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1.1 AANLEIDING

Ten behoeve van het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen voor de 

Noordzeekustzone en de Waddenzee is een Nadere Effectanalyse (NEA) uitgevoerd. In deze 

NEA worden de effecten van het bestaande gebruik in en rond beide Natura 2000-gebieden 

beschreven. In voorliggend rapport wordt voor de baggerwerkzaamheden (inclusief 

transport en het verspreiden van baggerspecie) in de Waddenzee en in de aangrenzende 

Waddenzeehavens bekeken welke effecten aanwezig zijn en welke voorwaarden er gesteld 

zijn en nog kunnen worden gesteld. Het baggeren en verspreiden vindt uitsluitend plaats 

om verondiepingen in de veerverbindingen, het hoofdvaarwegennet en havens te 

verwijderen. Het baggeren zelf en het verspreiden van de bagger vinden alleen plaats in de 

Waddenzee en niet in de Noordzeekustzone. Het Eems-Dollard gebied, Eemshaven en 

Delfzijl vallen buiten het beheerplan Waddenzee. Andere planprocessen waaronder het 

Integraal Managementplan voorzien hierin. 

De Voortoets en de Nadere effectenanalyse van zowel vergund als niet vergund gebruik 

vormen de uitgangspunten voor de bepaling van effecten van baggerwerkzaamheden1. Het 

kader is gebaseerd op bestaande passende beoordelingen en de daarbij behorende 

mitigerende maatregelen en de bestaande Nbwet-vergunningen. Per locatie of cluster van 

locaties is hierin bekeken welke effecten aanwezig zijn en welke voorwaarden er gesteld zijn 

en nog kunnen worden gesteld. Daarnaast is gebruik gemaakt van de Passende Beoordeling 

voor het baggeren en verspreiden van baggerspecies in de Waddenzee (Alkyon, 2011). Op 

basis hiervan is een kader geformuleerd, waarin wordt aangegeven op welke wijze 

baggerwerkzaamheden Natuurbeschermingswetvergunning-vrij in het beheerplan kunnen

worden opgenomen. Het gaat met andere woorden om een vrijstelling van een 

Natuurbeschermingswetvergunning voor bestaand gebruik onder bepaalde voorwaarden 

die voorkomen dat er een significant negatief effect op één of meer instandhoudingsdoelen 

ontstaat en/of ervoor zorgen dat verstoring/verslechtering verder geminimaliseerd wordt.

In het voorwaarden zijn zowel algemene als specifieke voorwaarden benoemd. Het 

voorwaardenkader volgt daarbij het beleidskader 3e Nota Waddenzee (PKB) en de algemene 

principes Natura 2000. Daarbij is de huidige situatie van baggerwerkzaamheden als 

uitgangspunt genomen (bestaande en regelmatig terugkerende 

onderhoudsbaggeractiviteiten), ongeacht of er sprake is van gebruik met of zonder 

bestaande Nb-wetvergunning. Nieuwe plannen of projecten op het gebied van 

                                                                

1 Uitgangspunt is dat illegaal gedrag niet is meegenomen en dus ook effecten van illegaal gedrag niet.

1 Inleiding

HOOFDSTUK
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baggerwerkzaamheden worden niet onder autonome ontwikkeling geschaard en vallen 

buiten beschouwing van dit voorwaardenkader. Nieuwe plannen en projecten blijven 

vergunningplichtig. Voor nieuwe plannen of projecten vormt het voorwaardenkader wel 

een toetselement voor zowel bevoegd gezag als initiatiefnemer: is er een Nb-wetvergunning 

nodig of wordt er voldaan aan de voorwaarden voor vrijstelling. Voor ontwikkelingen die 

niet binnen het gestelde voorwaardenkader vallen, blijft het vergunningentraject van 

toepassing. Het voorwaardenkader wordt in de planperiode herzien als wijzigingen in de 

technieken of kennis – gericht op beter behalen van de doelen – daartoe aanleiding geven.

Tijdens de beheerplanperiode kan het baggerwerk worden aangepast aan nieuwe 

ontwikkelingen, onderzoeken en inzichten. Hierover vindt overleg plaats tussen de 

bevoegde instanties en de vaarweg- en haven beheerders. Relevante informatie staat ter 

beschikking voor alle belanghebbenden (internet).

Dit rapport is opgesteld door ARCADIS en IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat 

Waterdienst en het Ministerie van EL&I. De opdracht is in de regio begeleid door RWS 

Noord Nederland, RWS Waterdienst en EL&I –DRZ Noord en afgestemd in een themagroep 

met betrokken provincies, natuurorganisaties en havenbeheerders..

1.2 DOELSTELLING

Het kader baggeren heeft de volgende doelstellingen:

 Baggeren en verspreiden van het sediment vrijkomend bij reguliere 

onderhoudsactiviteiten consistent reguleren in het N2000-beheerplan Waddenzee;

 Voor zover mogelijk vergunningen vervangen door een algemeen geldend kader in het 

beheerplan;

 Kader bij vergunningverlening voor nieuwe of te wijzigen bagger- en 

verspreidingsactiviteiten.

1.3 ACTIVITEITEN WAARVOOR HET KADER WORDT OPGESTELD

Het kader is opgesteld voor baggerwerkzaamheden in het Natura 2000-gebied Waddenzee, 

inclusief transport en het verspreiden van baggerspecie. In deze paragraaf wordt ingegaan 

op de locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden en de wijze waarop deze activiteiten 

worden uitgevoerd.

1.3.1 LOCATIES WAAR DE ACTIVITEITEN PLAATSVINDEN

Het voorwaardenkader is van toepassing op alle baggerlocaties, de aldaar gebruikte 

baggermethode(n) en de aan de baggerlocaties ‘gekoppelde’ verspreidingslocaties2 die zijn 

weergegeven in bijlage Error! Reference source not found..

                                                                

2 Passende Beoordeling voor het baggeren en verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee, 

ARCADIS, 12 mei 2011.
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Baggerlocaties

De locaties waar het baggeren plaatsvindt, alsmede de daarbij behorende gebuikte methode 

zijn weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn steeds per kombergingsgebied de locaties 

weergegeven waar wordt gebaggerd, zowel in kaart als in tabel. De baggervolumina zijn per 

locatie weergegeven in kolom B. De verwachte toekomstige maximale baggervolumes zijn 

aangegeven in beunkuubs, dat wil zeggen de volumes baggerspecie in (de beun van) het 

baggerschip. Deze volumes zijn gebaseerd op de gerapporteerde maxima in de afgelopen 10 

jaar. Hiermee wordt rekening gehouden met de variatie in de baggervolumes die per locatie 

kunnen optreden. Deze variaties zijn het gevolg van lokale verschillen in de sedimentatie en 

het effect van de wijze waarop het baggerwerk wordt gepland en uitgevoerd, waarbij 

baggervolumes ‘over de jaargrens vallen’. Voor bepaalde locaties is geen verwachting 

opgenomen (p.m.), omdat op deze locaties incidentele verondiepingen (drempels) 

aanleiding kunnen zijn voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, of omdat de locaties 

achter de hand blijven voor een geulwisseling (bijvoorbeeld bij het Schuitengat in de route 

naar Terschelling). 

Het totale gesommeerde baggervolume in de vaarwegen en havens van RWS waarvoor de 

passende beoordeling is uitgevoerd, is als ‘worst-case‘ rekening gehouden met ongeveer 2,5 

x 106 m3 per jaar . Dit volume is beduidend groter dan het volume dat jaarlijks wordt 

gebaggerd. In 2008 betrof het bijvoorbeeld ongeveer 1,7 x 106 m3, het grootste volume van de 

afgelopen jaren. Op deze wijze kan rekening worden gehouden met de variaties die 

optreden in de locaties waar wordt gebaggerd en per locatie in de volumes die het betreft. 

Het is nadrukkelijk niet het doel om zoveel te baggeren, het doel is om met een zo klein 

mogelijk baggerinspanning de vaarwegen en havens aan de nautische doelstellingen te laten 

voldoen. Jaarlijks wordt het overzicht van de daadwerkelijk uitgevoerde baggeractiviteiten 

gerapporteerd.  

Het totale baggerbezwaar uit veerverbindingen en het hoofdvaarwegennet is jaarlijks 

maximaal 1,6 x 106 m3. Het totale baggerbezwaar uit alle havens gezamenlijk is jaarlijks 

maximaal 4,1 x 106 m3. Van het totale baggervolume wordt ca. 0,4 x 106 m3 zand aan wal 

gebracht.

Vaarwegen en havens

In bijlage 2 is in tabel B2.2 een overzicht opgenomen van de vaarwegdimensies (minimum 

en maximum bodembreedte en minimum en maximum diepte) en in tabel B2.3 van de 

dimensies van de havens (minimum en maximum diepte) waar Rijkswaterstaat 

baggeractiviteiten uitvoert. 

