbaarheid bijvoorbeeld) pakken de beïnvloeding van actoren 

echter wel als onderdeel van de strategie op.  

- Voor de onderwaternatuur wordt maar met een enkel natuurdoeltype en enkele 

doelsoorten gewerkt; ecologen stellen echter dat er een grote variëteit is waaraan in 

doelkeuze (streefbeelden) recht zou moeten worden gedaan.  

- De natuurdoeltypen zijn statisch van aard. Dat is in het algemeen in het Nederlandse 

natuurbeleid het geval is, en ook voor de (onderwater)natuur in de Waddenzee. 

Ecosystemen zijn evenwel dynamisch, en dat geldt zeker voor het ecosysteem 

Waddenzee, of de verschillende deel-ecosystemen per komberging of estuarium. Deze 

notie heeft consequenties voor de mogelijke sturing. En voor de wijze van formuleren 

van de streefbeelden. Die kanttekeningen zijn ook al gemaakt in het proces dat tot de 

bouwstenen leidde. Het project Concretisering Streefbeeld Onderwaternatuur neemt 

de dynamiek ook als uitgangspunt, en onderzoekt vandaaruit ook de spanningen met 

de meer statische natuurwetgeving.  

- Er is spanning tussen de natuurwaarden in de Waddenzee (onder water, maar ook 

breder) en economische c.q. gebruikswaarden. Een recente (zeg: jonger dan 10 jaar) 

expliciete visie op deze waardenafweging ontbreekt. In het kielzog van de Commissie-

Meijer/Ruimte voor de Wadden (2004, en ca. 10 jaar daarna) was de expliciete visie 

‘natuur voorop, menselijk medegebruik kan mits geen natuurschade’. Maar de 

praktijk liet meer zien dat ecologie en economie het zelfde gewicht hadden. De jaren 

daarna werd het diffuser.  

- De beweerde waardenafweging lijkt nu vooral te zijn: economie en ecologie gaan 

hand in hand. De praktijk is niet direct uit de rapporten en gesprekken af te leiden, 

maar lijkt de facto te zijn: ‘economie voorop, impact op de Waddennatuur beperkt 

houden’. De wijze waarop de keuzes daadwerkelijk uitpakken zou beter moeten 

worden geanalyseerd dan binnen het bestek van deze verkenning mogelijk is, maar 

schrijver dezes kan zich toch moeilijk aan de indruk onttrekken dat als puntje bij 

paaltje komt de economie in de afwegingen de voorrang heeft boven de ecologie.  

- Het denken wordt daarbij sterk bepaald door het huidige instrumentarium en 

bijbehorende procedures (beheer, vergunningen, passende beoordeling, etc.) die zich 
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meer op activiteiten (met impacts op de Wadden) richten dan op het ecosysteem als 

zodanig.  

- Een belangrijk mogelijk instrument, het sluiten van gebieden (artikel 2.5-gebieden), 

kan mogelijk een belangrijke rol spelen als het gaat om de realisatie van 

onderwaternatuur. Dat raakt evenwel direct de belangen van activiteiten die in die 

gebieden plaatsvinden, die in de huidige situatie compensatie krijgen, en dan is het 

feitelijke sturingsinstrument geld. Denkbaar is echter ook dat vergunningen worden 

ingetrokken of niet meer worden verstrekt.  

 

3.3 Analyse 
 

Als we bovenstaande, niet uitputtende, lijst van observaties op ons in laten werken en 

langs het denkkader uit hoofdstuk 2 leggen, dan ontstaat de volgende analyse4.  

Het beeld is dan allereerst dat een visie op het bestuurde systeem, de Waddenzee en in het 

bijzonder de onderwaternatuur in de Waddenzee, weinig expliciet is. Zeker, er worden vele 

warme woorden aan het Waddengebied en aan de Waddenzee gewijd, maar een duidelijk 

kader dat een hiërarchie in waarden laat zien in geval van spanningen tussen waarden 

(ecologische waarden versus economische waarden) is er niet.  

Impliciet lijkt toch deze notie de sturing wel te bepalen, namelijk dat in feite economische 

waarden de overhand te hebben boven ecologische waarden (revealed preference, niet 

zozeer stated preference, waarbij aan de ecologie en de economie een vergelijkbaar belang 

worden toegedicht). De stated preference luidt immers: een duurzame bescherming en 

ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open 

landschap. Vanuit de impliciete visie dat natuur en economie gelijkwaardig zijn, maar 

economie wellicht toch iets gelijkwaardiger dan natuur (om Animal Farm te parafraseren), 

wordt weliswaar zoveel mogelijk met de natuurwaarden rekening gehouden, maar als er na 

minimalisatie van impacts van activiteiten toch nog (significante) impact resteert, dan gaan 

de economische activiteiten door als aannemelijk gemaakt wordt dat er (A) geen 

alternatieven zijn, er (D) dwingende redenen van groot openbaar belang zijn, en (C) 

compenserende maatregelen worden getroffeniii.  

Met deze opmerkingen willen we niet zeggen dat de prioriteit ecologie boven economie 

moet zijn, dat is immers een politieke afweging. We bepleiten alleen dat deze – in zekere 

zin opnieuw – expliciet gemaakt wordt nu geleidelijk aan het primaat bij economie 

terechtgekomen lijkt te zijn én nu mogelijk nieuwe doelen, voor onderwaternatuur, aan het 

palet worden toegevoegd; voor de Waddenzee maar ook (inter)nationaal. 

 

 

 

4 De term analyse wordt hier, gegeven de beperkte omvang van dit project, met enige voorzichtigheid 

gebruikt. Het gaat om een eerste analyse op hoofdlijnen, die bij verdere verdieping ongetwijfeld aangepast zal 

moeten worden. Hij lijkt echter wel bruikbaar als vertrekpunt voor een verder traject, eerder dan als eindpunt. 
In die zin is deze analyse dan ook bedoeld: als opmaat voor een verdere gedachtewisseling over sturing en 

instrumentatie, en als zoekrichting voor de volgende stappen die op het gebied van sturing aan de orde zijn. 
We zouden ook over een hypothetische analyse kunnen spreken, die in de komende tijd verder ontwikkeld en 

getoetst kan worden. 
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Hier is een duidelijke relatie met sturing: veel instrumentatie, zoals vergunningen, stuurt 

op activiteiten, maar niet op het ecosysteem als geheel, zodat de cumulatie van impacts 

van verschillende activiteiten buiten het doelbereik van de meeste instrumenten valt. Zie 

ook de parallelle verkenning van Fieten, Van der Zee en Bastmeijer (2021). Dit geldt voor 

het Waddensysteem als geheel, alsook specifiek voor de onderwaternatuur.  

