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Voorwoord

Voorwoord
De publicatie van dit QSR Rapport is de derde keer
dat in het kader van de trilaterale Waddenzee
Samenwerking een complete en geïntegreerde
beoordeling wordt gerpesenteerd van het ecosysteem van de Waddenzee en de invloed door menselijke activiteiten.
De eerste geintegreerde evaluatie “The Wadden Sea,
Status and Developments in an International Perspective“, werd verzonden naar de 6e Trilaterale Gouvernmentele Waddenzeeconferentie, Esbjerg, 1991.
De tweede beoordeling werd gepubliceerd in 1993
als een subregionaal rapport van het OSPAR North
Sea Quality Status Report.
In de afgelopen 10 jaar hebben belangrijke politieke ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de Trtilaterale Samenwerking, in het bijzonder de aanname van de gemeenschappelijke begrenzing van de
Waddenzee (Wadden Sea Area), doelen voor de verschillende Waddenzee habitats (Common Targets)
en het Beheersplan (Management Plan): het Trilaterale Waddenzeeplan (Trilateral Wadden Sea Plan).
Deze ontwikkelingen vind je terug in dit nieuwe
Waddenzee Quality Status Report:
• Ten gevolge van de gemeenschappelijke begrenzing zijn “Stranden en Duinen”, “Estuaria” en
“De Kustwateren” deel geworden van de Trilaterale Samenwerking en wordt een evaluatie
gegeven over de status van deze habitats.
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• Een nieuw kenmerk is ook dat de algemene
beoordeling in hoofdstuk 6 overeenkomstig de
gemeenschappelijke doelen is ingedeeld.
Uit deze 1999 QSR blijkt ook dat, nu verscheidene
monitoringprogramma’s twee decennia of langer
actief zijn, de analyse van lange-tijdseries mogelijk
wordt.
Dit rapport is gemaakt onder verantwoordelijkheid
van de “Trilateral Quality Status Report Group” en
de “Trilateral Monitoring and Assessment Group”.
Het is een technisch-wetenschappelijk rapport dat
gebruikt zal worden als belangrijk achtergrondmateriaal ter voorbereiding van de 9e Trilaterale Gouvernementele Waddenzee Conferentie, waarvoor
Denemarken in 2001 als gastheer zal optreden.
Ik wil eenieder bedanken, die heeft bijgedragen aan
dit Rapport, met name de auteurs van de non-gouvernementele instellingen, die vrijwillig hebben bijgedragen, en het Nederlandse Rijksinstituut voor
Kust en Zee (RIKZ), dat verantwoordelijk was voor
de analyse en evaluatie van de chemische gegevens.
Ik uit de hoop dat dit 1999 QSR een stevige basis
zal vormen voor komende discussies over de status
van het Waddenzee ecosysteem, de rol van de
mensheid en de toekomstige beleidsvoornemens
voor duurzaam gebruik van de Waddenzee regio.

Ole Christiansen
Voorzitter van de Waddenzee Senior Officials
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Inleiding

Inleiding
Eén van de basisdoelen van het Trilaterale Monitoring en Assessment Programma (TMAP) is de
wetenschappelijke beoordeling van het Waddenzee-ecosysteem. Hiertoe heeft de Trilaterale Monitoring en Assessment Groep (TMAG) onder andere
de taak om “de huidige status van de Waddenzee,
inclusief de aangetoonde veranderingen hierin en
de mogelijke oorzaken ervan, te beschrijven en te
evalueren” en tevens “de status in het bereiken van
de ecologische doelen te evalueren.”
In 1995 droeg de Trilaterale Werkgroep (TWG) de
TMAG op een nieuwe QSR op te tuigen.
Het 1999 Wadden Sea Quality Status Report werd
geschreven onder verantwoordelijkheid van de Trilaterale Quality Status Report Groep (QSR-groep),
een ad-hoc subgroep onder TMAG.
De volgende personen namen deel in deze groep:
Dr. J.F. Bakker, Rijksinstituut voor Kust en Zee
(RIKZ), Haren (Gn);
Drs. C.J. van Berkel (1996-1999), Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Dir. Noord,
Groningen;
Dr. K. Dahl, (1997-1999), Deens Instituut voor
Milieuonderzoek (NERI), Roskilde;
Dr. N.M.J.A. Dankers, Alterra, Texel;
Dr. C. Gätje, Nationaal Park Sleeswijk-Holstein,
Tönning (voorzitter 1996-1999);
Drs. F. de Jong, Gezamenlijk Waddenzee Secretariaat (CWSS), Wilhelmshaven (secretaris);
Dr. T.F. Pedersen (1996-1997), Deens Instituut voor
Milieuonderzoek (NERI), Silkeborg;
P. Potel DpB, Nationaal Park Nedersaksen, Wilhelmshaven;
Dr. J. de Vlas, (voorzitter 1995-1996) Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Dir. Noord,
Groningen.
Het rapport omvat vijf hoofdstukken met basisinformatie en een slothoofdstuk waarin deze informatie is geëvalueerd ter beoordeling van de voortgang in het bereiken van de trilaterale Doelen (Targets).
Hoofdstuk 1 bevat een overzicht van de belangrijkste nationale en internationale regelgeving in het
Waddenzeegebied (Wadden Sea Area). Men zij erop
geattendeerd dat tijdens de afronding van het rapport een nieuwe Nationaal-Parkwet werd aangenomen door de regering van Sleeswijk-Holstein. De
hoofdelementen van de nieuwe wet zijn opgeno-
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men in hoofdstuk 1, maar konden niet in beschouwing genomen worden bij de hoofdstukken 2 en 5.
In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreid overzicht
gegegeven van de menselijke activiteiten in het
Waddenzeegebied.
Hoofdstuk 3 behandelt klimaatsverandering en is
opgedeeld in een deel over veranderingen in stormactiviteit en waterstand en een deel over de effecten van temperatuurverandering.
In hoofdstuk 4 zijn de gegevens over concentraties
voedingsstoffen (nutriënten), een selectie aan
metalen en organische verbindingen en de problematiek rond olieverontreiniging geëvalueerd, zo
veel mogelijk over de periode 1985-1996.
Hoofdstuk 4NL voegt extra informatie toe aan
hoofdstuk 4, met dien verstande dat speciefiek in
de Nederlandse Waddenzee verzamelde gegevens
omtrent contaminantgehalten in zwevend stof,
lever van de Bot en Actieve Biologische Monitoring
met mosselen worden geëvalueerd en voedingsstoffen over de periode winter 1985 tot en met
winter 1998.
Hoofdstuk 5 gaat over de biologische aspecten. In
het begin van het hoofdstuk worden soorten en
gemeenschappen behandeld, waarna de typische
Waddenzeehabitats aan bod komen.
Het materiaal in de hoofdstukken 1 tot en met 5
werd door een groot aantal deskundigen van overheidsinstituten, universiteiten en adviesbureaus
bijgedragen.
Het beoordelingshoofdstuk 6 is geschreven door de
QSR-groep op basis van de deskundigeninformatie
uit de hoofdstukken 1 tot en met 5. Reeds in 1997
is een voorlopige waardering gepubliceerd ter gelegenheid van de 8e Trilaterale Gouvernmenmentele
Conferentie in Stade, Duitsland. Op basis van
opmerkingen en nieuwe gegevens is een herziene
beoordeling opgesteld.
Hoewel hoofdstuk 6 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Trilaterale Quality Status
Report-groep en de Trilaterale Monitoring en
Assessement Groep, weerspiegelen de belangrijkste
conclusies de visie van de individuele betrokkenen.
Hoofdstuk 6 is bedoeld als een startpunt voor discussies tussen deskundigen, beleidsmakers en
beheerders in de aanloop naar de 9e Trilaterale
Waddenzee Conferentie. Tijdens deze discussies zal
duidelijk worden in hoeverre verdergaande karakterisering dan wel veralgemenisering noodzakelijk is.
De redactie.
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Bescherming en beheer

1.1 Inleiding
Natuurbescherming is in de Waddenzee geen
nieuw verschijnsel. Al in het begin van de twintigste eeuw zijn her en der in de Waddenzee natuurreservaten ingesteld, zoals Jordsand, Norderoog,
Griend, Memmert en Mellum. De meeste van deze
gebieden werden gevormd door kleinere, onbewoonde eilanden en waren voornamelijk wildreservaten. In de jaren zestig en zeventig werd duidelijk
dat de invloed van zowel het directe als indirecte
gebruik van de Waddenzee door indijking, landbouw, visserij, recreatie en storting van verontreinigende stoffen zo groot was, dat daardoor het duurzame behoud van de Waddenzee mogelijk gevaar
liep. Het besef groeide dat uitgebreide bescherming
nodig was. In de jaren zeventig kwam een proces op
gang dat geleid heeft tot veelomvattende beschermingsprogramma’s voor de Waddenzee die, mondiaal gezien, ook nu nog tot de meest uitgebreide
behoren.
Nationale bescherming en samenwerking tussen
de drie aan de Waddenzee grenzende landen ter
bescherming van de Waddenzee ontwikkelden zich
parallel. In 1978 werd voor het eerst een Trilaterale
Regeringsconferentie gehouden en in 1979-1980
werden in elk van drie de landen de eerste uitgebreide beschermingsprogramma’s geïntroduceerd.
De Trilaterale Waddenzee Samenwerking is het
algemene kader geworden voor bescherming van
de Waddenzee als een enkel, gedeeld ecosysteem.
Ter inleiding worden in dit hoofdstuk de voornaamste elementen van de trilaterale en nationale
beschermingsprogramma’s beschreven, zonder dat
wordt ingegaan op details betreffende het reguleren van menselijke activiteiten. Die zullen bij de
beschrijving van het gebruik van en de activiteiten
in de Waddenzee aan de orde komen.

1.2 Het gezamenlijke stelsel van
bescherming en beheer
Zoals hierboven is aangegeven, werd de eerste trilaterale Deens-Duits-Nederlandse Regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee
gehouden in 1978 en wel in Den Haag. Deze conferentie betekende het officiële begin van de samenwerking, waarvan de formele grondslag de
Gemeenschappelijke Verklaring betreffende de
Bescherming van de Waddenzee is, die ondertekend
is op de in 1982 in Kopenhagen gehouden Derde
Waddenzee Conferentie. In de Gemeenschappelijke
Verklaring spreken de drie landen de intentie uit om
overleg met elkaar te plegen om hun activiteiten en
maatregelen te coördineren, ten einde een aantal
wettelijke maatregelen – Conventie van Ramsar

3

(Wetlands Conventie), Conventie van Bonn, Conventie van Bern, EU Vogelrichtlijn en andere van
toepassing zijnde richtlijnen – ten uitvoer te leggen
met betrekking tot een samenhangende bescherming van de Waddenzeeregio als geheel met inbegrip van zijn flora en fauna. Hiertoe zullen de drie
landen de contacten tussen de verantwoordelijke
bestuursorganen intensiveren en verbreden, onder
andere door regelmatig Ministersconferenties te
houden. In 1987 is een Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (CWSS) ingesteld om de
samenwerking te vergemakkelijken en te ondersteunen.
Het moet worden benadrukt dat de Gemeenschappelijke Verklaring en andere afspraken die
gemaakt zijn in het raamwerk van de samenwerking, met inbegrip van de Ministeriële Verklaringen
van de Waddenzeeconferenties, niet bindend zijn
naar internationaal recht (anders dan internationale samenwerking op basis van een verdrag of een
conventie). De besluiten, afspraken en activiteiten
waartoe wordt besloten in de Ministersconferenties
zijn politieke afspraken tussen de drie landen die in
nationaal verband worden uitgevoerd met door de
partijen zelf te bepalen middelen. In de praktijk verschillen de trilaterale afspraken niet wezenlijk van
bindende internationale verbintenissen en het
voordeel van de huidige regelingen is een zekere
flexibiliteit. Een uitzondering op deze regel is de
Overeenkomst over de Bescherming van Zeehonden
in de Waddenzee die de drie partijen in 1990 hebben gesloten. Deze overeenkomst valt onder het
Verdrag inzake de Bescherming van Trekkende Wilde
Diersoorten (Conventie van Bonn).
De regelingen van de Waddenzee-samenwerking zijn voortgekomen uit opeenvolgende Waddenzeeconferenties. Zij zijn op de Conferentie van
Stade in 1997 vastgelegd in het Trilaterale Waddenzee Plan (TWP, 1997). Het TWP behelst beleid,
maatregelen, projecten en activiteiten waarover de
drie landen tot overeenstemming zijn gekomen. Het
is een raamwerk voor het algemene beheer van de
Waddenzee en zal op gezette tijden worden herzien. In het TWP wordt uiteengezet hoe de drie landen zich het toekomstige gecoördineerde en geïntegreerde beheer van de Waddenzee voorstellen,
alsmede de projecten en activiteiten die moeten
worden uitgevoerd om de gezamenlijk overeengekomen doelen te bereiken (TWP, paragraaf 1.4).

1.2.1 Afbakening
Het gebied waar het Trilaterale Waddenzee Plan
voor geldt is het Trilaterale Waddenzee Samenwerkingsgebied, in het vervolg het Samenwerkingsgebied te noemen. Dit omvat het gebied van Den Helder in Nederland tot Blåvandshuk in Denemarken.
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De noord- en westgrenzen liggen in de Noordzee,
op drie zeemijlen van de zogeheten basislijn die de
buitenste punten van de eilanden verbindt. Aan de
vastelandszijde (zuid/oost) wordt de grens gevormd
door de belangrijkste hoogwaterkeringen of, waar
geen hoogwaterkering is, de springvloedlijn; en in
rivieren door de brakwatergrens, met inbegrip van de
landinwaarts gelegen gebieden die vallen onder de
Conventie van Ramsar en de EU Vogelrichtlijn. Erkend
wordt dat er binnen het Samenwerkingsgebied
gebieden zijn waar menselijk gebruik prioriteit heeft.
• De Trilaterale Beschermingsgebieden, in het vervolg Beschermingsgebieden te noemen, liggen binnen het Samenwerkingsgebied en omvatten:
• in Nederland: het Planologisch Kernbeslissingsgebied met inbegrip van de Dollard;
• in Duitsland: de nationale parken in de Waddenzee en de gebieden zeewaarts van de hoogwaterkering en de brakwatergrens die onder de
huidige Natuurbeschermingswetten vallen met
inbegrip van de Dollard;
• in Denemarken: het Fauna- en Natuurreservaat
(TWP, paragraaf 1.7).

Figuur 1.1. Het
Samenwerkingsgebied en
het Beschermingsgebied.
Let wel: de kaart van het
beschermingsgebied is met
betrekking tot het SleeswijkHolstein deel nog niet
aangepast aan de nieuwe
Sleeswijk-Holstein Nationaal
Park wet van 1999 (zie ook
1.3.2 en Figuur 1.4).

In Figuur 1.1 is een kaart van het Samenwerkingsgebied en het Beschermingsgebied afgebeeld. Het
Samenwerkingsgebied beslaat een oppervlakte van
ongeveer 13 500 km2. Voor het door Nederland en
Duitsland ‘betwiste’ gebied binnen het Eems-Dollard
gebied gelden bilaterale regelingen in het kader van
het Eems-Dollard Verdrag van 1960, het Aanvullend
Protocol (1962) en het Milieu Protocol (1996). De
permanente Nederlands-Duitse commissie voor de
grenswateren (Eemscommissie) heeft in 1998 een
gemeenschappelijk actieplan opgesteld voor het
water- en natuurbeheer in dit gebied, in overeenstemming met het Trilaterale Waddenzee Plan.

1.2.2 Algemene beginselen
Het grondbeginsel van het trilaterale Waddenzeebeleid is ‘het verwezenlijken, voor zover mogelijk,
van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem, waarin
natuurlijke processen op ongestoorde wijze kunnen
plaatsvinden’ (Verklaring van Esbjerg, 1991, paragraaf 1). Het beginsel betreft de bescherming van
het getijdengebied, kwelders, stranden en duinen
(Verklaring van Leeuwarden, 1994, paragraaf 8).
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Daarnaast zijn zeven beginselen aangenomen die
essentieel zijn bij de besluitvorming met betrekking
tot de bescherming en het beheer in het Samenwerkingsgebied (Verklaring van Esbjerg, 1991,
paragraaf 3):
• het beginsel van zorgvuldige besluitvorming,
inhoudend dat besluiten worden genomen op
grond van de beste beschikbare informatie;
• het vermijdingsbeginsel, inhoudend dat activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de Waddenzee worden vermeden;
• het voorzorgbeginsel, inhoudend dat zal worden
opgetreden om activiteiten te voorkomen waarvan wordt verondersteld dat zij het milieu ernstig zullen schaden, zelfs wanneer er niet voldoende wetenschappelijk bewijs is voor een oorzakelijk verband;

• het verplaatsingsbeginsel, inhoudend, activiteiten die het milieu van de Waddenzee schaden te
verplaatsen naar gebieden waar zij minder
milieuschade veroorzaken;
• het compensatiebeginsel, inhoudend dat er compenserende maatregelen moeten worden getroffen voor de schadelijke gevolgen van activiteiten
die niet kunnen worden vermeden; in die delen
van de Waddenzee waar het compensatiebeginsel nog niet wordt toegepast, zal worden
gestreefd naar compenserende maatregelen;
• het herstelbeginsel, inhoudend dat, waar dat
mogelijk is, delen van de Waddenzee worden
hersteld, als uit referentiestudies blijkt dat de
bestaande toestand niet optimaal is en dat de
oorspronkelijke toestand waarschijnlijk terug
kan keren;
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Figuur 1.2. Waddenzee
habitats.
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(Disputed Border area according to the Ems-Dollard-treaty of 1960,
the Supplementary Agreement of 1962 and the Environmental Protocol of 1996)
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Figuur 1.3. Speciale
beschermingszones (Special
Protection Areas; SPA’s).
Let wel: de kaart is nog niet
aangepast aan de meest
recente veranderingen in
internationale aanwijzingen
(zie ook 1.2.4).
1

De Parijse Conventie werd
vervangen door de OSPAR
Conventie in 1988. De
Parijse Conventie
Aanbevelingen met
betrekking tot BBT en BMH
werden ontbonden. De
concepten van BBT en BMH
zijn nu gedefinieerd in
Appendix 1 van de OSPAR
Conventie.
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• het beginsel van de beste beschikbare technieken (BBT) en het beginsel van de beste milieuveilige handelwijze (BMH), zoals gedefinieerd door
de Commissie van Parijs.1
Voorkomen moet worden dat bewoners van het
Waddenzeegebied op onredelijke wijze worden
geschaad in hun belangen of in hun traditionele
gebruik van de Waddenzee. Belangen van gebruikers moeten naar redelijkheid en billijkheid worden
gewogen met inachtneming van zowel het algemene doel van bescherming als de belangen van de
betrokken partijen (TWP, paragraaf 1.8).

1.2.3 Algemene doelen
Het trilaterale beschermingsbeleid en -beheer is
erop gericht tot het hele scala aan habitattypen te
komen dat hoort bij een natuurlijke en dynamische
Waddenzee. Elk van deze habitats behoeft een
zekere kwaliteit (natuurlijke dynamiek, afwezigheid
van verstoring en vervuiling) en die kan door goede
bescherming en goed beheer worden bereikt. De
kwaliteit van de habitats moet in stand worden
gehouden of verbeterd door naar bepaalde ecologische doelen toe te werken. Voor de volgende zes
habitattypen zijn doelen overeengekomen: kwelders, getijdengebied, stranden en duinen, estuaria,
kustwateren en landelijk gebied (Figuur 1.2). De
doelen met betrekking tot water- en sedimentkwaliteit gelden voor alle habitats. Verder zijn aanvul-
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lende doelen met betrekking tot vogels en zeezoogdieren overeengekomen, evenals doelen met betrekking tot landschappelijke en culturele aspecten.
(TWP, paragraaf 1.8). Voor een omschrijving van de
doelen en een evaluatie van de voortgang bij de
verwezenlijking van de doelen wordt hier verwezen
naar hoofdstuk 6 (Evaluatie en Aanbevelingen).
Voor elke doelcategorie brengt het Trilaterale
Waddenzee Plan gevolgen met zich mee voor het
trilaterale beleid en beheer en voor voorstellen voor
trilaterale projecten en activiteiten die nodig zijn
voor de realisatie van de doelen. Het trilaterale
beleid en beheer vormen de kern van de overeenkomsten aangaande de gemeenschappelijke bescherming en het gemeenschappelijke beheer van
alle ter zake doende gebruik en activiteiten. Deze
worden in de betreffende paragraaf nader behandeld.

1.2.4 Internationale richtlijnen en
overeenkomsten
EU Richtlijnen
De Richtlijn 79/409/EEC 1979 (EU Vogelrichtlijn)
betreft de instandhouding van alle van nature in
het grondgebied van de lidstaten voorkomende
vogelsoorten. Volgens de Vogelrichtlijn moeten de
lidstaten de meest geschikte gebieden voor het
behoud van deze soorten, inclusief doorgangsgebieden voor trekvogels, aanwijzen als speciale beschermingszones (Special Protection Areas; SPA’s). Het
Nederlandse deel van het Beschermingsgebied is
als SPA aangewezen1. In Duitsland zijn de Nedersaksische, Hamburgse en Sleeswijk-Holsteinse
delen van Beschermingsgebied als SPA aangewezen, evenals het Duitse deel van de Dollard en vijf
gebieden grenzend aan het Beschermingsgebied
van Sleeswijk-Holstein. In Denemarken is het Deense deel van het Beschermingsgebied, met uitzondering van de scheepvaartroute van de Noordzee naar
Esbjerg, de onbewoonde delen van de eilanden en
de aangrenzende natte gebieden op het vasteland,
als SPA aangewezen (Figuur 1.3).
De Richtlijn 92/43/EEC 1992 (EU Habitatrichtlijn)
betreft de instandhouding van habitats van de
natuurlijke flora en fauna in de lidstaten. In het
kader van de Habitatrichtlijn zal onder de naam
NATURA 2000 een samenhangend ecologisch netwerk worden ingesteld. NATURA 2000 zal bestaan
uit speciale beschermingszones (Special Areas of
Conservation; SAC’s) die zullen worden aangewezen
aan de hand van de Habitatrichtlijn, en uit de SPA’s
die op grond van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen.
De aanwijzing van de SAC’s zal in de komende jaren
geschieden en grote delen van de Waddenzee zullen
in NATURA 2000 worden opgenomen.
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Internationale Overeenkomsten en Programma’s
De Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels van 1971 (Ramsar-verdrag) is een mondiaal verdrag ter bescherming van
wetlands: ondiepe open wateren en alle gebieden
die regelmatig of met tussenpozen door water worden bedekt of verzadigd. In het kader van het Ramsar-verdrag worden wetlands van internationaal
belang door de contractpartijen aangewezen. Grote
delen van de Waddenzee zijn als Ramsargebied
aangewezen. Het Nederlandse deel van het
Beschermingsgebied is een Ramsargebied. In Duitsland vallen de Ramsargebieden in de Waddenzee
ongeveer samen met het Beschermingsgebied en
een aantal gebieden op de eilanden en op het aangrenzende vasteland. In Denemarken bestaan de
Ramsargebieden in de Waddenzee uit de onbewoonde delen van de eilanden, aangrenzende natte
gebieden op het vasteland en het Deense deel van
het Beschermingsgebied met uitzondering van de
scheepvaartroute tussen de Noordzee en de haven
van Esbjerg.
Mens en biosfeerreservaten zijn beschermde
gebieden van typische land- en kustmilieus die
internationaal zijn erkend onder het Mens en Biosfeer (Man and Biosphere; MAB) Programma van de
Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
van de Verenigde Naties (UNESCO) als waardevol
voor het behouden en leveren van wetenschappelijke kennis, vaardigheden en menselijke waarden ter
ondersteuning van duurzame economische ontwikkeling. De Duitse en Nederlandse delen van het
Beschermingsgebied zijn aangewezen als Mens en
biosfeerreservaten.

1.2.5 Externe invloeden op het
samenwerkingsgebied
De Waddenzee is een kustzee die een grote wisselwerking kent met de Noordzee en het vasteland
van Noordwest-Europa. De kwaliteit van het water,
het sediment en de mariene habitats van de Waddenzee worden in belangrijke mate beïnvloed door
de Noordzee en door activiteiten in de stroomgebieden van de in zee uitmondende rivieren. De
Waddenzee is een belangrijke kinderkamer voor
Noordzeevis en voor enkele soorten mariene zoogdieren. Om deze redenen was en is het trilaterale
beleid en beheer inzake vervuiling en de bescherming van soorten en habitats nauw verbonden met
ontwikkelingen binnen het raamwerk van de
Noordzee Conferenties en het Verdrag inzake de
Bescherming van het Mariene Milieu in het Noordoost-Atlantische gebied (OSPAR Verdrag, Parijs
1992) dat op 25 maart 1998 in werking is getreden.

1 Momenteel

wordt gediscussieerd over een uitbreiding van het SPA. De
uitbreiding zal de Noordzee
Kustzone binnen het
Waddenzee Samenwerkingsgebied en delen van de
eilanden en het aanliggende
IJsselmeer en Lauwersmeer
omvatten.
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Op de Ministersconferentie van 1997 werd erkend
dat de kwaliteit van het Waddenzee-samenwerkingsgebied mogelijkerwijs wezenlijk wordt beïnvloed door activiteiten erbuiten en door vervuiling
afkomstig uit bronnen buiten het Samenwerkingsgebied. Daarom werd overeengekomen dergelijke
externe invloeden aan te pakken door de aanvoer
van nutriënten, gevaarlijke stoffen en olie, alsmede
relevante menselijke activiteiten in aangrenzende
gebieden te verminderen (Verklaring van Stade,
1997, paragrafen 13-17).

1.3 Nationale stelsels van
bescherming en beheer
De nationale stelsels van bescherming en beheer
bestaan uit het geheel van wettelijke en bestuurlijke instrumenten die zijn aangenomen om de Waddenzee duurzaam te beschermen, behouden en
beheren in overeenstemming met de trilaterale doelen, beginselen en overeenkomsten. Het hart van het
stelsel is het Waddenzee-beschermingsgebied, dat
bestaat uit de nationale parken en natuurreservaten
in de Waddenzee. Voor het Samenwerkingsgebied in
zijn geheel worden ook andere middelen aangewend.

1.3.1 Denemarken
Het Deense deel van het Beschermingsgebied is het
Fauna- en Natuurreservaat Waddenzee, dat oorspronkelijk in 1979 bij wetsbesluit is ingesteld als
wildreservaat en in 1982 als natuurreservaat. Deze
besluiten zijn in 1992 in een enkele wet samengevoegd, die in 1998 geamendeerd is om de overeenkomsten voortvloeiend uit het Trilaterale Waddenzee Plan erin op te nemen.
Het Fauna- en Natuurreservaat Waddenzee is
het gebied tussen de hoogwaterkeringen op het
vasteland en de in de Noordzee gelegen drie-zeemijlslijn ten westen van de basislijn. Op de eilanden
valt het gebied boven de gemiddelde hoogwaterlijn
niet onder het reservaat. Sinds het amendement
van 1998 omvat het gebied ook het grootste deel
van Skallingen en aan de staat behorende stranden
en kwelders op de eilanden Rømø, Mandø en Fanø.
Het gebied van het Fauna- en Natuurreservaat
beslaat in totaal bijna 1000 km2.
De bepalingen ten aanzien van het Fauna- en
Natuurreservaat betreffen publieke toegankelijkheid, scheepvaart en andere activiteiten die
schadelijk worden geacht voor het natuurlijke
milieu. Er worden drie zones onderscheiden:
De kernzone omvat een wetenschappelijk referentiegebied, de belangrijkste rust- en opgroeigebieden van zeehonden en belangrijke broed-, rui-,
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rust- en voedselgebieden van watervogels. Deze
gebieden zijn het hele jaar door niet toegankelijk
voor publiek, met uitzondering van een paar gebieden waar het verbod slechts voor een deel van het
jaar geldt. De kernzone beslaat ongeveer 10% van
het Fauna- en Natuurreservaat.
De tweede zone bestaat uit gebieden ten oosten
van de basislijn, uitgezonderd de voornaamste
vaargeulen en de gebieden die tot de kernzone
behoren. In deze zone zijn pleziervaart en andere
recreatieve activiteiten aan bepaalde regels gebonden. Deze zone beslaat ongeveer 60% van het Fauna- en Natuurreservaat.
De derde zone bestaat uit de gebieden ten westen van de basislijn en de voornaamste vaargeulen.
Hier gelden over het algemeen geen andere beperkingen dan de algemene die hieronder worden
genoemd. Deze zone beslaat de resterende 30%
van het Fauna- en Natuurreservaat.
Het Samenwerkingsgebied buiten het Beschermingsgebied bestaat, met uitzondering van de
meeste stranden en enige aan de staat behorende
gebieden, uit de eilanden en verder uit de kwelders
in het Varde-estuarium, in de Ho Bugt, de Måde op
Rømø en Fanø en de zoete moerasgebieden achter
de zeedijken. Het Deense Samenwerkingsgebied is
aangewezen als Ramsargebied en als speciale
beschermingszone (SPA) onder de EU Vogelrichtlijn,
met uitzondering van de bewoonde delen van de
eilanden, de vaargeul naar Esbjerg en de haven van
Esbjerg. Bovendien zijn ook grote delen van de
eilanden aangewezen als beschermd natuurgebied
onder de Natuurbeschermingswet. Verder vallen de
duinen en de kwelders, evenals andere belangrijke
habitats zoals hooilanden, onder een algemeen biotoopbeschermingsregiem ingevolge paragraaf 3
van de Natuurbeschermingswet.
Ramsar-gebieden en SPA’s zijn onderworpen aan
een uitgebreid stelsel van planning en regulering.
Het Uitvoeringsbesluit betreffende de afbakening
en het bestuur van Internationale Natuurbeschermingsgebieden (1998) geeft de grenzen van de
gebieden aan en legt de overheid bindende regels
op met betrekking tot het beheer van de gebieden,
ingevolge de bepalingen van de EU Vogel- en Habitatrichtlijn en de Conventie van Ramsar. Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat geen nieuwe infrastructuur mag worden aangelegd, dat er geen nieuwe gebieden mogen worden aangewezen als stedelijk gebied of als gebied voor zomerhuisjes, dat op
het land geen nieuwe gebieden mogen worden ontwikkeld voor de exploitatie van grondstoffen, en
dat geen voorzieningen voor recreatieve of andere
doelen mogen worden gepland als deze een verslechtering van de kwaliteit van deze gebieden of
ernstige verstoring van de soorten waarvoor deze
gebieden zijn aangewezen, met zich meebrengen.
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Nedersaksen
Het Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer is
in 1986 bij decreet en in 1999 bij wet door de deelstaat Nedersaksen ingesteld. Het Nedersaksische
nationale park wordt op het vasteland begrensd
door de dijken, duinen, geestgronden of estuaria en
aan de zeezijde door de eilanden. Het omvat de
onbewoonde delen van de eilanden. Het betwiste
gebied in de Eems en Dollard met inbegrip van het
Duitse deel van de Dollard en de vaargeulen van de

Figuur 1.4. Het SleeswijkHolstein Nationaal Park.

gsgebied

Sleeswijk-Holstein
Het Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer is in 1985 bij wet door de deelstaat Sleeswijk-Holstein ingesteld. In oktober 1999 is deze
wet geamendeerd, vooral met betrekking tot een
zeewaartse uitbreiding van het Nationaal Park, een
nieuwe omschrijving van het beschermingsdoel en
de introductie van een nieuw zonderingssysteem.
De grens van het nationale park wordt, langs het
vasteland en langs de kusten van de eilanden en de
halligen (niet bedijkte kweldereilanden), gevormd
door een lijn die op een afstand van 150 m zeewaarts van de dijken, geestgronden en duinen
loopt.
Aan de zeezijde wordt het Nationaal Park begrensd
door de drie-mijlslijn, inclusief een walvissen-beschermingsgebied buiten de eilanden Sylt en Amrum.
Deze wordt begrensd door de twaalf-mijlslijn.
Het Nationaal Park beslaat ongeveer 4 410 km2
(Figuur 1.4) en is verdeeld in twee zones waarin
verschillende activiteiten zijn toegelaten.
De kernzone, zone 1, beslaat volledige getijdeboezems met een totaal oppervlak van 36% van het
Nationaal Park. Openbare toegang is verboden,
behalve op de naastliggende getijdeplaten, wadlooproutes en commerciële visserij, zoals aangegeven in Paragraaf 6(2) van de wet.
Binnen de kernzone is een volledig gebruiksvrij
gebied van 12 500 ha ten zuiden van de Hindenburg-dam aangewezen (zero-use zone). Alleen op
de gemarkeerde vaarwegen mag dit gebied bevaren
worden. Het beslaat ongeveer 3% van het Nationale Park.
Iedere activiteit die vernietiging, schade of verandering zou kunnen veroorzaken aan het beschermde gebied of enig deel daarvan, of tot blijvende verstoring zou kunnen leiden, is verboden. De activiteiten die wel zijn toegestaan zijn vermeld in paragraaf 6 van de Wet op het Nationale Park. Soort en
plaats van de activiteiten worden op de eerste
plaats bepaald door het zoneringsconcept.