Verspreidingslocaties

In tabel B2.5 de vigerende verspreidingslocaties van Rijkswaterstaat opgenomen. Bij de 

keuze van de verspreidingslocaties in het verleden (in Mulder, 2005) is rekening gehouden 

met de ecologische waarden van de Waddenzee, in combinatie met de vereisten die aan 

verspreidingslocaties worden gesteld. Deze locaties zijn uitgekozen op hun morfologie (diep 

en bijvoorkeur erosie) en waterbeweging (hoge stroomsnelheden), waarbij ook rekening is 

gehouden met de ecologische waarden van de aangrenzende gebieden (Mulder, 2005). De 

coördinaten van de hoekpunten van de verspreidingslocaties zijn opgenomen in de 

daaropvolgende tabel B2.6.
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1.3.2 WIJZE WAAROP DE ACTIVITEITEN PLAATSVINDEN

Baggeren

Voor de baggerwerkzaamheden worden drie verschillende methodes gebruikt: opzuigen, 

opwoelen en scheppen met een kraan.

Verschillende schepen kunnen sediment opzuigen van de bodem van de Waddenzee. 

Hiervoor wordt een buis gebruikt die langs de zijkant van een schip naar de bodem wordt 

gericht. Met het opgezogen sediment komt veel water mee. Dit water wordt uit het schip 

gelaten tijdens het baggeren en wordt ‘overflow’ genoemd. Hierbij gaat wat slib mee terug 

in de waterkolom. Bij het opzuigen wordt relatief weinig sediment opgewoeld in de 

waterkolom. Het schip verspreidt de baggerspecie op een verspreidingslocatie. Een andere 

mogelijkheid is het aan wal brengen van de baggerspecie of het verspreiding door 

rainbowen. Verschillende schepen kunnen sediment opzuigen: sleephopperzuigers en 

sleepzuigers zijn de schepen die in het Waddengebied ingezet kunnen worden. Wanneer 

voor het baggeren van de vaarweg zand wordt onttrokken, dan wordt over het algemeen 

het zand opgezogen van de bodem.

Bij opwoelen (of agiteren) wordt sediment losgewoeld van de bodem. Het bodemmateriaal 

blijft als een wijd verspreide wolk achter in de waterkolom (de specie wordt niet 

meegenomen door het schip). Vervolgens voert de stroming het water met het opgewoelde 

materiaal mee naar een ander gebied. Voorbeelden van wijzen van opwoelen zijn gebruik 

van lucht, water blazen met een zuiger (bijvoorbeeld een sleephopperzuiger), 

‘injectiebaggeren’ (ook met lucht- of waterkracht) en ploegen. 

Bij het gebruik van een kraanschip schept een kraan bodemmateriaal vanuit het water op 

het schip. Het scheppen van de baggerspecie brengt weinig slib in de waterkolom. Het schip 

transporteert de baggerspecie naar een verspreidingslocatie of brengt het aan wal. 

Onderzuigen (sediment weghalen onder waterbodem) is niet praktisch toepasbaar in de 

Waddenzee.

Verspreiden en onttrekken 

De baggerspecie die opgezogen of opgeschept is wordt elders weer verspreid. Dit kan op 

vier manieren gebeuren: op een verspreidingslocatie brengen, op stroom zetten, aan wal 

brengen (onttrekken) en rainbowen. 

In veel gevallen wordt baggerspecie naar een andere locatie getransporteerd waar het gelost 

wordt. Het verspreiden kan niet overal in de Waddenzee, maar slechts op een aantal vooraf 

onderzochte verspreidingslocaties (in bijlage 2). Voor het verspreiden van de specie op deze 

locaties wordt gewoonlijk een onderlosser gebruikt, waarbij de baggerspecie aan de 

onderkant van het schip in het water komt. De baggerspecie zakt hierbij als een dikke straal 

naar de bodem en verspreidt tijdens het lossen in beperkte mate. Daarna wordt de 

baggerspecie door erosie door de stroming verspreid.

Bij baggeren door agiteren/opwoelen wordt de baggerspecie ‘op stroom gezet’. Een vereiste 

bij agiteren is dan ook dat er een voldoende sterke stroming aanwezig is, zodat de 
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baggerspecie niet direct op dezelfde locatie weer sedimenteert. Hierbij kan rekening worden 

gehouden met het getij. 

Indien de baggerspecie uit zand bestaat, kan deze aan wal gebracht worden en gebruikt 

worden voor de zandhandel . Op deze manier wordt zand uit de Waddenzee onttrokken. 

Rainbowen is het spuiten van de baggerspecie vanuit het schip de lucht in, zodat de 

baggerspecie op enige afstand van het schip in het water terechtkomt. Op deze manier 

wordt een grote wolk van slib in het water gecreëerd. Het rainbowen kost relatief veel 

energie en is aan een aantal beperkende voorwaarden gebonden in de vergunning (alleen in 

stromend water, nooit op drooggevallen platen, niet meer dan 5 mm baggerspecie per jaar 

mag achterblijven op drooggevallen platen, niet op mossel-, oester-, en kokkelbanken, voor 

en na rainbow-activiteit ophogingen meten) . De rainbow-methode is tot op heden niet 

toegepast als reguliere onderhoudsbaggermethode en zal naar verwachting ook in de 

toekomst niet regelmatig worden toegepast, vanwege de relatief hoge kosten en de 

beperkende voorwaarden. 

Onderstaande tabel geeft de mogelijke combinaties van bagger- en verspreidingsmethoden 

weer. Door Rijkswaterstaat wordt aan de aannemer(s) die de werkzaamheden uitvoeren om 

de vaarwegen en havens op diepte te houden zo min mogelijk voorgeschreven welke 

methode voor welke locatie gehanteerd dient te worden. Op deze wijze kan optimaal 

gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring en het beschikbare materieel van de 

aannemer(s). De gehanteerde baggermethode is wel afhankelijk van de specifieke lokale 

omstandigheden (Alkyon, 2011). 

Baggermethoden

Verspreidingsmethode 
Zuiger Agitatie Kraanschip

Onderlosser X X

Op stroom X

Aan wal X X

Rainbowen X

1.4 LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 staat het feitelijke kader zoals die voor de verschillende activiteiten, zowel 

specifiek als gezamenlijk, geldt. De onderbouwing en motivatie voor het kader is te vinden 

in hoofdstuk 3.

Tabel 1

Mogelijke combinaties van 

bagger- en 

verspreidingsmethoden
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2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk is het voorwaardenkader voor de baggerwerkzaamheden (inclusief het 

transport en de verspreiding van de baggerspecie) beschreven. Dit hoofdstuk geeft in 2.2 en 

2.3 aan binnen welke kaders baggerwerkzaamheden Natuurbeschermingswetvergunning-

vrij binnen het beheerplan kunnen worden uitgevoerd. In 2.4 is innovatie en onderzoek 

opgenomen om (effecten van) baggerwerk mogelijk te beperken.

2.2 ALGEMENE VOORWAARDEN

 Streven naar minimalisatie van de hoeveelheid baggerwerk, o.a. door bij het 

vaargeulonderhoud de natuurlijke morfologische ontwikkelingen van de geulen te 

volgen;

 Er mag in de Waddenzee alleen baggerspecie uit de geulen van de Waddenzee en de 

rechtstreeks daarmee in verbinding staande havens worden verspreid;

 Zo weinig mogelijk verspreidingslocaties gebruiken;

 De te verspreiden specie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens het Besluit 

Bodemkwaliteit.

 Het huidige beleid waarbij zand dat vrijkomt bij het vaarwegonderhoud mag worden 

onttrokken aan de Waddenzee en ter beschikking komt voor de zandhandel, wordt 

voortgezet. Het beleid “geen zand onttrekken uit het kustfundament” wordt hierbij 

vastgehouden. De Waddenzee is een zandimporterend systeem en de zandonttrekking 

wordt vereffend door (extra) suppletie in de Noordzeekustzone;

 De maximum jaarlijks te onttrekken hoeveelheid zand wordt vastgesteld op 0,5 mln m3;

 Baggerspecie die wordt gelost middels onderlossers moet worden verspreid op 

permanente en relatief diepe locaties (geulen waar weinig bodemfauna aanwezig is) met 

relatief hoge stroomsnelheden (voor optimale verspreiding) en die geen rol spelen bij 

andere beheervraagstukken;

 Ten behoeve van afstemming werkzaamheden vindt minstens éénmaal per jaar overleg 

plaats in het 1e kwartaal tussen Nb-wet bevoegd gezag vergunningverlening (nu: EL&I 

DRZ-Noord) en de vaarweg- en havenbeheerders;

 Bij sterk slibhoudende baggerspecie (vooral in havens) vindt het baggeren en 

verspreiden bij voorkeur plaats tijdens de winterperiode (i.v.m. minder primaire 

productie in deze periode). Wanneer het om nautische- of veiligheidsreden niet mogelijk 

is om de werkzaamheden in deze periode uit te voeren kan het werk buiten deze 

periode uitgevoerd worden. Ook wanneer baggeren in een geconcentreerde 

(winter)periode leidt tot toename van het baggerbezwaar kan van bovenstaande regel 

worden afgeweken;

 Bagger mag niet worden verspreid: 

− binnen 1000 meter van gebieden met rijke flora en fauna, waaronder mossel-, oester-

en kokkelbanken en mosselpercelen;

2Voorwaardenkader voor 

baggerwerkzaamheden

HOOFDSTUK
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− binnen 500 meter van vogelbroedgebieden en hoogwaterrustplaatsen, bij voorkeur 

niet tijdens de kentering;

− binnen 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden.

