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Samenvatting

De vaargeulen in de Waddenzee zijn essentieel voor de bereikbaarheid van de eilanden en
voor de bereikbaarheid van havens aan de Waddenzee en zijn daarmee van groot
maatschappelijk belang. Op enkele locaties in de vaargeulen vindt van nature sedimentatie
plaats, waardoor lokaal verondiepingen ontstaan. De vaargeulen hebben daardoor niet de
minimale diepte die voor de (veer)boten nodig is. Ook in havens vindt sedimentatie plaats.
Om te zorgen dat de veerverbindingen in stand blijven, moeten de verondiepingen in de
vaargeulen en betreffende havens regelmatig gebaggerd worden. Het baggeren heeft door
de aanwezigheid van de schepen en het verstoren en verwijderen van de bodem invloed op
de omgeving. Opgebaggerde specie wordt of verspreid op een verspreidingslocatie in de
Waddenzee, of aan wal gebracht om te worden gebruikt als bouwmateriaal. Met name het
verspreiden van baggerspecie kan effect hebben op het ecosysteem.
Deze Passende Beoordeling is een aanvulling op de bestaande habitattoets/Passende
Beoordeling die ten grondslag ligt aan de vigerende vergunning voor het baggeren en het
verspreiden van de baggerspecie voor het vaargeulonderhoud van Rijkswaterstaat. De
Passende Beoordeling beschrijft de effecten op instandhoudingsdoelen die onder de
Natuurbeschermingswet beschreven zijn voor de Waddenzee.
De bagger- en verspreidingswerkzaamheden veroorzaken een aantal abiotische
veranderingen in de omgeving. Deze zijn: aanwezigheid van een schip (schaduw, beweging,
geluid boven water), beroering van de waterkolom, uitstoot van NOx, verwijdering
bodemmateriaal, geluid onder water en sediment in de waterkolom met als mogelijke
gevolgen vertroebeling, bedekking , zuurstof verlaging, verrijking door nutriënten en
verspreiden van toxische stoffen. De veranderingen hebben mogelijk een effect op de
instandhoudingsdoelen van de Waddenzee.
In deze Passende Beoordeling worden de abiotische veranderingen beschreven, samen met
het mogelijke effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee. De
beschreven effecten worden getoetst en beoordeeld. Wanneer de mitigerende maatregelen
uit de vigerende vergunning worden uitgevoerd, worden geen negatieve significante
effecten van het baggeren en verspreiden verwacht.
De huidige praktijk bij het vaargeulonderhoud in de Waddenzee, overeenkomend met het
beleid zoals is geformuleerd in de PKB voor de Waddenzee, is dat de bruikbare zandige
baggerspecie uit de Waddenzee aan de wal mag worden gebracht. In de vigerende
vergunning voor de bagger – en verspreidingswerkzaamheden is gevraagd om een
herbezinning van de zandwinactiviteiten, in relatie tot de bodemdaling door gaswinning en
de stijgende zeespiegel. Twee beheermaatregelen voor het aanvullen dan wel beperken van
zandafname aan de kust zijn het verspreiden van zand in de Waddenzee en aanvulling door
zandsuppleties. Deze twee beheermaatregelen zijn getoetst. Geconcludeerd wordt dat van
beide geen significant negatieve effecten verwacht worden.
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HOOFDSTUK

kader

1.1

1

Inleiding en wettelijk

DE WADDENZEE
De Waddenzee is een zee met veel dynamiek, dat wil zeggen dat er veel beweging is van
water (stroming, golfslag) en sediment. De vaargeulen in de Waddenzee zijn essentieel voor
de bereikbaarheid van de eilanden en voor de bereikbaarheid van havens aan de
Waddenzee en zijn van groot maatschappelijk belang.
Op enkele locaties in de vaargeul vindt natuurlijke sedimentatie plaats, waardoor lokaal
verondiepingen ontstaan. De vaargeulen hebben daardoor niet de minimale diepte die voor
de (veer)boten nodig is. Ook in havens vindt sedimentatie plaats. Om te zorgen dat de
veerverbindingen in stand blijven, moeten de verondiepingen in de vaargeulen en
betreffende havens regelmatig gebaggerd worden.
Het baggeren heeft door de aanwezigheid van de schepen en het verstoren en verwijderen
van de bodem invloed op de omgeving. Opgebaggerde specie wordt of verspreidt op een
verspreidingslocatie in de Waddenzee, of aan wal gebracht om te worden gebruikt als
bouwmateriaal. Met name het verspreiden van baggerspecie kan effect hebben op het
ecosysteem.
De Waddenzee is aangemeld als Natura 2000 gebied. Daarom geldt hier het
beschermingsregime van de Natuurbeschermingwet 1998. De bagger- en
verspreidingswerkzaamheden vonden al plaats voordat het gebied werd aangewezen als
Natura 2000-gebied en kunnen derhalve worden aangemerkt als bestaand gebruik,.
Bestaand gebruik kan worden opgenomen in het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee. Deze
Passende Beoordeling onderzoekt welke effecten het baggeren en verspreiden hebben op
natuurwaarden in de Waddenzee zoals die in de doelstelling van Natura2000 beschreven
zijn, alsmede welke effecten het aan wal brengen van zand vrijkomend bij
vaargeulonderhoud hebben. Indien sprake is van effecten worden mitigerende maatregelen
genoemd.

1.2

VERGUNNING VOOR BAGGEREN EN VERSPREIDEN VAN BAGGERSPECIE
Rijkswaterstaat is de opdrachtgever voor de uitvoering van bagger- en
verspreidingswerkzaamheden voor diverse vaarwegen in en havens aan de Waddenzee,
waaronder de verbinding van de vaste wal met de Waddeneilanden en de daaraan
grenzende veerhavens. Op 29 juni 2006 heeft het ministerie van LNV Rijkswaterstaat NoordNederland een vergunning verleend op grond van artikel 19d lid 1 van de
:

ARCADIS

5

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

Natuurbeschermingswet 1998 ten behoeve van het uitvoeren van regulier
onderhoudsbaggerwerkzaamheden in en bij veerhaven, aanlegplaatsen en vaargeulen aan
en in Natura 2000 gebied ‘Waddenzee’, en het verspreiden van deze baggerspecie in de
Waddenzee. Deze vergunning is geldig tot 1 juli 2011. In deze vergunning is een passage
opgenomen over herbezinning van de effecten van bagger- en
verspreidingswerkzaamheden na afloop van de vergunning, alsmede voor de
verantwoording voor de verkoop van bagger als ophoogzand in relatie tot andere
fenomenen zoals bodemdaling door gaswinning en zeespiegelstijging.

1.3

NATUURBESCHERMINGSWET 1998
In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de
Natuurbeschermingswet 1998 gekregen.
Daarbij onderscheiden wij twee categorieën beschermingsgebieden:
 Natura 2000-gebieden.
 Beschermde natuurmonumenten.

Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn uit 1979
en Habitatrichtlijn uit 1992zijn aangewezen. De Europese Unie heeft deze twee richtlijnen
vastgesteld die moeten zorg dragen voor de bescherming van de belangrijkste Europese
natuurwaarden. Hoewel het om twee afzonderlijke richtlijnen gaat, worden ze vanwege hun
overeenkomsten vaak in één adem genoemd. Men spreekt dan over de ‘Vogel- en
Habitatrichtlijn’.
De Europese Unie heeft alle Vogel- en Habitatrichtlijngebieden ondergebracht in een
samenhangend netwerk ‘Natura 2000’.
De Vogelrichtlijn bestaat uit een lijst van zeldzame of bedreigde vogelsoorten.
De leefgebieden en belangrijke overwinteringsgebieden voor deze soorten worden
aangewezen als speciale beschermingszones (Vogelrichtlijngebieden).
Het doel van de Habitatrichtlijn is bij te dragen aan het waarborgen van de biologische
diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
(uitgezonderd vogels) op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn
van toepassing is. De richtlijn onderscheidt daarbij te beschermen gebieden en te
beschermen soorten.
Voor Natura 2000-gebieden gelden instandhoudingdoelstellingen. De essentie van het
beschermingsregime voor deze gebieden is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in
gevaar mogen worden gebracht.
Om dit toetsbaar te maken, kent de Natuurbeschermingswet 1998 voor projecten en andere
handelingen die gevolgen voor soorten en habitats van de betreffende gebieden zouden
kunnen hebben, een vergunningplicht. Een vergunning voor een project wordt alleen
verleend wanneer zeker is dat de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet in
gevaar worden gebracht.
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1.4

BESTAAND GEBRUIK
Onder bestaand gebruik vallen alle activiteiten in en om beschermde Natura 2000-gebieden
die al plaatsvonden voordat het gebied als beschermd gebied is aangewezen. In de PKB
voor de Waddenzee (Min VROM, 2007a) wordt de ruimte voor menselijke activiteiten en de
randvoorwaarden hierbij beschreven. Scheepvaart en Baggerspecie worden hierbij
genoemd:
Scheepvaart
De bereikbaarheid van de eilanden en havens wordt gewaarborgd in de vorm van
aanlegmogelijkheden voor veerboten en streefdieptes/normeringen voor de vaargeulen.
Voor beide geldt dat schepen die in 2006 gezien hun afmetingen en diepgang de havens bij
gemiddelde zeestand en wind konden aandoen, dit ook in toekomst moeten kunnen. Hierbij
wordt rekening gehouden met de economische en technische ontwikkelingen in de
scheepvaart, onder de voorwaarde dat dit past binnen het afwegingskader zoals
aangegeven in de PKB.
Baggerspecie
Er mag in de Waddenzee alleen baggerspecie afkomstig uit de Waddenzee en de
rechtstreeks daarmee in verbinding staande havens worden verspreid. Deze baggerspecie
dient te voldoen aan de geldende kwaliteitsnorm volgens het nationale beleid voor
waterhuishouding. Het verspreiden van baggerspecie is in het Besluit bodemkwaliteit
opgenomen als een apart toetsingskader. Het Besluit bodemkwaliteit bestaat uit een
Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële Regeling. Het toetsingskader voor
zoute specie is de Zoute Baggertoets (ZBT). Voor de verspreiding van de baggerspecie in de
Waddenzee gelden richtlijnen om de invloed op het ecosysteem en andere gebruiksfuncties
te minimaliseren.
Het baggeren en verspreiden van specie zijn activiteiten die al plaats vonden voordat de
Waddenzee aangewezen werd als Natura 2000- gebied en kunnen worden aangemerkt als
bestaand gebruik. Met de aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 in februari 2009
(zie onderstaand kader) kan bestaand gebruik opgenomen worden in het beheerplan. De
intentie is het baggeren en verspreiden op te nemen in het beheerplan Waddenzee.

Samenvatting

Betere werking Natuurbeschermingswet 1998

wetswijziging
Natuurbeschermingswet,

De Natuurbeschermingswet 1998 is aangepast. De wijziging heeft betrekking op het zogenoemde

afkomstig van

'bestaand gebruik' en is op 1 februari 2009 ingegaan.

www.minlnv.nl
Onder 'bestaand gebruik' vallen activiteiten in en om beschermde Natura 2000-gebieden die al
plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied is aangewezen. De wijziging is met name van
belang voor provincies (als bevoegd gezag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De
wijzigingen zijn gericht op:
- Verbetering van de werking van de wet in de praktijk.
- Verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn.
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Beheerplan
Als een gebied wordt aangemeld als Natura 2000-gebied, gaat het beschermingsregime van de
Natuurbeschermingswet 1998 gelden. Na aanwijzing van de minister van het gebied als beschermd
gebied moet er een beheerplan worden vastgesteld. Voor activiteiten die niet in het beheerplan zijn
opgenomen en die verslechterende of significant verstorende gevolgen kunnen hebben, moet een
vergunning worden aangevraagd.
Bestaand gebruik wordt in principe wel opgenomen in het beheerplan. Maar zolang er nog geen
beheerplan is, was er voor bestaand gebruik met mogelijke verslechterende of significant verstorende
gevolgen een vergunning vereist.
Wetswijziging
De wetswijziging heeft die regel veranderd: zolang er nog geen beheerplan is vastgesteld, is voor
bestaand gebruik met mogelijke verslechterende gevolgen toch geen vergunning vereist. De
betreffende activiteit kan dus worden voortgezet. Wel heeft de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) de bevoegdheid voor een aanschrijving in deze periode als kan worden
aangetoond dat het betreffende bestaand gebruik negatieve effecten heeft.
Vergunning
Het regime voor bestaand gebruik is niet van toepassing op bestaand gebruik als het gaat om
projecten met mogelijk significante gevolgen waarvoor een passende beoordeling is vereist. Ook op
bestaand gebruik dat in het licht van de instandhoudingsdoelen van het gebied in betekenende mate
is gewijzigd, is het regime niet van toepassing. In die gevallen is een vergunning nodig.

1.5

ONDERZOEK VERGUNNINGVERLENING NATURA 2000
De Natuurbeschermingswet 1998 kent twee routes voor het verlenen van een vergunning.
Als er sprake is of kan zijn van significante verstoring van soorten en/of significante
verslechtering van de kwaliteit van habitats, moet een Passende Beoordeling worden
uitgevoerd.
Een activiteit heeft significante effecten als zij de instandhoudingdoelstellingen van het
Natura 2000-gebied in gevaar brengt. Hiervoor is geen objectieve grens; per geval zal
bekeken worden of een effect significant is. Het oordeel moet gebaseerd zijn op de specifieke
situatie die van toepassing is. Hierbij moeten ook cumulatieve effecten onderzocht worden
(Min LNV, 2006).
Als wel verslechtering van de kwaliteit van habitats op kan treden, maar deze zeker niet
significant zullen zijn, kan worden volstaan met een verslechteringstoets. Als er geen sprake
is van de verslechtering van de kwaliteit van habitats en er hoogstens sprake is van nietsignificante verstoring van soorten, is er geen vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet nodig. In dat geval hoeft er ook geen nader onderzoek gedaan te
worden.

1.6

PASSENDE BEOORDELING
Bij een Passende Beoordeling wordt gedetailleerd in kaart gebracht wat de effecten (kunnen)
zijn van de activiteit op de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied en welke verzachtende
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(mitigerende) maatregelen de initiatiefnemer van plan is te nemen. Hierbij wordt rekening
gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen. De significantie van de gevolgen moet
met name worden beoordeeld in het licht van de specifieke milieukenmerken en
omstandigheden van het gebied. Omkeerbare en tijdelijke effecten kunnen ook significant
zijn.
Indien uit de Passende Beoordeling, waarbij ook rekening moet worden gehouden met
cumulatieve effecten, de zekerheid verkregen is dat de activiteit de natuurlijke kenmerken
van een gebied niet aantast (er zijn dus toch geen significante effecten), kan het Bevoegd
Gezag vergunning verlenen.

1.7

DOEL VAN DIT DOCUMENT
Deze Passende Beoordeling beoordeelt de significantie van de effecten die optreden bij de
bagger- en verspreidingswerkzaamheden voor de vaarwegen en vaargeulen van
Rijkswaterstaat in de Waddenzee, alsmede de cumulatieve effecten van alle
baggerwerkzaamheden in de Waddenzee. Deze werkzaamheden vonden al plaats voordat
het gebied werd aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gaat hierbij voor Rijkswaterstaat
om het op diepte houden van de vaargeulen en bepaalde havens in de Waddenzee door
bagger- en verspreidingsactiviteiten. Voor wat betreft de cumulatieve effecten gaat het met
name om de overige havens aan de vaste wal en op de Waddeneilanden. Effecten worden
beoordeeld aan de hand van de instandhoudingsdoelen opgesteld voor het Europese
Natura2000-gebied Waddenzee, beschermd onder de Nederlandse Natuurbeschermingswet
uit 1998.
De inhoudelijke argumenten rond de herbezinning van de verkoop van baggerspecie als
ophoogzand, in relatie tot andere fenomenen zoals bodemdaling door gaswinning en
zeespiegelstijging, die worden gevraagd in de vigerende vergunning, zijn in de
voorliggende Passende Beoordeling opgenomen.

1.8

LEESWIJZER
Hoofdstuk twee beschrijft de habitattypen en fauna in de Waddenzee die beschermd zijn
onder de Natuurbeschermingswet. Tevens beschrijft het hoofdstuk hoe de significantie van
effecten op deze beschermde habitattypen en soorten beoordeeld wordt. Hoofdstuk drie
bakent het gebied af waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. Verder beschrijft het de
verschillende methodes die gebruikt worden bij de bagger- en
verspreidingswerkzaamheden. Hoofdstuk vier begint met een beschrijving tot welk gebied
effecten zich uitstrekken, het gebied dat in deze Passende Beoordeling aan de orde komt.
Het beschrijft de abiotische veranderingen die men kan verwachten bij de geplande
werkzaamheden. Vervolgens worden de effecten van de abiotische veranderingen op de
aanwezige habitat en soorten beschreven. Hoofdstuk vijf bekijkt de cumulatie van effecten.
In hoofdstuk zes worden de genoemde effecten beoordeeld. Hoofdstuk zeven vergelijkt
twee beheermaatregelen voor het gebruik van baggerspecie: het verspreiden van alle
baggerspecie in de Waddenzee of continuering van zandwinning in combinatie met
zandsuppleties. Hoofdstuk acht noemt mitigerende maatregelen om de effecten van de
werkzaamheden te beperken. Vervolgens komen de conclusies aan bod. Hoofdstuk negen
vermeldt de gebruikte bronnen.
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HOOFDSTUK

2.1

2

Beoordelingskader

INLEIDING
Op 23 december 2009 is het grootste deel van de Waddenzee definitief aangewezen als
Natura 2000-gebied. De voorliggende Passende Beoordeling is opgesteld aan de hand van
de kwalificerende habitattypen, soorten en begrenzing zoals opgenomen in het besluit voor
de Waddenzee. De instandhoudingsdoelen voor de Waddenzee zijn in bijlage 1 volledig
opgenomen. In tabel 2.1 en tabel 2.2 zijn de kwalificerende habitats en soorten en de
kwalificerende niet-broedvogels en broedvogels opgenomen.

2.2

WADDENZEE

2.2.1

AANMELDING HABITATRICHTLIJN
De Waddenzee is aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn. Tabel 2.1 geeft een
overzicht van de kwalificerende habitattypen en soorten uit de habitatrichtlijn uit het
aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Tabel 2.1

Kwalificerende habitats

Kwalificerende soorten

Kwalificerende soorten uit de

 Permanent overstroomde zandbanken

 Nauwe korfslak [H1014]

[H1110]

habitatrichtlijn en habitattypen

 Zeeprik [H1095]

van Natura 2000-gebied

 Slik- en zandplaten [H1140]

 Rivierprik [H1099]

Waddenzee (Min LN,V 2008a)

 Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en

 Fint [H1103]

zandgebieden met Zeekraal (Salicornia) en

 Grijze zeehond [H1364]

andere zoutminnende soorten [H1310]

 Gewone zeehond [H1365]

 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion
maritimae) [H1320]
 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia
maritimae) (kweldergrasvegetatie) [H1330]
 Embryonale duinen [H2110]
 Witte duinen [H2120]
 Grijze duinen [H2130]
 Duindoornstruwelen [H2160]
 Vochtige duinvalleien [H2190]
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2.2.2

AANMELDING VOGELRICHTLIJN
De Waddenzee is in 1989 aangewezen als speciale beschermingszone vanwege de
Vogelrichtlijn. Dit besluit wijzigt met het ingaan van het nieuwe ontwerpbesluit
Waddenzee. Het besluit, zoals dit is gepubliceerd op de website van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten tijde van het opstellen van onderliggende toets,
is leidend bij de beoordeling van de effecten van de werkzaamheden.
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de kwalificerende niet-broedvogels en broedvogels uit het
aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Tabel 2.2
Kwalificerende nietbroedvogels en broedvogels
van Natura-2000 gebied de
Waddenzee (Min LNV,
2008a).

2.2.3

Niet-broedvogels

Niet-broedvogels

Broedvogels

Fuut
Aalscholver
Lepelaar
Kleine zwaan
Toendrarietgans
Grauwe gans
Brandgans
Rotgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Toppereend
Eidereend
Brilduiker
Middelste zaagbek
Grote zaagbek

Slechtvalk
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoetstrandloper
Drieteenstrandloper
Krombekstrandloper
Bonte strandloper
Grutto
Rosse grutto
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Steenloper
Zwarte stern

Lepelaar
Eidereend
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief
Kluut
Bontbekplevier
Strandplevier
Kleine mantelmeeuw
Grote stern
Visdief
Noordse stern
Dwergstern
Velduil

BESCHERMD NATUURMONUMENT
Onder Natuurbeschermingswet 1998 vallen onder de noemer ‘Beschermde
Natuurmonumenten’ de gebieden die aangewezen als Beschermd Natuurmonument of
Staatsnatuurmonument onder de oude Natuurbeschermingswet uit 1967. Een deel van de
Beschermde Natuurmonumenten overlapt met Natura 2000-gebieden. Voor het
overlappende deel vervalt de status Beschermd Natuurmonument wanneer het betreffende
Natura 2000-gebied definitief is aangewezen. Voor het Natura2000-gebied Waddenzee is dit
een lijst met beschermde natuurmonumenten waarvan na aanwijzing van het Natura 2000gebied Waddenzee de beschermde doelen van deze natuurmonumenten automatisch zijn
beschermd in het kader van dit Natura 2000-gebied. Het merendeel van deze beschermde
natuurmonumenten ondervindt op geen enkele wijze effecten van de voorgenomen
activiteit. Voor de Staatsnatuurmonumenten Waddenzee 1 en 2, die onderdeel uitmaken
van het Natura 2000-gebied Waddenzee, geldt dat het studiegebied voor de voorgenomen
activiteit wel samenvalt. Vandaar dat de effecten van deze voorgenomen activiteit op de
beschermde waarden van de Staatsnatuurmonumenten Waddenzee 1 en 2 wel wordt
:
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beoordeeld. Hieronder volgt een toelichting op de beschermde waarden van deze
natuurmonumenten.
Staatsnatuurmonument Waddenzee 1
Het Besluit Staatsnatuurmonument Waddenzee 1 bevat een uitgebreide uiteenzetting van
de aanwezige en beschermde waarden van het gebied. Het beschermde gebied is duidelijk
begrensd en omvat een groot deel van het Waddenzee-gebied. Binnen dit gebied zijn onder
andere de volgende waarden beschermd:


het natuurschoon (waaronder het weidse en open karakter, de rust en de beperkte
invloed van de menselijke activiteiten);



de natuurwetenschappelijke betekenis;



de geomorfologische en hydrografische processen;



het water;



de onderwaterbodems van permanent onder water staande gebieden;



de wadplaten;



de kwelders met zoutminnende vegetaties;



de functie van het gebied voor broedvogels;



de functie van het gebied voor voedselzoekende vogels;



de functie van het gebied voor overtijende en ruiende vogels (hoogwatervluchtplaatsen
en ruigebieden);



de functie van het gebied voor zeehonden.

In de toelichting van het Besluit Staatsnatuurmonument Waddenzee 1 staan de beschermde
waarden nader toegelicht.
Staatsnatuurmonument Waddenzee 2
Het Besluit Staatsnatuurmonument Waddenzee 2 bevat een uitgebreide uiteenzetting van
de aanwezige en beschermde waarden van het gebied. Het beschermde gebied is duidelijk
begrensd en omvat delen van het Waddenzee-gebied, welke aansluiten op het
Staatsnatuurmonument Waddenzee 1. De beschermde waarden komen overeen met de
waarden die zijn beschermd in het Staatsnatuurmonument Waddenzee 1 (zie hierboven).
In de toelichting van het Besluit Staatsnatuurmonument Waddenzee 2 staan de beschermde
waarden nader toegelicht.

