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VOORWOORD

DeWaddenzee isonsgrootsteenmeestnatuurlijkenatuurgebied.De
'PlanologischeKernbeslissingWaddenzee'diein1981speciaalvoorhet
beheervandeWaddenzeewerdvastgesteld,heefteenlooptijdvantien
jaarenmoetin1991herzienworden.DoordeDirectieNatuur-,Milieu-en
FaunabeheervanhetMinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserijis
aanhetRijksinstituutvoorNatuurbeheergevraagdopbasisvan
beschikbarekennisaantegevenhoedeWaddenzeeerindetoekomstzou
kunnenuitzien.Tevenswerdgevraagdaantegevenwelkemaatregelen
genomenmoetenwordenomontwikkelingeninderichtingvandeze
zogenaamdereferentietestimuleren.
UitgaandevandeindeWaddenzeeoptredendenatuurlijkeprocessen
wordtinditrapportaangegevenhoedetoekomstigeWaddenzeeerzou
kunnenuitzien.Indienmogelijkwordtdezesituatiekwantitatief
beschreven.Nadrukkelijkwordtvermelddatnietgestreefdmoetwordende
referentiesituatie alleenkwantitatieftebenaderentenkostevande
natuurlijkheid.

DeDirectie

Overzichtvandeinhetvoorliggenderapportendebijhorendebijlagen
genoemdebeleidsstukkenmetopgavevandevolledigetitel,naamvande
uitgevendeinstantie,plaatsenjaartal (destukkenzijnnietmeerapart
indeliteratuurlijstopgenomen).
AlgemeneBeheersvisie -Algemenebeheersvisievoorhetwaddengebied.
CoördinatiecollegeWaddengebied.Leeuwarden1985.
BeheersplanNatuur -MinisterievanLandbouw&Visserij,Directie
Natuur-,Milieu-enFaunabeheer.DenHaag1988.
3eNotaWaterhuishouding -MinisterievanVerkeer&Waterstaat.Den
Haag1989.
Ecoprofielen -Ecologischeprofielenvanplant-endiersoortenuit
onzezoutewateren (deel1-5).Rijkswaterstaat,DienstGetijdewateren.
DenHaag1990.
IndicatiefMeerjarenProgrammaMilieubeheer1987-1991 -TweedeKamer
derStaten-Generaal.Vergaderjaar1986-1987,19707nr.2.
Interprovinciale StructuurschetsvoorhetWaddengebied -Deel4:De
Structuurschets.ProvincialeBesturenvanFriesland,Groningenen
Noord-Holland.Leeuwarden1981.
NationaalMilieubeleidsplan -kiezenofverliezen.Ministerievan
Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer.DenHaag1989.
Natuurbeleidsplan -MinisterievanLandbouw&Visserij.DenHaag1989.
PlanologischeKernbeslissingWaddenzee -DeWaddenzee.Deele:tekst
vandenaparlementairebehandelingvastgesteldePKB.Ministerievan
VolkshuisvestingenRuimtelijkeOrdening.DenHaag1981.
4eNotaRuimtelijkeOrdening- opwegnaar2050.Ministerievan
Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer.DenHaag1988.
Waddenactieplan -NotaGWWS-90.062.Rijkswaterstaat,DienstGetijdewateren.DenHaag1990.
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SAMENVATTING

Devoorliggenderapportageheeftalsdoeleenreferentiebeeldvoorde
Waddenzee teformulerenenaantegevenwelkemaatregelengenomenkunnen
wordenomontwikkelingeninderichtingvandereferentietestimuleren.
Onderreferentiewordtverstaan: 'Eenhypothetischbeeldvaneen
Waddenzeeondervrijwelnatuurlijkeomstandighedenbinneneenaantalals
vaststaandaangenomenrandvoorwaardenzoalshetbestaanvande
Afsluitdijk,zeespiegelstijgingetc.'.Metnadrukwordteropgewezendat
indezerapportagegeenzogenaamdstreefbeeldontwikkeldwordt.Het
vaststellenvaneenstreefbeeldiseenpolitiekebeslissingwaarbijvele
belangenafgewogendienenteworden.Voorhetvaststellenvanstreefbeeldenishetbeschikkenoverinzichtinmogelijke referentiesituaties
vanessentieelbelang.Vanuitdenatuurbeschermingsoptiek gezienkande
referentiewelalsstreefbeeldaangehoudenworden.
Indevisiesovernatuurbeheerennatuurbeschermingzijndriestromingenteonderscheiden.Debelangrijkstebasisvisieszijn:
-deklassiekenatuurvisie;
-defunctionelenatuurvisie;
-devisievannatuurlijkeontwikkeling.

Ditrapportisgeschrevenvanuitdevisievannatuurlijkeontwikkeling.Volgensdievisiewordtnietingegrepenindenatuurlijkeprocessen
enmenselijkgebruikisslechtsmogelijkalsdeeffectendaarvan
wegvallentegende 'achtergrondruis'vandenatuurdynamiekofin
uitzonderingsgevallenalszeerbelangrijkebiotadreigenteverdwijnen
doormenselijkeinvloeden.Ditkomtovereenmetdegedachteachterde
huidigePlanologischeKernbeslissingWaddenzee (PKB)zoalsvastgelegdin
deAlgemeneBeheersvisie.Dezebenaderingpastbijhetkarakterende
dimensievandeWaddenzeeensluitaanbijdenatuurontwikkelingsgedachte
uithetNatuurbeleidsplan.
Opgrondvandevisiegerichtopnatuurlijkeontwikkelingwordteen
referentieontwikkeld.Uitgaandevandeontwikkelingentotnutoe,de
huidigetoestandendeteverwachtenontwikkelingenwordtvoorspeldhoe
hettoekomstigebeelderzoukunnenuitzien.Deteverwachtenontwikkelingenkunnenopeendrietalmanierenwordenvastgesteld: 1)Opgeografischegrondenkaneenvergelijkbaarsysteembestudeerdwordenof(2)