2.3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

2.3.1 KWANTITEIT

In bijlage 2 is per baggerlocatie de frequentie, het volume, de soort baggerspecie en de 

streefdiepte aangegeven. Ook de streefwaarden betreffende diepte en breedte van de 

vaargeulen en havens zijn in deze bijlage opgenomen. De baggerwerkzaamheden dienen 

binnen deze waarden te blijven, om negatieve effecten op de kwaliteit van habitattype 

H1110A Permanent overstroomde zandbanken te beperken.

2.3.2                                   METHODEN, TECHNIEK EN PERIODE

 In principe heeft een techniek die de natuurlijke situatie van sedimenttransport zo goed 

mogelijk benadert de voorkeur, omdat dan de impact op de morfologie van habitattype 

H1110A zo klein mogelijk is en er tevens minder negatieve gevolgen zijn voor vogels, 

zeezoogdieren en vissen die afhankelijk zijn van een ongestoorde Waddenzee;

 In situaties met een sterke stroom- en dieptegradiënt (in sommige havens gelegen aan 

diep vaarwater) en met de huidige kennis kan opwoelen van bagger (door agiteren, 

injecteren) en vervolgens verspreiden door het (direct) op stroom te zetten in een (semi-) 

permanente situatie een geschikte techniek zijn die de natuurlijke situatie van 

slibtransport benadert. Algemene voorwaarde is dat het ‘op stroom zetten’ niet mag 

leiden tot transport van het opgewoelde sediment naar aangrenzende baggerlocaties. 

Dat geldt vooral voor het opwoelen (bijv. door ‘ploegen’) van baggerspecie dat is 

aangeslibd over een langere periode;

 Baggerwerken kunnen in vele situaties worden uitgevoerd met sleephopperzuiger, 

kraan of grijper. Vervolgens transport in de beun en gelijkmatig verspreiden op de 

verspreidingslocatie(s), echter op zo min mogelijk verschillende om verstoring in 

ruimtelijke zin te beperken;

 “Rainbowen” kan alleen in bijzondere situaties worden toegepast na overleg met en 

goedkeuring van EL&I en onder strikte voorwaarden, zoals alleen in stromend water, 

monitoring van de ophoging, kleinere hoeveelheden, niet op drooggevallen platen (dus 

rond hoogwater) – per jaar mag niet meer dan 0,5 cm baggerspecie op de plaat 

achterblijven – en vrijwaren van mossel-, oester- en kokkelbanken;

 Steekzuigen is niet toegestaan i.v.m. ontstaan van grote putten in de bodem;

 Transport naar verspreidingslocaties met een persleiding wordt nu niet toegepast en is 

niet toegestaan en blijft, mocht er gezien de bereikbaarheid van de locatie behoefte aan 

zijn, vergunningplichtig.

2.3.3 MONITORING

 Jaarlijks wordt bekeken of er een tussentijdse aanpassing van verspreidingslocaties 

nodig en wenselijk is (m.b.v. een quick scan). Eenmaal per 3 jaar wordt het gebruik van 

de verspreidingslocaties op alle facetten geëvalueerd en afgestemd op de natuurlijke 

dynamiek, kwetsbare locaties (schelpdierbanken, foerageergebieden van vogels en 
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rustplaatsen van zeehonden) en voortschrijdend inzicht. Er vindt hierover afstemming 

tussen de bevoegde gezagen plaats;

 Jaarlijks worden de baggeractiviteiten geregistreerd door de beheerders en doorgegeven 

aan het ministerie van EL&I DRZ-Noord. Daarbij worden de volgende aspecten 

geregistreerd: 

− Hoeveelheid gebaggerd materiaal;

− Kwaliteit (voldoen aan eisen Besluit Bodemkwaliteit);

− Samenstelling sediment (o.a. korrelgrootte);

− Verspreidingslocatie, -periode en –diepte;

− Steekproefsgewijs worden effecten gemonitord;

− Motivering baggeren en verspreiden buiten winterperiode.

De baggerrapportages zijn toegankelijk via een internetsite.

2.3.4                                   INNOVATIE EN ONDERZOEK

 De beheerders van de vaarwegen en de havens willen op een zo efficiënt mogelijke wijze 

de vaarwegen op orde hebben en houden. De inzet van de beheerders is daarom altijd 

een zo beperkt mogelijk baggervolume. Het economische belang en het ecologische 

belang (minder effect vertroebeling en ‘ondersneeuwen’) gaan hierbij hand in hand. De 

beheerders zijn op zoek naar innovatie ter beperking van de hoeveelheden baggerspecie.

 Innovatie met een mix van andere technieken, ander gebruik van de Waddenzee en 

mogelijk fysieke aanpassingen blijft in de beheerplanperiode vergunningplichtig om een 

goede, integrale afweging te borgen. Succesvolle resultaten van dit soort innovatie-

trajecten kunnen in de volgende beheerplanperiode in het voorwaardenkader worden 

meegenomen. In deze beheerplanperiode worden voor het efficiënt behalen van de 

doelen dergelijke innovaties gesteund. Voorbeelden zijn:

− Groningen Seaports verkent in samenwerking met de havenbeheerder van Harlingen 

de haalbaarheid van een andere toepassing van de airset-techniek, waarbij de sliblaag 

op de havenbodem nabij de havenmond in losse toestand wordt gehouden, met als 

doel om scheepvaart door de losse sliblaag (slibwolk) heen mogelijk te maken. 

Mogelijk neveneffect is dat er minder slibintrek verderop de haven ingaat door de 

hogere ligging van de havenbodem. Mogelijk biedt deze techniek perspectief voor de 

toekomst. 

− Op initiatief van Programma Naar een Rijke Waddenzee wordt  gekeken naar de 

mogelijkheden om de bereikbaarheid van Ameland duurzamer te krijgen, met 

voordelen voor people, planet en profit. Uit de voorverkenning (februari 2011) blijkt dat 

betrokken partijen graag willen bijdragen aan een duurzame bereikbaarheid met

minder baggeren, Iedereen ziet mogelijkheden en er is veel bereidheid tot 

samenwerken van lokale partijen. Geadviseerd wordt over te gaan tot een vervolg in 

de vorm van een pilot, gericht op goede bereikbaarheid met minder baggerwerk. 

 In het Beheerplan Rijkswateren wordt aangegeven dat meer kennis gewenst is over de 

slibhuishouding in de Waddenzee. Deze verkenning heeft als doel kennis en inzichten 

vast te leggen over de toestand en trends van de slibhuishouding in de Waddenzee en 

de menselijke invloeden hierop. Het idee is om hier invulling aan te geven door 

modelstudies en gerichte metingen. Er dient meer duidelijkheid te worden gegeven in 

effecten van menselijk handelen (waaronder baggeren en verspreiden, zandsuppleren, 

ingrepen langs de kust) op de slibhuishouding van de Waddenzee. In dit onderzoek 

wordt gekeken naar  kwaliteitselementen als zeegras, macrofauna en fytoplankton en 

kan ook de relatie worden gelegd met relevante N2000-doelen, zoals zichtjagers (m.n. 

sterns). Het vergroten van de kennis, inzicht en monitoring van de slibhuishouding 



Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone
Beheerplankader voor baggeren

075238575:D - Definitief ARCADIS 11

wordt ook door het programma Naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie

gesteund. Doel is om vanuit de verschillende (beleids)opgaven tot één totaal te komen 

die alle kennisvragen kan beantwoorden. Kennis over de slibhuishouding is van belang 

voor behoud en beheer van de habitattypen H1110A en H1140A, kwelderhabitattypen, 

alsmede vogelrichtlijnsoorten en habitatrichtlijnsoorten die van de kwaliteit van deze 

habitattypen afhankelijk zijn.