Er is een tweede relatie met sturing en instrumentatie. Verschillende exogene factoren, 

zoals de instroom van nutriënten, chemische stoffen en microplastics, en ook de 

kwaliteitsontwikkeling van de Noordzee die nauw met die van de Waddenzee samenhangt, 

worden niet of maar ten dele bestreken met instrumenten die vooral op endogene factoren 

gericht zijn. Deze exogene factoren zijn echter wel van invloed op de kwaliteit van het 

Waddensysteem en meer toegespitst ook de onderwaternatuur. Ze vallen ook niet onder 

het beheer, omdat dat zich primair richt op het Waddensysteem zelf, niet op factoren van 

buiten.  

 

Twee routes 

 

Om deze vragen aan te pakken lijken twee routes te bewandelen.  

De eerste is uitbreiding van de (Europese) juridische kaders die nu van toepassing is 

(Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 (N2000)) met de mogelijk meer passende 

(Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)).  

De tweede is de huidige beleidskaders N2000 en KRW te ‘verrijken’ met elementen uit 

andere wettelijke kaders en (zelfbindings)afspraken zoals OSPAR, trilaterale 

ministersverklaringen, het Investeringskader Waddengebied, de Agenda voor het 

Waddengebied 2050 en andere. Ook de parallelverkenning van Fieten, Van der Zee en 

Bastmeijer geeft deze routes in overweging.  

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) zou in bovenstaande leemtes ten dele kunnen 

voorzien, omdat deze KRM de mogelijkheid biedt op de kwaliteit van het ecosysteem te 

sturen, én om factoren van buiten ook te adresseren. Toepassing van de KRM zou 

beleidsmatige gereedschapskist én de ruimte voor een aangepaste beheerstrategie voor de 

Waddenzee kunnen verruimen en meer op ecosystemen (en daarmee onderwaternatuur) 

kunnen richten. De doelen van KRW respectievelijk KRM zijn als volgt verwoord: De 

doelstelling van de KRW is “…dat uiterlijk in 2027 in heel Europa de kwaliteit van alle 

wateren zowel chemisch (schoon) als ecologisch (gezond) op orde moet zijn”. De 

doelstelling van de KRM luidt: “Europa’s zeeën en oceanen te beschermen en te herstellen 

en ervoor te zorgen dat de door de mens ontplooide activiteiten een duurzaam karakter 

hebben, zodat de huidige en toekomstige generaties kunnen genieten en profiteren van 

veilige, schone, gezonde en productieve zeeën en oceanen met een rijke biologische 

diversiteit en dynamiek”. Zo bezien is het passend de vooral procedurele redenen van het 

kabinet om de Waddenzee onder de KRW te laten vallen en niet onder de KRM te 

heroverwegen. 

 

Het kabinet heeft besloten de KRM expliciet niet op de Waddenzee van toepassing te 

verklaren, zo te lezen meer om procedurele meer dan om ecologische redeneniv:  

“Bij de aanvaarding van de richtlijn in 2008 en de wettelijke implementatie van de 

richtlijn in het Waterbesluit heeft het kabinet besloten zich voor de mariene wateren 

onder de KRM te houden aan de in de richtlijn opgenomen definities. Deze blijven beperkt 

tot de wateren zeewaarts van de basiskustlijn, die langs de Noordzeezijde van de 

Waddeneilanden ligt. Evenals de met name genoemde KRW overgangswateren (zoals 
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Eems-Dollard) is de Waddenzee daarmee uitgezonderd van de werkingsfeer van de KRM 

(zogenaamde interne wateren). Twee afwegingen hebben een rol gespeeld bij het besluit 

van de regering om niet van haar discretionaire bevoegdheid gebruik te maken de 

Waddenzee alsnog onder de werkingsfeer van de KRM te brengen. Het kabinet is zich 

terdege bewust van de ecologische relaties tussen de Noordzee en de Waddenzee, maar 

is tevens van mening dat de nationale wet- en regelgeving voor de implementatie van de 

Kaderrichtlijn water en de Vogel- en Habitatrichtlijnen voldoende 

beschermingsmogelijkheden bieden voor de Waddenzee. Het van toepassing verklaren 

van de KRM op de Waddenzee leidt tot een onnodige stapeling van regelgeving en 

genereert extra bestuurlijke lasten. Het is bestaand kabinetsbeleid om dat te voorkomen. 

Nederland stelt zich in de trilaterale samenwerking voor de Waddenzee op het standpunt 

dat het bereid is op het gebied van monitoring, beoordeling en het treffen van 

maatregelen internationaal samen te werken, maar ziet dit als onze nationale 

bevoegdheid. Reeds bestaande EU verplichtingen met betrekking tot de Nederlandse 

interne wateren worden daarbij voldoende geacht.” 

 

De tweede route is volgens Fieten, Van der Zee en Bastmeijer ook te bewandelen. Globale 

verdragen en conventies, en ook het Ospar-verdrag (‘Oslo’/’Parijs’, oftewel het Verdrag 

inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische 

Oceaan) geven ook de gelegenheid dat partijen nadere afspraken maken. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld in trilaterale ministersverklaringen. Er kunnen ook afspraken over specifieke 

soorten worden gemaakt, zoals de platte oester en de steur. Dergelijke afspraken kunnen 

in convenanten met belanghebbenden worden vastgelegd, zoals convenanten met de 

visserij. Het ligt voor de hand dat de overheid convenantspartner is, omdat dergelijke 

afspraken moeten helpen afgesproken doelen te bereiken. Met dergelijke instrumenten en 

interventies kunnen elementen uit een ecosysteembenadering worden toegevoegd aan een 

benadering van de KRW die primair ziet op de chemische en ecologische gezondheid maar 

minder op ecosysteemsamenhang. En N2000 die stuurt op specifieke soorten en habitats. 

Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de zogeheten ‘externe werking’ van de 

Kaderrichtlijn Water. Beleid voor de Noordzee op grond van de Kaderrichtlijn Marien (KRM) 

kan dan als het ware doorwerken op de Waddenzee ook als deze als ‘groot water’ niet 

onder Marien valt. Al met al concluderen Fieten, van der Zee en Bastmeijer (2021) dat er 

wel mogelijkheden voor een ecosysteembenadering zijn ook zonder inzet van de KRM. Dat 

vergt wel dat er actief op wordt ingezet. En bijvoorbeeld geborgd in het 

Uitvoeringsprogramma Agenda voor de Wadden 2050 en de Programmatische Aanpak 

Grote Wateren. 

Welke van de twee mogelijke routes zou moeten worden gekozen is niet op voorhand te 

zeggen, van belang is vooral dat de discussie expliciet wordt gevoerd.  

 

Resumé 

 

Resumerend, de huidige sturing rust niet op een expliciete visie op het bestuurde systeem 

en als samenhangend ecosysteem dat eisen stelt aan samenhang en afstemming in 

sturing, en daarvoor een passend kader nodig heeft. De toevoeging van doelen voor 

onderwaternatuur nodigt uit deze discussie nadrukkelijk te voeren, en als belangrijke 

punten te heroverwegen: 

- De hoofddoelstelling voor de Waddenzee en de prioriteiten ecologie en economie, 

zowel als stated preference als vooral ook revealed preference. 
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- De wijze waarop een ecosysteembenadering in de sturingsvisie kan worden 

ingebouwd 

- Het meest passende wettelijke kader of wettelijke kaders, met als hoofdroutes de 

huidige hoofdkaders KRW en N2000 verder te ‘verrijken’ met mogelijkheden uit 

andere conventies, regelingen en kaders, of wellicht te vervangen door of uit te 

breiden met een ander hoofdkader, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) 

- De wijze waarop natuurontwikkeling en vergroten van de ecologische veerkracht en 

waarden een plaats kan krijgen naast bescherming/beperken van schade  

 

Conclusies  

 

Deze analyse voert naar de volgende voorlopige conclusies:  

- Er is voor de Waddenzee maar beperkt sprake van sturing, in de zin van gerichte 

beïnvloeding om een vooraf vastgelegd doel te bereiken 

- De de facto prioritering van economie boven ecologie lijkt een belangrijke factor die 

effectieve sturing in de weg staat. Sturing vergt een expliciete politieke afweging van 

waarden, die aan de beleidsmakers zowel als aan de beheerders worden 

meegegeven.  

- Specifiek voor onderwaternatuur zijn er morfologisch-ecologische streefbeelden in 

ontwikkeling. Er is er momenteel geen separate doelstelling voor onderwaternatuur 

waarop expliciet gestuurd wordt.  

- Het onderwaternatuurdoel dat er wel is (habitattype H1110av) biedt niet direct 

aanknopingspunten voor sturing, is te algemeen ten opzichte van de variëteit van 

onderwaternatuur in de Waddenzee, en is bovendien nogal statisch gedefinieerd waar 

dynamiek een wezenskenmerk van het Waddensysteem is 

- Een mogelijk belangrijke gereedschapskist voor sturing, de Kaderrichtlijn Marien, is 

niet van toepassing op de Waddenzee, noch is expliciet besloten die gereedschapskist 

te gebruiken ook als de richtlijn zelf niet van toepassing is. 

- In de categorie zelfbinding besteed de Agenda voor het Waddengebied 2050 nog 

weinig aandacht aan het doelbereik onderwaternatuur. 

- Er wordt dus momenteel niet op onderwaternatuur gestuurd, maar het lijkt wel 

mogelijk dat te gaan doen. Dat vergt dan:  

1. Een uitwerking van de streefbeelden in de vorm van ‘stuurbare’ doelen, 

gevolgd door politiek-bestuurlijke accordering van deze doelen 

2. Het opstellen van een sturingsvisie: welke interventies op welke factoren en 

actoren en in welke volgorde leiden waarschijnlijk tot realisatie van doelen?  

3. Ontwikkelen van een gereedschapskist met instrumenten (waaronder beheer) 

die realisatie van doelen daadwerkelijk mogelijk maakt 

4. Het toedelen van sturingstaken en verantwoordelijkheden, en het borgen van 

de uitvoering en regelen van de governance op het proces.  

 

Om de gedachten verder te bepalen werken we de volgende stappen in het navolgende 

hoofdstuk verder uit, om zicht te krijgen op een mogelijke ‘ontwikkelagenda’ voor sturen 

op onderwaternatuur.  
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4. Op weg naar sturing op onderwaternatuur 
 

4.1 Inleiding 
 

In de vorige paragrafen schetsten we mogelijke stappen op weg naar een daadwerkelijke 

sturing op onderwaternatuur. Die vergen een mate van uitwerking die in het bestek van 

deze opdracht niet geboden kan worden. Maar het is wel nuttig bij wijze van vingeroefening 

en denkexercitie een eerste uitwerking te maken, om te bezien wat we zoal op het pad 

tegenkomen. We herhalen hieronder nog even de stappen: 

1. Een uitwerking van de streefbeelden in de vorm van ‘stuurbare’ doelen, gevolgd door 

politiek-bestuurlijke accordering van deze doelen 

2. Het opstellen van een sturingsvisie: welke interventies op welke factoren en actoren 

en in welke volgorde leiden waarschijnlijk tot realisatie van doelen?  

3. Ontwikkelen van een gereedschapskist met instrumenten (waaronder beheer) die 

realisatie van doelen daadwerkelijk mogelijk maakt 

4. Het toedelen van sturingstaken en verantwoordelijkheden, en het borgen van de 

uitvoering en regelen van de governance op het proces.  