schermin

Het grootste deel van het Beschermingsgebied in
de Duitse Waddenzee bestaat uit de nationale parken die zijn ingesteld door de drie verantwoordelijke deelstaten, te weten Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Hamburg, in overeenstemming met de
Natuurbeschermingswet van de Bondsrepubliek.
Daarnaast zijn er natuurreservaten in het EemsDollard gebied en in het Elbe-estuarium.

werk, Scharhörn en Nigehörn en is ongeveer 100
km2 groot. Het nationale park is verdeeld in twee
zones waarin verschillende activiteiten zijn toegestaan:
Zone 1 – de kernzone – beslaat 70% van het
gebied. Het is niet voor publiek toegankelijk en een
aantal activiteiten, waaronder commerciële activiteiten zoals beroepsvisserij, zijn er verboden.
Zone 2 beslaat de resterende 30% en omvat het
eiland Neuwerk, een klein gebied rond dit eiland en
het gebied dat aan de uiterste vastelandszijde van
het eiland ligt. Kleinschalige activiteiten zijn hier in
het algemeen toegestaan.

walvis be

1.3.2 Duitsland

9

zero use zone
kern zone (Zone I)
Zone II

Hamburg
Het Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer is in
1990 bij wet door de deelstaat Hamburg ingesteld.
Het nationale park omvat het Hamburgse deel van
de Waddenzee met inbegrip van de eilanden Neu-
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Jade, Weser en Elbe behoren niet tot het nationale
park. Het nationale park beslaat een gebied van
ongeveer 2 400 km2 en is in drie zones verdeeld:
Zone 1 – de kernzone – beslaat 54% van het
gebied en omvat de ecologisch meest waardevolle
gebieden. Alle activiteiten die het nationale park of
een deel ervan kunnen verwoesten, beschadigen of
veranderen, zijn verboden. Toegang is voor het
publiek verboden behalve op uitgestippelde paden
en routes. In de artikelen 6-9 van de wet worden
uitzonderingen genoemd voor bepaalde activiteiten
met betrekking tot landbouw, jacht, visserij en toegang. Daarnaast bevat een aanhangsel van de wet
een lijst van gevallen van geaccepteerd gebruik in
diverse delen van de kernzone, buiten de in de artikelen 6-9 genoemde activiteiten.
Zone 2 – de tussenliggende zone – omvat 45%
van het hele gebied. Alle activiteiten die het karakter van de Waddenzee met inbegrip van de eilanden
veranderen, in het bijzonder het landschapsschoon
en de belevingswaarde, zijn hier verboden. Een
aanhangsel van de wet bevat een lijst van specifiek
verboden activiteiten. De zone is toegankelijk voor
het publiek, met uitzondering van de kwelders tijdens het vogelbroedseizoen tussen 1 april en 31
juli.
Zone 3 – de recreatieve zone – beslaat ongeveer
1% van het hele gebied. Hier zijn slechts activiteiten in verband met recreatie en kuren toegestaan.
Bremen
Het Samenwerkingsgebied van Bremen bij Bremerhaven is ongeveer 110 ha groot. In verband met de
uitbreiding van de containerterminal in het midden
van de jaren negentig zijn maatregelen tot natuurherstel ten uitvoer gebracht. Het gebied is op dit
moment niet onderworpen aan beschermingsmaatregelen.
Overige gebieden
Het resterende deel van het Duitse Beschermingsgebied omvat het in 1980 aangewezen natuurreservaat in het Duitse deel van de Dollard en de
natuurreservaten langs de zuidoever van de Elbe.
Voorts zijn er verscheidene natuurreservaten op de
eilanden van Sleeswijk-Holstein en op het vasteland die buiten het Beschermingsgebied liggen
maar binnen het Samenwerkingsgebied en die een
status hebben die vergelijkbaar is met die van het
Beschermingsgebied. Het Samenwerkingsgebied
buiten het Beschermingsgebied bestaat uit de kustwateren, de belangrijkste vaargeulen, de estuaria
en de eilanden, halligen en aangrenzende Ramsargebieden en SPA’s in het Sleeswijk-Holsteinse deel
die onder de EU Vogelrichtlijn vallen. De getijdengebieden, de duinen en de zoute en brakke kwelders zijn, ongeacht of ze binnen of buiten het
Beschermingsgebied liggen, beschermd in het kader
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van het algemene biotoopbeschermingsregime
ingevolge de Natuurbeschermingswet van de
Bondsrepubliek respectievelijk de Natuurbeschermingswetten van de deelstaten.
De scheepvaart in het Duitse Beschermingsgebied is geregeld bij een besluit van het Bondsministerie van Verkeer uit 1992. Dit besluit is in 1995
herzien in verband met het feit dat alleen de
Bondsregering bevoegd is in zaken die betrekking
hebben op de zogeheten Bondswaterwegen. Het
Scheepvaartbesluit voor het Beschermingsgebied is
in 1997 verlengd. Volgens het besluit zijn de meeste kinderkamergebieden van zeehonden en de
meeste rui- en rustgebieden van vogels in het Duitse deel van het Samenwerkingsgebied beschermd
als zeehonden- en vogelreservaat. Scheepvaart is
hier het hele jaar dan wel een deel van het jaar verboden. Deze gebieden beslaan niet het hele gebied
van de kernzone. In het algemeen is scheepvaart is
in de kernzone slechts verboden tijdens de zes uren
rond laagwater. In de kernzone bedraagt de maximumsnelheid buiten de vaargeulen 8 knopen en
binnen de vaargeulen 12 knopen. In de overige
zones is dit 12 knopen buiten de vaargeulen en 16
knopen binnen de vaargeulen. Deze snelheidsbeperkingen gelden niet voor de twee schepen die al
in bedrijf waren vóór de herziening van het besluit
in 1995; voor deze schepen geldt een maximumsnelheid van 24 knopen.

1.3.3 Nederland
Het Nederlandse Beschermingsgebied in de Waddenzee is het gebied dat valt onder de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB). De PKB is
een nationaal beleidsinstrument dat de grondslag
vormt voor de overige planologie, bescherming en
beheer van het gebied door de rijks-, provinciale en
plaatselijke overheden. Het beleidsinstrument dient
door het Nederlandse parlement te worden
bekrachtigd. Het PKB-gebied wordt begrensd door
de dijken en duinen en omvat ook die delen van de
eilanden die regelmatig onderlopen. Het beslaat
ongeveer 2400 km2. De eerste PKB voor de Waddenzee is in 1980 aangenomen en is in 1993 herzien. De regering heeft in 1998 het plan, dat tot
1999 gold, verlengd.
In 1980/82 is een groot deel van het gebied,
ongeveer 60%, bij uitvoeringsbesluit als natuurreservaat aangemerkt (een deel als Staatsnatuurreservaat, andere delen als Beschermde Natuurgebieden). De aanwijzing als beschermd natuurgebied is
in 1993 door een aanvullend besluit uitgebreid tot
ongeveer 95% van het PKB-gebied. De vaargeulen,
gebieden die grenzen aan de bewoonde delen van
de eilanden en het betwiste gebied in de Eems-Dollard maken geen deel uit van het natuurreservaat.

Bescherming en beheer

De PKB stelt beleidsrichtlijnen vast ten aanzien
van de diverse activiteiten in de Waddenzee. Het
uitvoeringsbesluit met betrekking tot het natuurreservaat bepaalt dat het verboden is zonder toestemming activiteiten te ondernemen die het
beschermde gebied verstoren, schade toebrengen
of ten gronde richten, met inbegrip van de flora en
fauna en het belang van het gebied voor de wetenschap.
De PKB en de bepalingen ten aanzien van het
natuurreservaat tezamen, maken het mogelijk
onderscheid te maken tussen drie beschermingsen beheerszones:
Specifieke beschermingszones zijn het hele jaar
of een deel van het jaar voor het publiek gesloten.
Deze gebieden omvatten vogelbroedgebieden en
gebieden die van belang zijn voor zeehonden en
beslaan ongeveer 7% van het Beschermingsgebied.
De zones kunnen elk jaar andere gebieden omvatten.
Het overige deel van het natuurreservaat waarop de bepalingen van de Natuurbeschermingswet
van toepassing zijn, vormt een tweede zone. Dit
gebied beslaat ongeveer 88% van het Beschermingsgebied.
Het gebied buiten het natuurreservaat maar
binnen het Beschermingsgebied vormt de derde
zone. Hier gelden andere regels dan die van de
Natuurbeschermingswet. Dit gebied omvat de overgebleven 5% van het Beschermingsgebied.
Het systeem met drie zones is voornamelijk een uitdrukking van de wettelijke status van de gebieden;
het reguleert niet de activiteiten in de zones. Het
beleid dat in de PKB is vervat, de bepalingen van de
Natuurbeschermingswet, het Beheersplan voor het
Beschermingsgebied en andere regeringsplannen
vormen tezamen een complex activiteiten-zone-
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ringssysteem dat zich richt op elke afzonderlijke
activiteit. Een voorbeeld van een dergelijk zoneringssysteem is het systeem met betrekking tot de
recreatie. Het volgt in grote lijnen de hierboven
genoemde zonering, met een zone waarin recreatie
in principe verboden is, een zone waarin recreatieve activiteiten aan regels zijn gebonden en een
zone waarin recreatie slechts aan marginale regulering is onderworpen.
Het Samenwerkingsgebied buiten het Beschermingsgebied omvat het grootste deel van de eilanden alsmede de kustwateren. Het beleid voor de
kustwateren is geformuleerd in het Beheersplan
voor het Noordzeesysteem, dat ten doel heeft dat
de kustzone (tot aan de dieptelijn van -20 m) en
het Friese-Front – Klaverbank gebied bijzondere
bescherming zullen krijgen. Dit wil men bereiken
door strengere regels te stellen ten aanzien van
vervuiling en verstoring door bepaalde menselijke
activiteiten, om zodoende bij te dragen aan de
bescherming, het herstel en de ontwikkeling van
het hele Noordzee-ecosysteem.
Het grootste deel van de eilanden bestaat uit
kerngebieden van de nationale ecologische hoofdstructuur. Kerngebieden zijn gebieden met (inter)nationaal belangrijke ecosystemen, en het nationale beleid is gericht op duurzame bescherming van
deze natuurwaarden. Daarnaast zijn er verscheidene natuurreservaten op de eilanden waarin dergelijke waarden reeds worden beschermd.
Tenslotte is het Samenwerkingsgebied tot 1 km
buiten de kust onder provinciale en gemeentelijke
jurisdictie gebracht. Er is een regionaal en lokaal
planningsysteem ingesteld overeenkomstig de
algemene doelstelling van de PKB. Lokale ontwikkelingsplannen zijn wettelijk bindend voor individuele burgers.
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2.1 Kustbescherming en
landaanwinning
Kustbescherming in de Waddenzee kan in twee
hoofdcategorieën worden onderverdeeld, namelijk
bescherming door dijken en bescherming door duinen. Het grootste deel van de kust van het vasteland, met inbegrip van gebieden grenzend aan rivieren, delen van de bewoonde eilanden en de halligen, wordt beschermd door dijken. De meeste kleine rivieren hebben een sluis die het zeewater buiten het riviersysteem houdt. De rivier de Eider heeft
een stormvloedkering. In de Eems is een stormvloedkering in aanbouw. Aan de Noordzeekant van
de eilanden vormen duinen de belangrijkste bescherming van het achterland. Op sommige eilanden hebben ook zanddijken een functie in de kustbescherming. Langs sommige delen van het vasteland liggen geen duinen of dijken, namelijk waar de
Pleistoceenrug aan de zee grenst. In Figuur 2.1
worden de belangrijkste dijken aangegeven.

2.1.1 Nederland
Dijken
De hele Waddenzeekust van het Nederlandse vasteland wordt door dijken beschermd. Ook op de bewoonde eilanden liggen langs de Waddenzee op
sommige plaatsen dijken (zie Figuur 2.1) die gewonnen land beschermen. De dijkverhoging in het
kader van de Deltawet tot een hoogte van 7.65 m
boven NAP zal in het jaar 2000 worden voltooid
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996a).
Kwelders voor vastelandsdijken worden beschermd en beheerd vanuit het oogpunt van natuurbehoud. Het algemene beleid is dat de huidige oppervlakte van de kwelders moet worden gehandhaafd. Tedieneinde worden zij tegen erosie beschermd door rijshoutdammen met een totale lengte van zo’n 220 km. De kustverdedigingswerken
langs de vastelandskust worden onderhouden volgens het beginsel van de beste milieuveilige handelwijze. Het meest toegepaste middel om erosie te
voorkomen is rijshoutdammen. Sinds de vroege jaren tachtig worden vaker strekdammen aangelegd,
die loodrecht op de kust staan. Ontwatering blijft
tot een minimum beperkt en geschiedt alleen in de
vegetatiezone om de vegetatie te stimuleren. Vegetatie is de belangrijkste bepalende factor voor de
sedimentatiesnelheid (Dijkema et al., 1995).
Zandkusten
De eilanden hebben brede stranden en uitgestrekte
strandvlakten. De Noordzeekust van de Waddeneilanden is algemeen aan erosie onderhevig vanwege
de stijging van de zeespiegel en de aard van de
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Waddenzee zelf als sedimentimporterend systeem.
Het smaller en steiler worden van het voorstrand is
zorgwekkend, vooral omdat het de kracht van de
golfslag vermindert en zodoende een integraal onderdeel van de kustverdediging vormt. Op sommige
delen van de eilandkusten vindt natuurlijke aanslibbing plaats (Bijlsma et al., 1991; Vroom et al.,
1989).
Duinen zijn veruit het belangrijkste element in
de bescherming van de Noordzeekust van de Nederlandse Waddeneilanden. Naast 155 km zandkust
zijn er op de bewoonde eilanden ‘harde’, door de
mens gemaakte constructies zoals dijken direct
achter het strand, met een totale lengte van 6 km.
Tot de ‘zachte’ kustverdedigingsmaatregelen behoren Helm (Ammophila arenaria), dat in veel gebieden is geplant, en zandvangen. Op Texel en Vlieland
wordt de zandkust extra beschermd door golfbrekers van basalt en beton. Het Nederlandse beleid
ten aanzien van de zandkust is sinds 1990 gebaseerd op het principe van dynamisch onderhoud.
Dit houdt in dat de kustlijn in principe door zandsuppletie in stand wordt gehouden. Alleen in bijzondere gevallen wordt gebruik gemaakt van ‘harde’ technieken. In de periode 1991-1995 is 9.7 miljoen m3 zand op de kusten van Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland gestort, over een totale kustlengte van 95.5 km (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996a). Verreweg het grootste deel daarvan (6.6 miljoen m3) werd gebruikt voor de instandhouding van de kust van Texel.
In 1993 werd voor het eerst op grote schaal
zandsuppletie op het voorstrand toegepast, aan de
kust van Terschelling. Deze methode, die sindsdien
in een internationaal project is beproefd, lijkt veelbelovend te zijn, zowel financieel gezien als wat
betreft natuurbescherming (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 1996a; Essink & van Dalfsen, 1998).
De punten van de bewoonde eilanden zijn in
veel gevallen niet beschermd. Het betreft hier de
zuid(westelijke) punten van Texel, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog en de oostelijke punten van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
Op de onbewoonde eilanden Rottumerplaat en Rottumeroog wordt respectievelijk geen en weinig onderhoud gepleegd.
Veertien locaties langs de Nederlandse kust,
waaronder vier in de Waddenzee (Texel, Terschelling (2), Schiermonnikoog), zijn aangewezen voor
herstel van natuurlijke processen in het duingebied.
Dat betekent, in het algemeen gesproken, handsoff beheer. Deze aanpak geschiedt onder voorwaarde dat de eilanden niet doorbreken en dat de belangen van natuur en cultuur niet worden aangetast.
De zanddijken op Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog worden onderhouden op basis
van extensief beheer ten einde de kwelders te beschermen. De meeste kwelders op de eilanden ken-
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Trilateraal beleid en beheer
De belangen van natuurbehoud en kustverdediging zullen verder worden geharmoniseerd, waarbij de veiligheid van de bewoners voorop staat.
(WSP §§ 3.1.6; 5.1.2)
In beginsel is indijking van kwelders verboden en
zal verlies van biotopen ten gevolge van kustverdedigingsmaatregelen tot een minimum worden
beperkt. Dijkversterking zal alleen plaatsvinden op
de plaats van bestaande dijken en bij voorkeur aan
de landzijde. (WSP §§ 3.1.7; 4.1.2; 5.1.6)
In het algemeen dient klei voor de kustverdediging
achter de dijken te worden gewonnen. In bijzondere gevallen, namelijk wanneer het plotseling,
dringend nodig is en er geen ander materiaal achter de dijk voorhanden is, of als de winning van
geschikt materiaal het ecologisch evenwicht niet
verstoort, mag klei vóór de dijk worden gewonnen.
In dit geval moet de winning zodanig geschieden
dat de milieuschade tot een minimum beperkt
blijft en dat permanente of langdurige milieueffecten worden vermeden of, als dit niet mogelijk
is, gecompenseerd. (WSP § 3.1.9)
Omdat de natuurlijke dynamiek in het getijdengebied nauw verband houdt met kustverdedigingsactiviteiten op de vastelandskust, op de eilanden
en in de kustwateren, zal het kustverdedigingsbeleid in de toekomst in beginsel op dit onderlinge
verband zijn gebaseerd. (WSP § 4.1.1)
Zandwinning zal in het Beschermingsgebied worden beperkt tot het zand dat gewonnen wordt bij
het uitbaggeren en onderhouden van de vaargeulen. Dit zand mag, onder andere, voor de kustverdediging worden gebruikt. In bepaalde gevallen
mag ook op andere plaatsen binnen het Beschermingsgebied zand worden gewonnen voor de
kustverdediging. (WSP § 4.1.11)
Het kustbeheer dient gericht te zijn op een natuurlijke dynamische ontwikkeling, waarbij de veiligheid van de eilandbewoners voorop staat, en de
stabiliteit en de infrastructuur van de eilanden
worden gewaarborgd. (WSP § 5.1.5)
Op werkzaamheden ten behoeve van de kustverdediging is het beginsel van de beste milieuveilige
handelwijze van toepassing. (WSP §§ 3.1.8; 5.1.7)
Het is van belang de natuurlijke dynamiek te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door:
• zandverstuiving toe te laten
• de natuurlijke duinvegetatie te herstellen,
mits de kustverdediging niet in gevaar komt.
(WSP § 5.1.9)
(Trilateraal Waddezee Plan (WSP), 1997)
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nen natuurlijke aanslibbing. De bestaande kustbeschermingswerken worden op milieuvriendelijke wijze onderhouden en zullen niet worden uitgebreid.

2.1.2 Duitsland: Nedersaksen
Dijken
Met uitzondering van een kort stuk bij Cuxhaven
wordt de hele vastelandskust van Nedersaksen door
dijken beschermd. Alle bewoonde eilanden zijn
langs de Waddenzeekust gedeeltelijk bedijkt (zie Figuur 2.1).
Na een hevige stormvloed in 1962 werd in 1973
een Algemeen Plan voor de Kustverdediging aangenomen, dat voorzag in noodzakelijke dijkversterking en andere kustbeschermingswerken langs de
Nedersaksische kust. In 1997 werd een herzien
Kustbeschermingsplan voor de provincie WeserEms uitgebracht, dat het grootste deel van de Nedersaksische kust betreft. In dit plan worden de
overige eisen voor versterking opgesomd, uitgaand
van toepassing van de modernste technieken en de
meest recente wetenschappelijke kennis. Een eventuele verdere stijging van de zeespiegel als gevolg
van het broeikaseffect is daarbij niet in beschouwing genomen.
Volgens het Nedersaksische Besluit met betrekking tot het Nationale Park moet natuurlijke dynamiek worden toegelaten. Bij de kustbescherming
wordt natuurlijke dynamiek toegelaten waar het gezien de omstandigheden mogelijk is. Het streven is
de doelstellingen van natuurbescherming en kustbescherming, tezamen met andere belangrijke belangen, te verenigen in een algemeen concept voor het
kustbeheer (Bezirksregierung Weser-Ems, 1997).
Het onderhoud van de dijken is de taak van de zogenoemde Deichverbände (de ingelanden).
Het golfbrekende effect van kwelders in het gebied voor dijken, het voorland, wordt als een essentieel onderdeel van de kustverdediging beschouwd.
Overeenkomstig de dijkwet moet het voorland
daarom worden onderhouden en beheerd. De voornaamste onderhoudsactiviteiten zijn:
• verzameling en vernietiging van zeedrift (voornamelijk plantenresten);
• het graven van greppels voor de ontwatering;
• aanleg van rijshoutdammen (hier en daar wordt
massief materiaal gebruikt) ter bescherming van
de pionierzone tegen erosie.
In de afgelopen jaren is intensief onderzocht en besproken of begrazing van het voorland zinvol is om
de grond te stabiliseren en compacter te maken. Uit
experimenten in Duitsland blijkt dat geen of zeer
lichte begrazing de beste methode is om oppervlakte-erosie te voorkomen en dat erosie van de pionierzone (klifvorming) de belangrijkste potentiële
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Belangrijkste Dijken (Main Dikes in the Wadden Sea Area)
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bedreiging van het voorland is (Zhang, 1993; Erchinger et al., 1994; Stock et al., 1997).
Zandkusten
De Oostfriese eilanden hebben in het algemeen
naar verhouding een smalle duinenrij. De meeste
dorpen liggen vlak achter de duinen. Op vier van de
zeven bewoonde eilanden liggen de dorpen aan de
westelijke, eroderende kant van het eiland. Kustbescherming is hier derhalve een zeer dringende zaak.
De voorste duinenrij, die noodzakelijk is voor de
kustbescherming (de zogenoemde ‘gewijde’ duinen)
wordt evenals de stranden beheerd door de dienst
voor de kustbescherming. De breedte van het ‘gewijde’ duingebied hangt af van de hoogte van de
voorste duinenrij ter plaatse. Deze duinen worden
beheerd door ze zo nodig te herstellen, door het beplanten van stuifgaten met Helm of Noordse helm

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

Figuur 2.1. De belangrijkste
dijken in het Samenwerkingsgebied.
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vendien beschermd door dijken en golfbrekers. Het
oostelijke deel van de eilanden Borkum, Norderney,
Baltrum en Spiekeroog bestaan uit strandvlakten,
duinen en kwelders. Hier worden geen beschermingswerken uitgevoerd en heeft de natuur vrij
spel. Op de eilanden Memmert, Mellum en Lütjehörn vindt geen kustbescherming plaats, met uitzondering van enige kleine werken die nodig zijn
om de woningen van de eilandbeheerders te beschermen.

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

2.1.4 Duitsland: Sleeswijk-Holstein
Dijken
Het grootste deel van de vastelandskust van Sleeswijk-Holstein wordt beschermd door dijken, met
uitzondering van een kort stuk op het schiereiland
Eiderstedt en een stuk ten noorden van Husum
waar het Pleistoceen aan zee grenst. Het eiland
Pellworm wordt geheel door dijken beschermd en
Sylt en Föhr gedeeltelijk. Amrum heeft een korte
dijk van ongeveer 1 km lengte. In het Samenwerkingsgebied nemen de halligen een bijzondere
plaats in. Het zijn naar verhouding kleine, goeddeels onbewoonde eilanden die op een Pleistoceenkern liggen. Ze hebben alleen zomerdijken en lopen
bij stormvloed onder.
Het kustbeschermingsbeleid van Sleeswijk-Holstein is vervat in een Algemeen Plan ‘Dijkversterking,
dijkverkorting en kustbescherming in Sleeswijk-Holstein’ van 1964. Dit plan is in 1977 en 1986 herzien.
Tot nu toe is ongeveer 90% van de voorgenomen
maatregelen uitgevoerd. Het plan wordt momenteel
herzien met het oog op bepalingen in de herziene
Natuurbeschermingswet uit 1993, de mogelijke stijging van de zeespiegel en mogelijk verhoogde
stormactiviteit (Stock et al., 1996).
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Evenals in Nedersaksen worden kwelders beschouwd als een belangrijke aanvullende factor in
de kustbescherming. Behoud en onderhoud van het
voorland is geregeld bij de Waterwet van SleeswijkHolstein. Toen de nieuwe Natuurbeschermingswet
van de Bondsrepubliek in 1993 van kracht werd,
werden alle kwelders als beschermd natuurgebied
aangewezen. Deze wet bepaalt dat bij het beheer
van alle buitendijkse kwelders, met uitzondering
van de eerste 150 m, natuurbescherming prioriteit
heeft, behalve in gevallen waar dit in strijd is met
het algemeen belang. De verantwoordelijkheid voor
het algemene beheer van de kwelders berust, voor
de westkust, bij de diensten voor land- en waterbeheer en verder bij de dienst voor het nationale park.
In 1993 is een werkgroep opgericht van deskundigen op het gebied van de natuur- en kustbescherming, die de opdracht kreeg richtlijnen te ontwikkelen voor de ontwikkeling en het onderhoud
van het voorland. Het eindrapport van deze werkgroep, dat in 1995 is uitgebracht, stelt dat de natuur- en de kustbescherming als gemeenschappelijk doel hebben bestaand voorland te behouden en,
zo veel mogelijk op een milieuvriendelijke wijze,
nieuw voorland te ontwikkelen voor dijken die nog
geen voorland hebben (Schardeiche). In het algemeen zullen technische maatregelen voor onderhoud en ontwikkeling tot een minimum worden beperkt en waar mogelijk achterwege blijven
(MELFF/MNU, 1995).
Het rapport stelt dat de belangrijkste factor bij
het behoud van bestaand voorland de bescherming
van de kwelderrand is. Hiervoor wordt gewoonlijk
gebruik gemaakt van rijshoutdammen. Op acht
plaatsen met netto sedimentatie vindt geen actieve
kustverdediging plaats of is deze sterk teruggebracht. Over een lengte van ongeveer 10 km, over
drie locaties verdeeld, wordt voor de kustverdediging hard materiaal gebruikt. In de eerste 150 m
buitendijks land (dat niet tot het nationale park behoort) vindt intensieve ontwatering en intensieve
begrazing door schapen plaats. Voor beide activiteiten wordt aangevoerd dat zij noodzakelijk zijn
voor de kustverdediging. Ongeveer 600 ha kweldergebied binnen het nationale park wordt intensief
begraasd voor productie van plaggen. De plaggen
worden gebruikt voor dijkonderhoud.
Zandkusten
Op de bewoonde eilanden Amrum en Sylt en op een
klein deel van Eiderstedt, bij St. Peter Ording, vormen duinen het belangrijkste onderdeel van de
kustbescherming. De regering van Sleeswijk-Holstein neemt de gebruikelijke duinbeschermingsmaatregelen voor de voorste duinenrij voor zijn rekening (Haß, 1992). De buitenduinen worden beschermd door middel van struiken, zandschermen
en helmaanplant (Haß, 1992). Voor het duingebied
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op het schiereiland Eiderstedt gelden extra kustbeschermingsmaatregelen in verband met nieuwbouw in dit gebied (Eigner, 1992). Voor twee gebieden geldt geen enkele stabiliserende maatregel, ook
niet tegen drift. Eén duin op Sylt en het hele eiland
Trischen, dat deel uitmaakt van het nationale park,
mogen zich verplaatsen. Langs de hele westkust
van Sylt vindt zandsuppletie plaats. In de periode
1986-1996 werd gemiddeld 1 miljoen m3 per jaar
aangevoerd. Het zand dat hiervoor wordt gebruikt,
wordt uit de diepere delen van de Noordzee gehaald (zie ook hoofdstuk 2.10: winning van zand,
klei en schelpen).
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tuurlijke bescherming; een duingebied van ongeveer 3 km lengte aan de zuidzijde van Rømø heeft
aanvullende bescherming in de vorm van een
dijk/zandwal aan de landzijde. Tot nu toe is zandsuppletie niet nodig geweest, hoofdzakelijk omdat
het kustgebied van de Deense Waddenzee een netto sedimentatiegebied is. Stabiliserend kustbeheer
op Skallingen wordt overwogen.

2.2 Burgerluchtvaart
2.2.1 Starts en landingen

2.1.5 Denemarken
De kustbescherming in Denemarken valt onder de
verantwoordelijkheid van de Dienst voor het Kustbeheer (Ministerie van Verkeer) en het Directoraat
voor de ontwikkeling van Landbouw en Visserij (Ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij). De Nationale Dienst voor Bosbouw en Natuurbeheer
wordt bij de kustbescherming betrokken wanneer
nieuwe beschermingswerken nodig zijn.
Dijken
Dijken vindt men langs ruwweg de helft van de
Deense vastelandskust en op de bewoonde eilanden
Mandø en Rømø. De meeste dijken zijn sinds de
vroege jaren tachtig versterkt; in het kweldergebied
bij Tønder is een nieuwe dijk aangelegd. Waar het
nodig wordt geacht, worden ter bescherming van
de kust buitendijkse kweldergebieden in stand gehouden of gecreëerd. Momenteel wordt onderzocht
welke kwelders moeten worden behouden en welke
kunnen worden overgelaten aan de natuurlijke dynamiek.
Ongeveer de helft van de kwelders heeft een natuurlijk afwateringssysteem. De andere helft wordt
ontwaterd door middel van greppels. Langs ongeveer 25 km (18%) van de kwelderkust (die in totaal
ongeveer 140 km lang is) liggen strekdammen. Ongeveer 115 km (82%) van de kwelderkust heeft een
natuurlijke overgang naar de Waddenzee.
Zandkusten
De Noordzeekust van de bewoonde eilanden Fanø
en Rømø, een zeer klein deel van Mandø en het
schiereiland Skallingen worden door duinen beschermd. Langs het noordelijke deel van de kust van
Skallingen liggen ook strekdammen. Langli is een
onbewoond eiland met een veldstation en heeft
duinen noch dijken. Fanø kent natuurlijke bescherming in de vorm van duinen en er vindt maar weinig actieve kustbescherming plaats. Mandø wordt,
op een klein duingebied na, geheel door dijken beschermd. Ook de Noordzeekust van Rømø kent na-

Het aantal geregistreerde starts en landingen dat in
Tabel 2.1 wordt genoemd, geldt de burgerluchthavens van de Waddenzeeregio, dat wil zeggen de
vliegvelden op de eilanden en in de vastelandsgemeenten die aan de Waddenzee grenzen. Andere
vliegvelden die voor het Samenwerkingsgebied mogelijk ook relevant zijn maar buiten het omschreven
gebied liggen, zoals Eelde, zijn niet meegerekend.
Ook militaire vliegvelden zijn niet meegerekend ook
al hebben sommige daarvan, zoals Den Helder, een
effect dat vergelijkbaar is met dat van de burgerluchtvaart.
In termen van starts en landingen op vliegvelden
in de Waddenzeeregio is in de Nederlandse Waddenzeeregio in het laatste decennium het aantal
vliegbewegingen aanmerkelijk toegenomen, terwijl
het aantal gelijk is gebleven in het Nedersaksische
deel en aanmerkelijk is afgenomen in de Waddenzeeregio’s Sleeswijk-Holstein en Denemarken.
Het relatief hoge aantal vliegbewegingen in de
Duitse Waddenzeeregio in vergelijking tot de Deense en Nederlandse regio’s ligt aan het naar verhouding grote aantal vliegvelden. Alle eilanden in het
Nedersaksische Samenwerkingsgebied behalve
Spiekeroog en twee eilanden in het Samenwerkingsgebied van Sleeswijk-Holstein hebben een
burgervliegveld. Men is in Duitsland al lang gewoon
om vanuit de grotere stedelijke centra per vliegtuig
naar de eilanden te reizen.
Bijna de helft van het totale aantal starts en
landingen op de twee Nederlandse vliegvelden betrof vluchten naar of van bestemmingen buiten het
Waddenzeegebied (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996b). De statistieken voor de Duitse en
Deense Waddenzee laten geen nauwkeurige conclusie toe, maar opgemerkt dient te worden dat de
vliegbewegingen op de eilanden in het Duitse Samenwerkingsgebied voornamelijk bestaan uit
vluchten van lijndiensten, dus vluchten van en naar
het vasteland.
Helikoptervluchten betreffen grotendeels transport van en naar offshore-installaties. De belangrijkste helihavens in de regio zijn Den Helder en
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Tabel 2.1. Aantal starts en
landingen van vliegtuigen in
de Waddenzeeregio tussen
1986 en 1996.
Bronnen: Nedersaksen:
Bezirksregierung Weser-Ems,
IHK (1988, 1997), controletorens vliegvelden;
Sleeswijk-Holstein:
Statistisches Bundesamt
(1987, 1997); Denemarken:
Amternes Vadehavssamarbejde (Ribe Amt);
Nederland: Ministerie van
Verkeer en Waterstaat
(1988), Gemeente Ameland
en controletoren vliegveld
Texel voor informatie over
1996.