Ook de verkenning slibhuishouding in het Eems-Dollard estuarium kan het inzicht  in de 

mate waarin de slibhuishouding is veranderd met de achterliggende oorzaken vergroten en 

welk aandeel het huidige bagger- en verspreidingsbeleid  hierin heeft.
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3.1 INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk is het voorwaardenkader voor baggerwerkzaamheden 

beschreven. In dit hoofdstuk is de onderbouwing en motivatie van die kaderstellende 

maatregelen weergegeven.

3.2 NATURA 2000-DOELEN WAAROP DE ACTIVITEIT EFFECT KAN HEBBEN

3.2.1 NOORDZEEKUSTZONE

Aangezien er in de Noordzeekustzone geen baggerwerkzaamheden en vaargeulonderhoud 

plaatsvindt, zijn er geen negatieve effecten op de Natura 2000-doelen van de 

Noordzeekustzone te verwachten.

3.2.2 WADDENZEE

Door de bagger- en verspreidingswerkzaamheden verandert de abiotische omgeving. Die 

veranderingen hebben effect op habitat en fauna. Onderstaande tabel geeft een overzicht 

van de te verwachte veranderingen en de effecten daarvan op de kwaliteit van habitat, het 

areaal (kwantiteit) van habitat, de soortengroepen, broedvogels en niet broedvogels die 

beschermd zijn onder de Natuurbeschermingswet.

(Abiotische) verandering
Kwaliteit 
habitat

Areaal 
habitat

Soorten
Broed-
vogels

Niet-
broed-
vogels

Aanwezigheid schip (schaduw, 
beweging) x x x

Beroering waterkolom x

Uitstoot NOx x x

Verwijdering bodemmateriaal x x x

Geluid onderwater x

Geluid bovenwater x x

Sediment in de waterkolom

* Vertroebeling x x x x

* Bedekking x x x x

* Zuurstof verlaging x x

* Verrijking door nutriënten x x x

*Verontreiniging door toxische stoffen x x

3Onderbouwing van het 

kader

HOOFDSTUK

Tabel3.2

Effecten van de 

werkzaamheden op 

beschermde habitattypen en 

soorten (Mulder, 2005; van 

Es, 2006)



Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone
Beheerplankader voor baggeren

075238575:D - Definitief ARCADIS 13

3.3 EFFECTEN VAN DE ACTIVITEIT OP DE INSTANDHOUDINGSDOELEN

3.3.1 AANWEZIGHEID SCHIP

De aanwezigheid van een schip en de werkzaamheden daarop brengen continue 

bewegingen en geluid met zich mee. Daarnaast brengt het schip schaduw in het water met 

zich mee. Deze effecten treden overigens ook op bij de overige scheepvaart zoals de 

vrachtschepen, rederijen, watertaxi’s en visserij.

Dit kan verstorend werken voor vogels en habitatsoorten in de omgeving. Een effect treedt 

met name op bij rustende en zogende zeehonden en de vogels die overtijen op 

hoogwatervluchtplaatsen. Wanneer echter voldoende afstand wordt gehouden tot de zoog-

en rustplaatsen van zeehonden, zullen deze niet worden verstoord. Afhankelijk van het type 

verstoring is de verstoringafstand voor gewone zeehonden 400-1200 meter (Brasseur & 

Reijnders, 1994); voor dit kader wordt voorlopig 1500 m als veilige vuistregel aangehouden. 

Voor vogels wordt een verstoringafstand van 500 meter afstand gehanteerd (Krijgsveld et 

al., 2008).

3.3.2 BEROERING WATERKOLOM

In een getijdegebied zoals de Waddenzee is van nature veel waterbeweging aanwezig. In de 

vaargeulen waar gebaggerd wordt treden hoge stroomsnelheden op (Postma, 1982). De 

extra beweging van de waterkolom door de baggeractiviteiten zal veel kleinere 

waterbewegingen tot gevolg hebben dan de getijdebewegingen en waterbewegingen ten 

gevolge van golven. Beroering van de waterkolom zal gezien de stromingspatronen en 

golfbewegingen in de geulen van de Waddenzee geen significant effect hebben op de 

instandhoudingsdoelstellingen.

3.3.3 UITSTOOT NOX

Door het baggeren en verspreiden is er sprake van zeer kleine emissie en depositie door de 

baggerschepen. Daarvan wordt een minimaal deel aangevoerd naar de voor NOx depositie 

zeer gevoelige habitats. Er zullen daarom naar verwachting geen effecten optreden in de 

zeer gevoelige (duin)habitats  door het baggeren en verspreiden. 

3.3.4 VERWIJDERING BODEMMATERIAAL

In de Waddenzee zal het effect van het verwijderen van het bodemmateriaal te 

verwaarlozen zijn door het relatief kleine oppervlak dat verwijderd wordt, omdat op veel 

van de gebaggerde locatie de condities beperkend zijn voor de aanwezigheid van 

bodemleven (grote sedimentatie, hoge stroomsnelheden, regelmatig scheepvaartverkeer) en 

omdat de baggerlocaties een relatief arme faunasamenstelling hebben. Er wordt geen 

significant effect verwacht.

Met betrekking tot de ‘zandhonger’ die in het systeem ontstaat, waardoor een tekort aan 

sediment in de kustzone optreedt, moet worden bedacht dat de zandhonger die hierdoor 
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ontstaat (met een orde van grootte van maximaal 500.000 m3 voor de Waddenzee) klein is in 

vergelijking met de sedimentatie die nodig is voor het bijhouden van stijgende zeespiegel, 

ongeveer 4-5 miljoen m3 (Louters & Gerritsen, 1994; Hoeksema e.a., 2004) bij de huidige 

snelheid waarmee de zeespiegel stijgt. De onttrekking van zand is verdisconteerd in 

berekening van het meegroeivermogen van de Waddenzee (Oost e.a, 1998, Hoeksema e.a., 

2004, Ministerie van Econmische Zaken, 2005). Dat betekent dat de Waddenzee de stijgende 

zeespiegel ook bij hogere snelheden van zeespiegel nog kan bijhouden, ondanks de 

zandwinning. Er wordt hiervan geen significant effect verwacht.

3.3.5 GELUID BOVEN EN ONDER WATER

Geluid boven water

Tijdens het uitvoeren van de activiteit wordt geluid geproduceerd. De visuele verstoring 

van het baggerschip (zie paragraaf 3.3.1) is echter maatgevend ten opzichte van geluid 

boven water. Om die reden worden de effecten van geluid boven water verder buiten 

beschouwing gelaten.

Geluid onder water

Het varen van het baggerschip en de werkzaamheden die onder water plaats vinden 

produceren geluid onder water. Geluid verspreidt zich onder water over grote afstanden, in 

de orde van kilometers. Geluid onder water kan vissen en zeehonden verstoren. Het geluid 

dat de werkzaamheden veroorzaken zal zeker het leefgebied van zeehonden en vissen 

bereiken, gezien de grote afstand waarover geluid wordt overgebracht onder water.  

Effecten kunnen worden onderverdeeld in fysieke effecten en gedragseffecten. Er wordt van 

fysieke effecten gesproken als er door onderwatergeluid fysieke of fysiologische 

veranderingen in het organisme optreden. Er wordt van gedragseffecten gesproken als er 

door onderwatergeluid gedragsveranderingen van het organisme optreden. Er kunnen 

verschillende gedragsveranderingen optreden, zoals bijvoorbeeld vermijdingsgedrag, 

aantrekkingsgedrag, schrikreacties, een vermindering van paaigedrag.

De gevoeligheid voor geluidsfrequenties is soortspecifiek en kan worden weergegeven in 

een audiogram. In een audiogram worden frequenties uitgezet tegen het geluidsniveau 

waarbij soorten het geluid kunnen waarnemen. Hierin is aangegeven wat het ‘sound 

pressure level’ (SPL) is waarbij frequenties worden waargenomen. 

Als gekeken wordt naar de verschillende parameters waarmee geluid beschreven wordt, 

frequentie en sterkte, zal blijken dat niet alle soorten gevoelig zijn voor geluid dat 

baggerwerkzaamheden produceren. Soorten ontvangen een bepaalde range aan frequenties 

en andere frequenties niet. Vissen nemen over het algemeen lager geluid waar dan mariene 

zeezoogdieren. Uitgaande van de frequentie van een sleephopperzuiger van 10-500 Hz 

(Nedwell & Howell, 2004) zal het geluid dat het schip produceert zeker hoorbaar zijn voor 

vissen, maar minder belastend zijn voor zeehonden.

Vissen

De kwalificerende vissensoorten, fint, rivierprik en zeeprik, kunnen mogelijk hinder 

ondervinden van het geluid tijdens hun trek door de Waddenzee, omdat ze gevoelig 

kunnen zijn voor de geluidsfrequentie die door de baggerschepen wordt geproduceerd. De 
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scheepvaart is in de voortoets van de effectenanalyse van het bestaand gebruik beoordeeld 

als een activiteit waarvan deze soorten naar verwachting geen aanwijsbare hinder zullen 

ondervinden.