2.2.4

BEOORDELINGSKADER
Op basis van de verspreidingsgegevens is geanalyseerd welke kwalificerende habitats en
soorten in het studiegebied aanwezig zijn. Vervolgens wordt vastgesteld op welke van deze
habitats en soorten mogelijk negatieve invloeden optreden door de werkzaamheden en tot
welke effecten deze leiden. Hierbij is gebruik gemaakt van de effectenindicator , zoals die
door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is opgesteld en
beschikbaar gesteld (zie Broekmeyer, M.E.A., 2006)
Voor de verschillende soortgroepen en habitattypen zijn toetsingscriteria opgesteld. Aan de
hand van deze toetsingscriteria wordt vastgesteld of voor de werkzaamheden bij het
baggeren en verspreiding van baggerspecie de optredende invloeden mogelijk significant

:
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zijn. De definities van aantasting en significantie (zie tekstkader) vormen het uitgangspunt
voor het beoordelingskader.
Aantasting en effect
Elke beïnvloeding van een bepaald leefmilieu of een bepaalde diersoort, die in het licht van de
beoogde beschermingsdoelstellingen van het SGR of VR/HR als negatief moet worden gekwalificeerd.
Significant effect en aantasting wezenlijke kenmerken
Veranderingen in abiotische situatie en de ruimtelijke structuur, die de natuurlijke dynamiek te boven
gaan en het leefmilieu van planten- en/of diersoorten zodanig beïnvloeden dat er letterlijk unieke
situaties verloren dreigen te gaan of ecologische processen blijvend worden verstoord, of het
voortbestaan van populaties van nationaal zeldzame soorten of voor dat systeem kenmerkende
soorten op termijn niet meer op hetzelfde niveau verzekerd is, dan wel de betekenis van een gebied
voor soorten aanmerkelijk afneemt.

Aan het begrip „significant” moet een objectieve inhoud worden gegeven. Tegelijk moet de
significantie van effecten worden vastgesteld in het licht van de specifieke bijzonderheden
en milieukenmerken van het beschermde gebied, waarbij vooral rekening moet worden
gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied ( Beheer van Natura 2000gebieden. de bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn).
Effecten zijn significant als deze:
1. Effecten op een habitattype en/of soort plaatsvinden die in het gebied aanwezig is, maar

(nog) niet aan de instandhoudingsdoelstelling voldoet.
2. Effecten op habitattypen en/of soorten plaatsvinden die in het gebied aanwezig zijn en

die door de verwachte effecten onder de instandhoudingsdoelstelling komt.
Omdat per soortgroep en per locatie specifieke omstandigheden gelden, is in deze toets
geen eenduidig beoordelingskader gehanteerd. Per soortgroep beoordelen we aan de hand
van vooraf bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria de significantie van
effecten. In eerste instantie gaat het om de beoordeling van significantie van effecten van de
werkzaamheden als zelfstandig project. Van alle verwachte effecten – ook en vooral van niet
significante, maar ook niet verwaarloosbare effecten – beoordelen we vervolgens ook de
mogelijke significantie van effecten in combinatie met andere projecten en handelingen
(cumulatieve effecten). Het ‘doelendocument’ voor het Natura2000-gebied Waddenzee (de
Vlas e.a., 2010) biedt belangrijke aanknopingspunten voor de beoordeling. De
beoordelingscriteria omvatten:
Habitattypen
 Oppervlakteverlies in relatie tot de totale oppervlakte van de betreffende habitat in de
Waddenzee en in relatie tot de instandhoudingsdoelstelling van de Waddenzee.
 De huidige staat van instandhouding van het betreffende habitattype.
 Mogelijkheden voor herstel ter plaatse.
Broedvogels
 Aantal broedparen ter plaatse in relatie tot het aantal broedparen in de Waddenzee en de
instandhoudingsdoelstellingen van de Waddenzee.

:
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Niet-broedvogels
 Aantal foeragerende en overtijende vogels langs de locaties in relatie tot het aantal nietbroedvogels in de Waddenzee en het relatieve belang (1% norm) van het gebied voor
niet-broedvogels.
 de relatie van aanwezige aantallen niet-broedvogels tot de instandhoudingsdoelstelling
van de Waddenzee.
 Uitwijkmogelijkheden om te overtijen of te foerageren.
 Ontwikkeling (trend) van de populaties (zowel binnen de Waddenzee als landelijk).
Overige soorten
 Aanwezigheid van de soort bij het plangebied in relatie tot aanwezigheid in de
Waddenzee (aantal groeiplaatsen/leefgebieden) en in relatie tot de
instandhoudingsdoelstelling van de Waddenzee.
 Invloed van het verlies/de aantasting van de groeiplaats of het leefgebied op de populatie
in de Waddenzee en in Nederland.
 Mogelijkheden voor natuurlijk herstel van de populatie in de Waddenzee.
 Ontwikkeling (trend) van de populaties (zowel in de Waddenzee als landelijk).
Bijlage 1 geeft een overzicht van de kwalificerende habitattypen en soorten in Natura 2000gebied Waddenzee en de bijbehorende instandhoudingsdoelen.

:
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3.1

3

Voorgenomen activiteit

ALGEMEEN
De eilanden in de Waddenzee en de havens aan het vasteland moeten bereikbaar blijven
voor scheepvaart. Daarom worden verondiepingen in de vaargeulen en havens die aan de
Waddenzee liggen op diepte gehouden door deze te baggeren. Voor het baggeren worden
diverse methodes gebruikt. Vervolgens zijn er verschillende locaties en verschillende
methodes om de baggerspecie te verspreiden. De voorgenomen activiteit die passend wordt
beoordeeld is het baggeren en verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee. Het doel van
de bagger- en verspreidingswerkzaamheden is de bevaarbaarheid van de vaarwegen en de
bruikbaarheid van de havens op orde houden. Op orde houden betekend in dit geval dat er
ten allen tijde aan de nautische vereisten wordt voldaan. Iedere vaarweg heeft een minimale
diepte en breedte die voortkomt uit het veilige gebruik van de betreffende vaarweg. De
vereiste afmetingen van de vaarweg zijn vastgesteld door het Rijk op basis van toegestane
typen schepen en de afgesproken dienstregeling.
De beheerders van de vaarwegen en de havens willen op een zo efficiënt mogelijke wijze de
vaarwegen op orde hebben en houden, omdat het op diepte houden geld kost. De inzet van
de beheerders is daarom altijd een zo beperkt mogelijk baggervolume. Het economische
belang (zo min mogelijk baggeren) en het ecologische belang (zo weinig mogelijk
verspreiden in de Waddenzee) gaan hierbij hand in hand.
Realistische alternatieven voor de huidige werkwijze van het baggeren en verspreiden,
waarbij wordt voldaan aan de vereisten die aan de vaarwegen en de bereikbaarheid van de
Waddeneilanden worden gesteld, zijn er niet. Het baggeren van een overdiepte in het
seizoen dat de belasting op de Waddenzee relatief klein is, om daarna gedurende een
langere periode niet te baggeren, resulteert bijvoorbeeld in grotere baggervolumes (dit is
kwantitatief vastgesteld bij de vaarweg Ameland, Kater e.a., 2008). Varen op het getij of de
inzet van minder diep stekende vaartuigen doet geen recht aan de beleidsbeslissing uit de
PKB Waddenzee: “De bereikbaarheid van havens en eilanden wordt gewaarborgd in de
vorm van aanlegmogelijkheden voor veerboten en streefdieptes/normering voor de
vaargeulen. Voor beide geldt het naar de streefdiepte/normering van 2006 te actualiseren
uitgangspunt dat vaartuigen die op dat moment gezien hun diepgang en afmetingen de
havens bij gemiddelde zeestand en wind konden aandoen dit ook in de toekomst moeten
kunnen.” In de voorliggende passende beoordeling zijn daarom geen alternatieven
(baggeren van een overdiepte, varen op het getij, inzet van minder diep stekende
vaartuigen) voor de huidige werkwijze opgenomen. Deze (duurzame) alternatieven hebben
wel de aandacht in het project van Programma bureau Rijke Waddenzee i.s.m.
Rijkswaterstaat.
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3.2

BAGGER- EN VERSPREIDINGSLOCATIES
Baggerlocaties
De locaties waar het baggeren plaatsvindt, alsmede de daarbij behorende gebuikte methode
zijn weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn steeds per kombergingsgebied de locaties
weergegeven waar wordt gebaggerd, zowel in kaart als in tabel. Op een kaart van de gehele
Waddenzee zouden deze gebieden wegvallen, omdat de oppervlakte relatief klein is.
De baggervolumina waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en deze Passende
Beoordeling is uitgevoerd, zijn in bijlage 2 opgenomen onder de kolom “B”. De verwachte
toekomstige maximale baggervolumes zijn aangegeven in beunkuubs, dat wil zeggen de
volumes baggerspecie in (de beun van) het baggerschip1. Deze volumes zijn gebaseerd op
de gerapporteerde maxima in de afgelopen 10 jaar. Hiermee wordt rekening gehouden met
de variatie in de baggervolumes die per locatie kunnen optreden. Deze variaties zijn het
gevolg van lokale verschillen in de sedimentatie en het effect van de wijze waarop het
baggerwerk wordt gepland en uitgevoerd, waarbij baggervolumes ‘over de jaargrens
vallen’. Voor bepaalde locaties is geen verwachting opgenomen (p.m.), omdat op deze
locaties incidentele verondiepingen (drempels) aanleiding zijn voor het uitvoeren van
baggerwerkzaamheden, of omdat de locaties achter de hand blijven voor een geulwisseling
(bijvoorbeeld bij het Schuitengat in de route naar Terschelling).
In de tabel B2.1 in bijlage 2 is ook een voorbeeld opgenomen van de gerealiseerde
baggervolumes in het jaar 2008, in de kolom “B08” met het volume zandwinning “Z08” en
het volume dat is verspreid “V08”. In het jaar 2008 is ten opzichte van andere jaren relatief
veel gebaggerd en het dient als zodanig als een realistische “worst case”.
Het totale gesommeerde baggervolume van ongeveer 2,5 x 106 m3 per jaar waarvoor
vergunning wordt aangevraagd (onder “B” in tabel 2), is beduidend groter dan het volume
dat jaarlijks wordt gebaggerd. In 2008 betrof het bijvoorbeeld ongeveer 1,7 x 106 m3. Op deze
wijze kan binnen de vergunning rekening worden gehouden met de variaties die optreden
in de locaties waar wordt gebaggerd en per locatie in de volumes die het betreft. Het is
nadrukkelijk niet het doel om zoveel te baggeren, het doel is om met een zo klein mogelijk
baggerinspanning de vaarwegen en havens aan de nautische doelstellingen te laten voldoen.
Jaarlijks wordt het overzicht van de daadwerkelijk uitgevoerde baggeractiviteiten
gerapporteerd aan de vergunningverlener.
In bijlage 2 is in tabel B2.2 een overzicht opgenomen van de vaarwegdimensies (minimum
en maximum bodembreedte en minimum en maximum diepte) en in tabel B2.3 van de
dimensies van de havens (minimum en maximum diepte) waar Rijkswaterstaat
baggeractiviteiten uitvoert.
In bijlage 2 is in tabel B2.4 opgenomen van de locaties waar wordt gebaggerd in opdracht
van andere partijen dan Rijkswaterstaat. Het baggeren op deze locaties is opgenomen bij de
beoordeling van de cumulatie.
1

In het verleden is ook wel gerapporteerd in profielkuubs (het volume gemeten in de waterbodem) en

in tonnen droge stof. Baggervolumes of –tonnen uitgedrukt in deze eenheden wijken af van de volumes
in het schip (beunkuubs) en de omrekening is niet eenvoudig en medeafhankelijk van de samenstelling
(percentage fijn sediment) van de baggerspecie. Het gebrek aan eenduidigheid in de wijze waarop in
het verleden is gerapporteerd heeft mogelijk bijgedragen aan een verkeerd beeld van de kwantitatieve
ontwikkelingen van de baggervolumes.
:
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Verspreidingslocaties
In bijlage 3 zijn in tabel B3.1 de vigerende verspreidingslocaties van Rijkswaterstaat
opgenomen. Bij de keuze van de verspreidingslocaties in het verleden (in Mulder, 2005) is
rekening gehouden met de ecologische waarden van de Waddenzee, in combinatie met de
vereisten die aan verspreidingslocaties worden gesteld. Deze locaties zijn uitgekozen op
hun morfologie (diep en bijvoorkeur erosief ) en waterbeweging (hoge stroomsnelheden),
waarbij ook rekening is gehouden met de ecologische waarden van de aangrenzende
gebieden (Mulder, 2005). De coördinaten van de hoekpunten van de verspreidingslocaties
zijn opgenomen in de daaropvolgende tabel B3.2.

3.3

PLANGEBIED
In deze Passende Beoordeling wordt gekeken naar de baggerwerkzaamheden in de
Waddenzee. Dit is niet het gehele Natura2000-gebied Waddenzee, het gebied Eems-Dollard
wordt in de voorliggende Passende beoordeling niet meegenomen. Afbeelding 3.1 laat het
plangebied zien.

Afbeelding 3.1
Overzicht plangebied waarin
het type natuurgebied
aangegeven is.

De locaties waar sediment gebaggerd wordt staan in een tabel in bijlage 2. Rijkswaterstaat is
verantwoordelijk voor het baggeren van de vaargeulen en een aantal kleine havens. Naast
de baggerwerkzaamheden op deze locaties vinden andere baggerwerkzaamheden plaats in
een aantal grote havens, te weten Harlingen, Den Helder en Lauwersoog, en een aantal
gemeentelijke havens. De effecten van deze bestaande activiteiten worden wel meegenomen
in deze Passende Beoordeling, in de cumulatieve effectenbeoordeling. De
verspreidingslocaties, met hun coördinaten, zijn aangegeven in bijlage 3. Voordat de
verspreidingslocaties worden opgenomen in het beheerplan Natura 2000 Waddenzee zal er
een actualisering van deze verspreidingslocaties plaatsvinden.

3.4

WERKZAAMHEDEN
Baggeren
Voor de baggerwerkzaamheden worden drie verschillende methodes gebruikt: opzuigen,
opwoelen en scheppen met een kraan.

:
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Verschillende schepen kunnen sediment opzuigen van de bodem van de Waddenzee.
Hiervoor wordt een buis gebruikt die langs de zijkant van een schip naar de bodem wordt
gericht. Met het opgezogen sediment komt veel water mee. Dit water wordt uit het schip
gelaten tijdens het baggeren en wordt ‘overflow’ genoemd. Hierbij gaat wat slib mee terug
in de waterkolom. Bij het opzuigen wordt relatief weinig sediment opgewoeld in de
waterkolom. Het schip brengt de baggerspecie naar een verspreidingslocatie om het te
lozen. Een andere mogelijkheid is het aan wal brengen van de baggerspecie of het
verspreiding door rainbowen. Verschillende schepen kunnen sediment opzuigen:
sleephopperzuigers, sleepzuigers en steekzuigers (genoemd naar het uiteinde dat op de buis
gemonteerd is) zijn de schepen die in het Waddengebied ingezet kunnen worden. Wanneer
voor het baggeren van de vaarweg zand wordt onttrokken, dan wordt over het algemeen
het zand opgezogen van de bodem.
Bij opwoelen (of agiteren) wordt sediment losgewoeld van de bodem. Het bodemmateriaal
blijft als een wijd verspreide wolk achter in de waterkolom (de specie wordt niet
meegenomen door het schip). Vervolgens voert de stroming het water met het opgewoelde
materiaal mee naar een ander gebied. Voorbeelden van wijzen van opwoelen zijn gebruik
van lucht, water blazen met een zuiger (bijvoorbeeld een sleephopperzuiger),
‘injectiebaggeren’ (ook met lucht- of waterkracht) en ploegen.
Bij het gebruik van een kraanschip schept een kraan bodemmateriaal vanuit het water op
het schip. Het scheppen van de baggerspecie brengt weinig slib in de waterkolom. Het schip
transporteert de baggerspecie naar een verspreidingslocatie of brengt het aan wal.
Verspreiden en onttrekken
De baggerspecie die opgezogen of opgeschept is wordt elders weer verspreid. Dit kan op
vier manieren gebeuren: op een verspreidingslocatie brengen, op stroom zetten, aan wal
brengen (onttrekken) en rainbowen.
In veel gevallen wordt baggerspecie naar een andere locatie getransporteerd waar het gelost
wordt. Het verspreiden kan niet overal in de Waddenzee, maar slechts op een aantal vooraf
onderzochte verspreidingslocaties (in bijlage 3). Voor het verspreiden van de specie op deze
locaties wordt gewoonlijk een onderlosser gebruikt, waarbij de baggerspecie aan de
onderkant van het schip in het water komt. De baggerspecie zakt hierbij als een dikke straal
naar de bodem en verspreidt tijdens het lossen in beperkte mate. Daarna wordt de
baggerspecie door erosie door de stroming verspreid.
Bij baggeren door agiteren/opwoelen wordt de baggerspecie ‘op stroom gezet’. Een vereiste
bij agiteren is dan ook dat er een voldoende sterke stroming aanwezig is, zodat de
baggerspecie niet direct op dezelfde locatie weer sedimenteert. Hierbij kan rekening worden
gehouden met het getij.
Indien de baggerspecie uit zand bestaat, kan deze aan wal gebracht worden en gebruikt
worden voor de zandhandel . Op deze manier wordt zand uit de Waddenzeeonttrokken.
Rainbowen is het spuiten van de baggerspecie vanuit het schip de lucht in, zodat de
baggerspecie op enige afstand van het schip in het water terechtkomt. Op deze manier
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wordt een grote wolk van slib in het water gecreëerd. Het rainbowen kost relatief veel
energie en is aan een aantal beperkende voorwaarden gebonden in de vergunning (alleen
lozen in stromen water, nooit op drooggevallen platen, niet meer dan 5 mm baggerspecie
per jaar mag achterblijven op drooggevallen platen, niet op mossel-, oester-, en
kokkelbanken, voor en na rainbow-activiteit ophogingen meten) . De rainbow-methode is
tot op heden niet toegepast als reguliere onderhoudsbaggermethode en zal naar
verwachting ook in de toekomst niet regelmatig worden toegepast, vanwege de relatief
hoge kosten en de beperkende voorwaarden.
Tabel 3.1 geeft de mogelijke combinaties van bagger- en verspreidingsmethoden weer. Door
Rijkswaterstaat wordt aan de aannemer(s) die de werkzaamheden uitvoeren om de
vaarwegen en havens op diepte te houden zo min mogelijk voorgeschreven welke methode
voor welke locatie gehanteerd dient te worden. Op deze wijze kan optimaal gebruik worden
gemaakt van de kennis en ervaring en het beschikbaar materiaal van de aannemer(s). Op
sommige locaties worden wel beperkingen opgelegd aan de methoden die gehanteerd
mogen worden, vanwege specifieke lokale omstandigheden.
Baggermethoden
Tabel 3.1
Verspreidingsmethode

Mogelijke combinaties van

Onderlosser

bagger- en

Zuiger
X

Op stroom

verspreidingsmethoden

Agitatie

Kraanschip
X

X

Aan wal

X

Rainbowen

X

X

In bijlage 2 staat tabel B2.1 die de gebruikte methodes per locatie aangeeft. In deze tabel
staan ook het verwachte toekomstige maximale baggervolume2 (kolom “B”) en de
baggerwerkzaamheden die in het jaar 2008 gerealiseerd zijn (kolom “B08”). In de bijlage is
ook aangegeven (in kolom “Z08”) welke deel van het baggervolume in 2008 aan land is
gebracht en welk deel is verspreidt (in kolom “V08”).