binnendeWaddenzeekaneenongestoorddeelgebiedalsreferentiegelden
voorgestoordemaaroverigensvergelijkbaregebieden.(3)Eenandere
methodeomvattheoretischeoverwegingenwaarbijopgrondvanecologische
kenniswordtbepaaldhoeeensysteemerzoukunnenuitzien.Alledrie
werkwijzenwordengevolgdomeenreferentieteontwikkelen.
Referentieskunnenopgrondvanzeerverschillendeparameters
beschrevenworden.Elkekeuzeheeftspecifiekevoor-ennadelen.Demeest
gebruikteparameterszijn:
-dewaardevaneenaantalabiotischeparametersofdematevanmenselijk
ingrijpen;
-aantallenindividuenvan,ofoppervlakte ingenomendoor,éénofmeer
geselecteerdesoorten;
-dematevanoptredenvaneenaantalabiotischeenbiotischeprocessen.
Eenreferentiediezichrichtopsoortenzalveelaldeaantallenvan
eensoortalsparameterkiezen.Hetvoordeelisdatbeleidenbeheereen
relatiefgemakkelijkmeetbareparameterhebbenwaarmeeontwikkelingen
gevolgdkunnenworden.Hetnadeelisechterdatnauwelijksrekening
gehoudenkanwordenmetdenatuurlijkedynamiekenverschuivingentussen
soorten.
Dereferentiekanookgebaseerdzijnopbiotischeenabiotische
processen.Eensysteemwaarindebelangrijksteprocessenzichopeen
natuurlijkewijzekunnengedragenenontwikkelen,kanalsreferentie
gezienworden.Opbasisvanbeschikbareecologischekenniswordendeze
processengeïdentificeerd.Vervolgenswordtgetrachtindicatiefaante
gevenwelkesoortendaarbijinwelkeaantallenzullenvoorkomenzodatbij
eenevaluatievanhetgevoerdebeheertochgekwantificeerde ijkpunten
beschikbaarzijn.Dereferentiekandusduidelijkafwijkenvaneen
historischesituatieindieninhetsysteemofdeomringendesystemen
belangrijkerandvoorwaardenveranderdzijn.Hierbijmoetombeleids-en
beheerstechnische redenenwelonderscheidgemaaktwordentussen(1)
natuurlijke,(2)onomkeerbareen(3)omkeerbare,doormenselijkhandelen
veroorzaakteveranderingen.
Eenreferentiegebaseerdopabiotischeparameterszalveelal
parameterszoalsstroomsnelheden,nutriëntengehalten,concentraties
microverontreiniging,zuurstofgehaltenendematevanverstoringof
visserijalsreferentienemen.Voorstandersvandezezienswijzewijzener
opdateenbeleidgerichtophetbenaderenvanzonatuurlijkmogelijke
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waardenvandezeparametersvanzelftoteensysteemleidendateen
natuurlijke toestandzodichtmogelijkbenadert.Vandemeestevandeze
parameterszijnhistorischewaardenbekendofteberekenendooruitte
gaanvaneensysteemmetzeerweinigmenselijke invloed.Voorbeleiden
beheer isditduseenzeerwerkbaarconcept.Oorzakelijkerelatiestussen
abiotischeparametersentoestandvanhetsysteemzijnechtermaarin
beperktemategekwantificeerd.Daaromishetnietgoedmogelijkaante
geveninhoeverreeennatuurlijkuitziendetoestandbenaderdkanworden
indiendeabiotischeparametersmaartendeled.m.v.beheersmaatregelen
beïnvloed (kunnen)worden.
TenBrinke.a. (1990)wijzeneropdathetgebruikvanprocessenals
doelvariabelebijhetvaststellenvaneenreferentieeengrootaantal
nadelenheeft.Processensprekenmaatschappelijkweinigaanenzijn
moeilijkertedefiniërenentemetendanparametersvansoorten.
Natuurlijkzijnvoorbeheerdersprocessenendekennisvanderelatie
tussenprocesendoelvariabeleweluitermatebelangrijk.Alsderelatie
tussenprocesenaantalvaneensoortbekendis,kaninhetbeleid
rekeninggehoudenwordenmetdeeffectenvaneeningreepopdeaantallen
vaneensoortenbovendienkandoorhetsturenvaneenprocesde
ontwikkelingvaneensoortbeïnvloedworden.Eennadeelisdatde
oorzaak-gevolgnetwerkenendedaarmeesamenhangendeprocessenveelalniet
goedbekendzijn.Hetzaldaaromnietaltijdduidelijkzijnwaarom
aantallenafwijkenvaneennormofreferentie.Hetgevaarbestaatdat
beheersmaatregelengerichtophetbereikenvaneenreferentieworden
genomendoorintegrijpenineenprocesdatnietverantwoordelijkis
voordeafwijkingvanhetreferentieniveau.Diebeheersmaatregelenhebben
danhetkaraktervansymptoombestrijding.
Indezerapportagewordteenreferentiebeschrevendiegebaseerd isop
processen.Waarmogelijkwordteenindicatiegegevenvandeaantallendie
onderdieomstandighedenverwachtkunnenworden.Daarmeewordtvoorkomen
dathetbeheerzichzalrichtenophetdoortechnischemaatregelen
proberentebereikenvaneenopaantallengebaseerd,vandereferentie
afgeleidstreefbeeld.
DeWaddenzeeiseenvandemeestnatuurlijkegebiedeninNederland
waarnatuurlijkeprocessenhebbengeleidtoteenhooggewaardeerd
ecosysteem.DeindeAlgemeneBeheersvisiegeformuleerdebeheersrichting
voorprimairhetbehoud,hetherstelenhetongestoordeverloopvan
natuurlijkeprocessenkangezienwordenalseenstreefbeeld.Dat
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streefbeeldisgebaseerdopprocessen.Ookdatiseenredenomde
referentie tebaserenopprocessen.Erwordtveronderstelddatalle
structuren,soortenplantenendierendievannatureindeWaddenzee
thuishorenzichdaarkunnenhandhaven,ontwikkelenenherstellenwanneer
debasisvoorwaardenvoorhunontwikkelingaanwezigzijnendekwaliteit
daarvanwordtgeoptimaliseerd.

Debelangrijksteprocessen
DegeomorfologischeontwikkelingvandeWaddenzeewordtingrotemate
bepaalddoordefysischeprocessen.Degeomorfologische structuur
vertoonteensterkedynamiekwaardoorplatenverdwijneneneldersweer
ontstaan,geulenzichverleggenenduinengevormdwordenenweer
verstuiven.Hiermeesamenhangteenzekerematevantroebelinginhet
waterdieontstaatdoorhetsteedsweeropwervelenvansediment.Inde
toekomstzullenopsommigeplaatsenveranderingenoptredenmaaropde
schaalvandeWaddenzeealsgeheelmoetervanuitgegaanwordendathet
beeldindetoekomstvergelijkbaarzalzijnmethethuidigebeeld.
DebiologischeprocessenindeWaddenzeewordeninbelangrijkemate
gestuurddoordehoeveelheidvoedingsstoffendievanbuiten(Noordzee,
IJsselmeer)aangevoerdworden.Tevenshebbentoxischestoffeneen
invloed.Omdathetbeleidgerichtisophetterugdringenvanlozingen
moetervanuitgegaanwordendatindetoekomstdeprimaireproduktie
(algen)zalafnemen.Welkegevolgenditzalhebbenvoordestandvande
bodemdierenisnietgeheelduidelijkmaarwaarschijnlijkzalookde
biomassawatafnemen.
Erwordtvanuitgegaandathetbeleidaangaandehetbeheervan
completeecosystemenalleeninuitzonderingssituaties gerichtmoetzijn
opberschermingvansoorten.Eenbeleidgerichtophetgoedfunctioneren
van (sub)systemenscheptdevoorwaardenvoorhetoverlevenvan
individuelesoorten.Bijdebeschrijvingvandeverwachteontwikkelingen
vandebelangrijkstesubsystemenofsoortengroepeniseenkeuzegemaakt
voorwadplatenenhunbiota,zeegrasvelden,kwelders,dewadvogelsende
zeezoogdieren.

Wadplatenenkwelders
Afnamevaneutrofiëringzaltotgevolghebbendatverschuivingen inde
dominantievanverschillendesoortenzullenoptredenindebiotaopde
wadplaten.Hetaantalsoortenzalwelongeveergelijkblijvenmaarde
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biomassazalnaarallewaarschijnlijkheidenigszinsafnemen.Voorde
individuelesoortenzullendejaarlijksefluctuatiesgrootblijventen
gevolgevandevelefactorendiebroedvalenoverlevingbeïnvloeden.Het
aldannietvoorkomenvangestructureerdemossel-enkokkelbankenis
grotendeelsafhankelijkvanbeleiddatgevoerdwordtmetbetrekkingtot
devisserij.
Hetgrootzeegras (Zostera

marina) dattot1932voorkwaminuitge-

strektevelden (15000ha)onderdelaagwaterlijnisdaarnageheel
verdwenen.Inhetdroogvallendgebiedkwamdesoortsamenmetklein
zeegras (Zostera

noltii)

nogwelvoormaarsinds1965ishetdoordeze

soortenbedekteoppervlaksterkachteruitgegaan.Momenteelwordt
onderzoekuitgevoerdopgrondwaarvankanwordenaangegevenofzeegrassen
zichindetoekomstverderkunnenontwikkelen.
Hetoppervlakaankweldersisdelaatsteeeuwensterkafgenomen
doordatdeindijkingensnellergingendandenieuwekwelderaanwas.Omdat
hetwadoppervlakvoordekweldersrelatieflaagligtenernaastde
stijgingvanhetgemiddeldzeeniveaueensterkestijgingvanhet
gemiddeldhoogwaterniveau (0,44cm/jaar)plaatsvindt,zullendevastelandskweldersvooreengrootdeelverdwijnentenzijtechnischemaatregelengenomenwordenofzomerpoldersweeronderdirecteinvloedvande
zeewordengebracht.Voordeeilandkwelders ishetvoortbestaanafhankelijkvandegroottevandezeespiegelstijgingenhetbeheervanstuifdijkenenduinendieeendeelvanhetbenodigdesedimentmoetenleveren.

Vogels
Bijdebeschrijvingvandeontwikkelingvandevogels indeWaddenzee
wordtonderscheidgemaakttussendebroedvogelsenpleisterendeof
overwinterende trekvogels.Deontwikkelingvandebroedvogelswordtnaast
debeschikbaarheidvanvoedselenklimatologische factorenvooreen
belangrijkdeelbepaalddoordeaanwezigheidvangeschiktebroedplaatsen
enrustindebroedgebiedenopdeeilandenofdehogebuitendijkse
gebieden.Deaantallenpleisterendetrekvogelswordennaastdetoestand
indeWaddenzeebepaalddoordeconditiesindeoverwinteringsgebieden
(o.a.Afrika)endebroedgebieden(arctischgebied).
Uitbreidingvanbeschermingsmaatregelen inhetwaddengebiedenafname
vaneutrofiëringzalwaarschijnlijk leidentoteentoenamevanhetaantal
broedendeeidereenden,scholeksters,strand-enbontbekplevierenen
sterns.Terugdringenvaneutrofiëringeneenkunstmatighoogvoedsel-
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aanbod (b.v.indevormvanopenvuilnisbelten)zalwaarschijnlijkleiden
totlagereaantallenzilver-enkokmeeuwen.Prognosesoverdeontwikkelingvandepleisterendeenoverwinterendewad-enwatervogels inde
Waddenzeezijnvooralsnogonmogelijk.