Zeehonden

Ook zeehonden zullen de baggerschepen kunnen horen. Het geproduceerde geluid is hard

genoeg om gehoord te worden en minimaal als hinderlijk te worden ervaren. Het 

frequentiebereik is vrij laag en bevindt zich in een minder gevoelig gebied van de zeehond. 

Door de ondiepte van de Waddenzee zal het geluid ook minder ver voortplanten omdat 

veel geluidsenergie wordt geabsorbeerd. Omdat de locaties beperkt zijn kan de zeehond 

uitwijken naar rustiger gebied. Er wordt daarom ook geen significant effect op het 

instandhoudingsdoel van deze soort verwacht. 

3.3.6 SEDIMENT IN DE WATERKOLOM: NUTRIËNTEN

De concentratie van nutriënten zal weinig verhoogd worden door opwoeling van sediment, 

met name omdat de bodem van nature weinig organisch materiaal bevat. De hoogste 

concentraties van organisch materiaal worden aangetroffen bij fijn sediment en bedragen 

enkele procenten, tot meer dan tien procent voor het allerfijnste sediment (Van Straaten, 

1954, 1964). In aanvulling op de lage concentraties organisch materiaal in het sediment geldt 

dat eventuele verhogingen snel worden verdund door de dynamiek van de Waddenzee. Een 

significant effect van een verhoogde nutriëntenconcentratie op de instandhoudingsdoelen 

ten gevolge van het baggeren en verspreiden kan worden uitgesloten. 

3.3.7 SEDIMENT IN DE WATERKOLOM: VERLAGING ZUURSTOF 

Voor een verlaging van de zuurstofconcentratie in het water is een verhoging van de BOD 

of COD nodig. Omdat de bodem relatief weinig zuurstofvragend materiaal bevat, zoals 

hierboven al is vermeld, zal de toename van de zuurstofvraag als gevolg van het sediment 

in de waterkolom beperkt zijn. Daarnaast vindt door menging (door de getijstromingen in 

de Waddenzee) snelle aanvoer van zuurstof van elders plaats. Een effect van een verlaging 

van de zuurstofconcentratie op de instandhoudingsdoelen ten gevolge van baggeren en 

verspreiden kan worden uitgesloten. 

3.3.8 SEDIMENT IN DE WATERKOLOM: VERTROEBELING

Er kan niet worden uitgesloten dat het verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee een 

effect heeft op vertroebeling van de waterkolom. Gevolgen hiervan zouden een verlaagde 

primaire productie en een vermindering van het zicht voor zichtjagers kunnen zijn. Ten 

opzichte van de totale Waddenzee is het areaal waarover een effect kan worden verwacht bij 

onderlossen klein. Hoe verder van de verspreidingslocatie verwijderd, des te lager zal de 

slibconcentratie in het water worden, en daarmee het effect op het ecosysteem. 

Bij agitatie zal sediment zich over een groot oppervlak verspreiden. Door de stroming zal de 

sedimentwolk verdunnen. De afname van doorzicht zal daarom beperkt zijn, zeker ten 

opzichte van het natuurlijke doorzicht in dit turbulente systeem. Het natuurlijke doorzicht is 

afhankelijk van de locatie in de Waddenzee (zie de historische publicaties van Postma, 

bijvoorbeeld Postma, 1967) en fluctueert in de tijd (zie het overzicht van slib en 
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slibprocessen in de Waddenzee in Sips & De Leeuw, 2009). De fluctuaties van het doorzicht 

voor het meetpunt Blauwe Slenk (bron Rijkswaterstaat MWTL metingen) variëren 

bijvoorbeeld tussen 2 en 20 dm (periode 1983-2008) en het zwevend stof op dezelfde locatie 

varieert van vrijwel 0 tot meer dan 300 mg/l (Kater e.a., 2010). 

Verwacht kan worden dat de vertroebeling door het baggeren en verspreiden op de totale 

primaire productie van de Waddenzee een te verwaarlozen effect heeft. Het beschikbare 

foerageerareaal voor zichtjagers zal nauwelijks afnemen, omdat  het oppervlak waar vogels 

kunnen foerageren groot is ten opzichte van het oppervlak waarover een sedimentwolk zich 

waarschijnlijk zal verspreiden. Dit is per soort verschillend, waarbij het foerageergebied van 

aalscholvers, grote sterns, visdieven en noordse sterns dermate groot is, dat er altijd kan 

worden uitgeweken bij het optreden van vertroebeling aan het wateroppervlak. Voor 

dwergsterns zijn de uitwijkmogelijkheden kleiner, vanwege de veel kleinere zoekstraal rond 

de broedlocatie, maar voor deze soort geldt dat de broedlocaties op onbegroeide zandplaten 

en stranden dermate ver van de bagger- en verspreidingslocaties liggen, dat er geen effect 

zal optreden. Voor de overige visetende zichtjagers geldt dat deze niet gebonden zijn aan 

broedkolonies en voldoende uitwijkmogelijkheden hebben in de Waddenzee. 

Gezien het beperkte invloedsgebied, het grote gebied waar vogels hun voedsel kunnen 

zoeken en de positie van de bagger- en verspreidingslocaties ten opzichte van de 

broedkolonies van visetende zichtjagers, wordt geen significant effect verwacht op de 

vogelpopulaties. Ook een significante afname van primaire productie wordt niet verwacht. 

3.3.9 SEDIMENT IN DE WATERKOLOM: BEDEKKING

Door de bedekking op de verspreidingslocaties kan bodemfauna sterven. Sommige soorten 

en individuen zullen de bedekking wel kunnen overleven. Tot een bedekking van ongeveer 

vijftig centimeter is het mogelijk voor sommige mobiele bodemfauna, zoals wormen en

Amphipoda, om naar boven te kruipen en te overleven (Bijkerk, 1998). De schaal van de 

bedekking is echter klein ten opzichte van de gehele Waddenzee, waardoor er geen effect 

van bedekking op de totale bodemfauna in de Waddenzee wordt verwacht. Het betreft hier 

ook niet locaties op de platen (waar steltlopers foerageren en waar zich schelpdierbanken 

bevinden), maar armere in het sublitoraal gelegen locaties. Er blijft voldoende voedsel- en 

foerageergebied over voor op bodemdieren prederende duikeenden. Significante effecten op 

de soorten (instandhoudingsdoelen) die leven van de bodemfauna worden daarmee 

uitgesloten.

Agitatie veroorzaakt een sedimentwolk van geringe dichtheid over een groot oppervlak. 

Voor bodemfauna die niet mobiel is en voor vegetatie zoals zeegrasvelden treedt mogelijk 

een effect op. Indien een afstand van 1000 meter wordt gehouden van de locaties waar deze 

soorten zich bevinden, is een effect te verwaarlozen (Mulder, 2005).

3.3.10 SEDIMENT IN DE WATERKOLOM: VERONTREINIGING DOOR TOXISCHE STOFFEN

Omdat alle te verspreiden baggerspecie aan de normen uit de Zoute-Baggertoets moet

voldoen kunnen significant effecten van toxische stoffen op instandhoudingsdoelen 

uitgesloten worden.
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3.3.11 CONCLUSIE

In onderstaande tabel is per instandhoudingsdoel aangegeven welke effecten optreden.

Habitat Effect, eventueel na mitigatie

H1110 Permanent 
overstroomde 
zandbanken

De bagger- en verspreidingsactiviteiten hebben een effect op de 
oppervlakte en met inachtneming van de mitigerende 
maatregelen zullen er kleine maar zeker geen significante 
effecten optreden op de kwaliteit van dit habitat.

H1140 Slik- en zandplaten De bagger- en verspreidingsactiviteiten hebben een effect op de 
oppervlakte en met inachtneming van de mitigerende 

maatregelen en de voorwaarden die gesteld zijn aan het inzetten 
van de rainbow verspreidingsmethode, zullen de effecten 
verwaarloosbaar zijn en zeker niet significant.

H1330 Schorren en zilte 
graslanden

De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten de gebieden 
waar deze habitats aanwezig zijn of verwacht kunnen worden, 
zodat er geen enkel effect wordt verwacht: 

H2190 Vochtige duinvalleien

Broedvogels Effect, eventueel na mitigatie

Visetende zichtjagers

Grote stern De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten 

de gebieden waar deze vogelsoorten broeden of 

zouden kunnen broeden en heeft daar derhalve 

geen effect op. De voorgenomen activiteit 

beïnvloedt via het doorzicht lokaal de 

foerageermogelijkheden van deze vogelsoorten, 

maar vanwege de beperkte omvang van de 

vertroebeling in verhouding tot het totale 

foerageergebied wordt er een verwaarloosbaar

effect verwacht.