2

De verwachte toekomstige maximale baggervolumes zijn aangegeven in beunkuubs, dat wil zeggen de

volumes baggerspecie in (de beun van) het baggerschip.
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effecten

4.1

4

Beschrijving van

STUDIEGEBIED
Het plangebied van de bagger- en verspreidingsactiviteiten is de Waddenzee zoals
beschreven in hoofdstukdrie. De studie van effecten beperkt zich tot die gebieden waar
gebaggerd dan wel verspreid wordt plus de reikwijdte van de effecten.
De kaarten in bijlage 2 geven de ligging van bagger- en verspreidingslocaties weer. In totaal
telt het Waddengebied 9 baggerlocaties waar frequent knelpunten optreden in vaargeulen
met een oppervlakte van 2,4 km2. Rijkswaterstaat baggert daarnaast in 11 havens met een
oppervlakte van 0,7 km2. Verder worden er door andere partijen in de kleine havens nog een
relatief klein oppervlakte gebaggerd, waarvan geen opgave beschikbaar is.
In de Waddenzee zijn 37 verspreidingslocaties met een oppervlakte van 5.3 km2 (op basis
van opgave van Rijkswaterstaat Noord Nederland). De totale oppervlakte van de bagger- en
verspreidingslocaties bedraagt 8,4 km2. Van de oppervlakte van 5.3 km2 van de
verspreidingslocaties is 3,4 km2 in gebruik, de overige locaties zijn wel in de vergunning
opgenomen, maar niet in gebruik. Het gerapporteerde en vastgelegde oppervlakte van de
vakken is ruim gekozen om voldoende ruimte te garanderen voor de natuurlijke dynamiek
(verplaatsing) van geulen en drempels. De daadwerkelijk beroerde oppervlakte is kleiner
dan de genoemde oppervlakte. Het oppervlak waar de werkzaamheden plaats vinden
beslaat daarmee een klein deel van het totale oppervlak van de Waddenzee, die zo’n 2300
km2 groot is (Louters & Gerritsen, 1994). Het kader ‘schaal van effecten’ gaat hier verder op
in
Op basis van de kennis van de sedimentsamenstelling op de verschillende bagger- en
verspreidingslocaties (zandrijk bij de zeegaten, slibrijk bij vasteland en nabij wantij, zie
bijvoorbeeld de Sedimentatlas Waddenzee, Rijkswaterstaat 1998, en het werk van Zwarts,
2004 en Aarts, e.a., 2011), de stroming op de bagger- en verspreidingslocaties en de omvang
van de pluim met fijn sediment in de waterkolom (van honderden meters tot enkele
kilometers, zie voor voorbeelden buiten de Waddenzee bijvoorbeeld de berekeningen die
zijn uitgevoerd naar de verspreiding van baggerspecie in de monding van de Eems,
Hartsuiker & Grasmeijer, 2008, Grasmeijer e.a. 2008 en in de Noordzee, Grasmeijer en
Eleveld, 2010) zullen de bagger- en verspreidingswerkzaamheden geen
vertroebelingeffecten op de Noordzeekustzone veroorzaken. De Noordzeekustzone zal
daarom buiten de beschouwing blijven.
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Ook effecten van bagger- en verspredingswerkzaamheden in de Waddenzee op de
Eemsmonding en het Eems-estuarium worden op voorhand uitgesloten, omdat slechts een
zeer beperkte uitwisseling van water (en sediment) over de grenzen van de
kombergingsgebieden plaatsvindt. Dit geldt overigens ook in omgekeerde zin, effecten van
de bagger- en verspredingsactiviteiten in de Eemsmonding en in het Eems-estuarium zullen
geen effecten geven in het studiegebied van de voorliggende Passende beoordeling.
Geluid boven water reikt tot enkele honderden meters rondom de bron. Geluid onder water
verspreidt zich enkele kilometers rondom de bron. Sedimentverspreiding is, zoals hierboven
is vermeld, sterk afhankelijk van de hoeveelheid baggerspecie die verspreid wordt en de
korrelgrootte van het materiaal. De sedimentverspreiding zal rond de bagger- en
verspreidingslocaties naar verwachting maximaal honderden meters tot enkele kilometers
zijn (nota bene: niet rondom, omdat de vorm van de pluim met sediment in de waterkolom
sterk wordt bepaald door de getijstroming ter plaatse). De gebieden waar effecten kunnen
optreden door het baggeren en verspreiden bestaan daarmee uit enkele kilometers rondom
de baggerlocatie , enkele kilometers rondom de verspreidings-, dan wel aanlandingslocatie
en enkele kilometers rondom de vaarroute tussen de baggerlocatie en de verspreidings-, dan
wel aanlandingslocatie. Omdat de bagger- en verspreidingslocaties in de gehele Waddenzee
liggen, heeft het studiegebied heeft dezelfde omvang als het plangebied (zie hoofdstuk 3).
SCHAAL VAN EFFECTEN
De Waddenzee is een natuurgebied met een groot oppervlak van grofweg 2300km2. Het gebied is op
te delen in kombergingsgebieden. Stroming en sedimenttransport vinden plaats binnen een
kombergingsgebied. In het naastgelegen kombergingsgebied zijn andere stromingen en transporten
die slechts beperkt interfereren met de processen van het gebied ernaast. In sommige
kombergingsgebieden vinden helemaal geen bagger- of verspreidingswerkzaamheden plaats, zoals
bij het Eierlandse gat en Pinkegat. Deze gebieden zullen dan ook niet geëffectueerd worden door
troebelheid van de activiteiten in de andere kombergingsgebieden. Vogels, vissen en zeehonden
zoeken over de grenzen van de kombergingsgebieden hun voedsel en kunnen last hebben van
vertroebeling. Onderstaande tabel 4.1 geeft het oppervlak van de verschillende kombergingsgebieden
weer en het oppervlak van de daarin gelegen bagger- en verspreidingslocaties. Op te merken is dat
de verstoorde oppervlakten slechts een zeer klein percentage van het totale gebied beslaan. Daar
komt bij dat het oppervlak van een groot deel van de verspreidingslocaties groter is dan daadwerkelijk
gebruikt wordt. Dat betekent dat de verstoringen op deze locaties waarschijnlijk geen effect zullen
hebben op het ecosysteem. Ook bij grote schaarste van voedsel voor bijvoorbeeld vogels zal
troebelheid op een verspreidingslocatie weinig invloed hebben.
Een voorbeeld: Visdieven zoeken hun voedsel op zicht. Bij voorkeur doen ze dit binnen een straal van
5 km. Dit betekent dat het gebied dat gemakkelijk te bereiken is voor de visdief 79 km2 beslaat. Bij
voedselschaarste ( bijvoorbeeld als nabijgelegen gebied te troebel is om voedsel te vinden) kan de
visdief voedsel in een straal van zo’n 10 km zoeken, een totaal gebied van 314 km2. Een verstoring
voor de visdief zoals troebelheid boven een verspreidingslocatie van 0,6 km2 grootte (dit is het
oppervlak van Blauwe Slenk, de grootste verspreidingslocatie) zal duidelijk een klein effect hebben.
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Tabel 4.1

Kombergingsgebied

Vergelijking oppervlakten
totale kombergingsgebied
(kbg) en verstoorde locaties
(km2) door Rijkswaterstaat.
Het percentage (%) geeft de
verhouding van oppervlak
geëffectueerde locaties tot

Totale oppervlakte kbg*

Oppervlakte
baggerlocaties

Oppervlakte
verspreidingslocaties

Percentage

Marsdiep

712

0,11

1,31

0,20

Vlie

668

1,90

2,31

0,63

Borndiep

309

0,26

0,55

0,26

Zoutkamperlaag

200

0,14

1,14

0,64

Totaal**

1889

2,41

5,30

0,41

* Uit Louters en Gerritsen, 1994;

het totale oppervlak.

** De som van de oppervlaktes van de vier kombergingsgebieden. Dit is niet de gehele Waddenzee,
omdat in verschillende kombergingsgebieden niet wordt gebaggerd en verspreidt.

4.2

MOGELIJKE EFFECTEN
Door de bagger- en verspreidingswerkzaamheden verandert de abiotische omgeving. Die
veranderingen hebben effect op habitat en fauna. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de te
verwachte veranderingen en de effecten daarvan op de kwaliteit van habitat, het areaal
(kwantiteit) van habitat, de soortengroepen, broedvogels en niet broedvogels die beschermd
zijn onder de Natuurbeschermingswet. De effectenindicator van het Ministerie van
Economische zaken, Landbouw en Innovatie (zie Broekmeyer, 2006) geeft een aantal
factoren die buiten de beschouwing zijn gelaten omdat in deze factoren in de Waddenzee bij
het baggeren en verspreiden geen rol spelen. Deze factoren zijn versnippering, verdroging
en verstoring door trilling. Versnippering vindt niet plaats omdat er geen leefgebieden
worden opgesplitst, verdroging speelt in de Waddenzee geen rol en trillingen is gevat onder
geluid. Verstoring door licht wordt niet genoemd als mogelijk factor, hoewel, zeker in de
wintermaanden, ook wordt gebaggerd en verspreidt in het donker. Omdat hiervoor geen
bijzonder licht wordt gevoerd, anders dan de voor schepen verplichte verlichting, wordt
hiervan geen verstoring verwacht.

Tabel 4.2

(Abiotische) verandering

Effecten van de
werkzaamheden op

Kwaliteit
habitat

beschermde habitattypen en

Aanwezigheid schip (schaduw,
beweging)

soorten (Mulder, 2005; van

Beroering waterkolom

Es, 2006)

Uitstoot NOx

x

Verwijdering bodemmateriaal

x

Areaal
habitat

Soorten

Broedvogels

Nietbroedvogels

x

x

x

x
x
x

Geluid onderwater

x

x

Geluid bovenwater

x

x

x

x

Sediment in de waterkolom
* Vertroebeling

x

* Bedekking

x

* Zuurstof verlaging

x

* Verrijking door nutriënten

x

*Verontreiniging door toxische stoffen

x

:

x
x

x

x

x
x

x

x
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Hieronder volgt een toelichting op tabel 4.2 en de abiotische veranderingen en de mogelijke
effecten die er in staan. In het volgende hoofdstuk wordt beoordeeld of deze effecten een
significant effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.

4.3

EFFECTEN BESCHRIJVING
Aanwezigheid schip
De aanwezigheid van een schip en de werkzaamheden daarop brengen continue
bewegingen en geluid met zich mee. Daarnaast brengt het schip schaduw in het water met
zich mee. Deze effecten treden overigens ook op bij de overige scheepvaart zoals de
vrachtschepen, rederijen, watertaxi’s en visserij.
Dit werkt verstorend voor vogels en habitatsoorten in de omgeving. Een effect treedt met
name op bij rustende en zogende zeehonden en de vogels die overtijen op
hoogwatervluchtplaatsen. Wanneer echter voldoende afstand wordt gehouden tot de zoogen rustplaatsen van zeehonden, zullen deze niet worden verstoord. Afhankelijk van het type
verstoring is de verstoringafstand voor gewone zeehonden 400-1500 meter (Brasseur &
Reijnders, 1994). Voor vogels wordt een verstoringafstand van ongeveer 500 meter afstand
gehanteerd (Krijgsveld et al., 2008).
Beroering waterkolom
Bij het baggeren met een kraanschip gaat continu vanaf het schip de kraan in het water. Bij
een zuiger is het een buis die door het water beweegt. Tot slot wordt er bij agiteren met
kracht veel lucht of water op de bodem gebracht waardoor de waterkolom daarboven ook
beroerd wordt. Deze beroering van de waterkolom kan habitatsoorten in het water
verstoren.
Uitstoot NOx
Het schip gebruikt brandstof voor het varen van en naar de locaties. Tevens kosten de
werkzaamheden (oppompen of opwoelen bagger) continu brandstof. Met name het
verspreiden van baggerspecie met de rainbowmethode kost veel energie, maar deze
methode wordt in praktijk niet toegepast. Bij het baggeren en verspreiden komt NOx vrij.
NOx heeft invloed hebben op de kwaliteit van zeer gevoelige habitattypen. Bij een te hoge
belasting kan een zeer gevoelig habitat zelfs (plaatselijk) permanent verdwijnen door de
verrijking van de bodem Volgens het overzicht van van Dobben en van Hinsberg (2008) zijn
van de beschermde habitattypes in het Natura2000-gebied Waddenzee alleen de grijze
duinen (H2130B) zeer gevoelig. Het habitattype grijze duinen komt in een geringe
oppervlakte in de Waddenzee voor, als enclaves binnen de kweldergebieden van de
Waddeneilanden (de Vlas et al., 2010). In de nabijheid van de Waddenzee komen voor
stikstofbelasting gevoelige (duin)habitattypes voor op de Waddeneilanden. De meeste
duingebieden liggen aan de Noordzeekant of de punt van het eiland. In bijlage 4 zijn de
duingebieden op de eilanden weergegeven.
Grijze duinen hebben een kritische stikstofdepositie van 940 mol N/hectare/jaar. De
achtergronddepositie in het Waddengebied ligt onder de 1000 mol N/ hectare/jaar
(afbeelding 4.1). Van de figuur is af te leiden dat de uitstoot van stikstof zich niet ver
verspreidt en direct verdund, zoals bij Harlingen. Daarnaast is te zien dat de stikstof zich
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met name in zuidoostelijke richting verspreidt, vanwege de overheersende noordwestelijke
windrichting in Nederland.
Afbeelding 4.1
Stikstofdepositie in de
Waddenzee. Onder de kaart
is de legenda weergegeven.
(http://geoservice.pbl.nl/web
site/gcndepos/Totaalstikstof/
2010)

In de Passende beoordeling ten behoeve van de aanvraag NB-wetvergunning uitbreiding en
verdieping Eemshaven (Koolstra e.a., 2008) is een weergave opgenomen van de
berekeningen aan de uitstoot van baggerschepen. De tekst hieronder is een letterlijke
weergave daaruit, waarbij eerste de uitstoot van e schepen ter sprake komt (immissies) en
daarna de depositie:
“De immissies (en daarmee ook de depositie) als gevolg van de vaarbewegingen zijn
zodanig gering en diffuus dat het model hiervan geen presenteerbaar resultaat geeft. Er is
gemodelleerd met een aantal puntbronnen die langs de vaarroutes en de stortlocaties zijn
gelegd. Tijdens de vaarbewegingen treden er concentraties op van enkele ìg/m3 direct naast
de schepen. Op een afstand van 1 km vanaf het schip bedragen de immissies minder dan 0,5
ìg/m3.”
”Langs de vaarroute is de depositie naar schatting 1 tot enkele mollen/ha/jaar direct bij de
varende baggerschepen tot veel minder dan 1 mol op 1 kilometer afstand. Ook hierbij is –
ook vanaf verspreidingslocatie P2a- depositie op de kwetsbare habitats op Borkum,
Rottumeroog en/of Rottumerplaat niet te verwachten.”
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Bovenstaande berekeningsresultaten hebben betrekking op het baggeren en de verspreiding
van grotere volumes baggerspecie (respectievelijke 5,6 x 106 m3 en 2 x 106 m3 uit tabellen2.6
en 2,7 van Koolstra e.a., 2008) dan waar in het voorliggende initiatief sprake is. Verder
vindt de uitstoot bij de Eemshaven plaats langs een route tussen baggeren en
verspreidingslocaties , terwijl dit bij het baggeren en verspreiden in de Waddenzee over een
veel groter aantal routes plaatsvindt. Het is daarom aannemelijk dat de depositie van NOx
door het baggeren en verspreiden nog veel minder is dan de berekende 1 tot enkele
mollen/ha/jaar direct bij de varende baggerschepen tot veel minder dan 1 mol op 1 kilometer
afstand.
Bij bovenstaande moet nog worden betrokken dat:
- De locaties waar wordt gebaggerd en verspreid (zie de kaarten in bijlage 2) in de
Waddenzee en de ligging van de zeer gevoelige (duin)habitats op Waddeneilanden altijd op
enige afstand van elkaar liggen;
- De locaties waar grote volumes worden gebaggerd en verspreid aan de vastelandzijde van
de Waddenzee, ver verwijderd van de betreffende duinen;
-Vanwege de overwegend noordwestelijke wind de uitstoot van boven de Waddenzee
voornamelijk naar het vast e land plaatsvindt;
Er is dus sprake van zeer kleine immissie en depositie door de baggerschepen en van een
minimale aanvoer daarvan naar de voor NOx depositie zeer gevoelige habitats.
Verwijdering bodemmateriaal
Bij baggerwerkzaamheden vindt per definitie verwijdering van bodemmateriaal plaats.
Verwijdering van bodemmateriaal heeft effect op de lokale bodemfauna die ook verwijderd
wordt. Bodemfauna dient als voedsel voor beschermde vogels. Via vissen kunnen ook
habitatsoorten (zeezoogdieren) een effect ondervinden. Daarnaast heeft het verwijderen van
het bodemmateriaal mogelijk een effect op de kwaliteit van habitattype 1110.
Tevens kan er na jaren een effect optreden indien het onttrokken zand op de wal geleverd
wordt. Er kan ‘zandhonger’ in het systeem ontstaan waardoor erosie van de kust optreedt.
Dit aspect komt in Hoofdstuk 7 aan de orde.
Geluid onderwater
Het varen van het baggerschip en de werkzaamheden die onder water plaats vinden
produceren geluid onder water. Geluid verspreidt zich onder water over grote afstanden, in
de orde van kilometers. Habitatsoorten kunnen een effect ondervinden van het geluid.
Twee parameters zijn belangrijk om te beoordelen of geluid effect heeft op fauna. De eerste
is de ‘frequentie’ van geluid, uitgedrukt in Hertz (Hz). De tweede parameter is ‘sterkte’ of
‘geluidsdruk’ van geluid, uitgedrukt in decibel (dB re 1 μPa2m2). Bekend is dat natuurlijk
achtergrondgeluid (van stroming, golven, regen en fauna) ongeveer 85 dB re 1 μPa2m2
bedraagt bij 30 Hz en 60 dB re 1 μPa2m2 bij 16 kHz bij een volkomen vlakke zee (Ecolas,
2006). Bij ‘uitzonderlijk zware regenval’ van een frequentie tussen 100 en 1000 Hz komt daar
10 dB re 1 μPa2m2 bij. Voor een sleephopperzuiger is een geluidsdruk van 185 dB re 1
μPa2m2 tussen 10-500 Hz gemeten op een afstand van een meter (Nedwell & Howell, 2004).
Ter vergelijk is in tabel 4.3 de geluidsdruk van een aantal andere soorten schepen
opgenomen (overgenomen uit Ainslie et al., 2009). De grootte van het baggerschip, de
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motoren en de gebruikte technieken bepalen samen het geluidsprofiel, de getallen in tabel
4.3 zijn gegeven als voorbeelden.

Tabel 4.3

scheepstype

Geluidsdruk (dB re 1 μPa2m2)

Snelheid (m/s)

10 Hz

25 Hz

50 Hz

100 Hz

300 Hz

geluidsdruk van diverse

Supertanker

7,7 – 11,3

185

189

185

175

157

schepen (Ainslie et al.,

Tanker

6.2 – 8,2

167

171

169

159

143

2009)

Koopvaardijschip

5,1 – 7,7

161

165

163

154

137

Visserschip

3,6 – 5,1

139

143

141

132

117

Voorbeelden van

De voortplantingssnelheid van geluidsgolven door zeewater is 1471 m/s (Schellart, 2010). De
snelheid waarmee geluid zich verspreid is afhankelijk van de druk, zoutgehalte en
temperatuur van het water. De snelheid bepaalt de afstand die geluid aflegt. De afstand die
het geluid onder water aflegt wordt niet beïnvloed door stromingssnelheid van het water
(door het grote verschil in snelheid van stroming en het geluid). Daarnaast bepaalt adsorptie
door vaste stoffen (zoals de bodem of grote troebelheid) voor een belangrijk deel de afstand
die een geluidsgolf aflegt.
Wat de afzwakking is van geluid op een bepaalde afstand van het schip, is moeilijk te
bepalen. Hierbij is het ook mogelijk dat geluid op een zekere afstand van het schip niet te
horen is en verderop wel, door weerkaatsing (afbeelding 4.2, Schellart, 2010).
Geluid onder water kan vissen en zeehonden verstoren. Het geluid dat de werkzaamheden
veroorzaken zal zeker het leefgebied van zeehonden en vissen bereiken, gezien de grote
afstand waarover geluid wordt overgebracht onder water.
Effecten kunnen worden onderverdeeld in fysieke effecten en gedragseffecten. Er wordt van
fysieke effecten gesproken als er door onderwatergeluid fysieke of fysiologische
veranderingen in het organisme optreden. Er wordt van gedragseffecten gesproken als er
door onderwatergeluid gedragsveranderingen van het organisme optreden. Er kunnen
verschillende gedragsveranderingen optreden, zoals bijvoorbeeld vermijdingsgedrag,
aantrekkingsgedrag, schrikreacties, een vermindering van paaigedrag.
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Afbeelding 4.2
Verspreiding van geluid
onder water (Schellart,
2010)

De gevoeligheid voor geluidsfrequenties is soortspecifiek en kan worden weergegeven in
een audiogram. In een audiogram worden frequenties uitgezet tegen het geluidsniveau
waarbij soorten het geluid kunnen waarnemen. Hierin is aangegeven wat het ‘sound
pressure level’ (SPL) is waarbij frequenties worden waargenomen. Afbeelding 4.3 geeft een
audiogram voor de gewone zeehond (Kastelein et al., 2008).
Afbeelding 4.3
Audiogram voor de gewone
zeehond (Kastelein et al.,
2008).
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Als gekeken wordt naar de verschillende parameters waarmee geluid beschreven wordt,
frequentie en sterkte, zal blijken dat niet alle soorten gevoelig zijn voor geluid dat
baggerwerkzaamheden produceren. Soorten ontvangen een bepaalde range aan frequenties
en andere frequenties niet. Vissen nemen over het algemeen lagere geluid waar dan mariene
zeezoogdieren. Uitgaande van de frequentie van een sleephopperzuiger van 10-500 Hz
(Nedwell & Howell, 2004) zal het geluid dat het schip produceert zeker hoorbaar zijn voor
vissen, maar minder belastend zijn voor zeehonden.
Sediment in de waterkolom
Zowel op de baggerlocatie als de verspreidingslocatie komt sediment in de waterkolom. Het
sediment verlaagt het doorzicht van het water. Daarnaast brengt het sediment, afhankelijk
van het gehalte aan organisch materiaal, nutriënten in het water en verlaagt het
zuurstofgehalte. Bij sedimentatie bedekt het materiaal in de waterkolom de bodem en de
daarin levende bodemfauna. Dit onderwerp krijgt (internationaal) veel aandacht, zie
bijvoorbeeld het overzicht van bronnen, processen en effecten in John e.a (2000). In de
paragraaf studiegebied van dit hoofdstuk is al ingegaan op de omvang van de
sedimentpluim, die enkele honderden meters tot enkele kilometers kan bedragen. Hoeveel
sediment op welke hoogte in de waterkolom terecht komt, is afhankelijk van de methode
van baggeren en verspreiden. Hoelang het sediment vervolgens in de waterkolom aanwezig
blijft, is afhankelijk van de afstand van de sedimentdeeltjes tot de bodem en de valsnelheid
van de sedimentdeeltjes (zie bijvoorbeeld van Rijn, 1993, voor een overzicht van de
processen rond het transport van sediment in de waterkolom). Die valsnelheid is op zijn
beurt weer afhankelijk van de korrelgrootte, de vorm van de deeltjes, de watertemperatuur
en de concentratie van sedimentdeeltjes in de waterkolom (die is bepalend voor het
optreden van interactie tussen deeltjes die er voor kan zorgen dat de deeltjes minder snel
naar bodem zakken – ‘hindered settling’, Winterwerp, 1999). Hierbij blijkt ook de
combinatie van korrelgroottes in het sedimentmengsel belangrijk te zijn (van Ledden, 2003).
Verder spelen in het waddenmilieu filterfeeders en dan met name mossels en kokkels, een
rol bij het filteren van fijn sediment uit de waterkolom en het vastleggen in pseudofeaces of
“pellets”(zie bijvoorbeeld Oost, 1994 en Sips en de Leeuw, 2009). Over welke afstand de
deeltjes vervolgens worden getransporteerd, is afhankelijk van de verblijftijd van deeltjes in
de waterkolom en de getijdestroming. Essentieel is dat de mate waarin sediment in de
waterkolom aanwezig is en over welke het afstand het sediment wordt getransporteerd,
afhankelijk is van een veelvoud aan factoren. Dit betekent dat de mate waarin sediment in
de waterkolom aanwezig is en wordt verspreidt per locatie verschilt (omdat de
sedimentsamenstelling verschilt), per bagger- en verspreidingsmethode verschilt (omdat de
hoeveelheid sediment verschilt, evenals de hoogte van het sediment in de waterkolom) en in
de loop van de tijd varieert (omdat de valsnelheid mede afhankelijk is van de temperatuur,
omdat de stroomsnelheden afhankelijk van de getij- en meteocondities verschillen en omdat
de invloed van biologische processen varieert over de seizoenen).
Op baggerlocaties kan sediment op verschillende manieren in de waterkolom verspreiden.
Bij opzuigen van sediment zal bij de beroering van de bodem sediment opgewerveld
worden. Ook de overflow (het meegezogen water dat weer overboord gaat) brengt sediment
in de waterkolom. Agiteren is de baggermethode die het meeste sediment in de waterkolom
brengt op de baggerlocatie. Door stroming zal het sediment zich over een groter oppervlak
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verspreiden (en dus verdunnen). Bij gebruik van een kraanschip wordt, net als bij een
zuiger, in beperkte mate sediment van de bodem opgewerveld.
De baggerspecie wordt op de verspreidingslocaties aangebracht. De verspreidingslocaties
zijn zo gekozen dat de daar aangebrachte baggerspecie door de natuurlijke getijstromingen
wordt geërodeerd en wordt getransporteerd (Mulder, 2005). Deze erosie en het
sedimenttransport is een geleidelijk proces, waarvan de snelheid onder andere afhankelijk is
van de stroomsnelheden die ter plaatse optreden en van de samenstelling van de
baggerspecie. Op de verspreidingslocatie zelf is na verloop van tijd de aangebrachte specie
afgevoerd, als er niet in de tussentijd opnieuw materiaal is verspreidt.
Over de verspreiding door rainbowen is weinig bekend (Burgmans, 2003). Een feit is dat
rainbowen vooral gebeurt met medium en grof zand met een relatief grote korreldiameter
van 200-2000 μm. Zand sedimenteert snel en verspreidt zich in de loop van de tijd verder
over de bodem.
Tabel 4.4 laat het gedrag van een sedimentwolk zien in verschillende situaties.
Tabel 4.4

Sediment in de waterkolom door…

Beschrijving sedimentwolk

Hoe sediment in de

Bodemberoering bij opzuigen sediment/ door kraan

Weinig opwerveling

waterkolom komt en de aard

Overflow van opgezogen water

Lage dichtheid

van de sedimentwolk

Agitatie

Veel opwerveling, wijde verspreiding, lage
dichtheid

Verspreiding via onderlosser

Hoge dichtheid, relatief weinig verspreiding

Rainbowen

Enige verspreiding, over de bodem

Het verspreiden is een lokaal en tijdelijk effect. Hoe ver sediment zich exact verspreidt is,
zoals hierboven is vermeld, onder andere afhankelijk van de verspreidingslocatie, de
hoeveelheid baggerspecie die verspreid wordt, van de korrelgrootte en van het seizoen. Een
kwantificering van de genoemde verspreiding is dan ook niet mogelijk.
Afbeelding 4.4 laat zien dat slibfluxen tot meer dan 1500 miljoen m3 van nature voor kan
komen in het systeem door getij en golven. Hoewel dit getal onzeker is (een variatie van
800-2400 miljoen m3 is mogelijk), laat de afbeelding zien dat de relatieve bijdrage van
baggeren en verspreiden van baggerspecie van geringe invloed is.
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Afbeelding 4.4
Slibflux (1.000.000 m3/jaar)
met de bandbreedte in de
Waddenzee voorslib van
verschillende herkomst (van
Duren & van der Valk, 2010)

In de Waddenzee zijn zes locaties waar meer dan 100.000 m3 gebaggerd wordt en waarvan
de baggerspecie (deels) op stroom wordt gezet. Op elf locaties wordt een lange tijd (een half
jaar of langer) achtereen gebaggerd. Op zes van deze locaties bevindt zich slib of zanderig
slib. Tabel 4.5 geeft de betreffende locaties weer; de vetgedrukte locaties geven de meeste
effecten door vertroebeling, door de combinatie van een groot baggervolume, een
langdurige baggerperiode en fijn sediment (slib) dat langzaam sedimenteert.
Baggervolume

Duur werkzaamheden

Soort
specie

Den Helder 1

1550

12

Zand &
Slib-

de Waddenzee zijn vet

Harlingen2

1400

12

Slib

weergegeven. Het

Veerbootroute Ameland

750

12

Slib

Kornwerderzand

350

10

Slib

Slenk

350

12

Zand

Blauwe Slenk

200

12

Zand

Vissershaven Lauwersoog

200

1

Slib

Den Oever

150

6

Slib

Visjagersgaatje

100

12

Zand

Grote Siege

80

12

Zand

Glinder

60

12

Zand

Pollendam

35

6

Zanderig
slib

Pannegat

20

12

Zand

Tabel.4.5
Locaties die de meeste
vertroebeling veroorzaken in

verwachte baggervolume
(beunkuubs) is in 1000 m3
per jaar aangegeven, de
duur van de
werkzaamheden in
maanden.