Zeezoogdieren
Vandezeezoogdierenkunnendegewonezeehond (Phoca vitulina),
zeehond (Halichoerus

grypus),

tuimelaar (Tursiops

truncatus)

degrijze

debruinvis (Phocoena phocoena) ende
alsinheemsesoortenwordenbeschouwd.De

bruinvisentuimelaarzijnbijnageheelverdwenen.Deterugkeervande
bruinvislijktvooralafhankelijkvandeaantalsontwikkelinginde
Noordzee.DetuimelaarfoerageerdevoordeaanlegvandeAfsluitdijk
hoofdzakelijkopZuiderzeeharing.DoordeafsluitingvandeZuiderzee
komendezevispopulatiesnietmeervoorenmoetterugkeervande
tuimelaarnietreëelwordengeacht.
Degrijzezeehondiswaarschijnlijktengevolgevandejachtreeds
veleeeuwengeledenuitdeWaddenzeeverdwenen.Delaatstejarenzijn
weerenkeletientallenexemplarenvandezesoortaanwezigtengevolgevan
migratieuitdewaterenrondGroot-Brittannië.Ineenkoloniediezich
vestigdeopzandplatentussenTerschellingenVlielandzijnookjongen
geboren.
Degewonezeehondissindshetbeginvandezeeeuwsterkafgenomen.Er
wordtvanuitgegaandattoenmeerdan7500dierenaanwezigwaren.Door
jachtenverontreinigingnamhetaantalsterkafzodattussen1975en
1980minderdan500dierenaanwezigwaren.Dooreenjachtverbodin
DuitslandenDenemarkennamhetaantalindeNederlandseWaddenzeeweer
toetotruim1000dierenin1987.Devirusepidemiein1988resulteerdein
eenpopulatievanruim500dierenin1989en1990.
Voordetoekomstkanwordenverwachtdatdepopulatievandegrijze
zeehondzaltoenementotenkelehonderdenindividuenindienvoldoende
rustgebiedenbeschikbaarzijn.Depopulatiegroottevandegewonezeehond
isafhankelijkvanhetaldannietweeruitbrekenvandevirusziekte.Als
hetviruscyclischblijftoptreden,zaldepopulatieeenmaximalegrootte
vanongeveer1500dierenkunnenbereiken.

EenreferentiebeeldvoordeWaddenzee
Opbasisvandebeschrijvingenvandehuidigetoestandendeteverwachtenontwikkelingenwordenvoordebelangrijkste fysischeenbiologische
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processenalsmedevoordebeschrevenecosysteemtypenensoortengroepen
eenaantalreferentiesontwikkeld.Hoeweldezegebaseerdzijnopnatuurlijkeprocessenishetopbasisvankennisvanhetsysteemdikwijlswel
mogelijkeenindicatietegevenvanhetoppervlakvaneenbiotoopofhet
aantalorganismenvaneensoort.Waarmogelijkiseenglobaleindicatie
gegevenvandeaantallendieineenreferentievoorkomen.Uitdrukkelijk
wordtvermelddatdezeaantallenhoogstenswaardehebbenalseenijkpunt
enslechtseenbeperktefunctiemoetenhebbenbijhetvaststellenvan
beleids-enbeheersscenario'svoorhetbereikenvanhetstreefbeeld.
Watbetreftdehydraulicawordtervanuitgegaandatditeennatuurlijkprocesis.Dehydraulischeprocessenhebbeneenbepaaldegeomorfologischestructuurtotgevolg.Alsreferentiekandusdehuidigesituatie
wordenaangehouden.Slechtsopzeerlangetermijnkaneenwezenlijk
anderesituatieontstaan.Alsdezenieuwesituatieeengevolgisvan
natuurlijkeprocessenmoetdeontwikkelingnaardienieuwesituatie
gezienwordenalsdereferentie.Omdatdedoorslibveroorzaakte
troebelinggrotendeelseengevolgisvandenatuurlijkehydraulische
processenendegeomorfologischestructuurkandehuidigetroebelingals
referentiewordenaangehouden.
Hetbelangrijkstebiologischeproces,deprimaireproduktie,isvooral
afhankelijkvandehoeveelheidbeschikbaarlichtendehoeveelheid
nutriënten.Doordetoegenomennutriëntenbelasting endedaardoorhogere
algenbiomassa isdehoeveelheidbeschikbaar lichtindehuidigetoestand
minderdanindereferentie.Voorhetdoorzichtvanhetwatermoetdus
eenhogerereferentiewaardeaangehoudenwordendandewaardedienu
gemetenwordt.Voordeprimaireproduktiemoeteenreferentieaangehouden
wordendielagerligtdandehuidigetoestandomdatdehoeveelheid
nutriëntenveelhogerisdandenatuurlijkeconcentratie.
Voordeverspreidingvanfloraenfaunaopdewadplatenenstrandvlaktenkandehuidigesituatiealsreferentiewordenaangehouden.De
dichtheidenproduktieistengevolgevandeeutrofiëringmomenteel
echterhogerdandereferentie.Erkanvanwordenuitgegaandatde
referentieautomatischbereiktwordtalsdeeutrofiëringafneemt.Voor
wildemosselbankenwordtaangegevendatdereferentiegesteldkanworden
op3200ha.Dehoeveelheidmosselenopdezebankenkanechterfluctueren
tussenenkelemiljoenenen200miljoenkg.Vooreendeelzijnvisserijactiviteitendeoorzaakvanderelatiefkleinemosselbiomassa insommige
jaren.
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Watbetreftzeegrasishetmoeilijkeengoedereferentieaantegeven.
Dereferentie isafhankelijkvandeachtergrondvisieopnatuurbeheer.
Indieneenmaligpotenvanzeegrasacceptabelwordtgeacht,kanaangegeven
wordenwaarzichonderdelaagwaterlijnzeegrasveldenkunnenontwikkelen
enhandhaven.Zonderuitpotenzalspontaneontwikkelingwaarschijnlijk
nietplaatsvinden.Ookvoordezeegrasveldenopdroogvallendeplatenmoet
hetmogelijkzijneengekwantificeerdereferentieteontwikkelen.Voorde
bepalingvandezereferentiewaarde isechternaderonderzoeknoodzakelijk.
Indienwordtuitgegaanvaneennatuurlijkeontwikkelingzullende
meestevastelandskweldersverdwijnen.Eeninventarisatievandehuidige
toestandgeeftaandatopdeeilandenTexelenVlielandenindekopvan
Noord-Hollandvrijwelallekweldersdoorinpolderingenzijnverdwenen.Op
deoverigeeilandenzijnmomenteelechtermeerkweldersaanwezigdanin
dereferentiealsgevolgvandeaanwezigheidvanstuifdijken.Langshet
vastelandvanFrieslandenGroningenzijnminderdandehelftvande
kweldersovergebleveninvergelijkingmetdereferentie.Ervanuitgaande
datineenWaddenzeewaarbedijkingenenkwelderaanwas inevenwichtzijn,
eenhoeveelheidkweldersaanwezigisdievergelijkbaar ismethetdoor
kweldersbedektepercentageinde17een18eeeuw,kanmeneenreferentie
aanhoudenvan5-10%vanhetoppervlakvandeWaddenzee.
HetfeitdatindeWaddenzeeaanwezigeaantallenvogelsdeelsbuiten
hetgebiedwordengereguleerd,betekentdathetnietgoedmogelijkisom
eengekwantificeerde referentietegeven.Ervanuitgaandedatdooreen
goedbeheervoldoendevoedselbeschikbaar is,kandoorhetbeleidniet
gestreefdwordennaareenbeheerwaardoordeaantallentrekvogelstoe
zullennemen,maarmogelijkvindteendergelijkeontwikkelingwelplaats
onderinvloedvanverminderdejachtdrukbuitenNederlandofminder
verstoringdoorstrengereregelgeving.Voordebroedvogels ishetvoor
verschillende soortenwelmogelijkeengekwantificeerde referentiete
geven.Deaantallenzijnvooralafhankelijkvanderustinde
broedgebieden,debeschikbaarheidvanvoedseleninenkelegevallenvan
hetniveauvantoxischestoffeninhetvoedsel.
IndienindeWaddenzeevoldoendehooggelegenzandplatenvoorkomenwaar
innajaarenwinterweinigverstoringoptreedt,kanopeenreferentievan
enkelehonderdengrijzezeehondengerekendworden.Voordegewonezeehond
kanuitgaandevaneennormalehormoonhuishouding,eengeringerematevan
verstoringzodatgespeendejongeneengoedeoverlevingskanshebbenenhet
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voorkomenvanverdrinkeninfuikengerekendwordenopeenpopulatievan
ruim7500dieren.
Maatregelenomdereferentietebenaderen
Maatregelendiegenomenkunnenwordenomontwikkelingeninderichting
vandereferentietestimuleren,moetenonderscheidenwordenindirecte,
veelaltechnischemaatregelenenindirectemaatregelenzoalshet
terugdringenvanmenselijkebeïnvloeding (zowelverstoring,visserijdruk,
verminderingvanlozingenetc.)doormiddelvanvoorschriften.Binnende
hoofddoelstellingvanhetbeheervanhetwaddengebiedontmoetenindirecte
maatregelengeenbezwaar.Hettoepassenvandirectemaatregelenmoet
getoetstwordenaanhetuitgangspuntdatnatuurlijkeprocessenhungang
moetenkunnengaan.
ZolangafbraakenopbouwvanecosystemenoverdegeheleWaddenzeemet
elkaarinevenwichtzijn,isergeenredentotingrijpen.Redenvoor
technischemaatregelenbestaatwelbijhetbeheervanvastelandskwelders,
dehervestigingvanzeegrasveldenonderdelaagwaterlijnenoesterbanken
enhettijdelijkstimulerenvandegroeivandezeehondenpopulatie.
Omdatdegeomorfologische structuurbijeenzeespiegelstijging
afhankelijk isvaneenvoldoendeaanvoervanzandmoetendegebiedenwaar
datzandvandaankomtonderdewerkingssfeervandePKBgeplaatstworden.
Bovendienmoetenactiviteitendiedezandhongerverhogen(zandwinning,
gaswinnning)verbodenworden.
Vooreengoedverloopvandebiologischeprocesseniseenevenwichtige
populatieopbouweenvereiste.Dezewordtslechtsbereiktalsde
eutrofiëringencontaminatieteruggedrongenworden.Gestructureerde
levensgemeenschappenzoalsmossel-,oester-enkokkelbankenkunnenzich
slechtsontwikkelenindienvisserijactiviteitengestoptofgezoneerd
worden.Zeegrasveldenonderdelaagwaterlijnkunnenwordenontwikkeld
doorzeegrasopgoedgeselecteerdeplekkenaanteplanten.Door
terugdringenvandeeutrofiëringzalhetdoorzichtvanhetwater
verbeterenwaardoorhetzeegrasinhetvoorjaarzodanigzalgroeiendat
debladerenhetoppervlakbereiken.
Omeenredelijkoppervlakaankwelderstebehoudenzijningrijpende
maatregelennoodzakelijk.Verliezenkunnenslechtswordengecompenseerd
doorhetineigendomverwervenvanzomerpoldersendezeweerblootte
stellenaandeinvloedvanhetgetij.Ingebiedenwaarvoldoende
sedimentatieoptreedt,kandeachteruitgangvandevastelandskwelders
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tegengegaanwordendooreenbeteretoepassingvanlandaanwinningstechnieken.Eilandkwelderskunnenoplangeretermijnslechtsbehoudenblijven
dooreenflexibelbeheervanstuifdijken.D.w.z.datsommigestuifdijken
moetenkunnenverdwijnenzodatopgunstigeplekkennieuweduinenen
rustigesedimentatiegebiedenontstaan.Bijhettegengaanvankusterosie
hebbenzandsuppletiesdevoorkeurbovenpogingenhetsedimentvastte
leggen.
Voordebroedvogelsisrustindekoloniesdebelangrijkstefactor.
Diekanalleenbereiktwordendooreffectievebewaking.Debewaakte
gebiedenmoetenuitgebreidwordenmetenkelestrandvlaktendiemomenteel
ondersterkemilitaireenrecreatievedrukstaan.Dergelijkegebiedenen
enkelehogezandplatendienenookindeperiodevan15novembertot15
meigevrijwaard tewordenvanverstoringomdegrijzezeehondende
mogelijkheid tegevenjongentekrijgenengroottebrengen.Omweereen
normalepopulatiegewonezeehondentekrijgen,isterugdringenvande
PCB-belastingeeneerstenoodzaak.Bovendienmoetenindezogenaamde
artikel17-gebiedenookverstoringendoorvisserij,luchtvaarten
inspectievaartuigenuitgeslotenworden.Fuikenennettendienenzodanig
tewordengeconstrueerddatverdrinkingwordtvoorkomen.Totdatde
populatieopeenaanvaardbaarniveauisgekomen,ishetuitzettenvan
gerevalideerdeofgefoktedierenacceptabel.
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1 INLEIDING