A193 Visdief

Noordse stern

Overige broedvogelsoorten

Eider De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten 

de gebieden waar deze vogelsoorten broeden of 

zouden kunnen broeden en de voorgenomen 

activiteit heeft geen invloed op het voedselaanbod 

en de foerageermogelijkheden van deze 

vogelsoorten, zodat er geen enkel effect wordt 

verwacht.

Blauwe kiekendief

Bontbekplevier

Strandplevier

Velduil

Kluut In het foerageergebied in de directe 

omgeving van de buitendijkse nestplaatsen 

van de kluut kan een beperkte hoeveelheid 
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extra slib neerslaan als gevolg van het 

verspreiden. Dit kan een verwaarloosbaar 

klein effect hebben op de 

instandhoudingsdoelstelling. 

Niet-Broedvogels Effect, eventueel na mitigatie

Visetende zichtjagers

Aalscholver De voorgenomen activiteit beïnvloedt via het 

doorzicht lokaal de foerageermogelijkheden van 

deze vogelsoorten, maar vanwege de beperkte 

omvang van de vertroebeling in verhouding tot het 

totale foerageergebied wordt er slechts een 

verwaarloosbaar effect verwacht.

Grote zaagbek

Plantenetende zwanen, ganzen en eenden 

Wintertaling De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten 

de gebieden waar deze vogelsoorten foerageren en 

heeft ook geen effect op de beschikbaarheid van het 

voedsel.

Wilde eend

Schelpdieretende duikeenden

Topper De bagger- en verspreidingsactiviteiten hebben, met 

inachtneming van de mitigerende maatregelen, 

slechts verwaarloosbare effecten op de kwaliteit van 

het habitat waar deze vogels foerageren.

Eider

Brilduiker

Op drooggevallen platen foeragerende steltlopers

Scholekster De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten 

de gebieden waar deze vogelsoorten foerageren en 

heeft, met inachtneming van de mitigerende 

maatregelen en de voorwaarden die zijn gesteld aan 

het inzetten van de rainbow-verspreidingsmethode, 

ook geen effect op de beschikbaarheid van het 

voedsel op de drooggevallen platen.

Goudplevier

Kanoet
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Tabel B2.1: De verwachte toekomstige baggervolumes aangegeven in beunkuubs, dat wil zeggen de volumes baggerspecie in (de beun van) het 

baggerschip.

Overzicht baggerlocaties per kombergingsgebied: a. Marsdiep; b. Vlie; c. Borndiep (Zeegat van Ameland); d. Zoutkamperlaag (Friesche Zeegat).

Per baggerlocatie is genoemd:

- de baggerfrequentie; 

- het verwachte baggervolume; 

- de soort specie; 

- de aan de baggerlocatie gekoppelde verspreidingslocatie(s), en; 

- de beheerder;

- de baggerdiepte.

Bij de in het rood aangegeven onderdelen wordt een deel van het zand dat vrijkomt bij het vaargeulonderhoud uit het systeem onttrokken. 

Verwachtte baggervolume ( x 1000 m3), gebaseerd op de gerapporteerde maxima in de afgelopen 10 jaar, waarmee rekening wordt gehouden met de 

variatie in de baggervolumes, zoals die per locatie kunnen optreden. 

p.m.: De locaties waar ‘p.m.’ is ingevuld zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebaggerd. Er is geen verwachting opgenomen ,omdat op deze locaties 

incidentele verondiepingen (drempels) aanleiding kunnen zijn voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, of omdat de locaties achter de hand blijven 

voor een geulwisseling (bijv. Schuitengat). De reden om voor deze locaties een vergunning aan te vragen is dat ze cruciale punten zijn voor de 

begaanbaarheid van de vaargeulen. Mocht het nodig zijn om de locaties te verdiepen dan kunnen baggerwerkzaamheden direct gestart worden. 

BIJLAGE 2 Baggerlocaties
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Tabel B2.1a. Baggerlocaties in kombergingsgebied Marsdiep (Den Helder-Texel) 

Baggerlocatie Verspreidingslocatie Frequentie Vol

1000m3

Soort 

specie

Beheer Bagger-

diepte in m 

tov NAP

Havens

Gemeentelijke 

haven Oude Schild 

(inclusief 

toegangsgeul)

<Voormalige 

Rijkshaven>

Binnen/omgeving 

werkgebied

8 weken per jaar 85 Zanderig 

slib

Gemeente 

Texel

-5,00

Oudeschild_N , 

Oudeschild_Z

Jachthaven 

Oudeschild

Binnen/omgeving 

werkgebied

Per 7 jaar 10 Gemeente 

Texel

-4,00

Oudeschild 

zuid/Oudeschild noord

Veerhaven Texel

(inclusief 

toegangsgeul)

Binnen/omgeving 

werkgebied

4 weken per jaar 40 Zanderig 

slib

RWS Variabel van 

0,00 tot -

8,00

Texelstroom 1, 

Texelstroom 3

Mokbaai, Texel Binnen/omgeving 

werkgebied

5 weken per jaar 50 Ministerie 

van 

Defensie

Variabel van 

-4,00 tot

-5,00

Texelstroom 1, 

Texelstroom 3

NIOZ haven, Texel Binnen/omgeving 

werkgebied

Per 2 jaar 55 Koninklijk 

NIOZ

-5,50
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Texelstroom 1, 

Texelstroom 3

Veerhaven Den 

Helder (inclusief 

toegangsgeul)

Binnen/omgeving 

werkgebied

4 weken per jaar 20 Zanderig 

slib

RWS Variabel van

-6,00 tot -

11,70

Texelstoom2

Gemeentelijke 

havens Den Helder 

Binnen/omgeving 

werkgebied en 

Marsdiep

1 maal per 5 jaar 20 Slib Variabel van  

-4.0 tot -9.0

Marine Havens, 

Den Helder

20 weken per jaar 

(okt-feb)

1500 Ministerie 

van 

Defensie

Variabel van 

-7,00 tot -

12.00

Marsdiep

Havens Den Oever 

(inclusief 

toegangsgeul)

Binnen/omgeving 

werkgebied

6 maanden per 

jaar

150 Slib RWS Variabel van

-3,20 tot -

4,40

Malzwin

Haven Breezanddijk

(inclusief 

toegangsgeul)

Binnen/omgeving 

werkgebied

3 maanden per 

jaar

5 Slib RWS -3,90

Breezanddijk

Havens 

Kornwerderzand

(inclusief 

toegangsgeul)

Binnen/omgeving 

werkgebied

10 maanden per 

jaar

350 Slib RWS Variabel van

-3,50 tor -

4,40

Afsluitdijk, tussen 14-

18km
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Vaargeulen

Visjagersgaatje Binnen/omgeving 

werkgebied

Gehele jaar p.m. 100 Zand RWS -4,00

Malzwin

Boontjes Binnen/omgeving 

werkgebied

p.m. p.m. Zanderig 

slib

RWS -2.801)

Kimstergat1, 

Kimstergat2, Boontjes

1)Interventiediepte, voldoet van nature.

Opmerking: In verband met de bouw van Extra spui (start 2013) capaciteit ter plaatse van de verspreidingslocatie Kornwerderzand zal voor de 

baggerspecie uit de havens van Kornwerderzand een andere verspreidingslocatie gezocht moeten worden. Als er door het verspreiden van specie op de 

nieuwe locatie geen significante effecten optreden, treedt de nieuwe locatie i.p.v. de oude locatie op het moment dat de bouw start. 
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Tabel B2.1b. Baggerlocaties in kombergingsgebied Vlie (Vlieland-Terschelling) 

Baggerlocatie Verspreidingslocatie Frequentie Vol

1000m3

Soort 

specie

Beheer Baggerdiep

te in m tov 

NAP

Havens

Veerdam Vlieland Binnen/omgeving 

werkgebied

2 weken per jaar 2 Zanderig 

slib

RWS Variabel van

-4,00 tot -

5,25

Vliesloot1, Vliesloot2

Aanloophaven 

Vlieland

Binnen/omgeving 

werkgebied

Per 1 jaar 9 Gemeente 

Vlieland

-4,00

Gemeentehaven 

Terschelling

<Voormalige 

Rijkshaven>

Binnen/omgeving 

werkgebied

3 weken per jaar 20 Zanderig 

slib

Gemeente 

Terschelling

-5,00

Schuitengat

Gemeentehaven 

Terschelling1

Schuitengat Per 2 jaar 60 Gemeente 

Terschelling

Jachthaven 

Terschelling

Schuitengat Per 2 jaar 15 Gemeente 

Terschelling

-4,00

Haven van 

Harlingen

Kimstergat, Pollendam Heel jaar 1400 Gemeente 

Harlingen

Variabel van

-2,80 tot -

8,00

Vaargeulen

Vaargeul langs 

Pollendam

Binnen/omgeving 

werkgebied

6 maanden per 

jaar

35 Zanderig 

slib

RWS -8,00

Kimstergat1, 

Kimstergat2, Blauwe 

Slenk

Blauwe Slenk

(drempel BS 

18/BS 20)