Locaties

1. Effectenbeschrijving en beoordeling in: Effecten van storten van baggerspecie in het Marsdiep; Een
Passende Beoordeling ter onderbouwing van een aanvraag op basis van de Natuurbeschermingswet
1998 (Jongbloed e.a., 2006)
2. Effectenbeschrijving en beoordeling in: Vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet; Continuering
baggerwerkzaamheden haven van Harlingen (Oranjewoud, 2009).
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Hieronder wordt nader ingegaan op de gevolgen van het sediment in de waterkolom.
Sediment in de waterkolom: vertroebeling
Sediment in de waterkolom vermindert het doorzicht van het water. Door een verhoogde
troebelheid kan de primaire productie geremd worden. Gedurende een deel van het jaar
(vroege lente, herfst en winter) zijn nutriënten in het water van de Waddenzee in vrij hoge
concentraties aanwezig, waardoor kan worden verondersteld dat in deze periode licht de
belangrijkste limiterende factor is voor de primaire productie (Colijn & Cadee, 2003; Loebl et
al., 2009). Lichtbeperking wordt bepaald door het slibgehalte in het water.
Nutriëntenbeperking van de primaire productie is met name van belang in de lente en de
vroege zomer. Van nature is er in de Waddenzee ook sediment in de waterkolom aanwezig,
waarbij gemiddeld de laagste concentratie optreden bij de zeegaten en de hoogste
concentratie nabij het vaste land (Postma, 1967, Postma, 1982, Sips en de Leeuw, 2009). De
invloed van de vertroebeling door het baggeren en verspreiden is mede afhankelijk van de
natuurlijke concentraties ter plaatse.
Vissen en vogels die op zicht hun prooien vangen worden, ook door een verhoogde
troebelheid gehinderd. Zij hebben minder vangstsucces (moeten meer vangpogingen
ondernemen) of moeten hun prooien elders vangen (verder zwemmen c.q. vliegen); beide
wegen kosten meer energie. Afhankelijk van de straal waarin een dier zijn prooi kan vangen
en het aantal prooien dat in deze straal aanwezig is, zal vertroebeling een effect hebben op
individuen en uiteindelijk op een populatie. Vogels die op zicht hun prooien vangen in het
Waddengebied zijn grote stern, visdief, Noordse stern, dwergstern, zwarte stern, fuut,
aalscholver, middelste en grote zaagbek. Een deel van deze vogelsoorten broedt in kolonies
in en rond het waddengebied en is voor het foerageren afhankelijk van een gebied rond de
betreffende broedkolonie, die een straal heeft van 3 km (dwergstern, del Hoyo et al., 1996),
10 km (visdief, Stienen &Brenninkmeijer, 1992; Becker & Ludwigs, 2004 en Noordse stern)
tot 40 km (grote stern, Brenninkmeijer & Stienen, 1992).
Sediment in de waterkolom: bedekking
Baggerspecie die sedimenteert zal tijdelijk de bodem bedekken. Afhankelijk van de
begravingsdikte en de -snelheid kan de bodemfauna niet meer aan het oppervlak komen en
zal dan sterven. Bij vormen van agitatie is de bedekking geringer doordat de verspreiding
van de sedimentwolk tot bedekking van een groter oppervlakte leidt.
Sediment in de waterkolom: verlaging zuurstofconcentratie
Organisch materiaal in de bodem wordt afgebroken in reactie met zuurstof. Indien
bodemmateriaal in suspensie wordt gebracht is het contactoppervlak tussen organisch
materiaal en zuurstof groter, zodat het zuurstof verbruik toeneemt. Dit betekent dat minder
zuurstof beschikbaar is voor fauna in het water.
Sediment in de waterkolom: nutriënten
In de bodem liggen nutriënten opgeslagen in het organisch materiaal. Dit materiaal komt
door opwoeling in de waterkolom terecht en nutriënten kunnen dan opnieuw beschikbaar
komen voor algengroei. Algengroei kan het doorzicht verminderen, wat nadelig is voor
fauna die op zicht hun prooien vangen. Algen zijn ook een voedselbron voor bodemfauna,
dat weer voedsel vormt voor vogels en vissen.
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Sediment in de waterkolom: verontreiniging door toxische stoffen
Gebaggerde specie kan verontreinigingen en toxische stoffen bevatten, die door bij
verspreiding in het ecosysteem worden gebracht. Deze stoffen hebben een effect op alle
organismen in en foeragerend op de Waddenzee. Verder kan de kwaliteit van de
habitattypen H1110 en H1140 worden aangetast. Voorwaarde voor het verspreiden van
zoute baggerspecie voor de vergunningaanvraag is dat het slib voldoet aan de normen van
de Zoute-Baggertoets (ZBT). Hierdoor is verontreiniging van het ecosysteem door toxische
stoffen onwaarschijnlijk.
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HOOFDSTUK

5

Toetsing en beoordeling

Aanwezigheid schip
Het geluid boven water en de beweging die bagger- en verspreidingswerkzaamheden
veroorzaken heeft mogelijk effect op broedvogels, niet-broedvogels en zeehonden. De
scheepvaart is in de Nadere Effecten Analyse van het bestaande gebruik (NEA, Jongbloed
e.a., 2010) beoordeeld als een bestaande activiteit die geen significante effecten in de
Waddenzee heeft. Er zijn in de betreffende scheepvaartroutes waar de
baggerwerkzaamheden plaatsvinden al heel veel bestaande scheepsbewegingen, waardoor
een baggerschip geen extra verstoring oplevert. Indien schepen een afstand van 500 meter
aanhouden voor vogels en 1500 meter voor zeehonden ten opzichte van de locaties waar
deze dieren rusten, foerageren en broeden c.q. zogen (mitigerende voorwaarden, zoals
opgenomen in de vigerende vergunning voor het baggeren en verspreiden), zal er geen
significant effect optreden.
Beroering waterkolom
In een getijdegebied zoals de Waddenzee is van nature veel waterbeweging aanwezig. In de
vaargeulen waar gebaggerd wordt treden hoge stroomsnelheden op (Postma, 1982). De
extra beweging van de waterkolom door de baggeractiviteiten zullen veel kleinere
waterbewegingen tot gevolg hebben dan de getijdebewegingen en waterbewegingen ten
gevolge van golven. Beroering van de waterkolom zal gezien het de stromingspatronen en
golfbewegingen in de geulen van de Waddenzee geen significant effect hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen.
Uitstoot NOx
Dor het baggeren en verspreiden is er sprake van zeer kleine immissie en depositie door de
baggerschepen. Daarvan wordt een minimaal deel aangevoerd naar de voor NOx depositie
zeer gevoelige habitats. Er zullen daarom naar verwachting geen effecten optreden in de
zeer gevoelige (duin)habitats door het baggeren en verspreiden.
Verwijdering bodemmateriaal
In de Waddenzee zal het effect van het verwijderen van de bodem te verwaarlozen zijn door
het relatief kleine oppervlak dat verwijderd wordt (zie kader ‘schaal van effecten’ in
hoofdstuk 4), omdat op veel van de gebaggerde locatie de condities beperkend zijn voor de
aanwezigheid van bodemleven (grote sedimentatie, hoge stroomsnelheden) en omdat de
baggerlocaties een relatief arme fauna zullen hebben vanwege de jarenlange
baggeractiviteiten. Er wordt geen significant effect verwacht.
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Met betrekking tot de ‘zandhonger’ die in het systeem ontstaan3 waardoor erosie van de
kust optreedt moet worden bedacht dat de zandhonger die hierdoor ontstaat (met een orde
van grootte van maximaal 500.000 m3 voor de Waddenzee) klein is in vergelijking met de
sedimentatie die nodig is voor het bijhouden van stijgende zeespiegel, ongeveer 4-5 miljoen
m3 (Louters & Gerritsen, 1994; Hoeksema e.a., 2004) bij de huidige snelheid waarmee de
zeespiegel stijgt. De onttrekking van zand is verdisconteerd in berekening van het
meegroeivermogen van de Waddenzee (Oost e.a, 1998, Hoeksema e.a., 2004, Ministerie van
Econmische Zaken, 2005). Dat betekent dat de Waddenzee de stijgende zeespiegel ook bij
hogere snelheden van zeespiegel nog kan bijhouden, ondanks de zandwinning. Er wordt
hiervan geen significant effect verwacht.
Geluid onderwater
De beschermde vissensoorten, fint, rivierprik en zeeprik, kunnen mogelijk hinder
ondervinden van het geluid tijdens hun trek door de Waddenzee, omdat ze gevoelig
kunnen zijn voor de geluidsfrequentie die door de baggerschepen wordt geproduceerd. De
scheepvaart is in de Nadere Effecten Analyse van het bestaande gebruik (NEA, Jongbloed
e.a., 2010) beoordeeld als een bestaande activiteit die geen significante effecten in de
Waddenzee heeft. Er wordt geen significant effect van onderwatergeluid op trekvissen
verwacht.
Ook zeehonden zullen de baggerschepen kunnen horen. Het geproduceerde geluid is hard
genoeg om gehoord te worden en minimaal als hinderlijk te worden ervaren. Het
frequentiebereik is vrij laag en bevindt zich in een minder gevoelig gebied van de zeehond.
Door de ondiepte van de Waddenzee zal het geluid ook minder ver voortplanten omdat
veel geluidsenergie wordt geabsorbeerd. Omdat de locatie beperkt zijn kan de zeehond
uitwijken naar rustiger gebied. Er wordt daarom ook geen significant effect op het
instandhoudingsdoel van deze soort verwacht.
Sediment in de waterkolom: nutriënten
De concentratie van nutriënten zal weinig verhoogd worden door opwoeling van sediment,
met name omdat de bodem van nature weinig organisch materiaal bevat. De hoogste
concentraties van organisch materiaal worden aangetroffen bij fijn sediment en bedragen
enkele procenten, tot meer dan tien procent voor het allerfijnste sediment (Van Straaten,
1954, 1964). In aanvulling op de lage concentraties organisch materiaal in het sediment geldt
dat eventuele verhogingen snel worden verdund door de dynamiek van de Waddenzee. Een
significant effect van een verhoogde nutriëntenconcentratie op de instandhoudingsdoelen
ten gevolge van het baggeren en verspreiden kan worden uitgesloten.
Sediment in de waterkolom: verlaging zuurstof
Voor een verlaging van de zuurstofconcentratie in het water is een verhoging van de BOD
of COD nodig. Omdat de bodem relatief weinig zuurstofvragend materiaal bevat, zoals
hierboven al is vermeld, zal de toename van de zuurstofvraag als gevolg van het sediment
in de waterkolom beperkt zijn. Daarnaast vindt door menging (door de getijstromingen in
de Waddenzee) snelle aanvoer van zuurstof van elders plaats. Een effect van een verlaging

3

Bij de huidige praktijk, waarbij zand wordt onttrokken aan de Waddenzee ten behoeve van

vaargeulonderhoud.
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van de zuurstofconcentratie op de instandhoudingsdoelen ten gevolge van baggeren en
verspreiden kan worden uitgesloten.
Sediment in de waterkolom: vertroebeling
Er kan niet worden uitgesloten dat het verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee een
effect heeft op vertroebeling van de waterkolom. Gevolgen hiervan zouden een verlaagde
primaire productie en een vermindering van het zicht voor zichtjagers kunnen zijn. Ten
opzichte van de totale Waddenzee is het areaal waarover een effect kan worden verwacht bij
onderlossen klein (zie tekstkader ‘schaal van effecten’). Hoe verder van de
verspreidingslocatie verwijderd, des te lager zal de slibconcentratie in het water worden, en
daarmee het effect op het ecosysteem.
Bij agitatie zal sediment zich over een groot oppervlak verspreiden. Door de stroming zal de
sedimentwolk verdunnen. De afname van doorzicht zal daarom beperkt zijn, zeker ten
opzichte van het natuurlijke doorzicht in dit turbulente systeem. Het natuurlijke doorzicht is
afhankelijk van de locatie in de Waddenzee (zie de historische publicaties van Postma,
bijvoorbeeld Postma, 1967) en fluctueert in de tijd (zie het overzicht van slib en
slibprocessen in de Waddenzee in Sips en de Leeuw, 2009). De fluctuaties van het doorzicht
voor het meetpunt Blauwe Slenk (bron Rijkswaterstaat MWTL metingen) variëren
bijvoorbeeld tussen 2 en 20 dm (periode 1983-2008) en het zwevend stof op dezelfde locatie
varieert van vrijwel 0 tot meer dan 300 mg/l (Kater e.a., 2010).
Verwacht kan worden dat de vertroebeling door het baggeren en verspreiden op de totale
primaire productie van de Waddenzee een te verwaarlozen effect heeft. Het beschikbare
foerageerareaal voor zichtjagers zal nauwelijks afnemen, omdat het oppervlak waar vogels
kunnen foerageren groot is ten opzichte van het oppervlak waarover een sedimentwolk zich
waarschijnlijk zal verspreiden. Dit is per soort verschillend, waarbij het foerageergebied van
grote sterns, visdieven en noordse sterns dermate groot is, dat er altijd kan worden
uitgeweken bij het optreden van vertroebeling aan het wateroppervlak. Voor dwergsterns
zijn de uitwijkmogelijkheden kleiner, vanwege de veel kleinere zoekstraal rond de
broedlocatie, maar voor deze soort geldt dat de broedlocaties op onbegroeide zandplaten en
stranden dermate ver van de bagger- en verspreidingslocaties liggen, dat er geen effect zal
optreden. Voor de overige visetende zichtjagers geldt dat deze niet gebonden zijn aan
broedkolonies en voldoende uitwijkmogelijkheden hebben in de Waddenzee.
Gezien het beperkte invloedsgebied, het grote gebied waar vogels hun voedsel kunnen
zoeken (kader ‘schaal van effecten’ in hoofdstuk 4) en de positie van de bagger- en
verspreidingslocaties ten opzichte van de broedkolonies van visetende zichtjagers, wordt
geen significant effect verwacht op de vogelpopulaties. Ook een significante afname van
primaire productie wordt niet verwacht.
Sediment in de waterkolom: bedekking
Door de bedekking op de verspreidingslocaties kan bodemfauna sterven. Sommige soorten
en individuen zullen de bedekking wel kunnen overleven. Tot een bedekking van ongeveer
vijftig centimeter is het mogelijk voor sommige mobiele bodemfauna, zoals wormen en
Amphipoda, om naar boven te kruipen en te overleven (Bijkerk, 1998). De schaal van de
bedekking is echter klein ten opzichte van de gehele Waddenzee, waardoor er geen effect
van bedekking op de totale bodemfauna in de Waddenzee wordt verwacht. Het betreft hier
ook niet locaties op de platen (waar steltlopers foerageren), maar in het sublitoraal gelegen
locaties. Er blijft voldoende voedsel- en foerageergebied over voor op bodemdieren
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prederende duikeenden. Significante effecten op de soorten (instandhoudingsdoelen) die
leven van de bodemfauna worden daarmee uitgesloten.
Agitatie veroorzaakt een sedimentwolk van geringe dichtheid over een groot oppervlak.
Voor bodemfauna die niet mobiel is en voor vegetatie zoals zeegrasvelden treedt mogelijk
een effect op. Indien een afstand van 1000 meter wordt gehouden van de locaties waar deze
soorten zich bevinden, is een effect te verwaarlozen (Mulder, 2005).
Sediment in de waterkolom: verontreiniging door toxische stoffen
Omdat alle te verspreiden baggerspecie aan de normen uit de Zoute-Baggertoets moet
voldoen kunnen significant effecten van toxische stoffen op instandhoudingsdoelen
uitgesloten worden.
DICHTHEID BODEMFAUNA OP BAGGER- EN VERSPREIDINGSLOCATIES
Tot macrobenthos (of bodemfauna) horen ongewervelde dieren groter dan een millimeter die op en
vlak onder het bodemoppervlak leven. In de Waddenzee is een belangrijke soort de mossel. Andere
voorbeelden van macrobenthos zijn schelpen, vlokreeften, krabben, garnalen en wormen. Het is
bekend dat bodemfauna een lage dichtheid heeft in vaargeulen (Essink, 2005). Voor sommige soorten
heeft dit met diepte te maken. De vaargeulen in de Waddenzee hebben een diepte tussen 3,5 en 8
meter en havens een diepte van 2 tot 5,25 m (Rijkswaterstaat, 2009). Faasse en Stikvoort (2002)
onderzochten het habitat van soorten vlokreeften. Het aantal wadkreeftjes nam sterk af bij een diepte
van meer dan 2 meter. De leefdiepte is afhankelijk van de soort. Ook maken andere abiotische
condities in de geulen, zoals de stroomsnelheden, de sedimentdynamiek (bijvoorbeeld door de
migratie van kleine en grote bodemvormen- ribbels) en specifiek op de gebaggerde locaties de netto
depositie, deze gebieden minder geschikt voor bodemleven.
Een andere oorzaak voor een lage dichtheid van bodemfauna, die zeker geldt op de baggerlocaties
en verspreidingslocaties, is het feit dat de bodem met enige regelmaat verstoord wordt door
baggeractiviteiten.
Bodemfauna kan zich herstellen na verstoring door overleving, migratie, via geïmporteerd materiaal
(met de baggerspecie mee) of rekrutering (passieve toestroom van jonge dieren vanuit nabijgelegen
gebied). Vooral het laatste proces is van belang bij het herstel van de bodemfauna (Rozemeijer,
2009). Voor de Waddenzee werd een herstelperiode van 1 tot 3 jaar gevonden in hoogdynamische
geulen. Op droogvallende platen met minder dynamiek was de oorspronkelijke samenstelling van
bodemfauna zelfs na 16 jaar nog niet bereikt. Dynamiek is dus belangrijk voor het herstel. Maar zelfs
op een locatie met een hoge dynamiek zal bij de benodigde frequentie van baggeren en verspreiden
de bodemfauna zich nooit maximaal kunnen herstellen. De gebruikte locaties hebben dus continu een
relatief lage dichtheid van bodemfauna.
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6

Cumulatie

Naast de bagger- en verspreidingswerkzaamheden vinden meer activiteiten plaats in de
Waddenzee. Vele van deze activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Scheepvaart bijvoorbeeld
is alleen mogelijk met voldoende vaargeulonderhoud.
De cumulatie van activiteiten in de Waddenzee is uitgebreid beschreven in de Passende
Beoordeling van de ‘planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee’ (PKB) (Min
VROM, 2007b). Deze Passende Beoordeling verwijst naar een ‘Quality Status Report 2004’
(QSR) dat de staat van de Waddenzee beschrijft. Dit QSR4 signaleert op aantal punten een
negatieve trend:
-

Aanwezigheid van stoffen van invloed op de hormoonhuishouding

-

Plaatselijke veroudering kwelders, door het gevoerde beheer

-

Onvoldoende geomorfologisch en biologisch ongestoorde litorale en sublitorale
banken

-

Kwaliteit van estuaria (alleen in de Eems)
Voedselbeschikbaarheid van schelpdieren voor sommige trekkende en broedende
vogelsoorten

Bij het beoordelen van activiteiten voor vergunningverlening dient extra aandacht te zijn
voor deze punten.
Het verspreiden van baggerspecie heeft een effect heeft op de troebelheid van het Wadden
ecosysteem. Dit kan cumuleren met andere activiteiten die leiden tot verhoogde troebelheid.
De andere activiteiten die kunnen leiden tot een vergrote troebelheid zijn het baggeren en
verspreiden van baggerspecie uit de andere havens en bodemberoerende activiteiten, zoals
visserij en het handkokkelen. Het winning van schelpen in de Waddenzee kan ook leiden tot
een verhoogde troebelheid, daar waar het de winning van zogenaamde kleischelpen betreft.
Bij de winning van schone schelpen wordt de bodem verstoord en kan ook een cumulatie
optreden met het baggeren. De cumulatie wordt hieronder besproken.
Baggeren en verspreiden van baggerspecie uit niet-Rijkswaterstaat havens
Cumulatief effect hierbij is de verspreiding van de baggerspecie uit havens waarvoor
Rijkswaterstaat niet verantwoordelijk is. De hoeveelheden die het betreft zijn weergegeven
in bijlage 2. Het baggeren in de havens zelf heeft geen direct effect op het Natura2000-gebied
Waddenzee, omdat de havens buiten de begrenzing vallen. Er zal slechts in zeer beperkte
mate sprake zijn van een effect van het baggeren in de haven op de Waddenzee doordat
opgewoeld materiaal met de getijdestroming mee naar de Waddenzee wordt
getransporteerd. Dit effect is beperkt, omdat het alleen optreedt in die situaties waar het