DevigerendePlanologischeKernbeslissingWaddenzee (PKB)heefteen
geldigheidsduur tot1maart1991.Voordietijdmoetderegeringde
TweedeKamerinformerenoverdevoorgenomeninhoudvandealdanniet
aangepastePKB.VoordeinhoudvandePKBzijndeMinisteriesvan
Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer (VROM),
Landbouw,NatuurbeheerenVisserij (LNV;t/m1989L&V),Verkeeren
Waterstaat (V&W),EconomischeZaken(EZ)enDefensieverantwoordelijk.
Tenbehoevevaneeneventueleherzieningheefthetsecretariaatvande
InterdepartementaleWerkgroepWaddenzee (deRijksplanologische Dienst)
debetrokkendepartementenverzochtomhunwensentenaanzienvande
PKB-inhoudkenbaartemaken,tenbehoevevaneeneventueleherziening.
DeMinistervanLNVheeftdecoördinatievanhetonderzoeknaarde
gewensteaanpassingenvanuithetoogpunt 'natuur'opgedragenaande
DirectieNatuur-,Milieu-enFaunabeheer (NMF).
DitprojectisuitgevoerddoorhetRijksinstituutvoorNatuurbeheer
(RIN)onderdirectebegeleidingvandeDirectieNMF.Verderwerdhet
projectbegeleiddooreengroepbestaandeuitvertegenwoordigersvande
ministeriesvanLNV (DirectieNatuur-,Milieu-enFaunabeheer,Directie
Visserijen,Openluchtrecreatie),V&W (Rijkswaterstaat),VROM
(RijksplanologischeDienst)enEZ.Dezevertegenwoordigers zijnniet
verantwoordelijkvoordeinhoudvanhetrapportendedaaringedane
uitspraken.Hetprojectkangezienwordenalseengedeeltelijk
invullingvanhetinhetNatuurbeleidsplangeformuleerde 'project20'.
Bijdeuitvoeringvanditprojectiservanuitgegaandatdehier
gepresenteerde ideeënenconclusiesdoorNMFingebrachtwordenin
discussiesoverdeaanpassingenvandePKB.Dezediscussieswordenin
eersteinstantiegevoerdindeInterdepartementaleWaddenWerkgroepen
deInterdepartementaleWaddenzeeCommissie.Daarwordenookideeënvan
anderebelanghebbendennaarvorengebracht.Onderanderehet
Waddenactieplan,debeleidsvisievandeLandelijkeVerenigingtot
BehoudvandeWaddenzeeendevisiesvandeoverigegebruikerszoals
DirectieVisserijen,MinisterievanEZ,MinisterievanDefensieetc.
Erisgetrachtindehuidigerapportageoverlapmetandereonlangs
verschenenrapportenzoveelmogelijktevoorkomen.Daaromkandeze
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rapportage niet gezienworden als eenvolledig overzichtvan de ontwikkelingen indeWaddenzee.
Het tevoeren overleg zoumoeten leiden tot dekeuzevan een
concreet streefbeeld opbasiswaarvan eenalgemeenbeheersplanopgesteld kanworden. De indezenotitie gesuggereerde tenemen maatregelen
kunnen daarbij vandienst zijn.

1.1 Het doelvan deze rapportage
De rapportage kent twee duidelijk te onderscheiden doelstellingen: het
formulerenvan eenreferentie enhet aangevenvan tenemen maatregelen
om ontwikkelingen inde richtingvan de referentie te stimuleren.
Volgens de eerste doelstelling zal op grondvan debestaande wetenschappelijke kennis een referentie voor deWaddenzee geformuleerd
worden. Intweede instantie zalworden aangegevenwelke maatregelen
getroffenmoetenworden om testimuleren dat de ontwikkeling inde
richtingvan die referentie gaat of indienvoor eenbepaalde eigenschap
dehuidige toestand als referentie genomenwordtwelke maatregelen
genomenmoetenworden om dehuidige toestand tehandhaven. De
referentie iseenhypothetischbeeldvaneenWaddenzee onder vrijwel
natuurlijke omstandighedenbinneneenaantal alsvaststaand aangenomen
randvoorwaarden zoalshetbestaanvandeAfsluitdijk, zeespiegelstijging etc.Naar deze situatie zoudoorhetnatuurbeheer gestreefd
kunnenworden.Omdat echter duidelijk isdat allerlei maatschappelijke
belangen zichverzetten tegenhet strevennaar de referentie moet een
haalbaar streefbeeld ontworpenworden.Hetvaststellenvan een concreet
streefbeeld iseenpolitieke keuzewaarbijverschillende belangen
afgewogenworden. Indeze rapportagewordtwel eenbeeldvan een
referentie maar geen streefbeeld ontwikkeld. Erwordtvanuitgegaan dat
eenbeschrijving van eenreferentie noodzakelijk isom inhetkader van
de Interdepartementale Waddenzeecommissie een streefbeeld te kunnen
ontwikkelen.

