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2. Menselijke activiteiten





2.1 Kustbescherming en
landaanwinning

Kustbescherming in de Waddenzee kan in twee
hoofdcategorieën worden onderverdeeld, namelijk
bescherming door dijken en bescherming door dui-
nen. Het grootste deel van de kust van het vaste-
land, met inbegrip van gebieden grenzend aan ri-
vieren,  delen van de bewoonde eilanden en de hal-
ligen, wordt beschermd door dijken. De meeste klei-
ne rivieren hebben een sluis die het zeewater bui-
ten het riviersysteem houdt. De rivier de Eider heeft
een stormvloedkering. In de Eems is een storm-
vloedkering in aanbouw. Aan de Noordzeekant van
de eilanden vormen duinen de belangrijkste be-
scherming van het achterland. Op sommige eilan-
den hebben ook zanddijken een functie in de kust-
bescherming. Langs sommige delen van het vaste-
land liggen geen duinen of dijken, namelijk waar de
Pleistoceenrug aan de zee grenst. In Figuur 2.1
worden de belangrijkste dijken aangegeven.

2.1.1 Nederland

Dijken
De hele Waddenzeekust van het Nederlandse vaste-
land wordt door dijken beschermd. Ook op de be-
woonde eilanden liggen langs de Waddenzee op
sommige plaatsen dijken (zie Figuur 2.1) die ge-
wonnen land beschermen. De dijkverhoging in het
kader van de Deltawet tot een hoogte van 7.65 m
boven NAP zal in het jaar 2000 worden voltooid
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996a).

Kwelders voor vastelandsdijken worden be-
schermd en beheerd vanuit het oogpunt van natuur-
behoud. Het algemene beleid is dat de huidige op-
pervlakte van de kwelders moet worden gehand-
haafd. Tedieneinde worden zij tegen erosie be-
schermd door rijshoutdammen met een totale leng-
te van zo’n 220 km. De kustverdedigingswerken
langs de vastelandskust worden onderhouden vol-
gens het beginsel van de beste milieuveilige han-
delwijze. Het meest toegepaste middel om erosie te
voorkomen is rijshoutdammen. Sinds de vroege ja-
ren tachtig worden vaker strekdammen aangelegd,
die loodrecht op de kust staan. Ontwatering blijft
tot een minimum beperkt en geschiedt alleen in de
vegetatiezone om de vegetatie te stimuleren. Vege-
tatie is de belangrijkste bepalende factor voor de
sedimentatiesnelheid (Dijkema et al., 1995).

Zandkusten
De eilanden hebben brede stranden en uitgestrekte
strandvlakten. De Noordzeekust van de Waddenei-
landen is algemeen aan erosie onderhevig vanwege
de stijging van de zeespiegel en de aard van de

Waddenzee zelf als sedimentimporterend systeem.
Het smaller en steiler worden van het voorstrand is
zorgwekkend, vooral omdat het de kracht van de
golfslag vermindert en zodoende een integraal on-
derdeel van de kustverdediging vormt. Op sommige
delen van de eilandkusten vindt natuurlijke aan-
slibbing plaats (Bijlsma et al., 1991; Vroom et al.,
1989).

Duinen zijn veruit het belangrijkste element in
de bescherming van de Noordzeekust van de Ne-
derlandse Waddeneilanden. Naast 155 km zandkust
zijn er op de bewoonde eilanden ‘harde’, door de
mens gemaakte constructies zoals dijken direct
achter het strand, met een totale lengte van 6 km.
Tot de ‘zachte’ kustverdedigingsmaatregelen beho-
ren Helm (Ammophila arenaria), dat in veel gebie-
den is geplant, en zandvangen. Op Texel en Vlieland
wordt de zandkust extra beschermd door golfbre-
kers van basalt en beton. Het Nederlandse beleid
ten aanzien van de zandkust is sinds 1990 geba-
seerd op het principe van dynamisch onderhoud.
Dit houdt in dat de kustlijn in principe door zand-
suppletie in stand wordt gehouden. Alleen in bij-
zondere gevallen wordt gebruik gemaakt van ‘har-
de’ technieken. In de periode 1991-1995 is 9.7 mil-
joen m3 zand op de kusten van Texel, Vlieland, Ter-
schelling en Ameland gestort, over een totale kust-
lengte van 95.5 km (Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat, 1996a). Verreweg het grootste deel daar-
van (6.6 miljoen m3) werd gebruikt voor de instand-
houding van de kust van Texel.

In 1993 werd voor het eerst op grote schaal
zandsuppletie op het voorstrand toegepast, aan de
kust van Terschelling. Deze methode, die sindsdien
in een internationaal project is beproefd, lijkt veel-
belovend te zijn, zowel financieel gezien als wat
betreft natuurbescherming (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 1996a; Essink & van Dalfsen, 1998). 

De punten van de bewoonde eilanden zijn in
veel gevallen niet beschermd. Het betreft hier de
zuid(westelijke) punten van Texel, Vlieland, Ter-
schelling en Schiermonnikoog en de oostelijke pun-
ten van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
Op de onbewoonde eilanden Rottumerplaat en Rot-
tumeroog wordt respectievelijk geen en weinig on-
derhoud gepleegd.

Veertien locaties langs de Nederlandse kust,
waaronder vier in de Waddenzee (Texel, Terschel-
ling (2), Schiermonnikoog), zijn aangewezen voor
herstel van natuurlijke processen in het duingebied.
Dat betekent, in het algemeen gesproken, hands-
off beheer. Deze aanpak geschiedt onder voorwaar-
de dat de eilanden niet doorbreken en dat de belan-
gen van natuur en cultuur niet worden aangetast.

De zanddijken op Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog worden onderhouden op basis
van extensief beheer ten einde de kwelders te be-
schermen. De meeste kwelders op de eilanden ken-
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nen natuurlijke aanslibbing. De bestaande kustbe-
schermingswerken worden op milieuvriendelijke wij-
ze onderhouden en zullen niet worden uitgebreid.

2.1.2 Duitsland: Nedersaksen

Dijken
Met uitzondering van een kort stuk bij Cuxhaven
wordt de hele vastelandskust van Nedersaksen door
dijken beschermd. Alle bewoonde eilanden zijn
langs de Waddenzeekust gedeeltelijk bedijkt (zie Fi-
guur 2.1).

Na een hevige stormvloed in 1962 werd in 1973
een Algemeen Plan voor de Kustverdediging aange-
nomen, dat voorzag in noodzakelijke dijkverster-
king en andere kustbeschermingswerken langs de
Nedersaksische kust. In 1997 werd een herzien
Kustbeschermingsplan voor de provincie Weser-
Ems uitgebracht, dat het grootste deel van de Ne-
dersaksische kust betreft. In dit plan worden de
overige eisen voor versterking opgesomd, uitgaand
van toepassing van de modernste technieken en de
meest recente wetenschappelijke kennis. Een even-
tuele verdere stijging van de zeespiegel als gevolg
van het broeikaseffect is daarbij niet in beschou-
wing genomen.

Volgens het Nedersaksische Besluit met betrek-
king tot het Nationale Park moet natuurlijke dyna-
miek worden toegelaten. Bij de kustbescherming
wordt natuurlijke dynamiek toegelaten waar het ge-
zien de omstandigheden mogelijk is. Het streven is
de doelstellingen van natuurbescherming en kustbe-
scherming, tezamen met andere belangrijke belan-
gen, te verenigen in een algemeen concept voor het
kustbeheer (Bezirksregierung Weser-Ems, 1997).
Het onderhoud van de dijken is de taak van de zo-
genoemde Deichverbände (de ingelanden). 

Het golfbrekende effect van kwelders in het ge-
bied voor dijken, het voorland, wordt als een essen-
tieel onderdeel van de kustverdediging beschouwd.
Overeenkomstig de dijkwet moet het voorland
daarom worden onderhouden en beheerd. De voor-
naamste onderhoudsactiviteiten zijn:
• verzameling en vernietiging van zeedrift (voor-

namelijk plantenresten);
• het graven van greppels voor de ontwatering;
• aanleg van rijshoutdammen (hier en daar wordt

massief materiaal gebruikt) ter bescherming van
de pionierzone tegen erosie.

In de afgelopen jaren is intensief onderzocht en be-
sproken of begrazing van het voorland zinvol is om
de grond te stabiliseren en compacter te maken. Uit
experimenten in Duitsland blijkt dat geen of zeer
lichte begrazing de beste methode is om oppervlak-
te-erosie te voorkomen en dat erosie van de pio-
nierzone (klifvorming) de belangrijkste potentiële
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Trilateraal beleid en beheer

De belangen van natuurbehoud en kustverdedi-
ging zullen verder worden geharmoniseerd, waar-
bij de veiligheid van de bewoners voorop staat.
(WSP §§ 3.1.6; 5.1.2)

In beginsel is indijking van kwelders verboden en
zal verlies van biotopen ten gevolge van  kustver-
dedigingsmaatregelen tot een minimum worden
beperkt. Dijkversterking zal alleen plaatsvinden op
de plaats van bestaande dijken en bij voorkeur aan
de landzijde. (WSP §§ 3.1.7; 4.1.2; 5.1.6)

In het algemeen dient klei voor de kustverdediging
achter de dijken te worden gewonnen. In bijzon-
dere gevallen, namelijk wanneer het plotseling,
dringend nodig is en er geen ander materiaal ach-
ter de dijk voorhanden is, of als de winning van
geschikt materiaal het ecologisch evenwicht niet
verstoort, mag klei vóór de dijk worden gewonnen.
In dit geval moet de winning zodanig geschieden
dat de milieuschade tot een minimum beperkt
blijft en dat permanente of langdurige milieuef-
fecten worden vermeden of, als dit niet mogelijk
is, gecompenseerd. (WSP § 3.1.9)

Omdat de natuurlijke dynamiek in het getijdenge-
bied nauw verband houdt met kustverdedigings-
activiteiten op de vastelandskust, op de eilanden
en in de kustwateren, zal het kustverdedigingsbe-
leid in de toekomst in beginsel op dit onderlinge
verband zijn gebaseerd. (WSP § 4.1.1)

Zandwinning zal in het Beschermingsgebied wor-
den beperkt tot het zand dat gewonnen wordt bij
het uitbaggeren en onderhouden van de vaargeu-
len. Dit zand mag, onder andere, voor de kustver-
dediging worden gebruikt. In bepaalde gevallen
mag ook op andere plaatsen binnen het Bescher-
mingsgebied zand worden gewonnen voor de
kustverdediging. (WSP § 4.1.11)

Het kustbeheer dient gericht te zijn op een na-
tuurlijke dynamische ontwikkeling, waarbij de vei-
ligheid van de eilandbewoners voorop staat, en de
stabiliteit en de infrastructuur van de eilanden
worden gewaarborgd. (WSP § 5.1.5)

Op werkzaamheden ten behoeve van de kustver-
dediging is het beginsel van de beste milieuveilige
handelwijze van toepassing. (WSP §§ 3.1.8; 5.1.7)

Het is van belang de natuurlijke dynamiek te her-
stellen. Dit kan bijvoorbeeld door:
• zandverstuiving toe te laten
• de natuurlijke duinvegetatie te herstellen, 

mits de kustverdediging niet in gevaar komt.
(WSP § 5.1.9)

(Trilateraal Waddezee Plan (WSP), 1997)



bedreiging van het voorland is (Zhang, 1993; Er-
chinger et al., 1994; Stock et al., 1997).

Zandkusten
De Oostfriese eilanden hebben in het algemeen
naar verhouding een smalle duinenrij. De meeste
dorpen liggen vlak achter de duinen. Op vier van de
zeven bewoonde eilanden liggen de dorpen aan de
westelijke, eroderende kant van het eiland. Kustbe-
scherming is hier derhalve een zeer dringende zaak.
De voorste duinenrij, die noodzakelijk is voor de
kustbescherming (de zogenoemde ‘gewijde’ duinen)
wordt evenals de stranden beheerd door de dienst
voor de kustbescherming. De breedte van het ‘ge-
wijde’ duingebied hangt af van de hoogte van de
voorste duinenrij ter plaatse. Deze duinen worden
beheerd door ze zo nodig te herstellen, door het be-
planten van stuifgaten met Helm of Noordse helm

(Ammocalamagrostis baltica) en door aanleg van
zandvangen.

Afhankelijk van het strandprofiel worden drie
verschillende typen kustverdediging toegepast. Bij
stranden met goede zandaanvoer worden geen ex-
tra maatregelen genomen. Op stranden waar de
toestand in evenwicht is worden zandvangen aan-
gelegd voor de voorste duinenrij als deze geëro-
deerd is. Eroderende stranden worden beschermd
door zandsuppletie van het strand (Erchinger,
1992). Het zand daarvoor wordt uit zee gehaald, uit
de gebieden tussen de eilanden dan wel uit de
Noordzee. Zandsuppletie van stranden wordt regel-
matig toegepast op het noordwestelijke deel van
Norderney en soms op de noordwestkust van Lan-
geoog en Wangerooge. Op Juist en Borkum worden
duinen hersteld. Op de meeste bewoonde eilanden
worden (delen van) de noordwestelijke delen bo-

Menselijke activiteiten 17

Waddenzee QSR 1999

����������

	��
������
��������

��������

�������

�����������

�
������

������������

�����

����

������

�
�
�

������

�� ����

! �

����"����!	#"�$

��!%#"&

��"%#!'

(�!)'*+���$$

,�%-.����/0��������12

3 43 23 13 53 63 '����0���

"

��������7�0����7���8%����7�����0����������$���#���9

	������

��������7�0����7���8%����7��9

�
����8�
���9

$�������7����� ���8�������$���#���9

)�0����0����� ���8)�0��0��������9�8�
�0�����9

Figuur 2.1. De belangrijkste
dijken in het Samen-
werkingsgebied.



vendien beschermd door dijken en golfbrekers. Het
oostelijke deel van de eilanden Borkum, Norderney,
Baltrum en Spiekeroog bestaan uit strandvlakten,
duinen en kwelders. Hier worden geen bescher-
mingswerken uitgevoerd en heeft de natuur vrij
spel. Op de eilanden Memmert, Mellum en Lüt-
jehörn vindt geen kustbescherming plaats, met uit-
zondering van enige kleine werken die nodig zijn
om de woningen van de eilandbeheerders te be-
schermen.

2.1.3 Duitsland: Hamburg

Het eiland Neuwerk wordt beschermd door een
hoofddijk en een zomerdijk. Daarnaast staat er op
het westelijke en zuidwestelijke deel voorbij de
hoogwaterlijn een zware houten constructie. De
bestuurslichamen die verantwoordelijk zijn voor de
kustbescherming zijn verplicht de dijken in hun
huidige toestand te bewaren en zo nodig ook de
paden in de aangrenzende polder. In de praktijk
blijft het onderhoud beperkt tot het voorkomen van
erosie van de dijkvegetatie. Uit zone 2 van de zo-
merpolder worden zeer geringe hoeveelheden klei
gewonnen. Er worden plannen ontwikkeld om bijna
60 ha in de oostelijke zomerpolder aan een natuur-
lijker regime over te laten. Op de onbewoonde ei-
landen Nigehörn en Scharhörn vindt geen kustbe-
scherming plaats.

2.1.4 Duitsland: Sleeswijk-Holstein

Dijken
Het grootste deel van de vastelandskust van Slees-
wijk-Holstein wordt beschermd door dijken, met
uitzondering van een kort stuk op het schiereiland
Eiderstedt en een stuk ten noorden van Husum
waar het Pleistoceen aan zee grenst. Het eiland
Pellworm wordt geheel door dijken beschermd en
Sylt en Föhr gedeeltelijk. Amrum heeft een korte
dijk van ongeveer 1 km lengte. In het Samenwer-
kingsgebied nemen de halligen een bijzondere
plaats in. Het zijn naar verhouding kleine, goed-
deels onbewoonde eilanden die op een Pleistoceen-
kern liggen. Ze hebben alleen zomerdijken en lopen
bij stormvloed onder. 

Het kustbeschermingsbeleid van Sleeswijk-Hol-
stein is vervat in een Algemeen Plan ‘Dijkversterking,
dijkverkorting en kustbescherming in Sleeswijk-Hol-
stein’ van 1964. Dit plan is in 1977 en 1986 herzien.
Tot nu toe is ongeveer 90% van de voorgenomen
maatregelen uitgevoerd. Het plan wordt momenteel
herzien met het oog op bepalingen in de herziene
Natuurbeschermingswet uit 1993, de mogelijke stij-
ging van de zeespiegel en mogelijk verhoogde
stormactiviteit (Stock et al., 1996).

Evenals in Nedersaksen worden kwelders be-
schouwd als een belangrijke aanvullende factor in
de kustbescherming. Behoud en onderhoud van het
voorland is geregeld bij de Waterwet van Sleeswijk-
Holstein. Toen de nieuwe Natuurbeschermingswet
van de Bondsrepubliek in 1993 van kracht werd,
werden alle kwelders als beschermd natuurgebied
aangewezen. Deze wet bepaalt dat bij het beheer
van alle buitendijkse kwelders, met uitzondering
van de eerste 150 m, natuurbescherming prioriteit
heeft, behalve in gevallen waar dit in strijd is met
het algemeen belang. De verantwoordelijkheid voor
het algemene beheer van de kwelders berust, voor
de westkust, bij de diensten voor land- en waterbe-
heer en verder bij de dienst voor het nationale park. 

In 1993 is een werkgroep opgericht van deskun-
digen op het gebied van de natuur- en kustbe-
scherming, die de opdracht kreeg richtlijnen te ont-
wikkelen voor de ontwikkeling en het onderhoud
van het voorland. Het eindrapport van deze werk-
groep, dat in 1995 is uitgebracht, stelt dat de na-
tuur- en de kustbescherming als gemeenschappe-
lijk doel hebben bestaand voorland te behouden en,
zo veel mogelijk op een milieuvriendelijke wijze,
nieuw voorland te ontwikkelen voor dijken die nog
geen voorland hebben (Schardeiche). In het alge-
meen zullen technische maatregelen voor onder-
houd en ontwikkeling tot een minimum worden be-
perkt en waar mogelijk achterwege blijven
(MELFF/MNU, 1995).

Het rapport stelt dat de belangrijkste factor bij
het behoud van bestaand voorland de bescherming
van de kwelderrand is. Hiervoor wordt gewoonlijk
gebruik gemaakt van rijshoutdammen. Op acht
plaatsen met netto sedimentatie vindt geen actieve
kustverdediging plaats of is deze sterk terugge-
bracht. Over een lengte van ongeveer 10 km, over
drie locaties verdeeld, wordt voor de kustverdedi-
ging hard materiaal gebruikt. In de eerste 150 m
buitendijks land (dat niet tot het nationale park be-
hoort) vindt intensieve ontwatering en intensieve
begrazing door schapen plaats. Voor beide activi-
teiten wordt aangevoerd dat zij noodzakelijk zijn
voor de kustverdediging. Ongeveer 600 ha kwelder-
gebied binnen het nationale park wordt intensief
begraasd voor productie van plaggen. De plaggen
worden gebruikt voor dijkonderhoud.

Zandkusten
Op de bewoonde eilanden Amrum en Sylt en op een
klein deel van Eiderstedt, bij St. Peter Ording, vor-
men duinen het belangrijkste onderdeel van de
kustbescherming. De regering van Sleeswijk-Hol-
stein neemt de gebruikelijke duinbeschermings-
maatregelen voor de voorste duinenrij voor zijn re-
kening (Haß, 1992). De buitenduinen worden be-
schermd door middel van struiken, zandschermen
en helmaanplant (Haß, 1992). Voor het duingebied
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op het schiereiland Eiderstedt gelden extra kustbe-
schermingsmaatregelen in verband met nieuw-
bouw in dit gebied (Eigner, 1992). Voor twee gebie-
den geldt geen enkele stabiliserende maatregel, ook
niet tegen drift. Eén duin op Sylt en het hele eiland
Trischen, dat deel uitmaakt van het nationale park,
mogen zich verplaatsen. Langs de hele westkust
van Sylt vindt zandsuppletie plaats. In de periode
1986-1996 werd gemiddeld 1 miljoen m3 per jaar
aangevoerd. Het zand dat hiervoor wordt gebruikt,
wordt uit de diepere delen van de Noordzee ge-
haald (zie ook hoofdstuk 2.10: winning van zand,
klei en schelpen).

2.1.5 Denemarken

De kustbescherming in Denemarken valt onder de
verantwoordelijkheid van de Dienst voor het Kust-
beheer (Ministerie van Verkeer) en het Directoraat
voor de ontwikkeling van Landbouw en Visserij (Mi-
nisterie van Voedsel, Landbouw en Visserij). De Na-
tionale Dienst voor Bosbouw en Natuurbeheer
wordt bij de kustbescherming betrokken wanneer
nieuwe beschermingswerken nodig zijn.

Dijken
Dijken vindt men langs ruwweg de helft van de
Deense vastelandskust en op de bewoonde eilanden
Mandø en Rømø. De meeste dijken zijn sinds de
vroege jaren tachtig versterkt; in het kweldergebied
bij Tønder is een nieuwe dijk aangelegd. Waar het
nodig wordt geacht, worden ter bescherming van
de kust buitendijkse kweldergebieden in stand ge-
houden of gecreëerd. Momenteel wordt onderzocht
welke kwelders moeten worden behouden en welke
kunnen worden overgelaten aan de natuurlijke dy-
namiek.

Ongeveer de helft van de kwelders heeft een na-
tuurlijk afwateringssysteem. De andere helft wordt
ontwaterd door middel van greppels. Langs onge-
veer 25 km (18%) van de kwelderkust (die in totaal
ongeveer 140 km lang is) liggen strekdammen. On-
geveer 115 km (82%) van de kwelderkust heeft een
natuurlijke overgang naar de Waddenzee.

Zandkusten
De Noordzeekust van de bewoonde eilanden Fanø
en Rømø, een zeer klein deel van Mandø en het
schiereiland Skallingen worden door duinen be-
schermd. Langs het noordelijke deel van de kust van
Skallingen liggen ook strekdammen. Langli is een
onbewoond eiland met een veldstation en heeft
duinen noch dijken. Fanø kent natuurlijke bescher-
ming in de vorm van duinen en er vindt maar wei-
nig actieve kustbescherming plaats. Mandø wordt,
op een klein duingebied na, geheel door dijken be-
schermd. Ook de Noordzeekust van Rømø kent na-

tuurlijke bescherming; een duingebied van onge-
veer 3 km lengte aan de zuidzijde van Rømø heeft
aanvullende bescherming in de vorm van een
dijk/zandwal aan de landzijde. Tot nu toe is zand-
suppletie niet nodig geweest, hoofdzakelijk omdat
het kustgebied van de Deense Waddenzee een net-
to sedimentatiegebied is. Stabiliserend kustbeheer
op Skallingen wordt overwogen. 