De stappen zijn nogal verschillend per aard, en zullen hieronder dan ook in verschillende 

mate worden toegelicht. Het meest zullen we ingaan op stappen 2 en 3, terwijl stap 1 en 4 

slechts beknopt worden besproken. We beschrijven de stappen achtereenvolgens, maar het 

is goed te beseffen dat het in wezen om een cyclisch proces gaat dat allicht zelfs een paar 

keer zou moeten worden doorlopen. Om doelen politiek geaccordeerd te krijgen (1) is het 

nodig dat er zicht is op de realiseerbaarheid van die doelen (2, 3 en 4) en op de 

consequenties die het realiseren van de doelen met zich meebrengt (3, instrumenten en 

hun effecten en gevolgen, zoals kosten). Tijdens het uitwerken van de instrumentenmix 

kunnen weer nieuwe inzichten blijken die de discussie over haalbaarheid van de doelen 

weer kunnen oprakelen, etc. We slaan voor nu echter dit cyclische, en soms zigzaggende 

proces plat tot een lineaire beschrijving.  

 

4.2 Doelen 
 

De streefbeelden onderwaternatuur zijn momenteel vooral in morfologische en ecologische 

termen beschreven. Die geven nog niet direct aanknopingspunten voor sturing, maar die 

stap is gegeven de oogst tot heden wel goed te zetten. Gegeven de kenmerken van het 

Waddensysteem is het denkbaar dat een van de bouwstenen, de hydro-morfologische 

basis, in belangrijke mate conditioneel is voor de andere bouwstenen, zoals de biotische 

factoren. Omgekeerd echter kunnen veranderingen in biotische factoren invloed hebben op 

de hydro-morfologie, denk aan de biobouwers als schelpdieren en zeegras.  

De streefbeelden-in-ontwikkeling hebben wel implicaties voor sturing en beheer dat thans, 

gegeven de aard van de wet- en regelgeving, sterk op statische natuurbeelden is 

gebaseerd. De streefbeelden impliceren veeleer sturing op en het scheppen van condities 

en randvoorwaarden, op basis waarvan natuurlijke en hydromorfologische processen 

vervolgens meer ongestoord hun loop kunnen hebben. Waar nu ‘boven water’ bijvoorbeeld 

126.000 scholeksters (doelsoort, aantal) wordt nagestreefd, zou in een meer dynamische 

doelformulering de condities voor scholeksters moeten worden benoemd, maar is het 

aantal scholeksters een in de tijd variërende resultante van een aantal op elkaar 
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inwerkende processen. Voor onderwaternatuur zijn dan aantallen en doelsoorten te zien als  

een kans op die uitkomst als de condities goed zijn. Dat is een andere benadering, die 

meer recht doet aan het dynamische karakter van de Waddenzee. Maar die vermoedelijk in 

het licht van de voortschrijdende klimaatverandering, met grote maar moeilijk 

voorspelbare impacts op onder meer soorten, ook onvermijdelijk is.  

Mogelijk kan een routekaart naar de streefbeelden voor onderwaternatuur worden 

opgesteld, die vooral gericht zal moeten zijn op het scheppen van de goede voorwaarden, 

mogelijk verbijzonderd naar locaties: per komberging of estuarium. Hoe de ecologische 

processen zich dan in de tijd ontwikkelen kan wellicht met causale modellen met de nodige 

onzekerheidsmarges globaal worden ingeschat, maar beleidsmakers en beheerders zullen 

moeten wennen aan het idee dat de natuur niet op voorhand eenduidig ‘ontworpen’ kan 

worden. Hoe dat in de wettelijke kaders moet worden verankerd is nog een open vraag en 

moeilijk te beantwoorden. Wel worden eerste stappen gezet (actualisatie 

doelensystematiek Natura 2000, LifeIP Deltanatuur Natuurwinstplan e.d.). 

Vervolgens zouden deze dynamische doelen in het beleids-/politieke proces moeten worden 

ingebracht om door beleidsmatig gelegitimeerd te kunnen worden. Het is ligt voor de hand 

dat dat primair via de beleidsdepartementen LNV en I&W loopt, maar andere 

departementen waarvoor doelen voor onderwaternatuur gevolgen kunnen hebben, zoals 

EZK (energie, mijnbouw) zouden bij de doelvaststelling betrokken kunnen worden. 

Gegeven de huidige constellatie ligt de opgave om politieke accordering te krijgen in eerste 

instantie op de borden van LNV en I&W en de Waddenprovincies.  

 

4.3 Sturingsvisie 
 

Met ‘sturingsvisie’ bedoelen we een doordacht plan voor de wijze waarop de doelen (vorige 

paragraaf) via een set aan interventies realiseerbaar zijn. Deze kan de volgende elementen 

omvatten. 

 

Normatieve uitgangspunten 

 

Het gaat hier om een heldere uitspraak over welke waarden worden nagestreefd en hoe ze 

moeten worden afgewogen in geval van strijdigheid. Dat is zoals gezegd een politieke 

keuze; zie eerdere opmerkingen over de beweerde versus de daadwerkelijke voorkeuren 

voor de Waddenzee. Voor de verdere uitwerking grijp ik ter illustratie terug op de filosofie 

zoals door de commissie-Meijer is neergezet: natuur voorop, menselijk medegebruik indien 

dit niet tot achteruitgang van het ecosysteem als geheel leidt, investeringen in de natuur 

om waarde en veerkracht te vergroten. Dit zou opnieuw een goed uitgangspunt kunnen zijn 

dat recht doet aan de Werelderfgoed gedachte, aansluit bij de waarde die de Waddenzee in 

beleidsstukken wordt toegedicht en tegemoet komt aan de (bindende) afspraken die 

Nederland in regionale, nationale én internationale gremia heeft gemaakt over de 

bescherming van biodiversiteit, wetlands en andere. Dit uitgangspunt ligt ook ten 

grondslag aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren.  