1.2 Opzet van deze rapportage
Om de doelstellingenvan deze rapportage tebereiken enbovendien
duidelijk temakenwaarom tot eenbepaalde keuzewordt gekomen, isde
rapportage stapsgewijs opgebouwd. Devolgende onderdelen kunnen worden
onderscheiden:
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A.Eeninventarisatievanvisiesbetreffendenatuurbehouden-beheer
indeWaddenzeeeneventueelopgronddaarvanontwikkeldestreefbeelden.Hierbijwordteenonderscheidgemaakttussendevisiesvande
rijks-enlagereoverhedenendevisiesvandenatuurbeschermingsorganisatiesengebruikers.
B.OpbasisvandeinventarisatieonderAwordenconclusies
getrokkenuitmondendineenvisiewaaraanhetstreefbeeldmoetvoldoen.
C.Eenopwetenschappelijke informatiegebaseerdeconclusieoverde
vroegereontwikkelingen,huidigetoestandenteverwachtenontwikkelingenvaneenaantalvoorhetbeheerbelangrijkeaspectenvande
Waddenzee.Hierbijwordenafzonderlijkbehandeld:
-debelangrijkste fysischeaspectenofprocessen (hydraulica,morfologie,erosieensedimentatie,troebeling);
-debelangrijkstebiologischeprocessen (primaireproduktie,
begrazing,predatie)endedaardoorbeïnvloedeorganismen(algen,
zeegrassen,bodemdieren);
-ecologischeaspecten(aantallen,verspreidingetc.)vandebelangrijkstesubsystemen (kwelders,platen,geulen,mosselbanken)en
soortengroepen (vogels,vissen,zeezoogdieren).

D.Hetconstruerenvaneenkwalitatieveenzomogelijkkwantitatieve
referentie.Dereferentiewordtontworpenopbasisvandekennisvande
toestandinhetverleden,invergelijkbaregebiedeneldersofopbasis
vanhetbegripvandebelangrijkeprocessen.
E.Hetaangevenvanvoorwaardendienoodzakelijkzijnomontwikkelingeninderichtingvaneenreferentiemogelijktemakenofindiende
referentiereedsbestaatdezetebehouden.

Eendrietalministeries,VROM,V&WenLNV,isverantwoordelijkvoor
dekwaliteitvanhetnatuurlijkemilieu.Inditrapportwordenhoofdzakelijkdieonderdelenbehandelddievoorontwikkelingeninde
richtingvandereferentiebelangrijkzijnendoorbeleidvande
DirectieNMFvanhetMinisterievanLNVgeheelofgedeeltelijkgestuurd
kunnenworden.Waterkwaliteitenlandschappelijkekwaliteitzijnook
vangrootbelangmaarvallenonderdebeleidsverantwoordelijkheidvan
anderedepartementen (V&WenVROM).Dezeverantwoordelijkhedenkunnen
nietlosvanelkaarwordengezien.Hetbeleidvaneenbepaald
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ministerieisveelaleennoodzakelijkerandvoorwaardevoorhetbeleid
vaneenanderministerie.
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2 VISIESBETREFFENDENATUURBEHOUD,NATUURBEHEERENSTREEFBEELDENVOOR
DEWADDENZEE

2.1Inleiding
ZowelvoorhetbepalenvanhetbeleidvoordeWaddenzee,hetvaststellen
vanreferentiesenstreefbeeldenenhetopstellenvanbeheersplannenis
heteenabsolutenoodzaakdatduidelijkisvanuitwelkeachtergrondvisie
mennatuurbehoudennatuurontwikkelingbenaderd.Inbijlage2iseen
overzichtgegevenvandebelangrijkste,inNederlandbestaandevisiesen
hetopbasisdaarvanvoorgesteldebeleidvanverschillendegroeperingen.
Driestromingenwordenonderscheidendiehetzwaartepuntleggenbij:
-eenvoordemenszofunctioneelmogelijkenatuur;
-eengeheelzelfregulerendenatuur;
-eentechnologischeontwikkelingmitsdezemens-enmilieuvriendelijkis.

Debelangrijkstebasisvisiesdieuitdezestromingenafgeleidworden,
zijn:
1.Klassiekenatuurvisie. Aanhangersvandezevisiestrevennaar
bescherming,instandhoudingenherstelvannatuurlijkeenlandschappelijke
waarden.Menselijkeactiviteitenkunneneenpositieveenessentiëlerol
spelen.Dezevisieisvooralontwikkeldinwaardevollecultuurlandschappen.
2.Visievannatuurlijkeontwikkeling. Denatuurwordtgezienalseen
zelfregulerendecosysteemmetnatuurlijkeprocessenenvolledigheidvan
levensgemeenschappen.Erisnauwelijksplaatsvoormenselijkingrijpen.
(DetermnatuurontwikkelingwordtindevisievandeRaadvoorMilieu-en
Natuuronderzoekvolkomenandersgedefinieerddaninlaterverschenen
beleidsstukkenwaarnatuurontwikkelingbijnagelijkgesteldwordtmet
natuurbouw).
3.Functionelenatuurvisie. Denatuurstaatindedienstvandemens
diededynamiekaccepteertenflexibiliteitvertoontingrondgebruiken
inrichting.

Indeklassiekevisie (1)isdeWaddenzeeeennatuurgebiedwaarineen
aantalanderefunctieswordtgetolereerdmitsdezedenatuurfunctieniet
belemmeren.Intensiefbeheerisnoodzakelijkomlandschapselementenals
kwelders,stuifdijken,hogezandplatenetc.tebeschermenomzodoendeeen

•22-

gevarieerdsysteemtehouden.
Indevisievandenatuurlijkeontwikkeling (2)wordtnietingegrepen
indenatuurlijkeprocessenenmenselijkgebruikisslechtsmogelijkals
deeffectenwegvallentegende 'achtergrondruis'vandenatuurlijke
dynamiek.
Indefunctionelevisie (3)gaatdemenselijke invloedveelverderen
wordthetgebiedingerichtomeengrootaantalvoordemensbelangrijke
functies (visserij,delfstofwinningetc.)optimaaltevervullen,echter
welzodanigdatdeecologischeprocessenvanhetsysteemdoorgangkunnen
vinden.Doormiddelvannatuurbouwkaneengroterediversiteitvan
biotopenensoortenwordenbereikt.
IndehuidigepraktijkvanhetbeheervandeWaddenzeezijnde
verschillendebasisvisiesteherkennen.Deverschillendevisieslijken
heterovereenstezijndatvoorditrelatiefweinigbeïnvloedegebiedde
visievannatuurlijkeontwikkelingteprefererenis.Vanuitelksectoraal
belanggezienwordtmeestalechterdefunctionelevisieaangehouden,
d.w.z.optimaalgebruikvanhetgebiedtenbehoevevandeeigensector
rekeninghoudendmetdenatuurfunctiezoalsverwoordindeklassieke
visie.
Devisiesvanderijksoverheidzijnvastgelegd ineenaantalbeleidsnota'szoalshetNationaalMilieubeleidsplan,hetNatuurbeleidsplanende
3eNotaWaterhuishouding.Opgrondvandezevisieswordensomsimpliciet
aldannietgekwantificeerde streefbeeldenontwikkeld.Dezestreefbeelden
gaanuitvaneenreferentie (ookminofmeergekwantificeerd)maarhouden
rekeningmeteenaantalsectoralebelangenalsrandvoorwaarde.Hetbeleid
betreffendehetbeheervandeWaddenzeeisvastgelegd indePKB.Dezekan
gezienwordenalseengebiedsgerichteuitwerkingvandenationale
plannen.Alshoofddoelstellingvoorhetbeleidgeldt 'debescherming,het
behoudenwaarnodighetherstelvandeWaddenzeealsnatuurgebied'.Met
eenaantalrandvoorwaardenzoalskustverdediging,visserij,scheepvaart
etc.moetrekeningwordengehouden.
DedoelstellingenuitdePKBwordenconcreetuitgewerkt indeAlgemene
Beheersvisie.DeAlgemeneBeheersvisieheefteenoverkoepelendefunctie
engeeftalgemenerandvoorwaardenvoordeverschillendeactiviteiten.De
eventueleeffectenvandesectoraleactiviteitenwordengetoetstaande
hoofddoelstelling.Datgebeurtvoorelkesectorafzonderlijkennietvoor
eencombinatievanactiviteiten.
UitdePKBblijkteenduidelijkevisieopbeleidenbeheer inhet
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waddengebied.Dezevisieisechterzoalgemeendatergeengekwantificeerdstreefbeelduitafgeleidkanworden.IndeAlgemeneBeheersvisie
wordeneenaantal (vooralkwalitatieve)streefbeeldentegenelkaar
afgewogen.Opgrondvaneengedegenargumentatiewordtgekozentestreven
naareenzonatuurlijkmogelijketoestandwaarinbijuitzondering
corrigerendkanwordenopgetredeningeval (doormenselijkeactiviteiten)
voordeWaddenzeekarakteristiekeprocessenofsoortenorganismenernstig
bedreigdworden.InhetkadervandeAlgemeneBeheersvisie isgeen
gekwantificeerd streefbeeldvoordeWaddenzeeontwikkeld.Zowelinhet
NationaalMilieubeleidsplanalshetNatuurbeleidsplanontbrekeneveneens
gekwantificeerdestreefbeelden.Inde3eNotaWaterhuishouding
daarentegenwordteenglobaal,hoofdzakelijkkwalitatiefstreefbeeld
ontwikkeld.Datglobalestreefbeeldisvertaaldnaartoetsbare
doelstellingenvoorhetbeheerinhetWaddenactieplan.Voorhet
streefbeeld isuitgegaanvaneenreferentiewaarvoordetoestandvande
Waddenzee in1930grotendeelsmodelstaat.
Onafhankelijkhoeeenstreefbeeldgedetineerdwordt,voorhetbereiken
ervanishetnoodzakelijkconcretekwaliteitseisen (grens-enstreefwaarden)teontwikkelenvoordeecologischeenruimtelijkekwaliteiten
dievanwaterensediment.