2.2 Burgerluchtvaart

2.2.1 Starts en landingen

Het aantal geregistreerde starts en landingen dat in
Tabel 2.1 wordt genoemd, geldt de burgerluchtha-
vens van de Waddenzeeregio, dat wil zeggen de
vliegvelden op de eilanden en in de vastelandsge-
meenten die aan de Waddenzee grenzen. Andere
vliegvelden die voor het Samenwerkingsgebied mo-
gelijk ook relevant zijn maar buiten het omschreven
gebied liggen, zoals Eelde, zijn niet meegerekend.
Ook militaire vliegvelden zijn niet meegerekend ook
al hebben sommige daarvan, zoals Den Helder, een
effect dat vergelijkbaar is met dat van de burger-
luchtvaart.

In termen van starts en landingen op vliegvelden
in de Waddenzeeregio is in de Nederlandse Wad-
denzeeregio in het laatste decennium het aantal
vliegbewegingen aanmerkelijk toegenomen, terwijl
het aantal gelijk is gebleven in het Nedersaksische
deel en aanmerkelijk is afgenomen in de Wadden-
zeeregio’s Sleeswijk-Holstein en Denemarken. 

Het relatief hoge aantal vliegbewegingen in de
Duitse Waddenzeeregio in vergelijking tot de Deen-
se en Nederlandse regio’s ligt aan het naar verhou-
ding grote aantal vliegvelden. Alle eilanden in het
Nedersaksische Samenwerkingsgebied behalve
Spiekeroog en twee eilanden in het Samenwer-
kingsgebied van Sleeswijk-Holstein hebben een
burgervliegveld. Men is in Duitsland al lang gewoon
om vanuit de grotere stedelijke centra per vliegtuig
naar de eilanden te reizen.

Bijna de helft van het totale aantal starts en
landingen op de twee Nederlandse vliegvelden be-
trof vluchten naar of van bestemmingen buiten het
Waddenzeegebied (Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat, 1996b). De statistieken voor de Duitse en
Deense Waddenzee laten geen nauwkeurige con-
clusie toe, maar opgemerkt dient te worden dat de
vliegbewegingen op de eilanden in het Duitse Sa-
menwerkingsgebied voornamelijk bestaan uit
vluchten van lijndiensten, dus vluchten van en naar
het vasteland. 

Helikoptervluchten betreffen grotendeels trans-
port van en naar offshore-installaties. De belang-
rijkste helihavens in de regio zijn Den Helder en
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Eelde in Nederland, Wilhelmshaven in Duitsland en
Esbjerg in Denemarken. In 1993 bedroeg het aantal
helikoptervluchten vanaf de twee vliegvelden in Ne-
derland naar offshore-installaties in de Nederlandse
Waddenzee 266, wat een daling betekent ten op-
zichte van 1988 toen ongeveer 400 vluchten werden
geregistreerd (Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1996b). In 1996 werden vanuit Den Helder 14 000
helikoptervluchten naar offshore-installaties in de
Noordzee gemaakt (Vliegveld Den Helder).

Het vliegen met ultralichte vliegtuigen (ULV’s)
dient te worden genoemd, zowel omdat het een re-
latief goedkope activiteit betreft als omdat deze
activiteit een krachtig effect heeft op in het wild
levende dieren. ULV’s maken geregeld gebruik van
het vliegveld Mariensiel bij Wilhelmshaven in het
Duitse deel van de Waddenzee, omdat dit vliegveld,
voor het Nedersaksische nationale park in de Wad-
denzee werd ingesteld, een vergunning heeft ver-

kregen voor de bediening van dergelijke vliegtuig-
jes. In 1994 werden op Mariensiel 2100 starts en
landingen van ultralichte vliegtuigen geregistreerd
tegen in totaal 2279 op de andere vliegvelden in de
Nedersaksische Waddenzeeregio (Marencic et al.,
1996). Op de vliegvelden in Sleeswijk-Holstein be-
droeg in 1996 het totale aantal starts en landingen
van ultralichte vliegtuigen 962. Het overgrote deel
van deze vliegbewegingen werd op Bordelum en
Heide-Büsum geregistreerd.

2.2.2 Nationale ontwikkelingen

In Nederland en Denemarken zijn uitvoeringsbe-
sluiten in voorbereiding om de afspraken over
vlieghoogten gestalte te geven. In Duitsland geldt
een minimumvlieghoogte van 600 meter (2000
voet) voor  vluchten boven land, sinds de herziening
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Waddenzeegebied 1986 1996 Verschil (#) Verschil (%)

NEDERLAND

Ameland 2 571 5 590 3 019 117.4
Texel 21 977 29 440 7 463 34.0
De Kooy geen data geen data - -
Totaal 24 548 35 030 10 482 42.7

DUITSLAND

Nedersaksen
Borkum 20 236 15 746 -4 490 -22.2
Juist 38 074 33 582 -4 492 -11.8
Norderney 17 470 14 496 -2 974 -17.0
Baltrum 2 424 3 898 1 474 60.8
Langeoog 5 490 5 714 224 4.1
Wangeroog 20 226 21 823 1 597 7.9
Emden 15 714 10 916 -4 798 -30.5
Leer-Nüttermoor 10 570 12 872 2 302 21.8
Norden-Norddeich 12 906 14 318 1 412 10.9
Harle 11 214 15 756 4 542 40.5
Wilhelmshaven 20 674 30 682 10 008 48.4
Bremerhaven 16 902 19 388 2 486 14.7
Blexen 4 824 geen data - -
Nordholz-Spieka 17 996 geen data - -
Totaal 191 900 199 191 6 843 3.8

214 720

Sleeswijk-Holstein
Westerland/Sylt 28 494 16 616 -11 878 -41.7
Wyk/Föhr 13 436 8 136 -5 300 -39.4
Heide-Büsum 11 630 11 234 -396 -3.4
St. Michaelisdon 15 230 17 806 2 576 16.9
St. Peter Ording 16 338 6 842 -9 496 -58.1
Bordelum 1 032 1 402 370 35.9
Totaal 86 160 62 036 -24 124 -28.0

DENEMARKEN

Esbjerg 24 613 18 516 -6 097 -24.8
Tønder 6 450 6 150 -300 -4.7
Totaal 31 063 24 666 -6 397 -20.6

Tabel 2.1. Aantal starts en
landingen van vliegtuigen in

de Waddenzeeregio tussen 
1986 en 1996.

Bronnen: Nedersaksen:
Bezirksregierung Weser-Ems,

IHK (1988, 1997), controle-
torens vliegvelden;
Sleeswijk-Holstein:

Statistisches Bundesamt
(1987, 1997); Denemarken:

Amternes Vadehavssa-
marbejde (Ribe Amt);

Nederland: Ministerie van
Verkeer en Waterstaat

(1988), Gemeente Ameland
en controletoren vliegveld
Texel voor informatie over

1996.



van het Luchtverkeersreglement in 1995. In het Ne-
derlandse Samenwerkingsgebied zijn de afspraken
betreffende helikoptervliegroutes en -hoogten in-
gevoerd; één en ander is in 1999 geregeld middels
een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB), op
grond van de Luchtvaartwet. In het Duitse en Deen-
se Samenwerkingsgebied zijn de afspraken nog niet
ten uitvoer gebracht. De afspraken zullen in het
Deense Samenwerkingsgebied worden ingevoerd
middels het bovengenoemde uitvoeringsbesluit.

Op grond van de Wet geluidhinder is het vliegen
met ULV’s in het Nederlandse Beschermingsgebied
en de aangrenzende gebieden verboden. Een derge-
lijk verbod geldt in Duitsland nog niet. In het Deen-
se Samenwerkingsgebied zal deze maatregel in het
bovengenoemde uitvoeringsbesluit  worden opge-
nomen. De afspraken betreffende reclamevluchten

zullen in het Nederlandse en Deense Samenwer-
kingsgebied in bovengenoemde uitvoeringsbeslui-
ten worden opgenomen. In het Duitse Samenwer-
kingsgebied zijn de afspraken nog niet ingevoerd.
Er bestaan op dit ogenblik geen plannen voor de
aanleg van nieuwe vliegvelden of voor de aanpas-
sing of uitbreiding van bestaande vliegvelden in het
Samenwerkingsgebied.

2.3 Havens en scheepvaart

In het Samenwerkingsgebied en aan de grenzen er-
van liggen verscheidene belangrijke havens. In Ta-
bel 2.2 worden de belangrijkste havens genoemd;
de omvang wordt aangegeven door de oversche-
pingscijfers. Er is intensief verkeer tussen de Wad-
denzeehavens en havens buiten het gebied. De
scheepvaartroutes die van Hamburg, Bremerhaven
en Wilhelmshaven naar Rotterdam en het Kanaal
voeren, zijn aangesloten op Verkeerscheidingssys-
temen (Traffic Separation Schemes; TSS). In deze
paragraaf worden de dichtheid van het scheepsver-
keer, havenuitbreidingen en de regulering van olie-
en afvallozing behandeld. Baggeren en storting van
baggerspecie komen in de paragrafen 2.10 en 2.11
aan de orde.

2.3.1 Verkeersdichtheid

In het QSR van 1993 werd het potentiële gevaar
voor de Waddenzee van transport van gevaarlijke
stoffen in de Noordzee genoemd. Volgens een Ne-
derlands onderzoek waren er in de periode 1978-
1991 gemiddeld steeds vier tot zes schepen per
vierkante nautische mijl aanwezig in de diepwater-
route even ten noorden van de Waddenzee, de rou-
te Texel-Vlieland-Terschelling in het Verkeerschei-
dingssysteem (TSS) (Figuur 2.2; DGSM, 1993). Vol-
gens hetzelfde onderzoek kwamen op het Neder-
landse deel van het continentaal plat, in verhou-
ding tot de dichtheid van het scheepsverkeer, de
meeste ongelukken voor in het zuidwestelijk deel
van de diepwaterroute, de TSS-route Texel-Vlie-
land. Dit gebied ligt net ten westen van de westelij-
ke Nederlandse Waddenzee. Om het risico te beper-
ken dat olie of gevaarlijke stoffen na een scheeps-
ongeluk de Waddenzee binnenkomen, hebben de
regeringen van Nederland en Duitsland in 1993 na-
drukkelijk aanbevolen dat schepen die een poten-
tieel gevaar vormen voor de Waddenzee gebruik
dienen te maken van de meest noordelijke TSS-rou-
te, de Frieslandroute (Figuur 2.2). Het betreft hier
olietankers van 10 000 BRT (bruto registerton),
schepen die gevaarlijke vloeistoffen in hoeveelhe-
den van meer dan 5000 respectievelijk 10 000 BRT
vervoeren, afhankelijk van de aard van de vloeistof,
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De nadelige gevolgen van burgerluchtvaart in het
Samenwerkingsgebied zullen worden beperkt.
(WSP § 9.1.14)

In het Samenwerkingsgebied zullen geen nieuwe
burgerluchthavens worden aangelegd. (WSP §
9.1.15)

Uitbreiding van bestaande burgerluchthavens in
het Samenwerkingsgebied zal alleen plaatsvinden
als dat de veiligheid van het luchtverkeer wezen-
lijk bevordert. (WSP § 9.1.16)

In het Samenwerkingsgebied geldt een minimum-
vlieghoogte van 1500 tot 2000 voet (450 - 600
m). Om veiligheidsredenen kunnen ontheffingen
worden verleend, maar deze zullen worden be-
perkt tot bepaalde routes boven de minder kwets-
bare delen van het Samenwerkingsgebied. (WSP §
9.1.17)

Het vliegen met ultralichte vliegtuigen zal, in af-
wachting van nationale wetgeving, in het Samen-
werkingsgebied worden verboden, met uitzonde-
ring van controlevluchten en vluchten voor
wetenschappelijke doeleinden. (WSP § 9.1.18)

Reclamevluchten zijn in het Samenwerkingsge-
bied in principe verboden. (WSP § 9.1.19)

De vliegroutes en -hoogtes voor helikopters in het
Samenwerkingsgebied worden zodanig vastge-
steld dat verstoring van de natuurlijke fauna tot
een minimum wordt beperkt. (WSP § 9.1.20)

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



en schepen groter dan 10 000 BRT die gevaarlijke
vloeistoffen vervoeren. De voor de genoemde cate-
gorieën schepen aanbevolen route is door de Inter-
nationale Maritieme Organisatie (IMO) met ingang
van 3 juni 1997 verplicht gesteld.

2.3.2 MARPOL

Op de 4de Noordzee Conferentie in Esbjerg (1995)
is besloten de Noordzee voor te dragen als speciaal
gebied onder MARPOL Bijlage I (betreffende be-
drijfsmatige olielozing door schepen). De Noord-
zeelanden hebben hiertoe een gezamenlijk voorstel
aan het IMO (Internationale Maritieme Organisatie)
gedaan. Dit werd aangenomen op de 40ste verga-

dering van de IMO Commissie voor de Bescherming
van het Mariene Milieu (Marine Environment Pro-
tection Committee; MEPC) in 1997. De status van
speciaal gebied is ingegaan op 1 augustus 1999.
Sindsdien is het niet toegestaan olie-residuen in de
Noordzee te lozen. De mondiaal aanvaarde norm
voor bedrijfsmatige olielozing is 15 delen per mil-
joen (ppm). De Noordzee is ook een speciaal gebied
onder MARPOL Bijlage V, dat afval betreft. Er mag
geen afval in zee worden geloosd uitgezonderd
voedselresten, mits minstens 12 nautische mijlen
uit de kust.
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havens en

verkeerscheidingssystemen.
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bezoeken (inkomend)

Harlingen - 1 197 1 246 1 285 1 181 952 357 -
Delfzijl/Eemshaven - 3 116 3 005 2 854 2 070 1 334 1 218 -

Emden 2 301 - - 2 487 - - - 2 243
Wilhelmshaven 789 - - 1 495 - - - 1 553
Bremerhaven 4 381 - - 4 320 - - - 5 418
Bremen 5 421 - - 4 297 - - - 2 913
Hamburg 12 727 - - 12 750 - - - 11 489

Esbjerg - - 2 998 2 675 2 134 2 011 1 808 2 020

Volume (x 1000)

Harlingen - 1 043 1 109 1 217 1 321 1 395 815 -
Delfzijl/Eemshaven - 5 105 4 911 4 836 4 004 3 731 3 205 -

Emden 3 194 - - 2 594 - - - 4 053
Wilhelmshaven 6 529 - - 13 355 - - - 14 675
Bremerhaven 28 605 - - 27 659 - - - 34 273
Bremen 15 200 - - 11 890 - - - 9 368
Hamburg 54 760 - - 59 545 - - - 61 182

Esbjerg - - 8 900 9 302 8 506 8 850 13 270 11 924

Goederen (x 1000 ton)

Harlingen - 295 320 319 391 474 495 -
Delfzijl/Eemshaven - 3 141 2 682 2 750 2 902 2 756 2 685 -

Emden 3 023 - - 1 673 - 2 038 2 181 2 360
Wilhelmshaven 14 499 - - 31 576 - 34 527 33 066 36 122
Bremerhaven 15 077 - - 13 605 - 13 304 15 102 14 563
Bremen 14 825 - - 13 646 - 14 560 14 185 13 842
Hamburg 53 857 - - 59 858 - 62 524 65 995 64 455

Esbjerg - - 3 790 4 333 3 728 3 879 4 028 3 317

Tabel 2.2.
Scheepsbewegingen,
scheepsvolume en over-
scheping in de belangrijkste
Waddenzeehavens, 1989-
1996. Volume in BT. Cursief
aangegeven waarden:
Esbjerg: scheepsvolume in
BRT; Duitse havens:
scheepsvolume in NRT. 
BRT (bruto registerton) en
NRT (netto registerton) zijn
eenheden waarin scheeps-
volume wordt uitgedrukt
(één registerton is gelijk aan
2.73 m3). Sinds 1994 is het
verplicht het volume aan te
geven met de dimensieloze
eenheid BT. Er is geen
conversiefactor van RT naar
BT.
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Figuur 2.3 (links).
Ontwikkeling van het aantal
scheepsbewegingen in een
aantal havens aan de
Waddenzee.

Figuur 2.4 (rechts).
Ontwikkeling van het
overschepingsvolume in een
aantal Waddenzeehavens.



2.3.3 Havenuitbreiding

Tabel 2.2 en de Figuren 2.3 en 2.4 laten de ontwik-
keling zien van scheepsbewegingen en van goede-
renoverslag in de belangrijkste Waddenzeehavens.
Uit de gegevens blijkt dat het aantal scheepsbewe-
gingen in het algemeen is gedaald maar dat het to-
tale volume is toegenomen, wat erop wijst dat
schepen gemiddeld groter zijn geworden. De ont-
wikkeling naar grotere schepen heeft geleid tot be-
sluiten de estuaria van de Elbe en de Weser uit te
diepen. De rivier de Elbe zal over een lengte van
96 km (Wedel-Cuxhaven) worden verdiept tot een
gemiddelde diepte van 16 m. Daardoor wordt de
haven van Hamburg onafhankelijk van het getij
toegankelijk voor schepen met een diepgang van
12.3 m (nu 12 m). De Weser zal worden verdiept
van de huidige 12.5 m tot 14.6 m. Het gaat daarbij
om het stuk van Bremerhaven tot, ongeveer, de
vuurtoren Hohe Weg oostwaarts van Mellum. Bre-
merhaven wordt hierdoor toegankelijk voor sche-
pen met een diepgang van 13.5 tot 13.8 m. Boven-
dien zullen schepen met een diepgang tot 12.6 m
Bremerhaven onafhankelijk van het getij kunnen
bereiken.

2.4 Toerisme en recreatie

In het Samenwerkingsgebied en omgeving kent
waarschijnlijk geen activiteit zo’n verscheidenheid
als toerisme en recreatie en geen activiteit is zo
moeilijk over langere tijd te observeren, te beschrij-
ven of te analyseren. Daar zijn meerdere redenen
voor. 

Ten eerste moeten zowel de recreatieve als de
toeristische activiteiten in de Waddenzeeregio in
beschouwing worden genomen; deze regio omvat
het Samenwerkingsgebied en de aangrenzende ge-
meenten of regio’s. Het is vooral belangrijk te be-
seffen dat de eilanden in het Samenwerkingsgebied
en veel locaties op de grens van het Samenwer-
kingsgebied vakantieoorden zijn die, in termen van
aantallen gasten en overnachtingen, moeiteloos de
vergelijking met andere populaire vakantieoorden
in Europa kunnen doorstaan. Verder zijn de activi-
teiten als gezegd zeer verschillend en kunnen ze
zowel met het land als met de zee verband houden.

Ten tweede moet worden benadrukt dat een tri-
laterale analyse van de stand van zaken en ontwik-
kelingen betreffende toerisme en recreatie zeer
wordt bemoeilijkt door het gebrek aan en de incon-
sistentie van gegevens. De beschikbare gegevens
dekken slechts een deel van de ter zake doende ac-
tiviteiten en niet alle parameters worden in alledrie
de landen over langere perioden geregistreerd. Bo-
vendien zijn de gegevens slechts tot op zekere
hoogte vergelijkbaar, zowel tussen de landen on-
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Uitbreiding of ingrijpende verandering van be-
staande haven- en industrievoorzieningen en op-
richting van nieuwe bouwwerken dienen zodanig
te worden uitgevoerd dat de gevolgen voor het
milieu tot een minimum worden beperkt en blij-
vende of langdurige gevolgen worden vermeden
of, als dat niet mogelijk is, gecompenseerd. 
In het Beschermingsgebied zullen nieuwe, nog
niet goedgekeurde plannen voor nieuwe bouw-
werken of voor uitbreiding van dan wel ingrijpen-
de veranderingen aan bestaande haven- en indus-
trievoorzieningen, niet mogen worden uitgevoerd,
tenzij zulks nodig is om dwingende redenen van
algemeen belang en als geen alternatief kan wor-
den gevonden. (WSP § 4.1.5)

In nauwe samenwerking met de verantwoordelijke
havenautoriteiten zal een project worden opgezet
om te onderzoeken hoe havenontwikkeling en mi-
lieubescherming het best met elkaar in overeen-
stemming kunnen worden gebracht. (WSP § 6.2.5)

Bij het uitdiepen van vaargeulen in de estuaria zal
worden onderzocht en beoordeeld hoe de maatre-
gelen kunnen worden gecompenseerd en verzacht.
(WSP § 6.1.2)

Om een eind te maken aan bedrijfsmatige vervui-
ling en om onbedoelde vervuiling tot een mini-
mum te beperken, zal een informatiesysteem wor-
den opgezet en zullen richtlijnen worden opge-
steld voor schepen die gevaarlijke lading vervoe-
ren. (WSP § 2.1.3)

Havens die aan de Waddenzee grenzen, dienen
over voorzieningen te beschikken die toereikend
zijn om alle soorten residu en afval van schepen te
verwerken in overeenstemming met de eisen van
de MARPOL Conventie. (WSP § 2.1.4)

Om lozing van olie en gevaarlijke stoffen in het
aquatisch milieu te voorkomen, mede ter bescher-
ming van de natuurlijke fauna, zullen die activitei-
ten worden voortgezet die gericht zijn op verbete-
ring van de handhaving (toezicht en vervolging)
van overeengekomen regels en beleid ter bestrij-
ding van illegale lozingen. (WSP § 2.1.5)

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



derling als binnen elk land, vanwege verschillen
tussen de toegepaste statistische methoden (Ma-
rencic et al., 1996). Het is dringend nodig dat het
Trilaterale Monitoring en Assessment Programma
(TMAP) wordt uitgebreid met meer parameters ten
aanzien van toerisme en recreatie en met betrek-
king tot sociaal-economische activiteiten in het al-
gemeen.

Ten derde is het economische belang van toeris-
me en recreatie voor de Waddenzeeregio reden er
ruime aandacht aan te schenken. Er is echter alleen
voor de Waddenzeeregio’s Sleeswijk-Holstein en
Nederland uitgebreide informatie beschikbaar over
het economische belang van toerisme en de werk-
gelegenheidssituatie in de toeristische sector. Voor
de Nederlandse Waddenzeeregio is een totaal van
5804 banen in de particuliere sector becijferd. Het
totale aantal banen in deze regio bedroeg in 1993
bijna 83 000, wat betekent dat het aandeel van de
toeristische sector in de werkgelegenheid ca. 7%
was. Het totale inkomen, direct en indirect, was on-
geveer 192 miljoen euro (424 miljoen gulden) (Mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat, 1996c: Sociaal-
economische aspecten van het beheersplan Wad-
denzee). In de Waddenzeeregio Sleeswijk-Holstein
is het inkomenseffect van toerisme becijferd op on-
geveer 285 miljoen euro (DM 559.2 miljoen), wat ge-
lijk staat aan 9000 banen, berekend op basis van ge-
middeld inkomen. Van het verdiende inkomen (niet
de omzet) in deze regio is 19.4% afkomstig van de
toeristenindustrie (Nordseebäderverband, 1998).