4

In de deelrapporten van het QSR 2009 worden deze trends nog steeds gesignaleerd.
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ongewervelde sediment de haven uit kan stromen, door de ebstroming (beperkt in de tijd),
of door dichtheidgedrevenstromingen (beperkt door de morfologische randvoorwaarden).
In de passende beoordeling voor het baggeren en het verspreiden bij Den Helder
(Jongbloed, 2006) en bij de vergunningaanvraag voor het baggeren en verspreiden bij
Harlingen (Oranjewoud, 2009) is vastgesteld dat deze activiteiten, met inachtneming van de
mitigerende maatregelen, geen significante effecten hebben. De verspreidingslocaties die
worden gebruikt voor de activiteiten zijn opgenomen in het overzicht van de
verspreidingslocaties in bijlage 3. Deze locaties zijn uitgekozen op hun morfologie (diep en
bijvoorkeur erosief ) en waterbeweging (hoge stroomsnelheden), waarbij ook rekening is
gehouden met de ecologische waarden van de aangrenzende gebieden (Mulder, 2005). De
verspreidingslocaties bevatten genoeg ruimte om alle baggerspecie, dus zowel afkomstig
van de Rijkswaterstaat vaarwegen en havens, als van de niet-Rijkswaterstaat havens, te
verspreiden. Omdat het ecosysteem ter plekke niet ontwikkeld is, zullen er geen
cumulatieve effecten van de baggerspecie uit de havens optreden. De baggerspecie uit de
havens zal mogelijk tot wat meer vertroebeling van de omgeving van de
verspreidingslocatie leiden. Dit beslaat echter een dusdanig klein areaal dat de kwaliteit van
het totale areaal niet significant verminderd. Ook zal er voor zichtjagers voldoende areaal
over blijven om voldoende foerageren mogelijk te maken. Ook hier zullen geen cumulatieve
effecten optreden.
Bodemberoerende activiteiten : visserij en handkokkelen
Bodemberoerde activiteiten, zoals het vissen met schepen op platvis en garnalen en het
handmatige uit het sediment zeven van kokkels, vinden plaats op andere locaties dan het
baggeren en verspreiding, namelijk met plekken met een relatief rijke fauna. Deze
activiteiten leiden tot een zeer tijdelijke en lokale opwerveling van sediment. Vanwege deze
verschil is er geen sprake van een cumulatie met het baggeren en verspreiden van de
baggerspecie.
Schelpenwinning
Schelpenwinning vindt alleen plaats in de diepe geulen in de getijdebekkens van het
Marsdiep, Vlie en het Friesche zeegat, waarbij het grootste volume wordt gewonnen op de
buitendelta’s, dus buiten de begrenzing van het Natura2000-gebied Waddenzee (maar wel
in het Natura2000-gebied Noordzeekustzone). De gebieden waar schelpenwinning is
toegestaan hebben een relatief arme bodemfauna, vanwege de hoge stroomsnelheden. Het
effect van de schelpenwinning op de bodemfauna is daarom beperkt. Bij de winning van
kleischelpen kan lokaal vertroebeling optreden, bij de winning van schone schelpen gebeurt
dit niet. Het volume aan schelpen dat jaarlijks in de Waddenzee wordt gewonnen is relatief
klein (65-75 x103 m3) ten opzichte van de volumes die worden gebaggerd en verspreidt en de
oppervlakte die wordt verstoord is ook klein. Datzelfde geldt voor het optreden van
vertroebeling (Provincie Friesland, 2010). Gezien de beperkte omvang van de
schelpenwinning en de effecten ervan, treden ook in cumulatie met de bagger- en
verspreidingswerkzaamheden in de vaargeulen en havens geen significante effecten.
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Samenvattend
Ook wanneer de cumulatie van de bovengenoemde activiteiten op de bodembedekking,
verwijderen en de vertroebeling in de overweging worden betrokken is er geen sprake van
significante effecten van de voorgenomen activiteit in de Waddenzee.

:

ARCADIS

43

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

:

ARCADIS

44

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

HOOFDSTUK

7

Zandonttrekking bij
vaargeulonderhoud

7.1

AANLEIDING HERBEZINNING
De huidige praktijk bij het vaargeulonderhoud in de Waddenzee, overeenkomend met het
beleid zoals is geformuleerd in de PKB voor de Waddenzee, is dat de bruikbare zandige
baggerspecie uit de Waddenzee aan de wal mag worden gebracht. De PKB is in 2007
vastgesteld en kent een looptijd van 30 jaar (Min VROM, 2007b). Het aan land gebrachte
handelszand wordt gebruikt als ophoogzand op allerhande locaties in Noord-Holland,
Friesland en Groningen. De effecten van deze zandwinning in de Waddenzee zijn hetzelfde
als de in de voorgaande hoofdstukken beschreven effecten van het baggeren, omdat het doel
van de zandonttrekking hetzelfde is als het doel van het baggeren, namelijk het op diepte
houden van de vaarweg ter plaatse. Omdat het zand dat wordt onttrokken niet in de
Waddenzee wordt verspreidt, zijn er geen effecten van het verspreiden. Wel neemt door het
onttrekken van zand, het sedimentvolume van de Waddenzee af. De effecten daarvan
worden in paragraaf 7.2 besproken.
Primaire zandwinning, dat is zandwinning als hoofddoel en zonder het nevendoel
vaargeulonderhoud, vindt in de Waddenzee niet meer plaats. Om deze praktijk in historisch
perspectief te plaatsen is hieronder tabel 7.1 opgenomen, waarin de zandwinvolumes van
de getijdebekkens Marsdiep en Vlie zijn weergegeven.

Tabel 7.1
Zandwinvolumes in de

Marsdiep

Vlie

getijdebekkens van de

Totaal (106

Gemiddeld

Totaal (106

Gemiddeld per

Westelijke Waddenzee

m)

per jaar (10

m)

jaar (106 m3)

3

3

m3)

(bronvermelding: 1: Biegel,
1993; 2: Reitsma, 1992; 3

6

1933-19481

-

-

1933-1951

-

-

1948-19661

7,0

1,3

1951-1965

3.0

0,2

Rijkswaterstaat Noord-

1966-19711

4,4

0,7

1965-1972

6.1

0,9

Nederland, 2008. (Gebas-

1971-19751

5,0

0,8

1972-1977

6.0

1,2

Cleveringa en Grasmeijer,

1975-19811

11,1

1,0

1977-1983

5.5

0,9

2010.

1981-19912

18,4

1,8

1982-1991

6,3

0,6

1991-19983

6,2

0,9

1991-1998

3,9

0,6

Totaal

53,9

Hoogervorst, 2005; 4: van
Heijst et al. 2005; 5:

eerd op tabel 2.2in

:

32,3
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In de periode na 1998, toen de zandwinning beperkt is tot het vaargeulonderhoud is het
gemiddelde jaarlijkse volumes afgenomen 0,2 x 106 m3 voor ieder bekken (dus 0,4 x 106 m3
voor de beide bekkens samen).
De zandwinvolumes zijn dus tegenwoordig veel kleiner dan de volumes die in het verleden
zijn gewonnen. Hierbij hoort de kanttekening dat, ook nu nog, de volumes van jaar op jaar
verschillen, vanwege redenen die ook bij de jaar-op-jaar verschillen in de baggervolume
spelen. Dat zijn de de natuurlijke variatie in de aanzanding en de effecten van verschillende
baggerstrategieën. Het verwacht gemiddelde zandwinvolume voor de Waddenzee (niet het
Natura2000 gebied, maar het studiegebied uit de voorliggende rapportage) bedraagt 0,49 x
106 m3/jaar.
De zandwinvolumes zijn tenminste een factor tien kleiner dan het zandtransport dat van
nature plaatsvindt in de zeegaten (zie bijvoorbeeld Oost el al. 1998 en Eijsink, 1979). Ook ten
opzichte van het sedimentvolume dat jaarlijks in de Waddenzee nodig is voor het volgen
van de stijgende zeespiegel van 4 tot 5 x 106 m3 (Louters en Gerritsen, 1994), zijn de volumes
zand die worden ontrokken bij het onderhoud van de vaargeulen, klein.
In de vigerende vergunning voor de bagger – en verspreidingswerkzaamheden is gevraagd
om een herbezinning van de zandwinactiviteiten, in relatie tot de bodemdaling door
gaswinning en de stijgende zeespiegel. Deze aspecten hebben betrekking op de
sedimentvoorraad van de Waddenzee en de kust. De belangrijke vragen die worden
beantwoordt zijn:
- Wat betekent de zandwinning voor de sedimentvoorraad van de Waddenzee en de
aangrenzende kust;
- Wat betekend dat in het licht van de beleidsdoelstellingen;
Welke beheermaatregelen kunnen worden getroffen om alsnog aan de
beleidsdoelstellingen te voldoen;
- En heeft dat dan gevolgen voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen van
Waddenzee en Noordzeekustzone?
In de onderstaande paragrafen worden de antwoorden geven op deze vragen

7.2

EFFECTEN ZANDONTREKKING AAN DE WADDENZEE
De sedimentvoorraad van de Waddenzee en de aangrenzende kust
De korte termijn effecten zijn in de voorgaande hoofdstukken beschreven. Het belangrijke
verschil tussen het onttrekken van zand en het verspreiden van de specie is de afname van
de sedimentvoorraad van de Waddenzee. Ook de stijgende zeespiegel en de bodemdaling
door gaswinning hebben een effect op de sedimentvoorraad van de Waddenzee, vandaar
dat de invloed van de zandwinning in relatie tot deze aspecten wordt bekeken. De
zeespiegel langs de gehele Nederlandse kust en ook langs de Waddenzee stijgt (we hebben
het hier nog niet over het optreden van de versnelde zeespiegelstijging, maar over de
relatieve zeespiegelstijging door de autonome, natuurlijke daling van de bodem en de
eustatische zeespiegelstijging). De stijgende zeespiegel betekent niet dat de Wadenzee
steeds dieper wordt, omdat er sediment wordt getransporteerd van de kust naar de
Waddenzee. Voor het beschrijven van deze samenhang tussen de Waddenzee de
buitendelta’s en de aangrenzende kust is het begrip ‘sedimentdelend systeem’
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geïntroduceerd (Louters en Gerritsen, 1994; Hoeksema, 2004; Ministerie van Economische
Zaken, 2005). De afname van de zandvoorraad van de kust die dit tot gevolg heeft, leidt op
termijn tot een achteruitgang van de kustlijn. De snelheid waarmee de zeespiegel stijgt kan
door de Waddenzee worden bijgehouden totdat er een kritische grens wordt overschreden,
die bekend staat als het meegroeivermogen5. Dat betekent wel dat er bij hogere
zeespiegelstijgingssnelheden netto meer sediment van de kust naar de Waddenzee wordt
getransporteerd en de kust sneller achteruit gaat. Ook het volume aan bodemdaling door
gaswinning onder de Waddenzee wordt aangevuld met sediment uit de kust. En ook dit
heeft een achteruitgang van de kust tot gevolg.
Het onttrekken van zand voor de zandwinning is opgenomen in de autonome
ontwikkelingen bij het berekenen van het meegroeivermogen van de Waddenzee (Oost et
al., 1998, Ministerie van Economische zaken, 2005). Voor de Waddenzee (zonder de WesterEeems) is daarbij in beeld gebracht dat de sedimentwinning 0,61 tot 1,67 x 106 m3 per jaar
bedraagt (tabel 5.1 in Oost et al, 1998). Vanwege de voorzichtige wijze van berekenen is bij
het bepalen van het meegroeivermogen uitgegaan van het grote volume. Dit volume is
beduidend groter dan het volume zand dat tegenwoordig wordt onttrokken bij de
baggerwerkzaamheden in de vaargeulen. Dit grote volume is dus behandeld als een
autonome ontwikkeling, tezamen met de sedimentatie om de zeespiegelstijging bij te
houden, de sedimentvraag op de kwelders, door langjarige verlanding en van afsluitingen
(Afsluitdijk, Lauwerszeedijk) in de berekening van het meegroeivermogen. Dit is dus
wezenlijk anders hoe wordt omgegaan met de bodemdaling door de winning van
delfstoffen, waarvan via een berekening van de beschikbare gebruiksruimte wordt
vastgesteld of deze wezenlijke invloed heeft op wijze waarop de Waddenzee de stijging van
de zeespiegel bij kan houden (Ministerie van Economische zaken, 2005). De essentie is dat
het meegroeivermogen van de kombergingsgebieden in de Waddenzee niet kleiner wordt
door de zandwinning, omdat er al rekening mee is gehouden. Simpel gezegd: de berekende
grens (voor de snelheid van zeespiegelstijging) waarbij de Waddenzee ‘verdrinkt’,
verandert niet door het onttrekken van zand.
Het lange termijn effect van het ontrekken van zand aan de Waddenzee is hetzelfde als van
zeespiegelstijging en bodemdaling: het volume sediment dat aan de Waddenzee is
onttrokken, wordt door het zanddelende systeem aangevoerd vanuit de kust. Het
onttrekken van zand leidt daarom tot een afname van het sedimentvolume van de kust.
Beleidsdoelstellingen voor de kust
Het vigerende beleid voor de kust is om de kustlijn te handhaven en het kustfundament
mee te laten groeien met de stijgende zeespiegel. Op deze wijze blijft ook op de lange
termijn de veiligheid tegen overstromingen van de Nederlandse kust gewaarborgd en
blijven bijvoorbeeld de natuurwaarden van de strand- en duingebieden in stand. Dit beleid,
met inbegrip van de ruimtelijke definitie van het kustfundament, is vastgelegd in de nota
Ruimte. De beleidskeuze uit de Nota Ruimte, om het kustfundament te laten meegroeien

5

Het begrip “meegroeivermogen” van de Waddenzee is gedefinieerd als:” Het natuurlijke vermogen

van een kombergingsgebied, uitgedrukt in mm/jaar over het hele gebied, om de relatieve
zeespiegelstijging (rZSS) op lange termijn bij te houden terwijl het geomorfologisch evenwicht en de
sedimentbalans in stand blijven” (Min EZ, 2006).
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met de stijgende zeespiegel, is ook opgenomen in het Nationaal waterplan 2009-2015 (Min
V&W, 2009).
Het beleid om het kustfundament op peil te houden en de beheerpraktijk om door het
onttrekken van zand de vaargeulen op diepte te houden, kunnen elkaar behoorlijk in de
weg zitten, zoals in beeld is gebracht in het rapport “Vaargeulonderhoud, zandwinning &
kustlijnzorg; Risico’s en perspectieven voor Rijkswaterstaat” (Van Heijst, 2005). In essentie
zijn er twee beheermaatregelen om aan de beleidsdoelstelling voor het kustfundament te
voldoen, namelijk stoppen met het winnen van zand in het kustfundament/kustsysteem of
aanvullen van het onttrokken sedimentvolume door het uitvoeren van zandsuppleties.
Het zand dat in de Waddenzee wordt afgezet onder invloed van de stijgende zeespiegel
wordt aan de kust onttrokken. Daar moet dit ‘aan de Waddenzee verloren ’ zand weer
worden aangevuld met zandsuppleties. Dit geldt ook voor het zand dat nodig is om het
bodemdalingsvolume aan te vullen dat ontstaat door de gaswinning. Het op peil houden
van de zandvoorraad is vastgelegd in de NB-wet vergunning voor de gaswinning (onder de
Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen). Het volume aan
bodemdaling wordt aangevuld met zandsuppleties. Dit staat wel bekend als de ‘kuub voor
kuub’ regel, omdat voor iedere m3 bodemdaling een m3 zand6 moet worden gesuppleerd.
Ook voor nieuwe activiteiten die bodemdaling onder de Waddenzee tot gevolg zullen
hebben (zout- en gaswinning) wordt rekening gehouden met de noodzaak om het
bodemdalingsvolume aan te vullen middels zandsuppleties in de kustzone. De noodzaak
om de zandvoorraad in de Waddenzee via zandsuppleties op peil te houden is de
achteruitgang (op de lange termijn van jaren tot tientallen jaren) die op de kust zal optreden.
Het onttrekken van zand aan de Waddenzee als onderdeel van het vaargeulonderhoud leidt
tot een afname van het sedimentvolume van Waddenzee. In die zin is deze activiteit te
vergelijken met de afname van het sedimentvolume door de bodemdaling als gevolg van de
gaswinning. In de Waddenzee zelf zal de afname van het sedimentvolume leiden tot een
zeer beperkte afname van het sedimentvolume van de platen en een zeer beperkte toename
van het watervolume van de geulen (ook wel bekend als ‘overdiepte’). Deze kleine
verandering in het sedimentdelend systeem is de aandrijvende kracht voor een zeer kleine
toename van het netto sediment transport van de Noordzeekust naar de Waddenzee. De
aanvoer van sediment naar de Waddenzee zorgt voor het aanvullen van de
sedimentvolumes, zodat de sedimentvolumes van de platen terugkeren op hun oude
niveau. Op termijn zal het ontrekken van het zand uit de Waddenzee leiden tot een afname
van het zandvolume van de kust. Deze afname kan leiden tot een achteruitgang van de
Waddenkust en daarmee tot een achteruitgang van de daarbij behorende functies,
waaronder de natuur. Een afname van het zandvolume van het kustfundament kan worden
gecompenseerd met zandsuppleties.

6

In werkelijkheid wordt voor ieder m3 bodemdaling 0,9 m3 zand gesuppleerd, omdat rekening is

gehouden met een natuurlijke bijdrage van fijn sediment van 10% in de Waddenzee.
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7.3

BEHEERMAATREGELEN
In de huidige praktijk wordt zand onttrokken voor het beheer van de vaarwegen. Deze
afname van de sedimentvoorraad van de Waddenzee leidt, op termijn, tot een afname van
de sedimentvoorraad van de kust. Er vindt geen aanvulling van de sedimentvoorraad
plaats. Deze huidige praktijk betekent dat de beleidsdoelstelling voor het behoud van het
kustfundament wordt gehinderd. Dit is onderkend door Rijkswaterstaat en vertaald in twee
mogelijke beheermaatregelen.
De beheermaatregelen voor het onttrekken van zand voor het vaargeulonderhoud zijn
gericht op:
1.het beperken van de zandafname van de kust;
2. het aanvullen van de zandafname van de kust.
Op deze wijze vindt geen achteruitgang van het sedimentvolume van het kustfundament
plaats door de onderhoudswerkzaamheden aan de vaarwegen in de Waddenzee. De twee
mogelijke maatregelen zijn:
Verspreiden
Het stopzetten van zandwinning, zodat wordt voorkomen dat zandtekorten ontstaan door
het ontrekken van zand. De zandafname van de kust wordt zo beperkt. Dit betekent dat alle
baggerspecie moet worden verspreid in de Waddenzee7;
Zandsuppletie
Het continueren van de huidige zandwinning wordt gecombineerd met zandsuppleties8
(met zand van buiten het kustfundament, gewonnen op de Noordzee, buiten de doorgaande
NAP -20 m lijn) om de zandvoorraad van het kustfundament op orde te houden. De
zandafname van de kust wordt zo aangevuld. Het betreft geen individuele suppleties, maar
een extra suppletievolume bij voorgenomen (onderwater)suppleties.

7.4

INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN
De twee beheermaatregelen hebben een mogelijk effect op de instandhoudingsdoelen van
de Waddenzee. Wanneer extra suppleties worden uitgevoerd aan de Noordzeekustzone,
heeft het ook een mogelijk effect op de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura2000gebied. In bijlage 1 zijn de instandhoudingsdoelstellingen van de Waddenzee beschreven.
De instandhoudingsdoelstellingen van de Noordzeekustzone zijn in bijlage 5 beschreven.

7.5

EFFECTEN BESCHRIJVING
Voor de effectbeschrijving is uitgegaan van de effecten zoals beschreven in hoofdstuk 5.
Deze effecten zijn opgenomen in tabel 7.1. Omdat in een van de beheermaatregelen
suppleties worden uitgevoerd, is bedekking door suppletie als effect toegevoegd. In de tabel
is met een ‘=’ aangegeven welke effecten niet veranderen ten opzichte van de huidige
situatie. Dit betekent niet dat er geen effect is, maar dat er geen verschil in effect is. De
7

Ten opzichte van het huidige verspreidingsvolume zal dan gemiddeld 0,49 x 106 m3 /jaar extra

baggerspecie worden verspreid in de Waddenzee.
8

Het gemiddelde suppletievolume dat hier nodig zal zijn bedraagt 0,49 x 106 m3 /jaar.
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effecten waarbij wel een verschil kan worden verwacht met de huidige situatie, zijn met een
nummer weergegeven. Dit nummer verwijst naar de uitleg van het effect onder de tabel.
Voor alle duidelijkheid, deze effectenbeschrijving pretendeert geen volledige weergave te
bieden van alle effecten op de Natura2000-gebieden, zoals dat wel voor de effecten van het
baggeren en verspreiden in het voorgaande hoofdstuk is gedaan en zoals dat bijvoorbeeld
voor de zandsuppleties is gedaan in de Mannaart, 2010. Het doel is namelijk een onderlinge
vergelijking van de effecten.
Waddenzee

Tabel 7.1

Noordzeekustzone

zandsuppletie

verspreiden

zandsuppletie

verspreiden

bestaande werkwijze?

Aanwezigheid schip

=

2

1

=

Toelichting op cijfers onder

Beroering waterkolom

=

=

=

=

de tabel

Uitstoot NOx

=

2

1

=

Verwijderen bodemmateriaal

=

=

=

=

Verandering sedimentsamenstelling

=

=

=

=

Geluid onderwater

=

2

1

=

Sediment in waterkolom

=

3

=

=

Bedekking door zandsuppletie

=

=

4

=

Waar effect ten opzichte van

Nummer 1
Door de suppleties in de Noordzeekustzone in bij “zandsuppletie” zullen in dit Natura 2000
gebied meer scheepsbewegingen plaatsvinden. Dit leidt tot meer aanwezigheid van
schepen, meer uitstoot van NOx en meer onderwatergeluid vergeleken met de huidige
situatie.
Nummer 2
Doordat er meer baggerspecie verspreidt wordt en minder aan wal wordt gebracht, treedt er
een verandering op in de aanwezigheid van schepen, de uitstoot van NOx en het
onderwatergeluid.
Nummer 3
Omdat er meer baggerspecie wordt verspreid in de Waddenzee komt er mogelijk meer
sediment in de waterkolom, wat kan leiden tot meer vertroebeling in de Waddenzee.
Nummer 4
De zandsuppleties in de Noordzeekustzone leiden tot bedekking.
Samengevat leidt het “zandsuppletie” tot meer aanwezigheid van schepen9, NOx uitstoot
onderwatergeluid en bedekking in de Noordzeekustzone. Het “verspreiden” leidt in de
Waddenzee tot verandering in scheepsbewegingen, NOx uitstoot, onderwatergeluid en
sediment in de waterkolom. En ten opzichte van de huidige werkwijze treedt bij beide
maatregelen geen afname op van de zandvoorraad van het kustfundament.

9

De precieze verandering van de scheepsbewegingen en daarvan afgeleide effecten (onderwatergeluid,

NOx) is afhankelijk van welk scheepstype waar wordt ingezet en welke vaarroutes daarbij horen, met
inbegrip van de zandwinschepen.
:

ARCADIS

50

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

7.6

EFFECTEN BEOORDELING
De instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee staan beschreven in bijlage 1, de
instandhoudingsdoelstellingen voor de Noordzeekustzone in bijlage 5.