Een dergelijke afwegingsbasis zou ook de meest vergaande sturingsstappen vergen, en is 

om die reden een geschikt vertrekpunt voor een verdere gedachtenexercitie. Alternatieve 

visies vergen minder complexe stuurstrategieën. De visie ‘handen af’ zou een verbod op 

activiteiten in de Waddenzee vergen. Maatschappelijk en politiek waarschijnlijk nog niet 

haalbaar, maar ‘technisch’ relatief gemakkelijk te realiseren is. De huidige visie ‘natuur en 
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economie gaan gelijk op’ zou naar verwachting vooral incrementele verbeteringen van het 

instrumentarium vergen ten opzichte van de verdergaande visie ‘natuur met menselijk 

medegebruik zonder schade plus investeren in kwaliteit’. En tenslotte de denkbare visie 

‘economie voorop, natuur past zich maar aan’ zou vermoedelijk ook maatschappelijk en 

politiek onhaalbaar zijn, maar zou ‘technisch’ makkelijk te instrumenteren zijn.  

Onder dit kopje vatten we ook de keuze van de systeemgrenzen: wat wordt precies als het 

bestuurde systeem beschouwd? Gaat het om de Waddenzee met bijzondere aandacht voor 

de onderwaternatuur? Of alleen om de onderwaternatuur? Dat laatste lijkt amper denkbaar 

omdat het op voorhand ondoenlijk lijkt doelen voor onderwaternatuur te realiseren als niet 

het hele Waddensysteem in ogenschouw wordt genomen. Maar er is ook een bredere 

systeemgrenskeuze mogelijk: de Waddenzee plus de factoren uit belendende systemen die 

van substantiële invloed zijn op de (onderwaternatuur in de) Waddenzee. Dan zullen land-

zee-overgangen en het stroomgebied van rivieren, boezems en beken ook moeten worden 

mee beschouwd; zij hebben immers alleen al op het gebied van de hydromorfologie 

invloed. Op eenzelfde wijze moet worden gekeken naar  activiteiten op de Noordzee die de 

Waddenzee beïnvloeden, alsmede importen en exporten van onder meer verontreinigingen 

die de waterkwaliteit bepalen en van exoten. En voorts bijvoorbeeld ook activiteiten buiten 

de Waddenzee die het wel en wee van de Waddenzee en de onderwaternatuur raken, denk 

zoals de scheepsbouwactiviteiten in Papenburg die baggerwerkzaamheden vergen die de 

hydromorfologie van de Waddenzee beïnvloeden. Een keuze kan ook nog zijn migrerende 

soorten binnen de systeemgrenzen mee te nemen, bijvoorbeeld vogel- en vissoorten. Een 

bepaalde gewenste kwaliteit van onderwaternatuur met doeltypen vis is immers niet goed 

realiseerbaar als die typen buiten de Waddenzee minder levenskansen hebben.  

We gaan hier als gedachtenexperiment voor sturing verder uit van brede systeemgrenzen: 

onderwaternatuur, Waddenzee, randen en overgangen, factoren van het Waddensysteem 

die een wezenlijke impact op de Wadden hebben of kunnen hebben, en het met het 

Waddensysteem samenhangende ‘web of life’. Dat zou de meeste en andere sturing 

vergen.  

 

Visie op de natuur en bijbehorende sturingsstrategie 

 

Er zijn verschillende natuuropvattingen in omloop. In de formele beleidsstukken is 

doorgaans een statisch natuurbeeld dominant, het woord ‘natuurdoeltypen’ zegt het 

eigenlijk al. Zeker in de Waddenzee is sprake van dynamische, deels zelfs onvoorspelbare, 

processen. Als dat beeld wordt overgenomen betekent dit dat beleidsmakers de dynamiek 

en de daarmee verbonden onzekerheidsmarges en deels onvoorspelbaarheid als 

uitgangspunt moeten nemen.  

Deze notie kan worden vervat in de doelformulering, maar verdient ook nadere uitwerking 

als onderdeel van een sturingsvisie. Als het bestuurde systeem, de onderwaternatuur in de 

Waddenzee, dynamisch is, dan moet de sturing ervan ook dynamisch, adaptief en lerend 

zijn. Dat betekent tevens ruimte om te experimenteren, die in de huidige natuurvisie maar 

beperkt is, immers: experimenten verstoren de status quo per definitie, en kunnen dan 

gemakkelijk als significante impact worden aangemerkt waarvoor geen toestemming wordt 

gegeven. Dat kan ook gelden voor andere directe interventies in het ecosysteem en de 

morfologie die beogen een doel naderbij te brengen: er zullen ingrepen tussen zitten die 

significante effecten op de natuur zoals deze nu is teweeg brengen, en om die reden 

juridisch aangevochten kunnen worden.  
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Maar die significante effecten waren nu precies de bedoeling. In een dynamische 

natuurvisie is het juist nodig om experimenten en interventies te doen om de gestelde 

onderwaternatuurdoelen naderbij te brengen. Zo’n natuurvisie en bijbehorende dynamische 

sturing vergt dus een verruimd wettelijk kader die de grondslag biedt voor wezenlijke 

ingrepen. Hoe dat juridisch kan wordt mogelijk aangestipt in de parallelle opdracht waarin 

de juridische kaders worden geanalyseerd, hier volstaan we met de signalering dat een 

andere natuurvisie mogelijk tot verruimde juridische kaders kan nopen.  

De visie op de (onderwater)natuur omvat ook ideeën over behoud/bescherming versus 

ontwikkelen. Daar zijn uiteenlopende opvattingen over, van sterk conserverend en 

beschermend tot creëren en rewilding. Van belang is vooral dat er een eenduidig 

perspectief komt, welk perspectief dat is, is wederom een politieke afweging. Gegeven de 

dynamiek en natuurwaarden van de Waddenzee ligt een dynamische visie met een 

gedurfde, experimentele aanpak wellicht voor de hand. Zeker in combinatie met de – voor 

wat betreft de Waddenzee - onvermijdelijke klimaatverandering, waarvan de effecten op de 

doelparameters en bouwstenen maar in beperkte mate voorspelbaar zijn. Bovendien is 

klimaatverandering een permanente externe drukfactor die tot in lengten van jaren het 

systeem in beweging brengt en houdt. Het lijkt niet goed denkbaar hoe een statisch 

natuurbeeld in zo’n veranderende context overeind gehouden kan worden. Daar maakt het 

extra interessant om te onderzoeken of zo’n dynamische visie geïnstrumenteerd kan 

worden, maar de uiteindelijke keuze is politiek.  