2.2Referentieenstreefbeeld indezerapportage
Indezerapportagewordenzoweldetermenreferentie-alsstreefbeeld
gebruikt.MetreferentiebeeldwordtaangegevenhoedeWaddenzeeeronder
minofmeernatuurlijkeomstandighedenzoukunnenuitzien.Doormiddel
vaneenstreefbeeldwordtaangegevenwatvoorWaddenzeemendoor
beheersmaatregelenprobeerttebereiken.Hetstreefbeeldwordtpolitiek
bepaaldenkaneventueelgelijkzijnaandereferentie.Tengevolgevan
sectoraalbeleidenhetaccepterenvanrandvoorwaardendiedoormeerdere
sectorenvereistworden,kanhetvastgesteldestreefbeeldechterook
sterkafwijkenvandereferentie.Ookmoetrekeningwordengehoudenmet
hetfeitdatzelfsonderdemeestextremebeschermingsmaatregelende
referentievooreenaantalaspectennooitmeerhaalbaarkanzijn.Inzo'n
gevalzalhetstreefbeelddusnietgelijkzijnaandereferentie.
Deinbijlage1gepresenteerdevisieshebbenalsovereenkomstdatze
allemaalzeerglobaalzijnenvoormeerdereuitlegvatbaarzodatergeen
gezamenlijk,eenduidigenconcreetstreefbeelduitafteleidenis.Wel
isereenalgemeenuitgangspuntdaterkentdatdeWaddenzeezijngrote
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waardevooreengrootdeeltedankenheeftaanhetfeitdatdemeeste
natuurlijkeprocessenzichnauwelijksdoormensenbeïnvloedkunnen
voltrekkenendathetgebiedzichdaaromkenmerktdooreengrotematevan
natuurlijkedynamiek.
DehoofddoelstellingvandePKB ('de bescherming,hetbehoudenwaar
nodighetherstelvandeWaddenzeealsnatuurgebied')blijftinalle
beleidsplannenonverkortvankracht.
Eenopbasisvandehoofddoelstelling teformulerenstreefbeeldis
sterkafhankelijkvandevisieopnatuurbehouden-beheer.Aanhangersvan
deklassiekenatuurvisiezullenstrevennaarhetbehoudvandehuidige
waardenenherstelvanverlorengeganewaardenookalzijndaarmeegrote
technologische ingrepengemoeid.Aanhangersvandefunctionele
natuurvisiezullenstrevennaareenWaddenzeemetoptimaalmenselijk
gebruikzolangdehoofdkenmerkenvanhetecosysteemmaarbehouden
blijven.Deaanhangersvandevisievoornatuurlijkeontwikkelingzullen
strevennaareenWaddenzeemetzoweinigmogelijke,negatievemenselijke
invloedwaarvandeeffectenbinnendenatuurlijke fluctuatiesblijven.
Slechts inuitzonderingsgevallenzaleenpositievemenselijke invloed
geaccepteerdworden.
Eengekwantificeerd streefbeeldvolgensdeklassiekenatuurvisiekan
dusontwikkeldwordendoordetoestandineenbepaaldjaar (ofvoor
verschillendeparametersverschillendejaren)alsreferentietenemen.
Dooreengerichtbeheerkandangetrachtwordendezereferentiete
benaderen.
Ookbijdefunctionelenatuurvisiekaneengekwantificeerd streefbeeld
ontwikkeldwordendoorallemenselijkegebruiksfuncties intepassenen
alleinvloedenafzonderlijk,gezamenlijkenonderlingopgrondvan
ingreep-effectrelaties tekwantificeren.Naonderlingeafstemmingkaner
danvoorgezorgdwordendatdehoofdkenmerkenvanhetecosysteembehouden
blijven.
Eengoedgekwantificeerdstreefbeeldontwikkelenopbasisvandevisie
gerichtopnatuurlijkeontwikkelingismindereenvoudig.Uitgaandevande
ontwikkelingentotnutoe,dehuidigetoestandendeteverwachten
ontwikkelingenmoetvoorspeldwordenwathettoekomstigebeeldzoukunnen
zijn.Hetblijftdaarbijeenpolitiekebeslissingofernaargestreefd
moetwordendatbeeldtebereikenoftebenaderen.Zoalseerdergezegdis
dereferentieeenidealetoestand.Hetstreefbeeldbijeennatuurlijke
ontwikkelingkannietmeerzijndan 'zoveelmogelijkinderichtingvan
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de referentie'. Dus niet zo zeer 'watwillenwebereiken?'maar 'wat
kunnenwebereiken?'.Het zoudusvooralmoeten gaan omhet scheppen van
goede randvoorwaarden terwijl de rest aandenatuurlijke processen moet
worden overgelaten. Inhet laatste geval zalhet streefbeeld voor
zeehonden dusniet zijn '3000zeehonden indeNederlandse Waddenzee'maar
'zeehondenmet eennormalehormoonhuishouding envoldoende rust inde
werp- enzooggebieden zodat gespeende jongen eenreële overlevingskans
hebben'.Afhankelijkvannatuurlijke randvoorwaarden zoals beschikbaar
voedsel, territoriaal gedrag etc. iser danplaatsvoor eenbepaald
aantal dieren indeNederlandseWaddenzee. Slechts als monitorparameters
om aan te gevenofervaneen 'gezonde'situatie gesprokenkanworden, is
eenvergelijking met eenongestoorde situatie (referentie)nuttig.
Indeze rapportage zal ineerste instantie opbasisvannatuurontwikkelingen totnu toeeenprognoseworden gegevenvan de teverwachten
ontwikkelingen inde toekomst.Ditgebeurtvoor eenaantal belangrijke
ecosysteemtypen ofgroepen soorten.Op grondvandie informatie wordt
aangegevenhoe eenWaddenzee er inde toekomst zoukunnenuitzien. Tevens
wordt opbasis van de informatie aangegevenwat als referentie aangehoudenkanworden.Vervolgens zalwordenaangegeven of 'verbeteringen' (in
de zinvan 'gaaninde richtingvan de referentie ofbehoud van door de
mens geïnduceerde waarden')mogelijk ofnoodzakelijk zijn.
Hetbeleidmoetbeslissen inhoeverrehet streefbeeld op een ander
niveaumoet liggen dande referentie omdat aanmeerdere sectorale
belangenvoldaanmoetworden.Als gevolgvanpolitieke keuzes zullen een
aantalmenselijke activiteitenmogelijkblijven. Deze zullen een invloed
hebben ophetna te strevenbeeld. Bij debeschrijving van de referentie
wordt uitgegaanvan dehuidige en toekomstige 'natuurlijke' toestand
waarbij deAfsluitdijk ende daarbijhorende getijamplitude en
-stromingen, de zeespiegelstijgingendenaleveringvan contaminanten als
'natuurlijke'parameters beschouwdworden.
Ommaatschappelijk enpolitiek geaccepteerd teworden, zullen de te
nemenmaatregelen (zowel technisch,beleidsmatig enjuridisch) enhet op
basisvande referentie ontworpen streefbeeld moetenvoldoen aande
volgende eisen:
- Zemoetenpassenbinnenhetbeleidvan de regering zoalsvastgelegd in
o.a. de 4eNotaRuimtelijke Ordening, de 3eNotaWaterhuishouding, het
Nationaal Milieubeleidsplan enhet Natuurbeleidsplan.
-Het streefbeeld moet reëel zijn,d.w.z.hetmoet gebaseerd zijnop de
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huidigekennisvanprocessenenontwikkelingenvanhetwaddenecosysteem
rekeninghoudendmetvaststaanderandvoorwaarden (opmiddellange termijn)
zoalshetbestaanvandeAfsluitdijk,naleveringvancontaminantenuit
slibeenzekerematevanmenselijke invloed (recreatie,visserij
eutrofiëring,baggerwerkzaamheden e t c ) .
-Zemoetenstrokenmetvisiesbetreffendenatuurbeschermingennatuurbeheervandebelangrijkstenatuurbeschermingsgroepen (Waddenvereniging,
WereldNatuurFondsetc.)envertegenwoordigersvanmaatschappelijke
groeperingeninhetwaddengebied(Waddenadviesraad).
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3 ONTWIKKELINGEN INDE WADDENZEE

3.1 Debelangrijkste fysische aspecten en processen
Over de ontstaansgeschiedenis vandeWaddenzee,dehydraulica,morfologie, erosie,sedimentatie en troebeling bestaat veel literatuur. Er is
echter totnu toenauwelijks getracht op grondvan diebeschikbare kennis
eenbeeld te schetsenvande relatie tussendeze processen envande te
verwachten ontwikkelingen. Inbijlage 2 iseenpoging gedaan dit tedoen.
Uit dezebijlage kunnen devolgende conclusies getrokkenworden.