7.6.1

NOORDZEEKUSTZONE
De effecten van het “zandsuppletie” zijn meer schepen, meer NOx uitstoot, meer
onderwatergeluid en bedekking.
De ecologische impact van zandsuppletie wordt voor een deel bepaald door de bedekking
van het bodemleven met zand. De bedekking leidt tot het afsterven van de bodemfauna en
dit betekent dat ook alle dieren die prederen op dit bodemleven de effecten merken. Andere
ecologische effecten van zandsuppleties treden op door de vertroebeling van de
waterkolom, de eventuele verandering van de korrelgrootte van het substraat en de
aanwezigheid van de schepen en het andere materieel voor het uitvoeren van de suppletie.
In het algemeen geldt: hoe groter de zandsuppletie, des te groter de ecologische impact.
In april 2005 publiceerde het RIKZ het rapport: ‘Een verkenning van de
natuurbeschermingswetgeving in relatie tot Kustlijnzorg; De effecten van zandsuppleties op
de ecologie van strand en onderwateroever’ (Mulder et al., 2005). In dit rapport is er nog van
uitgegaan dat de Nederlandse kustzone tot een diepte van -5 meter als habitatgebied is
aangewezen, terwijl onderwatersuppleties daarbuiten plaatsvinden. Inmiddels (aanmelding
Noordzeekustzone II bij de Europese Commissie) moet de zone tot -20 meter als beschermd
worden opgevat.
Uit dit rapport blijkt dat effecten relevant kunnen zijn voor:
 habitattype H1110: permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde
zandbanken;
 Bruinvis en zeehonden;
 Roodkeelduiker en Parelduiker;
 Zwarte zee-eend;
 Grote stern.
Onderstaande effectbeschrijvingen zijn ontleend aan de recente Passende Beoordelingen
’Zoutwinning onder de Waddenzee’ (Cleveringa & Jager, 2010) , ‘Suppleties bij Ameland;
Toetsing van de mogelijke effecten aan de Natuurbeschermingswet 1998’ (Gotjé, 2009) en
het concept van de ‘Nadere Effectenanalyse Waddenzee en Noordzeekustzone, onderdeel
Zandsuppletie Noordzeekustzone’ (Mannaart, e.a., 2010), waarin de effecten van
zandsuppleties op de Noordzeekustzone worden beschreven.
Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Bij een zandsuppletie worden delen van deze zandbanken afgedekt met zand. De
korrelgrootte van het suppletiezand wordt zodanig gekozen, dat dit zoveel mogelijk
overeenkomt met het van nature aanwezige zand. Effecten die dan resteren op dit
habitattype, zijn het gevolg van afdekking van de oorspronkelijke bodem, en het daarin
aanwezige bodemleven. Hierbij moet vooral rekening worden gehouden met lokaal
aanwezige schelpenbanken, zoals Spisula (halfgeknotte strandschelp) of Ensis
(scheermes/zwaardschede/mesheft), die een belangrijke voedselbron vormen voor vogels.
:
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De aanbevolen wijze om effecten te voorkomen, is het voorafgaand aan de suppletie
inventariseren van aanwezigheid van schelpenbanken, en deze locaties te mijden. Door deze
maatregelen is, hoewel een deel van de bodem van het habitattype tijdelijk van mindere
kwaliteit is (en één tot enkele jaren hersteltijd vergt), de kwaliteit van het habitattype als
geheel te handhaven (Gotjé e.a., 2009; Mannaart, e.a., 2010).
Vertroebeling van het zeewater zal zeer gering zijn. Het suppletiezand is tijdens het winnen
daarvan al grotendeels gescheiden van eventueel aanwezig slib. De fractie slib zal naar
verwachting kleiner zijn dan 1%. Ter plaatse van de zandsuppletie zal enige vertroebeling
optreden, maar dit effect straalt niet in belangrijke mate uit naar de omgeving, en zal niet
leiden tot effecten op natuurwaarden.
Bruinvis en zeehonden
Bruinvissen zijn viseters, die vooral in de winterperiode langs de Nederlandse kust
voorkomen. De suppleties leiden niet tot een groot effect op de beschikbaarheid van vis
(minder dan 0,1% afname), zodat de voedselbeschikbaarheid niet wezenlijk afneemt.
Suppleties zullen voorts leiden tot verstoring van bruinvissen. Omdat bruinvissen vooral in
de winterperiode voorkomen, en zandsuppleties in de zomerperiode worden uitgevoerd,
zijn significante effecten uit te sluiten.
Voor zeehonden geldt in hoofdlijnen hetzelfde, maar deze soorten (gewone en grijze
zeehond) komen echter het gehele jaar door voor in het Waddengebied en in de
Noordzeekustzone. De stranden worden door deze soorten nauwelijks gebruikt, omdat hier
te veel (recreatieve) verstoring optreedt. Rustplaatsen bevinden zich vooral op platen in de
Waddenzee. In de Noordzeekustzone moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld
rustplaatsen op de Razende Bol bij Texel en de westelijke uiteinden van Vlieland en
Terschelling.
Door zandsuppleties uit te voeren op voldoende afstand van deze rustplaatsen, zijn
relevante effecten op zeehonden te voorkomen. Indien toch nabij rustplaatsen zand
gesuppleerd moet worden, moet dit plaatsvinden buiten de zoogperiode van jonge
zeehonden. Significante effecten op zeehonden zijn daarmee zeker te voorkomen.
Roodkeelduiker en Parelduiker
Door zandsuppleties neemt de voedselbeschikbaarheid voor deze soorten licht af (minder
dan 0,1%), maar dit valt weg binnen de natuurlijke fluctuaties in voedselaanbod. Verstoring
kan bij deze soorten relevant zijn. Bijvoorbeeld bij Vlieland komen concentraties van
roodkeelduikers voor. Effecten zijn echter zeker niet te verwachten, omdat deze twee
soorten voorkomen in de winterperiode, terwijl zandsuppleties worden uitgevoerd in de
zomerperiode. Door zandsuppleties nauwkeurig te plannen kan verstoring van deze
soorten vermeden worden. Ook is afdekking van de bodem geen belangrijk effect voor deze
visetende soorten, omdat het de voedselsituatie niet beïnvloedt.
Zwarte zee-eend
De Zwarte zee-eend komt vooral in de winterperiode in Nederland voor, in de zomer is er
hooguit een klein aantal overzomerende vogels aanwezig. Ze komen voor in de
Noordzeekustzone, met name ten noorden van Terschelling en Ameland (gegevens
Watervogelmeetnet, SOVON en CBS). Hun voedsel betreft schelpen, vooral Spisula. Zwarte
zee-eenden zijn zeer verstoringsgevoelig en mijden scheepvaartroutes.
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Zandsuppleties zullen vooral effect hebben op deze soort door afdekking van de bodem met
zand. Verstoring is te voorkomen door een nauwkeurige planning van de zandsuppleties,
waarbij gebieden met zwarte zee-eenden gemeden worden (omdat belangrijke aantallen
zwarte zee-eenden voorkomen in de winterperiode en de suppleties worden uitgevoerd in
de zomer, zijn confrontaties te vermijden). Voor deze soort is het vooral van belang dat de
grote arealen met Spisula (SpisulaI banken) banken gehandhaafd blijven, met name ten
noorden van Terschelling en Ameland. Door voorafgaand aan zandsuppleties Spisula te
inventariseren, is dit te realiseren. Indien Spisula-banken niet gemeden kunnen worden,
dienen suppleties plaats te vinden voorafgaand aan broedval van Spisula.
Grote stern
De grote stern is, in tegenstelling tot de hiervoor beschreven vogelsoorten, aanwezig in de
zomerperiode. Ze broeden dan in kolonies in het Waddengebied. Het voedsel bestaat uit tot
15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring, die worden
gevangen in de bovenste waterlaag. Voor grote stern is vooral verstoring relevant. In de
directe omgeving waar een suppletie wordt uigevoerd is het foerageergebied wellicht
minder geschikt (mijden van de activiteiten, en enige vertroebeling van het water direct
rondom de suppletie). Gezien de geringe verstoorde oppervlakte in relatie tot beschikbaar
foerageergebied voor grote sterns, treden er geen significante effecten op.
Zandsuppleties kunnen tot (significante) effecten leiden op beschermde natuurwaarden in
de Noordzeekustzone; door een zorgvuldige inpassing (locaties, perioden) zijn significante
effecten te voorkomen. Hierbij wordt specifiek gelet op behoud van Ensis- en Spisulabanken. Deze mitigerende maatregelen zijn in de vergunningvoorwaarden voor de
zandsuppleties op de Waddeneilanden in de afgelopen jaren opgenomen en zullen naar
verwachting ook in de toekomst worden opgenomen in de voorwaarden.

7.6.2

WADDENZEE
Het “verspreiden” leidt tot verandering in scheepsbewegingen, NOx uitstoot,
onderwatergeluid en sediment in de waterkolom in de Waddenzee.
De aanwezigheid van schepen kan leiden tot verstoring van zeehonden en vogels. NOx
heeft mogelijk een effect op de gevoelige habitattypen (grijze duinen). Onderwatergeluid
heeft mogelijk effect op de zeehonden en trekvissen. Het sediment in de waterkolom kan
leiden tot vertroebeling waardoor zichtjagende vogels een mogelijk effect ondervinden,
terwijl het uitgezakte sediment door bedekking van voedsel kan leiden tot een effect op de
duikeenden.
Grijze duinen
De schepen zullen in plaats van naar de wal naar de verspreidingslocatie varen. De NOx
uitstoot blijft boven de Waddenzee plaatsvinden en zal niet toenemen. Er wordt daarom
geen significant effect op de Grijze duinen verwacht.
Zeehonden
De scheepsbewegingen gaan in bij de beheermaatregel verspreiden minder naar de wal en
meer naar de verspreidingslocaties. Afhankelijk van de gebaggerde vaargeul betekent dit
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een zelfde afstand, of wellicht kortere vaartijd. Zolang de minimale verstoringsafstand voor
zeehonden op rustplaatsen wordt gehanteerd, zal geen extra verstoring optreden. Per saldo
zal het onderwatergeluid niet toenemen en niet naar nieuwe locaties verplaatsen. Van deze
verandering wordt geen significant effect verwacht.
Trekvissen
Het onderwatergeluid verplaatst zich bij deze beheermaatregel en de totale hoeveelheid
wordt niet meer. Daarom wordt er geen significant effect op trekvissen verwacht.
Vogels
De scheepsbewegingen gaan minder naar de wal en meer naar de verspreidingslocaties.
Zolang de minimale verstoringsafstand voor rustende en broedende vogels worden
gehanteerd, zal geen extra verstoring optreden. Van deze verandering wordt geen
significant effect verwacht.
Grote stern, visdief, noordse stern, dwergstern, zwarte stern
Bij verspreiden wordt extra sediment naar de verspreidingslocaties gebracht. Dit sediment
wordt in het huidige situatie aan wal gebracht om verkocht te worden als bouwmateriaal.
Het gaat hier vooral om zand. Het extra zand op de verspreidingslocatie zal niet in de
waterkolom blijven zweven maar vrijwel direct uitzakken naar de bodem. Dit betekent dat
de troebelheid in de waterkolom nauwelijks zal toenemen, waardoor er geen significant
effect op zichtjagende vogels zal optreden.
Eidereend en toppereend
De extra bedekking op de bodem kan een effect hebben op de schelpdierbanken en daarmee
op duikeenden. Omdat er nog genoeg ruimte is op de huidige verspreidingslocaties zal geen
uitbreiding hiervan nodig zijn en wordt door de huidige maatregel van verspreiden op
afstand van schelpdierbanken geen effect op de duikeenden verwacht.
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In tabel 7.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de effectbeoordeling.
Waddenzee

Tabel 7.2

Noordzeekustzone

zandsuppletie verspreiden zandsuppletie verspreiden

Effectbeoordeling

Permanent overstroomde
zandbanken

*

=

*

=

Roodkeelduiker en
parelduiker

*

=

Zwarte zee-eend

*

=

*

=

Grijze duinen

=

*

Bruinvis en zeehonden

=

*

Trekvissen (fint, zeeprik,
rivierprik)

=

*

Eidereend, Toppereend

=

*

Grote stern

=

*

visdief, noordse stern,
dwergstern, zwarte stern

=

*

Alle vogels irt tot verstoring

=

#

= situatie blijft hetzelfde ten opzicht van de huidige situatie;
* geen significant negatief effect verwacht;
# geen significant negatief effect verwacht, mogelijk zelfs een klein positief effect.

7.7

CONCLUSIE
Voor de beheermaatregelen zandsuppletie en verspreiden worden geen significante
negatieve effecten verwacht. De twee beheermaatregelen leiden niet tot een wezenlijke
verandering ten opzichte van de bestaande situatie, behalve dat de zandvoorraad van het
kustfundament bij deze beheermaatregelen wél en bij de bestaande situatie niet op peil blijft.
Wel verschilt het zwaartepunt van de gebieden waar de werkzaamheden plaatsvinden. Bij
het verspreiden gebeurt dat in de Waddenzee, bij het zandsuppletie in de
Noordzeekustzone.
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HOOFDSTUK

8

Mitigerende
maatregelen en conclusies

8.1

MITIGERENDE MAATREGELEN
Maatregelen om effecten van de werkzaamheden te beperken zoals die in de vorige
vergunning beschreven zijn, worden hier overgenomen (in tabel 1 bij de Habitattoets: van
Es, 2006). Deze maatregelen maken dat de mogelijke effecten verwaarloosbaar klein worden.
In de vergunning genoemde mitigerende maatregelen bij het baggeren zijn:
-

Bij voorkeur10 baggeren tijdens de winterperiode;

-

Niet baggeren binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van
zeehonden;

-

Alleen baggeren in de geulen;

-

Het vaargeulonderhoud volgt de natuurlijke morfologische ontwikkeling.

In de vergunning genoemde mitigerende maatregelen bij het verspreiden zijn:
-

Bij voorkeur verspreiden in diepe geul en op stroom;

-

Baggerspecie moet voldoen aan de CTT;

-

Geen baggerspecieverspreiding binnen 1000 meter afstand van gebieden met rijke
bodem flora en fauna, waaronder mosselbanken en percelen;

-

Zo weinig mogelijk verspreidingslocaties gebruiken;

-

Bij voorkeur verspreiden in de winterperiode, mits niet leidend tot extra baggerwerk;

-

Niet verspreiden binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van
zeehonden;

-

Niet verspreiden binnen 500m afstand van hoogwatervluchtplaatsen; Voorkeur voor
verspreiden niet tijdens kentering

Voorgesteld wordt deze mitigerende maatregelen te handhaven.

8.2

EFFECTBEOORDELING
Deze effectbeoordeling heeft betrekking op de huidige praktijk van het baggeren en
verspreiden, met inbegrip van het onttrekken van zand voor het vaargeulonderhoud. En
met inachtneming van de hierboven opgesomde mitigerende maatregelen.

10

Dat wil zeggen mits niet leidend tot extra baggerwerk en mits uitvoerbaar om nautisch-technische

reden.
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Kernopgaven
Met inachtneming van de mitigerende maatregelen zullen er door het baggeren en
verspreiden van de baggerspecie in de Waddenzee geen effecten optreden die de
kernopgaven voor het Waddenzee in de weg staan. Ook de opgave voor de landelijke
samenhang en interne compleetheid (Noordzee, Waddenzee en Delta) wordt niet beïnvloed
door deze activiteiten.
Specifiek geldt voor de kernopgaven dat de effecten op de permanent overstroomde
zandbanken (kernopgave 1.03) beperkt blijven tot de bagger en verspreidingslocaties en hun
nabije omgeving. Vanwege de specifieke eisen die aan de verspreidingslocaties worden
gesteld (diepere geuldelen, bij voorkeur erosief, met hoge stroomsnelheden) en de afstanden
die worden aangehouden tot specifieke ecologische waarden (zeegrasvoorkomens,
schelpdierbanken, zeehondenrustplaatsen) neemt de kwaliteit van het habitat niet af door
het verspreiden van de baggerspecie. Ook van de locaties waar wordt gebaggerd geldt dat
van deze sedimentatiegebieden de kwaliteit van het habitat niet afneemt. De slikken en
platen (kernopgave 1.11) blijven door het baggeren en het verspreiden in stand, waarbij de
kwaliteit behouden blijft. Bij het gebruik van de rainbowmethode voor het verspreiden van
baggerspecie, zijn de voorwaarden die worden gesteld, zo ingericht dat er door de
bedekking en bodemverstoring geen negatieve effecten op de platen zullen optreden.
Voor de overige kernopgaven geldt dat de bagger- en verspreidingsactiviteiten er geen
directe of indirecte invloed op uit oefenen, zodat er geen effecten zullen zijn.
Instandhoudingsdoelen
De effecten op de instandhoudingsdoelstellingen en de beoordeling ervan worden in de
onderstaande tabellen gepresenteerd voor de habitats, habitatrichtlijnsoorten en
vogelrichtlijnsoorten.
Habitat
H1110 Permanent
overstroomde
zandbanken

H1140

Slik- en zandplaten

H1310

Zilte
pionierbegroeiingen
Slijkgrasvelden
Schorren en zilte
graslanden
Embryonale duinen
Witte duinen
Duindoornstruwelen

H1320
H1330
H2110
H2120
H2160

:

Doel
De bagger- en verspreidingsactiviteiten hebben geen
effecten op de oppervlakte en met inachtneming van
de mitigerende maatregelen zullen er geen effecten
optreden op de kwaliteit van dit habitat:
Er zijn geen significante effecten op dit
instandhoudingsdoel.
De bagger- en verspreidingsactiviteiten hebben geen
effecten op de oppervlakte en met inachtneming van
de mitigerende maatregelen en de voorwaarden die
zijn gesteld aan het inzetten van de rainbow
verspreidingsmethode, zullen er geen effecten
optreden op de kwaliteit van dit habitat: Er zijn geen
significante effecten op dit instandhoudingsdoel.
De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten
de gebieden waar deze habitats aanwezig zijn of
verwacht kunnen worden, zodat er geen enkel effect
wordt verwacht: Er zijn geen significante effecten op
deze instandhoudingsdoelen.
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H2190
H2130

Soort
H1014

Vochtige duinvalleien
Grijze duinen

Nauwe
korfslak

Trekvissen
H1095 Zeeprik
H1099 Rivierprik
H1103 Fint

Zeehonden
H1364 Grijze zeehond
H1365 Gewone
zeehond

Doel
De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten de
duingebieden waar de soort aanwezig is of verwacht kan
worden, zodat er geen enkel effect wordt verwacht: Er is geen
significante effect op dit instandhoudingsdoel.
De bagger- en verspreidingsactiviteiten hebben mogelijk
invloed op deze trekvissen door het geluid dat de activiteit
veroorzaakt. De invloed is gelokaliseerd en in de tijd beperkt,
zodat: geen significante effecten op deze
instandhoudingsdoelen worden verwacht.
De bagger- en verspreidingsactiviteiten kunnen zeehonden in
de Waddenzee beïnvloeden door de aanwezigheid van het
schip en het geluid dat ze produceren, maar met inachtneming
van de mitigerende maatregelen, zullen er: geen significante
effecten optreden op deze instandhoudingsdoelen.

Broedvogels
Visetende zichtjagers
A191
Grote stern
A193
Visdief
A194
Noordse stern
A195
Dwergstern

Overige broedvogelsoorten
A034
Lepelaar
A063
Eider
A081
Bruine kiekendief
A082
Blauwe kiekendief
A132
Kluut
A137
Bontbekplevier
A138
Strandplevier
A183
Kleine mantelmeeuw
A222
Velduil

Niet-Broedvogels
Visetende zichtjagers
A005
Fuut
A017
Aalscholver
069
Middelste zaagbek
:

De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten
de gebieden waar dit habitat aanwezig is of verwacht
kan worden: Er zijn geen significante effecten op
deze instandhoudingsdoelen.

Doel
De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten de
gebieden waar deze vogelsoorten broeden of zouden kunnen
broeden en heeft daar derhalve geen effect op. De
voorgenomen activiteit beïnvloedt via het doorzicht lokaal
de foerageermogelijkheden van deze vogelsoorten, maar
vanwege de beperkte omvang van de vertroebeling in
verhouding tot het totale foerageergebied wordt er geen
effect verwacht: Er zijn geen significante effecten op deze
instandhoudingsdoelen.
De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten de
gebieden waar deze vogelsoorten broeden of zouden kunnen
broeden en de voorgenomen activiteit heeft geen invloed op
het voedselaanbod en de foerageermogelijkheden van deze
vogelsoorten, zodat er geen enkel effect wordt verwacht: Er
zijn geen significante effecten op deze
instandhoudingsdoelen.

Doel
De voorgenomen activiteit beïnvloedt via het doorzicht
lokaal de foerageermogelijkheden van deze vogelsoorten,
maar vanwege de beperkte omvang van de vertroebeling in
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Niet-Broedvogels
A070
Grote zaagbek
A197
Zwarte stern

Doel
verhouding tot het totale foerageergebied wordt er geen
effect verwacht: Er zijn geen significante effecten op deze
instandhoudingsdoelen.
Plantenetende zwanen, ganzen en eenden
A037
Kleine zwaan
De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten de
gebieden waar deze vogelsoorten foerageren en heeft ook
A039
Toendrarietgans
geen effect op de beschikbaarheid van het voedsel: Er zijn
A043
Grauwe gans
geen significante effecten op deze instandhoudingsdoelen.
A045
Brandgans
A046
Rotgans
A050
Smient
A051
Krakeend
A052
Wintertaling
A053
Wilde eend
A054
Pijlstaart
A056
Slobeend
Schelpdieretende duikeenden
A062
Topper
De bagger- en verspreidingsactiviteiten hebben, met
inachtneming van de mitigerende maatregelen, geen effecten
A063
Eider
optreden op de kwaliteit van het habitat waar deze vogels
A067
Brilduiker
foerageren: Er zijn geen significante effecten op dit
instandhoudingsdoel.
Op drooggevallen platen foeragerende steltlopers
A130
Scholekster
De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten de
gebieden waar deze vogelsoorten foerageren en heeft, met
A132
Kluut
inachtneming van de mitigerende maatregelen en de
A137
Bontbekplevier
voorwaarden die zijn gesteld aan het inzetten van de
A140
Goudplevier
rainbow-verspreidingsmethode, ook geen effect op de
A141
Zilverplevier
beschikbaarheid van het voedsel op de drooggevallen
A142
Kievit
platen: Er zijn geen significante effecten op deze
A143
Kanoet
instandhoudingsdoelen.
A144
Drieteenstrandloper
A147
Krombekstrandloper
A149
Bonte strandloper
A156
Grutto
A157
Rosse grutto
A160
Wulp
A161
Zwarte ruiter
A162
Tureluur
A164
Groenpootruiter
A169
Steenloper
Op platen foeragerende niet-steltlopers
A034
Lepelaar
De voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd buiten de
gebieden waar deze vogelsoorten foerageren en heeft, met
A048
Bergeend
inachtneming van de mitigerende maatregelen en de
voorwaarden die zijn gesteld aan het inzetten van de
rainbow-verspreidingsmethode, ook geen effect op de
beschikbaarheid van het voedsel op de drooggevallen
platen: Er zijn geen significante effecten op deze
instandhoudingsdoelen.
Roofvogels
A103
Slechtvalk
De voorgenomen activiteit heeft geen effect op de
beschikbaarheid van voedsel (vogels) en de
foerageermogelijkheden: Er is geen significante effect op dit
instandhoudingsdoelen.
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De bagger- en verspreidingswerkzaamheden tasten niet de waarden van de Waddenzee
aan, behorende bij het beschermd natuurmonument Waddenzee 1 en 2. De meeste van de
beschermde waarden zijn gevat onder een van de instandhoudingdoelen, zoals die
hierboven zijn beschreven. Ook voor bescherming van het natuurschoon, de
natuurwetenschappelijke betekenis en het landschappelijke geldt dat deze werkzaamheden
geen schadelijke en ontsierende effecten opleveren, door de tijdelijke aanwezigheid van
baggerschepen.