Wat er gekozen wordt heeft wel sterke consequenties voor de wijze van sturing 

(stuurstrategie). Een statisch natuurbeeld dwingt in feite tot een sterke mate van 

detaillering en een sterk planmatige aanpak, om zo dicht mogelijk in de buurt te komen 

van het geformuleerde statische streefbeeld: morfologische kenmerken, doelsoorten, 

concentraties, gradiënten etc. etc. Het vergt ook een zeer diepgaande kennis van het 

bestuurde systeem, de onderwaternatuur, om de ingrepen zo exact mogelijk te doseren en 

faseren.  

Bij een dynamisch natuurbeeld gaat het veel meer om het creëren van de juiste 

startcondities, waarna de natuurlijke processen verder zoveel mogelijk ongestoord hun loop 

kunnen nemen, en wellicht pas na verloop van tijd weer een bijstelling krijgen. De sturing 

in dat natuurbeeld zal dan primair op die startcondities gericht zijn, naar verwachting met 

name via enkele hydro-morfologische ingrepen die de condities voor het gehele systeem 

beïnvloeden, en enkele ingrepen die de condities voor de biotische ontwikkelingen gunstig 

maken, zoals het langdurig sluiten van gebieden waarbinnen de natuur zich verder 

ongestoord mag ontwikkelen.  

 

Een visie op de wisselwerking beleid en beheer 

 

Het is nodig te analyseren in welke mate de doelen via aangepast beheer kunnen worden 

gehaald, en in welke mate aanvullend beleid nodig is. Beheer is te zien als de set regels en 

praktijken om de in het beleid vastgestelde doelen te realiseren. Het is dus aan de 

beleidsmakers als ‘opdrachtgevers’ om de onderwaternatuurdoelen in de opdracht voor 

beheer aan de beheerders, de opdrachtnemers, mee te geven. In de huidige constellatie is 

er een sterk accent op beheer, en dat loopt via de Beheerautoriteit Waddenzee, die regelt 

dat de samenwerkende beheerders een plan opstellen waarin de onderwaternatuur dan 

nadrukkelijk meegenomen moet zijn. In beginsel kunnen de beheerders dan ook aangeven 

tot waar hun polsstok reikt, dat wil zeggen in welke mate ze via aangepaste 

beheersmaatregelen denken de onderwaternatuurdoelen te kunnen realiseren.  
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Dat vergt een analyse van de effectiviteit van verschillende beheersmaatregelen op de 

doelen, in het licht van de invloed die uitgaat van factoren die niet via beheersmaatregelen 

kunnen worden beïnvloed. Dat zullen naar verwachting in elk geval exogene factoren zijn, 

die van buiten het Waddensysteem toch de kwaliteit en ontwikkeling van de 

onderwaternatuur beïnvloeden.  

Het is behulpzaam voor effectieve sturing dat beheerders vrijuit kunnen aangeven hoe 

beleidswensen in de praktijk uitpakken, en in welke mate ze beleidsdoelen via beheer 

kunnen realiseren. Behulpzaam is ook als ze kunnen aangeven welke aanvullende 

beleidsmaatregelen te overwegen zijn als de doelen echt moeten worden gehaald, zonder 

dat ze als beheerders de keuzes of afwegingen maken; die is immers aan de 

beleidsmakers. De praktijk van de wisselwerking beleid-beheer is echter dikwijls dat 

dergelijke feedback niet erg op prijs stellen omdat men bang is dat de rolscheiding 

vervaagt of vreest dat terugkoppeling vanuit de praktijk politiek gevoelig kan liggen.  

Omgekeerd vinden, om vergelijkbare redenen, beheerders/uitvoerders het niet altijd 

makkelijk de juiste toonzetting voor zo’n terugkoppeling te geven. Maar in het algemeen 

lijkt me dat het nastreven van doelen voor onderwaternatuur gebaat is bij een bewust 

gehanteerde wisselwerking beleid en beheer.  

 

De indruk is dat de ontwikkeling van beleid en het denken over de benodigde sturing, waar 

beheer een (belangrijk) onderdeel van is, hierop enigszins achterloopt. Dat geldt al 

helemaal als het om sturing op onderwaternatuur gaat, wat een relatief nieuw stuurdoel is. 

Een deel van de besturende organen werkt samen in de Beheerautoriteit Waddenzee voor 

de Beheerautoriteit, en breder in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, dat wordt 

geadviseerd door het Omgevingsberaad. De Agenda voor het Waddengebied 2050 geeft 

richting op hoofdlijnen, maar kent nog geen sturingsvisie of instrumentenstrategie. Het 

sublitoraal komt in de Agenda voor het Waddengebied 2050 maar beperkt aan bod.  

Voor de uitwerking van de sturingsvisie en instrumentenstrategie is wat betreft 

onderwaternatuur vanuit het Rijk primair het ministerie van LNV aan zet. LNV is op grond 

van de Wet natuurbescherming 2017 systeemverantwoordelijke voor de natuur in 

Nederland, en in beginsel dus ook voor de onderwaternatuur. Het ministerie van I&W is 

verantwoordelijk voor het natuurbeheer in gebieden waar de Waterwet geldt. I&W heeft de 

beheertaak neergelegd bij Rijkswaterstaat.  

Vergelijkbare discussies zijn aan de orde als het over de financiering gaat. De huidige 

organisatie en financiering van het natuurbeleid, met daarnaast aanvullende fondsen en 

regelingen zoals het Waddenfonds en de Programmatische Aanpak Grote Wateren, nodigt 

ertoe uit de rekening voor het halen van natuurdoelen liefst buiten de organisatie of 

samenwerking neer te leggen. En heeft het risico dat middelen voor regulier beheer deels 

worden gezocht bij de aanvullende fondsen en regelingen die niet voor regulier zijn 

bedoeld, maar voor herstel en verbetering. Soms kan door slimme investering door het het 

inzetten van investeringsfondsen voor herstel en verbetering de beheerlast worden 

verminderd of uitgesteld (soms decennia). Er is dus wel een bepaalde mate van 

wisselwerking. Een hernieuwd bewustzijn van de systematiek bij de professionals, bezig 

met het Waddengebied, is aanbevelenswaardig. 