Binnen/omgeving 

werkgebied

Gehele jaar 200 Zand RWS -8,00

Kimstergat1, 

Kimstergat2, Blauwe 

Slenk

Blauwe Slenk Binnen/omgeving p.m. p.m. Zand RWS -8,00
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(drempel BS 

12/BS12A)

werkgebied

Blauwe Slenk

Blauwe Slenk/ 

Pannengat

(drempel BS 2/BS 

6) 

Binnen/omgeving 

werkgebied

Gehele jaar 20 Zand RWS -8,00

Vliestroom1

Vliesloot p.m. p.m. Zand RWS -4,50 tot

-5,001)
Strandsuppletie Vlieland

Stortemelk, Vliesloot1

Schuitengat Binnen/omgeving 

werkgebied

p.m. p.m. Zand RWS -5,00 tot

-5,502)

Aanliggende plaat 

Schuitengat2, 

Vliestroom2, 

Vliestroom3

Slenk Binnen/omgeving 

werkgebied

Gehele jaar 350 Zand RWS -5,50

Schuitengat 2, NO meep 

1, NO meep 2

1)Voldoet van nature

2)Wordt sinds 1992 niet meer gebruikt, zal alleen weer in gebruik worden genomen als deze van nature zou voldoen aan de minimale eisen
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Tabel B2.1c. Baggerlocaties in kombergingsgebied Borndiep (Terschelling-Ameland)

Baggerlocatie Verspreidingslocatie Frequentie Vol Soort 

specie

Baggerdiep

te in m tov 

NAP

1000m3

Havens

Veerdam Holwerd Binnen/omgeving 

werkgebied

2 maanden per 

jaar

50 Slib RWS Variabel van

-2,50 tot -

4,00

Scheepsgat,  

Zuiderspruit 

Veerdam Nes Binnen/omgeving 

werkgebied

2 maanden per 

jaar

40 Slikkig 

zand

RWS Variabel van

-2,00 tot -

4,00

Kikkertgat, Molengat

Veerdam Nes

(incl. jachthaven)

Binnen/omgeving 

werkgebied

Per 1 jaar 10 Gemeente 

Ameland

Variabel van

-2,00 to -

3,00

Oude veerdam 

Nes 

(toegangsgeul ’t 

Leye gat)

Binnen/omgeving 

werkgebied

2 weken per jaar 4 Zanderig 

slib

RWS -2,50

Kikkertgat, Molengat

Vaargeulen

Veerbootroute 

Ameland

Binnen/omgeving 

werkgebied

Gehele jaar 750 Slib RWS -4,00

Scheepsgat,  

Zuiderspruit

Veerbootroute 

Ameland (o.a. 

drempel 

VA5/VA7)

Binnen/omgeving 

werkgebied

p.m. p.m. Zand RWS -4,00

Scheepsgat,  

Zuiderspruit

Reegeul Binnen/omgeving 

werkgebied

1 maand per jaar 30 Zanderig 

slib

RWS -4,00

Kikkertgat
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Reegeul 1, Reegeul 2

Ballumerbocht 

(loswal en 

toegangsgeul)

Binnen/omgeving 

werkgebied

1 maand per jaar 30 Slib RWS -3,00

Molengat/Ballbocht

Ballumerbocht Binnen/omgeving 

werkgebied

1 maand per jaar 1 Slib Gemeente 

Ameland

-2,50
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Tabel B2.1d. Baggerlocaties in kombergingsgebied Zoutkamperlaag (Ameland-Schiermonnikoog) 

Baggerlocatie Verspreidingslocatie Frequentie Vol Soort 

specie

Beheer Baggerdiep

te in m tov 

NAP

1000m3

Havens

Veerhaven 

Lauwersoog

Binnen/omgeving 

werkgebied

1 maand per jaar 7 Slib RWS -4,00

Oort/Lutjewad2

Jachthaven 

Schiermonnikoog

Gat van 

Schiermonnikoog1, Gat 

van Schiermonnikoog2

Per 1 jaar 10 Gemeente 

Schiermonniko

og

-2,20

Veerdam 

Schiermonnikoog

Binnen/omgeving 

werkgebied

2 maanden per 

jaar

50 Slib RWS Variabel van

-3,00 tot -

4,00

Gat van 

Schiermonnikoog1, Gat 

van Schiermonnikoog2

Drempel 

Lauwersoog

Binnen/omgeving 

werkgebied

p.m. p.m. Zand RWS -3,50 tot

-4,001)

Zoutkamperlaag1, 

Oort/Lutjewad2

Vissershaven 

Lauwersoog

(incl. 

toegangsgeul

naar de sluis)

Binnen/omgeving 

werkgebied

Oort, Ludjewad 2

5 weken per jaar 200 Exploitatie 

havenbedrijf 

Lauwersoog

-6,00

Noordpolderzijl Binnen/omgeving 

werkgebied

Oort, Ludjewad 2

1 maand per jaar 5 Slib Gemeente 

Eemsmond

- 0,85

Vaargeulen

Glinder Binnen/omgeving 

werkgebied

Gehele jaar 60 Zand RWS -4,00

Zoutkamperlaag 1 
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Zoutkamperlaag 2,

Gat van 

Schiermonnikoog1,

Gat van 

Schiermonnikoog 2

Groote Siege Binnen/omgeving 

werkgebied

Gehele jaar 80 Zand RWS -4,00

Gat van 

Schiermonnikoog1,

Gat van 

Schiermonnikoog 2

Gr. Siege 1, Gr. Siege 2, 

Gr. Siege 3, Gr. Siege 4

1)Voldoet van nature
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Tabel B2.2: Afmetingen van frequent optredende knelpunten in de vaarroutes – dimensies bodembreedte en diepte.

Knelpunten in de vaarroutes Minimum 

bodem-

breedte

Maximum 

bodem-

breedte

Minimum 

diepte

Maximum 

diepte

Visjagersgaatje 100 m 120 m -3,5 m -4 m

Pollendam 125 m 140 m -7,5 m -8 m

Blauwe Slenk 200 m 220 m -7,5 m -8 m

Pannengat 200 m 220 m -7,5 m -8 m

Slenk vanaf 1 april 2010 120 m 130 m -5 m -5,5 m

Veerbootroute naar Ameland 

vanaf Holwerd t/m VA 25

50 m 60 m -3,8 m -4 m

Reegeul 50 m 60 m -3,8 m -4 m

Glinder 50 m 60 m -3,5 m -4 m

Groote Siege 50 m 60 m -3,5 m -4 m

TabelB2.3: Havens dieptes op de locaties waar Rijkswaterstaat baggeractiviteiten uitvoert.

Havens Vak Deel Minimum 

diepte 

Maximum 

diepte

Vlieland 1 Veerdienstgedeelte - 5,00m - 5,25 m

2 Sneldienstgedeelte - 4,00m - 4,25 m

Holwerd 1 Veerdienstgedeelte - 3,50m - 4,00 m

2 Westkant - 2,50m - 3,00 m

3 Oostkant - 2,50m - 3,00 m

Ballumerbocht Vaargeul langs strekdam - 2,50m - 3,00 m

Nes 1 Veerdienstgedeelte - 3,50m - 4,00 m

2 Voormalige rijkssteiger - 3,00m - 3,50 m

3 Toegangsgeul ’t Leye - 2,00m - 2,50 m

4 Gat - 3,00m - 3,50 m
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Havens Vak Deel Minimum 

diepte 

Maximum 

diepte

Oostkant

Lauwersoog Veerhaven - 3,75m - 4,00 m

Schiermonnikoog 1 Veerdienstgedeelte -3,50 m -4,00 m

2 Noordkant -3,00 m -3,50 m

Den Oever 1 Buitenhaven/toegang - 3,50m - 4,20 m

2 Buitenhaven - 3,50m - 4,20 m

3 Voorhaven - 4,00m - 4,40 m

4 Noorderhaven - 4,00m - 4,40 m

5 Waddenhaven - 3,20m - 3,60 m

6 Vissershaven - 4,00m - 4, 40 m

Breezanddijk Noorderhaven - 3,50m - 3,90 m

Kornwerderzand 1 Toegangsgeul - 3,50m - 3,90 m

2 Buitenhaven - 3,50m - 3,90 m

3 Voorhaven - 4,00m - 4,40 m

Den Helder A Veerhaven - 6,50m - 7,20 m

B Veerhaven 0,00 m - 7,20 m

Texel A Veerhaven - 4,00m - 7,00 m

B Veerhaven - 6,00m - 6,30 m

C Veerhaven - 6,50m - 7,00 m

D Veerhaven - 7,00m - 8,00 m

E Veerhaven 0,00 m - 7,50 m
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Tabel B2.4: Huidige verspreidingslocaties.