Om enige belangrijke ontwikkelingen en trends
te kunnen beschrijven beperkt deze schets zich tot
pleziervaart, wadlopen, en toerisme en recreatie op
het land. Dat zijn al met al de belangrijkste toeristi-
sche en recreatieve activiteiten in de regio. Het is
echter van belang te benadrukken dat alle recre-
atieve en toeristische activiteiten nauw samenhan-
gen, zowel in termen van gebruik van het gebied als

in termen van effecten op het gebied, ongeacht of
het gebruik op het land plaatsvindt, waarbij dus
niet rechtstreeks gebruik wordt gemaakt van de
rijkdommen van het Beschermingsgebied, of binnen
het Beschermingsgebied en daardoor rechtstreeks
verband houdt met het systeem. De bewoners van
het gebied gebruiken de Waddenzee ook voor re-
creatieve doeleinden en moeten worden inbegre-
pen in dit overzicht van de omvang van toeristische
en recreatieve activiteiten.

2.4.1 Pleziervaart: monitoring

De huidige manier waarop de omvang en ontwikke-
ling van de pleziervaart in de Waddenzee wordt be-
paald, bestaat uit schatting van de capaciteit en
het gebruik dat van jachthavens wordt gemaakt,
telling van de scheepsbewegingen door het gebied
en telling van het aantal schepen in het hele gebied
in verschillende perioden door middel van luchtfo-
tografische surveys.

Jachthavens
Een eerste inzicht in de omvang en de ontwikkeling
van de pleziervaart kan worden verkregen door de
capaciteit van de jachthavens te bepalen (Tabel
2.3). Bij de interpretatie van deze cijfers moet voor-
zichtigheid worden betracht, omdat de tellingen
verschillen door problemen bij het vaststellen van
het precieze aantal ligplaatsen, met name die voor
passanten. Alleen voor de Nederlandse en Duitse
secties kan een indicatie worden gegeven van de
ontwikkeling. De capaciteit van de Nederlandse
jachthavens is met ongeveer 1% per jaar toegeno-
men. Door verschillen in telmethoden kunnen de
aantallen voor Nedersaksen voor 1979, 1989 en
1997 niet worden vergeleken en deze aantallen ge-
ven dus geen informatie over trends. Vergelijking
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Jaar Aantal bedden Opmerkingen
(permanent & gasten)

Nederland 1982 3 506
1988 3 767
1995 4 013

Nedersaksen 1979 2 506 onvolledige telling, havens direct aan de Waddenzee
tussen Eems en Weser

1989 4 338 onvolledige telling, alle havens met toegang tot de
Waddenzee met uitzondering van Bremerhaven en enkele
kleinere havens tussen Weser en Elbe

1997 10 574 alle havens met directe of indirecte toegang tot de Waddenzee,
inclusief de jachthavens van Bremerhaven en Bremen

Sleeswijk-Holstein 1991 2 421

Denemarken 1998 660

Tabel 2.3. Aantallen
ligplaatsen in jachthavens in
de Waddenzee. Bronnen:
Nederland: de Jong (1996);
Nedersaksen 1978:
Grünewälder (1979); 1989:
Bunje (1990); 1997: Frank
(1998); Sleeswijk-Holstein:
Stock et al. (1996);
Denemarken: Amternes
Vadehavssamarbejde (Ribe
Amt).



van de cijfers van een aantal jachthavens tussen de
Weser en de Eems die in alledrie de tellingen waren
inbegrepen, levert 2075 ligplaatsen op in 1979,
2757 in 1989 en 4029 in 1997. De capaciteit van
deze jachthavens is in de periode tussen 1979 en
1997 bijna verdubbeld.

In tegenstelling tot de ligplaatsgegevens voor
Nedersaksen laten de gegevens voor Sleeswijk-Hol-
stein van 1981 en 1990 nauwelijks enige conclusie
toe ten aanzien van kwantitatieve veranderingen.

Wel is uit onderzoek bekend dat de pleziervaart in
dit gebied voornamelijk een zaak van de bewoners
van het gebied is (Stock et al., 1996). In vergelijking
tot de rest van het gebied is de capaciteit van de
Nederlandse en Nedersaksische jachthavens aan-
merkelijk groter. Ook hier moeten de cijfers echter
omzichtig worden geïnterpreteerd. Bij de bereke-
ning van de Nederlandse capaciteit zijn de jachtha-
vens binnen het Samenwerkingsgebied en jachtha-
vens die er direct tegenaan liggen inbegrepen, ter-
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Trilateraal beleid en beheer

Het streven is verstoring door recreatie en toeris-
me te verminderen door de invoering en toepas-
sing van informatiesystemen en/of zonering in
ruimte en tijd. (WSP § 3.1.12, identiek aan § 5.1.8)

In kwelders zouden geen nieuwe infrastructurele
werken die een blijvende of langdurige invloed
hebben, moeten worden gebouwd. (WSP § 3.1.14)

Binnen het getijdengebied zijn snelheidslimieten
ingesteld waar dat nodig werd geacht, of zullen
dat worden. (WSP § 4.1.9)

Infrastructurele werken die noodzakelijk zijn om
de eilanden en de halligen te voorzien van onder
andere gas, water en elektriciteit, of andere nutti-
ge zaken, zullen zodanig worden uitgevoerd dat
de milieueffecten op de Waddenzee tot een mini-
mum worden beperkt en dat blijvende of langduri-
ge milieuschade wordt vermeden. (WSP § 4.1.14,
identiek aan § 3.1.15).

De recreatieve waarden van de Waddenzee zullen
in stand worden gehouden. Daarbij geldt het vol-
gende:
• in de ecologisch meest gevoelige gebieden zijn

zones ingesteld, of zullen dat worden, waar
geen recreatieve activiteiten zijn toegestaan,
met inbegrip van rondvaart en pleziervaart;

• jetskiën, waterskiën en soortgelijke gemotori-
seerde activiteiten zijn of zullen worden verbo-
den of worden beperkt tot kleine daarvoor aan-
gewezen gebieden;

• binnen het Beschermingsgebied zullen geen
nieuwe jachthavens worden aangelegd en uit-
breiding van de bestaande capaciteit zal alleen
worden toegestaan binnen de overeengekomen
grenzen;

• windsurfen is of zal worden beperkt. (WSP §
4.1.21)

Waar het nodig wordt geacht zijn snelheidslimie-
ten voor schepen ingesteld, of zullen dat worden,

met inachtneming van aspecten van veiligheid,
milieu en recreatie. (WSP § 4.1.22)

De negatieve effecten van luchtkussenvaartuigen,
draagvleugelboten en andere hogesnelheidsvaar-
tuigen zullen door middel van de volgende maat-
regelen tot een minimum worden teruggebracht:
• in Nederland en Duitsland zijn luchtkussenvaar-

tuigen en draagvleugelboten verboden in het
getijdengebied binnen het Beschermingsgebied;
andere nieuwe hogesnelheidsvaartuigen mogen
niet buiten de aangewezen scheepvaartroutes
in het gebied komen;

• in Denemarken kunnen aanvragen voor nieuwe
hogesnelheidsvaartuigen alleen worden inge-
willigd op basis van een milieueffectrapportage
en als het gebruik van zo’n schip niet strijdig is
met de natuurbeschermingsdoelen in het be-
treffende gebied. (WSP § 4.1.23)

Het is het streven, verstoring door recreatie en
toerisme terug te dringen door middel van infor-
matiesystemen en/of zonering in tijd en ruimte.
(WSP § 4.1.24, identiek aan § 5.1.8 en § 3.1.12)

Om verder verlies van duingebied te voorkomen,
zal de bestaande infrastructuur in principe niet
worden uitgebreid en zijn nieuwe constructies in
principe verboden. (WSP § 5.1.4)

Bij de grondwaterwinning dienen negatieve ge-
volgen voor natte duinvalleien te worden verme-
den. (WSP § 5.1.10)

Verstoring zal in belangrijke broedgebieden wor-
den verminderd en de toegang van mensen tot de-
ze gebieden zal voor vogels beter voorspelbaar
worden gemaakt, namelijk door gebruikmaking
van bepaalde voetpaden in kwelders, op stranden
en in de duinen (informatiesysteem voor bezoe-
kers). (WSP § 9.1.6)
Autorijden is verboden in broedgebieden op stran-
den en in duinen. (WSP § 9.1.8)

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



wijl in de berekeningen voor Denemarken en Slees-
wijk-Holstein en ook, wat de meest recente onder-
zoeken betreft, Nedersaksen, de capaciteit van
jachthavens in een groter gebied is opgenomen,
bijvoorbeeld ook in de aangrenzende rivieren. In
Sleeswijk-Holstein bevindt bijna de helft van alle
ligplaatsen zich op Helgoland, in Brunsbüttel en in
de havens van de Eider en de Treene (Stock et al.,
1996). Het moet echter nadrukkelijk worden ge-
steld dat deze aantallen niets zeggen over enig
werkelijk effect op de Waddenzee.

Sluispassages
In Nederland is het gebruik van de Waddenzee en
de jachthavens door watersporters en -recreanten
onderzocht door naar het aantal sluispassages te
kijken, zowel naar als uit de Waddenzee, en naar
het aantal en de duur van bezoeken aan jachtha-
vens. De Nederlandse Waddenzee kan vanuit het
achterland alleen worden bereikt via sluizen. Het
jaarlijkse aantal sluispassages steeg van ongeveer
70 000 in 1982 tot bijna 98 000 in 1996. Veruit het
grootste gedeelte van deze toename (van ongeveer
70 000 tot 95 000 passages) vond plaats tussen
1985 en 1989. Daarbij geldt dat het hoogseizoen
tegenwoordig een paar weken langer duurt. Het
aantal bezoeken aan jachthavens in het gebied is
ook gestegen, met 2.6% wat betreft de jachthavens
op het vasteland en met 7.2% wat betreft de jacht-
havens op de eilanden. Vooral het aantal bezoeken
van charterschepen is spectaculair gestegen. In de
periode 1990-94 bedroeg de stijging van het aantal
bezoeken aan de meest westelijke eilanden 360%.
De gemiddelde duur van de bezoeken is gedaald van
2.11 overnachtingen in 1988 tot 1.69 overnachtin-
gen in 1995 (de Jong, 1996; Tamminga, 1997).

Luchtfotografisch onderzoek
De Nederlandse luchtfotografische onderzoeken die
sinds 1980 in vier jaren zijn uitgevoerd (1980,
1982, 1988 en 1995), met vier tot vijf tellingen in
het hoogseizoen zowel bij hoogwater als bij laag-
water, geven een indicatie van de ontwikkeling van
het aantal pleziervaartuigen, zowel varende als
voor anker liggende en op platen in de Waddenzee
drooggevallen vaartuigen. De pleziervaartuigen
omvatten allerlei typen, zoals zeiljachten, motor-
jachten, platbodems, sportvissersboten, vissers-
schepen en charterschepen. Het aantal geregis-
treerde schepen op een gemiddelde piekdag, bere-
kend als het gemiddelde van de drie hoogste tellin-
gen om de cijfers te kunnen vergelijken, nam toe
van 444 in 1980 tot 586 in 1995, wat neerkomt op
een gemiddelde toename van 1.9% per jaar. Veruit
de grootste toename vond plaats ten westen van de
lijn Harlingen-Terschelling. De omvang van de ple-
ziervaart is in de afgelopen jaren toegenomen maar
de toename was aan het eind van de periode min-

der sterk. Het aantal pleziervaartuigen in het hoog-
seizoen is groter geworden, terwijl het hoogseizoen
tevens langer is geworden (de Jong, 1996).

In het Nedersaksische Samenwerkingsgebied
zijn sinds 1988 in de periode van mei tot augustus
regelmatig luchtfotografische tellingen uitgevoerd.
Alle soorten vaartuigen worden geregistreerd, met
inbegrip van windsurfers en kano’s. Het hoogste
aantal per hoogwatertelling was 443 (1988), 808
(1989), 382 (1990), 284 (1991), 590 (1992), 388
(1993), 490 (1994), 456 (1995), 321 (1996) en 911
(1997). De laatste telling omvat de hele Nedersak-
sische sectie, de eerdere tellingen alleen schepen in
het nationale park (1988 - 1996 door de WSD
Nordwest, 1997 door de Dienst voor het Nationale
Park). De tellingen leveren derhalve geen bewijs van
een tendens tot toename van het aantal schepen in
het Nedersaksische nationale park in de Wadden-
zee. In Sleeswijk-Holstein werd tussen 1986 en
1993 een gemiddeld aantal van ongeveer 100 ple-
ziervaartuigen per vlucht waargenomen, in de pe-
riode van mei tot oktober (Stock et al., 1996). Bij
uitgebreide tellingen in de Deense Waddenzee tus-
sen 1980 en 1995 werd een gemiddeld aantal van
ongeveer 33 schepen waargenomen, windsurfers
niet inbegrepen, in de periode van mei tot augus-
tus. In juli was er een piek in het aantal schepen,
met inbegrip van windsurfers, met ongeveer 100
registraties per telling (Laursen et al., 1997).

De bovenstaande gegevens zijn maar beperkt
vergelijkbaar door verschillen in registratie- en tel-
methoden. Toch bevestigen zij het algemene beeld
van een intensiever gebruik van de Nederlandse en
de Nedersaksische Waddenzee voor pleziervaart, in
tegenstelling tot de Sleeswijk-Holsteinse en de
Deense Waddenzee.

2.4.2 Pleziervaart: regulering

In alle gebieden binnen het Samenwerkingsgebied
zijn zones ingesteld waarin recreatieve activiteiten,
pleziervaart inbegrepen, verboden zijn. Delen van
het Nederlandse Beschermingsgebied zijn geduren-
de een deel van het jaar of het hele jaar voor de
scheepvaart gesloten, op grond van artikel 17 van
de Nederlandse Natuurbeschermingswet. De mees-
te kinderkamers van zeehonden en rui- en rust-
plaatsen van vogels in het Duitse deel van het Sa-
menwerkingsgebied zijn beschermd als zeehonden-
respectievelijk vogelreservaten. Scheepvaart is hier
gedurende een deel van het jaar of het hele jaar
verboden. Deze gebieden beslaan niet de hele kern-
zone. Scheepvaart is, waar dat van toepassing is, in
de kernzone in het algemeen alleen verboden tij-
dens de zes uren rond laagwater. In het Deense Be-
schermingsgebied zijn de meeste kinderkamers van
zeehonden en rui- en rustplaatsen van vogels ge-
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sloten voor alle verkeer met inbegrip van scheep-
vaart. In het Nederlandse Beschermingsgebied en
in de kernzone van het Duitse Beschermingsgebied
geldt een voorschrift bij laagwater binnen 150-200
m van de dichtstbijzijnde vaargeul te blijven.

In het Nederlandse Beschermingsgebied is een al-
gemene snelheidslimiet van 20 km/uur ingesteld
buiten de aangewezen scheepvaartroutes. In 1995
zijn in het Duitse Beschermingsgebied (de nationale
parken) nieuwe snelheidslimieten ingesteld door een
wijziging van het Scheepvaart-reglement van 1992.
In de kernzone is de toegestane maximumsnelheid
buiten de scheepvaartroutes 8 knopen en binnen de
scheepvaartroutes 12 knopen, in de rest van het ge-
bied buiten de scheepvaartroutes 12 knopen en in de
scheepvaartroutes 16 knopen. Deze snelheidslimie-
ten gelden niet voor de vaartuigen die al in bedrijf
waren voor de wijziging van het Scheepvaart-regle-
ment van kracht werd; voor deze schepen geldt een
maximumsnelheid van 24 knopen. In het Deense Be-
schermingsgebied geldt een snelheidslimiet van 10
knopen buiten de voornaamste scheepvaartroutes,
Grådyb, Knude Dyb en Lister Dyb.

Het gebruik van luchtkussenvaartuigen en jet
scooters is in het Beschermingsgebied van de Ne-
derlandse en Deense Waddenzee verboden. In het
Duitse Beschermingsgebied zijn luchtkussenvaar-
tuigen overal verboden en jet scooters in de kern-
zones van de nationale parken. Waterskiën is in het
Nederlandse Beschermingsgebied alleen toege-
staan in twee kleine, omschreven gebieden. Het ge-
bruik van jetski’s, jet scooters en soortgelijke vaar-
tuigen is verboden in het Staatsnatuurreservaat
Waddenzee. In de Duitse Waddenzee is het gebruik
van dit soort materiaal in de kernzones van het Be-
schermingsgebied verboden. In de praktijk kunnen
dergelijke vaartuigen echter niet in het Bescher-
mingsgebied buiten de kernzones worden gebruikt
omdat er een snelheid boven 12 knopen is vereist
om er goed mee te kunnen varen. In het Bescher-
mingsgebied van de Deense Waddenzee is het ge-
bruik van dit soort vaartuigen verboden.

2.4.3 Wadlopen

Nederland
Wadlopen heeft een lange traditie in het Wadden-
zeegebied. De omvang en ontwikkeling ervan zijn al-
leen voor de Nederlandse Waddenzee goed gedocu-
menteerd. In de periode van 1978 tot 1989 is het
aantal personen dat in georganiseerd verband aan
wadlopen deed, gegroeid van 14 258 tot 39 671. In
1996 hebben de Waddenzeeprovincies een interpro-
vinciale verordening betreffende wadlopen uitge-
vaardigd die voorziet in een vergunningensysteem
met drie categorieën: een A-licentie voor organisa-
ties die tochten voor grotere groepen organiseren

(zeven in 1996), een B-licentie voor individuele gid-
sen die het recht geeft groepen van maximaal twaalf
personen te gidsen (128 in 1996) en een C-licentie
voor individuele personen die geen recht geeft als
gids op te treden (34 in 1996). De verordening voor-
ziet in een maximum aantal van 50 500 personen
per jaar die onder begeleiding van organisaties met
een A-licentie het Wad opgaan. Ze verplicht de orga-
nisaties het aantal wadlopers bij te houden en voor-
ziet in zonering van de wadlooptochten. Het aantal
tochten dat houders van een B- of C-licentie onder-
nemen en het aantal personen dat met hen meegaat,
wordt in principe niet bijgehouden, maar veruit de
meeste houders van een B-licentie zijn verbonden
aan organisaties met een A-licentie.

Het aantal wadlopers kan derhalve, wat boven-
genoemde categorieën betreft, vrij nauwkeurig
worden vastgesteld. In 1996 bedroeg het aantal
deelnemers aan A-licentietochten en aan tochten
met houders van een B-licentie die verbonden zijn
aan organisaties met een A-licentie 33 354. Naar
schatting hebben de overige houders van een B-li-
centie nog eens 2900 personen begeleid. Er zijn
geen gegevens beschikbaar voor houders van een
C-licentie, maar aangezien het hierbij gaat om per-
sonen die niet als gids mogen optreden, is het aan-
tal wadlopers in deze categorie beperkt. Het totale
aantal personen dat in groepen onder begeleiding
van een gids het Wad opgaat blijft ruim onder de li-
miet van 50 500. Verder is het aantal wadlopers
sinds 1989 niet gestegen.

Naast wadlopen met bovengenoemde licentie-
houders vindt wadlopen plaats via een aantal orga-
nisaties die excursies mogen houden ter bevorde-
ring van het natuurbewustzijn. Het totale aantal
deelnemers aan dergelijke excursies bedroeg
31 000 in 1996. Tenslotte zijn er, ruw geschat, jaar-
lijks tussen de 130 000 en 180 000 personen die
wadlopen vanaf drooggevallen of voor anker lig-
gende schepen (de Jong, 1996; Tamminga, 1997).

Sleeswijk-Holstein
In de Sleeswijk-Holsteinse sectie van de Wadden-
zee hebben in 1992 naar schatting ongeveer
170 000 personen deelgenomen aan wadlooptoch-
ten, waarbij ongeveer 60 gidsen waren betrokken.
In de periode 1992-1995 is het aantal gidsen sterk
toegenomen, tot ongeveer 150. Het is niet bekend
of dit heeft geleid tot een toename van het aantal
deelnemers aan wadlooptochten onder begeleiding
van gidsen. Het aantal individuele wadlooptochten
is op 1 miljoen per jaar geschat.

Regulering van wadlooptochten onder begelei-
ding van gidsen geschiedt per gemeente door mid-
del van verordeningen of richtlijnen. Veiligheid is
daarbij het belangrijkste aspect. De gemeenten ge-
ven vergunningen af voor bepaalde gebieden. Voor
wadlooproutes die de kernzone kruisen, geeft de
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Dienst voor het Nationale Park de vergunningen af
(Stock et al., 1996). Voor de Nedersaksische Wad-
denzee gelden vergelijkbare regels.

Denemarken
In de Deense sectie is wadlopen in het kader van
tochten onder gidsbegeleiding beperkt tot excur-
sies ter bevordering van het natuurbewustzijn. De
licentiehoudende organisatie op het eiland Rømø
heeft, in 1996, 77 wadlooptochten gehouden met
2203 deelnemers (Informatie van Amternes Vade-
havssamarbejde). Ook andere informatiecentra in
het gebied organiseren officiële tochten. Bij lucht-
fotografische surveys zijn ook voetgangers op het
Wad geregistreerd; dezen bleken 91% van het tota-
le aantal registraties uit te maken, waarvan de
meesten op de stranden van de eilanden. Het aan-
tal personen dat in het gebied buiten de stranden
werd geregistreerd bedroeg gemiddeld 750 in juli,
200 in mei/juni en in augustus/september, en 100
in de overige maanden. Het aantal geregistreerde
personen steeg in de beginperiode van de surveys,
1980-1982, van gemiddeld 115 personen tot ge-
middeld ongeveer 275, welk aantal sindsdien niet
veranderd is. Op grond van de registraties kan niet
worden berekend hoeveel personen er jaarlijks te
voet het Wad opgaan (Laursen et al. 1997).