Slibhuishouding. Het slib indeNoordzee vertoont een kustwaarts
transport.Daardoor ontstaat op enkele tientallenkilometers uit de kust
een troebelingsminimum. Direct langs dekustbevindt zichveel materiaal
insuspensie.Hetbeweegt zichmet de reststroom langs deHollandse kust
naarhet noorden eneengroot gedeelte stroomtmetvloed deWaddenzee
binnen. Debronvanhet slib isdusbekend. Er iseenaantal mechanismen
beschreven die ervoor zorgen dat gesuspendeerd materiaal (d.w.z. slib en
organischmateriaal enbijhoge stroomsnelhedenook zand) inde Waddenzee
steedsverder naarbinnenworden getransporteerd. Deze processen treden
op totdat eenevenwichtssituatie tussenerosie en sedimentatie is
bereikt. Of deze evenwichtssituatie ligtbij dehuidige geomorfologische
toestand ofbij eengrotendeels verlande Waddenzee isnietbekend.
Fijnmateriaalbezinkt overhet algemeen langs de randenvan de
Waddenzee of inoude geulendiehunwatertransportfunctie verloren
hebben. Inveel sedimentatiegebieden wordthet slib echterweer af en toe
opgewerveld. Afhankelijkvanhet gebied gebeurt dat elk tij, bij
springtij,bij storm,bijverandering vanwindrichting of door menselijke
activiteiten zoalsbaggeren ofonderhoudvanmosselpercelen.
Indeondiepe delenvan deWaddenzee isgolferosie het belangrijkste
proces datverantwoordelijk isvoor dedaarheersende troebeling. In
vergelijking methet zoetewater zijnde chlorofylgehalten inde
Waddenzee laag.Op gronddaarvanzougeconcludeerd kunnenworden dat
algenweinigbijdragen aan troebeling. Indienechter eenbloei optreedt
van dekolonievormende alg Phaeocystis

pouchetiï

wordenkolonies gevormd

met een grotehoeveelheid mucuswaardoorbij relatief lagechlorofylconcentraties het doorzichtvanhetwater toch zeerbeperktkanzijn.
De concentraties van slibvertonen zeer grote fluctuaties,zowel inde
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ruimte als inde tijd. Over eenenkele getijperiodekan de concentratie
variëren tussen 15en 900mg/l.Op grondvanmetingen op een tiental
plaatsenverspreid doorhetjaarwordt geconcludeerd dat in 1980het
jaargemiddelde indewestelijkeWaddenzee 60mg/lwas en inde oostelijke
Waddenzee 100mg/l.

Hydraulische enmorfologische veranderingen. DeWaddenzee isontstaanna
grote overstromingen ineenveen- enmoerasgebied inde twaalfde eeuw.
Door aanslibbing en inpolderingen ishet gebied daarnaweer in omvang
afgenomen. Hydraulisch gezienwaren de eigenlijke Waddenzee ende
Zuiderzee duidelijk gescheiden systemenwaartussenbij normale
omstandighedenweinig wateruitwisseling bestond. Erwaswel eenmeer
geleidelijke overgang tussen zoet enzout envoor veel soortenwas de
combinatie Zuiderzee-Waddenzee ookvan grootbelang.
Door de constructie vandeAfsluitdijk zijn groteveranderingen inde
hydraulicavan dewestelijke Waddenzee opgetreden. De getijamplitudenam
toe: inDenHelder 15cm,bijHarlingen 56 cmenbij deAfsluitdijk vond
meer daneenverdubbeling plaatsvan 70cmnaar 160cm. Ook de stormvloedstanden namen toe. Indenietmeer gebruikte toevoergeulennaar de
Zuiderzee trad sterke sedimentatie op terwijl andere geulen zoals Doove
Balgveel groterwerden. Demeestevan deze aanpassingen aande nieuwe
hydraulische condities traden snel op.Momenteel vindt een ontwikkeling
naar eennieuwe evenwichtssituatie nogmaar zeer langzaam plaats maar
langs deAfsluitdijk isnog eenzeer grote zandhonger enhet zal nog
enkele honderdenjarendurenvoordat eennieuw evenwicht isontstaan.
De erosie en sedimentatiepatronen die gedurende de laatste twintig tot
dertig jaren op de droogvallende platen en inondiepe sublitorale
gebieden gemetenzijn,moetengezienworden alsnatuurlijke processen die
o.a. samenhangenmet cyclischeverschijnselen en lange-termijn
veranderingen ingemiddelde zeespiegel enhoogwaterniveau. Het optreden
van sedimentatie of erosieheeftwaarschijnlijk een grote invloed op de
gemiddelde troebeling ineenbepaald gebied ofperiode.