8.3

CONCLUSIES
Met inachtneming van de mitigerende maatregelen leidt het baggeren en verspreiden van
de baggerspecie afkomstig uit de vaargeulen en havens niet tot significant negatieve effecten
op de instandhoudingsdoelstellingen van de Waddenzee.
Het ontrekken van zand dat vrijkomt bij het baggeren van de vaargeulen leidt niet tot
significante effecten op de instandhoudingsdoelen van de Waddenzee. Het ontrekken van
zand uit de Waddenzee leidt op een termijn van jaren tot tientallen jaren tot een afname van
de zandvoorraad van het kustfundament. Beheermaatregelen om deze zandvoorraad op
peil te houden zijn het aanvullen van de zandvoorraad met zandsuppleties in de
Noordzeekustzone of stoppen met het onttrekken van zand en verspreiden van alle
baggerspecie in de Waddenzee. Deze beheermaatregelen leiden niet tot een wezenlijke
verandering ten opzichte van de bestaande situatie. Ook voor “zandsuppletie” en
”verspreiden” worden geen significante negatieve effecten verwacht.
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BIJLAGE

1

Instandhoudingsdoelstellingen Waddenzee
Kernopgaven
Voor elk Natura2000 gebied zijn kernopgaven opgesteld. Deze kernopgaven geven aan wat
de belangrijkste bijdrage van het gebied is aan het Europese netwerk van Natura2000
gebieden. Voor de Waddenzee zijn de volgende landschapstypen als kernopgave
geformuleerd (Min LNV, 2006):
-

1.03 Overstroomde zandbanken en biogene structuren: verbetering kwaliteit
permanent overstroomde zandbanken (getijdegebied H1110_A) onder andere met
biogene structuren en mosselen. Tevens van belang als leefgebied voor de eider (A063)
en als kraamkamer voor vis

-

1.07 Zoet-zoutovergangen Waddengebied: herstel zoet-zoutovergangen (bijvoorbeeld
via spuiregime en vistrappen), in het bijzonder visintrek Afsluitdijk, Westerwoldse Aa
en Lauwersmeer/Reitdiep in relatie tot Drentsche Aa (rivierprik, H1099)

-

1.09 Achterland fint: Behoud van verbinding met Schelde en Eems ten behoeve van
paaifunctie voor fint (H1103) in België en Duitsland

-

1.11 Rust- en foerageergebieden: Behoud slikken en platen voor rustende en
foeragerende niet-broedvogels, zoals bonte strandloper (A149), rosse grutto (A157),
scholekster (A143), kanoet (A169) en eider (A063). Tevens behoud van rustgebieden
voor gewone zeehond (A1365) en grijze zeehond (H1364)

-

1.13 Voortplantingshabitat: Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal
voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen, H2110) voor bontbekplevier
(A137), strandplevier (A138), kluut (A132), grote stern (A191), dwergstern (A195),
visdief (A193) en grijze zeehond (H1364)

-

1.16 Diversiteit schorren en kwelders: Behoud van schorren en zilte graslanden
(buitendijks, H1330_A) met alle successiestadia, zoet-zoutovergangen,
verscheidenheid in substraat en getijregime. Behoud van de functie
hoogwatervluchtplaats

Daarnaast maakt deel uit van de kernopgaven om de ‘landschappelijke samenhang en
interne compleetheid’ van de Noordzee, de Waddenzee en de Delta te behouden en te
herstellen waar nodig.
Instandhoudingsdoelen
De Waddenzee is beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Het
aanwijzingsbesluit voor de Waddenzee als speciale beschermingszone is genomen op 25
februari 2009 (Min LNV 2008a).
De instandhoudingsdoelstellingen, zoals die geformuleerd waren bij nu vervallen besluiten
tot aanwijzing als (staats)natuurmonument, zijn op grond van de Natuurbeschermingswet
1998 nog steeds van kracht. Onder deze aanwijzing valt de bescherming van ‘de
natuurwetenschappelijke betekenis en het natuurschoon’. De natuurwetenschappelijke
betekenis betreft het complex van abiotische factoren in het Waddengebied en de biotische
componenten die zich daarin bevinden. Het natuurschoon betreft weidsheid, het vrije spel
der elementen, de voortdurende wijziging van grenzen van land en water en de grote
vormenrijkdom, waarbij de invloed van menselijke invloeden in het niet valt.
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In het besluit tot aanwijzing van de Waddenzee (25 februari 2009) als speciale
beschermingszone zijn concrete doelen vastgesteld, onder te verdelen in habitats,
habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten.
Habitats
Habitat
H1110 Permanent
overstroomde
zandbanken
H1140 Slik- en zandplaten
H1310
H1320
H1330

Zilte
pionierbegroeiingen
Slijkgrasvelden
Schorren en zilte
graslanden

H2110
H2120
H2130

Embryonale duinen
Witte duinen
Grijze duinen

H2160
H2190

Duindoornstruwelen
Vochtige duinvalleien

Doel
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
permanent overstroomde zandbanken, getijdengebied
(subtype A)
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit slik- en
zandplaten, getijdengebied (subtype A)
Behoud oppervlakte en kwaliteit (subtype A zeekraal
en B zeevetmuur)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren
en zilte graslanden, buitendijks (subtype A). Behoud
oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden,
binnendijks (subtype B)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit grijze duinen,
kalkrijk (subtype A) en behoud oppervlakte en
verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkarm (subtype
B)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige
duinvalleien, kalkrijk (subtype B)

Habitatrichtlijnsoorten
Soort
H1014
H1095

Nauwe
korfslak
Zeeprik

H1099

Rivierprik

H1103

Fint

H1364
H1365

Grijze zeehond
Gewone
zeehond

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding
populatie

Vogelrichtlijn: Broedvogels
Soort
A034

Lepelaar

A063

Eider

:

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 430 paren
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een
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A081

Bruine kiekendief

A082

Blauwe kiekendief

A132

Kluut

A137

Bontbekplevier

A138

Strandplevier

A183

Kleine mantelmeeuw

A191

Grote stern

A193

Visdief

A194

Noordse stern

A195

Dwergstern

A222

Velduil

draagkracht voor een populatie van ten minste 5.000 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 30 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 3 paren
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 3.800 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 60 paren
Behoud omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met
een draagkracht voor een populatie van ten minste 50 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 19.000 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 16.000 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 5.300 paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 1.500 paren
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied
met een draagkracht voor een populatie van ten minste 200
paren
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van ten minste 5 paren

Vogelrichtlijn:Niet-Broedvogels
Soort
A005

Fuut

A017

Aalscholver

A034

Lepelaar

A037

Kleine zwaan

A039
A043

Toendrarietgans
Grauwe gans

A045

Brandgans

A046

Rotgans

A048

Bergeend

A050

Smient

:

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 310 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 4.200 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 520 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 1.600 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 7.000 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 36.800 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 26.400 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 38.400 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
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Soort

A051

Krakeend

A052

Wintertaling

A053

Wilde eend

A054

Pijlstaart

A056

Slobeend

A062

Topper

A063

Eider

A067

Brilduiker

069

Middelste zaagbek

A070

Grote zaagbek

A103

Slechtvalk

A130

Scholekster

A132

Kluut

A137

Bontbekplevier

A140

Goudplevier

A141

Zilverplevier

A142

Kievit

A143

Kanoet

:

Doel
voor een populatie van gemiddeld 33.100 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 320 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 5.000 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 25.400 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 5.900 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 750 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van 3.100 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van 90.000-115.000 vogels
(midwinter-aantallen)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 100 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 150 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 70 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 40 vogels
(seizoensmaximum)
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van 140.000-160.000 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 6.700 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 1.800 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 19.200 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 22.300 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 10.800 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
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Soort

A144

Drieteenstrandloper

A147

Krombekstrandloper

A149

Bonte strandloper

A156

Grutto

A157

Rosse grutto

A160

Wulp

A161

Zwarte ruiter

A162

Tureluur

A164

Groenpootruiter

A169

Steenloper

A197

Zwarte stern

:

Doel
voor een populatie van gemiddeld 44.400 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 3.700 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 2.000 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 206.000 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 1.100 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 54.400 vogels
(seizoensgemiddelde). Enige afname in relatie tot herstel van
schelpdierbanken is aanvaardbaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 96.200 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 1.200 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 16.500 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 1.900 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van 2.300-3.000 vogels
(seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht
voor een populatie van gemiddeld 23.000 vogels
(seizoensmaximum)
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BIJLAGE

2

Baggerlocaties, vaarroutes en havens in de Waddenzee
Tabel B2.1: De verwachte toekomstige baggervolumes aangegeven in beunkuubs, dat wil zeggen de volumes baggerspecie in (de beun van) het
baggerschip.
Locaties genoemd in de vergunning van Rijkswaterstaat waar een bagger- en verspreidingsactiviteiten plaatsvinden, per kombergingsgebied: a. Marsdiep;
b. Vlie; c. Borndiep (Zeegat van Ameland); Zoutkamperlaag (Friesche Zeegat).
Bij de in het rood aangegeven onderdelen wordt een deel van het zand dat vrijkomt bij het vaargeulonderhoud uit het systeem onttrokken.
Vet gedrukte methode van baggeren en verspreiden is het meest toegepast.
Cursief gedrukte methode is een optie die niet is uitgesloten, maar die is gebonden aan specifieke voorwaarden, zoals vastgelegd in de vigerende
vergunning.
* Baggermethode: afhankelijk van situatie (de lokale specificaties bepalen bijvoorbeeld hoe effectief agiteren is, de beschikbaarheid van baggermateriaal)
wordt de methode gekozen.
** Locaties waar de bagger- en verspreidingsactiviteiten in een deel van het gebied door een lagere overheid worden uitgevoerd en in een ander deel
(meestal de veerhaven) door Rijkswaterstaat.
*** Locaties waar de bagger- en verspreidingsactiviteiten door een lagere overheid worden uitgevoerd.
B – Verwachtte baggervolume ( x 1000 m3), gebaseerd op de gerapporteerde maxima in de afgelopen 10 jaar, waarmee rekening wordt gehouden met de
variatie in de baggervolumes, zoals die per locatie kunnen optreden.
De gegevens van 2008 zijn gekozen als een recent voorbeeld, met relatief veel baggerwerkzaamheden (overlopende werkzaamheden uit 2007, veel
sedimentatie), zodat het een voorbeeld is van de maximale volumes zoals die in een jaar kunnen voorkomen.
B08 – Volume baggerspecie dat in 2008 gebaggerd werd ( x 1000 m3).
Z08 – Volume baggerspecie voor ontrokken zand vrijkomend bij vaargeulonderhoud in 2008 ( x 1000 m3).
V08 – Volume baggerspecie dat verspreid wordt (verspreid dan wel op stroom gezet), dat terug komt in het systeem ( x 1000 m3).
p.m.: De locaties waar ‘p.m.’ is ingevuld zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebaggerd. Er is geen verwachting opgenomen ,omdat op deze locaties
incidentele verondiepingen (drempels) aanleiding kunnen zijn voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, of omdat de locaties achter de hand blijven
voor een geulwisseling (bijv. Schuitengat). De reden om voor deze locaties een vergunning aan te vragen is dat ze cruciale punten zijn voor de
begaanbaarheid van de vaargeulen. Mocht het nodig zijn om de locaties te verdiepen dan kunnen baggerwerkzaamheden direct gestart worden.
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Tabel B2.1a. Baggerlocaties in kombergingsgebied Marsdiep (Den Helder-Texel)
Baggerlocatie
Baggermethode*
Wijze van verspreiden
Verspreidingslocatie

Gemeentelijke
haven Oude
Schild (inclusief
toegangsgeul)
***

Injectiebaggeren
Ploegen

Opwervelen
Verplaatsing met ploeg

Kraanschip/ponton
Sleephopperzuiger
Agiteren

Veerhaven
Texel
(inclusief
toegangsgeul)

Injectiebaggeren
Ploegen

Kraan/onderlosser
Onderlosser
Opwervelen in
waterkolom
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg

Veerhaven Den
Helder
(inclusief
toegangsgeul)

Injectiebaggeren
Ploegen

Havens Den
Oever (inclusief
toegangsgeul)

Ploegen

Kraanschip/ponton
Sleephopperzuiger
Agiteren

Kraanschip/ponton
Sleephopperzuiger
Agiteren

Agiteren
Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren

:

Kraan/onderlosser
Onderlosser
Opwervelen in
waterkolom
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg
Kraan/onderlosser
Onderlosser
Opwervelen in
waterkolom
Verplaatsing met ploeg
Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen

Frequen
tie

B

B08

Z08

V08

1000
m3

1000
m3

1000
m3

1000
m3

Soort
specie

Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Oudeschild_N , Oudeschild_Z
Oudeschild_N, Oudeschild_Z
Omgeving werkgebied

8 weken
per jaar

85

Zanderi
g slib

Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Texelstroom1, Texelstroom3
Texelstroom1, Texelstroom3
Omgeving werkgebied

4 weken
per jaar

40

Zanderi
g slib

Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Texelstoom2
Texelstroom2
Omgeving werkgebied

4 weken
per jaar

20

Zanderi
g slib

Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied

6
maande
n per
jaar

150

134

0

134

Slib

Malzwin
Malzwin
Omgeving werkgebied
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Haven
Breezanddijk
(inclusief
toegangsgeul)

Havens
Kornwerderzan
d
(inclusief
toegangsgeul)

Visjagersgaatje

Boontjes

Ploegen

Verplaatsing met ploeg

Agiteren

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg

Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Ploegen
Agiteren
Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Sleepzuiger
Sleephopperzuiger
Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton
Ploegen
Rainbowen
Sleephopperzuiger

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Levering op de wal
Onderlosser
Opwervelen
Kraan/onderlosser
Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom
Onderlosser

Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton

Opwervelen
Kraan/onderlosser

Ploegen
Rainbowen

Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom

Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied
Breezanddijk
Breezanddijk
Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied
Afsluitdijk, tussen 14-18km
Afsluitdijk, tussen 14-18km
Omgeving werkgebied
Opslag zandhandel
Malzwin
Omgeving werkgebied
Malzwin
Binnen/omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied
Kimstergat1, Kimstergat2,
Boontjes
Omgeving werkgebied
Kimstergat1, Kimstergat2,
Boontjes
Binnen/omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied

3
maande
n per
jaar

5

0,8

0

0,8

Slib

10
maande
n per
jaar

350

181

0

181

Slib

Gehele
jaar p.m.

100

16

14

2

p.m.

p.m
.

Zand

Zanderi
g slib

Opmerking: In verband met de bouw van Extra spui (start 2013) capaciteit ter plaatse van de verspreidingslocatie Kornwerderzand zal voor de
baggerspecie uit de havens van Kornwerderzand een andere verspreidingslocatie gezocht moeten worden. Als er door het verspreiden van specie op de
nieuwe locatie geen significante effecten optreden, treedt de nieuwe locatie i.p.v. de oude locatie op het moment dat de bouw start.
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Tabel B2.1b. Baggerlocaties in kombergingsgebied Vlie (Vlieland-Terschelling)
Baggerlocatie
Baggermethode*
Wijze van verspreiden
Verspreidingslocatie

Veerdam
Vlieland

Gemeentehaven
Terschelling ***

Ploegen

Verplaatsing met ploeg

Agiteren

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg

Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Injectiebaggeren
Ploegen
Kraanschip/ponton
Sleephopperzuiger
Agiteren

Vaargeul langs
Pollendam

Blauwe Slenk
(drempel BS
18/BS 20)

Blauwe Slenk

:

Sleephopperzuiger

Kraan/onderlosser
Onderlosser
Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser

Sleepzuiger
Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton

Levering op de wal
Opwervelen
Kraan/onderlosser

Sleepzuiger
Sleephopperzuiger

Levering op de wal
Onderlosser

Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton

Opwervelen
Kraan/onderlosser

Rainbowen
Sleepzuiger

Storten op waterkolom
Levering op de wal

Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied
Vliesloot1, Vliesloot2
Vliesloot1, Vliesloot2
Omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Schuitengat
Schuitengat
Omgeving werkgebied
Kimstergat1, Kimstergat2,
Blauwe Slenk
Zandhandel
Omgeving werkgebied
Kimstergat1, Kimstergat2,
Blauwe Slenk
Zandhandel
Kimstergat1, Kimstergat2,
Blauwe Slenk
Omgeving werkgebied
Kimstergat1, Kimstergat2,
Blauwe Slenk
Omgeving werkgebied
Zandhandel

Frequenti
e

B

B08

Z08

V08

100
0m3

1000
m3

1000
m3

1000
m3

2 weken
per jaar

2

0,3

0

0,3

3 weken
per jaar

20

6 maanden
per jaar

35

33

0

33

Zanderig
slib

Gehele
jaar

200

203

145

57

Zand

p.m.

p.

Soort
specie

Zanderig
slib

Zanderig
slib

Zand
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(drempel BS
12/BS12A)

Blauwe Slenk/
Pannengat
(drempel BS
2/BS 6)

Vliesloot

Schuitengat

Slenk

:

Sleephopperzuiger
Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton
Rainbowen
Sleepzuiger
Sleephopperzuiger
Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton
Rainbowen

Onderlosser
Opwervelen
Kraan/onderlosser
Storten op waterkolom
Levering op de wal
Onderlosser
Opwervelen
Kraan/onderlosser
Storten op waterkolom

Blauwe Slenk
Omgeving werkgebied
Blauwe Slenk
Omgeving werkgebied
Zandhandel
Vliestroom1
Omgeving werkgebied
Vliestroom1
Omgeving werkgebied

Sleephopperzuiger
Sleepzuiger
Sleephopperzuiger
Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton
Rainbowen
Snijkopzuiger
Sleepzuiger
Sleephopperzuiger

Levering op de wal
Levering op de wal
Onderlosser
Opwervelen
Kraan/onderlosser
Storten op waterkolom
Persleiding
Levering op de wal
Onderlosser

Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton

Opwervelen
Kraan/onderlosser

Ploegen
Rainbowen
Sleepzuiger
Sleephopperzuiger

Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom
Levering op de wal
Onderlosser

Strandsuppletie Vlieland
Zandhandel
Stortemelk, Vliesloot1
Omgeving werkgebied
Stortemelk, Vliesloot1
Omgeving werkgebied
Aanliggende plaat
Zandhandel
Schuitengat2, Vliestroom2,
Vliestroom3
Omgeving werkgebied
Schuitengat2, Vliestroom2,
Vliestroom3
Binnen/omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied
Zandhandel
Schuitengat2, NOmeep1,
NOmeep2

m.

Gehele
jaar

20

7

p.m.

p.
m.

Zand

p.m.

p.
m.

Zand

Gehele
jaar

350

299

152
(opl
eg,
in
bag
ger
boe
kje
BSt
ota
al)
7

253

0,3

46

Zand

Zand
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Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton

Opwervelen
Kraan/onderlosser

Ploegen
Rainbowen

Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom

Omgeving werkgebied
Schuitengat2, NOmeep1,
NOmeep2
Binnen/omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied
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Tabel B2.1c. Baggerlocaties in kombergingsgebied Borndiep (Terschelling-Ameland)
Baggerlocatie
Baggermethode*
Wijze van verspreiden
Verspreidingslocatie

Veerdam
Holwerd

Veerdam Nes**

Ploegen

Verplaatsing met ploeg

Agiteren

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg

Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Ploegen
Agiteren

Jachthaven Nes,
op Ameland**
Oude veerdam
Nes
(toegangsgeul ’t
Leye gat)

Veerbootroute
Ameland

:

Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Ploegen

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen

Ploegen

Verplaatsing met ploeg

Agiteren

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom

Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Ploegen
Rainbowen

Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied
Scheepsgat, Zuiderspruit
Scheepsgat, Zuiderspruit
Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied
Kikkertgat, Molengat
Kikkertgat, Molengat
Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied
Kikkertgat, Molengat
Kikkertgat, Molengat
Omgeving werkgebied
Scheepsgat, Zuiderspruit
Scheepsgat, Zuiderspruit
Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied

Frequenti
e

B

B08

Z08

V08

100
0m3

1000
m3

1000
m3

1000
m3

2 maanden
per jaar

50

8

0

8

Slib

2 maanden
per jaar

40

7

0

7

Slikkig
zand

1x per jaar

5

2 weken
per jaar

4

Gehele
jaar

750

Soort
specie

Zanderi
g slib

722

0

722

Slib
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Veerbootroute
Ameland (o.a.
drempel
VA5/VA7)

Reegeul

Ballumerbocht
(loswal en
toegangsgeul)**

Sleepzuiger
Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Ploegen
Rainbowen
Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Ploegen
Rainbowen
Ploegen

Levering op wal
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom
Verplaatsing met ploeg

Agiteren

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen

Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren

:

Zandhandel
Scheepsgat, Zuiderspruit
Scheepsgat, Zuiderspruit
Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied
Kikkertgat
Kikkertgat
Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving werkgebied
Reegeul1, Reegeul 2
Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied

p.m.

p.
m.

Zand

1 maand
per jaar

30

1

0

1

Zanderi
g slib

1 maand
per jaar

30

3

0

3

Slib

Molengat/Ballbocht
Molegat/Ballbocht
Omgeving werkgebied
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Tabel B2.1d. Baggerlocaties in kombergingsgebied Zoutkamperlaag (Ameland-Schiermonnikoog)
Baggerlocatie
Baggermethode*
Wijze van verspreiden
Verspreidingslocatie

Veerhaven
Lauwersoog

Veerdam
Schiermonnikoo
g

Drempel
Lauwersoog

Glinder

:

Ploegen

Verplaatsing met ploeg

Agiteren

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser
Kraan/onderlosser
Opwervelen
Verplaatsing met ploeg

Sleephopperzuiger
Kraanschip/ponton
Injectiebaggeren
Ploegen
Agiteren
Sleephopperzuiger

Opwervelen in
waterkolom
Onderlosser

Kraanschip/ponton

Kraan/onderlosser

Injectiebaggeren
Sleepzuiger
Sleephopperzuiger

Opwervelen
Levering op wal
Onderlosser

Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton

Opwervelen
Kraan/onderlosser

Ploegen
Rainbowen
Sleepzuiger
Sleephopperzuiger

Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom
Levering op wal
Onderlosser

Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied
Oort/Lutjewad2
Oort/Lutjewad2
Omgeving werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Omgeving werkgebied
Gatv Schiermonnikoog1, Gatv
Schiermonnikoog2
Gatv Schiermonnikoog1, Gatv
Schiermonnikoog2
Omgeving werkgebied
Zandhandel
Zoutkamperlaag1,
Oort/Lutjewad2
Omgeving werkgebied
Zoutkamperlaag1,
Oort/Lutjewad2
Binnen/omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied
Zandhandel
Zoutkamperlaag 1
Zoutkamperlaag 2,
Gatv Schiermonnikoog1,

Frequenti
e

B

B08

Z08

V08

Soort
specie

100
0m3

1000
m3

1000
m3

1000
m3

1 maand
per jaar

7

7

0

7

Slib

2 maanden
per jaar

50

3

0

3

Slib

p.m.

p.
m.