2.4.4 Andere met watersport verband
houdende recreatieve activiteiten

De informatie over andere recreatieve activiteiten
die met watersport te maken hebben is schaars en
onvolledig. Het totale aantal deelnemers aan ex-
cursies per boot, vooral naar platen met rustende
zeehonden, bedroeg in 1995 in de Nederlandse
Waddenzee officieel ongeveer 43 000, maar het
werkelijke aantal was groter omdat een paar be-
drijven niet in het statistische onderzoek waren op-
genomen (de Jong, 1996). Voor de Sleeswijk-Hol-
steinse Waddenzee wordt het aantal deelnemers
aan boot-excursies naar rustende zeehonden ge-
schat op 60 000 tot 130 000 per jaar. Naast deze
excursies naar de zeehonden moeten de boot-ex-

cursies naar de eilanden en de halligen worden
meegerekend. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal
personen dat het halligeneiland Hooge bezoekt op
ongeveer 150 000 per jaar geschat, maar in dit ge-
tal zijn ook personen begrepen die gebruik maken
van de reguliere veerdiensten (Stock et al., 1996).

2.4.5 Toerisme en recreatie op het
land

Toerisme en recreatie op het land zijn, in termen
van het aantal betrokken personen en het economi-
sche belang voor de Waddenzeeregio, veel belang-
rijker dan watersport, wadlopen en excursies. De ef-
fecten ervan op het Samenwerkingsgebied zijn ech-
ter nog moeilijker vast te stellen dan de effecten
van de drie genoemde activiteiten in zee. Toerisme
op het land is er zowel binnen als buiten het Sa-
menwerkingsgebied en informatie over deze activi-
teit dient dan ook betrekking hebben op de Wad-
denzeeregio, dat wil zeggen het Samenwerkingsge-
bied en de aangrenzende gemeenten en regio’s.
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Figuur 2.5. Verloop van het
aantal overnachtingen in
commerciële ondernemingen
(negen of meer bedden) in
Nordfriesland en
Dithmarschen, 1985-96.
Bron: Stock et al., 1996.

Jaar Aantal overnachtingen 
(× 106)

Deense Waddenzee regio (eilanden Fanø, Mandø en Rømø, stad Ribe) 1995 2.5

Sleeswijk-Holstein Waddenzee regio Nordfriesland en Dithmarschen 1991 16.9

Nedersaksen Waddenzee regio (eilanden en vasteland gemeenten) 1993 21.4

Tabel 2.4. Totaal aantal over-
nachtingen in de
Waddenzeeregio. Bronnen:
Denemarken: Amternes
Vadehavssamarbejde (Ribe
Amt); Sleeswijk-Holstein:
Stock et al. (1996);
Nedersaksen: Marencic et al.
(1996); Nederland:
Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (1996b).



Overnachtingen
Een belangrijke indicator voor de omvang van het
toerisme in de Waddenzeeregio is het aantal over-
nachtingen in commerciële ondernemingen (negen
bedden of meer). Het aantal overnachtingen in de
Waddenzeeregio’s Nordfriesland en Dithmarschen
in Sleeswijk-Holstein vertoont sinds 1985 een aan-
zienlijke groei van meer dan 40% (Figuur 2.5). Dit
aantal lijkt de laatste jaren te zijn gestabiliseerd. De
ontwikkeling is vergelijkbaar met de ontwikkeling
op de Nedersaksische Waddeneilanden, waar het
aantal overnachtingen in commerciële onderne-
mingen is toegenomen van 4 411 000 in 1986 tot
5 674 000 in 1995, een toename van bijna 30%.
Daarentegen nam in dezelfde periode op het vaste-
land van de gehele Nedersaksische Waddenzeere-
gio het aantal overnachtingen toe van 2 949 000
tot 5 537 000, een toename van bijna 90% (Nie-
dersächsischer Landtag, 1996). De capaciteit, in
termen van het aantal bedden, nam in ongeveer
dezelfde mate toe.

Het aantal overnachtingen in privé-logeergele-
genheden met minder dan negen bedden is aan-
zienlijk en is niet opgenomen in de officiële statis-
tieken. In de Waddenzeeregio Sleeswijk-Holstein
vindt ongeveer 38% van alle overnachtingen in
privé-logeergelegenheden plaats en nog eens 14%
van alle overnachtingen betreft privé-bezoeken en
overnachtingen in een tweede huis (Stock et al.,
1996). In werkelijkheid is het aantal overnachtin-
gen ruwweg twee keer zo hoog als de officiële sta-
tistieken aangeven. Dit wordt bevestigd door on-
derzoeken in de Nedersaksische Waddenzeeregio.
In 1993 bedroeg het aantal overnachtingen op de
Oostfriese eilanden volgens de officiële statistieken
5.8 miljoen en volgens de plaatselijke overheden
8.6 miljoen. Verder is naar schatting het aantal
niet-geregistreerde gasten 5 à 10% hoger dan het
officieel opgegeven aantal.

In 1993 bedroeg het aantal overnachtingen in
de Nedersaksische Waddenzeeregio ongeveer 21.4
miljoen; in de Waddenzeeregio Sleeswijk-Holstein
bedroeg het aantal 16.9 miljoen in 1996 (Stock et
al., 1996; Nordseebäderverband, 1998). Het totale
aantal overnachtingen per jaar in de hele Wadden-
zeeregio kan worden geschat op circa 53 miljoen in
het midden van de jaren negentig (Tabel 2.4). Zoals
hierboven is aangegeven, vond in de Duitse Wad-
denzeeregio een substantiële toename plaats, ter-
wijl het aantal in de Nederlandse en Deense secties
relatief stabiel bleef. In de periode 1974/75-1995 is
de logeercapaciteit qua aantal bedden op vier van
de vijf Nederlandse Waddenzee-eilanden met bijna
5000 afgenomen, bijna 8% van de totale capaci-
teit. De afname werd vooral veroorzaakt door de
sluiting van een aantal hotels, door vervanging van
kampeerterreinen door zomerhuisjes, door de afna-
me van het aantal bedden per zomerhuisje en ten-

slotte door de verbouwing van een aantal primitie-
ve logeeraccommodaties (boerderijen) tot apparte-
mentenhotels (Ministerie van Verkeer en Waters-
taat 1996b). De trend in de Nederlandse Wadden-
zeeregio is dus tegengesteld aan de trend in de
Duitse Waddenzeeregio, waar de logeercapaciteit
aanzienlijk is toegenomen.

Dagjesmensen
Ook het aantal dagjesmensen vormt een indicatie
voor de omvang van het toerisme in de Waddenzee-
regio. In de Waddenzeeregio Sleeswijk-Holstein
wordt het aantal dagjesmensen geschat op 11.2 mil-
joen per jaar. In 1996 genereerden echter slechts 4
miljoen van hen extra inkomen in de regio. De overi-
ge dagjesmensen waren mensen die het gebied juist
verlieten, gasten die al in het gebied verbleven en in-
woners (Nordseebäderverband, 1998). Het aantal
dagjesmensen in de Deense Waddenzeeregio werd in
1995 op 2.8 miljoen geschat, waarvan er twee mil-
joen een bezoek brachten aan het eiland Rømø, dat
door een dam met het vasteland is verbonden (Infor-
matie van Amternes Vadehavssamarbejde). 

Regulering
Het toerisme en de recreatie op het land zijn onder-
worpen aan uitgebreide regulering middels allerlei
wetten en verordeningen. Binnen het Bescher-
mingsgebied, de natuurreservaten en de algemene
beschermingsstelsels is voor alle activiteiten en
projecten een vergunning dan wel een ontheffing
op grond van de Natuurbeschermingswetten ver-
eist. Voorts zijn in het Beschermingsgebied uitge-
breide informatiesystemen voor toeristen opgezet.
Het informatiesysteem voor bezoekers dat nu in het
Sleeswijk-Holsteinse Beschermingsgebied wordt
opgezet en het uitgebreide stelsel van paden en
wegen dat in het Nedersaksische Beschermingsge-
bied is opgezet, zijn goede voorbeelden van derge-
lijke bewegwijzerings- en informatiesystemen, die
ontwikkeld zijn om de verstoring en de schadelijke
effecten van toerisme en recreatie te verminderen.

In de Waddenzeeregio buiten het Beschermings-
gebied is het ruimtelijkeordeningsbeleid in de drie
landen een essentieel instrument om toerisme en
recreatieve activiteiten te reguleren. Al verschilt de
planning in zekere mate, de algemene doelstelling
is toerisme en recreatie te reguleren of te stabilise-
ren door uitbreiding van toeristenaccommodaties
en infrastructuur te beperken. De betreffende be-
stemmingsplannen en reguleringen zijn te uitge-
breid om hier in detail te behandelen en daarom
wordt alleen de Deense situatie beschreven.

In Denemarken hebben de provincies een kader
voor de ruimtelijke ordening geschapen in de vorm
van streekplannen, die de grondslag vormen voor
het gebruik van het land en waaraan de gemeenten
zich bij hun bestuur en bij hun planning moeten
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houden. Het landgebied is in drie zones verdeeld,
namelijk stedelijke zones, plattelandszones en zo-
merhuiszones. De zomerhuiszones zijn aangewezen
als gebieden bestemd voor recreatie, waar ook zo-
merhuisjes dienen te worden geconcentreerd om zo
kwetsbare delen van de kust te vrijwaren van bouw
van dergelijke huisjes en de bijbehorende voorzie-
ningen. De grenzen van de huidige zomerhuiszones
in het kustgebied zijn nauwkeurig gedefinieerd en
zullen niet worden verlegd. Verder is een zone van 3
km ingesteld, langs de hele kust, waarin het kust-
landschap en het landschapsschoon dienen te wor-
den behouden. Voorzieningen voor recreatieve
doeleinden mogen alleen worden gebouwd als toe-
risme een beslissende factor is en dan alleen in de
buurt van steden of landinwaarts van de grotere
bestaande recreatiegebieden.

2.5 Visserij

De belangrijkste takken van visserij in de Wadden-
zee zijn de mossel- (Mytilus edulis), kokkel- (Cera-
stoderma edule) en garnalen- (Crangon crangon)
visserij. Relatief nieuw is de visserij op strandschel-
pen (Spisula spec.), eind jaren tachtig geïntrodu-
ceerd door vissers die gespecialiseerd waren in vis-
serij op Kokkels. Spisula visserij is binnen het Be-
schermingsgebied verboden en vindt in de Noord-
zee plaats, maar gedeeltelijk binnen de driemijlszo-
ne. Bijna al deze soorten visserij zijn of worden met
verschillende intensiteit in alledrie de Waddenzee-
landen bedreven. Alleen in Sleeswijk-Holstein is
nog een vergunning voor oesterteelt (de ingevoerde
Japanse oester Crassostrea gigas) geldig, die van
kracht zal blijven om reden van traditie. Er zullen
geen nieuwe vergunningen worden afgegeven.

2.5.1 Mosselvisserij

Aanvankelijk werd door de industriële mosselvisse-
rij alleen op natuurlijke banken, vooral op droog-
vallende platen, op Mossels gevist; in Denemarken
is dat dankzij de nationale wetgeving nog steeds
zo. Tegenwoordig is in Nederland en Nedersaksen
de opbrengst van de visserij op Mossels van voor de
handel geschikte grootte op natuurlijke banken ge-
ring in vergelijking tot de hoeveelheden die op
kweekpercelen worden gevangen. Sinds 1950 zijn
de mosselcultures in de Nederlandse en Duitse de-
len van de Waddenzee sterk uitgebreid. Vandaag de
dag is de totale omvang van het voor mosselkweek
aangewezen gebied in de Waddenzee ongeveer
105.5 km2 (Nederland = ongeveer 65 km2, in ge-
bruik ongeveer 36 km2, Nedersaksen = max. 13
km2, Sleeswijk-Holstein = 27.5 km2 plus 0.5 km2

voor oesterteelt). De totale omvang van het voor
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Trilateraal beleid en beheer

De negatieve effecten van kokkelvisserij worden
op de volgende manieren beperkt:
• visserij op Kokkels is niet toegestaan in het

Duitse deel van het Beschermingsgebied;
• visserij op Kokkels is niet toegestaan in het

Deense deel van het Samenwerkingsgebied
met uitzondering van een paar kleine gebieden
langs de scheepvaartroute naar Esbjerg en in
de Ho Bugt;

• visserij op Kokkels is toegestaan in het Neder-
landse deel van het Samenwerkingsgebied
maar is gelimiteerd doordat aanzienlijke gebie-
den permanent voor de visserij zijn afgesloten;
er kunnen verdere beperkingen worden opge-
legd om voedselbestanden voor vogels veilig te
stellen. Er is een systeem van gezamenlijk be-
heer met de visserijsector, waarin de bescher-
ming en bevordering van de groei van wilde
mosselbanken en Zostera velden centrale ele-
menten zijn. (WSP §§ 4.1.16; 9.1.3).

De negatieve effecten van de visserij op Mossels
worden beperkt doordat aanzienlijke gebieden
voor de visserij zijn gesloten. Bovendien wordt bij
het beheer van de mosselvisserij gestreefd naar,
onder andere, bescherming en bevordering van de
groei van wilde mosselbanken en Zostera velden.
(WSP §§ 4.1.17; 9.1.4).

De visserij op Mossels zal in principe worden be-
perkt tot het sublitoraal. Op grond van nationale
beheerplannen, die zijn beschreven in het Voort-
gangsrapport, kan visserij op droogvallende pla-
ten worden toegestaan. De visserijsector wordt
opgeroepen informatie te verschaffen omtrent
haar huidige werkwijzen, en mogelijkheden te
onderzoeken om de effecten van mosselvisserij in
het algemeen en van mosselzaadvisserij in het
bijzonder tot een minimum te beperken. (WSP §§
4.1.18, 9.1.5).

Het huidige areaal mosselkweekpercelen zal niet
worden uitgebreid. (WSP § 4.1.19).

De bestaande vergunning voor oesterteelt zal om
redenen van traditie van kracht blijven. In over-
eenstemming met de vergunning komen de
geïmporteerde oesters uit kwekerijen en staan ze
onder veterinair toezicht. Er zullen geen nieuwe
vergunningen worden afgegeven. (WSP § 4.1.20).

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



mosselkweek aangewezen gebied is in de afgelopen
jaren in de verschillende regio’s van de Waddenzee
verminderd en zal in Sleeswijk-Holstein voor het
jaar 2006 met nog eens 750 ha worden terugge-
bracht. ‘Mosselzaad’ wordt in principe op natuurlij-
ke, sublitorale banken gevist en over de kweekper-
celen verspreid, waar ze groeien tot ze een voor de
handel geschikte grootte hebben bereikt. In elk land
zijn periodes vastgesteld waarin wel of niet mag
worden gevist. Enige elementaire informatie be-
treffende het mosselbeheer in de verschillende lan-
den wordt verschaft in Tabel 2.5. De voor mossel-
visserij gesloten gebieden in de verschillende lan-
den zijn aangegeven in Figuur 2.6 en de totale aan-
voer van Mossels in alle regio’s van de Waddenzee
in Figuur 2.7. 

Het grootste deel van de mosselaanvoer wordt
verhandeld binnen Nederland, waar de vraag sinds

de jaren zestig groot en constant is. Een aanzienlijk
deel van de Duitse productie wordt naar Nederland
gebracht ter verwerking en verkoop. Alleen in jaren
waarin de vangst in Nederland gering is, is de
vangst in andere delen van de Waddenzee hoger.
De opbrengsten zijn gerelateerd aan markttrends.

Denemarken
De mosselvisserij in het Deense Samenwerkingsge-
bied verschilt hierin van de mosselvisserij in Duits-
land en Nederland, dat zij uitsluitend op wilde, na-
tuurlijke banken plaatsvindt. Sinds 1989 is het ex-
ploitatiepatroon radicaal veranderd. Mosselvisserij
is alleen toegestaan op eetbare Mossels en is in on-
geveer 50% van de getijdenbekkens ten oosten van
de eilanden verboden (zie Figuur 2.6). In de jaren
negentig varieerde het areaal aan natuurlijke mos-
selbanken van 6.5 km2 tot 11 km2, wat gelijk staat
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aan 1.8% tot 3% van dat deel van de Deense Wad-
denzee waar mosselvisserij is toegestaan (Phil &
Kristensen, 1998). In de overige gebieden beslist
het Ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij
waar de vissers mogen vissen. Het aantal uitgege-
ven vergunningen werd teruggebracht van 40 tot 5.
Sinds 1990 hebben vijf schepen vergunning gekre-
gen voor mosselvisserij in het gebied. De vergunnin-
gen worden per jaar verleend. Voor elk schip is een
jaarquotum vastgesteld en daarnaast geldt voor elk
schip een vangstbeperking per dag of per week. De
minimale handelsgrootte is op 5 cm gesteld en de
bijvangst van ondermaatse Mossels mag 10% be-
dragen. De jaarlijkse aanvoer van Mossels bedroeg
tussen 1990 en 1994 gemiddeld circa 4400 ton
(toegestane vangst: 5000 ton per jaar). In 1995,

1996 en 1997 bedroeg de aanvoer respectievelijk
(circa) 9545 ton, 2648 ton en 324 ton (Figuur 2.7).

Duitsland
In Duitsland wordt met twaalf schepen mosselvis-
serij bedreven, vier in Nedersaksen en acht in Slees-
wijk-Holstein (Noordfriese Waddenzee). 

Nedersaksen
In Nedersaksen is mosselvisserij verboden in 39%
van de kernzone van het nationale park (Bescher-
mingsgebied), dat ongeveer 25% van het hele Be-
schermingsgebied beslaat (zie Figuur 2.6). De mos-
selvisserij buiten deze gebieden valt onder een be-
heersplan dat tot 2003 van kracht is. Uit hoofde
van dit plan mag geen visserij op natuurlijke con-
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Figuur 2.7. Totale aanvoer
van Mossels in alle regio’s
van de Waddenzee sinds
1965, in tonnen. De getallen
voor Nederland geven
minimumhoeveelheden aan.
Een deel van de Mossels
wordt gebruikt om
kweekpercelen in het
Deltagebied aan te vullen en
wordt in de statistieken
vermeld als Zeeuwse
mossels. Ook geëxporteerd
mosselzaad is niet in de
cijfers opgenomen.
DK: Denemarken
FRG Nds: Nedersaksen
FRG: Duitsland (totaal)
NL: Nederland

Waddenzee- Aantal schepen Kweekpercelen (ha) Minimum maat Quota Opmerkingen
beschermings- (vergunningen; (potentieel en gebruikt) consumptie 
gebied in NL: firma’s) mossel

Nederland ongeveer 85 firma’s 6500 ha (3600 in use) > 5 cm +1

Nedersaksen 4 schepen max. 1300 ha > 5 cm - gesloten 
(4+1 geregistreerd gebied vooral
in 1996) tussen Weser

en Elbe

Hamburg - - - - -

Sleeswijk-Holstein 8 2750 ha - (min. verblijftijd - vissen in de 
van tien maanden kernzone van 
op kweekpercelen) het Nationaal 
(niet in de kernzone) Park verboden;

visserij op zaad 
toegestaan op 
meeste banken

Denemarken 5 - -> 5 cm +

Tabel 2.5. Mosselbeheer in
de verschillende landen. 
+ = bestaand; - = niet
bestaand; 1quota bepaald
door de visserij organisatie
of, in het geval van
voedselschaarste voor
vogels, door de overheid.

Bron: Stock et al., 1996.



sumptiemossels plaatsvinden in het eulitoraal.
Mosselzaadvisserij mag zowel in het litoraal als in
het sublitoraal plaatsvinden, maar ongeveer de
helft van de litorale banken met een goed ontwik-
kelingspotentieel is van bevissing uitgesloten.

Hamburg
Na de instelling van het nationale park in de Ham-
burgse Waddenzee, in april 1990, werd elke vorm
van mosselvisserij verboden in de kernzone van het
nationale park. In de overige gebieden maken tech-
nische problemen de mosselvisserij onmogelijk.

Sleeswijk-Holstein
In het Beschermingsgebied van Sleeswijk-Holstein
geldt voor de periode 1996-2016 voor het beheer
van de mosselvisserij de volgende overeenkomst
met de visserijsector: vermindering van het areaal
mosselpercelen van 28 km2 tot 20 km2 (waarvan 0.5
ha oesterculture), beperking van het aantal schepen
(vergunningen) tot acht, geen mosselvisserij op pla-
ten en geen visserij op natuurlijke consumptiemos-
sels in het sublitoraal. De mosselzaadvisserij wordt
beperkt tot het sublitoraal en in de kernzone van het
nationale park is mosselzaadvisserij alleen in drie
kleine gebieden toegestaan. Voorts staan de mossel-
bestanden en de mosselvisserij zelf onder toezicht
van een beheersinstantie voor de mosselvisserij en
vindt monitoring plaats (zie Figuur 2.6).

In de periode 1965-1980 bedroeg de jaarlijkse
aanvoer in Duitse havens ongeveer 10 000 ton. De
aanvoer was het hoogst in 1984, met 61 087 ton.
Sinds 1990 is jaarlijks ongeveer 25 000 ton aange-
voerd (zie Figuur 2.7).

Nederland
In Nederland zijn ongeveer 85 bedrijven betrokken
bij de mosselkweek, op ongeveer 480 percelen. De-
ze bedrijven hebben ook vergunning om op mossel-
zaad te vissen in die delen van de binnenwateren
en de kustwateren die niet tot de gesloten gebie-
den behoren. De jaarlijkse aanvoer van Mossels in
de Nederlandse Waddenzee wordt in Figuur 2.7
vermeld. In de periode tussen 1965 en 1996 be-
droeg de gemiddelde aanvoer per jaar van Mossels
uit de Waddenzee 57 000 ton. In de periode tussen
1987 en 1996 bedroeg de aanvoer per jaar gemid-
deld 44 000 ton. 

Op grond van het Nederlandse beleid, dat tot
2003 geldt, evenwicht te houden tussen visserijac-
tiviteiten en natuurwaarden, is 25% (vijf gebieden)
van het eulitorale gebied in het Nederlandse Be-
schermingsgebied permanent gesloten voor de vis-
serij op mosselzaad en op Kokkels (zie Figuur 2.6).
Bovendien wordt in jaren met beperkte voedsel-
voorraden voor vogels 60% van de gemiddelde
voedselbehoefte van vogels voor hen gereserveerd.
Buiten de gesloten gebieden is de visserij gehouden
aan een beheersplan dat onder andere bepaalt dat
in principe geen mosselzaadvisserij mag plaatsvin-
den in het eulitoraal. Alleen wanneer de sublitorale
bestanden klein zijn (minder dan 400 000 ton) is
visserij in het eulitoraal toegestaan, met uitzonde-
ring van gebieden die een goed potentieel hebben
voor de ontwikkeling van stabiele banken (10% van
het eulitoraal, inclusief de reeds gesloten gebie-
den). Deze maatregelen beschermen ook de zee-
grasvelden.
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Figuur 2.8. Totale aanvoer
van Kokkels sinds 1977 in

alle regio’s van de
Waddenzee, in tonnen.