Waddenzeegebied

1986

1996

Verschil (#)

Verschil (%)

2 571
21 977
geen data
24 548

5 590
29 440
geen data
35 030

3 019
7 463
10 482

117.4
34.0
42.7

20 236
38 074
17 470
2 424
5 490
20 226
15 714
10 570
12 906
11 214
20 674
16 902
4 824
17 996
191 900
214 720

15 746
33 582
14 496
3 898
5 714
21 823
10 916
12 872
14 318
15 756
30 682
19 388
geen data
geen data
199 191

-4 490
-4 492
-2 974
1 474
224
1 597
-4 798
2 302
1 412
4 542
10 008
2 486
6 843

-22.2
-11.8
-17.0
60.8
4.1
7.9
-30.5
21.8
10.9
40.5
48.4
14.7
3.8

28 494
13 436
11 630
15 230
16 338
1 032
86 160

16 616
8 136
11 234
17 806
6 842
1 402
62 036

-11 878
-5 300
-396
2 576
-9 496
370
-24 124

-41.7
-39.4
-3.4
16.9
-58.1
35.9
-28.0

24 613
6 450
31 063

18 516
6 150
24 666

-6 097
-300
-6 397

-24.8
-4.7
-20.6

NEDERLAND
Ameland
Texel
De Kooy
Totaal
DUITSLAND
Nedersaksen
Borkum
Juist
Norderney
Baltrum
Langeoog
Wangeroog
Emden
Leer-Nüttermoor
Norden-Norddeich
Harle
Wilhelmshaven
Bremerhaven
Blexen
Nordholz-Spieka
Totaal

Sleeswijk-Holstein
Westerland/Sylt
Wyk/Föhr
Heide-Büsum
St. Michaelisdon
St. Peter Ording
Bordelum
Totaal
DENEMARKEN
Esbjerg
Tønder
Totaal

Eelde in Nederland, Wilhelmshaven in Duitsland en
Esbjerg in Denemarken. In 1993 bedroeg het aantal
helikoptervluchten vanaf de twee vliegvelden in Nederland naar offshore-installaties in de Nederlandse
Waddenzee 266, wat een daling betekent ten opzichte van 1988 toen ongeveer 400 vluchten werden
geregistreerd (Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1996b). In 1996 werden vanuit Den Helder 14 000
helikoptervluchten naar offshore-installaties in de
Noordzee gemaakt (Vliegveld Den Helder).
Het vliegen met ultralichte vliegtuigen (ULV’s)
dient te worden genoemd, zowel omdat het een relatief goedkope activiteit betreft als omdat deze
activiteit een krachtig effect heeft op in het wild
levende dieren. ULV’s maken geregeld gebruik van
het vliegveld Mariensiel bij Wilhelmshaven in het
Duitse deel van de Waddenzee, omdat dit vliegveld,
voor het Nedersaksische nationale park in de Waddenzee werd ingesteld, een vergunning heeft ver-
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kregen voor de bediening van dergelijke vliegtuigjes. In 1994 werden op Mariensiel 2100 starts en
landingen van ultralichte vliegtuigen geregistreerd
tegen in totaal 2279 op de andere vliegvelden in de
Nedersaksische Waddenzeeregio (Marencic et al.,
1996). Op de vliegvelden in Sleeswijk-Holstein bedroeg in 1996 het totale aantal starts en landingen
van ultralichte vliegtuigen 962. Het overgrote deel
van deze vliegbewegingen werd op Bordelum en
Heide-Büsum geregistreerd.

2.2.2 Nationale ontwikkelingen
In Nederland en Denemarken zijn uitvoeringsbesluiten in voorbereiding om de afspraken over
vlieghoogten gestalte te geven. In Duitsland geldt
een minimumvlieghoogte van 600 meter (2000
voet) voor vluchten boven land, sinds de herziening
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Trilateraal beleid en beheer
De nadelige gevolgen van burgerluchtvaart in het
Samenwerkingsgebied zullen worden beperkt.
(WSP § 9.1.14)
In het Samenwerkingsgebied zullen geen nieuwe
burgerluchthavens worden aangelegd. (WSP §
9.1.15)
Uitbreiding van bestaande burgerluchthavens in
het Samenwerkingsgebied zal alleen plaatsvinden
als dat de veiligheid van het luchtverkeer wezenlijk bevordert. (WSP § 9.1.16)
In het Samenwerkingsgebied geldt een minimumvlieghoogte van 1500 tot 2000 voet (450 - 600
m). Om veiligheidsredenen kunnen ontheffingen
worden verleend, maar deze zullen worden beperkt tot bepaalde routes boven de minder kwetsbare delen van het Samenwerkingsgebied. (WSP §
9.1.17)
Het vliegen met ultralichte vliegtuigen zal, in afwachting van nationale wetgeving, in het Samenwerkingsgebied worden verboden, met uitzondering van controlevluchten en vluchten voor
wetenschappelijke doeleinden. (WSP § 9.1.18)
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zullen in het Nederlandse en Deense Samenwerkingsgebied in bovengenoemde uitvoeringsbesluiten worden opgenomen. In het Duitse Samenwerkingsgebied zijn de afspraken nog niet ingevoerd.
Er bestaan op dit ogenblik geen plannen voor de
aanleg van nieuwe vliegvelden of voor de aanpassing of uitbreiding van bestaande vliegvelden in het
Samenwerkingsgebied.

2.3 Havens en scheepvaart
In het Samenwerkingsgebied en aan de grenzen ervan liggen verscheidene belangrijke havens. In Tabel 2.2 worden de belangrijkste havens genoemd;
de omvang wordt aangegeven door de overschepingscijfers. Er is intensief verkeer tussen de Waddenzeehavens en havens buiten het gebied. De
scheepvaartroutes die van Hamburg, Bremerhaven
en Wilhelmshaven naar Rotterdam en het Kanaal
voeren, zijn aangesloten op Verkeerscheidingssystemen (Traffic Separation Schemes; TSS). In deze
paragraaf worden de dichtheid van het scheepsverkeer, havenuitbreidingen en de regulering van olieen afvallozing behandeld. Baggeren en storting van
baggerspecie komen in de paragrafen 2.10 en 2.11
aan de orde.

2.3.1 Verkeersdichtheid
Reclamevluchten zijn in het Samenwerkingsgebied in principe verboden. (WSP § 9.1.19)
De vliegroutes en -hoogtes voor helikopters in het
Samenwerkingsgebied worden zodanig vastgesteld dat verstoring van de natuurlijke fauna tot
een minimum wordt beperkt. (WSP § 9.1.20)
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)

van het Luchtverkeersreglement in 1995. In het Nederlandse Samenwerkingsgebied zijn de afspraken
betreffende helikoptervliegroutes en -hoogten ingevoerd; één en ander is in 1999 geregeld middels
een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB), op
grond van de Luchtvaartwet. In het Duitse en Deense Samenwerkingsgebied zijn de afspraken nog niet
ten uitvoer gebracht. De afspraken zullen in het
Deense Samenwerkingsgebied worden ingevoerd
middels het bovengenoemde uitvoeringsbesluit.
Op grond van de Wet geluidhinder is het vliegen
met ULV’s in het Nederlandse Beschermingsgebied
en de aangrenzende gebieden verboden. Een dergelijk verbod geldt in Duitsland nog niet. In het Deense Samenwerkingsgebied zal deze maatregel in het
bovengenoemde uitvoeringsbesluit worden opgenomen. De afspraken betreffende reclamevluchten

In het QSR van 1993 werd het potentiële gevaar
voor de Waddenzee van transport van gevaarlijke
stoffen in de Noordzee genoemd. Volgens een Nederlands onderzoek waren er in de periode 19781991 gemiddeld steeds vier tot zes schepen per
vierkante nautische mijl aanwezig in de diepwaterroute even ten noorden van de Waddenzee, de route Texel-Vlieland-Terschelling in het Verkeerscheidingssysteem (TSS) (Figuur 2.2; DGSM, 1993). Volgens hetzelfde onderzoek kwamen op het Nederlandse deel van het continentaal plat, in verhouding tot de dichtheid van het scheepsverkeer, de
meeste ongelukken voor in het zuidwestelijk deel
van de diepwaterroute, de TSS-route Texel-Vlieland. Dit gebied ligt net ten westen van de westelijke Nederlandse Waddenzee. Om het risico te beperken dat olie of gevaarlijke stoffen na een scheepsongeluk de Waddenzee binnenkomen, hebben de
regeringen van Nederland en Duitsland in 1993 nadrukkelijk aanbevolen dat schepen die een potentieel gevaar vormen voor de Waddenzee gebruik
dienen te maken van de meest noordelijke TSS-route, de Frieslandroute (Figuur 2.2). Het betreft hier
olietankers van 10 000 BRT (bruto registerton),
schepen die gevaarlijke vloeistoffen in hoeveelheden van meer dan 5000 respectievelijk 10 000 BRT
vervoeren, afhankelijk van de aard van de vloeistof,
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en schepen groter dan 10 000 BRT die gevaarlijke
vloeistoffen vervoeren. De voor de genoemde categorieën schepen aanbevolen route is door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met ingang
van 3 juni 1997 verplicht gesteld.

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

Figuur 2.2. Belangrijkste
havens en
verkeerscheidingssystemen.

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

DENMARK
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1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

-

1 197
3 116

1 246
3 005

1 285
2 854

1 181
2 070

952
1 334

357
1 218

-

2 301
789
4 381
5 421
12 727

-

-

2 487
1 495
4 320
4 297
12 750

-

-

-

2 243
1 553
5 418
2 913
11 489

-

-

2 998

2 675

2 134

2 011

1 808

2 020

-

1 043
5 105

1 109
4 911

1 217
4 836

1 321
4 004

1 395
3 731

815
3 205

-

3 194
6 529
28 605
15 200
54 760

-

-

2 594
13 355
27 659
11 890
59 545

-

-

-

4 053
14 675
34 273
9 368
61 182

-

-

8 900

9 302

8 506

8 850

13 270

11 924

-

295
3 141

320
2 682

319
2 750

391
2 902

474
2 756

495
2 685

-

3 023
14 499
15 077
14 825
53 857

-

-

1 673
31 576
13 605
13 646
59 858

-

2 038
34 527
13 304
14 560
62 524

2 181
33 066
15 102
14 185
65 995

2 360
36 122
14 563
13 842
64 455

-

-

3 790

4 333

3 728

3 879

4 028

3 317

Tabel 2.2.
Scheepsbewegingen,
scheepsvolume en overscheping in de belangrijkste
Waddenzeehavens, 19891996. Volume in BT. Cursief
aangegeven waarden:
Esbjerg: scheepsvolume in
BRT; Duitse havens:
scheepsvolume in NRT.
BRT (bruto registerton) en
NRT (netto registerton) zijn
eenheden waarin scheepsvolume wordt uitgedrukt
(één registerton is gelijk aan
2.73 m3). Sinds 1994 is het
verplicht het volume aan te
geven met de dimensieloze
eenheid BT. Er is geen
conversiefactor van RT naar
BT.

Bezoeken (inkomend)
Harlingen
Delfzijl/Eemshaven
Emden
Wilhelmshaven
Bremerhaven
Bremen
Hamburg
Esbjerg
Volume (x 1000)
Harlingen
Delfzijl/Eemshaven
Emden
Wilhelmshaven
Bremerhaven
Bremen
Hamburg
Esbjerg
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Goederen (x 1000 ton)
Harlingen
Delfzijl/Eemshaven
Emden
Wilhelmshaven
Bremerhaven
Bremen
Hamburg
Esbjerg

Figuur 2.3 (links).
Ontwikkeling van het aantal
scheepsbewegingen in een
aantal havens aan de
Waddenzee.
Figuur 2.4 (rechts).
Ontwikkeling van het
overschepingsvolume in een
aantal Waddenzeehavens.
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2.3.3 Havenuitbreiding
Trilateraal beleid en beheer
Uitbreiding of ingrijpende verandering van bestaande haven- en industrievoorzieningen en oprichting van nieuwe bouwwerken dienen zodanig
te worden uitgevoerd dat de gevolgen voor het
milieu tot een minimum worden beperkt en blijvende of langdurige gevolgen worden vermeden
of, als dat niet mogelijk is, gecompenseerd.
In het Beschermingsgebied zullen nieuwe, nog
niet goedgekeurde plannen voor nieuwe bouwwerken of voor uitbreiding van dan wel ingrijpende veranderingen aan bestaande haven- en industrievoorzieningen, niet mogen worden uitgevoerd,
tenzij zulks nodig is om dwingende redenen van
algemeen belang en als geen alternatief kan worden gevonden. (WSP § 4.1.5)
In nauwe samenwerking met de verantwoordelijke
havenautoriteiten zal een project worden opgezet
om te onderzoeken hoe havenontwikkeling en milieubescherming het best met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. (WSP § 6.2.5)
Bij het uitdiepen van vaargeulen in de estuaria zal
worden onderzocht en beoordeeld hoe de maatregelen kunnen worden gecompenseerd en verzacht.
(WSP § 6.1.2)
Om een eind te maken aan bedrijfsmatige vervuiling en om onbedoelde vervuiling tot een minimum te beperken, zal een informatiesysteem worden opgezet en zullen richtlijnen worden opgesteld voor schepen die gevaarlijke lading vervoeren. (WSP § 2.1.3)
Havens die aan de Waddenzee grenzen, dienen
over voorzieningen te beschikken die toereikend
zijn om alle soorten residu en afval van schepen te
verwerken in overeenstemming met de eisen van
de MARPOL Conventie. (WSP § 2.1.4)
Om lozing van olie en gevaarlijke stoffen in het
aquatisch milieu te voorkomen, mede ter bescherming van de natuurlijke fauna, zullen die activiteiten worden voortgezet die gericht zijn op verbetering van de handhaving (toezicht en vervolging)
van overeengekomen regels en beleid ter bestrijding van illegale lozingen. (WSP § 2.1.5)
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)
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Tabel 2.2 en de Figuren 2.3 en 2.4 laten de ontwikkeling zien van scheepsbewegingen en van goederenoverslag in de belangrijkste Waddenzeehavens.
Uit de gegevens blijkt dat het aantal scheepsbewegingen in het algemeen is gedaald maar dat het totale volume is toegenomen, wat erop wijst dat
schepen gemiddeld groter zijn geworden. De ontwikkeling naar grotere schepen heeft geleid tot besluiten de estuaria van de Elbe en de Weser uit te
diepen. De rivier de Elbe zal over een lengte van
96 km (Wedel-Cuxhaven) worden verdiept tot een
gemiddelde diepte van 16 m. Daardoor wordt de
haven van Hamburg onafhankelijk van het getij
toegankelijk voor schepen met een diepgang van
12.3 m (nu 12 m). De Weser zal worden verdiept
van de huidige 12.5 m tot 14.6 m. Het gaat daarbij
om het stuk van Bremerhaven tot, ongeveer, de
vuurtoren Hohe Weg oostwaarts van Mellum. Bremerhaven wordt hierdoor toegankelijk voor schepen met een diepgang van 13.5 tot 13.8 m. Bovendien zullen schepen met een diepgang tot 12.6 m
Bremerhaven onafhankelijk van het getij kunnen
bereiken.

2.4 Toerisme en recreatie
In het Samenwerkingsgebied en omgeving kent
waarschijnlijk geen activiteit zo’n verscheidenheid
als toerisme en recreatie en geen activiteit is zo
moeilijk over langere tijd te observeren, te beschrijven of te analyseren. Daar zijn meerdere redenen
voor.
Ten eerste moeten zowel de recreatieve als de
toeristische activiteiten in de Waddenzeeregio in
beschouwing worden genomen; deze regio omvat
het Samenwerkingsgebied en de aangrenzende gemeenten of regio’s. Het is vooral belangrijk te beseffen dat de eilanden in het Samenwerkingsgebied
en veel locaties op de grens van het Samenwerkingsgebied vakantieoorden zijn die, in termen van
aantallen gasten en overnachtingen, moeiteloos de
vergelijking met andere populaire vakantieoorden
in Europa kunnen doorstaan. Verder zijn de activiteiten als gezegd zeer verschillend en kunnen ze
zowel met het land als met de zee verband houden.
Ten tweede moet worden benadrukt dat een trilaterale analyse van de stand van zaken en ontwikkelingen betreffende toerisme en recreatie zeer
wordt bemoeilijkt door het gebrek aan en de inconsistentie van gegevens. De beschikbare gegevens
dekken slechts een deel van de ter zake doende activiteiten en niet alle parameters worden in alledrie
de landen over langere perioden geregistreerd. Bovendien zijn de gegevens slechts tot op zekere
hoogte vergelijkbaar, zowel tussen de landen on-
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derling als binnen elk land, vanwege verschillen
tussen de toegepaste statistische methoden (Marencic et al., 1996). Het is dringend nodig dat het
Trilaterale Monitoring en Assessment Programma
(TMAP) wordt uitgebreid met meer parameters ten
aanzien van toerisme en recreatie en met betrekking tot sociaal-economische activiteiten in het algemeen.
Ten derde is het economische belang van toerisme en recreatie voor de Waddenzeeregio reden er
ruime aandacht aan te schenken. Er is echter alleen
voor de Waddenzeeregio’s Sleeswijk-Holstein en
Nederland uitgebreide informatie beschikbaar over
het economische belang van toerisme en de werkgelegenheidssituatie in de toeristische sector. Voor
de Nederlandse Waddenzeeregio is een totaal van
5804 banen in de particuliere sector becijferd. Het
totale aantal banen in deze regio bedroeg in 1993
bijna 83 000, wat betekent dat het aandeel van de
toeristische sector in de werkgelegenheid ca. 7%
was. Het totale inkomen, direct en indirect, was ongeveer 192 miljoen euro (424 miljoen gulden) (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996c: Sociaaleconomische aspecten van het beheersplan Waddenzee). In de Waddenzeeregio Sleeswijk-Holstein
is het inkomenseffect van toerisme becijferd op ongeveer 285 miljoen euro (DM 559.2 miljoen), wat gelijk staat aan 9000 banen, berekend op basis van gemiddeld inkomen. Van het verdiende inkomen (niet
de omzet) in deze regio is 19.4% afkomstig van de
toeristenindustrie (Nordseebäderverband, 1998).
Om enige belangrijke ontwikkelingen en trends
te kunnen beschrijven beperkt deze schets zich tot
pleziervaart, wadlopen, en toerisme en recreatie op
het land. Dat zijn al met al de belangrijkste toeristische en recreatieve activiteiten in de regio. Het is
echter van belang te benadrukken dat alle recreatieve en toeristische activiteiten nauw samenhangen, zowel in termen van gebruik van het gebied als
Jaar

Aantal bedden
(permanent & gasten)

Nederland

1982
1988
1995

3 506
3 767
4 013

Nedersaksen

1979

2 506

1989

4 338

1997

10 574

Sleeswijk-Holstein

1991

2 421

Denemarken

1998

660
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in termen van effecten op het gebied, ongeacht of
het gebruik op het land plaatsvindt, waarbij dus
niet rechtstreeks gebruik wordt gemaakt van de
rijkdommen van het Beschermingsgebied, of binnen
het Beschermingsgebied en daardoor rechtstreeks
verband houdt met het systeem. De bewoners van
het gebied gebruiken de Waddenzee ook voor recreatieve doeleinden en moeten worden inbegrepen in dit overzicht van de omvang van toeristische
en recreatieve activiteiten.

2.4.1 Pleziervaart: monitoring
De huidige manier waarop de omvang en ontwikkeling van de pleziervaart in de Waddenzee wordt bepaald, bestaat uit schatting van de capaciteit en
het gebruik dat van jachthavens wordt gemaakt,
telling van de scheepsbewegingen door het gebied
en telling van het aantal schepen in het hele gebied
in verschillende perioden door middel van luchtfotografische surveys.
Jachthavens
Een eerste inzicht in de omvang en de ontwikkeling
van de pleziervaart kan worden verkregen door de
capaciteit van de jachthavens te bepalen (Tabel
2.3). Bij de interpretatie van deze cijfers moet voorzichtigheid worden betracht, omdat de tellingen
verschillen door problemen bij het vaststellen van
het precieze aantal ligplaatsen, met name die voor
passanten. Alleen voor de Nederlandse en Duitse
secties kan een indicatie worden gegeven van de
ontwikkeling. De capaciteit van de Nederlandse
jachthavens is met ongeveer 1% per jaar toegenomen. Door verschillen in telmethoden kunnen de
aantallen voor Nedersaksen voor 1979, 1989 en
1997 niet worden vergeleken en deze aantallen geven dus geen informatie over trends. Vergelijking
Opmerkingen

onvolledige telling, havens direct aan de Waddenzee
tussen Eems en Weser
onvolledige telling, alle havens met toegang tot de
Waddenzee met uitzondering van Bremerhaven en enkele
kleinere havens tussen Weser en Elbe
alle havens met directe of indirecte toegang tot de Waddenzee,
inclusief de jachthavens van Bremerhaven en Bremen

Tabel 2.3. Aantallen
ligplaatsen in jachthavens in
de Waddenzee. Bronnen:
Nederland: de Jong (1996);
Nedersaksen 1978:
Grünewälder (1979); 1989:
Bunje (1990); 1997: Frank
(1998); Sleeswijk-Holstein:
Stock et al. (1996);
Denemarken: Amternes
Vadehavssamarbejde (Ribe
Amt).
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Trilateraal beleid en beheer
Het streven is verstoring door recreatie en toerisme te verminderen door de invoering en toepassing van informatiesystemen en/of zonering in
ruimte en tijd. (WSP § 3.1.12, identiek aan § 5.1.8)
In kwelders zouden geen nieuwe infrastructurele
werken die een blijvende of langdurige invloed
hebben, moeten worden gebouwd. (WSP § 3.1.14)
Binnen het getijdengebied zijn snelheidslimieten
ingesteld waar dat nodig werd geacht, of zullen
dat worden. (WSP § 4.1.9)
Infrastructurele werken die noodzakelijk zijn om
de eilanden en de halligen te voorzien van onder
andere gas, water en elektriciteit, of andere nuttige zaken, zullen zodanig worden uitgevoerd dat
de milieueffecten op de Waddenzee tot een minimum worden beperkt en dat blijvende of langdurige milieuschade wordt vermeden. (WSP § 4.1.14,
identiek aan § 3.1.15).
De recreatieve waarden van de Waddenzee zullen
in stand worden gehouden. Daarbij geldt het volgende:
• in de ecologisch meest gevoelige gebieden zijn
zones ingesteld, of zullen dat worden, waar
geen recreatieve activiteiten zijn toegestaan,
met inbegrip van rondvaart en pleziervaart;
• jetskiën, waterskiën en soortgelijke gemotoriseerde activiteiten zijn of zullen worden verboden of worden beperkt tot kleine daarvoor aangewezen gebieden;
• binnen het Beschermingsgebied zullen geen
nieuwe jachthavens worden aangelegd en uitbreiding van de bestaande capaciteit zal alleen
worden toegestaan binnen de overeengekomen
grenzen;
• windsurfen is of zal worden beperkt. (WSP §
4.1.21)
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met inachtneming van aspecten van veiligheid,
milieu en recreatie. (WSP § 4.1.22)
De negatieve effecten van luchtkussenvaartuigen,
draagvleugelboten en andere hogesnelheidsvaartuigen zullen door middel van de volgende maatregelen tot een minimum worden teruggebracht:
• in Nederland en Duitsland zijn luchtkussenvaartuigen en draagvleugelboten verboden in het
getijdengebied binnen het Beschermingsgebied;
andere nieuwe hogesnelheidsvaartuigen mogen
niet buiten de aangewezen scheepvaartroutes
in het gebied komen;
• in Denemarken kunnen aanvragen voor nieuwe
hogesnelheidsvaartuigen alleen worden ingewilligd op basis van een milieueffectrapportage
en als het gebruik van zo’n schip niet strijdig is
met de natuurbeschermingsdoelen in het betreffende gebied. (WSP § 4.1.23)
Het is het streven, verstoring door recreatie en
toerisme terug te dringen door middel van informatiesystemen en/of zonering in tijd en ruimte.
(WSP § 4.1.24, identiek aan § 5.1.8 en § 3.1.12)
Om verder verlies van duingebied te voorkomen,
zal de bestaande infrastructuur in principe niet
worden uitgebreid en zijn nieuwe constructies in
principe verboden. (WSP § 5.1.4)
Bij de grondwaterwinning dienen negatieve gevolgen voor natte duinvalleien te worden vermeden. (WSP § 5.1.10)
Verstoring zal in belangrijke broedgebieden worden verminderd en de toegang van mensen tot deze gebieden zal voor vogels beter voorspelbaar
worden gemaakt, namelijk door gebruikmaking
van bepaalde voetpaden in kwelders, op stranden
en in de duinen (informatiesysteem voor bezoekers). (WSP § 9.1.6)
Autorijden is verboden in broedgebieden op stranden en in duinen. (WSP § 9.1.8)

Waar het nodig wordt geacht zijn snelheidslimieten voor schepen ingesteld, of zullen dat worden,

(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)

van de cijfers van een aantal jachthavens tussen de
Weser en de Eems die in alledrie de tellingen waren
inbegrepen, levert 2075 ligplaatsen op in 1979,
2757 in 1989 en 4029 in 1997. De capaciteit van
deze jachthavens is in de periode tussen 1979 en
1997 bijna verdubbeld.
In tegenstelling tot de ligplaatsgegevens voor
Nedersaksen laten de gegevens voor Sleeswijk-Holstein van 1981 en 1990 nauwelijks enige conclusie
toe ten aanzien van kwantitatieve veranderingen.

Wel is uit onderzoek bekend dat de pleziervaart in
dit gebied voornamelijk een zaak van de bewoners
van het gebied is (Stock et al., 1996). In vergelijking
tot de rest van het gebied is de capaciteit van de
Nederlandse en Nedersaksische jachthavens aanmerkelijk groter. Ook hier moeten de cijfers echter
omzichtig worden geïnterpreteerd. Bij de berekening van de Nederlandse capaciteit zijn de jachthavens binnen het Samenwerkingsgebied en jachthavens die er direct tegenaan liggen inbegrepen, ter-
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wijl in de berekeningen voor Denemarken en Sleeswijk-Holstein en ook, wat de meest recente onderzoeken betreft, Nedersaksen, de capaciteit van
jachthavens in een groter gebied is opgenomen,
bijvoorbeeld ook in de aangrenzende rivieren. In
Sleeswijk-Holstein bevindt bijna de helft van alle
ligplaatsen zich op Helgoland, in Brunsbüttel en in
de havens van de Eider en de Treene (Stock et al.,
1996). Het moet echter nadrukkelijk worden gesteld dat deze aantallen niets zeggen over enig
werkelijk effect op de Waddenzee.
Sluispassages
In Nederland is het gebruik van de Waddenzee en
de jachthavens door watersporters en -recreanten
onderzocht door naar het aantal sluispassages te
kijken, zowel naar als uit de Waddenzee, en naar
het aantal en de duur van bezoeken aan jachthavens. De Nederlandse Waddenzee kan vanuit het
achterland alleen worden bereikt via sluizen. Het
jaarlijkse aantal sluispassages steeg van ongeveer
70 000 in 1982 tot bijna 98 000 in 1996. Veruit het
grootste gedeelte van deze toename (van ongeveer
70 000 tot 95 000 passages) vond plaats tussen
1985 en 1989. Daarbij geldt dat het hoogseizoen
tegenwoordig een paar weken langer duurt. Het
aantal bezoeken aan jachthavens in het gebied is
ook gestegen, met 2.6% wat betreft de jachthavens
op het vasteland en met 7.2% wat betreft de jachthavens op de eilanden. Vooral het aantal bezoeken
van charterschepen is spectaculair gestegen. In de
periode 1990-94 bedroeg de stijging van het aantal
bezoeken aan de meest westelijke eilanden 360%.
De gemiddelde duur van de bezoeken is gedaald van
2.11 overnachtingen in 1988 tot 1.69 overnachtingen in 1995 (de Jong, 1996; Tamminga, 1997).
Luchtfotografisch onderzoek
De Nederlandse luchtfotografische onderzoeken die
sinds 1980 in vier jaren zijn uitgevoerd (1980,
1982, 1988 en 1995), met vier tot vijf tellingen in
het hoogseizoen zowel bij hoogwater als bij laagwater, geven een indicatie van de ontwikkeling van
het aantal pleziervaartuigen, zowel varende als
voor anker liggende en op platen in de Waddenzee
drooggevallen vaartuigen. De pleziervaartuigen
omvatten allerlei typen, zoals zeiljachten, motorjachten, platbodems, sportvissersboten, vissersschepen en charterschepen. Het aantal geregistreerde schepen op een gemiddelde piekdag, berekend als het gemiddelde van de drie hoogste tellingen om de cijfers te kunnen vergelijken, nam toe
van 444 in 1980 tot 586 in 1995, wat neerkomt op
een gemiddelde toename van 1.9% per jaar. Veruit
de grootste toename vond plaats ten westen van de
lijn Harlingen-Terschelling. De omvang van de pleziervaart is in de afgelopen jaren toegenomen maar
de toename was aan het eind van de periode min-
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der sterk. Het aantal pleziervaartuigen in het hoogseizoen is groter geworden, terwijl het hoogseizoen
tevens langer is geworden (de Jong, 1996).
In het Nedersaksische Samenwerkingsgebied
zijn sinds 1988 in de periode van mei tot augustus
regelmatig luchtfotografische tellingen uitgevoerd.
Alle soorten vaartuigen worden geregistreerd, met
inbegrip van windsurfers en kano’s. Het hoogste
aantal per hoogwatertelling was 443 (1988), 808
(1989), 382 (1990), 284 (1991), 590 (1992), 388
(1993), 490 (1994), 456 (1995), 321 (1996) en 911
(1997). De laatste telling omvat de hele Nedersaksische sectie, de eerdere tellingen alleen schepen in
het nationale park (1988 - 1996 door de WSD
Nordwest, 1997 door de Dienst voor het Nationale
Park). De tellingen leveren derhalve geen bewijs van
een tendens tot toename van het aantal schepen in
het Nedersaksische nationale park in de Waddenzee. In Sleeswijk-Holstein werd tussen 1986 en
1993 een gemiddeld aantal van ongeveer 100 pleziervaartuigen per vlucht waargenomen, in de periode van mei tot oktober (Stock et al., 1996). Bij
uitgebreide tellingen in de Deense Waddenzee tussen 1980 en 1995 werd een gemiddeld aantal van
ongeveer 33 schepen waargenomen, windsurfers
niet inbegrepen, in de periode van mei tot augustus. In juli was er een piek in het aantal schepen,
met inbegrip van windsurfers, met ongeveer 100
registraties per telling (Laursen et al., 1997).
De bovenstaande gegevens zijn maar beperkt
vergelijkbaar door verschillen in registratie- en telmethoden. Toch bevestigen zij het algemene beeld
van een intensiever gebruik van de Nederlandse en
de Nedersaksische Waddenzee voor pleziervaart, in
tegenstelling tot de Sleeswijk-Holsteinse en de
Deense Waddenzee.