“Type”duidt op de getijfase waarin deze gebruikt mag worden.

Het aantal verspreidingslocaties is 37 met een totale oppervlakte van 5,3 km2, waarvan de vetgedrukte momenteel niet in gebruik zijn..

Naam Type Oppervlakte(m2) Gebied

Breezanddijk eb/vloed 395.150 Afsluitdijk

Kornwerderzand eb/vloed 262.350 Afsluitdijk

Boontjes eb 106.600 Afsluitdijk/Marsdiep

Malzwin eb/vloed 209.425 Marsdiep/Afsluitdijk

Oudeschild_N vloed 80.000 Marsdiep

Oudeschild_Z eb 75.500 Marsdiep

Texelstroom1 eb 80.000 Marsdiep

Texelstroom2 eb/vloed 41.325 Marsdiep

Texelstroom3 vloed 97.500 Marsdiep

Blauwe Slenk 419.300 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Kimstergat1 eb/vloed 75.050 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Kimstergat2 eb/vloed 12.500 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

NOmeep1 eb 141.150 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

NOmeep2 vloed 174.738 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Schuitengat eb/vloed 206.800 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Stortemelk eb 228.050 Harlingen-

Vlieland/Terschelling
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Vliesloot1 vloed 73.500 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Vliesloot2 eb 84.000 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Vliestroom1 eb/vloed 521.550 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Vliestroom2 vloed 189.050 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Vliestroom3 eb 179.750 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

Naam Type Oppervlakte(m2) Gebied

Kikkertgat vloed 44.750 Holwerd-Ameland

Molengat eb 41.600 Holwerd-Ameland

Molengat/Ballbocht eb/vloed 47.500 Holwerd-Ameland

Reegeul jachthaven eb/vloed 81.738 Holwerd-Ameland

Reegeul1 eb/vloed 128.903 Holwerd-Ameland

Reegeul2 eb/vloed 95.892 Holwerd-Ameland

Scheepsgat eb 137.775 Holwerd-Ameland

Zuiderspruit vloed 53.800 Holwerd-Ameland

Gatv Schiermonnikoog1 eb 54.000 Lauwersoog-

Schiermonnikoog

Gatv Schiermonnikoog1 vloed 113.700 Lauwersoog-

Schiermonnikoog

Gr.Siege1 eb/vloed 79.798 Lauwersoog-

Schiermonnikoog

Gr.Siege2 eb/vloed 171.271 Lauwersoog-

Schiermonnikoog
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Gr.Siege3 eb/vloed 187.813 Lauwersoog-

Schiermonnikoog

Gr.Siege4 eb/vloed 83.494 Lauwersoog-

Schiermonnikoog

Oort/Lutjewad2 eb/vloed 259.000 Lauwersoog-

Schiermonnikoog

Zoutkamperlaag1 vloed 76.300 Lauwersoog-

Schiermonnikoog

Zoutkamperlaag2 eb 112.400 Lauwersoog-

Schiermonnikoog

Totaal 5.423.022

Waarvan niet in gebruik 1.972.000

Tabel B2.5: Coördinaten (RD) hoekpunten verspreidingslocaties

Naam Puntnr. X Y Gebied

Breezanddijk 1 141205 558070 Afsluitdijk

2 144235 560685

3 144305 560615

4 141275 558000

Kornwerderzand 1 148025 563965 Afsluitdijk

2 148860 564670

3 150255 565095

4 150285 565000

5 148915 564575

6 148085 563885

Boontjes 1 152525 566660 Afsluitdijk/Marsdiep

2 152366 566865
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Naam Puntnr. X Y Gebied

3 152664 567131

4 152834 566918

Malzwin 1 124090 556415 Marsdiep/Afsluitdijk

2 124210 556645

3 124920 556275

4 124805 556040

Oudeschild_N 1 120400 561900 Marsdiep

2 120750 562150

3 120850 562000

4 120550 561750

Oudeschild_Z 1 119150 560850 Marsdiep

2 119500 561100

3 119600 560950

4 119300 560720

Texelstroom1 1 114200 556350 Marsdiep

2 114599 556548

3 114700 556398

4 114300 556199

Texelstroom2 1 114865 555825 Marsdiep

2 115010 555965

3 115155 555825

4 115010 555680

Texelstroom3 1 116500 557800 Marsdiep

2 116850 558100

3 117000 557950

4 116650 557650
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Naam Puntnr. X Y Gebied

Blauwe Slenk 1 148995 582180 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 147785 582695

3 147910 582990

4 149115 582475

Kimstergat1 1 156310 577260 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 156175 577325

3 156395 577775

4 156530 577710

Kimstergat2 1 154820 577130 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 154620 577205

3 154640 577260

4 154840 577185

NOmeep1 1 1 146060 591490 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 145920 591630

3 146390 592180

4 146530 592050

NOmeep2 1 146890 592610 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 146755 592805

3 147330 593265

4 147480 593090

Schuitengat 1 142405 595535 Harlingen-

Vlieland/Terschelling
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Naam Puntnr. X Y Gebied

2 142305 595715

3 143165 596235

4 143265 596055

Stortemelk 1 135810 591320 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 134965 591560

3 135035 591810

4 135880 591570

Vliesloot1 1 133590 589375 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 133485 589495

3 133835 589795

4 133940 589675

Vliesloot2 1 134905 589765 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 134425 589765

3 134425 589940

4 134905 589940

Vliestroom1 1 139840 584285 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 139485 584360

3 139785 585765

4 140140 585700

Vliestroom2 1 139140 592880 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 139280 593080

3 139940 592650
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Naam Puntnr. X Y Gebied

4 139810 592455

Vliestroom3 1 138250 593470 Harlingen-

Vlieland/Terschelling

2 137630 593880

3 137760 594080

4 138380 593680

Kikkertgat 1 180390 604425 Holwerd-Ameland

2 180475 604575

3 180710 604460

4 180655 604315

Molengat 1 179540 604865 Holwerd-Ameland

2 179290 604975

3 179350 605115

4 179600 605005

Molengat/Ballbocht 1 178010 605000

2 177950 605040 Holwerd-Ameland

3 178070 605260

4 178250 605380

5 178320 605280

6 178140 605160

Reegeul jachthaven 1 180950 605320 Holwerd-Ameland

2 180795 605320

3 180810 605580

4 180765 605625

5 180765 605820
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Naam Puntnr. X Y Gebied

6 180950 605820

Reegeul1 1 180027 604834 Holwerd-Ameland

2 179880 604905

3 180040 605170

4 180280 605310

5 180595 605375

6 180619 605206

7 180456 605191

8 180376 605175

9 180286 605140

10 180213 605095

11 180146 605041

12 180088 604972

Reegeul2 1 180245 604770 Holwerd-Ameland

2 180105 604815

3 180140 604939

4 180190 605003

5 180248 605047

6 180318 605087

7 180394 605115

8 180465 605130

9 180638 605145

10 180660 605005

11 180340 604930

Scheepsgat 1 180215 603310 Holwerd-Ameland

2 180925 603835
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Naam Puntnr. X Y Gebied

3 181030 603720

4 180305 603185

Zuiderspruit 1 182755 603780 Holwerd-Ameland

2 182735 603885

3 183155 604020

4 183200 603895

Gatv 

Schiermonnikoog1 

1 206250 606930 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 206220 607160

3 206460 607190

4 206490 606980

Gatv 

Schiermonnikoog2

1 207475 606805 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 206820 606885

3 207025 607060

4 207500 607005

Gr.Siege 1 1 207264 607491 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 207090 607595

3 207270 607930

4 207439 607843

5 207371 607667

6 207326 607581

Gr.Siege 2 1 208402 608816 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 208265 608970

3 208920 609530

4 209061 609359
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Naam Puntnr. X Y Gebied

5 208979 609314

6 208849 609231

7 208756 609151

8 208548 608925

Gr.Siege 3 1 208560 608630 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 208427 608780

3 208580 608893

4 208789 609120

5 208876 609195

6 209001 609275

7 209091 609324

8 209240 609180

Gr.Siege 4 1 207317 607453 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 207382 607548

3 207430 607641

4 207500 607819

5 207675 607740

6 207520 607345

Oort/Lutjewad2 1 210220 602965 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 210080 603165

3 211240 603515

4 211300 603315

Zoutkamperlaag 1 1 205600 605100 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 205300 605200

3 205370 605435

4 205680 605310



Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone
Beheerplankader voor baggeren

075238575:D - Definitief ARCADIS 49

Naam Puntnr. X Y Gebied

Zoutkamperlaag 2 1 204415 605470 Lauwersoog-Schiermonnikoog

2 203955 605540

3 204000 605790

4 204450 605700
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