Nederland: NL (natgewicht,
berekend uit vleesgewicht =

16% van het natgewicht);
Nedersaksen: Nds

(natgewicht, berekend uit
vleesgewicht = 15% van het

natgewicht); Sleeswijk-
Holstein: SH (natgewicht);

Denemarken: 
DK (natgewicht).



2.5.2 Kokkelvisserij

Kokkels worden op natuurlijke banken gevist met
de kokkelkor, een spijlenkooi op sleden waartussen
een mes is geplaatst. Via een spuitmond voor het
mes wordt het zand van de Kokkels gespoeld, waar-
na ze door een hydraulische bodemzuiger uit de kor
worden gezogen. In Nederland vindt ook handmati-
ge kokkelvisserij plaats voor handelsdoeleinden.
Kokkels bereiken na één of twee jaar een voor de
handel geschikte grootte. De totale aanvoer van
Kokkels in de verschillende subregio’s van de Wad-
denzee sinds 1977 wordt in Figuur 2.8 aangegeven.

Nederland
De mechanisatie van de kokkelvisserij is in Neder-
land tussen 1960 en 1970 begonnen en is sindsdien
steeds meer geïntensiveerd. Sinds 1993 is de aan-
voer van Kokkels aan de vogelstand en de voedsel-
behoefte van vogels gerelateerd. In overeenstem-
ming met het beleid evenwicht te houden tussen
visserijactiviteiten en natuurwaarden in het Neder-
landse Beschermingsgebied, is 25% (vijf gebieden)
van het eulitorale gebied permanent gesloten voor
de visserij op Kokkels en mosselzaad, en in jaren
met beperkte voedselvoorraden voor vogels wordt
60% van de gemiddelde behoefte van vogels voor
hen gereserveerd (zie boven). Buiten de gesloten
gebieden is kokkelvisserij niet toegestaan in gebie-
den met een goed potentieel voor de ontwikkeling
van mosselbanken (5% van het eulitoraal). Als de
bestanden buiten deze gebieden minder dan 3000
ton kokkelvlees bedragen dan is visserij in een deel
van de gebieden met een goed potentieel voor de
ontwikkeling van mosselbanken wel toegestaan.
Het gebied met het beste potentieel voor de ont-
wikkeling van mosselbanken (2% van het eulito-
raal) blijft echter in alle gevallen gesloten. De bo-
vengrens voor de aanvoer van Kokkels is op 10 000
ton vlees gesteld.

In 1997 zijn 36 vergunningen voor de visserij op
Kokkels verleend (voor 22 schepen!) en dit aantal
zal in de toekomst niet worden verhoogd. De kok-
kelvangst in het Beschermingsgebied in de Neder-
landse Waddenzee bedroeg in de jaren 1992-1996
gemiddeld 2630 ton vlees per jaar. In 1998 werd
9600 ton gevangen, een record. 

Duitsland
In Duitsland is de kokkelvisserij ongeveer in 1973
begonnen. Er is weer een eind aan gemaakt in
Sleeswijk-Holstein, in de herfst van 1989, en in het
Beschermingsgebied van Nedersaksen (het natio-
nale park), in 1992. In 1997 is echter in Nedersak-
sen een vergunning voor kokkelvisserij afgegeven
voor een gebied binnen het Samenwerkingsgebied
maar buiten het Beschermingsgebied. Na de instel-
ling van het Hamburgse nationale park in de Wad-

denzee, in april 1990, is visserij op Mossels en Kok-
kels verboden in de kernzone van het nationale
park, die bijna het gehele Beschermingsgebied en
het Samenwerkingsgebied omvat.

Denemarken
Kokkelvisserij is toegestaan in drie kleine gebieden
binnen een gebied van ongeveer 6 km2 rond het
Grådyb-bekken. Dit gebied maakt 1.7% uit van het
deel van de Deense Waddenzee waar visserij is toe-
gestaan. Binnen dit gebied is kokkelvisserij toege-
staan van 1 augustus tot 29 februari (tijdelijk niet
in september en oktober). Jaarquota’s worden vast-
gesteld op basis van schattingen van de beschikba-
re kokkelbestanden binnen de voor de visserij geo-
pende gebieden waarbij, anders dan in Nederland,
geen rekening wordt gehouden met de voedselbe-
hoefte van vogels. Hierbij gaat men er van uit dat
de vogels voldoende Kokkels kunnen vinden in de
voor de visserij gesloten gebieden. Er is maar één
schip met een vergunning, dat alleen overdag en
gedurende beperkte perioden mag vissen. 

2.5.3 Overige schelpdiervisserij

Waar de visserij op Mossels, Oesters en Kokkels min
of meer beperkt is tot het Samenwerkingsgebied,
wordt op strandschelpen (Spisula spp.) hoofdzake-
lijk buiten de driemijlszone en gedeeltelijk buiten
de twaalfmijlszone gevist. Vissers die gespeciali-
seerd waren in de kokkelvisserij zijn aan het eind
van de jaren tachtig met het oogsten van deze
schelpdieren begonnen. Voor de Nederlandse vis-
sers is deze visserij winstgevend alternatief in het
seizoen waarin de visserij op Kokkels is gesloten of
wanneer de kokkelbestanden klein zijn. In Neders-
aksen vindt geen visserij op Spisula plaats. In Slees-
wijk-Holstein en Denemarken is aanvoer van Spisu-
la in 1992 begonnen. De aanvoer van Spisula in de
verschillende regio’s van de Waddenzee sinds 1992
wordt in Tabel 2.6 vermeld.

In Nederland is één schip experimenteel uitge-
rust voor de visserij op Mesheften (Ensis directus)
en worden kammossels (Pecten spp.) geregeld door
boomkorren als bijvangst aangevoerd, meestal ge-
vangen in het zuidelijk deel van de Noordzee. In
Denemarken en Duitsland zijn de vissersvloten op
dit moment niet uitgerust voor de vangst van deze
soorten.

Er is niet veel kennis beschikbaar omtrent de
dichtheid en distributie van Spisula-bestanden en
er is ook weinig bekend over de biologie van deze
soorten. In 1995 is een monitoringprogramma van
start gegaan. Het is onmogelijk te voorspellen hoe
de populaties zullen reageren op de nieuwe visserij,
maar het is wel bekend dat strandschelpen, net als
Kokkels, zeer dynamische soorten zijn. Het staat

Menselijke activiteiten 35

Waddenzee QSR 1999



ook vast dat er zowel binnen als buiten de twaalf-
mijlszone Spisula-bestanden zijn. In de Duitse
Bocht ten noorden van het Elbe-estuarium gaat het
om de soort Spisula solida en in het Nederlandse
kustgebied om S. subtruncata. De visserij op
strandschelpen vindt plaats in de Noordzee, die tot
het rechtsgebied van de Europese Unie behoort. Op
het moment bestaat er geen Europese regelgeving
voor de nieuwe Spisula-visserij in de Noordzee. In
Denemarken is uit voorzorg een quotum vastge-
steld op minder dan 15% van het geschatte be-
stand.

Denemarken
In Denemarken zijn ongeveer vijf vergunningen
verleend maar slechts één schip is daadwerkelijk in
bedrijf geweest. In Denemarken geldt een wettelij-
ke minimum aanvoergrootte van ongeveer 13 bij 35
mm voor Spisula. In 1996 en 1997 heeft geen vis-
serij op Spisula solida plaatsgevonden. De totale
geregistreerde aanvoer bedroeg in Denemarken
7885 ton in de jaren 1992-1995, wat overeenkomt

met 28% van het voor 1993 gerapporteerde bevis-
bare bestand en met 11.4% van het totale S. solida
bestand (Kristensen, 1996a). In 1996 is het hele S.
solida bestand in de twee visgebieden door onbe-
kende oorzaken verdwenen.

Duitsland
In Duitsland zijn in Sleeswijk-Holstein zes vergun-
ningen voor Spisula-visserij afgegeven. De jaarlijkse
aanvoer bedroeg tussen 1992 en 1995 minimaal
425 ton (1992) en maximaal 6233 ton (1995). In
1996 vond ook enige visserij plaats. In Nedersaksen
wordt niet op Spisula solida gevist, maar in 1994
en 1995 werd respectievelijk 311 en 562 ton in Ne-
dersaksische havens aangevoerd, gevangen buiten
de kustwateren van Sleeswijk-Holstein. De mini-
mum aanvoerlengte voor S. solida is in Duitsland 30
mm. Wat de vergunningen betreft die in Denemar-
ken en Sleeswijk-Holstein reeds zijn afgegeven voor
de exploitatie van Spisula solida, geldt dat een
jaarlijkse productie van meer dan 20 000 ton nodig
is om de exploitatie rendabel te maken.
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Denemarken Sleeswijk-Holstein Nedersaksen, Nederland
Jaar (Spisula solida) (Spisula solida) gevangen in SH (Spisula subtruncata)

nat gewicht nat gewicht (Spisula solida)
(Kristensen, 1996) nat gewicht (vlees)

1992 484 425 geen aanlanding geen data per jaar 
beschikbaar

1993 1 651 1 300 geen aanlanding jaarlijks markt ca. 
3000-4000 ton vlees

1994 2 614 900 2 810 (562) = 30 000 – 40 000 ton 
natgewicht

1995 3 136 6 233 + 153 vlees 1 560 (312)
= 6 998

1996 geen aanlanding 109 geen aanlanding
1997 geen aanlanding geen aanlanding geen aanlanding

Tabel 2.6. Aanvoer per jaar
van Spisula in de Deense,

Duitse en Nederlandse
Waddenzee, in tonnen.

Spisula solida: vleesgewicht
= 20% van het natgewicht;

Spisula subtruncata:
vleesgewicht = ±10-12%

van het natgewicht.
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Figuur 2.9. Totale aanvoer
van garnalen voor menselijke

consumptie in de
Waddenzee-landen sinds

1981, in tonnen. De
gegevens voor Denemarken

omvatten aanvoer door
zowel Deense als niet-

Deense schepen. De
gegevens voor Nederland

omvatten alleen aanvoer van
in de Waddenzee gevangen

garnalen.



Nederland
In Nederland zijn ongeveer acht vissersschepen, die
zijn uitgerust voor de kokkelvisserij, betrokken bij
de visserij op Spisula subtruncata in de kustzone
van de Noordzee. Vergunningen voor visserij op
Spisula in de kustwateren zullen alleen worden af-
gegeven als het bestand voldoende groot is. De
technische eisen zijn dezelfde als voor de kokkelvis-
serij; voor aanlanding geldt een minimumgrootte
van 15 mm.

2.5.4 Garnalenvisserij

In alledrie de Waddenzee-landen vindt de visserij
op de Garnaal (Crangon crangon) voornamelijk bui-
ten de Waddenzee plaats, dus in de Noordzee. Vis-
vangst is daar ook ‘s winters mogelijk. In het Be-
schermingsgebied zijn alleen het hele Deense deel
en 95% van het nationale park van Hamburg voor
garnalenvisserij gesloten. Binnen het Duitse deel
van het Samenwerkingsgebied wordt de garnalen-
visserij bedreven met trawlers die meestal twee
boomkorren hebben van 9-12 m breed, met een ge-
wicht van 500-900 kg per stuk. Nederlandse garna-
lenvissers mogen geen bomen van meer dan 9 m
lengte gebruiken. Alleen in Nedersaksen worden
garnalen voor de productie van veevoer gevangen.

De meeste vissersschepen worden zowel voor de
garnalenvisserij als voor de visserij op platvis ge-
bruikt. Op welke soort wordt gevist laat men afhan-
gen van de te verwachten omzet en winstgevend-
heid. Het aantal schepen dat bij de garnalenvisserij
is betrokken - ongeveer 370 in totaal - is de laatste
tien jaar ongeveer gelijk gebleven. Door het gebruik
van grotere schepen en door mechanisering van zo-
wel de visvangst zelf als het sorteren is de intensi-
teit van de visserij echter toegenomen. De aanvoer-
gegevens, die in elk van de drie landen worden bij-
gehouden, geven niet altijd aan of de vis binnen of
buiten het Samenwerkingsgebied is gevangen. In
1995 is in de Waddenzee ongeveer 15 000 ton gar-
nalen gevangen (zie Figuur 2.9).

In november/december 1997 is een internationa-
le overeenkomst gesloten waarbij visserij in het
weekeinde en in de winter werd verboden. Deze
overeenkomst is door de vissers van de drie Wad-
denzee-landen op eigen initiatief gesloten om de
markt en de prijs van garnalen te stabiliseren. Als de
prijs onder de vijf gulden per kilo zakt treden beper-
kingen ten aanzien van tijd en aanvoer in werking.

Denemarken
In de Deense wateren ten westen van de ‘Garnalen-
grens’ (GG), die van het schiereiland Skallingen
naar Rømø loopt, is in de afgelopen tien jaar met
21 à 27 vergunninghoudende schepen op garnalen
gevist. Op naleving van de GG wordt sinds 1977

toegezien. De aanvoer bedroeg in Denemarken ge-
durende de afgelopen tien jaar gemiddeld rond
1500 ton per jaar met een waarde van ongeveer 5
miljoen euro, maar de aanvoer is de laatste twee
jaar toegenomen. (In Figuur 2.9 worden de gege-
vens over de aanvoer door Deense en buitenlandse
schepen samengevat). De belangrijkste aanvoerha-
vens zijn Havneby en Esbjerg. De voornaamste vis-
seizoenen zijn het tweede en het derde kwartaal
(Kristensen & Wellendorph, 1995).

Duitsland
In het Duitse deel van de Waddenzee bedraagt de
garnalenvangst ongeveer 10 000 ton per jaar met
een waarde van 20-30 miljoen euro. In Sleeswijk-
Holstein zijn 107 schepen bij de garnalenvisserij
betrokken (1996). In Nedersaksen werd de garna-
lenvisserij in 1997 bedreven met 121 vergunning-
houdende schepen die uitsluitend op garnalen vis-
ten en met nog eens 31 schepen die normaal voor
de platvisvisserij worden gebruikt maar waarmee in
dat jaar op garnalen werd gevist.

In Nedersaksen wordt in de tweede helft van het
jaar op garnalen voor veevoerproductie gevist, in
1995 nog door twee bedrijven maar sindsdien nog
maar door één. Deze bedrijfstak is niet erg winstge-
vend maar qua gewicht - een aanvoer van 1500 tot
3000 ton per jaar - komt de omvang van deze vorm
van garnalenvisserij overeen met ongeveer de helft
van de hoeveelheid die voor menselijke consumptie
in Nedersaksen wordt aangevoerd.

Na de instelling van het nationale park in de
Hamburgse Waddenzee, in april 1990, is de visserij
op Mossels en garnalen verboden in de kernzone
van het nationale park, dat bijna het gehele Be-
schermingsgebied en het Samenwerkingsgebied
beslaat. Op grond van de wet op het nationale park
zijn echter uitzonderingen mogelijk voor visserij op
garnalen voor menselijke consumptie in drie zeega-
ten binnen de kernzone. Dat zijn tevens de enige
aangewezen en bebakende bevaarbare wateren in
het Beschermingsgebied. Alle andere gebieden bui-
ten het Beschermingsgebied en binnen het Samen-
werkingsgebied zijn niet geschikt voor garnalenvis-
serij.

Nederland
In Nederland hebben ongeveer 90 schepen een ver-
gunning om op Garnalen te vissen. De gemiddelde
vangst per jaar was in Nederland 8500 ton in de
periode 1991-1995, waarvan 2800 ton in de Wad-
denzee werd gevangen. Het gebruik van sorteerma-
chines is in Nederland verplicht, omdat daardoor de
bijvangst sterk wordt verminderd. 
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2.6 Jacht

Van oudsher wordt in de Waddenzee gejaagd. In de
loop der tijd zijn echter de methoden, de uitrusting
en ook de doeleinden veranderd, evenals de wetge-
ving en de publieke opinie ten aanzien van jagen.
De jacht op watervogels betreft een aantal eenden-
, ganzen- en steltlopersoorten, afhankelijk van het
land. In de Waddenzee wordt niet meer op zeehon-
den gejaagd. (In Nederland is deze jacht in 1962
verboden, in Nedersaksen in 1973, in Sleeswijk-
Holstein in 1974 en in Denemarken in 1976). In de
verschillende landstreken worden om uiteenlopen-
de redenen ontheffingen verleend voor de jacht op
stropende Katten (Felis domesticus), Konijnen (Or-
yctolagus cuniculus), Hazen (Lepus europeus),
Reeën (Capreolus capreolus) en Fazanten (Phasia-
nus colchicus) (Jepsen, 1993).

In vroeger tijden behoorden de jacht op zeehon-
den en het vangen van watervogels - hoofdzakelijk
ganzen en eenden - tot het normale levensonder-
houd van de bewoners van de Waddenzee-eilanden
en de kuststreken. Watervogels werden ook gevan-
gen voor de verkoop, om zo het inkomen te vergro-
ten. De vele eendenkooien die nog langs de kust zijn
aan te treffen getuigen hiervan. Sommige ervan zijn
opgeknapt en fungeren onder andere als museum,
terwijl andere nog in gebruik zijn. Tegenwoordig is
jagen hoofdzakelijk een recreatieve bezigheid, met
uitzondering van de jacht op Konijnen ter bescher-
ming van de kust. De jacht in de moerasgebieden
achter de dijken is in sommige gebieden intensiever
dan de jacht in de Waddenzee zelf, in termen van het
aantal jagers, jachtdagen en buit (Rudfeld, 1990).

2.6.1 Denemarken

In het Deense Samenwerkingsgebied wordt op drie
manieren gejaagd: op de kwelders, met  motorbo-
ten en in de getijdengebieden. Eendenkooien mo-
gen sinds 1931 niet meer worden gebruikt. In 1992
is bij wet bepaald dat jagen in het Samenwerkings-
gebied geleidelijk zal worden uitgebannen, in over-
eenstemming met de trilaterale besluiten van 1991.
Vanwege eindeloze discussies heeft de Deense Ad-
viesraad voor de Waddenzee echter pas in 1997 een
akkoord kunnen sluiten over de herziening van het
jachtstelsel. Op grond van dit akkoord is sinds 1998,
met de afkondiging van de herziene wet, jagen in
het  Beschermingsgebied van de Deense Wadden-
zee (het huidige Fauna- en Natuurreservaat) verbo-
den, behalve in een kweldergebied van ongeveer
3.5 km2 dat op het vasteland ligt boven de gemid-
deld hoogwaterlijn. Voorts is van 1 oktober tot 31
januari jagen vanaf voor anker liggende schepen of
te voet (wadend) toegestaan ten westen van de lijn
die de buitenste punten van de eilanden verbindt.

Ter compensatie geldt een jachtverbod op watervo-
gels op het zuidoostelijke deel van het schiereiland
Skallingen en in enige kustgebieden die de staat
toebehoren op de eilanden Fanø, Mandø en Rømø;
deze gebieden hebben een totale oppervlakte van
ongeveer 15 km2 en maken nu alle deel uit van het
Beschermingsgebied op grond van de herziene wet.
Er gelden geen jachtbeperkingen voor het Samen-
werkingsgebied buiten het Beschermingsgebied.
Het gebruik van loden hagelkorrels is in Denemar-
ken bij de wet verboden.

2.6.2 Duitsland

In Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Nedersaksen
vormt de Jachtwet van de Bondsrepubliek (Bundes-
jagdgesetz) het raamwerk van de jachtwetten van
de deelstaten (Landesjagdgesetze). Voor de soorten
die voor de jacht geschikt zijn, zijn de jachtseizoe-
nen door de Bond bij verordening vastgesteld maar
de deelstaten mogen de duur van het jachtseizoen
verkorten. Een overeenkomst tussen de Jagersbond
en het Bondsministerie van Voedsel, Landbouw en
Bosbouw beveelt aan geen loden hagelkorrels te
gebruiken bij de jacht op watervogels in bepaalde
gebieden met een lage sedimentatiesnelheid. Wan-
neer deze aanbeveling onvoldoende effect sorteert,
zal worden overwogen een wettelijk verbod in te
stellen. In Sleeswijk-Holstein is het gebruik van lo-
den hagelkorrels in alle natuurreservaten verboden.

Sleeswijk-Holstein
Sleeswijk-Holstein is de enige staat in het Samen-
werkingsgebied met een open seizoen voor de jacht
op Rotganzen (Branta bernicla), namelijk van 1 no-
vember tot 15 januari van een half uur voor zons-
opgang tot 10 uur ‘s morgens. In de kernzone van
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Trilateraal beleid en beheer

De jacht op trekvogels is of zal in het Bescher-
mingsgebied of in een ecologisch en qua grootte
vergelijkbaar gebied binnen het Samenwerkings-
gebied, geleidelijk worden uitgebannen. (WSP §
9.1.11).

In het Samenwerkingsgebied mogen geen loden
hagelkorrels worden gebruikt. (WSP § 9.1.12).

De jacht op niet-migrerende soorten is in het Be-
schermingsgebied in principe alleen toegestaan
als de migrerende soorten daarvan geen nadeel
ondervinden. (WSP § 9.1.13).

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



het Beschermingsgebied (het nationale park) van
Sleeswijk-Holstein is jagen verboden sinds dit re-
servaat in 1985 is ingesteld. De jacht op watervo-
gels is op de wadplaten binnen het Beschermings-
gebied, met uitzondering van de monding van de
Elbe, sinds 1989 verboden. Jagen wordt geleidelijk
uitgebannen in de jachtgebieden op de kwelders
binnen het Beschermingsgebied. Deze gebieden
omvatten ook de 150 m brede strook tussen de
grens van het Beschermingsgebied en de dijk. In
1998 was jagen nog toegestaan in zes jachtgebie-
den (vroeger 65). In 2003 zal de jacht in deze ge-
bieden gefaseerd zijn uitgebannen. In een 58 km2

groot slikplatengebied in de monding van de Elbe is
jagen tot 2012 toegestaan, maar er wordt over ge-
dacht de datum tot 2000 te vervroegen. Op gevo-
gelte en wild dat om de pels wordt gejaagd mag
volgens de jachtwetten van de deelstaat worden
gejaagd op de eilanden en op de grote halligen
Langeneß, Oland, Hooge, Gröde en Nordstrandisch-
moor (dat wil zeggen in de delen van het Samen-
werkingsgebied buiten het Beschermingsgebied) en
ook in gebieden aan de landzijde van de zeedijken
op de vastelandskust. Jagen op wild gevogelte is
echter niet toegestaan in de wetlands-natuurreser-
vaten die aan het Samenwerkingsgebied grenzen.