2.4.2 Pleziervaart: regulering
In alle gebieden binnen het Samenwerkingsgebied
zijn zones ingesteld waarin recreatieve activiteiten,
pleziervaart inbegrepen, verboden zijn. Delen van
het Nederlandse Beschermingsgebied zijn gedurende een deel van het jaar of het hele jaar voor de
scheepvaart gesloten, op grond van artikel 17 van
de Nederlandse Natuurbeschermingswet. De meeste kinderkamers van zeehonden en rui- en rustplaatsen van vogels in het Duitse deel van het Samenwerkingsgebied zijn beschermd als zeehondenrespectievelijk vogelreservaten. Scheepvaart is hier
gedurende een deel van het jaar of het hele jaar
verboden. Deze gebieden beslaan niet de hele kernzone. Scheepvaart is, waar dat van toepassing is, in
de kernzone in het algemeen alleen verboden tijdens de zes uren rond laagwater. In het Deense Beschermingsgebied zijn de meeste kinderkamers van
zeehonden en rui- en rustplaatsen van vogels ge-
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sloten voor alle verkeer met inbegrip van scheepvaart. In het Nederlandse Beschermingsgebied en
in de kernzone van het Duitse Beschermingsgebied
geldt een voorschrift bij laagwater binnen 150-200
m van de dichtstbijzijnde vaargeul te blijven.
In het Nederlandse Beschermingsgebied is een algemene snelheidslimiet van 20 km/uur ingesteld
buiten de aangewezen scheepvaartroutes. In 1995
zijn in het Duitse Beschermingsgebied (de nationale
parken) nieuwe snelheidslimieten ingesteld door een
wijziging van het Scheepvaart-reglement van 1992.
In de kernzone is de toegestane maximumsnelheid
buiten de scheepvaartroutes 8 knopen en binnen de
scheepvaartroutes 12 knopen, in de rest van het gebied buiten de scheepvaartroutes 12 knopen en in de
scheepvaartroutes 16 knopen. Deze snelheidslimieten gelden niet voor de vaartuigen die al in bedrijf
waren voor de wijziging van het Scheepvaart-reglement van kracht werd; voor deze schepen geldt een
maximumsnelheid van 24 knopen. In het Deense Beschermingsgebied geldt een snelheidslimiet van 10
knopen buiten de voornaamste scheepvaartroutes,
Grådyb, Knude Dyb en Lister Dyb.
Het gebruik van luchtkussenvaartuigen en jet
scooters is in het Beschermingsgebied van de Nederlandse en Deense Waddenzee verboden. In het
Duitse Beschermingsgebied zijn luchtkussenvaartuigen overal verboden en jet scooters in de kernzones van de nationale parken. Waterskiën is in het
Nederlandse Beschermingsgebied alleen toegestaan in twee kleine, omschreven gebieden. Het gebruik van jetski’s, jet scooters en soortgelijke vaartuigen is verboden in het Staatsnatuurreservaat
Waddenzee. In de Duitse Waddenzee is het gebruik
van dit soort materiaal in de kernzones van het Beschermingsgebied verboden. In de praktijk kunnen
dergelijke vaartuigen echter niet in het Beschermingsgebied buiten de kernzones worden gebruikt
omdat er een snelheid boven 12 knopen is vereist
om er goed mee te kunnen varen. In het Beschermingsgebied van de Deense Waddenzee is het gebruik van dit soort vaartuigen verboden.

2.4.3 Wadlopen
Nederland
Wadlopen heeft een lange traditie in het Waddenzeegebied. De omvang en ontwikkeling ervan zijn alleen voor de Nederlandse Waddenzee goed gedocumenteerd. In de periode van 1978 tot 1989 is het
aantal personen dat in georganiseerd verband aan
wadlopen deed, gegroeid van 14 258 tot 39 671. In
1996 hebben de Waddenzeeprovincies een interprovinciale verordening betreffende wadlopen uitgevaardigd die voorziet in een vergunningensysteem
met drie categorieën: een A-licentie voor organisaties die tochten voor grotere groepen organiseren
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(zeven in 1996), een B-licentie voor individuele gidsen die het recht geeft groepen van maximaal twaalf
personen te gidsen (128 in 1996) en een C-licentie
voor individuele personen die geen recht geeft als
gids op te treden (34 in 1996). De verordening voorziet in een maximum aantal van 50 500 personen
per jaar die onder begeleiding van organisaties met
een A-licentie het Wad opgaan. Ze verplicht de organisaties het aantal wadlopers bij te houden en voorziet in zonering van de wadlooptochten. Het aantal
tochten dat houders van een B- of C-licentie ondernemen en het aantal personen dat met hen meegaat,
wordt in principe niet bijgehouden, maar veruit de
meeste houders van een B-licentie zijn verbonden
aan organisaties met een A-licentie.
Het aantal wadlopers kan derhalve, wat bovengenoemde categorieën betreft, vrij nauwkeurig
worden vastgesteld. In 1996 bedroeg het aantal
deelnemers aan A-licentietochten en aan tochten
met houders van een B-licentie die verbonden zijn
aan organisaties met een A-licentie 33 354. Naar
schatting hebben de overige houders van een B-licentie nog eens 2900 personen begeleid. Er zijn
geen gegevens beschikbaar voor houders van een
C-licentie, maar aangezien het hierbij gaat om personen die niet als gids mogen optreden, is het aantal wadlopers in deze categorie beperkt. Het totale
aantal personen dat in groepen onder begeleiding
van een gids het Wad opgaat blijft ruim onder de limiet van 50 500. Verder is het aantal wadlopers
sinds 1989 niet gestegen.
Naast wadlopen met bovengenoemde licentiehouders vindt wadlopen plaats via een aantal organisaties die excursies mogen houden ter bevordering van het natuurbewustzijn. Het totale aantal
deelnemers aan dergelijke excursies bedroeg
31 000 in 1996. Tenslotte zijn er, ruw geschat, jaarlijks tussen de 130 000 en 180 000 personen die
wadlopen vanaf drooggevallen of voor anker liggende schepen (de Jong, 1996; Tamminga, 1997).
Sleeswijk-Holstein
In de Sleeswijk-Holsteinse sectie van de Waddenzee hebben in 1992 naar schatting ongeveer
170 000 personen deelgenomen aan wadlooptochten, waarbij ongeveer 60 gidsen waren betrokken.
In de periode 1992-1995 is het aantal gidsen sterk
toegenomen, tot ongeveer 150. Het is niet bekend
of dit heeft geleid tot een toename van het aantal
deelnemers aan wadlooptochten onder begeleiding
van gidsen. Het aantal individuele wadlooptochten
is op 1 miljoen per jaar geschat.
Regulering van wadlooptochten onder begeleiding van gidsen geschiedt per gemeente door middel van verordeningen of richtlijnen. Veiligheid is
daarbij het belangrijkste aspect. De gemeenten geven vergunningen af voor bepaalde gebieden. Voor
wadlooproutes die de kernzone kruisen, geeft de
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Dienst voor het Nationale Park de vergunningen af
(Stock et al., 1996). Voor de Nedersaksische Waddenzee gelden vergelijkbare regels.
Denemarken
In de Deense sectie is wadlopen in het kader van
tochten onder gidsbegeleiding beperkt tot excursies ter bevordering van het natuurbewustzijn. De
licentiehoudende organisatie op het eiland Rømø
heeft, in 1996, 77 wadlooptochten gehouden met
2203 deelnemers (Informatie van Amternes Vadehavssamarbejde). Ook andere informatiecentra in
het gebied organiseren officiële tochten. Bij luchtfotografische surveys zijn ook voetgangers op het
Wad geregistreerd; dezen bleken 91% van het totale aantal registraties uit te maken, waarvan de
meesten op de stranden van de eilanden. Het aantal personen dat in het gebied buiten de stranden
werd geregistreerd bedroeg gemiddeld 750 in juli,
200 in mei/juni en in augustus/september, en 100
in de overige maanden. Het aantal geregistreerde
personen steeg in de beginperiode van de surveys,
1980-1982, van gemiddeld 115 personen tot gemiddeld ongeveer 275, welk aantal sindsdien niet
veranderd is. Op grond van de registraties kan niet
worden berekend hoeveel personen er jaarlijks te
voet het Wad opgaan (Laursen et al. 1997).
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cursies naar de eilanden en de halligen worden
meegerekend. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal
personen dat het halligeneiland Hooge bezoekt op
ongeveer 150 000 per jaar geschat, maar in dit getal zijn ook personen begrepen die gebruik maken
van de reguliere veerdiensten (Stock et al., 1996).
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Figuur 2.5. Verloop van het
aantal overnachtingen in
commerciële ondernemingen
(negen of meer bedden) in
Nordfriesland en
Dithmarschen, 1985-96.
Bron: Stock et al., 1996.

2.4.5 Toerisme en recreatie op het
land

2.4.4 Andere met watersport verband
houdende recreatieve activiteiten
De informatie over andere recreatieve activiteiten
die met watersport te maken hebben is schaars en
onvolledig. Het totale aantal deelnemers aan excursies per boot, vooral naar platen met rustende
zeehonden, bedroeg in 1995 in de Nederlandse
Waddenzee officieel ongeveer 43 000, maar het
werkelijke aantal was groter omdat een paar bedrijven niet in het statistische onderzoek waren opgenomen (de Jong, 1996). Voor de Sleeswijk-Holsteinse Waddenzee wordt het aantal deelnemers
aan boot-excursies naar rustende zeehonden geschat op 60 000 tot 130 000 per jaar. Naast deze
excursies naar de zeehonden moeten de boot-ex-
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Toerisme en recreatie op het land zijn, in termen
van het aantal betrokken personen en het economische belang voor de Waddenzeeregio, veel belangrijker dan watersport, wadlopen en excursies. De effecten ervan op het Samenwerkingsgebied zijn echter nog moeilijker vast te stellen dan de effecten
van de drie genoemde activiteiten in zee. Toerisme
op het land is er zowel binnen als buiten het Samenwerkingsgebied en informatie over deze activiteit dient dan ook betrekking hebben op de Waddenzeeregio, dat wil zeggen het Samenwerkingsgebied en de aangrenzende gemeenten en regio’s.

Jaar

Aantal overnachtingen
(× 106)

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

1995

2.5

Sleeswijk-Holstein Waddenzee regio Nordfriesland en Dithmarschen

1991

16.9

Nedersaksen Waddenzee regio (eilanden en vasteland gemeenten)

1993

21.4

Tabel 2.4. Totaal aantal overnachtingen in de
Waddenzeeregio. Bronnen:
Denemarken: Amternes
Vadehavssamarbejde (Ribe
Amt); Sleeswijk-Holstein:
Stock et al. (1996);
Nedersaksen: Marencic et al.
(1996); Nederland:
Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (1996b).
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Overnachtingen
Een belangrijke indicator voor de omvang van het
toerisme in de Waddenzeeregio is het aantal overnachtingen in commerciële ondernemingen (negen
bedden of meer). Het aantal overnachtingen in de
Waddenzeeregio’s Nordfriesland en Dithmarschen
in Sleeswijk-Holstein vertoont sinds 1985 een aanzienlijke groei van meer dan 40% (Figuur 2.5). Dit
aantal lijkt de laatste jaren te zijn gestabiliseerd. De
ontwikkeling is vergelijkbaar met de ontwikkeling
op de Nedersaksische Waddeneilanden, waar het
aantal overnachtingen in commerciële ondernemingen is toegenomen van 4 411 000 in 1986 tot
5 674 000 in 1995, een toename van bijna 30%.
Daarentegen nam in dezelfde periode op het vasteland van de gehele Nedersaksische Waddenzeeregio het aantal overnachtingen toe van 2 949 000
tot 5 537 000, een toename van bijna 90% (Niedersächsischer Landtag, 1996). De capaciteit, in
termen van het aantal bedden, nam in ongeveer
dezelfde mate toe.
Het aantal overnachtingen in privé-logeergelegenheden met minder dan negen bedden is aanzienlijk en is niet opgenomen in de officiële statistieken. In de Waddenzeeregio Sleeswijk-Holstein
vindt ongeveer 38% van alle overnachtingen in
privé-logeergelegenheden plaats en nog eens 14%
van alle overnachtingen betreft privé-bezoeken en
overnachtingen in een tweede huis (Stock et al.,
1996). In werkelijkheid is het aantal overnachtingen ruwweg twee keer zo hoog als de officiële statistieken aangeven. Dit wordt bevestigd door onderzoeken in de Nedersaksische Waddenzeeregio.
In 1993 bedroeg het aantal overnachtingen op de
Oostfriese eilanden volgens de officiële statistieken
5.8 miljoen en volgens de plaatselijke overheden
8.6 miljoen. Verder is naar schatting het aantal
niet-geregistreerde gasten 5 à 10% hoger dan het
officieel opgegeven aantal.
In 1993 bedroeg het aantal overnachtingen in
de Nedersaksische Waddenzeeregio ongeveer 21.4
miljoen; in de Waddenzeeregio Sleeswijk-Holstein
bedroeg het aantal 16.9 miljoen in 1996 (Stock et
al., 1996; Nordseebäderverband, 1998). Het totale
aantal overnachtingen per jaar in de hele Waddenzeeregio kan worden geschat op circa 53 miljoen in
het midden van de jaren negentig (Tabel 2.4). Zoals
hierboven is aangegeven, vond in de Duitse Waddenzeeregio een substantiële toename plaats, terwijl het aantal in de Nederlandse en Deense secties
relatief stabiel bleef. In de periode 1974/75-1995 is
de logeercapaciteit qua aantal bedden op vier van
de vijf Nederlandse Waddenzee-eilanden met bijna
5000 afgenomen, bijna 8% van de totale capaciteit. De afname werd vooral veroorzaakt door de
sluiting van een aantal hotels, door vervanging van
kampeerterreinen door zomerhuisjes, door de afname van het aantal bedden per zomerhuisje en ten-
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slotte door de verbouwing van een aantal primitieve logeeraccommodaties (boerderijen) tot appartementenhotels (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1996b). De trend in de Nederlandse Waddenzeeregio is dus tegengesteld aan de trend in de
Duitse Waddenzeeregio, waar de logeercapaciteit
aanzienlijk is toegenomen.
Dagjesmensen
Ook het aantal dagjesmensen vormt een indicatie
voor de omvang van het toerisme in de Waddenzeeregio. In de Waddenzeeregio Sleeswijk-Holstein
wordt het aantal dagjesmensen geschat op 11.2 miljoen per jaar. In 1996 genereerden echter slechts 4
miljoen van hen extra inkomen in de regio. De overige dagjesmensen waren mensen die het gebied juist
verlieten, gasten die al in het gebied verbleven en inwoners (Nordseebäderverband, 1998). Het aantal
dagjesmensen in de Deense Waddenzeeregio werd in
1995 op 2.8 miljoen geschat, waarvan er twee miljoen een bezoek brachten aan het eiland Rømø, dat
door een dam met het vasteland is verbonden (Informatie van Amternes Vadehavssamarbejde).
Regulering
Het toerisme en de recreatie op het land zijn onderworpen aan uitgebreide regulering middels allerlei
wetten en verordeningen. Binnen het Beschermingsgebied, de natuurreservaten en de algemene
beschermingsstelsels is voor alle activiteiten en
projecten een vergunning dan wel een ontheffing
op grond van de Natuurbeschermingswetten vereist. Voorts zijn in het Beschermingsgebied uitgebreide informatiesystemen voor toeristen opgezet.
Het informatiesysteem voor bezoekers dat nu in het
Sleeswijk-Holsteinse Beschermingsgebied wordt
opgezet en het uitgebreide stelsel van paden en
wegen dat in het Nedersaksische Beschermingsgebied is opgezet, zijn goede voorbeelden van dergelijke bewegwijzerings- en informatiesystemen, die
ontwikkeld zijn om de verstoring en de schadelijke
effecten van toerisme en recreatie te verminderen.
In de Waddenzeeregio buiten het Beschermingsgebied is het ruimtelijkeordeningsbeleid in de drie
landen een essentieel instrument om toerisme en
recreatieve activiteiten te reguleren. Al verschilt de
planning in zekere mate, de algemene doelstelling
is toerisme en recreatie te reguleren of te stabiliseren door uitbreiding van toeristenaccommodaties
en infrastructuur te beperken. De betreffende bestemmingsplannen en reguleringen zijn te uitgebreid om hier in detail te behandelen en daarom
wordt alleen de Deense situatie beschreven.
In Denemarken hebben de provincies een kader
voor de ruimtelijke ordening geschapen in de vorm
van streekplannen, die de grondslag vormen voor
het gebruik van het land en waaraan de gemeenten
zich bij hun bestuur en bij hun planning moeten
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houden. Het landgebied is in drie zones verdeeld,
namelijk stedelijke zones, plattelandszones en zomerhuiszones. De zomerhuiszones zijn aangewezen
als gebieden bestemd voor recreatie, waar ook zomerhuisjes dienen te worden geconcentreerd om zo
kwetsbare delen van de kust te vrijwaren van bouw
van dergelijke huisjes en de bijbehorende voorzieningen. De grenzen van de huidige zomerhuiszones
in het kustgebied zijn nauwkeurig gedefinieerd en
zullen niet worden verlegd. Verder is een zone van 3
km ingesteld, langs de hele kust, waarin het kustlandschap en het landschapsschoon dienen te worden behouden. Voorzieningen voor recreatieve
doeleinden mogen alleen worden gebouwd als toerisme een beslissende factor is en dan alleen in de
buurt van steden of landinwaarts van de grotere
bestaande recreatiegebieden.

2.5 Visserij
De belangrijkste takken van visserij in de Waddenzee zijn de mossel- (Mytilus edulis), kokkel- (Cerastoderma edule) en garnalen- (Crangon crangon)
visserij. Relatief nieuw is de visserij op strandschelpen (Spisula spec.), eind jaren tachtig geïntroduceerd door vissers die gespecialiseerd waren in visserij op Kokkels. Spisula visserij is binnen het Beschermingsgebied verboden en vindt in de Noordzee plaats, maar gedeeltelijk binnen de driemijlszone. Bijna al deze soorten visserij zijn of worden met
verschillende intensiteit in alledrie de Waddenzeelanden bedreven. Alleen in Sleeswijk-Holstein is
nog een vergunning voor oesterteelt (de ingevoerde
Japanse oester Crassostrea gigas) geldig, die van
kracht zal blijven om reden van traditie. Er zullen
geen nieuwe vergunningen worden afgegeven.

2.5.1 Mosselvisserij
Aanvankelijk werd door de industriële mosselvisserij alleen op natuurlijke banken, vooral op droogvallende platen, op Mossels gevist; in Denemarken
is dat dankzij de nationale wetgeving nog steeds
zo. Tegenwoordig is in Nederland en Nedersaksen
de opbrengst van de visserij op Mossels van voor de
handel geschikte grootte op natuurlijke banken gering in vergelijking tot de hoeveelheden die op
kweekpercelen worden gevangen. Sinds 1950 zijn
de mosselcultures in de Nederlandse en Duitse delen van de Waddenzee sterk uitgebreid. Vandaag de
dag is de totale omvang van het voor mosselkweek
aangewezen gebied in de Waddenzee ongeveer
105.5 km2 (Nederland = ongeveer 65 km2, in gebruik ongeveer 36 km2, Nedersaksen = max. 13
km2, Sleeswijk-Holstein = 27.5 km2 plus 0.5 km2
voor oesterteelt). De totale omvang van het voor
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Trilateraal beleid en beheer
De negatieve effecten van kokkelvisserij worden
op de volgende manieren beperkt:
• visserij op Kokkels is niet toegestaan in het
Duitse deel van het Beschermingsgebied;
• visserij op Kokkels is niet toegestaan in het
Deense deel van het Samenwerkingsgebied
met uitzondering van een paar kleine gebieden
langs de scheepvaartroute naar Esbjerg en in
de Ho Bugt;
• visserij op Kokkels is toegestaan in het Nederlandse deel van het Samenwerkingsgebied
maar is gelimiteerd doordat aanzienlijke gebieden permanent voor de visserij zijn afgesloten;
er kunnen verdere beperkingen worden opgelegd om voedselbestanden voor vogels veilig te
stellen. Er is een systeem van gezamenlijk beheer met de visserijsector, waarin de bescherming en bevordering van de groei van wilde
mosselbanken en Zostera velden centrale elementen zijn. (WSP §§ 4.1.16; 9.1.3).
De negatieve effecten van de visserij op Mossels
worden beperkt doordat aanzienlijke gebieden
voor de visserij zijn gesloten. Bovendien wordt bij
het beheer van de mosselvisserij gestreefd naar,
onder andere, bescherming en bevordering van de
groei van wilde mosselbanken en Zostera velden.
(WSP §§ 4.1.17; 9.1.4).
De visserij op Mossels zal in principe worden beperkt tot het sublitoraal. Op grond van nationale
beheerplannen, die zijn beschreven in het Voortgangsrapport, kan visserij op droogvallende platen worden toegestaan. De visserijsector wordt
opgeroepen informatie te verschaffen omtrent
haar huidige werkwijzen, en mogelijkheden te
onderzoeken om de effecten van mosselvisserij in
het algemeen en van mosselzaadvisserij in het
bijzonder tot een minimum te beperken. (WSP §§
4.1.18, 9.1.5).
Het huidige areaal mosselkweekpercelen zal niet
worden uitgebreid. (WSP § 4.1.19).
De bestaande vergunning voor oesterteelt zal om
redenen van traditie van kracht blijven. In overeenstemming met de vergunning komen de
geïmporteerde oesters uit kwekerijen en staan ze
onder veterinair toezicht. Er zullen geen nieuwe
vergunningen worden afgegeven. (WSP § 4.1.20).
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)
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mosselkweek aangewezen gebied is in de afgelopen
jaren in de verschillende regio’s van de Waddenzee
verminderd en zal in Sleeswijk-Holstein voor het
jaar 2006 met nog eens 750 ha worden teruggebracht. ‘Mosselzaad’ wordt in principe op natuurlijke, sublitorale banken gevist en over de kweekpercelen verspreid, waar ze groeien tot ze een voor de
handel geschikte grootte hebben bereikt. In elk land
zijn periodes vastgesteld waarin wel of niet mag
worden gevist. Enige elementaire informatie betreffende het mosselbeheer in de verschillende landen wordt verschaft in Tabel 2.5. De voor mosselvisserij gesloten gebieden in de verschillende landen zijn aangegeven in Figuur 2.6 en de totale aanvoer van Mossels in alle regio’s van de Waddenzee
in Figuur 2.7.
Het grootste deel van de mosselaanvoer wordt
verhandeld binnen Nederland, waar de vraag sinds

de jaren zestig groot en constant is. Een aanzienlijk
deel van de Duitse productie wordt naar Nederland
gebracht ter verwerking en verkoop. Alleen in jaren
waarin de vangst in Nederland gering is, is de
vangst in andere delen van de Waddenzee hoger.
De opbrengsten zijn gerelateerd aan markttrends.
Denemarken
De mosselvisserij in het Deense Samenwerkingsgebied verschilt hierin van de mosselvisserij in Duitsland en Nederland, dat zij uitsluitend op wilde, natuurlijke banken plaatsvindt. Sinds 1989 is het exploitatiepatroon radicaal veranderd. Mosselvisserij
is alleen toegestaan op eetbare Mossels en is in ongeveer 50% van de getijdenbekkens ten oosten van
de eilanden verboden (zie Figuur 2.6). In de jaren
negentig varieerde het areaal aan natuurlijke mosselbanken van 6.5 km2 tot 11 km2, wat gelijk staat
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Figuur 2.7. Totale aanvoer
van Mossels in alle regio’s
van de Waddenzee sinds
1965, in tonnen. De getallen
voor Nederland geven
minimumhoeveelheden aan.
Een deel van de Mossels
wordt gebruikt om
kweekpercelen in het
Deltagebied aan te vullen en
wordt in de statistieken
vermeld als Zeeuwse
mossels. Ook geëxporteerd
mosselzaad is niet in de
cijfers opgenomen.
DK: Denemarken
FRG Nds: Nedersaksen
FRG: Duitsland (totaal)
NL: Nederland
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aan 1.8% tot 3% van dat deel van de Deense Waddenzee waar mosselvisserij is toegestaan (Phil &
Kristensen, 1998). In de overige gebieden beslist
het Ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij
waar de vissers mogen vissen. Het aantal uitgegeven vergunningen werd teruggebracht van 40 tot 5.
Sinds 1990 hebben vijf schepen vergunning gekregen voor mosselvisserij in het gebied. De vergunningen worden per jaar verleend. Voor elk schip is een
jaarquotum vastgesteld en daarnaast geldt voor elk
schip een vangstbeperking per dag of per week. De
minimale handelsgrootte is op 5 cm gesteld en de
bijvangst van ondermaatse Mossels mag 10% bedragen. De jaarlijkse aanvoer van Mossels bedroeg
tussen 1990 en 1994 gemiddeld circa 4400 ton
(toegestane vangst: 5000 ton per jaar). In 1995,
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1996 en 1997 bedroeg de aanvoer respectievelijk
(circa) 9545 ton, 2648 ton en 324 ton (Figuur 2.7).
Duitsland
In Duitsland wordt met twaalf schepen mosselvisserij bedreven, vier in Nedersaksen en acht in Sleeswijk-Holstein (Noordfriese Waddenzee).
Nedersaksen
In Nedersaksen is mosselvisserij verboden in 39%
van de kernzone van het nationale park (Beschermingsgebied), dat ongeveer 25% van het hele Beschermingsgebied beslaat (zie Figuur 2.6). De mosselvisserij buiten deze gebieden valt onder een beheersplan dat tot 2003 van kracht is. Uit hoofde
van dit plan mag geen visserij op natuurlijke con-

Waddenzeebeschermingsgebied

Aantal schepen
(vergunningen;
in NL: firma’s)

Kweekpercelen (ha)
Minimum maat
(potentieel en gebruikt) consumptie
mossel

Quota Opmerkingen

Nederland
Nedersaksen

ongeveer 85 firma’s
4 schepen
(4+1 geregistreerd
in 1996)

6500 ha (3600 in use)
max. 1300 ha

+1
-

Hamburg

-

> 5 cm
> 5 cm

-

-

Sleeswijk-Holstein 8

2750 ha

- (min. verblijftijd
van tien maanden
op kweekpercelen)
(niet in de kernzone)

Denemarken

-

-> 5 cm

5

-

gesloten
gebied vooral
tussen Weser
en Elbe

Tabel 2.5. Mosselbeheer in
de verschillende landen.
+ = bestaand; - = niet
bestaand; 1quota bepaald
door de visserij organisatie
of, in het geval van
voedselschaarste voor
vogels, door de overheid.
Bron: Stock et al., 1996.

vissen in de
kernzone van
het Nationaal
Park verboden;
visserij op zaad
toegestaan op
meeste banken

+
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Figuur 2.8. Totale aanvoer
van Kokkels sinds 1977 in
alle regio’s van de
Waddenzee, in tonnen.
Nederland: NL (natgewicht,
berekend uit vleesgewicht =
16% van het natgewicht);
Nedersaksen: Nds
(natgewicht, berekend uit
vleesgewicht = 15% van het
natgewicht); SleeswijkHolstein: SH (natgewicht);
Denemarken:
DK (natgewicht).
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sumptiemossels plaatsvinden in het eulitoraal.
Mosselzaadvisserij mag zowel in het litoraal als in
het sublitoraal plaatsvinden, maar ongeveer de
helft van de litorale banken met een goed ontwikkelingspotentieel is van bevissing uitgesloten.
Hamburg
Na de instelling van het nationale park in de Hamburgse Waddenzee, in april 1990, werd elke vorm
van mosselvisserij verboden in de kernzone van het
nationale park. In de overige gebieden maken technische problemen de mosselvisserij onmogelijk.
Sleeswijk-Holstein
In het Beschermingsgebied van Sleeswijk-Holstein
geldt voor de periode 1996-2016 voor het beheer
van de mosselvisserij de volgende overeenkomst
met de visserijsector: vermindering van het areaal
mosselpercelen van 28 km2 tot 20 km2 (waarvan 0.5
ha oesterculture), beperking van het aantal schepen
(vergunningen) tot acht, geen mosselvisserij op platen en geen visserij op natuurlijke consumptiemossels in het sublitoraal. De mosselzaadvisserij wordt
beperkt tot het sublitoraal en in de kernzone van het
nationale park is mosselzaadvisserij alleen in drie
kleine gebieden toegestaan. Voorts staan de mosselbestanden en de mosselvisserij zelf onder toezicht
van een beheersinstantie voor de mosselvisserij en
vindt monitoring plaats (zie Figuur 2.6).
In de periode 1965-1980 bedroeg de jaarlijkse
aanvoer in Duitse havens ongeveer 10 000 ton. De
aanvoer was het hoogst in 1984, met 61 087 ton.
Sinds 1990 is jaarlijks ongeveer 25 000 ton aangevoerd (zie Figuur 2.7).
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Nederland
In Nederland zijn ongeveer 85 bedrijven betrokken
bij de mosselkweek, op ongeveer 480 percelen. Deze bedrijven hebben ook vergunning om op mosselzaad te vissen in die delen van de binnenwateren
en de kustwateren die niet tot de gesloten gebieden behoren. De jaarlijkse aanvoer van Mossels in
de Nederlandse Waddenzee wordt in Figuur 2.7
vermeld. In de periode tussen 1965 en 1996 bedroeg de gemiddelde aanvoer per jaar van Mossels
uit de Waddenzee 57 000 ton. In de periode tussen
1987 en 1996 bedroeg de aanvoer per jaar gemiddeld 44 000 ton.
Op grond van het Nederlandse beleid, dat tot
2003 geldt, evenwicht te houden tussen visserijactiviteiten en natuurwaarden, is 25% (vijf gebieden)
van het eulitorale gebied in het Nederlandse Beschermingsgebied permanent gesloten voor de visserij op mosselzaad en op Kokkels (zie Figuur 2.6).
Bovendien wordt in jaren met beperkte voedselvoorraden voor vogels 60% van de gemiddelde
voedselbehoefte van vogels voor hen gereserveerd.
Buiten de gesloten gebieden is de visserij gehouden
aan een beheersplan dat onder andere bepaalt dat
in principe geen mosselzaadvisserij mag plaatsvinden in het eulitoraal. Alleen wanneer de sublitorale
bestanden klein zijn (minder dan 400 000 ton) is
visserij in het eulitoraal toegestaan, met uitzondering van gebieden die een goed potentieel hebben
voor de ontwikkeling van stabiele banken (10% van
het eulitoraal, inclusief de reeds gesloten gebieden). Deze maatregelen beschermen ook de zeegrasvelden.
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2.5.2 Kokkelvisserij
Kokkels worden op natuurlijke banken gevist met
de kokkelkor, een spijlenkooi op sleden waartussen
een mes is geplaatst. Via een spuitmond voor het
mes wordt het zand van de Kokkels gespoeld, waarna ze door een hydraulische bodemzuiger uit de kor
worden gezogen. In Nederland vindt ook handmatige kokkelvisserij plaats voor handelsdoeleinden.
Kokkels bereiken na één of twee jaar een voor de
handel geschikte grootte. De totale aanvoer van
Kokkels in de verschillende subregio’s van de Waddenzee sinds 1977 wordt in Figuur 2.8 aangegeven.
Nederland
De mechanisatie van de kokkelvisserij is in Nederland tussen 1960 en 1970 begonnen en is sindsdien
steeds meer geïntensiveerd. Sinds 1993 is de aanvoer van Kokkels aan de vogelstand en de voedselbehoefte van vogels gerelateerd. In overeenstemming met het beleid evenwicht te houden tussen
visserijactiviteiten en natuurwaarden in het Nederlandse Beschermingsgebied, is 25% (vijf gebieden)
van het eulitorale gebied permanent gesloten voor
de visserij op Kokkels en mosselzaad, en in jaren
met beperkte voedselvoorraden voor vogels wordt
60% van de gemiddelde behoefte van vogels voor
hen gereserveerd (zie boven). Buiten de gesloten
gebieden is kokkelvisserij niet toegestaan in gebieden met een goed potentieel voor de ontwikkeling
van mosselbanken (5% van het eulitoraal). Als de
bestanden buiten deze gebieden minder dan 3000
ton kokkelvlees bedragen dan is visserij in een deel
van de gebieden met een goed potentieel voor de
ontwikkeling van mosselbanken wel toegestaan.
Het gebied met het beste potentieel voor de ontwikkeling van mosselbanken (2% van het eulitoraal) blijft echter in alle gevallen gesloten. De bovengrens voor de aanvoer van Kokkels is op 10 000
ton vlees gesteld.
In 1997 zijn 36 vergunningen voor de visserij op
Kokkels verleend (voor 22 schepen!) en dit aantal
zal in de toekomst niet worden verhoogd. De kokkelvangst in het Beschermingsgebied in de Nederlandse Waddenzee bedroeg in de jaren 1992-1996
gemiddeld 2630 ton vlees per jaar. In 1998 werd
9600 ton gevangen, een record.
Duitsland
In Duitsland is de kokkelvisserij ongeveer in 1973
begonnen. Er is weer een eind aan gemaakt in
Sleeswijk-Holstein, in de herfst van 1989, en in het
Beschermingsgebied van Nedersaksen (het nationale park), in 1992. In 1997 is echter in Nedersaksen een vergunning voor kokkelvisserij afgegeven
voor een gebied binnen het Samenwerkingsgebied
maar buiten het Beschermingsgebied. Na de instelling van het Hamburgse nationale park in de Wad-
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denzee, in april 1990, is visserij op Mossels en Kokkels verboden in de kernzone van het nationale
park, die bijna het gehele Beschermingsgebied en
het Samenwerkingsgebied omvat.
Denemarken
Kokkelvisserij is toegestaan in drie kleine gebieden
binnen een gebied van ongeveer 6 km2 rond het
Grådyb-bekken. Dit gebied maakt 1.7% uit van het
deel van de Deense Waddenzee waar visserij is toegestaan. Binnen dit gebied is kokkelvisserij toegestaan van 1 augustus tot 29 februari (tijdelijk niet
in september en oktober). Jaarquota’s worden vastgesteld op basis van schattingen van de beschikbare kokkelbestanden binnen de voor de visserij geopende gebieden waarbij, anders dan in Nederland,
geen rekening wordt gehouden met de voedselbehoefte van vogels. Hierbij gaat men er van uit dat
de vogels voldoende Kokkels kunnen vinden in de
voor de visserij gesloten gebieden. Er is maar één
schip met een vergunning, dat alleen overdag en
gedurende beperkte perioden mag vissen.