Gehele
jaar

60

Zand

59

39

20

Zand
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Groote Siege

:

Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton

Opwervelen
Kraan/onderlosser

Ploegen
Rainbowen
Sleepzuiger
Sleephopperzuiger

Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom
Levering op wal
Onderlosser

Injectiebaggeren
Kraanschip/ponton

Opwervelen
Kraan/onderlosser

Ploegen
Rainbowen

Verplaatsing met ploeg
Storten op waterkolom

Gatv Schiermonnikoog 2
Omgeving werkgebied
Zoutkamperlaag 1
Zoutkamperlaag 2,
Gatv Schiermonnikoog1,
Gatv Schiermonnikoog 2
Binnen/omgeving werkgebied
Omgeving werkgebied
Zandhandel
Gatv Schiermonnikoog1,
Gatv Schiermonnikoog 2
Omgeving werkgebied
Gatv Schiermonnikoog1,
Gatv Schiermonnikoog 2
Binnen/omgeving werkgebied
Gr. Siege 1, Gr. Siege 2, Gr.
Siege 3, Gr. Siege 4

Gehele
jaar

80

53

4

48

Zand
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Tabel B2.2: Afmetingen van frequent optredende knelpunten in de vaarroutes – dimensies bodembreedte en diepte.
Knelpunten in de vaarroutes

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

bodem-

bodem-

diepte

diepte

breedte

breedte

Visjagersgaatje

100 m

120 m

-3,5 m

-4 m

Pollendam

125 m

140 m

-7,5 m

-8 m

Blauwe Slenk

200 m

220 m

-7,5 m

-8 m

Pannengat

200 m

220 m

-7,5 m

-8 m

Slenk vanaf 1 april 2010

120 m

130 m

-5 m

-5,5 m

Veerbootroute naar Ameland

50 m

60 m

-3,8 m

-4 m

Reegeul

50 m

60 m

-3,8 m

-4 m

Glinder

50 m

60 m

-3,5 m

-4 m

Groote Siege

50 m

60 m

-3,5 m

-4 m

vanaf Holwerd t/m VA 25

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

Vak

:

Minimum

Maximum

diepte

diepte

1

Veerdienstgedeelte

- 5,00m

- 5,25 m

2

Sneldienstgedeelte

- 4,00m

- 4,25 m

1

Veerdienstgedeelte

- 3,50m

- 4,00 m

2

Westkant

- 2,50m

- 3,00 m

3

Oostkant

- 2,50m

- 3,00 m

Vaargeul langs strekdam

- 2,50m

- 3,00 m

1

Veerdienstgedeelte

- 3,50m

- 4,00 m

2

Voormalige rijkssteiger

- 3,00m

- 3,50 m

3

Toegangsgeul ’t Leye

- 2,00m

- 2,50 m

4

Gat

- 3,00m

- 3,50 m

Ballumerbocht
Nes

Deel
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Havens

Vak

Deel

Minimum

Maximum

diepte

diepte

Veerhaven

- 3,75m

- 4,00 m

1

Veerdienstgedeelte

-3,50 m

-4,00 m

2

Noordkant

-3,00 m

-3,50 m

1

Buitenhaven/toegang

- 3,50m

- 4,20 m

2

Buitenhaven

- 3,50m

- 4,20 m

3

Voorhaven

- 4,00m

- 4,40 m

4

Noorderhaven

- 4,00m

- 4,40 m

5

Waddenhaven

- 3,20m

- 3,60 m

6

Vissershaven

- 4,00m

- 4, 40 m

Noorderhaven

- 3,50m

- 3,90 m

1

Toegangsgeul

- 3,50m

- 3,90 m

2

Buitenhaven

- 3,50m

- 3,90 m

3

Voorhaven

- 4,00m

- 4,40 m

A

Veerhaven

- 6,50m

- 7,20 m

B

Veerhaven

0,00 m

- 7,20 m

A

Veerhaven

- 4,00m

- 7,00 m

B

Veerhaven

- 6,00m

- 6,30 m

C

Veerhaven

- 6,50m

- 7,00 m

D

Veerhaven

- 7,00m

- 8,00 m

E

Veerhaven

0,00 m

- 7,50 m

Oostkant
Lauwersoog
Schiermonnikoog
Den Oever

Breezanddijk
Kornwerderzand

Den Helder
Texel

:
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Tabel B2.4. Locaties in en aan de Waddenzee waar gebaggerd wordt door andere partijen dan Rijkswaterstaat. De locaties worden meegenomen bij de
beoordeling van cumulatieve effecten op het ecosysteem in de Waddenzee. De aangegeven methoden worden altijd gebruikt.
Baggerlocatie

Baggermethode

Mokbaai, Texel
Mariene haven,
Den Helder

Sleephopperzuiger
Sleephopperzuiger
Ploegen
Agiteren

Veerdam Nes,
op Ameland

5 weken
20 weken
(okt-feb)

B
(1000 m3)
50
1500

Per 1 jaar

5

Per 7 jaar

10

Per 2 jaar

55

Per 1 jaar

9

Sleephopperzuiger

Binnen/omgeving
werkgebied
Oudeschild zuid/Oudeschil
noord
Binnen/omgeving
werkgebied
Texelstroom 3/Texelstroom
1
Binnen/omgeving
werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Binnen/omgeving
werkgebied
Schuitengat

Per 2 jaar

60

Kraanschip/ponton

Schuitengat

Per 2 jaar

15

Sleephopperzuiger
Kraanschip
Injectiebaggeren

Kimstergat, Pollendam
Kimstergat, Pollendam

Heel jaar
Maart
6-10 wk/jr

1.400

Ploegen

NIOZ haven op
Texel

Ploegen

Sleephopperzuiger

Sleephopperzuiger
Injectiebaggeren
Agiteren

:

Frequentie

Binnen/omgeving
werkgebied

Jachthaven
Oudeschild op
Texel

Aanloophaven
Vlieland
Gemeentehaven
Terschelling1
Jachthaven
Terschelling
Harlinge n

Verspreidingslocatie

Ploegen
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Baggerlocatie

Baggermethode

Verspreidingslocatie

Noordpolderzijl

Frequentie
p.m.

B
(1000 m3)
0.5

Vissershaven
Lauwersoog

Sleephopperzuiger
Ploegen
Alle methoden
worden gebruikt

Oort, Ludjewad 2

5 weken

200

Jachthaven
Schiermonnikoo
g

Kraanschip/ponton

Gatv Schiermonnikoog 1 en
Gatv Schiermonnikoog 2

Per 1 jaar

10

1. Dit betreft de oorspronkelijke gemeentehaven, dit deel sluit aan bij de gemeentehaven zoals vermeld in de eerste tabale van bijlage 2.

:
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BIJLAGE

3

Verspreidingslocaties in de Waddenzee

Tabel B3.1: Huidige verspreidingslocaties.
“Type”duidt op de getijfase waarin deze gebruikt mag worden.
Het aantal verspreidingslocaties is 37 met een totale oppervlakte van 5,3 km2, waarvan de
vetgedrukte momenteel niet in gebruik zijn..
Naam

Type

Oppervlakte(m2)

Gebied

Breezanddijk

eb/vloed

395.150

Afsluitdijk

Kornwerderzand

eb/vloed

262.350

Afsluitdijk

Boontjes

eb

106.600

Afsluitdijk/Marsdiep

Malzwin

eb/vloed

209.425

Marsdiep/Afsluitdijk

Oudeschild_N

vloed

80.000

Marsdiep

Oudeschild_Z

eb

75.500

Marsdiep

Texelstroom1

eb

80.000

Marsdiep

Texelstroom2

eb/vloed

41.325

Marsdiep

Texelstroom3

vloed

97.500

Marsdiep

419.300

Harlingen-

Blauwe Slenk

Vlieland/Terschelling
Kimstergat1

eb/vloed

75.050

HarlingenVlieland/Terschelling

Kimstergat2

eb/vloed

12.500

HarlingenVlieland/Terschelling

NOmeep1

eb

141.150

HarlingenVlieland/Terschelling

NOmeep2

vloed

174.738

HarlingenVlieland/Terschelling

Schuitengat

eb/vloed

206.800

HarlingenVlieland/Terschelling

Stortemelk

eb

228.050

Vliesloot1

vloed

73.500

Vliesloot2

eb

84.000

Vliestroom1

eb/vloed

521.550

HarlingenVlieland/Terschelling
HarlingenVlieland/Terschelling
HarlingenVlieland/Terschelling
HarlingenVlieland/Terschelling

Vliestroom2

vloed

189.050

HarlingenVlieland/Terschelling

Vliestroom3

eb

179.750

HarlingenVlieland/Terschelling

:
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Naam

Type

Oppervlakte(m2)

Gebied

Kikkertgat

vloed

44.750

Holwerd-Ameland

Molengat

eb

41.600

Holwerd-Ameland

Molengat/Ballbocht

eb/vloed

47.500

Holwerd-Ameland

Reegeul jachthaven

eb/vloed

81.738

Holwerd-Ameland

Reegeul1

eb/vloed

128.903

Holwerd-Ameland

Reegeul2

eb/vloed

95.892

Holwerd-Ameland

Scheepsgat

eb

137.775

Holwerd-Ameland

Zuiderspruit

vloed

53.800

Holwerd-Ameland

Gatv Schiermonnikoog1

eb

54.000

LauwersoogSchiermonnikoog

Gatv Schiermonnikoog1

vloed

113.700

LauwersoogSchiermonnikoog

Gr.Siege1

eb/vloed

79.798

LauwersoogSchiermonnikoog

Gr.Siege2

eb/vloed

171.271

LauwersoogSchiermonnikoog

Gr.Siege3

eb/vloed

187.813

Gr.Siege4

eb/vloed

83.494

Oort/Lutjewad2

eb/vloed

259.000

Zoutkamperlaag1

vloed

76.300

LauwersoogSchiermonnikoog
LauwersoogSchiermonnikoog
LauwersoogSchiermonnikoog
LauwersoogSchiermonnikoog

Zoutkamperlaag2

eb

112.400

LauwersoogSchiermonnikoog

Totaal

5.423.022

Waarvan niet in gebruik

1.972.000

:
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Tabel B3.2: Coördinaten (RD) hoekpunten verspreidingslocaties
Naam

Puntnr.

X

Y

Gebied

Breezanddijk

1

141205

558070

Afsluitdijk

2

144235

560685

3

144305

560615

4

141275

558000

1

148025

563965

2

148860

564670

3

150255

565095

4

150285

565000

5

148915

564575

6

148085

563885

1

152525

566660

2

152366

566865

3

152664

567131

4

152834

566918

1

124090

556415

2

124210

556645

3

124920

556275

4

124805

556040

1

120400

561900

2

120750

562150

3

120850

562000

4

120550

561750

1

119150

560850

2

119500

561100

3

119600

560950

4

119300

560720

1

114200

556350

2

114599

556548

3

114700

556398

4

114300

556199

1

114865

555825

2

115010

555965

3

115155

555825

4

115010

555680

1

116500

557800

2

116850

558100

3

117000

557950

4

116650

557650

Kornwerderzand

Boontjes

Malzwin

Oudeschild_N

Oudeschild_Z

Texelstroom1

Texelstroom2

Texelstroom3

:

Afsluitdijk

Afsluitdijk/Marsdiep

Marsdiep/Afsluitdijk

Marsdiep

Marsdiep

Marsdiep

Marsdiep

Marsdiep
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Vervolg Tabel: Coördinaten (RD) hoekpunten verspreidingslocaties
Naam

Puntnr.

X

Y

Gebied

Blauwe Slenk

1

148995

582180

Harlingen-

2

147785

582695

3

147910

582990

4

149115

582475

1

156310

577260

Vlieland/Terschelling

Kimstergat1

HarlingenVlieland/Terschelling

Kimstergat2

2

156175

577325

3

156395

577775

4

156530

577710

1

154820

577130

HarlingenVlieland/Terschelling

NOmeep1 1

2

154620

577205

3

154640

577260

4

154840

577185

1

146060

591490

2

145920

591630

3

146390

592180

4

146530

592050

1

146890

592610

2

146755

592805

3

147330

593265

4

147480

593090

1

142405

595535

HarlingenVlieland/Terschelling

NOmeep2

HarlingenVlieland/Terschelling

Schuitengat

HarlingenVlieland/Terschelling

Stortemelk

2

142305

595715

3

143165

596235

4

143265

596055

1

135810

591320

HarlingenVlieland/Terschelling

Vliesloot1

2

134965

591560

3

135035

591810

4

135880

591570

1

133590

589375

2

133485

589495

3

133835

589795

4

133940

589675

HarlingenVlieland/Terschelling

:
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Vervolg Tabel: Coördinaten (RD) hoekpunten verspreidingslocaties
Naam

Puntnr.

X

Y

Gebied

Vliesloot2

1

134905

589765

HarlingenVlieland/Terschelling

Vliestroom1

2

134425

589765

3

134425

589940

4

134905

589940

1

139840

584285

2

139485

584360

3

139785

585765

4

140140

585700

1

139140

592880

2

139280

593080

3

139940

592650

4

139810

592455

1

138250

593470

HarlingenVlieland/Terschelling

Vliestroom2

HarlingenVlieland/Terschelling

Vliestroom3

HarlingenVlieland/Terschelling

Kikkertgat

Molengat

Molengat/Ballbocht

:

2

137630

593880

3

137760

594080

4

138380

593680

1

180390

604425

2

180475

604575

3

180710

604460

4

180655

604315

1

179540

604865

2

179290

604975

3

179350

605115

4

179600

605005

1

178010

605000

2

177950

605040

3

178070

605260

4

178250

605380

5

178320

605280

6

178140

605160

Holwerd-Ameland

Holwerd-Ameland

Holwerd-Ameland
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Vervolg Tabel: Coördinaten (RD) hoekpunten verspreidingslocaties
Naam

Puntnr.

X

Y

Gebied

Reegeul jachthaven

1

180950

605320

Holwerd-Ameland

2

180795

605320

3

180810

605580

4

180765

605625

5

180765

605820

6

180950

605820

1

180027

604834

2

179880

604905

3

180040

605170

4

180280

605310

5

180595

605375

6

180619

605206

7

180456

605191

8

180376

605175

9

180286

605140

10

180213

605095

11

180146

605041

12

180088

604972

1

180245

604770

2

180105

604815

3

180140

604939

4

180190

605003

5

180248

605047

6

180318

605087

7

180394

605115

8

180465

605130

9

180638

605145

10

180660

605005

11

180340

604930

1

180215

603310

2

180925

603835

3

181030

603720

4

180305

603185

1

182755

603780

2

182735

603885

3

183155

604020

4

183200

603895

Reegeul1

Reegeul2

Scheepsgat

Zuiderspruit

:

Holwerd-Ameland

Holwerd-Ameland

Holwerd-Ameland

Holwerd-Ameland
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Vervolg Tabel: Coördinaten (RD) hoekpunten verspreidingslocaties
Naam

Puntnr.

X

Y

Gebied

Gatv

1

206250

606930

Lauwersoog-Schiermonnikoog

2

206220

607160

3

206460

607190

4

206490

606980

1

207475

606805

2

206820

606885

3

207025

607060

4

207500

607005

1

207264

607491

2

207090

607595

3

207270

607930

4

207439

607843

5

207371

607667

6

207326

607581

1

208402

608816

2

208265

608970

3

208920

609530

4

209061

609359

5

208979

609314

6

208849

609231

7

208756

609151

8

208548

608925

1

208560

608630

2

208427

608780

3

208580

608893

4

208789

609120

5

208876

609195

6

209001

609275

7

209091

609324

8

209240

609180

1

207317

607453

2

207382

607548

3

207430

607641

4

207500

607819

5

207675

607740

6

207520

607345

Schiermonnikoog1

Gatv

Lauwersoog-Schiermonnikoog

Schiermonnikoog2

Gr.Siege 1

Gr.Siege 2

Gr.Siege 3

Gr.Siege 4

:

Lauwersoog-Schiermonnikoog

Lauwersoog-Schiermonnikoog

Lauwersoog-Schiermonnikoog

Lauwersoog-Schiermonnikoog
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Vervolg Tabel: Coördinaten (RD) hoekpunten verspreidingslocaties
Naam

Puntnr.

X

Y

Gebied

Oort/Lutjewad2

1

210220

602965

Lauwersoog-Schiermonnikoog

2

210080

603165

3

211240

603515

4

211300

603315

1

205600

605100

2

205300

605200

3

205370

605435

4

205680

605310

1

204415

605470

2

203955

605540

3

204000

605790

4

204450

605700

Zoutkamperlaag 1

Zoutkamperlaag 2

:

Lauwersoog-Schiermonnikoog

Lauwersoog-Schiermonnikoog
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BIJLAGE

4

Duingebieden op de Waddeneilanden
Deze bijlage laat duingebieden op de Waddeneilanden zien. Op de meeste eilanden, behalve
Vlieland, liggen duingebieden aan de Noordzeekant van het eiland en op de punten. Grijze
duinen vormen slechts een klein deel van het totale duingebied.
Een gele kleur staat voor gebied dat beschermd is onder de Habitatrichtlijn. Groen staat
voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Bruin staat voor gebieden die zowel onder Vogelen Habitatrichtlijn beschermd zijn als de titel ‘Beschermd Natuurmonument’ dragen.

Afbeelding 9.2
Duinen aan de oostkant van
Texel

:
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Afbeelding 9.3
Duinen op Vlieland

Afbeelding 9.4
Duinen op de westpunt van
Terschelling

:
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Afbeelding 9.5
Duinen op Terschelling

Afbeelding 9.6
Duinen op Ameland

Afbeelding 9.7
Duinen op Schiermonnikoog

:
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:
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BIJLAGE

5

Instandhoudingsdoelstellingen Noordzeekustzone

De Noordzeekustzone strekt zich uit van de oostpunt van Groningen tot bij Petten in
Noord-Holland. Het betreft de ondiepe zone van de Noordzee langs de Nederlandse kust.
Aan de noordzijde van de Waddeneilanden is de landwaartse begrenzing van de
Noordzeekustzone gelegd op de voet van de buitenste duinen. Tussen de eilanden is een
min of meer rechte lijn gelegd tussen de uiterste punten op de eilanden. Aan de Hollandse
kust ligt de landwaartse begrenzing op de laagwaterlijn. De zeewaartse grens, zoals
opgenomen in het aanwijzigingsbesluit voor de Noordzeekustzone, is gewijzigd met de
aanmelding van Noordzeekustzone II als Natura 2000-gebied bij de Europese Commissie.
Ook de zuidelijke grens van het gebied is gewijzigd.
Kernopgaven
Ieder Natura 2000-gebied maakt onderdeel uit van een Natura 2000-landschap. Voor ieder
Landschap zijn kernopgaven geformuleerd waarmee het, evenals de Natura 2000-gebieden,
een specifieke bijdrage levert aan de instandhouding van de biodiversiteit. De kernopgaven
voor de Noordzeekustzone als onderdeel van het Natura 2000 Landschap ‘Noordzee,
Waddenzee en Delta’, zijn:
1.01 Overstroomde zandbanken: Behoud zee-ecosysteem met permanent overstroomde



zandbanken(Noordzeekustzone) H1110_B, als habitat voor zwarte zee-eend (A065,
roodkeelduiker (A001), topper (A062) en eider (A063), met bodems van verschillende
ouderdom en meer natuurlijk opbouw van vispopulaties.


1.02 Zeezoogdieren: Verbetering kwaliteit leefgebied zeezoogdieren.



1.11 Rust- en foerageergebieden: Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende
niet-broedvogels zoals voor bonte strandloper (A149), rosse grutto (A157), scholekster
(A130), kanoet (A143), steenloper (A169) en eider (A063) en rustgebieden voor gewone
zeehond (H1365) en grijze zeehond (H1364).
1.13 Voortplantingshabitat: Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal



voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen H2110) voor bontbekplevier A137,
strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191, dwergstern A195, visdief A193 en
grijze zeehond (H1364).
Deze kernopgaven voor het Natura-2000 gebied Noordzeekustzone worden nader
omschreven in onderstaande alinea’s over de instandhoudingsdoelstellingen. Naast de
instandhoudingsdoelstellingen die onderdeel uitmaken van de kernopgaven worden de
overige instandhoudingdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied uitgewerkt.
Instandhoudingsdoelstellingen
De Noordzeekustzone is in de Natuurbeschermingswet opgenomen vanwege de Habitat- en
de Vogelrichtlijn (Min LNV 2008b). Vetgedrukt zijn de habitats en soorten die tevens zijn
opgenomen in het gebied Noordzeekustzone II.

:
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Habitat
H1110

H1140B
H1310A

H1310B

H1330A
H2110
H2190B

Permanent
overstroomde
zandbanken
Slik en zandplaten
(Noordzee-kustzone)
Zilte
pionierbegroeiingen
(zeekraal)
Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)
Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)
Embryonale duinen
Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

Soort
H1095

Zeeprik

H1099

Rivierprik

H1103

Fint

H1351

Bruinvis

H1364

Grijze zeehond

H1365

Gewone zeehond

Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit11 permanent
overstroomde zandbanken
Behoud oppervlakte en kwaliteit slik- en
zandplaten, Noordzee-kustzone (subtype B)
Behoud oppervlakte en kwaliteit

Behoud oppervlakte en kwaliteit

Behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en
zilte graslanden, buitendijks (subtype A)
Behoud oppervlakte en kwaliteit
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige
duinvalleien, kalkrijk (subtype B)
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor
uitbreiding populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor
uitbreiding populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor
uitbreiding populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor
behoud populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor
behoud populatie
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor
behoud populatie

H1102, Elft, is toegevoegd middels de aanmelding Noordzeekustzone II
Soort
A137

Bontbekplevier

A138

Strandplevier

A195

Dwergstern

Soort
A001
A002
A017

Roodkeelduiker
Parelduiker
Aalscholver

11

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 20
paren
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van tenminste 30 paren
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van tenminste 20 paren

Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een

In het Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Noordzeekustzone van 14 maart 2011 is een verbeterdoel

opgenomen voor de kwaliteit van Habitattype.
:
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A048

Bergeend

A062
A063

Toppereend
Eider

A065

Zwarte zee-eend

A130

Scholekster

A132

Kluut

A137

Bontbekplevier

A141

Zilverplevier

A143

Kanoet

A144

Drieteenstrandloper

A149

Bonte strandloper

A157

Rosse grutto

A160

Wulp

A169

Steenloper

A177

Dwergmeeuw

:

draagkracht voor een populatie van gemiddeld 1.900
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 520
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 26.200
vogels (midwinter-aantallen)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 51.900
vogels (midwinter-aantallen)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 3.300
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 120
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 510
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 3.200
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 560
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 2.000
vogels (seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 7.400
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 1.800
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 640
vogels (seizoensmaximum)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 160
vogels (seizoensgemiddelde)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
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