Om schade aan landbouwgewassen te voorko-
men, worden op de eilanden en langs de kust van
het vasteland in het gesloten seizoen vergunningen
afgegeven voor de jacht op landbouwgronden op
Brandganzen (Branta leucopsis), Grauwe ganzen
(Anser anser), Rotganzen en Smienten (Anas pene-
lope) en Wilde eend (Anas platyrhynchos). Het aan-
tal Rotganzen dat aan de westkust van Sleeswijk-
Holstein wordt geschoten, is sinds 1991/92 geste-
gen. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat er in
het voorjaar meer vogels mogen worden geschoten
om vogels van de gewassen weg te houden. Sedert
de vroege jaren negentig zijn ook meer vergunnin-
gen afgegeven vanwege de sterk toegenomen
schade die door Smienten aan gewassen werd toe-
gebracht. Sinds in Sleeswijk-Holstein het aantal
geschoten vogels per soort wordt bijgehouden,
fluctueert het aantal geschoten Rotganzen tussen
536 en 1342 per jaar. Deze aantallen zijn klein in
vergelijking tot het aantal vogels dat het gebied in
het voor- en najaar gebruikt en het effect van deze
lage jachtdruk kan als marginaal worden be-
schouwd, al zou het toch tot een verschuiving in de
distributie kunnen leiden en de gevoeligheid voor
verstoringen kunnen vergroten.

Op grond van het Halligen Programma is het
schieten van Rotganzen niet toegestaan tijdens het
gesloten seizoen, wat betekent dat er op de halli-
gen buiten het jachtseizoen geen speciale jachtver-
gunningen mogen worden afgegeven. Het Compen-
satiestelsel betreffende natuurlijke kwelders van
het Halligen Programma, dat voorziet in schade-

loosstelling voor boeren die in hun kweldergebied
geen landbouw kunnen bedrijven, verbiedt versto-
ring van (en daarmee jacht op) rustende en voed-
selzoekende Rotganzen in die gebieden waar het
programma van kracht is. Het Halligen Programma
financiert activiteiten die natuurbehoud bevorde-
ren, biedt schadeloosstelling voor beperkingen van
landbouwactiviteiten en biedt schadeloosstelling
voor door Rotganzen veroorzaakte schade aan wei-
degebieden.

De traditionele manier van eendenvangst met
eendenkooien is nog steeds toegestaan in vier een-
denkooien op het eiland Föhr, in de periode tussen
1 september en 15 december. Per seizoen mogen
maximaal 600 Wilde eenden worden gevangen.

Hamburg
Met de instelling, in april 1990, van het nationale
park in de Hamburgse Waddenzee werd jagen in
het gehele Beschermingsgebied verboden. Volgens
de wet op het nationale park zijn echter op het ei-
land Neuwerk binnen de dijken ontheffingen moge-
lijk voor de jacht op stropende Katten en voor de
regulering van de hazenstand. De hazenstand op
het eiland, op een binnendijks gebied van 0.9 km2

levend, wordt geschat op ongeveer 200 dieren met
nog eens 50 dieren die buitendijks leven. Op het ei-
land leven geen natuurlijke predatoren van de Haas
zoals Vossen (Vulpes vulpes), marters (Martes spp.)
of Bunzingen (Putorius putorius) en daarom is re-
gulering van de stand nodig om in het gebied land-
bouw te kunnen bedrijven. De Haas moet echter
wel worden behouden. Ieder jaar worden maximaal
60 hazen geschoten.

Nedersaksen
Sedert 1 januari 1995 is de jacht op de wadplaten,
jachtgebieden die onder de gemiddeld hoogwater-
lijn liggen, in het hele Samenwerkingsgebied van
Nedersaksen geleidelijk afgeschaft. Volgens de
doelstelling mag jacht op de kwelders die de staat
toebehoren in de toekomst alleen worden uitgeoe-
fend als dit in overeenstemming is met de bescher-
mingsdoelstellingen. De verordening op het natio-
nale park legt geen beperkingen op aan de jacht in
verpachte gebieden boven de gemiddeld hoogwa-
terlijn. In de kernzone is jacht op watervogels ech-
ter verboden, waarbij een uitzondering mogelijk is
voor jacht op de eilanden gedurende tien dagen per
jaar. Opgemerkt dient te worden dat ook delen van
de eilanden tot de kernzones van het nationale park
behoren. Hier is jagen nog steeds mogelijk, bijvoor-
beeld op Hazen en andere zoogdiersoorten en op
gevogelte als Fazanten. Bij pachtovereenkomsten
legt de overheid als grondeigenaar meer beperkin-
gen op, zoals een jachtverbod in de kwelders op
sommige delen van de eilanden (met name de oos-
telijke delen) en een korter jachtseizoen. Nieuwe
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pachtovereenkomsten verbieden het jagen in kwel-
ders tijdens vloed en tijdens internationale telda-
gen van watervogels. Het Duitse deel van het Dol-
lardgebied behoort niet tot het nationale park maar
is in 1980 aangewezen als natuurreservaat en
maakt daardoor deel uit van het Beschermingsge-
bied. Op de kwelders, die ongeveer 3.7 km2 van het
natuurreservaat beslaan, gelden geen jachtbeper-
kingen en in dit gebied wordt naar verhouding in-
tensief gejaagd.

2.6.3 Nederland

In Nederland is jagen op de wadplaten of met mo-
torboten verboden, zodat de jacht in het Bescher-
mingsgebied (PKB-gebied) beperkt is tot gebieden
die boven de gemiddeld hoogwaterlijn liggen, na-
melijk de kwelders en de duinen en een aantal
landinwaarts gelegen gebieden buiten het Samen-
werkingsgebied. Er mag ook niet worden gejaagd
tijdens vloed. Jagen op de kwelders is alleen geoor-
loofd op grond in particulier eigendom (ongeveer
25 km2); dit is ongeveer 50% van het totale kwel-
dergebied. Maar bijna alle kwelders in particulier
eigendom vallen onder de Natuurbeschermingswet.
Dat betekent dat geen vergunningen worden afge-
geven voor jacht in deze gebieden behalve in uit-
zonderlijke gevallen, namelijk bij schade aan de na-
tuur of aan de zeewering. Volgens de nieuwe natio-
nale Flora- en Faunabeschermingswet, die in 1999
van kracht wordt, mag op de volgende soorten wor-
den gejaagd (tijdens de vastgestelde jachtseizoe-
nen): Wilde eend, Kolgans (Anser albifrons), Patrijs
(Perdix perdix), Fazant, Konijn en Haas.

Er zijn in totaal zeventien geregistreerde een-
denkooien op de Waddenzee-eilanden en op de
vastelandskust, waarvan er tien tot twaalf nog in
gebruik zijn. Daarvan liggen er vier buitendijks op
Terschelling binnen het Beschermingsgebied. Rond
geregistreerde eendenkooien mag in een cirkel met
een diameter van ongeveer 1100 m niet worden ge-
jaagd. Er zijn geen recente vangstgegevens voor
eendenkooien in het Samenwerkingsgebied bekend.
Afgaand op gegevens uit eerdere jaren bestaat de
vangst voornamelijk uit Wilde eenden (1989/90:
per eendenkooi ongeveer 1000 Wilde eenden, 100
Smienten, 100 Wintertalingen (Anas crecca) en
kleine aantallen Pijlstaarten (Anas acuta) en Slo-
beenden (Anas clypeata)). Sinds 1996 is alleen
jacht op Wilde eenden en Smienten toegestaan.
Opgemerkt dient te worden dat bijna geen Smien-
ten zijn gevangen. Handel in Smienten is verboden,
handel in Wilde eenden is toegestaan. Het gebruik
van loden hagelkorrels is in Nederland bij de wet
verboden.

2.7 Militaire activiteiten

Gebruik van het Samenwerkingsgebied en de aan-
grenzende gebieden voor militaire activiteiten is na
de Tweede Wereldoorlog begonnen. Het gebied was
groot en wijd en kende weinig obstakels, wat het
aanwijzen  van beveiligde zones vergemakkelijkte.
De activiteiten stonden en staan op gespannen voet
met de natuurbescherming, wat sterk naar voren
kwam toen in de jaren zeventig en tachtig in de he-
le Waddenzee natuurbeschermingsprojecten wer-
den opgezet. Vooral de geluidshinder als gevolg van
de militaire activiteiten is een probleem.

De militaire gebieden en activiteiten in het Sa-
menwerkingsgebied omvatten oefen- en schietter-
reinen voor de landmacht en de luchtmacht, test-
gebieden van militair materieel, gebieden voor
vluchten op lage hoogte en luchtdoeloefeningen,
en bijbehorende vluchten van vliegtuigen en heli-
kopters. De meeste activiteiten vinden plaats in het
westelijke deel van het Nederlandse Samenwer-
kingsgebied maar de activiteiten en oefenterreinen
zijn de laatste jaren in het hele gebied verminderd.
Een kaart met de locaties van de oefenterreinen en
de activiteiten is in Figuur 2.10 afgebeeld. In het
navolgende wordt een korte beschrijving gegeven
van de activiteiten op iedere locatie die binnen Sa-
menwerkingsgebied ligt of er uitwerking op heeft.
De marinebases in Den Helder, Nederland, en in
Wilhelmshaven, Duitsland, worden niet behandeld
omdat hun betekenis voor het Samenwerkingsge-
bied van ondergeschikt belang is. Hun betekenis is
vergelijkbaar met die van gewone handelshavens.

2.7.1 Militaire oefenterreinen

Zeefront
Zeefront bestaat uit betrekkelijk kleine oefenterrei-
nen bij Den Helder buiten het Samenwerkingsge-
bied. De beveiligde zone ligt binnen het Samenwer-
kingsgebied.

Mokbaai
Mokbaai omvat een amfibisch oefenterrein met een
militaire kazerne; de permanente bezetting bestaat
uit 100 personen. De oefeningen, waaraan rubber-
boten, landingsvaartuigen en helikopters van de
marine meedoen, zijn beperkt tot werkdagen. Bij de
planning van oefeningen wordt rekening gehouden
met de broed- en ruiperioden van vogels. Ten be-
hoeve van de landingsvaartuigen wordt de vaargeul
regelmatig uitgebaggerd.

Breezanddijk
Breezanddijk is een testschietterrein in het IJssel-
meer aan de Afsluitdijk en wordt ongeveer 85 da-
gen per jaar gebruikt. De activiteiten vinden niet
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plaats binnen het Samenwerkingsgebied en veroor-
zaken slechts in beperkte mate geluidshinder.

Vliehors
De Vliehors is een schietterrein voor militaire vlieg-
tuigen van de NAVO op het eiland Vlieland en
wordt op werkdagen gebruikt voor het schieten
met kanonnen, het afvuren van raketten en het af-
gooien van bommen. De beveiligde zone ligt buiten
de noordkust van het eiland binnen het Samenwer-
kingsgebied. Om verstoring te beperken, worden in
de periode van 1 maart tot 15 september geen ex-
plosieven afgeworpen. Verder ligt de vliegroute
buiten de kust om verstoring op het naburige eiland
Texel te beperken. Het gebruik van deze locatie is
tussen 1989 en 1993 met 58% verminderd, in ter-
men van vliegbewegingen op de Vliehors en de
Noordvaarder. De activiteiten op deze laatste loca-
tie zijn in 1995 gestaakt en verplaatst naar de Vlie-
hors. Munitieresten worden regelmatig opgeruimd.

Vlieland
De locatie Vlieland wordt gebruikt voor schietoefe-
ningen met tanks. Om de verstoringen ten gevolge
van deze activiteit te beperken, is de periode waar-
in schietoefeningen plaatsvinden beperkt tot 1 sep-
tember - 15 april. De beveiligde zone ligt ten zui-
den van het eiland. Naar verwachting zou het aan-
tal schietoefeningen in 1998 met ongeveer 20%
zijn teruggebracht in vergelijking tot 1989. Muni-
tieresten worden regelmatig opgeruimd.

Marnewaard
Het schietterrein Marnewaard, waar wordt geoe-
fend met machinegeweren, ligt in het ingedijkte
Lauwersmeer en grenst aan het Samenwerkingsge-
bied; de beveiligde zone ligt in het Samenwerkings-
gebied. Deze locatie wordt maximaal 42 dagen per
jaar gebruikt. Het aantal schietoefeningen zal naar
verwachting met 15% afnemen ten opzichte van
1989. Munitieresten worden na elke oefening opge-
ruimd. Deze locatie zal worden aangepast om de
hoeveelheid munitieresten die in het terrein terecht-
komen te beperken. In verband met het oefenterrein
is in de Lauwersmeer een kazerne gebouwd. (Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat, 1996 a,c).

Meldorfer Bucht
Meldorfer Bucht is een testterrein voor nieuwe wa-
pens van het Duitse Ministerie van Defensie. De
proeven worden ondernomen vanaf platforms op de
zeedijk en de gebieden waar de doelen zich bevinden
liggen in de Meldorfer Bucht, een baai. De beveiligde
zone beslaat een gebied van ongeveer 12 000 ha,
waarvan 700 ha in de kernzone ligt (zone 1). De res-
ten van afgevuurde projectielen worden met heli-
kopters uit de Waddenzee opgevist en het gebied
wordt uit veiligheidsoverwegingen voorafgaand aan
proeven met helikopters geïnspecteerd. Het aantal
testdagen is van 70-90 dagen per jaar teruggebracht
tot ongeveer 20-30 dagen. De proeven worden me-
rendeels uitgevoerd tussen november en eind maart.
Er worden geen proeven uitgevoerd in de periode van
midden juni tot midden september. In die periode
valt het ruiseizoen van de Bergeend (Tadorna tador-
na) en is het grootste deel van de hele populatie Ber-
geenden in het gebied aanwezig.

De regering van Sleeswijk-Holstein heeft inge-
volge een resolutie van het parlement verklaard dat
zij van plan is de activiteiten in de Meldorfer Bucht
gefaseerd te beëindigen. Deze activiteiten vallen
echter onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de Bondsregering en die heeft aangegeven dat
zij de testlocatie wil behouden. De Natuurbescher-
mingswet van de Bondsrepubliek maakt een voor-
behoud ten aanzien van dergelijke defensieactivi-
teiten. Voorts streeft de directie van het nationale
park van Sleeswijk-Holstein ernaar de geluidsover-
last tot een minimum te beperken door instelling
van luchtcorridors, in samenspraak met de betrok-
ken luchtmachteenheden (Stock et al., 1996).

Rømø
Het noordelijk deel van het eiland Rømø is een
schietterrein waar militaire vliegtuigen van de NA-
VO op lage hoogte oefenen met kanonnen en raket-
ten. De beveiligde zone beslaat het noordelijke deel
van het eiland en een deel van het zeegat tussen
Mandø en Rømø. Tijdens oefeningen is een nog
groter gebied gesloten voor vliegverkeer. De activi-
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Verstoringen door militaire activiteiten zijn, of
zullen worden verminderd, en de mogelijkheden
tot verdere concentratie en/of gefaseerde beëin-
diging van militaire activiteiten zullen regelmatig
worden onderzocht. (WSP § 9.1.21).

De negatieve effecten van vliegen op lage hoogte
door militaire vliegtuigen zijn, of zullen worden
verminderd door het aantal vluchten te vermin-
deren en de maximumsnelheid te verlagen. (WSP
§ 9.1.22).

Acties om verstoringen door militair luchtverkeer
in het Samenwerkingsgebied tot een minimum
terug te brengen, zullen in samenwerking wor-
den ondernomen. (WSP § 9.1.23).

Aanwijzing van overbodig geworden schietterrei-
nen als natuurbeschermingsgebieden heeft hoge
prioriteit. (WSP § 9.1.24).

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



teiten vinden meestal plaats tijdens de zomer maar
normaal gesproken niet in juli. Het aantal vluchten
bedroeg 166 in 1996, in 1997 nam het aantal af tot
110 maar in 1998 is het weer gestegen. Het aantal
vluchten is aanzienlijk verminderd vanwege de al-
gemene afslanking van de luchtmacht. Er is een
vlieghoogte van 100 meter en in bijzondere geval-
len van 30 meter toegestaan. Het oefenterrein
wordt slechts zeer beperkt door buitenlandse lucht-
machtstrijdkrachten gebruikt.

Ho Bugt, Skallingen en Oksbøl
Grondstrijdkrachten mogen landingsoefeningen
uitvoeren in de Ho Bugt (een baai) en aan de kust
van Skallingen ten noorden 55°38’ Noorderbreedte.
Het grote oefen- en schietterrein Oksbøl ligt ten
noorden van het Samenwerkingsgebied. In verband

met oefeningen op dit oefen- en schietterrein in
augustus en september wordt één of twee dagen in
luchtcorridors boven het noordelijk deel van het
Deense Samenwerkingsgebied gevlogen (Informatie
afkomstig van de Afdeling Natuurreservaten van de
Dienst Bosbouw en Natuurbeheer).

2.7.2 Andere militaire activiteiten

Andere militaire activiteiten betreffen het luchtver-
keer en verkeer in verband met het gebruik van de
oefenterreinen. In het Nederlandse Samenwer-
kingsgebied worden bijvoorbeeld helikopters ge-
bruikt als reserve tijdens oefeningen op de oefen-
terreinen. Er zijn speciale helikopterroutes inge-
steld om de overlast, bijvoorbeeld aan de kusten
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van de eilanden, te beperken en de minimumvlieg-
hoogte is 500-600 voet onder normale weersom-
standigheden.

In het Nederlandse Samenwerkingsgebied kruist
een NAVO-route voor vluchten op lage hoogte, met
een benedengrens van 75 m, het Samenwerkings-
gebied tussen de eilanden Schiermonnikoog en
Ameland. Om de geluidsoverlast te beperken is de
maximaal toegestane snelheid hier verlaagd tot
780 km/uur, het maximum aantal vliegtuigen per
formatie tot vier en het totale aantal vluchten per
jaar tot 2000. De route mag alleen van maandag
tot en met donderdag worden gebruikt. De route is
een tijdlang niet gebruikt vanwege onenigheid bin-
nen de NAVO over de verdeling van de vluchten op
lage hoogte. De definitieve beslissing over handha-
ving van de route moet nog worden genomen. Tij-
dens manoeuvres zijn vluchten op lage hoogte niet
meer toegestaan, wat betekent dat de minimum
vlieghoogte 300 m is (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 1996c).

In Duitsland is de minimum vlieghoogte voor
militaire vliegtuigen boven land in het algemeen
1000 voet (305 m). Boven grote delen van de Duit-
se Waddenzee, met de status van nationaal park,
moeten straalvliegtuigen een minimumhoogte van
3000 voet (915 m) en overige toestellen een mini-
mumhoogte van 2000 voet (610 m) aanhouden, be-
halve in geval van bijzondere operaties en bij slech-
te weersomstandigheden. De Leybucht, de Buiten-
Weser en de Jade met inbegrip van de Jadebaai be-
horen tot een gebied waar vluchten op lage hoogte
mogen worden uitgevoerd met een benedengrens
van 500 voet (152 m). Volgens de huidige informa-
tie is verstoring door militaire vliegtuigen boven
het nationale park van Sleeswijk-Holstein beperkt
tot minder dan tien keer per jaar. Dit wordt behalve
door het instellen van minimum vlieghoogtes ook
veroorzaakt een afname van het aantal militaire
vliegvelden in de omgeving (Stock et al., 1996). Er
liggen verscheidene militaire vliegvelden in de na-
bijheid van het Samenwerkingsgebied (De Kooy en
Leeuwarden in Nederland; Jever, Wittmund, Nord-
holz, Eggebek/Tarp en Kropp in Duitsland; Skrydst-
rup in Denemarken) maar er is geen direct verband
tussen deze vliegvelden en het gebruik dat van het
Samenwerkingsgebied wordt gemaakt door militai-
re vliegtuigen.

2.7.3 Verlaten oefenterreinen

Naast de bovengenoemde reducties zijn in de afge-
lopen jaren drie oefenterreinen verlaten:
• Den Helder/Lutjewaard, een schietterrein binnen

het Beschermingsgebied;
• Noordvaarder op Terschelling, per 1 juli 1995; de

oefeningen zijn verplaatst naar de Vliehors. Het
terrein is ontdaan van munitieresten. Aanwij-
zing van het gebied als natuurreservaat zal wor-
den overwogen in het kader van het algemene
beschermingsregime voor de eilanden;

• Königshafen, een oefenterrein op het eiland Sylt,
sinds oktober 1992; dit oefenterrein lag buiten
het Beschermingsgebied.

Naast de reguleringen en reducties die hierboven
zijn aangegeven voor de afzonderlijke oefenterrei-
nen, heeft de Nederlandse regering in 1989 aange-
geven ernaar te streven de milieueffecten van mili-
taire activiteiten in tien jaar tijd met 25% te ver-
minderen. Deze doelstelling is bereikt, maar de ver-
antwoordelijke bewindslieden hebben laten weten
verder te willen gaan dan de doelstelling (Ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat, 1996c).

2.8  Gas en Olie

Exploratie en exploitatie van gas en olie in het Sa-
menwerkingsgebied is in de jaren zeventig en de
vroege jaren tachtig op gang gekomen. De inspan-
ning met betrekking tot olie- en gasvoorraden in
dit gebied omvat een grote verscheidenheid aan re-
gels en aan activiteiten, zoals seismisch onderzoek,
exploratie en exploitatie, en aanleg van transport-
leidingen. Een overzicht van de exploratie- en ex-
ploitatieactiviteiten met betrekking tot olie en gas
wordt in Figuur 2.11 gegeven. In alledrie de landen
aan de Waddenzee valt het energiebeheer onder
het ministerie van Economische Zaken.

2.8.1 Nederland

Voor grote delen van het Nederlandse Samenwer-
kingsgebied zijn concessies verleend (zie Figuur 2.11).

Exploitatie
In het Nederlandse deel van het Samenwerkingsge-
bied bevinden zich op dit moment twee gas-exploi-
tatiegebieden, het ene in het Beschermingsgebied
en het andere erbuiten. De totale gasvoorraad in
het Nederlandse Beschermingsgebied wordt door
de NAM geschat op tussen de 72 en 221 biljoen m3. 