2.5.3 Overige schelpdiervisserij
Waar de visserij op Mossels, Oesters en Kokkels min
of meer beperkt is tot het Samenwerkingsgebied,
wordt op strandschelpen (Spisula spp.) hoofdzakelijk buiten de driemijlszone en gedeeltelijk buiten
de twaalfmijlszone gevist. Vissers die gespecialiseerd waren in de kokkelvisserij zijn aan het eind
van de jaren tachtig met het oogsten van deze
schelpdieren begonnen. Voor de Nederlandse vissers is deze visserij winstgevend alternatief in het
seizoen waarin de visserij op Kokkels is gesloten of
wanneer de kokkelbestanden klein zijn. In Nedersaksen vindt geen visserij op Spisula plaats. In Sleeswijk-Holstein en Denemarken is aanvoer van Spisula in 1992 begonnen. De aanvoer van Spisula in de
verschillende regio’s van de Waddenzee sinds 1992
wordt in Tabel 2.6 vermeld.
In Nederland is één schip experimenteel uitgerust voor de visserij op Mesheften (Ensis directus)
en worden kammossels (Pecten spp.) geregeld door
boomkorren als bijvangst aangevoerd, meestal gevangen in het zuidelijk deel van de Noordzee. In
Denemarken en Duitsland zijn de vissersvloten op
dit moment niet uitgerust voor de vangst van deze
soorten.
Er is niet veel kennis beschikbaar omtrent de
dichtheid en distributie van Spisula-bestanden en
er is ook weinig bekend over de biologie van deze
soorten. In 1995 is een monitoringprogramma van
start gegaan. Het is onmogelijk te voorspellen hoe
de populaties zullen reageren op de nieuwe visserij,
maar het is wel bekend dat strandschelpen, net als
Kokkels, zeer dynamische soorten zijn. Het staat
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Tabel 2.6. Aanvoer per jaar
van Spisula in de Deense,
Duitse en Nederlandse
Waddenzee, in tonnen.
Spisula solida: vleesgewicht
= 20% van het natgewicht;
Spisula subtruncata:
vleesgewicht = ±10-12%
van het natgewicht.

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

Sleeswijk-Holstein
(Spisula solida)
nat gewicht

Nedersaksen,
gevangen in SH
(Spisula solida)
nat gewicht (vlees)

Nederland
(Spisula
subtruncata)

1992

484

425

geen aanlanding

1993

1 651

1 300

geen aanlanding

1994

2 614

900

2 810 (562)

geen data per jaar
beschikbaar
jaarlijks markt ca.
3000-4000 ton vlees
= 30 000 – 40 000 ton
natgewicht

1995

3 136

1 560 (312)

1996
1997

geen aanlanding
geen aanlanding

6 233 + 153 vlees
= 6 998
109
geen aanlanding

Jaar

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

met 28% van het voor 1993 gerapporteerde bevisbare bestand en met 11.4% van het totale S. solida
bestand (Kristensen, 1996a). In 1996 is het hele S.
solida bestand in de twee visgebieden door onbekende oorzaken verdwenen.
Duitsland
In Duitsland zijn in Sleeswijk-Holstein zes vergunningen voor Spisula-visserij afgegeven. De jaarlijkse
aanvoer bedroeg tussen 1992 en 1995 minimaal
425 ton (1992) en maximaal 6233 ton (1995). In
1996 vond ook enige visserij plaats. In Nedersaksen
wordt niet op Spisula solida gevist, maar in 1994
en 1995 werd respectievelijk 311 en 562 ton in Nedersaksische havens aangevoerd, gevangen buiten
de kustwateren van Sleeswijk-Holstein. De minimum aanvoerlengte voor S. solida is in Duitsland 30
mm. Wat de vergunningen betreft die in Denemarken en Sleeswijk-Holstein reeds zijn afgegeven voor
de exploitatie van Spisula solida, geldt dat een
jaarlijkse productie van meer dan 20 000 ton nodig
is om de exploitatie rendabel te maken.

Denemarken
In Denemarken zijn ongeveer vijf vergunningen
verleend maar slechts één schip is daadwerkelijk in
bedrijf geweest. In Denemarken geldt een wettelijke minimum aanvoergrootte van ongeveer 13 bij 35
mm voor Spisula. In 1996 en 1997 heeft geen visserij op Spisula solida plaatsgevonden. De totale
geregistreerde aanvoer bedroeg in Denemarken
7885 ton in de jaren 1992-1995, wat overeenkomt
Figuur 2.9. Totale aanvoer
van garnalen voor menselijke
consumptie in de
Waddenzee-landen sinds
1981, in tonnen. De
gegevens voor Denemarken
omvatten aanvoer door
zowel Deense als nietDeense schepen. De
gegevens voor Nederland
omvatten alleen aanvoer van
in de Waddenzee gevangen
garnalen.

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

2.5.4 Garnalenvisserij
In alledrie de Waddenzee-landen vindt de visserij
op de Garnaal (Crangon crangon) voornamelijk buiten de Waddenzee plaats, dus in de Noordzee. Visvangst is daar ook ‘s winters mogelijk. In het Beschermingsgebied zijn alleen het hele Deense deel
en 95% van het nationale park van Hamburg voor
garnalenvisserij gesloten. Binnen het Duitse deel
van het Samenwerkingsgebied wordt de garnalenvisserij bedreven met trawlers die meestal twee
boomkorren hebben van 9-12 m breed, met een gewicht van 500-900 kg per stuk. Nederlandse garnalenvissers mogen geen bomen van meer dan 9 m
lengte gebruiken. Alleen in Nedersaksen worden
garnalen voor de productie van veevoer gevangen.
De meeste vissersschepen worden zowel voor de
garnalenvisserij als voor de visserij op platvis gebruikt. Op welke soort wordt gevist laat men afhangen van de te verwachten omzet en winstgevendheid. Het aantal schepen dat bij de garnalenvisserij
is betrokken - ongeveer 370 in totaal - is de laatste
tien jaar ongeveer gelijk gebleven. Door het gebruik
van grotere schepen en door mechanisering van zowel de visvangst zelf als het sorteren is de intensiteit van de visserij echter toegenomen. De aanvoergegevens, die in elk van de drie landen worden bijgehouden, geven niet altijd aan of de vis binnen of
buiten het Samenwerkingsgebied is gevangen. In
1995 is in de Waddenzee ongeveer 15 000 ton garnalen gevangen (zie Figuur 2.9).
In november/december 1997 is een internationale overeenkomst gesloten waarbij visserij in het
weekeinde en in de winter werd verboden. Deze
overeenkomst is door de vissers van de drie Waddenzee-landen op eigen initiatief gesloten om de
markt en de prijs van garnalen te stabiliseren. Als de
prijs onder de vijf gulden per kilo zakt treden beperkingen ten aanzien van tijd en aanvoer in werking.
Denemarken
In de Deense wateren ten westen van de ‘Garnalengrens’ (GG), die van het schiereiland Skallingen
naar Rømø loopt, is in de afgelopen tien jaar met
21 à 27 vergunninghoudende schepen op garnalen
gevist. Op naleving van de GG wordt sinds 1977
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toegezien. De aanvoer bedroeg in Denemarken gedurende de afgelopen tien jaar gemiddeld rond
1500 ton per jaar met een waarde van ongeveer 5
miljoen euro, maar de aanvoer is de laatste twee
jaar toegenomen. (In Figuur 2.9 worden de gegevens over de aanvoer door Deense en buitenlandse
schepen samengevat). De belangrijkste aanvoerhavens zijn Havneby en Esbjerg. De voornaamste visseizoenen zijn het tweede en het derde kwartaal
(Kristensen & Wellendorph, 1995).
Duitsland
In het Duitse deel van de Waddenzee bedraagt de
garnalenvangst ongeveer 10 000 ton per jaar met
een waarde van 20-30 miljoen euro. In SleeswijkHolstein zijn 107 schepen bij de garnalenvisserij
betrokken (1996). In Nedersaksen werd de garnalenvisserij in 1997 bedreven met 121 vergunninghoudende schepen die uitsluitend op garnalen visten en met nog eens 31 schepen die normaal voor
de platvisvisserij worden gebruikt maar waarmee in
dat jaar op garnalen werd gevist.
In Nedersaksen wordt in de tweede helft van het
jaar op garnalen voor veevoerproductie gevist, in
1995 nog door twee bedrijven maar sindsdien nog
maar door één. Deze bedrijfstak is niet erg winstgevend maar qua gewicht - een aanvoer van 1500 tot
3000 ton per jaar - komt de omvang van deze vorm
van garnalenvisserij overeen met ongeveer de helft
van de hoeveelheid die voor menselijke consumptie
in Nedersaksen wordt aangevoerd.
Na de instelling van het nationale park in de
Hamburgse Waddenzee, in april 1990, is de visserij
op Mossels en garnalen verboden in de kernzone
van het nationale park, dat bijna het gehele Beschermingsgebied en het Samenwerkingsgebied
beslaat. Op grond van de wet op het nationale park
zijn echter uitzonderingen mogelijk voor visserij op
garnalen voor menselijke consumptie in drie zeegaten binnen de kernzone. Dat zijn tevens de enige
aangewezen en bebakende bevaarbare wateren in
het Beschermingsgebied. Alle andere gebieden buiten het Beschermingsgebied en binnen het Samenwerkingsgebied zijn niet geschikt voor garnalenvisserij.
Nederland
In Nederland hebben ongeveer 90 schepen een vergunning om op Garnalen te vissen. De gemiddelde
vangst per jaar was in Nederland 8500 ton in de
periode 1991-1995, waarvan 2800 ton in de Waddenzee werd gevangen. Het gebruik van sorteermachines is in Nederland verplicht, omdat daardoor de
bijvangst sterk wordt verminderd.
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2.6 Jacht
Trilateraal beleid en beheer
Van oudsher wordt in de Waddenzee gejaagd. In de
loop der tijd zijn echter de methoden, de uitrusting
en ook de doeleinden veranderd, evenals de wetgeving en de publieke opinie ten aanzien van jagen.
De jacht op watervogels betreft een aantal eenden, ganzen- en steltlopersoorten, afhankelijk van het
land. In de Waddenzee wordt niet meer op zeehonden gejaagd. (In Nederland is deze jacht in 1962
verboden, in Nedersaksen in 1973, in SleeswijkHolstein in 1974 en in Denemarken in 1976). In de
verschillende landstreken worden om uiteenlopende redenen ontheffingen verleend voor de jacht op
stropende Katten (Felis domesticus), Konijnen (Oryctolagus cuniculus), Hazen (Lepus europeus),
Reeën (Capreolus capreolus) en Fazanten (Phasianus colchicus) (Jepsen, 1993).
In vroeger tijden behoorden de jacht op zeehonden en het vangen van watervogels - hoofdzakelijk
ganzen en eenden - tot het normale levensonderhoud van de bewoners van de Waddenzee-eilanden
en de kuststreken. Watervogels werden ook gevangen voor de verkoop, om zo het inkomen te vergroten. De vele eendenkooien die nog langs de kust zijn
aan te treffen getuigen hiervan. Sommige ervan zijn
opgeknapt en fungeren onder andere als museum,
terwijl andere nog in gebruik zijn. Tegenwoordig is
jagen hoofdzakelijk een recreatieve bezigheid, met
uitzondering van de jacht op Konijnen ter bescherming van de kust. De jacht in de moerasgebieden
achter de dijken is in sommige gebieden intensiever
dan de jacht in de Waddenzee zelf, in termen van het
aantal jagers, jachtdagen en buit (Rudfeld, 1990).

2.6.1 Denemarken
In het Deense Samenwerkingsgebied wordt op drie
manieren gejaagd: op de kwelders, met motorboten en in de getijdengebieden. Eendenkooien mogen sinds 1931 niet meer worden gebruikt. In 1992
is bij wet bepaald dat jagen in het Samenwerkingsgebied geleidelijk zal worden uitgebannen, in overeenstemming met de trilaterale besluiten van 1991.
Vanwege eindeloze discussies heeft de Deense Adviesraad voor de Waddenzee echter pas in 1997 een
akkoord kunnen sluiten over de herziening van het
jachtstelsel. Op grond van dit akkoord is sinds 1998,
met de afkondiging van de herziene wet, jagen in
het Beschermingsgebied van de Deense Waddenzee (het huidige Fauna- en Natuurreservaat) verboden, behalve in een kweldergebied van ongeveer
3.5 km2 dat op het vasteland ligt boven de gemiddeld hoogwaterlijn. Voorts is van 1 oktober tot 31
januari jagen vanaf voor anker liggende schepen of
te voet (wadend) toegestaan ten westen van de lijn
die de buitenste punten van de eilanden verbindt.
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De jacht op trekvogels is of zal in het Beschermingsgebied of in een ecologisch en qua grootte
vergelijkbaar gebied binnen het Samenwerkingsgebied, geleidelijk worden uitgebannen. (WSP §
9.1.11).
In het Samenwerkingsgebied mogen geen loden
hagelkorrels worden gebruikt. (WSP § 9.1.12).
De jacht op niet-migrerende soorten is in het Beschermingsgebied in principe alleen toegestaan
als de migrerende soorten daarvan geen nadeel
ondervinden. (WSP § 9.1.13).
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)

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

2.6.2 Duitsland
In Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Nedersaksen
vormt de Jachtwet van de Bondsrepubliek (Bundesjagdgesetz) het raamwerk van de jachtwetten van
de deelstaten (Landesjagdgesetze). Voor de soorten
die voor de jacht geschikt zijn, zijn de jachtseizoenen door de Bond bij verordening vastgesteld maar
de deelstaten mogen de duur van het jachtseizoen
verkorten. Een overeenkomst tussen de Jagersbond
en het Bondsministerie van Voedsel, Landbouw en
Bosbouw beveelt aan geen loden hagelkorrels te
gebruiken bij de jacht op watervogels in bepaalde
gebieden met een lage sedimentatiesnelheid. Wanneer deze aanbeveling onvoldoende effect sorteert,
zal worden overwogen een wettelijk verbod in te
stellen. In Sleeswijk-Holstein is het gebruik van loden hagelkorrels in alle natuurreservaten verboden.
Sleeswijk-Holstein
Sleeswijk-Holstein is de enige staat in het Samenwerkingsgebied met een open seizoen voor de jacht
op Rotganzen (Branta bernicla), namelijk van 1 november tot 15 januari van een half uur voor zonsopgang tot 10 uur ‘s morgens. In de kernzone van

Menselijke activiteiten

het Beschermingsgebied (het nationale park) van
Sleeswijk-Holstein is jagen verboden sinds dit reservaat in 1985 is ingesteld. De jacht op watervogels is op de wadplaten binnen het Beschermingsgebied, met uitzondering van de monding van de
Elbe, sinds 1989 verboden. Jagen wordt geleidelijk
uitgebannen in de jachtgebieden op de kwelders
binnen het Beschermingsgebied. Deze gebieden
omvatten ook de 150 m brede strook tussen de
grens van het Beschermingsgebied en de dijk. In
1998 was jagen nog toegestaan in zes jachtgebieden (vroeger 65). In 2003 zal de jacht in deze gebieden gefaseerd zijn uitgebannen. In een 58 km2
groot slikplatengebied in de monding van de Elbe is
jagen tot 2012 toegestaan, maar er wordt over gedacht de datum tot 2000 te vervroegen. Op gevogelte en wild dat om de pels wordt gejaagd mag
volgens de jachtwetten van de deelstaat worden
gejaagd op de eilanden en op de grote halligen
Langeneß, Oland, Hooge, Gröde en Nordstrandischmoor (dat wil zeggen in de delen van het Samenwerkingsgebied buiten het Beschermingsgebied) en
ook in gebieden aan de landzijde van de zeedijken
op de vastelandskust. Jagen op wild gevogelte is
echter niet toegestaan in de wetlands-natuurreservaten die aan het Samenwerkingsgebied grenzen.
Om schade aan landbouwgewassen te voorkomen, worden op de eilanden en langs de kust van
het vasteland in het gesloten seizoen vergunningen
afgegeven voor de jacht op landbouwgronden op
Brandganzen (Branta leucopsis), Grauwe ganzen
(Anser anser), Rotganzen en Smienten (Anas penelope) en Wilde eend (Anas platyrhynchos). Het aantal Rotganzen dat aan de westkust van SleeswijkHolstein wordt geschoten, is sinds 1991/92 gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat er in
het voorjaar meer vogels mogen worden geschoten
om vogels van de gewassen weg te houden. Sedert
de vroege jaren negentig zijn ook meer vergunningen afgegeven vanwege de sterk toegenomen
schade die door Smienten aan gewassen werd toegebracht. Sinds in Sleeswijk-Holstein het aantal
geschoten vogels per soort wordt bijgehouden,
fluctueert het aantal geschoten Rotganzen tussen
536 en 1342 per jaar. Deze aantallen zijn klein in
vergelijking tot het aantal vogels dat het gebied in
het voor- en najaar gebruikt en het effect van deze
lage jachtdruk kan als marginaal worden beschouwd, al zou het toch tot een verschuiving in de
distributie kunnen leiden en de gevoeligheid voor
verstoringen kunnen vergroten.
Op grond van het Halligen Programma is het
schieten van Rotganzen niet toegestaan tijdens het
gesloten seizoen, wat betekent dat er op de halligen buiten het jachtseizoen geen speciale jachtvergunningen mogen worden afgegeven. Het Compensatiestelsel betreffende natuurlijke kwelders van
het Halligen Programma, dat voorziet in schade-
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loosstelling voor boeren die in hun kweldergebied
geen landbouw kunnen bedrijven, verbiedt verstoring van (en daarmee jacht op) rustende en voedselzoekende Rotganzen in die gebieden waar het
programma van kracht is. Het Halligen Programma
financiert activiteiten die natuurbehoud bevorderen, biedt schadeloosstelling voor beperkingen van
landbouwactiviteiten en biedt schadeloosstelling
voor door Rotganzen veroorzaakte schade aan weidegebieden.
De traditionele manier van eendenvangst met
eendenkooien is nog steeds toegestaan in vier eendenkooien op het eiland Föhr, in de periode tussen
1 september en 15 december. Per seizoen mogen
maximaal 600 Wilde eenden worden gevangen.
Hamburg
Met de instelling, in april 1990, van het nationale
park in de Hamburgse Waddenzee werd jagen in
het gehele Beschermingsgebied verboden. Volgens
de wet op het nationale park zijn echter op het eiland Neuwerk binnen de dijken ontheffingen mogelijk voor de jacht op stropende Katten en voor de
regulering van de hazenstand. De hazenstand op
het eiland, op een binnendijks gebied van 0.9 km2
levend, wordt geschat op ongeveer 200 dieren met
nog eens 50 dieren die buitendijks leven. Op het eiland leven geen natuurlijke predatoren van de Haas
zoals Vossen (Vulpes vulpes), marters (Martes spp.)
of Bunzingen (Putorius putorius) en daarom is regulering van de stand nodig om in het gebied landbouw te kunnen bedrijven. De Haas moet echter
wel worden behouden. Ieder jaar worden maximaal
60 hazen geschoten.
Nedersaksen
Sedert 1 januari 1995 is de jacht op de wadplaten,
jachtgebieden die onder de gemiddeld hoogwaterlijn liggen, in het hele Samenwerkingsgebied van
Nedersaksen geleidelijk afgeschaft. Volgens de
doelstelling mag jacht op de kwelders die de staat
toebehoren in de toekomst alleen worden uitgeoefend als dit in overeenstemming is met de beschermingsdoelstellingen. De verordening op het nationale park legt geen beperkingen op aan de jacht in
verpachte gebieden boven de gemiddeld hoogwaterlijn. In de kernzone is jacht op watervogels echter verboden, waarbij een uitzondering mogelijk is
voor jacht op de eilanden gedurende tien dagen per
jaar. Opgemerkt dient te worden dat ook delen van
de eilanden tot de kernzones van het nationale park
behoren. Hier is jagen nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld op Hazen en andere zoogdiersoorten en op
gevogelte als Fazanten. Bij pachtovereenkomsten
legt de overheid als grondeigenaar meer beperkingen op, zoals een jachtverbod in de kwelders op
sommige delen van de eilanden (met name de oostelijke delen) en een korter jachtseizoen. Nieuwe
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pachtovereenkomsten verbieden het jagen in kwelders tijdens vloed en tijdens internationale teldagen van watervogels. Het Duitse deel van het Dollardgebied behoort niet tot het nationale park maar
is in 1980 aangewezen als natuurreservaat en
maakt daardoor deel uit van het Beschermingsgebied. Op de kwelders, die ongeveer 3.7 km2 van het
natuurreservaat beslaan, gelden geen jachtbeperkingen en in dit gebied wordt naar verhouding intensief gejaagd.

2.6.3 Nederland
In Nederland is jagen op de wadplaten of met motorboten verboden, zodat de jacht in het Beschermingsgebied (PKB-gebied) beperkt is tot gebieden
die boven de gemiddeld hoogwaterlijn liggen, namelijk de kwelders en de duinen en een aantal
landinwaarts gelegen gebieden buiten het Samenwerkingsgebied. Er mag ook niet worden gejaagd
tijdens vloed. Jagen op de kwelders is alleen geoorloofd op grond in particulier eigendom (ongeveer
25 km2); dit is ongeveer 50% van het totale kweldergebied. Maar bijna alle kwelders in particulier
eigendom vallen onder de Natuurbeschermingswet.
Dat betekent dat geen vergunningen worden afgegeven voor jacht in deze gebieden behalve in uitzonderlijke gevallen, namelijk bij schade aan de natuur of aan de zeewering. Volgens de nieuwe nationale Flora- en Faunabeschermingswet, die in 1999
van kracht wordt, mag op de volgende soorten worden gejaagd (tijdens de vastgestelde jachtseizoenen): Wilde eend, Kolgans (Anser albifrons), Patrijs
(Perdix perdix), Fazant, Konijn en Haas.
Er zijn in totaal zeventien geregistreerde eendenkooien op de Waddenzee-eilanden en op de
vastelandskust, waarvan er tien tot twaalf nog in
gebruik zijn. Daarvan liggen er vier buitendijks op
Terschelling binnen het Beschermingsgebied. Rond
geregistreerde eendenkooien mag in een cirkel met
een diameter van ongeveer 1100 m niet worden gejaagd. Er zijn geen recente vangstgegevens voor
eendenkooien in het Samenwerkingsgebied bekend.
Afgaand op gegevens uit eerdere jaren bestaat de
vangst voornamelijk uit Wilde eenden (1989/90:
per eendenkooi ongeveer 1000 Wilde eenden, 100
Smienten, 100 Wintertalingen (Anas crecca) en
kleine aantallen Pijlstaarten (Anas acuta) en Slobeenden (Anas clypeata)). Sinds 1996 is alleen
jacht op Wilde eenden en Smienten toegestaan.
Opgemerkt dient te worden dat bijna geen Smienten zijn gevangen. Handel in Smienten is verboden,
handel in Wilde eenden is toegestaan. Het gebruik
van loden hagelkorrels is in Nederland bij de wet
verboden.
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2.7 Militaire activiteiten
Gebruik van het Samenwerkingsgebied en de aangrenzende gebieden voor militaire activiteiten is na
de Tweede Wereldoorlog begonnen. Het gebied was
groot en wijd en kende weinig obstakels, wat het
aanwijzen van beveiligde zones vergemakkelijkte.
De activiteiten stonden en staan op gespannen voet
met de natuurbescherming, wat sterk naar voren
kwam toen in de jaren zeventig en tachtig in de hele Waddenzee natuurbeschermingsprojecten werden opgezet. Vooral de geluidshinder als gevolg van
de militaire activiteiten is een probleem.
De militaire gebieden en activiteiten in het Samenwerkingsgebied omvatten oefen- en schietterreinen voor de landmacht en de luchtmacht, testgebieden van militair materieel, gebieden voor
vluchten op lage hoogte en luchtdoeloefeningen,
en bijbehorende vluchten van vliegtuigen en helikopters. De meeste activiteiten vinden plaats in het
westelijke deel van het Nederlandse Samenwerkingsgebied maar de activiteiten en oefenterreinen
zijn de laatste jaren in het hele gebied verminderd.
Een kaart met de locaties van de oefenterreinen en
de activiteiten is in Figuur 2.10 afgebeeld. In het
navolgende wordt een korte beschrijving gegeven
van de activiteiten op iedere locatie die binnen Samenwerkingsgebied ligt of er uitwerking op heeft.
De marinebases in Den Helder, Nederland, en in
Wilhelmshaven, Duitsland, worden niet behandeld
omdat hun betekenis voor het Samenwerkingsgebied van ondergeschikt belang is. Hun betekenis is
vergelijkbaar met die van gewone handelshavens.

2.7.1 Militaire oefenterreinen
Zeefront
Zeefront bestaat uit betrekkelijk kleine oefenterreinen bij Den Helder buiten het Samenwerkingsgebied. De beveiligde zone ligt binnen het Samenwerkingsgebied.
Mokbaai
Mokbaai omvat een amfibisch oefenterrein met een
militaire kazerne; de permanente bezetting bestaat
uit 100 personen. De oefeningen, waaraan rubberboten, landingsvaartuigen en helikopters van de
marine meedoen, zijn beperkt tot werkdagen. Bij de
planning van oefeningen wordt rekening gehouden
met de broed- en ruiperioden van vogels. Ten behoeve van de landingsvaartuigen wordt de vaargeul
regelmatig uitgebaggerd.
Breezanddijk
Breezanddijk is een testschietterrein in het IJsselmeer aan de Afsluitdijk en wordt ongeveer 85 dagen per jaar gebruikt. De activiteiten vinden niet
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Verstoringen door militaire activiteiten zijn, of
zullen worden verminderd, en de mogelijkheden
tot verdere concentratie en/of gefaseerde beëindiging van militaire activiteiten zullen regelmatig
worden onderzocht. (WSP § 9.1.21).
De negatieve effecten van vliegen op lage hoogte
door militaire vliegtuigen zijn, of zullen worden
verminderd door het aantal vluchten te verminderen en de maximumsnelheid te verlagen. (WSP
§ 9.1.22).
Acties om verstoringen door militair luchtverkeer
in het Samenwerkingsgebied tot een minimum
terug te brengen, zullen in samenwerking worden ondernomen. (WSP § 9.1.23).
Aanwijzing van overbodig geworden schietterreinen als natuurbeschermingsgebieden heeft hoge
prioriteit. (WSP § 9.1.24).
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)

plaats binnen het Samenwerkingsgebied en veroorzaken slechts in beperkte mate geluidshinder.
Vliehors
De Vliehors is een schietterrein voor militaire vliegtuigen van de NAVO op het eiland Vlieland en
wordt op werkdagen gebruikt voor het schieten
met kanonnen, het afvuren van raketten en het afgooien van bommen. De beveiligde zone ligt buiten
de noordkust van het eiland binnen het Samenwerkingsgebied. Om verstoring te beperken, worden in
de periode van 1 maart tot 15 september geen explosieven afgeworpen. Verder ligt de vliegroute
buiten de kust om verstoring op het naburige eiland
Texel te beperken. Het gebruik van deze locatie is
tussen 1989 en 1993 met 58% verminderd, in termen van vliegbewegingen op de Vliehors en de
Noordvaarder. De activiteiten op deze laatste locatie zijn in 1995 gestaakt en verplaatst naar de Vliehors. Munitieresten worden regelmatig opgeruimd.
Vlieland
De locatie Vlieland wordt gebruikt voor schietoefeningen met tanks. Om de verstoringen ten gevolge
van deze activiteit te beperken, is de periode waarin schietoefeningen plaatsvinden beperkt tot 1 september - 15 april. De beveiligde zone ligt ten zuiden van het eiland. Naar verwachting zou het aantal schietoefeningen in 1998 met ongeveer 20%
zijn teruggebracht in vergelijking tot 1989. Munitieresten worden regelmatig opgeruimd.
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Marnewaard
Het schietterrein Marnewaard, waar wordt geoefend met machinegeweren, ligt in het ingedijkte
Lauwersmeer en grenst aan het Samenwerkingsgebied; de beveiligde zone ligt in het Samenwerkingsgebied. Deze locatie wordt maximaal 42 dagen per
jaar gebruikt. Het aantal schietoefeningen zal naar
verwachting met 15% afnemen ten opzichte van
1989. Munitieresten worden na elke oefening opgeruimd. Deze locatie zal worden aangepast om de
hoeveelheid munitieresten die in het terrein terechtkomen te beperken. In verband met het oefenterrein
is in de Lauwersmeer een kazerne gebouwd. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996 a,c).
Meldorfer Bucht
Meldorfer Bucht is een testterrein voor nieuwe wapens van het Duitse Ministerie van Defensie. De
proeven worden ondernomen vanaf platforms op de
zeedijk en de gebieden waar de doelen zich bevinden
liggen in de Meldorfer Bucht, een baai. De beveiligde
zone beslaat een gebied van ongeveer 12 000 ha,
waarvan 700 ha in de kernzone ligt (zone 1). De resten van afgevuurde projectielen worden met helikopters uit de Waddenzee opgevist en het gebied
wordt uit veiligheidsoverwegingen voorafgaand aan
proeven met helikopters geïnspecteerd. Het aantal
testdagen is van 70-90 dagen per jaar teruggebracht
tot ongeveer 20-30 dagen. De proeven worden merendeels uitgevoerd tussen november en eind maart.
Er worden geen proeven uitgevoerd in de periode van
midden juni tot midden september. In die periode
valt het ruiseizoen van de Bergeend (Tadorna tadorna) en is het grootste deel van de hele populatie Bergeenden in het gebied aanwezig.
De regering van Sleeswijk-Holstein heeft ingevolge een resolutie van het parlement verklaard dat
zij van plan is de activiteiten in de Meldorfer Bucht
gefaseerd te beëindigen. Deze activiteiten vallen
echter onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de Bondsregering en die heeft aangegeven dat
zij de testlocatie wil behouden. De Natuurbeschermingswet van de Bondsrepubliek maakt een voorbehoud ten aanzien van dergelijke defensieactiviteiten. Voorts streeft de directie van het nationale
park van Sleeswijk-Holstein ernaar de geluidsoverlast tot een minimum te beperken door instelling
van luchtcorridors, in samenspraak met de betrokken luchtmachteenheden (Stock et al., 1996).
Rømø
Het noordelijk deel van het eiland Rømø is een
schietterrein waar militaire vliegtuigen van de NAVO op lage hoogte oefenen met kanonnen en raketten. De beveiligde zone beslaat het noordelijke deel
van het eiland en een deel van het zeegat tussen
Mandø en Rømø. Tijdens oefeningen is een nog
groter gebied gesloten voor vliegverkeer. De activi-
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teiten vinden meestal plaats tijdens de zomer maar
normaal gesproken niet in juli. Het aantal vluchten
bedroeg 166 in 1996, in 1997 nam het aantal af tot
110 maar in 1998 is het weer gestegen. Het aantal
vluchten is aanzienlijk verminderd vanwege de algemene afslanking van de luchtmacht. Er is een
vlieghoogte van 100 meter en in bijzondere gevallen van 30 meter toegestaan. Het oefenterrein
wordt slechts zeer beperkt door buitenlandse luchtmachtstrijdkrachten gebruikt.
Ho Bugt, Skallingen en Oksbøl
Grondstrijdkrachten mogen landingsoefeningen
uitvoeren in de Ho Bugt (een baai) en aan de kust
van Skallingen ten noorden 55°38’ Noorderbreedte.
Het grote oefen- en schietterrein Oksbøl ligt ten
noorden van het Samenwerkingsgebied. In verband
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Bremerhaven

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

2.7.2 Andere militaire activiteiten
Andere militaire activiteiten betreffen het luchtverkeer en verkeer in verband met het gebruik van de
oefenterreinen. In het Nederlandse Samenwerkingsgebied worden bijvoorbeeld helikopters gebruikt als reserve tijdens oefeningen op de oefenterreinen. Er zijn speciale helikopterroutes ingesteld om de overlast, bijvoorbeeld aan de kusten
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van de eilanden, te beperken en de minimumvlieghoogte is 500-600 voet onder normale weersomstandigheden.
In het Nederlandse Samenwerkingsgebied kruist
een NAVO-route voor vluchten op lage hoogte, met
een benedengrens van 75 m, het Samenwerkingsgebied tussen de eilanden Schiermonnikoog en
Ameland. Om de geluidsoverlast te beperken is de
maximaal toegestane snelheid hier verlaagd tot
780 km/uur, het maximum aantal vliegtuigen per
formatie tot vier en het totale aantal vluchten per
jaar tot 2000. De route mag alleen van maandag
tot en met donderdag worden gebruikt. De route is
een tijdlang niet gebruikt vanwege onenigheid binnen de NAVO over de verdeling van de vluchten op
lage hoogte. De definitieve beslissing over handhaving van de route moet nog worden genomen. Tijdens manoeuvres zijn vluchten op lage hoogte niet
meer toegestaan, wat betekent dat de minimum
vlieghoogte 300 m is (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 1996c).

oefeningen zijn verplaatst naar de Vliehors. Het
terrein is ontdaan van munitieresten. Aanwijzing van het gebied als natuurreservaat zal worden overwogen in het kader van het algemene
beschermingsregime voor de eilanden;
• Königshafen, een oefenterrein op het eiland Sylt,
sinds oktober 1992; dit oefenterrein lag buiten
het Beschermingsgebied.