Hoge platen, stranden en strandvlakken. Eenqua geomorfologische
structuur bijzonder dynamisch gebiedwordt gevormd door dehogeplaten,
stranden en strandvlakten. Stranden enhoge zandplatenworden gevormd op
plaatsenwaar door stromingen, golvenofwind zand afgezetwordt.Hoge
zandplatenbevinden zich inenrond de zeegaten. Debelangrijkste hoge
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zandplatenbinnendezeegatenzijnHengst,Richel,Engelsmansplaaten
Simonszand.BuitendezeegatenzijndatdeNoorderhaaks,Engelschhoeken
Bornrif.DeEngelschhoekisdelaatstejarenzeersterkgeërodeerd.
Strandenwordengevormddoorgolven.Indezomerwordtopstranden
zandgetransporteerdvanhetgebiedbenedendelaagwaterlijnnaarde
duinvoet.Hetstrandisdanrelatiefsteil.Indewintertreedterosie
vandeduinvoetopenwordtzandafgezetbenedendelaagwaterlijn.Het
strandwordtdanvlakker.
Zandplatenwordengevormddoordestromingenindezeegaten.Inde
zeegatentrektdevloedstroomlangsdekoppenvandeeilandennaarbinnen
enzetzichalseenrechtenietvertaktestroomnaarbinnenvoort.De
ebgeulenlopenbinnenhetestuariumlangsdekoppenvandeeilandenende
ebgeullooptvrijrechtdoorinzee.Dezeezijdevandeeilandenwordt
danookgeërodeerddoordevloedstroomendebinnenzijdedoorde
ebstroom.Tussendeeb-envloedgeulenontstaanzandbanken.Langsonze
waddenkustvertoontdezandbewegingeenresttransportvanwestnaaroost.
Daardoortreedtinhetalgemeenerosieoplangsdewestkoppenvande
eilandenensedimentatiebijdeoostpunten.Ookopdeplatentredendeze
processenop.Degeulenverplaatsenzichineenrichtingmetdewijzers
vandeklok.Opeenkalezandvlaktekandoordewindsomsduinvorming
optredenindevormvanparaboolduinen.Meestalzaleeneersteaanzet
echtergestimuleerdwordendoorplantenalszeeraketenloogkruiddiein
hetvloedmerkgroeien.Dezandvangendefunctievandezeeenjarigeplanten
wordtlaterovergenomendoorbiestarwegrasenstrandkweek.Opdatmoment
kanmenalvanechteduintjesspreken.Alsdezeduintjeszohoogzijndat
devegetatiehoofdzakelijkonderinvloedstaatvanzoetwaterneemt
helmgrasdefunctiealszandvangerover.
Alsditproceszichvoortzet,kaneenstabielduingevormdworden.Op
demeestestrandenenhogezandplatenisdedynamische invloedvanwind
enwaterechterzogrootdatenigevegetatiesuccessienietkanoptreden.
Opdeeilandenisinhetverledendeduinvormingopdezandplaten
gestimuleerdzodatstuifdijkenzijngevormd.Alsindeluwtedaarvanslib
bezinkt,kunnenkweldersontstaan.OpTexelenAmelandzijndemeestevan
dezogevormdekwelderslateringepolderd.
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3.1.1 Prognosevandeontwikkelingvanhydraulica,geomorfologische
structurenentroebeling
Hydraulica. Zoalsverwachtkanwordenineendynamischsysteemalsde
Waddenzeezullengeulenenplatenzichverplaatsen.Indelenvanhet
systeemtredencyclischeprocessenopmeteenperiodevanenkele
tientallentothonderdenjaren.Tengevolgevandezeveranderingenzullen
stroompatronenveranderenwaardoorlokaalzowelstroomsnelheidals
getijamplitudenkunnenveranderen.VoordeWaddenzeealsgeheelgezien
zalhetalgemenehydraulischebeeldechterhetzelfdeblijven.Watbetreft
dehydraulicakunnennogwatnaijleffectenverwachtwordenalsgevolgvan
deafsluitingvandeZuiderzeeenLauwerszee.Dezeveranderingenzullen
voortdurentotdateenstabielemorfologischesituatiebereiktis.
Degevolgenvandezeespiegelstijgingzijnnognietduidelijk.Alsde
sedimentatiegrootgenoegisomdegemiddeldestijgingbijtehouden,zal
dehydraulicanietwezenlijkveranderen.Delaatstejarenstijgthet
hoogwaterechtersnellerdanhetlaagwater.Degetijamplitudeneemtdus
toewattotgevolgheeftdatookdestroomsnelhedenindegeulen
toenemen.
Morfologie. Tengevolgevandehydraulischeveranderingennahet
afsluitenvandeZuiderzeeenLauwerszeevindennogsteedsmorfologische
aanpassingenplaats.BijdeLauwersmeer isdesituatieredelijkgestabiliseerdmaarverwachtkanwordendathetwantijvanSchiermonnikoog
weerenigszinsinwestelijkerichtingzalterugschuiven.
DoordeuitbreidingvanhetvloedbekkenvanhetzeegatvanTexelin
oostelijkerichtingisdesedimentatielangsdeFriesekusttoegenomen.
Ditgebiedblijftookindetoekomsthelemaalachterineengroot
kombergingsgebied liggenzodataangenomenmoetwordendatdaarevenalsin
delaatstedecenniasterkesedimentatiezaloptreden.Ookinhetgedeelte
langsdeAfsluitdijkmoetnogzeerveelsedimentatieoptredenvoordateen
evenwichtstoestandbereiktis.Thijsse (1950)schatdezehoeveelheidop
3
ongeveer1miljardm .Hetzalnogminimaaltweehonderdjaarduren
voordateenevenwichtssituatiebereiktzalzijn.
Alsdeindelaatstejarengeconstateerde toenamevandegetijamplitudedoorzet,zalhetmorfologischkaraktervandeWaddenzeeenigszins
veranderen.Bijeengroteregetijamplitudehoortvannatureeensysteem
methogereplatenendieperegeulen.Zoweldesedimentatie langsde
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randenvanhetsysteemalsdeverhogingenvanplatenenverdiepingvan
geulenisaangetoonddoorhetovereenlangeperiodevergelijkenvan
lodingskaarten.Erkanverwachtwordendatdezeontwikkelingzichzal
voortzetten.
DelaatsteeeuwenheeftdeWaddenzeedenatuurlijkezeespiegelstijging
d.m.v.sedimentatiegoedkunnenbijhouden.VolgensDronkers (1984)heeft
deWaddenzeedetypischevormvaneensediment-importerendsysteem.Omdat
derivierengeenzandaanvoeren,moethetzandindeWaddenzeeafkomstig
zijnuitdeNoordzee.DekusttussenDenHelderenAmelandisdelaatste
honderdjaarongeveer200-300mafgeslagen(Veenstra1971).Volgens
Eysink (1979)isditvoldoendezandomindeWaddenzeedenatuurlijke
zeespiegelstijgingbijtehouden.Bijeenzeespiegelstijging (35-80cm
pereeuw)diealgemeenverwachtwordtalsgevolgvanhetbroeikaseffect,
eenzandhongerdienogbestaatindebuurtvandeAfsluitdijkeneen
bodemdalingtengevolgevangaswinningmoetervanuitgegaanwordendat
hetzandtransportnaardeWaddenzeezalverdubbelen.Menmoetervan
uitgaandathetonmogelijkisdekusterosietegentegaan.Opdestranden
enduinenlangsdeNoordzeekustwordtdanzandonttrokken.De
sedimentatieindeWaddenzeegaatdanweltenkostevanerosievande
eilandentenzijd.m.v.zandsuppletiezanduitdedieperedelenvande
Noordzeeaangevoerdwordt.
Erkandusgeconcludeerdwordendatdemorfologischeopbouwvande
Waddenzeelokaalzalveranderenmaardateenkarakteristieksysteemvan
geulenendroogvallendeplatenwaareennatuurlijkedynamiekheerst,zal
blijvenbestaan.Alleeningebiedenwaaropgroteschaalzandwordt
gewonnen,zijneraanwijzingendatdeerosieindeomgevingtoeneemt.
Daardoorwordenplatenkleinerengeulendieper.Indezerapportage
wordenreguleerbaremenselijkeactiviteitenechternietmeegenomenbij
hetbeschrijvenvaneenprognoseendedaarvaninvoorkomendegevallen
afgeleidereferentie.
IndemorfologievandeWaddenzeeenvooraldebuitendelta'streden
cyclischeprocessenmeteenfrequentievantientallentothonderdenjaren
op.Zeerkarakteristiekeenwaardevollegeomorfologische structurenzoals
hogeplateneneilandenverdwijnenopdeeneplaatsenontstaanelders.
Langsdekustenindezeegatenvindteenzandtransportplaats.Zolang
eilandenofhogeplatenindeaanvoerrouteliggen,zullenzeblijven
bestaan.Alszeerbuitenkomen,zullenzeverdwijnen.IndeNederlandse
Waddenzeezijnhogeplatenenzandbankenindebuitendelta'senEemsen
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deeilandenRottumerplaatenRottumerooggoedevoorbeelden.Bartholdy&
Pejrup (1990)gaanerzelfsvanuitdatpogingenomeilandente
beschermendoorhetstabiliserenvanduinenuiteindelijkdesedimentverliezenstimuleren.Tijdensstormenvindttochafslagplaatsterwijl
hetduindoorverstuivingopeenmeernatuurlijkeenstabielepositiehad
kunnenliggen.

Troebeling. Omdatmaarzeerweinigbekendisoverdedynamiekvan
slibtransportenishetnauwelijksmogelijkeengoedonderbouwdevisiete
gevenoverdeteverwachtenontwikkelingvandetroebelinginde
Waddenzee.Zoalseerderaangegevenisdetroebelingafhankelijkvan
hydraulica,morfologieenaan-enafvoer.Watbetrefthydraulicamoet
gedachtwordenaanstroomsnelheid,getijamplitudeengolven.Eventuele
veranderingenvanstroomsnelhedeningrotegeulenzullennauwelijks
effecthebbenopdetroebelingomdatdiegeulbodemsuitzandbestaan.Een
uitzonderingmoethiergemaaktwordenvoorgeulendierecenthun
stroomvoerendefunctiehebbenverloren (b.v.doorafsluitingvan
ZuiderzeeenLauwerszee).Dooreenrelatieftekortaanzandzijndeze
geulendikwijlsopgevuldmetrelatieffijnmateriaal.Alstengevolgevan
stormhogestroomsnelhedenoptreden,zalindiegeulenduswelslib
opgewerveldworden.Oplangeretermijnzullenookdezegeulenmetzand
gevuldwordenofhetslibwordtafgedektdooreenlaagzand.Alleen
geulenenplatenlangsderandenvandeWaddenzeewaardeaanvoervan
slibgroterisdanofgelijkaandesedimentatieplusdeafvoerzullen
eenpermanentebronvantroebelingzijn.
Morfologischeveranderingenkunneneeninvloedhebbenopdetroebeling
omdatineenerosiegebiedslib 'geproduceerd'wordt.Daartegenoverwordt
ineensedimentatiegebied slibaanhetsysteem 'onttrokken'.Ookkunnen
platenzodanigkomenteliggendatzeafwisselend (b.v.spring-endoodtijcyclus,anderewindrichtingetc.)eenerosieofsedimentatievertonen.
SlibwordthoofdzakelijkaangevoerduitdeNoordzee.Detroebeling
blijfthoogzolangdeaanvoergroterisdanofgelijkaandepermanente
sedimentatieplusafvoer.InhetbekkenvanhetzeegatvanTexelisbij
6 "i

halftijongeveer2900x10 m wateraanwezig.Alsergemiddeld60mg/l
slibaanwezigis,iserdus177000tonslibinsuspensie.Erishierbij
noggeenrekeninggehoudenmethetslibindewaterlaagvlakbovende
bodem (fluidmud)datlokaalzeerbelangrijkkanzijn.Dewatermassa
pendeltheenenweerenalshetslibergenszoukunnenbezinken,zoudie