Sturen op onderwaternatuur vraagt een meer eenduidige financiering van maatregelen, die 

op een heldere visie op ecologie en economie is gebaseerd. Soms komen initiatieven van 

beheerders of beleidmakers, maar ze kunnen ook uit andere kokers komen. Ook die vragen 

afstemming en coördinatie over prioritering en richting. Dat is nu maar beperkt het geval.  
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4.4 Instrumentenmix 

 

Actoren- en factoren: ingrepen en maatregelen 

 

De inhoudelijke kern van een stuurstrategie voor onderwaternatuur zou een analyse van de 

sleutelfactoren en sleutelactoren moeten zijn, in combinatie met de instrumenten die op 

deze factoren en actoren van invloed zijn. De afbakening volgt de systeemgrenskeuze zoals 

bedoeld in paragraaf 4.3. 

 

Voor instrumenten bestaan verschillende overzichten en indelingen, zie bijvoorbeeld 

overzichten van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken van de Rijksoverheidvi 

en het portaal voor de Omgevingswetvii. In de terminologie maken we onderscheid tussen 

enerzijds de ingrepen of maatregelen: die acties die de (onderwater)natuur doen 

veranderen, zoals het sluiten van een gebied of een andere vorm van visserij, en 

anderzijds de instrumenten: die prikkels, regels en afspraken die een actor tot ingrepen of 

maatregelen aanzet.  

 

In het licht van de streefbeelden (in wording) zoeken we daarom naar: 

- Aangrijpingspunten voor maatregelen, ingrepen. Deze kunnen worden gevonden in de 

bouwstenen voor de streefbeelden die immers beschrijven welke hoofdfactoren op de 

onderwaternatuur van invloed zijn.  

- Instrumenten die actoren die kunnen aanzetten tot nieuwe of andere 

maatregelen/ingrepen voor de aangrijpingspunten.  

Voor sturing op onderwaternatuur zijn de naar onze inschatting belangrijkste 

maatregelen/instrumenten-combinaties samengevat in onderstaande overzicht.  

Als we meer in detail inzoomen op aangrijpingspunten en maatregelen/ingrepen, dan kan 

het volgende beeld ontstaan. NB dit is een eerste ‘educated guess’, geen doorwrochte 

analyse, in een verdiepende expertsessie zou zo’n exercitie nog eens grondiger kunnen 

worden gedaan. Het gaat hier meer om een denkwijze dan om de daadwerkelijke invulling. 

Figuur 5: overzicht instrumenten en aangrijpingspunten voor sturing 
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We laten hierbij de bouwsteen exogene invloeden achterwege in de veronderstelling dat 

deze niet (goed) stuurbaar zijn. Voorts nemen we een groslijst van maatregelen op die in 

beleids- en beheerdocumenten zoals de Agenda2050 worden genoemd. Het op zo’n wijze in 

kaart brengen van maatregelen/ingrepen een aangrijpingspunten/bouwstenen geeft een 

eerste indruk van de zaken waarop de beleidsinstrumenten zich zouden kunnen richten. 

Met 0, +, ++ en ? geven we een (persoonlijke) inschatting van de vraag of een maatregel 

impact zou kunnen hebben op een van de bouwstenen. We scoren op de eerste-orde-

effecten (directe effecten), die op zichzelf natuurlijk een verdere doorwerking in het gehele 

systeem kunnen hebben.  

Een goede kaart van het onderwaterlandschap van de Waddenzee zou een belangrijk, 

misschien wel onmisbaar hulpmiddel voor deze sturing kunnen zijn.  

 

 

 Hydro-

morfodynamiek 

Energie- en 

stofstromen 

Habitats en 

gradiënten 

Functionele 

groepen 

Trofische 

keteninteracties 

Beheerafspraken + 0 + + +? 

Sluiten gebieden + + ++ ++ ++ 

Restricties gebieden + 0 + + + 

Ruimtelijke planning + + + + ? 

Natuurontw. land + + ++ 0 0 

Natuurontw. OWN ++ 0 + ++ + 

Kustbeheer ++ 0 + + ? 

Zandsuppleties ++ + + 0 0 

Havenactiviteiten + + 0 0 0 

Vaarwegen ++ ++ + ? ? 

Scheepvaart + 0 ++ + 0 

Bodemvisserij ++ + ++ ++ ++ 

Visserij sublitoraal ? + ++ ++ ++ 

Toerisme en recreatie + + + ? ? 

Lozingen, afval 0 ++ 0 0 ? 

Lucht, depositie 0 + 0 0 0 

Winning delfstoffen + 0 ++ 0 0 

Energiebronnen & infra + 0 + ? ? 

Andere maatregelen pm pm pm pm pm 

      

Figuur 6: Mogelijke maatregelen en effecten op de bouwstenen voor streefbeelden OWN; eigen 

inschatting 

 

Instrumenten 

 

In een volgende stap kan bekeken worden welke instrumenten de relevante actoren 

kunnen prikkelen om ingrepen te plegen respectievelijk maatregelen te nemen dan wel hun 

praktijken aan te passen. De (potentiële) instrumentenmix kan de hele ‘klassieke’ set aan 

instrumenten omvatten. Het gaat meer om de keuze ze daadwerkelijk in te zetten dan om 

de feitelijke beschikbaarheid van die instrumenten.  

Als we ‘door de oogharen’ naar Figuur 6 kijken, dan kan dat ideeën geven voor een 

mogelijke effectieve instrumentenmix voor sturen naar de streefbeelden voor 
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onderwaternatuur. Wederom is sprake van een eerste gedachtevorming, niet van een 

doorwrochte analyse.  

 

Volgens een globale en wat intuïtieve inschatting zou de kern van een stuurstrategie en 

instrumentenkeuze kunnen zijn: 

- Sleutelmaatregelen en -ingrepen zouden wel eens vooral directe ingrepen in de 

hydromorfologie, habitats en gradiënten en functionele groepen kunnen zijn, met 

name als deze laatste ook nog weer hydromorfologische effecten hebben 

(biobouwers).  