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

Exploratie en exploitatie van gas en olie in het Samenwerkingsgebied is in de jaren zeventig en de
vroege jaren tachtig op gang gekomen. De inspanning met betrekking tot olie- en gasvoorraden in
dit gebied omvat een grote verscheidenheid aan regels en aan activiteiten, zoals seismisch onderzoek,
exploratie en exploitatie, en aanleg van transportleidingen. Een overzicht van de exploratie- en exploitatieactiviteiten met betrekking tot olie en gas
wordt in Figuur 2.11 gegeven. In alledrie de landen
aan de Waddenzee valt het energiebeheer onder
het ministerie van Economische Zaken.

2.7.3 Verlaten oefenterreinen
Naast de bovengenoemde reducties zijn in de afgelopen jaren drie oefenterreinen verlaten:
• Den Helder/Lutjewaard, een schietterrein binnen
het Beschermingsgebied;
• Noordvaarder op Terschelling, per 1 juli 1995; de
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Naast de reguleringen en reducties die hierboven
zijn aangegeven voor de afzonderlijke oefenterreinen, heeft de Nederlandse regering in 1989 aangegeven ernaar te streven de milieueffecten van militaire activiteiten in tien jaar tijd met 25% te verminderen. Deze doelstelling is bereikt, maar de verantwoordelijke bewindslieden hebben laten weten
verder te willen gaan dan de doelstelling (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996c).

2.8 Gas en Olie

2.8.1 Nederland
Voor grote delen van het Nederlandse Samenwerkingsgebied zijn concessies verleend (zie Figuur 2.11).
Exploitatie
In het Nederlandse deel van het Samenwerkingsgebied bevinden zich op dit moment twee gas-exploitatiegebieden, het ene in het Beschermingsgebied
en het andere erbuiten. De totale gasvoorraad in
het Nederlandse Beschermingsgebied wordt door
de NAM geschat op tussen de 72 en 221 biljoen m3.
De exploitatie van aardgas in het concessiegebied
Zuidwal (Elf/Petroland) in het westelijke deel van
de Nederlandse Waddenzee nabij Harlingen, betreft
een veld dat wordt geschat op 22 biljoen m3 aan
exploiteerbaar aardgas. Met de exploitatie is in
1989 begonnen. Het gas wordt door een aardgasleiding naar een verwerkingsstation bij Harlingen
gepompt. Alle lozingen van de exploitatielocatie
worden aan land gebracht.
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In het concessiegebied Noord-Friesland (NAM/ Mobil), dat zich uitstrekt over het vasteland, het Beschermingsgebied en het Samenwerkingsgebied,
vindt op drie locaties in het gaswingebied op Ameland aardgaswinning plaats: een locatie aan de
oostkant van Ameland en twee locaties in het aangrenzende deel van de Noordzee. Alledrie de locaties liggen binnen het Samenwerkingsgebied. De
locatie op het eiland mag alleen in bedrijf zijn in de
winterperiode van oktober tot april. Het gas wordt
naar een verwerkingsstation aan de Groningse kust
getransporteerd door de zogenoemde NGT aardgasleiding die ten noorden van de eilanden loopt en de
Waddenzee ten oosten van Rottumeroog kruist. In
1996 bedroeg de totale productie van deze concessiegebieden (Zuidwal en Noord-Friesland) 3.6 biljoen m3 (respectievelijk 0.8 en 2.8), ongeveer 5.9%
van de totale productie van de op het vasteland
geëxploiteerde aardgasvelden in Nederland (Ministerie van Economische Zaken: Olie en gas in Nederland, exploratie en productie 1996).
In het algemeen gelden voor aardgasexploitatie in
het Samenwerkingsgebied de volgende basisregels:
• in het Beschermingsgebied en op Schiermonnikoog wordt nieuwe exploitatie niet toegestaan;
• lozing van afvalstoffen, met inbegrip van slijpsel, is in het Beschermingsgebied verboden;
• in de permanent gesloten gebieden is exploratie
algemeen verboden;
• nieuwe vergunningen voor exploratie in het
concessiegebied binnen het Beschermingsgebied zullen alleen worden afgegeven als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het gas
buiten het Beschermingsgebied of vanaf het bestaande productieplatform Zuidwal kan worden
gewonnen.
Exploratie
Er zijn vergunningen verleend voor exploratieboringen in de kustwateren van het Samenwerkingsgebied, buiten het Beschermingsgebied, bij Terschelling, Vlieland en Texel. Het oostelijk deel van Terschelling valt hier in theorie buiten maar diverse
maatschappijen hebben vergunningen voor exploratieboringen in dit gebied. Op het ogenblik zijn er
geen plannen voor exploratieboringen bekend. In
het verleden zijn wel exploratieboringen uitgevoerd. Aangaande het verlenen van de noodzakelijke vergunningen zullen de procedures met betrekking tot de milieueffectrapportage (MER) in nadere
beschouwing moeten worden genomen met het
oog op een mogelijk cumulatief effect van exploratieboringen binnen en buiten het gebied (het Beschermingsgebied).
In februari 1996 zijn door het Ministerie van
Economische Zaken vergunningen afgegeven voor
gasexploratieboringen op vier locaties in het Nederlandse deel van het Samenwerkingsgebied buiten
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het Beschermingsgebied (Pinkegat A, Plaatgat A,
Ballonplaat A, Huibertplaat D en de boorlocatie Ballum A op Ameland). Nadat de Nederlandse Waddenvereniging een klacht had ingediend, werden de exploratieboringen op last van de rechter eerst uitgesteld en vervolgens op 18 juli 1998 nietig verklaard.
De motivering van de rechter was dat het besluit om
vergunning te verlenen voor boringen op vier locaties was genomen op grond van slechts één milieueffectrapportage. Een voorwaarde voor het verlenen
van eventuele nieuwe vergunningen is dat aanvullende milieueffectrapportages worden uitgevoerd.
Er zijn voorlopige vergunningen uitgegeven voor
exploratieboringen in het Beschermingsgebied. Deze vergunningen kunnen echter pas definitief worden afgegeven na een rechterlijke uitspraak over de
exploratieboringen in de kustwateren in het Samenwerkingsgebied buiten het Beschermingsgebied.
Daarna kan de formele inspraakprocedure beginnen.
Lozing van slijpsel
In Nederland is lozing van door olie verontreinigd
slijpsel sinds 1 januari 1993 verboden. Er is een
overeenkomst in voorbereiding tussen de Nederlandse regering en de olie-industrie die onder andere maatregelen zal omvatten voor hergebruik van
chemicaliën en de vervanging van milieuverontreinigende stoffen door milieuvriendelijke stoffen.
Pijpleidingen
Tussen de Waddeneilanden en het vasteland lopen
toevoerleidingen naar de eilanden en twee aardgasleidingen van de Nederlandse exploitatiegebieden offshore naar het vasteland. De NGT-aardgasleiding, die de Waddenzee ten oosten van Rottumeroog kruist, transporteert aardgas van exploitatielocaties in de Noordzee en van twee locaties in
het concessiegebied Noord-Friesland, namelijk de
locatie op Oost-Ameland en een locatie in de offshore-zone even ten noorden van Ameland (Figuur
2.12). Het gas van de Zuidwal-exploitatielocatie in
het Beschermingsgebied in de Waddenzee wordt
naar het vasteland getransporteerd door een pijpleiding die in Harlingen uitkomt (Figuur 2.12). Op
grond van de PKB zullen, behoudens overwegende
belangen van internationale aard, geen vergunningen worden afgegeven voor de aanleg van pijpleidingen in het Nederlandse deel van de Waddenzee
die zijn bestemd voor transport van gas of olie naar
het vasteland. Op dit moment zijn er geen plannen
voor de aanleg van nieuwe pijpleidingen.
Seismisch onderzoek
Seismisch onderzoek in het concessiegebied van
het Nederlandse deel van de Waddenzee is gebonden aan de bepalingen in de overeenkomst tussen
de betrokken maatschappijen en de Nederlandse
regering (zorgvuldige afweging en strenge voor-
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Lozingen bij olie- en gasexploratie en
exploitatie activiteiten
Bij de exploratie en exploitatie van de energiebronnen in de Noordzee, zowel als in het Samenwerkingsgebied, dienen ten minste alle internationale overeenkomsten die in de daartoe geëigende fora zijn gesloten, te worden nageleefd.
Dit houdt onder andere een verbod in op lozing
van oliehoudend slib en slijpsel. Storting of lozing van waterig slib en/of slijpsel is alleen toegestaan wanneer aan de betreffende PARCOM
overeenkomsten wordt voldaan. (WSP § 2.1.8).
Het lekken van toxische stoffen uit beschermende coatings van pijpleidingen en andere installaties zal worden vermeden door gebruik te maken
van geschikte materialen. (WSP § 2.1.9).
In het Beschermingsgebied zullen offshore-activiteiten die schadelijk zijn voor het Waddenzeemilieu worden beperkt en zal nul-lozing gelden.
In het Samenwerkingsgebied buiten het Beschermingsgebied zullen lozingen van waterig slib en
slijpsel zoveel mogelijk worden verminderd door
toepassing van het principe van de Beste Beschikbare Technieken en door een verbod op lozing van productiewater van productieplatformen. (WSP § 2.1.10).
Infrastructurele werken
Nieuwe infrastructurele werken die permanente
of langdurige effecten hebben dienen niet in
kwelders te worden gebouwd. (WSP § 3.1.14).
Nieuwe vergunningen voor de aanleg van pijpleidingen in kwelders voor het transport van gas en
olie zullen niet worden verleend, tenzij zulks nodig is om dwingende redenen van doorslaggevend algemeen belang. In dat geval dienen de
constructiemethode en de planning van het tracé
van de pijpleiding van dien aard te zijn dat de

waarden). Seismisch onderzoek in gebieden waarvoor geen concessies zijn verleend, zal worden
overwogen na een op initiatief van de betrokken
maatschappij uitgevoerde milieueffectrapportage.
Sedert 1988 is in een aantal delen van de Nederlandse Waddenzee seismisch onderzoek uitgevoerd.
In de afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd in de
concessiegebieden binnen het Beschermingsgebied.
De NAM zal ook een vergunning aanvragen voor het
doen van seismisch onderzoek buiten de concessiegebieden. Voor dit doel wordt op het ogenblik een
procedure voor milieueffectrapportage ontwikkeld.
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milieueffecten op het ecosysteem Waddenzee tot
een minimum worden beperkt, en permanente of
langdurige negatieve gevolgen worden voorkomen. (WSP § 3.1.16; met verwijzing naar §
4.1.13).
Mineralenwinning en infrastructuur
In het Beschermingsgebied zullen geen nieuwe
installaties voor de exploitatie van olie of gas
worden toegestaan. Exploratieactiviteiten binnen
het Beschermingsgebied zijn toegestaan als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat winning van de voorraden van buiten het Beschermingsgebied plaats kan vinden. Netto verlies van
natuurwaarden moet worden voorkomen. Exploratieactiviteiten zullen derhalve worden gereguleerd naar tijd en plaats. Waar dat van toepassing
is, dient begeleidend onderzoek te worden gedaan en moeten maatregelen worden genomen
om schadelijke gevolgen te verzachten en te
compenseren. (WSP § 4.1.10).
De aanleg en de planning van pijpleidingen dienen zodanig te geschieden dat de milieueffecten
op het Waddenzee-ecosysteem tot een minimum
worden beperkt en permanente of langdurige negatieve gevolgen worden vermeden of, als dit
niet mogelijk is, gecompenseerd. In het Beschermingsgebied zullen geen nieuwe vergunningen
worden afgegeven voor de aanleg van pijpleidingen voor het transport van olie of gas in het getijdengebied, tenzij zulks nodig is om dwingende
redenen van doorslaggevend algemeen belang en
als er geen alternatief kan worden gevonden.
(WSP § 4.1.13; met verwijzing naar § 3.1.16).
Om verder verlies van duingebied te voorkomen,
zal bestaande infrastructuur in principe niet
worden uitgebreid en zullen, in principe, geen
nieuwe bouwwerken worden toegestaan. (WSP §
5.1.4).
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)

2.8.2 Duitsland
Voor het grootste deel van de Duitse Waddenzee
zijn concessies verleend (Figuur 2.11). De situatie
met betrekking tot exploratie, exploitatie en seismisch onderzoek in de verschillende delen van de
Duitse Waddenzee wordt hieronder beschreven.
Voor alle installaties in het Duitse Samenwerkingsgebied geldt nul-lozing.
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Figuur 2.11. Activiteiten met
betrekking tot exploratie en
exploitatie van olie en gas in
het Samenwerkingsgebied.
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Nedersaksen
Exploitatie
Op het ogenblik vindt op twee locaties in het Nedersaksische Samenwerkingsgebied aardgaswinning plaats:
• Leybucht Z 1, in het aardgasveld Juist-Leybucht I
in het concessiegebied Juist, ligt binnen het Beschermingsgebied. In 1977 is met exploitatie
begonnen. In 1996 was de productie 12.41 miljoen m3 (WEG 1996). Het gas wordt via een
aardgasleiding naar het vasteland gevoerd. Het
is niet mogelijk de duur van de exploitatie aan te
geven.
• Manslagt Z 1, in het aardgasveld Groothusen II
in het concessiegebied Groothusen, ligt in het
Eems-estuarium buiten het Beschermingsgebied. Sinds 1990 mogen hier exploratieboringen
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worden uitgevoerd. Nadat winbare hoeveelheden aardgas waren gevonden begon in 1993 de
exploitatie, met een volume van 4.1 miljoen m3
in het eerste jaar. De productie werd vervolgens
opgevoerd tot 282.8 miljoen m3 in 1996. In
1998 werd nog 116.99 miljoen m3 gewonnen.
Het platform is aangesloten op de reeds bestaande pijpleiding van de in 1993 gesloten locatie Emshörn Z 1a in het Beschermingsgebied.
Exploratie
In Nedersaksen zijn vergunningen afgegeven voor
exploratieboringen buiten het Beschermingsgebied
bij Dukegat Z 1 en Emshörn Z 2 in het aardgasveld
Groothusen-Emshörn binnen het concessiegebied
Groothusen. Deze twee locaties liggen in het Eemsestuarium, net buiten het nationale park en het Be-
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schermingsgebied. Beide exploratieboringen waren
niet succesvol. Op het ogenblik hebben de concessiehouders geen plannen voor exploratie of exploitatie binnen de grenzen van het Nedersaksische
deel van het Beschermingsgebied (het nationale
park).
Pijpleidingen en seismisch onderzoek
Door de Nordpipe-pijpleiding wordt aardgas van
het Noorse continentaal plat naar de Phillips Petroleum verwerkingsinstallatie Rysumer Nacken ten
westen van Emden getransporteerd. Deze pijpleiding komt de Waddenzee binnen bij het eiland Juist
en loopt via Memmert naar het vasteland ten zuiden van de Leybucht (zie Figuur 2.12). Transport
van gas door deze leiding is in 1977 begonnen vanuit het Ekofisk-veld. De pijpleiding is in 1985 ver-

lengd om gas van locaties ten noorden van het
Ekofisk-veld te transporteren en is nu 880 km lang.
De capaciteit van de pijpleiding is ongeveer 100
miljoen m3 per dag; de werkelijke levering per dag
is ongeveer 60 miljoen m3. De eindbestemmingen
van het gas zijn Duitsland, Nederland, België en
Frankrijk. Het dekt 15% van de West-Europese
vraag (Buchwald, 1990).
De aardgasleidingen Europipe I en Europipe II lopen door het nationale park (Beschermingsgebied).
Ze zijn aangelegd door het Noorse staatsbedrijf
Statoil. Europipe I is sinds oktober 1995 in bedrijf.
De aanvangscapaciteit was 13.5 biljoen m3 per jaar.
De capaciteit kan groeien tot 23 biljoen m3 per jaar
wanneer Europipe I en II allebei in bedrijf zijn. Voor
de aanleg van Europipe I, die de Waddenzee binnenkomt tussen de eilanden Baltrum en Langeoog,

Figuur 2.12. Pijpleidingen in
het Waddenzee
Samenwerkingsgebied.
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is een uitzondering gemaakt op grond van de wet
op het nationale park, op voorwaarde dat grootschalige milieueffecten zoveel mogelijk zouden
worden beperkt. Aan de aanleg was een uitgebreid
milieuonderzoeksprogramma gekoppeld. Vlak naast
Europipe I is het broertje Europipe II al aangelegd;
deze leiding komt in 1999 in bedrijf. Er zijn op het
ogenblik geen plannen voor de bouw van nieuwe
publieke werken of internationale pijpleidingen in
het Beschermingsgebied in Nedersaksen. In de afgelopen jaren zijn in het Nedersaksische Samenwerkingsgebied geen seismische onderzoeken uitgevoerd.
Hamburg
Op grond van de wet op het nationale park van
Hamburg is exploratie en exploitatie met betrekking tot energiebronnen in het Hamburgse Samenwerkingsgebied verboden (zie Figuur 2.11).
Sleeswijk-Holstein
Op grond van paragraaf 6 (4) van de wet op het nationale park van Sleeswijk-Holstein is exploitatie
van aardolievoorraden alleen toegestaan in het gebied van de Mittelplate en het Hakensand, ten zuiden van Trischen in het zuidelijke deel van het
Sleeswijk-Holsteinse Beschermingsgebied (het nationale park). Hiervoor is speciale toestemming vereist van het verantwoordelijke ministerie.
Het consortium Mittelplate is in 1985 begonnen
met de bouw van de exploitatielocatie Mittelplate
A. De totale olievoorraad in dit veld is op meer dan
100 miljoen ton geschat, waarvan met de huidige
technieken 30% winbaar is. Waarschijnlijk is de totale voorraad in dit veld nog veel groter dan nu
wordt geschat. Voor de periode 1987-1992 werd
een tijdelijke vergunning afgegeven en in die periode werd circa 250 000 ton ruwe olie per jaar geproduceerd. Daarna werd door de regering van Sleeswijk-Holstein een vergunning verleend op grond
waarvan de jaarlijkse productie mocht verdubbelen.
In 1998 bedroeg de productie 780 378 ton. De ruwe
olie wordt dagelijks met drie speciaal hiervoor gebouwde olietankers naar Brunsbüttel getransporteerd en daarvandaan naar de raffinaderij gepompt.
Aan de vergunning zijn strenge voorwaarden verbonden met betrekking tot de bedrijfsvoering op
het olieplatform. Zo moeten alle vaste afvalstoffen
op land worden gestort en voor de lozing van afvalwater gelden strenge kwaliteitseisen. Aan de exploitatie is biologische monitoring gekoppeld.
In 1996 is seismisch onderzoek verricht in het
gebied van de Mittelplate in het binnengebied van
de Meldorfer Bucht om de meest effectieve exploitatiemogelijkheden vanaf het vasteland en uit de
kust te onderzoeken. Tussen december 1997 en mei
1998 werd de put Dieksand 2 geboord, waarmee
werd aangetoond dat een gedeelte van de olievoor-
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raad uit het Mittelplate-veld vanaf het vasteland
kan worden gewonnen.
De verantwoordelijke bewindslieden in Sleeswijk-Holstein hebben aangekondigd vast van plan
te zijn geen vergunningen meer af te geven voor
andere nieuwe activiteiten in het Beschermingsgebied (het nationale park), met inachtneming van
bestaande vergunningen en wettige aanspraken, en
de winning van olievoorraden in het nationale park
gefaseerd te zullen beëindigen. In de huidige juridische situatie is de vergunning voor oliewinning van
het consortium Mittelplate tot 2011 geldig. Daarna
zal de vergunning automatisch worden verlengd
tenzij de olievoorraad is uitgeput of het consortium
het contract opzegt. De deelstaat kan het contract
niet verbreken; in geval van opzegging van het contract dient het consortium schadeloos te worden
gesteld.

2.8.3 Denemarken
De Deense Waddenzee maakt deel uit van het concessiegebied in de Noordzee maar er worden geen
vergunningen verleend; op grond van wet betreffende het Waddenzee-natuurreservaat is winning van gas en olie in het Deense Beschermingsgebied verboden. Op het ogenblik vindt in het
Noordzeegebied dat aan het Samenwerkingsgebied
en het Beschermingsgebied grenst geen exploratie
of exploitatie plaats en er bestaan geen plannen
voor dergelijke activiteiten.
Conventioneel seismisch onderzoek dat in de
periode tussen 1978 en 1987 langs de kust van de
Waddenzee is uitgevoerd, en in 1980 op het eiland
Rømø, heeft geen aanwezigheid van gas- of olievoorraden aangetoond. Op grond van de wet op het
Waddenzee-natuurreservaat is seismisch onderzoek niet meer toegestaan in het Beschermingsgebied.
Van de boorlocatie op het Deense continentaal
plat in de Noordzee lopen pijpleidingen voor het
transport van olie en vloeibaar gas naar het vasteland. Deze komen buiten het Samenwerkingsgebied
uit, 20 km ten noorden van Blâvands Huk. Er zijn
geen plannen voor de aanleg van pijpleidingen in
het Deense Samenwerkingsgebied. Op het vasteland binnen het Samenwerkingsgebied is alleen
voor een klein gebied in de buurt van het eiland
Rømø een vergunning verleend (aan Dopas). Het is
niet bekend of er werkzaamheden plaatsvinden.

2.9 Windenergie
Voor het hele Samenwerkingsgebied - op de eilanden
en op het aangrenzende vasteland buiten het Beschermingsgebied - is beleid van kracht met betrek-
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king tot de bouw van windturbines en windmolenparken, waarbij rekening wordt gehouden met de
ecologische omstandigheden en landschapswaarden.

2.9.1 Nederland
In het Nederlandse Beschermingsgebied is de bouw
van windturbines verboden. Op grond van het Nederlandse Beheersplan voor de Waddenzee is de
bouw van windturbines tot één kilometer uit de
Noordzeekust van de eilanden verboden. Binnen
het Samenwerkingsgebied is in een één tot twee kilometer brede strook langs het Beschermingsgebied
de bouw van windturbines alleen toegestaan als dit
geen nadelige gevolgen heeft voor vogels. Een andere voorwaarde is dat windturbines alleen mogen
worden gebouwd op plaatsen waar al verticale
structuren aanwezig zijn.
Buiten het Samenwerkingsgebied liggen diverse
windmolenparken. In het uiterste noordwesten van
de provincie Friesland liggen drie windmolenparken.
Op de Afsluitdijk is de aanleg van een grootschalig
windmolenpark met een capaciteit van 300 MW gepland. Het voornemen daartoe is in juni 1998 bekendgemaakt. De MER staat voor eind 1999 op het
programma en het besluit over de vergunning voor
medio 2000. In de provincie Groningen ligt een windmolenpark nabij de Eemshaven en er is een tweede
gepland in de buurt van Delfzijl. Daarna zullen geen
nieuwe windmolenparken worden aangelegd.

2.9.2 Duitsland
Nedersaksen
In het Beschermingsgebied is de bouw van windturbines verboden maar er kan ontheffing worden
verleend, bijvoorbeeld op de eilanden. Op de eilanden staan vijf windturbines (Borkum twee, Spiekeroog één en Wangerooge twee) binnen het Beschermingsgebied, die allemaal gebouwd zijn tussen
1986 en 1993, na de instelling van het nationale
park. In het Samenwerkingsgebied staan zes windturbines (Borkum twee, Norderney vier), waarvan
die op Norderney dichtbij de grens van het Beschermingsgebied liggen. Deze elf windturbines
hebben een gemiddeld en maximum vermogen van
respectievelijk 153 kW en 500 kW, een gemiddelde
en maximale hoogte van respectievelijk 28 m en
36 m en een gemiddelde en maximale rotordiameter van respectievelijk 20.5 m en 36 m. In afwachting van de bekrachtiging van een aantal individuele gevallen, moet er voorlopig bij de bouw van
windturbines een afstand van minstens 500 m worden bewaard tot het Beschermingsgebied, evenals
tot buiten het Beschermingsgebied gelegen belangrijke vogelgebieden.
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De oprichting van windturbines is in het Beschermingsgebied verboden. (WSP §§ 1.1.4;
9.1.9).
De oprichting van windturbines in het Samenwerkingsgebied buiten het Beschermingsgebied
is alleen toegestaan als er geen belangrijke ecologische en landschapswaarden door worden
aangetast. (WSP §§ 1.1.5; 9.1.10).
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)

Sleeswijk-Holstein
In Sleeswijk-Holstein is in de periode 1990-95 in de
landstreken Dithmarschen en Nordfriesland het
aantal windturbines sterk gegroeid. Een verordening verbiedt de bouw van windturbines in het Beschermingsgebied. Dat geldt ook voor alle halligen,
de geestgronden van de eilanden Amrum, Föhr en
Sylt, beschermde geologische formaties en de gebieden zeewaarts van de dijken in het Samenwerkingsgebied. In of nabij voedsel- en rustgebieden
van vogels mogen geen windturbines worden gebouwd. In het algemeen moet een afstand van 5001000 m tot deze gebieden worden aangehouden.
Op het ogenblik zijn er windmolenparken op de eilanden Föhr (twaalf windturbines), Pellworm (zes)
en Nordstrand (zeven) met een gemiddeld en maximum vermogen van respectievelijk 220 kW en
800 kW, een gemiddeld en maximale hoogte van
respectievelijk 30 m en 42 m en een gemiddelde en
maximale rotordiameter van respectievelijk 23.7 m
en 31 m.
Hamburg
In het hele Samenwerkingsgebied van Hamburg is
de bouw van windturbines niet toegestaan.

2.9.3 Denemarken
In het Deense Beschermingsgebied staan geen windturbines en deze zullen ook niet worden toegestaan,
al wordt hierover niets in het bijzonder gezegd in het
onlangs herziene Besluit betreffende het Beschermingsgebied die op 1 maart 1998 van kracht is geworden. Volgens artikel 13-4 van dit besluit is de
bouw van windturbines niet toegestaan in het zeegebied van het Samenwerkingsgebied. Overeenkomstig het regionale planningsbeleid van de betrokken
provincies zullen in het Samenwerkingsgebied geen
windturbines mogen worden gebouwd.
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In het Samenwerkingsgebied, buiten het Beschermingsgebied, liggen een windmolenpark met zestien windturbines (rond 1983 gebouwd) op het
noordelijk deel van het eiland Fanø en een groep
van drie windturbines in het noordelijk deel van de
Ho Bugt (rond 1990 gebouwd). Het park en de
groep vallen beide onder plaatselijke bestemmingsplannen en de ertoe behorende windturbines mogen op grond van die bestemmingsplannen worden
vervangen door vergelijkbare nieuwe turbines.
Op het vasteland buiten het Samenwerkingsgebied staan verspreid op de geestgronden afzonderlijke en groepen windturbines en windmolenparken: ten oosten van Esbjerg in de buurt van de
kwelders van Mâde; in het Tjêreborgmoeras; bij
Hjerpsted Bakkeø een windmolenpark dat zich tot
aan de Waddenzee uitstrekt; in het Tøndermoeras
een paar windmolens; en op de lagere geestgronden ten noorden van de rivier de Konge Å tot aan
het moeras, een gebied dat is gereserveerd voor
grote windturbines.