De exploitatie van aardgas in het concessiegebied
Zuidwal (Elf/Petroland) in het westelijke deel van
de Nederlandse Waddenzee nabij Harlingen, betreft
een veld dat wordt geschat op 22 biljoen m3 aan
exploiteerbaar aardgas. Met de exploitatie is in
1989 begonnen. Het gas wordt door een aardgas-
leiding naar een verwerkingsstation bij Harlingen
gepompt. Alle lozingen van de exploitatielocatie
worden aan land gebracht.
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In het concessiegebied Noord-Friesland (NAM/ Mo-
bil), dat zich uitstrekt over het vasteland, het Be-
schermingsgebied en het Samenwerkingsgebied,
vindt op drie locaties in het gaswingebied op Ame-
land aardgaswinning plaats: een locatie aan de
oostkant van Ameland en twee locaties in het aan-
grenzende deel van de Noordzee. Alledrie de loca-
ties liggen binnen het Samenwerkingsgebied. De
locatie op het eiland mag alleen in bedrijf zijn in de
winterperiode van oktober tot april. Het gas wordt
naar een verwerkingsstation aan de Groningse kust
getransporteerd door de zogenoemde NGT aardgas-
leiding die ten noorden van de eilanden loopt en de
Waddenzee ten oosten van Rottumeroog kruist. In
1996 bedroeg de totale productie van deze conces-
siegebieden (Zuidwal en Noord-Friesland) 3.6 bil-
joen m3 (respectievelijk 0.8 en 2.8), ongeveer 5.9%
van de totale productie van de op het vasteland
geëxploiteerde aardgasvelden in Nederland (Minis-
terie van Economische Zaken: Olie en gas in Neder-
land, exploratie en productie 1996).
In het algemeen gelden voor aardgasexploitatie in
het Samenwerkingsgebied de volgende basisregels: 
• in het Beschermingsgebied en op Schiermonnik-

oog wordt nieuwe exploitatie niet toegestaan;
• lozing van afvalstoffen, met inbegrip van slijp-

sel, is in het Beschermingsgebied verboden;
• in de permanent gesloten gebieden is exploratie

algemeen verboden;
• nieuwe vergunningen voor exploratie in het

concessiegebied binnen het Beschermingsge-
bied zullen alleen worden afgegeven als redelij-
kerwijs kan worden aangenomen dat het gas
buiten het Beschermingsgebied of vanaf het be-
staande productieplatform Zuidwal kan worden
gewonnen.

Exploratie
Er zijn vergunningen verleend voor exploratieborin-
gen in de kustwateren van het Samenwerkingsge-
bied, buiten het Beschermingsgebied, bij Terschel-
ling, Vlieland en Texel. Het oostelijk deel van Ter-
schelling valt hier in theorie buiten maar diverse
maatschappijen hebben vergunningen voor explo-
ratieboringen in dit gebied. Op het ogenblik zijn er
geen plannen voor exploratieboringen bekend. In
het verleden zijn wel exploratieboringen uitge-
voerd. Aangaande het verlenen van de noodzakelij-
ke vergunningen zullen de procedures met betrek-
king tot de milieueffectrapportage (MER) in nadere
beschouwing moeten worden genomen met het
oog op een mogelijk cumulatief effect van explora-
tieboringen binnen en buiten het gebied (het Be-
schermingsgebied).

In februari 1996 zijn door het Ministerie van
Economische Zaken vergunningen afgegeven voor
gasexploratieboringen op vier locaties in het Neder-
landse deel van het Samenwerkingsgebied buiten

het Beschermingsgebied (Pinkegat A, Plaatgat A,
Ballonplaat A, Huibertplaat D en de boorlocatie Bal-
lum A op Ameland). Nadat de Nederlandse Wadden-
vereniging een klacht had ingediend, werden de ex-
ploratieboringen op last van de rechter eerst uitge-
steld en vervolgens op 18 juli 1998 nietig verklaard.
De motivering van de rechter was dat het besluit om
vergunning te verlenen voor boringen op vier loca-
ties was genomen op grond van slechts één milieu-
effectrapportage. Een voorwaarde voor het verlenen
van eventuele nieuwe vergunningen is dat aanvul-
lende milieueffectrapportages worden uitgevoerd.

Er zijn voorlopige vergunningen uitgegeven voor
exploratieboringen in het Beschermingsgebied. De-
ze vergunningen kunnen echter pas definitief wor-
den afgegeven na een rechterlijke uitspraak over de
exploratieboringen in de kustwateren in het Samen-
werkingsgebied buiten het Beschermingsgebied.
Daarna kan de formele inspraakprocedure beginnen.

Lozing van slijpsel
In Nederland is lozing van door olie verontreinigd
slijpsel sinds 1 januari 1993 verboden. Er is een
overeenkomst in voorbereiding tussen de Neder-
landse regering en de olie-industrie die onder an-
dere maatregelen zal omvatten voor hergebruik van
chemicaliën en de vervanging van milieuverontrei-
nigende stoffen door milieuvriendelijke stoffen.

Pijpleidingen
Tussen de Waddeneilanden en het vasteland lopen
toevoerleidingen naar de eilanden en twee aard-
gasleidingen van de Nederlandse exploitatiegebie-
den offshore naar het vasteland. De NGT-aardgas-
leiding, die de Waddenzee ten oosten van Rottu-
meroog kruist, transporteert aardgas van exploita-
tielocaties in de Noordzee en van twee locaties in
het concessiegebied Noord-Friesland, namelijk de
locatie op Oost-Ameland en een locatie in de off-
shore-zone even ten noorden van Ameland (Figuur
2.12). Het gas van de Zuidwal-exploitatielocatie in
het Beschermingsgebied in de Waddenzee wordt
naar het vasteland getransporteerd door een pijp-
leiding die in Harlingen uitkomt (Figuur 2.12). Op
grond van de PKB zullen, behoudens overwegende
belangen van internationale aard, geen vergunnin-
gen worden afgegeven voor de aanleg van pijplei-
dingen in het Nederlandse deel van de Waddenzee
die zijn bestemd voor transport van gas of olie naar
het vasteland. Op dit moment zijn er geen plannen
voor de aanleg van nieuwe pijpleidingen.

Seismisch onderzoek
Seismisch onderzoek in het concessiegebied van
het Nederlandse deel van de Waddenzee is gebon-
den aan de bepalingen in de overeenkomst tussen
de betrokken maatschappijen en de Nederlandse
regering (zorgvuldige afweging en strenge voor-
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waarden). Seismisch onderzoek in gebieden waar-
voor geen concessies zijn verleend, zal worden
overwogen na een op initiatief van de betrokken
maatschappij uitgevoerde milieueffectrapportage.
Sedert 1988 is in een aantal delen van de Neder-
landse Waddenzee seismisch onderzoek uitgevoerd.
In de afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd in de
concessiegebieden binnen het Beschermingsgebied.
De NAM zal ook een vergunning aanvragen voor het
doen van seismisch onderzoek buiten de concessie-
gebieden. Voor dit doel wordt op het ogenblik een
procedure voor milieueffectrapportage ontwikkeld.

2.8.2 Duitsland

Voor het grootste deel van de Duitse Waddenzee
zijn concessies verleend (Figuur 2.11). De situatie
met betrekking tot exploratie, exploitatie en seis-
misch onderzoek in de verschillende delen van de
Duitse Waddenzee wordt hieronder beschreven.
Voor alle installaties in het Duitse Samenwerkings-
gebied geldt nul-lozing.
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Lozingen bij olie- en gasexploratie en
exploitatie activiteiten

Bij de exploratie en exploitatie van de energie-
bronnen in de Noordzee, zowel als in het Samen-
werkingsgebied, dienen ten minste alle interna-
tionale overeenkomsten die in de daartoe geëi-
gende fora zijn gesloten, te worden nageleefd.
Dit houdt onder andere een verbod in op lozing
van oliehoudend slib en slijpsel. Storting of lo-
zing van waterig slib en/of slijpsel is alleen toe-
gestaan wanneer aan de betreffende PARCOM
overeenkomsten wordt voldaan. (WSP § 2.1.8).

Het lekken van toxische stoffen uit beschermen-
de coatings van pijpleidingen en andere installa-
ties zal worden vermeden door gebruik te maken
van geschikte materialen. (WSP § 2.1.9).

In het Beschermingsgebied zullen offshore-acti-
viteiten die schadelijk zijn voor het Waddenzee-
milieu worden beperkt en zal nul-lozing gelden.
In het Samenwerkingsgebied buiten het Bescher-
mingsgebied zullen lozingen van waterig slib en
slijpsel zoveel mogelijk worden verminderd door
toepassing van het principe van de Beste Be-
schikbare Technieken en door een verbod op lo-
zing van productiewater van productieplatfor-
men. (WSP § 2.1.10).

Infrastructurele werken
Nieuwe infrastructurele werken die permanente
of langdurige effecten hebben dienen niet in
kwelders te worden gebouwd. (WSP § 3.1.14).

Nieuwe vergunningen voor de aanleg van pijplei-
dingen in kwelders voor het transport van gas en
olie zullen niet worden verleend, tenzij zulks no-
dig is om dwingende redenen van doorslagge-
vend algemeen belang. In dat geval dienen de
constructiemethode en de planning van het tracé
van de pijpleiding van dien aard te zijn dat de

milieueffecten op het ecosysteem Waddenzee tot
een minimum worden beperkt, en permanente of
langdurige negatieve gevolgen worden voorko-
men. (WSP § 3.1.16; met verwijzing naar §
4.1.13).

Mineralenwinning en infrastructuur
In het Beschermingsgebied zullen geen nieuwe
installaties voor de exploitatie van olie of gas
worden toegestaan. Exploratieactiviteiten binnen
het Beschermingsgebied zijn toegestaan als re-
delijkerwijs kan worden aangenomen dat win-
ning van de voorraden van buiten het Bescher-
mingsgebied plaats kan vinden. Netto verlies van
natuurwaarden moet worden voorkomen. Explo-
ratieactiviteiten zullen derhalve worden geregu-
leerd naar tijd en plaats. Waar dat van toepassing
is, dient begeleidend onderzoek te worden ge-
daan en moeten maatregelen worden genomen
om schadelijke gevolgen te verzachten en te
compenseren. (WSP § 4.1.10).

De aanleg en de planning van pijpleidingen die-
nen zodanig te geschieden dat de milieueffecten
op het Waddenzee-ecosysteem tot een minimum
worden beperkt en permanente of langdurige ne-
gatieve gevolgen worden vermeden of, als dit
niet mogelijk is, gecompenseerd. In het Bescher-
mingsgebied zullen geen nieuwe vergunningen
worden afgegeven voor de aanleg van pijpleidin-
gen voor het transport van olie of gas in het ge-
tijdengebied, tenzij zulks nodig is om dwingende
redenen van doorslaggevend algemeen belang en
als er geen alternatief kan worden gevonden.
(WSP § 4.1.13; met verwijzing naar § 3.1.16).

Om verder verlies van duingebied te voorkomen,
zal bestaande infrastructuur in principe niet
worden uitgebreid en zullen, in principe, geen
nieuwe bouwwerken worden toegestaan. (WSP §
5.1.4).

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



Nedersaksen
Exploitatie
Op het ogenblik vindt op twee locaties in het Ne-
dersaksische Samenwerkingsgebied aardgaswin-
ning plaats: 
• Leybucht Z 1, in het aardgasveld Juist-Leybucht I

in het concessiegebied Juist, ligt binnen het Be-
schermingsgebied. In 1977 is met exploitatie
begonnen. In 1996 was de productie 12.41 mil-
joen m3 (WEG 1996). Het gas wordt via een
aardgasleiding naar het vasteland gevoerd. Het
is niet mogelijk de duur van de exploitatie aan te
geven. 

• Manslagt Z 1, in het aardgasveld Groothusen II
in het concessiegebied Groothusen, ligt in het
Eems-estuarium buiten het Beschermingsge-
bied. Sinds 1990 mogen hier exploratieboringen

worden uitgevoerd. Nadat winbare hoeveelhe-
den aardgas waren gevonden begon in 1993 de
exploitatie, met een volume van 4.1 miljoen m3

in het eerste jaar. De productie werd vervolgens
opgevoerd tot 282.8 miljoen m3 in 1996. In
1998 werd nog 116.99 miljoen m3 gewonnen.
Het platform is aangesloten op de reeds be-
staande pijpleiding van de in 1993 gesloten lo-
catie Emshörn Z 1a in het Beschermingsgebied.

Exploratie
In Nedersaksen zijn vergunningen afgegeven voor
exploratieboringen buiten het Beschermingsgebied
bij Dukegat Z 1 en Emshörn Z 2 in het aardgasveld
Groothusen-Emshörn binnen het concessiegebied
Groothusen. Deze twee locaties liggen in het Eems-
estuarium, net buiten het nationale park en het Be-
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Figuur 2.11. Activiteiten met
betrekking tot exploratie en

exploitatie van olie en gas in
het Samenwerkingsgebied.



schermingsgebied. Beide exploratieboringen waren
niet succesvol. Op het ogenblik hebben de conces-
siehouders geen plannen voor exploratie of exploi-
tatie binnen de grenzen van het Nedersaksische
deel van het Beschermingsgebied (het nationale
park).

Pijpleidingen en seismisch onderzoek
Door de Nordpipe-pijpleiding wordt aardgas van
het Noorse continentaal plat naar de Phillips Petro-
leum verwerkingsinstallatie Rysumer Nacken ten
westen van Emden getransporteerd. Deze pijplei-
ding komt de Waddenzee binnen bij het eiland Juist
en loopt via Memmert naar het vasteland ten zui-
den van de Leybucht (zie Figuur 2.12). Transport
van gas door deze leiding is in 1977 begonnen van-
uit het Ekofisk-veld. De pijpleiding is in 1985 ver-

lengd om gas van locaties ten noorden van het
Ekofisk-veld te transporteren en is nu 880 km lang.
De capaciteit van de pijpleiding is ongeveer 100
miljoen m3 per dag; de werkelijke levering per dag
is ongeveer 60 miljoen m3. De eindbestemmingen
van het gas zijn Duitsland, Nederland, België en
Frankrijk. Het dekt 15% van de West-Europese
vraag (Buchwald, 1990).

De aardgasleidingen Europipe I en Europipe II lo-
pen door het nationale park (Beschermingsgebied).
Ze zijn aangelegd door het Noorse staatsbedrijf
Statoil. Europipe I is sinds oktober 1995 in bedrijf.
De aanvangscapaciteit was 13.5 biljoen m3 per jaar.
De capaciteit kan groeien tot 23 biljoen m3 per jaar
wanneer Europipe I en II allebei in bedrijf zijn. Voor
de aanleg van Europipe I, die de Waddenzee bin-
nenkomt tussen de eilanden Baltrum en Langeoog,
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Figuur 2.12. Pijpleidingen in
het Waddenzee
Samenwerkingsgebied.



is een uitzondering gemaakt op grond van de wet
op het nationale park, op voorwaarde dat groot-
schalige milieueffecten zoveel mogelijk zouden
worden beperkt. Aan de aanleg was een uitgebreid
milieuonderzoeksprogramma gekoppeld. Vlak naast
Europipe I is het broertje Europipe II al aangelegd;
deze leiding komt in 1999 in bedrijf. Er zijn op het
ogenblik geen plannen voor de bouw van nieuwe
publieke werken of internationale pijpleidingen in
het Beschermingsgebied in Nedersaksen. In de af-
gelopen jaren zijn in het Nedersaksische Samen-
werkingsgebied geen seismische onderzoeken uit-
gevoerd.

Hamburg
Op grond van de wet op het nationale park van
Hamburg is exploratie en exploitatie met betrek-
king tot energiebronnen in het Hamburgse Samen-
werkingsgebied verboden (zie Figuur 2.11).

Sleeswijk-Holstein
Op grond van paragraaf 6 (4) van de wet op het na-
tionale park van Sleeswijk-Holstein is exploitatie
van aardolievoorraden alleen toegestaan in het ge-
bied van de Mittelplate en het Hakensand, ten zui-
den van Trischen in het zuidelijke deel van het
Sleeswijk-Holsteinse Beschermingsgebied (het na-
tionale park). Hiervoor is speciale toestemming ver-
eist van het verantwoordelijke ministerie.

Het consortium Mittelplate is in 1985 begonnen
met de bouw van de exploitatielocatie Mittelplate
A. De totale olievoorraad in dit veld is op meer dan
100 miljoen ton geschat, waarvan met de huidige
technieken 30% winbaar is. Waarschijnlijk is de to-
tale voorraad in dit veld nog veel groter dan nu
wordt geschat. Voor de periode 1987-1992 werd
een tijdelijke vergunning afgegeven en in die perio-
de werd circa 250 000 ton ruwe olie per jaar gepro-
duceerd. Daarna werd door de regering van Slees-
wijk-Holstein een vergunning verleend op grond
waarvan de jaarlijkse productie mocht verdubbelen.
In 1998 bedroeg de productie 780 378 ton. De ruwe
olie wordt dagelijks met drie speciaal hiervoor ge-
bouwde olietankers naar Brunsbüttel getranspor-
teerd en daarvandaan naar de raffinaderij gepompt.
Aan de vergunning zijn strenge voorwaarden ver-
bonden met betrekking tot de bedrijfsvoering op
het olieplatform. Zo moeten alle vaste afvalstoffen
op land worden gestort en voor de lozing van afval-
water gelden strenge kwaliteitseisen. Aan de ex-
ploitatie is biologische monitoring gekoppeld.

In 1996 is seismisch onderzoek verricht in het
gebied van de Mittelplate in het binnengebied van
de Meldorfer Bucht om de meest effectieve exploi-
tatiemogelijkheden vanaf het vasteland en uit de
kust te onderzoeken. Tussen december 1997 en mei
1998 werd de put Dieksand 2 geboord, waarmee
werd aangetoond dat een gedeelte van de olievoor-

raad uit het Mittelplate-veld vanaf het vasteland
kan worden gewonnen.

De verantwoordelijke bewindslieden in Slees-
wijk-Holstein hebben aangekondigd vast van plan
te zijn geen vergunningen meer af te geven voor
andere nieuwe activiteiten in het Beschermingsge-
bied (het nationale park), met inachtneming van
bestaande vergunningen en wettige aanspraken, en
de winning van  olievoorraden in het nationale park
gefaseerd te zullen beëindigen. In de huidige juridi-
sche situatie is de vergunning voor oliewinning van
het consortium Mittelplate tot 2011 geldig. Daarna
zal de vergunning automatisch worden verlengd
tenzij de olievoorraad is uitgeput of het consortium
het contract opzegt. De deelstaat kan het contract
niet verbreken; in geval van opzegging van het con-
tract dient het consortium schadeloos te worden
gesteld.

2.8.3 Denemarken

De Deense Waddenzee maakt deel uit van het con-
cessiegebied in de Noordzee maar er worden geen
vergunningen verleend; op grond van wet be-
treffende het Waddenzee-natuurreservaat is win-
ning van gas en olie in het Deense Beschermings-
gebied verboden. Op het ogenblik vindt in het
Noordzeegebied dat aan het Samenwerkingsgebied
en het Beschermingsgebied grenst geen exploratie
of exploitatie plaats en er bestaan geen plannen
voor dergelijke activiteiten. 

Conventioneel seismisch onderzoek dat in de
periode tussen 1978 en 1987 langs de kust van de
Waddenzee is uitgevoerd, en in 1980 op het eiland
Rømø, heeft geen aanwezigheid van gas- of olie-
voorraden aangetoond. Op grond van de wet op het
Waddenzee-natuurreservaat is seismisch onder-
zoek niet meer toegestaan in het Beschermingsge-
bied.

Van de boorlocatie op het Deense continentaal
plat in de Noordzee lopen pijpleidingen voor het
transport van olie en vloeibaar gas naar het vaste-
land. Deze komen buiten het Samenwerkingsgebied
uit, 20 km ten noorden van Blâvands Huk. Er zijn
geen plannen voor de aanleg van pijpleidingen in
het Deense Samenwerkingsgebied. Op het vaste-
land binnen het Samenwerkingsgebied is alleen
voor een klein gebied in de buurt van het eiland
Rømø een vergunning verleend (aan Dopas). Het is
niet bekend of er werkzaamheden plaatsvinden.

2.9 Windenergie

Voor het hele Samenwerkingsgebied - op de eilanden
en op het aangrenzende vasteland buiten het Be-
schermingsgebied - is beleid van kracht met betrek-
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king tot de bouw van windturbines en windmolen-
parken, waarbij rekening wordt gehouden met de
ecologische omstandigheden en landschapswaarden.

2.9.1 Nederland

In het Nederlandse Beschermingsgebied is de bouw
van windturbines verboden. Op grond van het Ne-
derlandse Beheersplan voor de Waddenzee is de
bouw van windturbines tot één kilometer uit de
Noordzeekust van de eilanden verboden. Binnen
het Samenwerkingsgebied is in een één tot twee ki-
lometer brede strook langs het Beschermingsgebied
de bouw van windturbines alleen toegestaan als dit
geen nadelige gevolgen heeft voor vogels. Een an-
dere voorwaarde is dat windturbines alleen mogen
worden gebouwd op plaatsen waar al verticale
structuren aanwezig zijn. 

Buiten het Samenwerkingsgebied liggen diverse
windmolenparken. In het uiterste noordwesten van
de provincie Friesland liggen drie windmolenparken.
Op de Afsluitdijk is de aanleg van een grootschalig
windmolenpark met een capaciteit van 300 MW ge-
pland. Het voornemen daartoe is in juni 1998 be-
kendgemaakt. De MER staat voor eind 1999 op het
programma en het besluit over de vergunning voor
medio 2000. In de provincie Groningen ligt een wind-
molenpark nabij de Eemshaven en er is een tweede
gepland in de buurt van Delfzijl. Daarna zullen geen
nieuwe windmolenparken worden aangelegd.

2.9.2 Duitsland

Nedersaksen
In het Beschermingsgebied is de bouw van wind-
turbines verboden maar er kan ontheffing worden
verleend, bijvoorbeeld op de eilanden. Op de eilan-
den staan vijf windturbines (Borkum twee, Spieker-
oog één en Wangerooge twee) binnen het Bescher-
mingsgebied, die allemaal gebouwd zijn tussen
1986 en 1993, na de instelling van het nationale
park. In het Samenwerkingsgebied staan zes wind-
turbines (Borkum twee, Norderney vier), waarvan
die op Norderney dichtbij de grens van het Be-
schermingsgebied liggen. Deze elf windturbines
hebben een gemiddeld en maximum vermogen van
respectievelijk 153 kW en 500 kW, een gemiddelde
en maximale hoogte van respectievelijk 28 m en
36 m en een gemiddelde en maximale rotordiame-
ter van respectievelijk 20.5 m en 36 m. In afwach-
ting van de bekrachtiging van een aantal individu-
ele gevallen, moet er voorlopig bij de bouw van
windturbines een afstand van minstens 500 m wor-
den bewaard tot het Beschermingsgebied, evenals
tot buiten het Beschermingsgebied gelegen be-
langrijke vogelgebieden.