- Afhankelijk van de systeemgrenskeuze valt een (groot) deel onder de directe 

invloedssfeer, maar sommige factoren zijn wellicht alleen indirect aan te sturen. In 

geval van activiteiten die onder Nederlandse zeggenschap vallen maar die via een 

ander besturend orgaan worden geregeld, denk aan winning van delfstoffen onder 

zee, blijkt het in de praktijk al lastig te zijn ze onder de Wadden-aansturing te 

brengen; dat geldt in nog sterkere mate voor activiteiten waarover Nederland geen 

zeggenschap heeft.  

- Dergelijke maatregelen zijn met name te instrumenteren via:  

o Op onderwaternatuur gerichte beheerafspraken 

o Sluiten van gebieden of restricties aan activiteiten in gebieden opleggen (kan 

mogelijk ook een onderdeel van de beheerafspraken zijn) 

o Financiële middelen om directe fysieke en ecologische ingrepen te bekostigen  

o Eisen stellen aan activiteiten met een impact op de morfologie en de onderwater-

ecologie. Dat kan mogelijk met een mix van vergunningseisen, vrijwillige 

afspraken, en financiële regelingen voor innovatie (gericht op 

impactvermindering) en compensatie (schadeloosstelling).  

o Ruimtelijke planning en regie: een meer georkestreerde toedeling van activiteiten 

naar ruimte en tijd vanuit het gezichtspunt van het Wadden-ecosysteem c.q. de 

streefbeelden. Dat vergt de mogelijkheid tot ruimtelijke ordening op zee, die met 

de huidige gereedschapskist aan instrumenten wellicht niet, en welke ruimte een 

(aangepaste) beheerovereenkomst hiervoor biedt is ook niet direct te zeggen.  

 

De indruk is dus dat in beginsel een adequate mix van instrumenten ter beschikking staat, 

waarbij we beleidsmatig inzetten op aanpassingen van de beheerovereenkomsten ook als 

een van de instrumenten beschouwen. Of dat ook gebeurt hangt primair af van de politieke 

wil onderwaternatuurdoelen te omarmen, beheerders te vragen realisatie van streefbeelden 

onderwaternatuur in de beheerovereenkomsten op te nemen, en de bereidheid de 

mogelijke verdere instrumenten in te zetten voor het nastreven van de OWN-doelen. 

Daarbij is beschikbaarheid van budget (voor directe interventies, innovaties en 

compensaties) een wezenlijk punt, alsmede de vragen of natuurverbetering of wegnemen 

impact prioritair is en welk departement welke rekening betaalt. In hoeverre de ruimtelijke 

interventies (gebiedssluiting, restricties, planologie) zonder meer kunnen worden gepleegd 

moet nog beter worden bekeken. Wellicht kan het Uitvoeringsprogramma van de Agenda 

voor het Waddengebied 2050 daartoe een eerste aanzet geven. 

Ook als alle instrumenten beschikbaar zijn kan het wenselijk zijn de inzet van zo’n 

instrumentenmix vanuit een het gehele systeem bestrijkend wettelijk kader te kunnen 

doen. Zoals eerder aangestipt had het voor de hand gelegen de Kaderrichtlijn Mariene 

Strategie (KRM) op de Waddenzee, en daarmee ook op de onderwaternatuur, van 

toepassing te verklaren. Of, als de procedurele redenen om dat niet te doen nog steeds als 
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geldig worden gezien, een regeling voor het Waddensysteem te maken die gebruik maakt 

van de sturingsmogelijkheden die de KRM biedt ook als de KRM zelf niet direct geldig is. Of 

dat gebeurt of niet is een politiek-bestuurlijke afweging, hier volstaan we met te benoemen 

van het vermoeden dat zo’n stap sterk zou helpen de sturing meer eenduidig te maken.  

 

Governance en regie 

 

De vorige paragraaf leidt rechtsreeks naar de vraag over governance: wie orkestreert en 

coördineert de sturing eigenlijk? We beschreven eerder dat de besturing van een complex 

en dynamisch systeem, en dat is de (onderwaternatuur in de) Waddenzee, eisen stelt aan 

de wijze van sturing. Er is een gerede kans dat ad hoc-interventies die zonder voldoende 

samenhang worden gedaan, niet de effecten opleveren die gewenst zijn. Met andere 

woorden niet de streefbeelden naderbij brengen. Er is coördinatie tussen de inzet van 

verschillende instrumenten en hun aangrijpingspunten (maatregelen, ingrepen) nodig op 

straffe van beperkte effectiviteit.  

We spraken steeds over het ‘besturend orgaan’, maar in werkelijkheid zijn er verschillende 

besturende organen die maar beperkt op elkaar zijn afgestemd. In de huidige constellatie 

zijn de ministeries van LNV en I&W de aangewezen beleidsdepartementen, maar daarnaast 

is er invloed van onder meer het ministerie van EZK (delfstoffenwinning), en zoals gezegd 

vanuit onder meer de Noordzee (die ook onder I&W valt) en andere landen als Duitsland. 

De Beheerautoriteit Waddenzee richt zich primair op beheer; in dit rapport kijken we echter 

naar sturing in bredere zin waar de opdrachtverlening aan de beheerders een (belangrijk) 

onderdeel van is. Daarop lijkt zich vooral het Bestuurlijk Overleg Waddengebied te richten, 

bijgestaan door het Omgevingsberaad. In hoeverre dit Bestuurlijk Overleg Waddengebied 

de orkestratie van de bredere sturing (beleid) op die factoren en actoren die van invloed 

zijn op de Waddenzee en de onderwaternatuur in het bijzonder tot zijn taken rekent of wil 

gaan rekenen is de vraag. De organisatie en orkestratie van die brede sturing zou dan ook, 

op basis van een verdiepende analyse die het vervolg op deze verkenning zou kunnen zijn, 

nog eens goed moeten worden doordacht.  

De mogelijke vormen zullen ook sterk afhankelijk zijn van een aantal beleidskeuzes 

waarover we in dit rapport wat speculeren, maar die nog moeten worden gemaakt, zoals 

het al dan niet van toepassing verklaren van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, en 

verdere uitspraken over de visie op sturing zoals in eerdere hoofdstukken is beschreven. 

Uitwerking van ideeën voor coördinatie van de sturing voert te ver voor deze opdracht.  
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