2.10 Winning van zand, klei
en schelpen
2.10.1 Nederland
Zand
De hoeveelheid zand die in de Nederlandse Waddenzee wordt gewonnen is in de afgelopen tien jaar
geleidelijk afgenomen van ruim 3.5 miljoen m3 in
1986 tot minder dan 1 miljoen m3 in 1995 (Figuur
2.14). Deze afname is voornamelijk te danken aan
de verminderde zandwinning in het Marsdiep. De
jaarlijkse hoeveelheden worden in Tabel 2.7 aangegeven, de locaties in Figuur 2.13. Ruwweg 60% van
het zand wordt gebruikt voor dijkversterking.
Volgens het nieuwe Nederlandse beleid zal de
commerciële zandwinning in de Waddenzee gefaseerd worden verminderd en in het jaar 2000 worden
beëindigd. Het belangrijkste argument is de erosie
van de Noordzeekusten van de eilanden, die mogelijk
wordt versterkt door zanddepletie in het hele Waddenzeesysteem. Dit systeem strekt zich uit tot de 20 m dieptelijn. In de toekomst mag zand dat verkregen wordt door het uitdiepen van vaargeulen nog
steeds voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het gaat om ongeveer 200 000 m3 per jaar.
Schelpen
Schelpenwinning is toegestaan in de Nederlandse
Waddenzee zelf en in de kustzone tot 3 zeemijl buiten de kust van de eilanden. Binnen het Nederlandse Samenwerkingsgebied (zie Figuur 2.13) zijn vergunningen verleend voor de winning van ten hoogste 140 000 m3 schelpen. In de periode 1990-1997
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Zandwinning zal in het Beschermingsgebied
worden beperkt tot het zand dat bij het uitbaggeren en onderhouden van vaargeulen wordt gewonnen en dit zand kan onder andere worden
gebruikt voor de kustbescherming. In bepaalde
gevallen mag ook zand worden gewonnen voor
de kustbescherming. Bij de zandwinning in het
Samenwerkingsgebied buiten het Beschermingsgebied dient maximaal gebruik te worden gemaakt van het zand dat wordt gewonnen bij het
onderhoud van vaargeulen. De winning dient zodanig te geschieden dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt en permanente of langdurige gevolgen worden vermeden
en, als dat niet mogelijk is, gecompenseerd. (WSP
§ 4.1.11).
Bestaande vergunningen voor zandwinning op
kleine schaal blijven geldig. Kleinschalige winning van modder en zeewater voor medische
doeleinden blijft toegestaan. (WSP § 4.1.12).
Er zal meer aandacht worden besteed aan de rol
van het gebied buiten de kust met betrekking tot
de totale zandbalans van de Waddenzee. (WSP §
7.1.2).
Zandwinning mag alleen buiten het Samenwerkingsgebied plaatsvinden. Voor plaatselijke kustbeschermingsmaatregelen kan ontheffing worden verleend, mits die maatregelen in overeenstemming zijn met het beginsel van de Beste Milieuveilige Handelwijze. (WSP § 7.1.3).
Door middel van een onderzoek naar de schelpenproductie in het hele systeem tot aan de driezeemijlsgrens buiten de eilanden, zal kennis worden verkregen over natuurlijke aanwas van
schelpen, en op grond daarvan zullen nieuwe
quota’s voor duurzame schelpenwinning worden
vastgesteld. (WSP § 4.2.5).
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)

werd per jaar gemiddeld 85 000 m3 gewonnen in
het Samenwerkingsgebied, en 73 500 m3 in de zeegaten buiten het Samenwerkingsgebied (Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, 1998). De winning betreft hoofdzakelijk kokkelschelpen (75%); het aandeel Spisula-schelpen is 4%.
De huidige grondslag voor het vergunningenbeleid is dat de totale natuurlijke aanwas van Mossels
in het Samenwerkingsgebied 200 000 m3 moet bedragen. In het kader van een MER-procedure is een
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nieuwe schatting uitgewerkt die de grondslag zal
vormen voor het toekomstige vergunningenbeleid
in het hele Nederlandse Samenwerkingsgebied. Onder het nieuwe beleid zal in het Samenwerkingsgebied winning van ten hoogste 210 000 m3 zijn toegestaan, waarvan 90 000 m3 in het Nederlandse
deel van het Beschermingsgebied. In het gebied ten
oosten van het wantij van Terschelling zal geen
winning zijn toegestaan. Het Eems-Dollard gebied
valt niet onder dit beleid. Voor dit gebied zal beleid
worden geformuleerd in het kader van het Milieuprotocol van het Eems-Dollard Verdrag tussen Nederland en Duitsland.

2.10.2 Duitsland

Figuur 2.13. Zandwinning en
stortplaatsen.

Zand
In het Nedersaksische nationale park is zandwinning voor commerciële doeleinden niet toegestaan.
Er wordt alleen zand gewonnen bij baggerwerkzaamheden en voor de kustverdediging. In de periode 1988-1994 is ongeveer 340 000 m3 zand gewonnen ter suppletie van de stranden van Norderney en Baltrum. Er zijn geen gegevens bekend over
de in de afgelopen jaren gewonnen hoeveelheden.
Zandwinning is helemaal niet toegestaan in het nationale park van Hamburg, terwijl in het nationale
park van Sleeswijk-Holstein geen zandwinning voor
commerciële doeleinden mag plaatsvinden. In de
periode 1988-1996 werd er in Sleeswijk-Holstein
gemiddeld 1 375 000 m3 per jaar gewonnen voor
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Figuur 2.14. Zandwinning in
de Nederlandse Waddenzee.
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Tabel 2.7. Zandwinning in de
Nederlandse Waddenzee
(m3).

Tabel 2.8 (links).
Zandwinning in de
Sleeswijk-Holsteinse
Waddenzee (m3).

Tabel 2.9 (rechts).
Zandwinning in de Deense
Waddenzee (m3).
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Jaar

Eems-Dollard Friesche Zeegat

Zeegat van
Ameland

Zeegat van
het Vlie

Marsdiep

Totaal

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

0
0
0
0
37 000
0
0
0
50 000

51 248
28 488
131 421
35 031
42 679
31 794
69 589
30 315
39 246

179 860
318 722
57 720
651 090
742 160
521 707
661 288
780
3 906

604 640
484 670
1 256 851
488 177
635 611
492 488
553 619
359 543
409 216

2 896 411
1 779 078
1 843 683
1 309 480
1 160 592
936 495
1 041 096
1 117 015
802 350

3 732 159
2 610 958
3 289 675
2 483 778
2 618 042
1 982 484
2 325 592
1 507 653
1 304 718

1995
1996
1997

0
65 000
0

60 979
36 631
58 625

5 876
8 098
12 893

332 144
255 781
262 072

436 617
255 422
291 302

835 616
620 932
624 892

Locatie
1 Zuidoost Nordstrand
idem
2 Oost Pellworm
3 Zuid Langeneß
idem
4 Noord Langeneß
5 Oost Föhr
6 Hörnum
7 Noordwest Sylt
8 West Sylt
idem
Gemiddeld per jaar

Jaar

Volume (m3)

1992
1994
1994
1992
1994
1992
1991/95
1992
88/93/95
91/92/93
1995

250 000
726 000
254 000
63 200
42 000
18 700
372 500
225 000
2 581 200
5 461 900
1 002 600

1988-1995

1 374 638

Jaar

Volume (m3)

1989

1 387 055

1990

1 734 985

1991

1 270 680

1992

1 417 510

1993

1 806 432

1994

1 806 399

1995

1 799 452

1996

752 804

Gemiddeld

1 496 915
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de kustverdediging (Tabel 2.8). De winningslocaties
zijn op de kaart aangegeven (Figuur 2.13).
Schelpen
In de Duitse nationale parken is geen schelpenwinning toegestaan. Voor het Eems-Dollard gebied zal
beleid ten aanzien van schelpenwinning worden
opgenomen in het Milieuprotocol van het EemsDollard Verdrag tussen Nederland en Duitsland.

2.10.3 Denemarken
Zand
Zandwinning voor commerciële doeleinden is in het
Deense Samenwerkingsgebied niet toegestaan. Er
kan toestemming worden gegeven voor de winning
van materiaal in het Samenwerkingsgebied wanneer dat nodig is voor de kustverdediging als er
geen materiaal achter de dijken voorhanden is of
als er onvoldoende materiaal kan worden gewonnen bij het uitdiepen van de vaargeulen. In de afgelopen tien jaar is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid baggerspecie te gebruiken voor de kustverdediging. Ook in noodsituaties mag zand uit zee
worden gewonnen. In de scheepvaartroutes naar
Esbjerg en Fanø wordt zand gewonnen bij het uitdiepen van de vaargeul (zie Figuur 2.13). Dit zand
wordt in het systeem teruggestort. In de periode
1989-1996 werd jaarlijks gemiddeld 146 000 m3
gewonnen. De jaarlijkse hoeveelheden worden in
Tabel 2.9 genoemd. De locaties zijn op de kaart
aangegeven (Figuur 2.13).
Schelpen
Schelpenwinning is in het Deense deel van het Samenwerkingsgebied niet toegestaan.

2.11 Storting van baggerspecie
2.11.1 Storting van baggerspecie in de
Waddenzee
De baggerspecie die in de Waddenzee wordt gestort
is hoofdzakelijk afkomstig van vaargeulonderhoud.
In bepaalde gevallen mag baggerspecie worden gebruikt voor de kustverdediging. De hoeveelheid
baggerspecie die in de hele Waddenzee wordt gestort varieerde in de periode 1989 - 1997 van 31
miljoen ton tot 67 miljoen ton (natgewicht) per
jaar (gemiddeld 48.5 miljoen ton per jaar) (zie Tabel
2.10 en Figuur 2.15). Gemiddeld werd in het Duitse
deel van de Waddenzee (inclusief het Eems-Dollardgebied) 44.1 miljoen ton per jaar gestort, 3.9
miljoen ton in het Nederlandse deel en 2.1 miljoen
ton in het Deense deel. De stortlocaties en de ge-
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middelde hoeveelheid per regio worden in Figuur
2.16 weergegeven. In het algemeen is geen trend
waar te nemen met betrekking tot de hoeveelheid
baggerspecie die in de Waddenzee wordt gestort.
Omdat baggerwerkzaamheden voor het vaargeulonderhoud de voornaamste bron van baggerspecie
zijn, hangt de hoeveelheid voornamelijk af van de
natuurlijke variatie in de sedimentatie- en resuspensieprocessen.
Als contractpartijen van de OSPAR Conventie
van 1992 zijn Nederland, Duitsland en Denemarken
verplicht ieder jaar aan het OSPAR-secretariaat
verslag te doen van al hun stortoperaties in het
voorafgaande jaar. In juli 1998 zijn nieuwe OSPAR
Richtlijnen voor het Beheer van Baggerspecie aangenomen en deze worden op het ogenblik in de nationale richtlijnen verwerkt. De OSPAR-richtlijnen
beschrijven methoden om baggerspecie te karakteriseren (fysisch, chemisch, biologisch); monsterstations en bemonsteringsfrequenties; evaluatie van
manieren om specie te lozen; stortplaatsselectie;
beoordelingsprocedure van potentiële effecten (fysische effecten, biologische consequenties, toxicologische en bioaccumulatie-effecten; effecten op
het zuurstofregime; verstoring van visserijactiviteiten, navigatie en recreatie; vergunningenkwesties;
monitoring; en rapportage. Een nieuw element in
de OSPAR-richtlijnen is dat er een aantal biologische tests in zijn opgenomen. Per regio dienen referentiewaarden van baggerspecie, zogenoemde Actielijst-niveaus, te worden ontwikkeld.
Nederland
In de hoeveelheden baggerspecie die in de Nederlandse Waddenzee worden gestort, zijn in de periode 1990 - 1997 geen significante veranderingen
opgetreden. Het volume varieerde van 2.3 miljoen
ton tot 5.9 miljoen ton per jaar (Tabel 2.10). Baggerspecie uit de Eemshaven werd in het Eems-Dollard
gebied gestort in het kader van het Milieuprotocol
van het Eems-Dollard Verdrag tussen Nederland en
Duitsland. De vermelde hoeveelheid van 1.3 tot 1.8
miljoen ton (natgewicht) per jaar is de door Duitsland aan OSPAR opgegeven hoeveelheid. Er zijn criteria voor sedimentkwaliteit ontwikkeld voor bepaalde zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

Trilateraal beleid en beheer
De schadelijke effecten van storting van baggerspecie zullen tot een minimum worden teruggebracht. Criteria zijn onder andere dat er geschikte stortplaatsen en/of stortperioden zijn. (WSP §§
4.1.15; 6.1.3).
(Trilateraal Waddenzee Plan (WSP), 1997)
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Menselijke activiteiten

Gebied

OSCOM Code

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

gemiddeld

Duitsland
Sl.-Holst.

D/10-13,40

Elbe

D/14,47

294 000

392 000

419 000

432 000

390 000

311 000

395 000

337 000

308 000

364 222

5 653 000

5 225 000

18 132 000

17 490 000

15 869 000

22 334 000

20 625 000

12 688 000

15 500 000

41 835 111

Weser

D/15,16,39,46

588 000

975 000

1 135 000

1 060 000

1 672 000

433 000

1 653 000

1 713 000

2 105 000

1 259 333

Jade

D/16-20,41,42

18 065 532

21 662 000

17 511 000

13 103 000

23 439 000

21 388 000

16 621 000

16 735 000

12 940 000

17 940 504

Oost Friesland

D/21-28,30-33,
36,43-45

Eems

D/29,34,37-38

Duitsland Totaal

510 367

496 530

253 000

379 000

530 000

246 000

347 000

231 000

309 000

366 877

3 949 000

5 043 000

8 798 000

10 006 000

10 750 000

14 419 000

13 823 000

7 819 000

9 710 000

9 368 556

29 059 899

33 793 530

46 248 000

42 470 000

52 650 000

59 131 000

53 464 000

39 523 000

40 872 000

44 134 603

Nederland
West

NL/13

-

1 726 910

1 590 300

1 150 000

158 700

1 051 000

1 581 520

407 130

870 508

948 452

Midden

NL/14

-

1 209 987

853 300

2 683 236

1 679 000

1 196 288

867 760

733 792

1 767 474

1 221 204

Oost

NL/15, 8

410 800

2 569 790

2 070 000

2 157 400

1 997 550

2 524 825

1 318 600

1 198 513

1 485 370

1 748 094

410 800

5 506 687

4 513 600

5 990 636

3 835 250

4 772 113

3 767 880

2 339 435

4 123 352

3 917 750

2 156 769

2 692 944

1 970 064

2 197 991

2 490 220

3 012 503

2 789 796

1 170 492

no data

2 053 420

-

31 088

98 930

144 900

115 000

174 000

149 000

37 000

90 000

93 324

2 156 769

2 724 032

2 068 994

2 342 891

2 605 220

3 186 503

2 938 796

1 207 492

90 000

2 146 744

31 627 468

42 024 249

52 830 594

50 803 527

59 090 470

67 089 616

60 170 676

43 069 927

45 085 352

50 199 098

Nederland Totaal
Denemarken
Esbjerg

DK/RIB 01-08

Rømø

DK/SJ-02

Denemarken Totaal
TOTAAL

Tabel 2.10. Hoeveelheden
gestorte baggerspecie (in
tonnen natgewicht ) per regio
en per land; stortlocatie en
oorsprong van de baggerspecie (periode 1989-1997).
NL-waarden voor 1995, 1996
en 1997 berekend uit het
drooggewicht (drooggewicht
x 1.97 = natgewicht)

en organische contaminanten (PCB 28, 52, 101, 118,
138, 153, 180), Lindaan, HCB, Dieldrin, DDT inclusief
derivaten, tien PAK-verbindingen en aardolie.
Duitsland
In de periode 1989-1997 varieerde de hoeveelheid
baggerspecie van 29 tot 59 miljoen ton (natgewicht) per jaar. In de jaren 1993, 1994 en 1995
werden waarden boven de 50 miljoen ton gerapporteerd. De hoeveelheid nam af tot circa 40 miljoen ton per jaar in 1996 en 1997. Baggerspecie uit
de Nederlandse Eemshaven wordt in het Eems-Dollard gebied gestort en wordt door Duitsland aan
OSPAR gerapporteerd. De hoeveelheid lag in de pe-

Figuur 2.15. Jaarlijkse
hoeveelheid baggerspecie (in
tonnen natgewicht) die in de
Waddenzee is gestort
(periode 1989-1997).

60.000.000
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Totaal BRD
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30.000.000
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

riode 1990-1996 tussen de 1.3 en 1.4 miljoen ton
(natgewicht) per jaar. In 1997 werd 1.8 miljoen ton
(natgewicht) uit de Eemshaven in het genoemde
gebied gestort.
De Handleiding voor de Toepassing van de OSCOM en HELCOM Baggerspecierichtlijnen (1992)
wordt momenteel herzien. In de nieuwe versie, die
in de zomer van 1999 van kracht zou moeten worden, zullen relevante bepalingen uit de jongste bestuursmaatregelen uit de Conventies van Londen,
OSPAR en Helsinki zijn opgenomen. Aangaande de
chemische karakterisering van baggerspecie zijn
maar een klein aantal parameters (onder andere
zware metalen en sommige gechloreerde koolwaterstoffen) met enige regelmaat gemeten. Tot nu
toe werden PAKs en TBT alleen gemeten wanneer
hun aanwezigheid werd vermoed. Met het van
kracht worden van de nieuwe Handleiding zullen
deze twee parameters routinematig worden gemeten. De nieuwe richtlijnen zijn alleen van toepassing op baggerspecie uit nationale vaarwegen en
niet op wateren die onder de verantwoordelijkheid
van de deelstaten vallen. Er is een werkgroep ingesteld, waarin deskundigen van de Bond en de deelstaten zitting hebben, om gemeenschappelijke
richtlijnen te ontwikkelen voor het storten van
baggerspecie in de Duitse kustwateren, estuaria en
rivieren.
Er bestaan referentiewaarden voor contaminanten in sedimenten (beheerswaarden) voor bepaalde
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Stortlocaties en jaargemiddelde volume
verspreide Baggerspecie in de Waddenzee

Esbjerg

Esbjerg

(Dumping sites and yearly average amount of dumped
dredged material in the Wadden Sea)

2,1
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DENMARK
Ribe

Legenda
Rømø

0,1

Samenwerkingsgebied (Wadden Sea Area)
Intergetijdegebied (Intertidal Area) (eulitoraal)

Tønder

Stortlocaties (Dumping Sites) 1989-1997
Stortlocaties langs vaarwegen (Dumping areas along navigation channels)
SchleswigHolstein

Jaargemiddelde verspreide baggerspecievolume (miljoen ton natgewicht)
(Yearly average of dumped material, million tons wet weight) 1989-1997
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zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) en organische contaminanten (PCB 28, 52, 101, 118,
138, 153, 180), HCH’s, HCB, Pentachloorbenzeen,
Octachloorstyreen, DDT, DDD, DDE, zes PAK-verbindingen en aardolie. Ten aanzien van TBT is in
Nedersaksen een concentratie van 100 ppm
(100 µg TBT/kg drooggewicht) als oriëntatiewaarde
genomen. In 1997 werd geen toestemming gegeven om sediment uit de haven van Bremerhaven
ten oosten van het Weser-estuarium in de Waddenzee te storten, omdat de concentraties in het
sediment hoger waren dan de oriëntatiewaarde.

Denemarken
De baggerspecie die in de Deense Waddenzee
wordt gestort, komt grotendeels van het onderhoud
aan de scheepvaartroutes en uit de haven van Esbjerg (circa 1.9 tot 3.0 miljoen ton natgewicht per
jaar) en Rømø (circa 30 000 tot 170 000 ton natgewicht per jaar).

Figuur 2.16. Kaart met
baggerspeciestortlocaties en
jaargemiddelden gestort
materiaal (in tonnen
natgewicht) per regio
(periode 1989-1997)

Waddenzee QSR 1999

3. Klimaat

Waddenzee QSR 1999

Klimaat

3.1 Inleiding

volgende, zeer voorzichtige bewering: “Weging van
het bewijsmateriaal doet vermoeden dat de mens
merkbare invloed heeft op het klimaat.” In elk geval
is er tegenwoordig duidelijk bewijs dat menselijke
activiteiten de concentraties, distributie en levenscycli van de zogenaamde broeikasgassen hebben
beïnvloed. De kooldioxideconcentratie is bijvoorbeeld ten gevolge van menselijke activiteiten met
bijna 30% toegenomen, van circa 280 delen per
miljoen volume (parts per million of volume; ppmv)
in de late 18de eeuw tot 358 ppmv in 1994 (IPCC,
1995). Voor de toekomst wordt een antropogene
temperatuurstijging voorspeld in de orde van
grootte van 1 tot 3.5 °C in het jaar 2100 (Kattenberg et al., 1995). Uit recent ontwikkelde modellen
blijkt dat de klimaatverandering mogelijk ook de
circulatiepatronen in het noordelijk deel van de
Atlantische Oceaan zal veranderen (bijvoorbeeld
Rahmstorf, 1999).
Als gevolg van het warmer worden van de aarde
kan het zeeniveau stijgen en kan de stormactiviteit
toenemen. Deze (mogelijke) veranderingen en de
morfologische gevolgen ervan voor het ecosysteem
van de Waddenzee worden in paragraaf 3.2 behandeld door Hofstede en Schmidt. Mogelijke gevolgen

3.1.1 Klimaatverschillen
Binnen het Waddenzeegebied bestaan weinig verschillen in de klimaatomstandigheden. Het belangrijkste verschil is dat de gemiddelde wintertemperatuur in de noordelijke streken lager is. Dat leidt
tot een hogere mortaliteit van Kokkels, omdat die
gevoelig zijn voor lage temperaturen, en tot een
aanmerkelijk groter aantal dagen met ijsbedekking.
Schuivend ijs kan grote schade toebrengen aan
mosselbanken in het getijdengebied en ijsschade
komt vaker voor in het Deense deel van de Waddenzee dan in de andere delen. Met betrekking tot
klimaatparameters is het, kortom, veel belangrijker
aandacht te besteden aan de verwachte verandering in het mondiale klimaat.

3.1.2 Klimaatverandering
In het rapport Klimaatverandering 1995, de wetenschap van klimaatverandering (IPCC, 1995) doet
het Intergovernmental Panel on Climate Change de
150
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stijging 2.3 mm/j

Figuur 3.1 (links) . GHW
(MHW), GTN (MTL), GLW
(MLW) en GTV (MTR) van de
peilschaal Gemiddelde
Duitse Bocht, 1855-1990.
Tussen haakjes zijn de in de
figuur gebruikte Engelse
afkortingen gegeven. Bron:
Töppe (1993).
Figuur 3.2 (rechts). GHW
(MHW), GTN (MTL), GLW
(MLW) en GTV (MTR) van de
peilschaal Den Helder, 18551990. Tussen haakjes zijn de
in de figuur gebruikte
Engelse afkortingen gegeven.
Bron: Dillingh & Heinen
(1994).
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van temperatuurveranderingen worden besproken
in paragraaf 3.3 door Diehl-Christiansen en Christiansen.

3.2 Klimaatverandering:
waterniveaus en stormactiviteit
J.L.A. Hofstede
H. Schmidt

3.2.1 Waterniveaus

Figuur 3.3. Percentielen, 1%,
10% en 50% van jaarlijkse
geostrofische
windsnelheidsverdelingen
voor de Duitse Bocht, 18761992. Bron: Schmidt & von
Storch (1993).

Voor de twintigste eeuw beschikken we over veel
peilschaalgegevens over het waterniveau van de
Waddenzee. Töppe (1993) heeft gegevens over het
waterniveau in de Duitse Waddenzee uit tien langetermijn meetseries geanalyseerd (Borkum,
Emden, Norderney, Wilhelmshaven, Bremerhaven,
Cuxhaven, Büsum, Husum, Dagebüll, List) (Figuur
3.1). Volgens zijn analyse bedroeg, in de periode
1855-1990, de stijging van het gemiddeld hoogwaterniveau (GHW) gemiddeld 2.3 mm per jaar. De
stijging van het gemiddeld tijniveau (GTN) bedroeg
in die periode 1.5 mm per jaar, de stijging van het
gemiddeld laagwaterniveau (GLW) 0.9 mm per jaar
en de stijging van het gemiddeld tijverschil (GTV)
1.3 mm per jaar. Uitgaand van deze cijfers bedroeg
de gemiddelde stijging in de periode 1972-1990
respectievelijk 7.5, 6.7, 5.9 en 1.6 mm per jaar. Dillingh & Heinen (1994) hebben een identieke langetermijnansalyse voor de Nederlandse Waddenzee
uitgevoerd (Figuur 3.2). In het algemeen correspon-
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40
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3.2.2 Stormactiviteit
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deren de Nederlandse langetermijntrends goed met
de trends voor de Duitse Waddenzee (Figuur 3.1),
ondanks het feit dat de trends voor de Nederlandse
Waddenzee slechts de periode van 1940 tot 1990
vertegenwoordigen. De bouw van de Afsluitdijk in
1932 heeft een grote verandering in het getijdenregime veroorzaakt.
Voor de periode van 1975 tot 1990 vertoont de
Nederlandse Waddenzee minder uitgesproken versnellingen van de zeespiegelstijging dan de Duitse
Waddenzee. De GHW-stijging varieert voor de verschillende stations van 2 tot 5 mm per jaar, de
GTN-stijging van 1 tot 4 mm per jaar. Alleen in het
Eems-Dollard estuarium, waar baggerwerkzaamheden voor het vaargeulonderhoud een rol spelen, zijn
grotere versnellingen van het GHW gemeten: tussen de 4 en 7 mm per jaar. De stijging van het GTN
is hier van dezelfde orde van grootte als in de rest
van de Nederlandse Waddenzee.
Vroeger schreven onderzoekers (onder andere
Führböter, 1989) deze sterke stijging van GHW, GTN
en GLW in de afgelopen decennia, toe aan de klimaatveranderingen die werden waargenomen. Töppe (1993) stelt daarentegen dat deze veranderingen waarschijnlijk het gevolg zijn van cyclische
processen over de lange termijn en niet van klimaatverandering. Ook civieltechnische werken
zoals het uitbaggeren van vaargeulen kunnen
plaatselijk de oorzaak zijn van een sterkere stijging
van het GHW en een minder sterke stijging of zelfs
daling van het GLW. Uitgaand van de IS92a-f emissiescenario’s, voorspellen Warrick et al. (1995) dat
de zeespiegel in het jaar 2100 circa 38 tot 55 cm
hoger zal liggen dan nu het geval is. Deze mondiale
waarden liggen onder de regionale waarden voor
stijging van het GTN die door Töppe (1993) voor de
periode 1972-1990 worden gegeven.

2000

Een ander zeer belangrijk klimaatverschijnsel voor
de toekomst van de Waddenzee is stormactiviteit.
Toename van de stormactiviteit in het Waddenzeegebied zou een toename van de golfenergie in het
ecosysteem tot gevolg hebben, wat de sedimentbalans zou kunnen beïnvloeden. Voor de Duitse Bocht
kon uit metingen van de luchtdruk aan de oppervlakte een lange tijdreeks van bijna 120 jaar voor de
dagelijkse geostrofische wind worden afgeleid. De
geostrofische wind is evenredig aan de horizontale
drukgradiënt en is een maat voor de sterkte van de
werkelijke onderwind.
In Figuur 3.3 (Schmidt & von Storch, 1993) zijn
de snelheidslimieten uitgezet; dit zijn respectievelijk
de minima van de 1, 10 of 50% hoogste geostrofische windsnelheden van elk jaar. Voor een
winderig jaar zijn de snelheidslimieten hoog, voor
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Figuur 3.4. Jaarfrequenties
van geostrofische windsnelheden boven 15 m/s
voor de windrichtingsectoren NW (aanlandig,
golfslagversterkend) en ZO
(aflandig) in de Duitse
Bocht, 1876-1992. Bron:
Schmidt (1995, ongepubliceerd).

een rustig jaar zijn ze lager. Er zijn wat variaties,
maar er valt geen langetermijntrend af te leiden
voor de hele periode van de laatste 120 jaar. De
invloed van de wind op de golfslag in de Duitse
Bocht hangt sterk af van de windrichting. Figuur 3.4
(Schmidt, 1995, ongepubliceerd) toont het jaarlijkse
percentage van geostrofische windsnelheden boven
de 15 m per seconde voor de golfslagversterkende
windrichtingsector NW en voor de tegengestelde
sector ZO. Er zijn sterke variaties te zien maar ook
hier is geen langetermijntrend te ontdekken. De
stormactiviteit nam niet toe. Op de kortere tijdschaal van het laatste decennium, blijkt uit Figuren
3.3 en 3.4 dat het nogal winderig was, met relatief
vaak een noordwestelijke wind. Een uitzondering
vormt de winter van 1995/1996, die niet in de twee
figuren is opgenomen. In deze winter overheersten
zeer bestendige zuidoostelijke winden sterk.
Onder de klimatologische voorspellingen voor de
volgende 100 jaar zijn er een paar (onder andere
von Storch et al., 1993) die aangeven dat mogelijkerwijs extreme windsnelheden en de frequentie
van noordwestelijke winden licht zullen toenemen,
beide in de orde van grootte van een paar procent
voor de Noordzee. In het algemeen is er echter in
de weinige analyses die ons ter beschikking staan
weinig overeenstemming tussen de modellen
betreffende veranderingen in stormactiviteit die in
een warmere wereld zouden kunnen optreden (Kattenberg et al., 1995).
De morfologische reacties op de waargenomen
en verwachte veranderingen van zeespiegelstijging
en stormactiviteit in de Waddenzee verschillen van
gebied tot gebied (Hofstede, 1994). Modelonder-

zoeken aan zandkusten met een lage gradiënt
geven aan dat stijging van de zeespiegel de dominante factor is als het tempo van de zeespiegelverandering hoger is dan 10 mm per jaar (Roy &
Cowell, 1995). Ligt het tempo lager dan zouden
plaatselijke factoren van sedimentaanvoer belangrijker kunnen worden. De westkust van het eiland
Sylt wordt bijvoorbeeld teruggedrongen als gevolg
van de stijging van de zeespiegel. Het geërodeerde
sediment wordt naar het noorden en het zuiden
gevoerd en accumuleert op de stranden van Rømø
en Amrum. Ten gevolge hiervan zijn deze kusten
stabiel of groeien ze zelfs aan, ondanks de stijging
van het zeeniveau.

3.3 Klimaatpatronen en
ambiente temperaturen
S. Diel-Christiansen
B. Christiansen

3.3.1 De Noord-Atlantische oscillatie
Op basis van de steeds beter wordende gegevensbronnen is een grootschalige langetermijnoscillatie
van het klimaat in het Noord-Atlantisch gebied
ontdekt met een periodiciteit van acht jaar (Lamb &
Peppler, 1987; Hurrell, 1995). De Noord-Atlantische
Oscillatie Index (NAO Index) is gedefinieerd als het
verschil tussen de gestandaardiseerde drukafwij-
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kingen in de winter (december - maart) bij Punta
Delgada (Azoren) en Akureyri (IJsland), respectievelijk bij Lissabon (Portugal) en Stykkisholmur (IJsland). De gemiddelde referentieperiode voor de lange termijn is 1961-1990, respectievelijk 18641994. Een hogere index (>+1) is geassocieerd met
krachtige westelijke winden, een lage index (<-1)
geeft zwakke westelijke winden aan. Een ‘normale’
index beslaat het middenbereik van -1 tot +1 en
geeft een zonale circulatie van gemiddelde sterkte
aan. Ecologisch gezien, echter, zijn niet alleen de
directe implicaties van de windrichting van belang
maar vooral de daarmee samenhangende effecten
(Tabel 3.1).
Hurrell (1995) heeft de sterke correlatie van
regionale wintertemperaturen in Europa met de
NAO Index aangetoond en Kröncke et al. (1998)
hebben ditzelfde gedaan met betrekking tot de
oppervlaktetemperatuur van de Noordzee. De winters van 1989-1994 zijn voorbeelden van jaren met
een hoge NAO Index (Becker & Pauly, 1996). Deze
periode lijkt de zachtste jaren in de afgelopen 50
jaar te vertegenwoordigen, wat betekent dat niet
alleen de gemiddelde wintertemperatuur van het
water maar ook de zomertemperatuur toen significant hoger was (Pohlmann, 1995 in Becker & Pauly,
1996). In 1989 bereikte de NAO Index zijn eeuwmaximum van >+3 met watertemperaturen die in
het westelijke deel van de Waddenzee circa 3 °C
boven het gemiddelde lagen (Beukema, 1992b) en
samenvielen met een uitzonderlijk grote instroom
van zout water (Becker & Dooley, 1995). Aan de
andere kant had de zeer koude winter van 1979/80
een NAO Index van -2, samenvallend met de zogenoemde Grote Saliniteitsafwijking, een watermassa
met een uitzonderlijk laag zoutgehalte die zich vermengde met het water van de Noordzee (Dickson et
al., 1988). Net als in 1979 waren de winters van
1995/96 en 1996/97 uitzonderlijk droog en zonnig,
met een temperatuur die 4.5 °C onder het gemiddelde lag (Becker, 1997), waardoor een bijzonder
fysisch kader voor de biologische productie werd
geschapen.
Vanwege het relatief geringe watervolume van
de ondiepe Waddenzee wordt de temperatuur van
het water in sterke mate door de temperatuur van
de lucht beïnvloed. De wintertemperatuur is derhalve lager en de zomertemperatuur aanzienlijk
hoger dan de temperatuur van het water in de aangrenzende Noordzee (Postma, 1983). Vergelijking
van de veranderlijkheid over de lange termijn van
de water- en luchttemperaturen in zee met de
water- en luchttemperatuur aan de Nederlandse
kust leidde echter tot de conclusie dat de onderliggende patronen ten dele ook worden bepaald door
het mondiale klimaatpatroon (de Vooys, 1990). Dit
impliceert dat de tegenwoordig ter discussie staande trend van mondiale stijging van de omgevings-
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temperatuur (Houghton et al., 1996; Watson et al.,
1996) een effect zal toevoegen aan de ‘normale’
oscillatie die inherent is aan ons klimaat. Sterr
(1995) ontwikkelde het volgende scenario voor de
mogelijke gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering voor de zuidelijke kusten van de Noordzee:
1. een geschatte gemiddelde stijging van de temperatuur van de lucht met 1.5-3 °C in de volgende honderd jaar, mogelijk met een sterkere
stijging in de winter dan in de zomer;
2. daarmee samenvallend, een substantiële stijging
van het gemiddelde zeeniveau en een substantiële vergroting van het tijverschil;
3. meer en heftiger stormen, vooral westelijke winden, gepaard gaand met toename van de golfhoogte en de golfstoot;
4. het zoutgehalte in de Duitse Bocht verandert,
als een factor van precipitatie.
Temperatuur is derhalve slechts één van de door
het klimaat veroorzaakte factoren die van invloed
zijn op het ecosysteem van de Waddenzee.