Sleeswijk-Holstein
In Sleeswijk-Holstein is in de periode 1990-95 in de
landstreken Dithmarschen en Nordfriesland het
aantal windturbines sterk gegroeid. Een verorde-
ning verbiedt de bouw van windturbines in het Be-
schermingsgebied. Dat geldt ook voor alle halligen,
de geestgronden van de eilanden Amrum, Föhr en
Sylt, beschermde geologische formaties en de ge-
bieden zeewaarts van de dijken in het Samenwer-
kingsgebied. In of nabij voedsel- en rustgebieden
van vogels mogen geen windturbines worden ge-
bouwd. In het algemeen moet een afstand van 500-
1000 m tot deze gebieden worden aangehouden.
Op het ogenblik zijn er windmolenparken op de ei-
landen Föhr (twaalf windturbines), Pellworm (zes)
en Nordstrand (zeven) met een gemiddeld en maxi-
mum vermogen van respectievelijk 220 kW en
800 kW, een gemiddeld en maximale hoogte van
respectievelijk 30 m en 42 m en een gemiddelde en
maximale rotordiameter van respectievelijk 23.7 m
en 31 m.

Hamburg
In het hele Samenwerkingsgebied van Hamburg is
de bouw van windturbines niet toegestaan. 

2.9.3 Denemarken

In het Deense Beschermingsgebied staan geen wind-
turbines en deze zullen ook niet worden toegestaan,
al wordt hierover niets in het bijzonder gezegd in het
onlangs herziene Besluit betreffende het Bescher-
mingsgebied die op 1 maart 1998 van kracht is ge-
worden. Volgens artikel 13-4 van dit besluit is de
bouw van windturbines niet toegestaan in het zee-
gebied van het Samenwerkingsgebied. Overeenkom-
stig het regionale planningsbeleid van de betrokken
provincies zullen in het Samenwerkingsgebied geen
windturbines mogen worden gebouwd.
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De oprichting van windturbines is in het Be-
schermingsgebied verboden. (WSP §§ 1.1.4;
9.1.9).

De oprichting van windturbines in het Samen-
werkingsgebied buiten het Beschermingsgebied
is alleen toegestaan als er geen belangrijke eco-
logische en landschapswaarden door worden
aangetast. (WSP §§ 1.1.5; 9.1.10).

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



In het Samenwerkingsgebied, buiten het Bescher-
mingsgebied, liggen een windmolenpark met zes-
tien windturbines (rond 1983 gebouwd) op het
noordelijk deel van het eiland Fanø en een groep
van drie windturbines in het noordelijk deel van de
Ho Bugt (rond 1990 gebouwd). Het park en de
groep vallen beide onder plaatselijke bestemmings-
plannen en de ertoe behorende windturbines mo-
gen op grond van die bestemmingsplannen worden
vervangen door vergelijkbare nieuwe turbines.

Op het vasteland buiten het Samenwerkingsge-
bied staan verspreid op de geestgronden afzonder-
lijke en groepen windturbines en windmolenpar-
ken: ten oosten van Esbjerg in de buurt van de
kwelders van Mâde; in het Tjêreborgmoeras; bij
Hjerpsted Bakkeø een windmolenpark dat zich tot
aan de Waddenzee uitstrekt; in het Tøndermoeras
een paar windmolens; en op de lagere geestgron-
den ten noorden van de rivier de Konge Å tot aan
het moeras, een gebied dat is gereserveerd voor
grote windturbines.

2.10 Winning van zand, klei 
en schelpen

2.10.1 Nederland

Zand
De hoeveelheid zand die in de Nederlandse Wad-
denzee wordt gewonnen is in de afgelopen tien jaar
geleidelijk afgenomen van ruim 3.5 miljoen m3 in
1986 tot minder dan 1 miljoen m3 in 1995 (Figuur
2.14). Deze afname is voornamelijk te danken aan
de verminderde zandwinning in het Marsdiep. De
jaarlijkse hoeveelheden worden in Tabel 2.7 aange-
geven, de locaties in Figuur 2.13. Ruwweg 60% van
het zand wordt gebruikt voor dijkversterking. 

Volgens het nieuwe Nederlandse beleid zal de
commerciële zandwinning in de Waddenzee gefa-
seerd worden verminderd en in het jaar 2000 worden
beëindigd. Het belangrijkste argument is de erosie
van de Noordzeekusten van de eilanden, die mogelijk
wordt versterkt door zanddepletie in het hele Wad-
denzeesysteem. Dit systeem strekt zich uit tot de -
20 m dieptelijn. In de toekomst mag zand dat verkre-
gen wordt door het uitdiepen van vaargeulen nog
steeds voor commerciële doeleinden worden ge-
bruikt. Het gaat om ongeveer 200 000 m3 per jaar.

Schelpen
Schelpenwinning is toegestaan in de Nederlandse
Waddenzee zelf en in de kustzone tot 3 zeemijl bui-
ten de kust van de eilanden. Binnen het Nederland-
se Samenwerkingsgebied (zie Figuur 2.13) zijn ver-
gunningen verleend voor de winning van ten hoog-
ste 140 000 m3 schelpen. In de periode 1990-1997

werd per jaar gemiddeld 85 000 m3 gewonnen in
het Samenwerkingsgebied, en 73 500 m3 in de zee-
gaten buiten het Samenwerkingsgebied (Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, 1998). De winning be-
treft hoofdzakelijk kokkelschelpen (75%); het aan-
deel Spisula-schelpen is 4%.

De huidige grondslag voor het vergunningenbe-
leid is dat de totale natuurlijke aanwas van Mossels
in het Samenwerkingsgebied 200 000 m3 moet be-
dragen. In het kader van een MER-procedure is een
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Zandwinning zal in het Beschermingsgebied
worden beperkt tot het zand dat bij het uitbag-
geren en onderhouden van vaargeulen wordt ge-
wonnen en dit zand kan onder andere worden
gebruikt voor de kustbescherming. In bepaalde
gevallen mag ook zand worden gewonnen voor
de kustbescherming. Bij de zandwinning in het
Samenwerkingsgebied buiten het Beschermings-
gebied dient maximaal gebruik te worden ge-
maakt van het zand dat wordt gewonnen bij het
onderhoud van vaargeulen. De winning dient zo-
danig te geschieden dat de gevolgen voor het mi-
lieu tot een minimum worden beperkt en perma-
nente of langdurige gevolgen worden vermeden
en, als dat niet mogelijk is, gecompenseerd. (WSP
§ 4.1.11).

Bestaande vergunningen voor zandwinning op
kleine schaal blijven geldig. Kleinschalige win-
ning van modder en zeewater voor medische
doeleinden blijft toegestaan. (WSP § 4.1.12).

Er zal meer aandacht worden besteed aan de rol
van het gebied buiten de kust met betrekking tot
de totale zandbalans van de Waddenzee. (WSP §
7.1.2).

Zandwinning mag alleen buiten het Samenwer-
kingsgebied plaatsvinden. Voor plaatselijke kust-
beschermingsmaatregelen kan ontheffing wor-
den verleend, mits die maatregelen in overeen-
stemming zijn met het beginsel van de Beste Mi-
lieuveilige Handelwijze. (WSP § 7.1.3).

Door middel van een onderzoek naar de schel-
penproductie in het hele systeem tot aan de drie-
zeemijlsgrens buiten de eilanden, zal kennis wor-
den verkregen over natuurlijke aanwas van
schelpen, en op grond daarvan zullen nieuwe
quota’s voor duurzame schelpenwinning worden
vastgesteld. (WSP § 4.2.5).

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



nieuwe schatting uitgewerkt die de grondslag zal
vormen voor het toekomstige vergunningenbeleid
in het hele Nederlandse Samenwerkingsgebied. On-
der het nieuwe beleid zal in het Samenwerkingsge-
bied winning van ten hoogste 210 000 m3 zijn toe-
gestaan, waarvan 90 000 m3 in het Nederlandse
deel van het Beschermingsgebied. In het gebied ten
oosten van het wantij van Terschelling zal geen
winning zijn toegestaan. Het Eems-Dollard gebied
valt niet onder dit beleid. Voor dit gebied zal beleid
worden geformuleerd in het kader van het Milieu-
protocol van het Eems-Dollard Verdrag tussen Ne-
derland en Duitsland.

2.10.2 Duitsland

Zand
In het Nedersaksische nationale park is zandwin-
ning voor commerciële doeleinden niet toegestaan.
Er wordt alleen zand gewonnen bij baggerwerk-
zaamheden en voor de kustverdediging. In de perio-
de 1988-1994 is ongeveer 340 000 m3 zand ge-
wonnen ter suppletie van de stranden van Norder-
ney en Baltrum. Er zijn geen gegevens bekend over
de in de afgelopen jaren gewonnen hoeveelheden.
Zandwinning is helemaal niet toegestaan in het na-
tionale park van Hamburg, terwijl in het nationale
park van Sleeswijk-Holstein geen zandwinning voor
commerciële doeleinden mag plaatsvinden. In de
periode 1988-1996 werd er in Sleeswijk-Holstein
gemiddeld 1 375 000 m3 per jaar gewonnen voor
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Figuur 2.13. Zandwinning en
stortplaatsen.
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Figuur 2.14. Zandwinning in
de Nederlandse Waddenzee.

(m3).

Tabel 2.7. Zandwinning in de
Nederlandse Waddenzee

(m3).

Tabel 2.8 (links).
Zandwinning in de

Sleeswijk-Holsteinse
Waddenzee (m3).

Tabel 2.9 (rechts).
Zandwinning in de Deense

Waddenzee (m3).

Jaar Eems-Dollard Friesche Zeegat Zeegat van Zeegat van Marsdiep Totaal
Ameland het Vlie

1986 0 51 248 179 860 604 640 2 896 411 3 732 159
1987 0 28 488 318 722 484 670 1 779 078 2 610 958
1988 0 131 421 57 720 1 256 851 1 843 683 3 289 675
1989 0 35 031 651 090 488 177 1 309 480 2 483 778
1990 37 000 42 679 742 160 635 611 1 160 592 2 618 042
1991 0 31 794 521 707 492 488 936 495 1 982 484
1992 0 69 589 661 288 553 619 1 041 096 2 325 592
1993 0 30 315 780 359 543 1 117 015 1 507 653
1994 50 000 39 246 3 906 409 216 802 350 1 304 718

1995 0 60 979 5 876 332 144 436 617 835 616
1996 65 000 36 631 8 098 255 781 255 422 620 932
1997 0 58 625 12 893 262 072 291 302 624 892

Locatie Jaar Volume (m3)

1 Zuidoost Nordstrand 1992 250 000
idem 1994 726 000

2 Oost Pellworm 1994 254 000
3 Zuid Langeneß 1992 63 200

idem 1994 42 000
4 Noord Langeneß 1992 18 700
5 Oost Föhr 1991/95 372 500
6 Hörnum 1992 225 000
7 Noordwest Sylt 88/93/95 2 581 200
8 West Sylt 91/92/93 5 461 900

idem 1995 1 002 600

Gemiddeld per jaar 1988-1995 1 374 638

Jaar Volume (m3)

1989 1 387 055

1990 1 734 985

1991 1 270 680

1992 1 417 510

1993 1 806 432

1994 1 806 399

1995 1 799 452

1996 752 804

Gemiddeld 1 496 915



de kustverdediging (Tabel 2.8). De winningslocaties
zijn op de kaart aangegeven (Figuur 2.13).

Schelpen
In de Duitse nationale parken is geen schelpenwin-
ning toegestaan. Voor het Eems-Dollard gebied zal
beleid ten aanzien van schelpenwinning worden
opgenomen in het Milieuprotocol van het Eems-
Dollard Verdrag tussen Nederland en Duitsland.

2.10.3 Denemarken 

Zand 
Zandwinning voor commerciële doeleinden is in het
Deense Samenwerkingsgebied niet toegestaan. Er
kan toestemming worden gegeven voor de winning
van materiaal in het Samenwerkingsgebied wan-
neer dat nodig is voor de kustverdediging als er
geen materiaal achter de dijken voorhanden is of
als er onvoldoende materiaal kan worden gewon-
nen bij het uitdiepen van de vaargeulen. In de afge-
lopen tien jaar is geen gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid baggerspecie te gebruiken voor de kust-
verdediging. Ook in noodsituaties mag zand uit zee
worden gewonnen. In de scheepvaartroutes naar
Esbjerg en Fanø wordt zand gewonnen bij het uit-
diepen van de vaargeul (zie Figuur 2.13). Dit zand
wordt in het systeem teruggestort. In de periode
1989-1996 werd jaarlijks gemiddeld 146 000 m3

gewonnen. De jaarlijkse hoeveelheden worden in
Tabel 2.9 genoemd. De locaties zijn op de kaart
aangegeven (Figuur 2.13).

Schelpen
Schelpenwinning is in het Deense deel van het Sa-
menwerkingsgebied niet toegestaan.

2.11 Storting van baggerspecie

2.11.1 Storting van baggerspecie in de
Waddenzee

De baggerspecie die in de Waddenzee wordt gestort
is hoofdzakelijk afkomstig van vaargeulonderhoud.
In bepaalde gevallen mag baggerspecie worden ge-
bruikt voor de kustverdediging. De hoeveelheid
baggerspecie die in de hele Waddenzee wordt ge-
stort varieerde in de periode 1989 - 1997 van 31
miljoen ton tot 67 miljoen ton (natgewicht) per
jaar (gemiddeld 48.5 miljoen ton per jaar) (zie Tabel
2.10 en Figuur 2.15). Gemiddeld werd in het Duitse
deel van de Waddenzee (inclusief het Eems-Dol-
lardgebied) 44.1 miljoen ton per jaar gestort, 3.9
miljoen ton in het Nederlandse deel en 2.1 miljoen
ton in het Deense deel. De stortlocaties en de ge-

middelde hoeveelheid per regio worden in Figuur
2.16 weergegeven. In het algemeen is geen trend
waar te nemen met betrekking tot de hoeveelheid
baggerspecie die in de Waddenzee wordt gestort.
Omdat baggerwerkzaamheden voor het vaargeu-
londerhoud de voornaamste bron van baggerspecie
zijn, hangt de hoeveelheid voornamelijk af van de
natuurlijke variatie in de sedimentatie- en resus-
pensieprocessen.

Als contractpartijen van de OSPAR Conventie
van 1992 zijn Nederland, Duitsland en Denemarken
verplicht ieder jaar aan het OSPAR-secretariaat
verslag te doen van al hun stortoperaties in het
voorafgaande jaar. In juli 1998 zijn nieuwe OSPAR
Richtlijnen voor het Beheer van Baggerspecie aan-
genomen en deze worden op het ogenblik in de na-
tionale richtlijnen verwerkt. De OSPAR-richtlijnen
beschrijven methoden om baggerspecie te karakte-
riseren (fysisch, chemisch, biologisch); monstersta-
tions en bemonsteringsfrequenties; evaluatie van
manieren om specie te lozen; stortplaatsselectie;
beoordelingsprocedure van potentiële effecten (fy-
sische effecten, biologische consequenties, toxico-
logische en bioaccumulatie-effecten; effecten op
het zuurstofregime; verstoring van visserijactivitei-
ten, navigatie en recreatie; vergunningenkwesties;
monitoring; en rapportage. Een nieuw element in
de OSPAR-richtlijnen is dat er een aantal biologi-
sche tests in zijn opgenomen. Per regio dienen refe-
rentiewaarden van baggerspecie, zogenoemde Ac-
tielijst-niveaus, te worden ontwikkeld. 

Nederland
In de hoeveelheden baggerspecie die in de Neder-
landse Waddenzee worden gestort, zijn in de perio-
de 1990 - 1997 geen significante veranderingen
opgetreden. Het volume varieerde van 2.3 miljoen
ton tot 5.9 miljoen ton per jaar (Tabel 2.10). Bagger-
specie uit de Eemshaven werd in het Eems-Dollard
gebied gestort in het kader van het Milieuprotocol
van het Eems-Dollard Verdrag tussen Nederland en
Duitsland. De vermelde hoeveelheid van 1.3 tot 1.8
miljoen ton (natgewicht) per jaar is de door Duits-
land aan OSPAR opgegeven hoeveelheid. Er zijn cri-
teria voor sedimentkwaliteit ontwikkeld voor be-
paalde zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
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Trilateraal beleid en beheer

De schadelijke effecten van storting van bagger-
specie zullen tot een minimum worden terugge-
bracht. Criteria zijn onder andere dat er geschik-
te stortplaatsen en/of stortperioden zijn. (WSP §§
4.1.15; 6.1.3).

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)



en organische contaminanten (PCB 28, 52, 101, 118,
138, 153, 180), Lindaan, HCB, Dieldrin, DDT inclusief
derivaten, tien PAK-verbindingen en aardolie.

Duitsland
In de periode 1989-1997 varieerde de hoeveelheid
baggerspecie van 29 tot 59 miljoen ton (natge-
wicht) per jaar. In de jaren 1993, 1994 en 1995
werden waarden boven de 50 miljoen ton gerap-
porteerd. De hoeveelheid nam af tot circa 40 mil-
joen ton per jaar in 1996 en 1997. Baggerspecie uit
de Nederlandse Eemshaven wordt in het Eems-Dol-
lard gebied gestort en wordt door Duitsland aan
OSPAR gerapporteerd. De hoeveelheid lag in de pe-

riode 1990-1996 tussen de 1.3 en 1.4 miljoen ton
(natgewicht) per jaar. In 1997 werd 1.8 miljoen ton
(natgewicht) uit de Eemshaven in het genoemde
gebied gestort. 

De Handleiding voor de Toepassing van de OS-
COM en HELCOM Baggerspecierichtlijnen (1992)
wordt momenteel herzien. In de nieuwe versie, die
in de zomer van 1999 van kracht zou moeten wor-
den, zullen relevante bepalingen uit de jongste be-
stuursmaatregelen uit de Conventies van Londen,
OSPAR en Helsinki zijn opgenomen. Aangaande de
chemische karakterisering van baggerspecie zijn
maar een klein aantal parameters (onder andere
zware metalen en sommige gechloreerde koolwa-
terstoffen) met enige regelmaat gemeten. Tot nu
toe werden PAKs en TBT alleen gemeten wanneer
hun aanwezigheid werd vermoed. Met het van
kracht worden van de nieuwe Handleiding zullen
deze twee parameters routinematig worden geme-
ten. De nieuwe richtlijnen zijn alleen van toepas-
sing op baggerspecie uit nationale vaarwegen en
niet op wateren die onder de verantwoordelijkheid
van de deelstaten vallen. Er is een werkgroep inge-
steld, waarin deskundigen van de Bond en de deel-
staten zitting hebben, om gemeenschappelijke
richtlijnen te ontwikkelen voor het storten van
baggerspecie in de Duitse kustwateren, estuaria en
rivieren. 

Er bestaan referentiewaarden voor contaminan-
ten in sedimenten (beheerswaarden) voor bepaalde
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Gebied OSCOM Code 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 gemiddeld

Duitsland
Sl.-Holst. D/10-13,40 294 000 392 000 419 000 432 000 390 000 311 000 395 000 337 000 308 000 364 222

Elbe D/14,47 5 653 000 5 225 000 18 132 000 17 490 000 15 869 000 22 334 000 20 625 000 12 688 000 15 500 000 41 835 111

Weser D/15,16,39,46 588 000 975 000 1 135 000 1 060 000 1 672 000 433 000 1 653 000 1 713 000 2 105 000 1 259 333

Jade D/16-20,41,42 18 065 532 21 662 000 17 511 000 13 103 000 23 439 000 21 388 000 16 621 000 16 735 000 12 940 000 17 940 504

Oost Friesland D/21-28,30-33,

36,43-45 510 367 496 530 253 000 379 000 530 000 246 000 347 000 231 000 309 000 366 877

Eems D/29,34,37-38 3 949 000 5 043 000 8 798 000 10 006 000 10 750 000 14 419 000 13 823 000 7 819 000 9 710 000 9 368 556

Duitsland Totaal 29 059 899 33 793 530 46 248 000 42 470 000 52 650 000 59 131 000 53 464 000 39 523 000 40 872 000 44 134 603

Nederland
West NL/13 - 1 726 910 1 590 300 1 150 000 158 700 1 051 000 1 581 520 407 130 870 508 948 452

Midden NL/14 - 1 209 987 853 300 2 683 236 1 679 000 1 196 288 867 760 733 792 1 767 474 1 221 204

Oost NL/15, 8 410 800 2 569 790 2 070 000 2 157 400 1 997 550 2 524 825 1 318 600 1 198 513 1 485 370 1 748 094

Nederland Totaal 410 800 5 506 687 4 513 600 5 990 636 3 835 250 4 772 113 3 767 880 2 339 435 4 123 352 3 917 750

Denemarken
Esbjerg DK/RIB 01-08 2 156 769 2 692 944 1 970 064 2 197 991 2 490 220 3 012 503 2 789 796 1 170 492 no data 2 053 420

Rømø DK/SJ-02 - 31 088 98 930 144 900 115 000 174 000 149 000 37 000 90 000 93 324

Denemarken Totaal 2 156 769 2 724 032 2 068 994 2 342 891 2 605 220 3 186 503 2 938 796 1 207 492 90 000 2 146 744

TOTAAL 31 627 468 42 024 249 52 830 594 50 803 527 59 090 470 67 089 616 60 170 676 43 069 927 45 085 352 50 199 098

Tabel 2.10. Hoeveelheden
gestorte baggerspecie (in

tonnen natgewicht ) per regio
en per land; stortlocatie en
oorsprong van de bagger-

specie (periode 1989-1997).
NL-waarden voor 1995, 1996

en 1997 berekend uit het
drooggewicht (drooggewicht

x 1.97 = natgewicht)

Figuur 2.15. Jaarlijkse
hoeveelheid baggerspecie (in
tonnen natgewicht) die in de

Waddenzee is gestort
(periode 1989-1997).
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zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) en or-
ganische contaminanten (PCB 28, 52, 101, 118,
138, 153, 180), HCH’s, HCB, Pentachloorbenzeen,
Octachloorstyreen, DDT, DDD, DDE, zes PAK-verbin-
dingen en aardolie. Ten aanzien van TBT is in
Nedersaksen een concentratie van 100 ppm
(100 µg TBT/kg drooggewicht) als oriëntatiewaarde
genomen. In 1997 werd geen toestemming gege-
ven om sediment uit de haven van Bremerhaven
ten oosten van het Weser-estuarium in de Wad-
denzee te storten, omdat de concentraties in het
sediment hoger waren dan de oriëntatiewaarde. 

Denemarken 
De baggerspecie die in de Deense Waddenzee
wordt gestort, komt grotendeels van het onderhoud
aan de scheepvaartroutes en uit de haven van Esb-
jerg (circa 1.9 tot 3.0 miljoen ton natgewicht per
jaar) en Rømø (circa 30 000 tot 170 000 ton natge-
wicht per jaar).
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Figuur 2.16. Kaart met
baggerspeciestortlocaties en

jaargemiddelden gestort
materiaal (in tonnen

natgewicht) per regio
(periode 1989-1997)