3.3.2 Ecologische effecten van
verschillende temperatuurregimes
Temperatuur is één van de sleutelfactoren die de
structuur van mariene gemeenschappen bepalen.
Het bereik van de temperatuurtolerantie van een
soort kan de geografische verspreiding van die
soort beperken. Voor immigranten uit de Portugese
wateren, waargenomen in het plankton na de zoutwaterinstroom van 1989, bleek vooral de wintertemperatuur te bepalen of ze een kans kregen een
niche in het voedselweb te bezetten (Lindley et al.,
1990; CPR Survey Team, 1992; Greve, 1994). De
verhoogde aanwezigheid van zuidelijke vissoorten
in het zuidelijk deel van de Noordzee en in de Waddenzee in de afgelopen jaren, is gecorreleerd aan de
algemeen hogere temperatuur (Lozán et al., 1994;
Heessen, 1996). In het benthos hebben zich in de
afgelopen jaren enige tot nu toe niet-residente
soorten gevestigd (Reise, 1994a) zonder merkbare
verstoring van de residente soorten te veroorzaken
(Michaelis & Reise, 1994).
Op individueel niveau bepaalt de temperatuur
fysiologische factoren als het tempo van de groei,
van de reproductie en van de stofwisseling. De seizoenvariatie van de temperatuur kan levenscycli
binnen populaties synchroniseren. Vanwege de
variabele effecten van de temperatuur op de individuele fysiologische tempi en op de populatiedynamica van autotrofe en heterotrofe organismen, is
temperatuur één van de cruciale factoren die de
biologische uitdrukking van interacties tussen de
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trofische niveaus in een ecosysteem bepalen (zie
bijvoorbeeld Beusekom & Diel-Christiansen, 1996).
De Waddenzee is een zeer dynamisch systeem
dat aan grote temperatuurschommelingen op
diverse schalen van ruimte en tijd onderhevig is.
Derhalve doen alleen eurytherme organismen
(organismen die onder verschillende temperatuurregimes kunnen leven) het in de Waddenzee goed.
Men neemt aan dat dit soort organismen maar weinig last heeft van temperatuurveranderingen, met
name tijdens het groeiseizoen in de zomer. Daarentegen kunnen voor organismen die op de grens van
hun verspreidingsgebied leven, kleine temperatuurveranderingen al grote gevolgen hebben voor hun
groei, reproductie en mortaliteit.

3.3.3 Effecten van wintertemperatuur
Overwinteren is een bijzonder kritieke periode in de
levenscyclus van veel planktonische en bentische
soorten, evenals van veel vogelsoorten. In deze
periode kunnen relatief kleine verschillen in de
gemiddelde temperatuur en in de temperatuuruitersten grote invloed hebben op de overleving en
ook op de biomassa en de populatie-aanwas in het
erop volgende voorjaar (Beukema, 1982). Het sessiele macrobenthos van de geregeld droogvallende
wadplaten in het bijzonder, is onderworpen aan
verschillende winteromstandigheden als extreme
temperaturen onder het vriespunt, wind chill (vrieswind) en schuivend ijs of, aan de andere kant, hoge
temperaturen, hoge dichtheden predatoren en
sedimentverplaatsing ten gevolge van stormvloeden.
De wintertemperatuur heeft, via verschillende
directe en indirecte mechanismen, invloed op de
samenstelling en bestandsgrootte van de flora en
fauna in de Waddenzee. Veel soorten zijn rechtstreeks gevoelig voor lage wintertemperaturen, bijvoorbeeld de borstelwormen Lanice conchilega,
Harmothoe lunulata, Nephtys hombergii, de tweekleppigen Abra tenuis, Mysella bidentata, Antinoella sarsi, Angulus tenuis, Cerastoderma edule en de
decapoden Crangon crangon en Carcinus maenas
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(Beukema, 1990). Tijdens strenge winters is de
mortaliteit bij deze soorten hoog en worden ze
zeldzaam in de Waddenzee of verdwijnen, of ze
trekken van de getijdengebieden naar sublitorale
gebieden (Beukema, 1990; Reise, 1993). Gewoonlijk
herstelt zich het bestand van deze soorten na één
tot twee jaar. Andere soorten, met name die in de
supra- en eulitorale zones, zoals alikruiken Littorina spp., zeepokken Balanus spp. en de tweekleppigen Macoma baltica en Mytilus edulis zijn zeer taai
en zelfs tegen vrieskou bestand (zie bijvoorbeeld
Theede, 1981).
Leiden extreem strenge winters tot geringere
soortendiversiteit, een serie zachte winters kan tot
grotere diversiteit en een stabiele totale biomassa
in het benthos leiden vanwege lagere mortaliteit en
de instroom van immigranten (Beukema, 1992b). In
het eropvolgende jaar hangt de populatie-ontwikkeling echter meer af van de indirecte gevolgen van
de wintertemperatuur op de lichaamsconditie van
individuen dan van het overwinterende bestand.
De reproductie van een aantal macrozoöbentische soorten, dat wil zeggen het vrijlaten van meroplanktonische larven, wordt op gang gebracht
door een watertemperatuur van 5 °C (Bayne, 1965).
Na warme winters volgt een lange paaitijd die in
februari begint. Na koude winters stijgt de temperatuur in het voorjaar sneller en dat leidt tot een
duidelijke paaipiek die pas in mei plaatsvindt (Martens, 1992; Pulfrich, 1997). Terwijl na koude winters de populatie-aanwas van macrobentische
soorten vaak uitzonderlijk hoog werd bevonden
(Beukema, 1982; Dörjes et al., 1986; Beukema,
1992b), resulteerde een serie zachte winters bij
diverse soorten tweekleppigen herhaaldelijk in het
uitblijven van nieuwe aanwas (Beukema, 1992b)
(zie ook 5.7). Temperatuur reguleert in essentie op
twee manieren de populatie-aanwas van macrobenthos in de Waddenzee:
1. De temperatuur bepaalt in perioden van voedselschaarste rechtstreeks het metabolisch verlies. In koude winters is het metabolisch verlies
relatief laag, wat resulteert in een hogere individuele biomassa in vergelijking tot zachte winters. In experimenten met twee algemeen in de

NAO Index >1

NAO Index <1

Lagedruk gebied over de Noordzee
Krachtige westelijke winden
Dicht wolkendek - minder licht
Hoge temperatuur van het zeeoppervlak
Sterke menging
Meer aanvoer van warmte, nutriënten, plankton?

hogedruk gebied over de Noordzee
zwak westelijke, maar meer noordelijke winden
lichter wolkendek - meer licht
lage temperatuur van het zeeoppervlak
stagnatieperioden in de winter
hoge turbulentie in voorjaar door noordelijke winden

Veel neerslag
Hoog afvoervolume rivieren
Veel input nutriënten in de kustzone

weinig neerslag
laag afvoervolume rivieren
lagere input van nutriënten in de kustzone

Tabel 3.1. Verschijnselen
samenhangend met extreem
hoge (index >1) en lage
(index <1) NAO indices.

Waddenzee QSR 1999

64

Klimaat

Waddenzee voorkomende soorten tweekleppigen, het Nonnetje (Macoma balthica) en de
Kokkel (Cerastoderma edule) werden na blootstelling aan lagere temperaturen significant
meer eieren geproduceerd (Honkoop & van der
Meer, 1998). In het geval van het Nonnetje kon
hiervoor een rechtstreeks verband met de
lichaamsconditie worden gelegd, omdat deze
soort opgeslagen energie gebruikt voor de
gametogenese.
2. De temperatuur reguleert de aanwezige hoeveelheid en het begin van de ontwikkeling van
de Garnaal (Crangon crangon) (Beukema,
1992a), de belangrijkste predator van de larven
van het Nonnetje in het vroege voorjaar. Na
koude winters wordt de predatiedruk op het
broed van vroeg reproducerende tweekleppigen
als het Nonnetje verminderd doordat het garnalenbestand klein is en de vestiging van een nieuwe generatie Garnalen enige weken wordt vertraagd (Beukema et al., 1998). Op een vergelijkbare manier heeft de wintertemperatuur een
krachtig effect op de hoeveelheid Strandkrabben
(Carcinus maenas) in het voorjaar en in de zomer
(Beukema, 1991), wat gevolgen heeft voor de
predatiedruk op jonge tweekleppigen in de zomer.
Beukema et al. (1998) kwamen tot de slotsom dat
het belangrijkste effect van de temperatuur op het
voortplantingssucces van het Nonnetje voortkwam
uit de regulering door predatoren in het voorjaar.
Bij laat paaiende tweekleppigen als de Kokkel zou
dit minder belangrijk kunnen zijn, wat kan verklaren dat Dörjes et al. (1986) een hoge populatieaanwas bij deze soort vonden na zachte dan wel
matig strenge winters.
De timing van de vestiging is een andere
belangrijke factor die de mate van populatie-aanwas van bentische soorten bepaald (settlementtiming hypothese, Todd & Doyle, 1981). Aangezien
de temperatuur in hoge mate de ontwikkelingsduur
van meroplanktonische larven bepaalt, en daarmee
hun verspreiding en vestiging, is ook dit een manier
waarop de temperatuur de populatie-aanwas van
macrobenthos beïnvloedt (Moloney et al., 1994).
Omdat de wintertemperatuur één van de
belangrijkste factoren is die de macrobenthosbestanden reguleren, is die temperatuur indirect ook
van wezenlijk belang voor predatoren op macrobenthos, zoals vogels. Lage overleving van macrobenthos na koude winters of geringe populatieaanwas na zachte winters kan voor diverse soorten
steltlopers tot voedselschaarste leiden (Beukema et
al., 1993). Het waargenomen gesynchroniseerde
fluctuatiepatroon van macrobenthische soorten in
grote delen van het Waddenzeegebied (Beukema et
al., 1996), beperkt de mogelijkheden van vogels om
naar andere gebieden uit te wijken (Beukema et al.,
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1993). Vogels die niet zeer prooi-specifiek zijn,
kunnen bij schaarste van hun geprefereerde voedsel
overschakelen op andere prooien. Dat kan aanzienlijke invloed hebben op de bentische gemeenschappen, en de bestanden van tweekleppigen zelfs tot
een zeer laag niveau reduceren (Beukema, 1993).
Het effect van de wintertemperatuur op het
macrobenthos is het sterkst in het getijdengebied
maar bepaalde langetermijnveranderingen in het
sublitoraal kunnen ook aan klimaatinvloeden worden toegeschreven (Dörjes et al., 1986). Kröncke et
al. (1998) hebben verband gelegd tussen, enerzijds,
fluctuaties in de biomassa van de macrofauna, de
dichtheid en de aantallen soorten in het sublitoraal
bij Norderney, en anderzijds de klimaatveranderlijkheid, en opperden dat de temperatuur van het
oppervlaktewater van de zee aan het eind van de
winter en in het voorjaar middelt tussen de NAO en
het benthos (zie ook 5.7). Een enkele koude winter
lijkt maar weinig effect op de lange termijn te hebben op de sublitorale bentische gemeenschappen,
maar een serie zachte winters kan onmiskenbaar
veranderingen op de lange termijn ten gevolge
hebben.

3.3.4 Effecten van fluctuerende
zomertemperatuur
De effecten van de jaarlijkse temperatuurfluctuaties in het warme seizoen op het Waddenzee-ecosysteem zijn minder uitgesproken dan die in de
winter. Fysiologische tempi en de populatie-ontwikkeling van plankton en benthos hangen natuurlijk tot op zekere hoogte af van de temperatuur;
maar de ecologische gevolgen van temperatuurschommelingen zijn in een zeer complex ecosysteem als dat van de Waddenzee zelden te onderscheiden van andere bronnen van veranderlijkheid.
Er zijn aanwijzingen dat hogere temperaturen
specifieke delen van het ecosysteem van de Waddenzee beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld een bovengemiddelde zomertemperatuur een lage overleving
van Groot zeegras (Zostera marina) ten gevolge
hebben (Reise et al., 1994 en referenties daarin).
Het inzakken van de bloeien van de plaagalg Phaeocystis globosa (Prymnesiophyceae) kan verband
houden met hoge zomertemperaturen (Elbrächter,
1994). De verspreiding van Engels slijkgras (Spartina anglica) op de kwelders zou door hogere temperaturen kunnen worden bevorderd (Reise, 1994b).

3.3.5 Temperatuur en vervuiling
Organismen die aan de grens van hun temperatuurbereik leven zijn in hogere mate gevoelig voor
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omgevingsstress. Zo ontdekten Hummel et al.
(1996) bijvoorbeeld, toen zij populaties van het
Nonnetje in Franse en Nederlandse estuaria met
elkaar vergeleken, dat de populaties die aan de zuidelijke grens van hun geografische bereik leefden
gevoeliger waren voor blootstelling aan koper dan
de noordelijke populaties. Voorts is bekend dat
embryo’s van vissen bij lage wintertemperaturen
vatbaar zijn voor de invloed van gechloreerde koolwaterstoffen (Dethlefsen et al., 1996).

met een hoger metabolisme en zijn dan sterk
afhankelijk van een overeenkomstige toename van
de productie van hun voedsel. Autotrofen daarentegen, die de basis vormen van alle biomassaproductie in het ecosysteem, ontvangen in warme
winters nog minder licht dan in koude winters.
Dientengevolge kan stijging van de wintertemperatuur over een lange termijn gunstig zijn voor detritivoren en hun predatoren in een ecosysteem dat in
evenwicht is met veranderde milieuomstandigheden.

3.3.6 Mogelijke effecten van
langdurige temperatuurstijging
In het mariene voedselweb van de Waddenzee
neemt het macrozoöbenthos van de verschillende
getijzones een sleutelpositie in (zie bijvoorbeeld
Michaelis & Reise, 1994) omdat het, enerzijds, de
primaire consument van fytoplankton, microfytobenthos en detritus is en, anderzijds, een onontbeerlijke voedselbron voor veel soorten mobiele
evertebraten, zoals kreeftachtigen, en voor vissen
en vogels (Figuur 3.5). In tegenstelling tot de
mobiele predatoren van het benthos, zijn de min of
meer sessiele bentische soorten behalve aan de
watertemperatuur ook aan andere fysische invloeden onderworpen, zoals de temperatuur van de
lucht, brekende golven, wisselende stroomsnelheden, sedimentverplaatsing enzovoort. Bovendien
zou het macrobenthos bij een zeespiegelstijging
bijzonder kwetsbaar worden door veranderingen in
de laagwaterperiode. Derhalve komen in het
macrobenthos de gecombineerde effecten van de
diverse klimaatscenario’s samen en het geeft deze
door aan het voedselweb. Dit is echter geen éénrichtingsverkeer: de fysische (en chemische)
milieuomstandigheden vormen slechts het raamwerk van de groeivoorwaarden van alle delen van
het ecosysteem - de interacties in het voedselweb
bepalen de werkelijke populatie-ontwikkeling.
Wat de voorspelde warmere winters betreft,
samenvallend met meer en mogelijk krachtiger
westelijke winden, bewolking en regen, verwacht
Beukema (1990) een grotere soortendiversiteit van
het macrobenthos, met een stabielere, gematigde
biomassa die wordt gelimiteerd door een matige
populatie-aanwas en een relatief grote invloed van
predatoren, namelijk van temperatuurgelimiteerde
Garnalen en Strandkrabben. Hoe hoger de wintertemperatuur, des te hoger de populatiedichtheden
van zoöplankton, kustgebonden vissen en zeehonden. Overwinterende vogels kunnen gemakkelijk
voedsel vinden omdat de tweekleppigen zich niet
zo diep ingraven als in koude winters en omdat de
wadplaten niet met ijs worden bedekt. In warme
winters krijgen echter alle poikilothermen te maken
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Figuur 3.5. Schematische
energiestromen in het
Waddenzee-ecosysteem in
de winter en het vroege
voorjaar, met hogere (+) en
lagere (-) waarden na
uitzonderlijk zachte winters,
in vergelijking tot
gemiddelde winters.
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Mariene chemie

4.1 Inleiding
De chemische gegevens die in dit hoofdstuk worden
besproken betreffen zowel nutriënten als contaminanten. Er zijn slechts parameters gebruikt waarvan gegevens voor de hele Waddenzee beschikbaar
waren; de bepaling van de polyaromatische koolwaterstoffen is hierop een uitzondering. De procedure van meting en beoordeling volgt een stof (of
groep stoffen) van zijn bron tot zijn ophoping in sedimenten en levende organismen. De gegevens zijn
onderzocht op ontwikkelingen en variatie in tijd en
ruimte.
De meest recent gemeten concentraties (1995 of
1996) worden vergeleken met de onlangs door
OSPAR (1997) vastgestelde natuurlijke achtergrondwaarden en ecotoxicologische analysecriteria

(EAC’s). De resultaten van alle bepalingen zijn in tabelvorm bijeen gebracht. Parallel lopende trends
zijn echter niet getoetst op correlatie of onderling
verband, bijvoorbeeld tussen toevoer en gehalte in
sedimenten.
De Waddenzee is ten behoeve van dit onderzoek
onderverdeeld in 12 homogene deelgebieden, overeenkomend met die in het QSR van 1993 (Figuur
4.1). Sommige van deze gebieden hebben een estuarien karakter, vanwege de instroom van zoet rivierwater. Het kustwater van de Noordzee is in alle
deelgebieden de enige bron van zout water. De
deelgebieden worden aangeduid met hun QSR-code, die, tezamen met een korte omschrijving, vermeld staat in Tabel 4.1.

Code

Beschrijving

N1

Westelijke Nederlandse Waddenzee. Het gebied ontvangt zoet water direct uit het IJsselmeer door de sluizen
van Den Oever en Kornwerderzand, met een gemiddeld jaarlijks volume van 16.3·109 m3. De watermassa, die
zijn oorsprong in de Rijn heeft, passeert het IJsselmeer in ongeveer 50 dagen. Het kustwater uit de Noordzee
dat door het Marsdiep de Waddenzee binnenstroomt bestaat voor ongeveer 15% uit Rijnwater.
Oostelijke Nederlandse Waddenzee. Het gebied ontvangt een kleine instroom van zoet water uit de Lauwersmeer en een industriële afvoerpijp. Dit gebied wordt gedomineerd door kustwater uit de Noordzee.
Eems-Dollard estuarium. De zoetwatertoevoer in het gebied wordt verzorgd door de Eems (90%) en de Westerwoldsche Aa (10%) met gezamenlijk een gemiddeld debiet van circa 3.4·109 m3 per jaar. Langs het estuarium vinden industriële en havenactiviteiten plaats te Emden, Delfzijl en Eemshaven. Grenszone tussen Nederland en Nedersaksen.
Nedersaksische Waddenzee. Het gebied wordt licht beïnvloed door lokale zoetwaterinstroom. Er zijn slechts
kleine havens. Het gebied wordt gedomineerd door kustwater van de Noordzee.
Jadebusen. De haven van Wilhelmshaven vertegenwoordigt de voornaamste activiteit in dit gebied. Er is vrijwel geen instroom van zoet water. Het gebied wordt gedomineerd door kustwater van de Noordzee, dat bij
hoogwater wordt verrijkt met uitgespoelde sedimentbestanddelen. Deel van Nedersaksen.
Weser estuarium. De rivier de Weser is met een gemiddeld jaarlijks debiet van 11.3·109 m3 de voornaamste
zoetwaterleverancier. De rivieroevers zijn dichtbevolkt. Havenactiviteit vindt plaats in de steden Bremen en
Bremerhaven. Deel van Nedersaksen.
Elbe estuarium. De rivier de Elbe is met gemiddeld 24.5·109 m3 per jaar de voornaamste leverancier van zoet
water in dit gebied en zorgt voor circa 43% van alle zoetwaterinstroom in de Waddenzee als geheel. Aan de rivier liggen grote steden (o.a. Hamburg), havens en industriegebieden. De industriële activiteit is sinds de Duitse hereniging aanzienlijk teruggelopen. Deel van Stadt Hamburg.
Eider estuarium. De rivier de Eider vormt met een debiet van gemiddeld 0.9·109 m3 per jaar een bescheiden
zoetwaterleverancier. De bevolkingsdichtheid is niet hoog. Er zijn wat kleine jacht- en vissershavens. Deel van
Sleeswijk-Holstein.
Halligen. Vrijwel geen zoetwaterinstroom en een lage bevolkingsdichtheid. Het gebied wordt gedomineerd
door kustwater van de Noordzee. Deel van Sleeswijk-Holstein.
Sylt-Rφmφ bekken. Het gebied wordt zichtbaar begrensd door de dammen die Sylt en Rφmφ met het vasteland
verbinden, en wordt gedomineerd door kustwater van de Noordzee. De zoetwaterinstroom uit zuidelijk Jutland
bedroeg in het jaar 1990 circa 0.8·109 m3, terwijl de zoetwaterinstroom naar D1+D2 in datzelfde jaar circa
1.3·109 m3 bedroeg. Grenszone tussen Sleeswijk-Holstein en Denemarken.
Ribe Å estuarium. De rivier Ribe Å is een kleine rivier die derhalve een geringe zoetwaterinstroom levert. De instroom naar D1+D2 bedraagt gemiddeld circa 1.2·109 m3 per jaar. Het gebied wordt gedomineerd door kustwater van de Noordzee. Deel van Denemarken.
Varde Å estuarium. Het laatste natuurlijke estuarium van de Waddenzee. De stad Esbjerg is het voornaamste
bevolkingscentrum, met haven- en industriële activiteiten. Het gebied wordt gedomineerd door kustwater van
de Noordzee. Deel van Denemarken.
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SH2
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Tabel 4.1. QSR-codering en
beknopte beschrijving per
deelgebied van de
Waddenzee.
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Figuur 4.1. QSR codering
voor deelgebieden van de
Waddenzee.

4.2 Voedingsstoffen
(nutriënten)
4.2.1 Methoden
De nutriëntwaarden zijn gestandaardiseerd op 10
en 27 psu, met gebruikmaking van soortgelijke
concentratie/zoutgehalte-diagrammen als in QSR
1993 (GESAMP, 1987; de Jong et al., 1993). De gestandaardiseerde gehalten zijn met statistische
methoden bewerkt.
In een aantal gebieden werden bij gelijk zoutgehalte zeer variabele nutriëntwaarden gemeten. Deze gebieden, zoals bijvoorbeeld de Jadebusen (NS2),

Waddenzee QSR 1999

worden vermoedelijk veeleer gekenmerkt door een
uitstroom bij hoogwater van geremineraliseerde
nutriënten uit het sediment, dan door een nutriëntrijke zoetwaterinstroom. De verrijking van het kustwater van de Noordzee bij hoogwater kan bijzonder
sterk zijn, waarvan het water uit de Jadebusen
(NS2) een goed voorbeeld is: nutriëntgehalten nabij
het binnenbekken kunnen het twee- tot vijfvoudige
bedragen van de verdunde, mariene gehalten. Dit
onderstreept het belang van remineralisatie in het
sediment als een bron van nutriënten. In zulke
overheersend door sediment gekenmerkte gebieden
zijn aan het zoutgehalte gerelateerde bepalingen
niet zinvol. Voor de beoordeling werden daarom gemiddelde waarden gebruikt.

Mariene chemie

In de beoordeling van nutriëntgegevens werd onderscheid gemaakt tussen enerzijds een significante
verandering tussen de jaren 1985 en 1996 en anderzijds een significante trend gedurende deze hele
periode. Een verandering, die een significant verschil inhoudt tussen de datareeksen van twee jaren
(1985 en 1996), geëvalueerd door niet-overlappende 95% betrouwbaarheidsintervallen, wordt cursief weergegeven. Een trend, die een significante
en aanhoudende verandering inhoudt gedurende
de hele onderzoeksperiode (1985-1996) wordt vet
weergegeven. In Tabel 4.2 worden ontwikkelingen
in de op zoutgehalte gestandaardiseerde nutriëntwaarden en de kwantitatieve toevoer samengevat.

water (1986-1990) werd gevolgd door een stijging
van het nitraatgehalte (1990-1993). Dit kan te maken hebben met het toenemende gebruik van zuiveringsinstallaties in het stroomgebied van beide rivieren (Dijkhuizen et al., 1996; Riegman et al.,
1992). De daling van nitraat en totaal stikstof
(evenals totaal fosfor) in het Eems estuarium (N3)
sinds 1993 hangt waarschijnlijk samen met de
beëindiging van de afvalwaterlozingen van de aardappelverwerkende industrie in de Dollard via de
Westerwoldsche Aa. In N3 is de de trend wat betreft nitraat en totaal stikstof bij 10 psu vanwege
de piek van 1989-1992 niet significant voor de onderzoeksperiode als geheel, maar wèl voor de periode 1992-1996.
In de Weser- en Elbe estuaria werd in 1996 vergeleken met 1985 een significant lagere concentratie van nitraat, nitriet en totaal stikstof gemeten.
Dit is een afspiegeling van de sterk verminderde
ammonia-aanvoer door de Elbe. De met 55% gereduceerde ammonia-aanvoer door het IJsselmeer
wordt niet weerspiegeld in de ontwikkeling van
ammonia-gehalten in de Waddenzee. Er werden
geen trends in totaal stikstof en nitraattoevoer
waargenomen, deels omdat deze toevoer wordt bepaald door het variabele debiet van de rivieren. In
de westelijke Waddenzee werd in het 10 psu bereik
een significante toename van 30% voor nitraat
waargenomen (35% voor nitraat + nitriet). Totaal
stikstofwaarden in de mariene Waddenzee zijn in
de orde van 55 µmol/l in het westelijke deel en het
halligengebied, maar liggen van het Weser estuari-

4.2.2 Stikstofverbindingen
In de Nedersaksische Waddenzee (NS1) vond een
significante vermindering met 40 à 50% plaats van
DIN (Dissolved Inorganic Nitrogen; opgelost anorganisch stikstof: ammonia plus nitraat/nitriet), welke overeenkomt met de ammonia-daling met 70%
in het Eems estuarium (N3) (Tabel 4.2; Figuren 4.2
en 4.3). De met 60% gedaalde ammonia-aanvoer
door de Eems (Figuur 4.4) en de Westerwoldsche Aa
(Dollard) kan, tezamen met de nitrificatie in brak
water van ammonia tot nitraat (Helder & De Vries,
1983), de verklaring zijn van de aangetoonde daling
van de ammonia-waarden in het Eems estuarium
en van de ammonia/nitraat-waarden in NS1. De
aanvankelijke vermindering van ammonia in brak

Rivier aanvoer
gebied

Debiet (km3/yr)
trend gemiddeld

IJsselmeer
N1 10 psu
27 psu
N2 27 psu
Eems
N3 10 psu
27 psu
NS1 27 psu
NS2 27 psu
Weser
NS3 10 psu
27 psu
Elbe
SH1 10 psu
27 psu
Eider
SH2 10 psu
27 psu
SH3 27 psu
D1 27 psu
County Sønderjylland
D2 27 psu
County Ribe
+80%
D3 27 psu

Ntot
trend

NH4+
trend

NO3trend

PO4 3trend

1996

1451)
171)
28

-80%
-90%
-60%
-60%

0.84
0.84
1.53

561)
141)
31

-60%
-40%
-40%

2.44
1.59
1.48
1.56

-20% 1111)
451)
53
89

-65%

n.d.
2.5

n.d.
180

2.34
2.34

119
66

2.95
2.95
1.57
1.111)

177
30
19
41

561)

0.791)

n.d.

881)

0.951)

n.d.

1996

-50%
2111) -30%
591) -30%
85 -30%

3.2
3.2
4.3

13
13
22

232
54
54**
48

-60%
9.9 -70%
4.0
5.9** -40%
4.5

241)
31)
7 -50%
2

146
60
22
31

-53%

n.d.
139

n.d.
6.5

n.d.
2

-50%

n.d.
107

-23%
-49%

326
174

7
7

34
10

-18%
-73%

208
66

240
108
52
1091)

9.5
9.5
2
4.31)

21
11
9
121)

220
81
27
651)

961)

3.31)

101)

1301)

4.21)

81)

15.8

2.9

1996

Tabel 4.2. Temporele ontwikkelingen in de aanvoer van
nutriënten door rivieren (donkere rijen) en zout-gestandaardiseerde winter-nutriëntengehalten in de Waddenzee
gedurende de periode 19851996. Trends betreffen significante en gestage toe- of
afnames gedurende de periode 1985-1996, zijn vet weergegeven samen met de procentuele af- of toename. Veranderingen betreffen significante verschillen tussen de
datareeksen van de vergeleken jaren en zijn cursief
weergegeven. Het gemiddelde
debiet (km3/jaar) betreft de
periode 1985-1996. 1): Gegevens uit 1995. **: Gebaseerd
op een reeks op dezelfde dag
verrichte metingen.

1996

Ptot
trend

1996

71

-55%

SiO4 3trend

1996

10.9

24.6

-40%

-80%

-60%

0.8
-40%
-60%
-60%

0.5
1.2

+95%

Waddenzee QSR 1999

72

Mariene chemie

Figuur 4.2. Wintergehalten
van ammonia (NH4+) µmol/l,
gestandaardiseerd op 10 psu
(blauw) en 27 psu (zwart). ●:
zoutgradiënt, gemiddelde
waarde (-) en 95% betrouwbaarheidsinterval (|). :
zoutgradiënt, geïnterpoleerde waarde (-) en 95% betrouwbaarheidsinterval (|).
Winterperiode: decemberjanuari-februari.
nr: aantal data per winterdataset
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um tot aan de Deense Waddenzee twee- à driemaal
zo hoog (Tabel 4.2).

4.2.3 Fosforverbindingen
Tussen 1985 en 1996 zijn de fosfaatwaarden in de
meeste deelgebieden van de Waddenzee significant
gedaald (Tabel 4.2; Figuur 4.5). In de westelijke Nederlandse Waddenzee is deze reductie met 90% in
belangrijke mate het gevolg van de met 80% verminderde toevoer door de IJssel (Figuur 4.4), die op
haar beurt samenhangt met de afgenomen verontreiniging van de Rijn. In de westelijke (N1) en oostelijke (N2) Nederlandse Waddenzee trad een signi-
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ficante vermindering van zowel fosfaat als totaal
fosfor op, met resp. 30 en 60%.
De significante daling met 60% van de fosfaattoevoer door de Elbe was niet meetbaar als een verlaagde concentratie in het Elbe estuarium. De
waargenomen reductie met 40 à 60% ten noorden
van de Elbemonding, in deelgebieden SH2, SH3 en
D1, is waarschijnlijk wel toe te schrijven aan de
verminderde toevoer uit de Elbe, gezien het stromingspatroon in de Duitse Bocht. De fosfaatgehalten in de mariene gedeelten van de Waddenzee bedroegen in 1996 ongeveer 1 µmol/l in de westelijke
Nederlandse (N1) en in de Deense Waddenzee (D1D3), daartussenin lag het niveau twee- à driemaal
zo hoog.
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Figuur 4.3. Wintergehalten
van nitraat + nitriet (NO3- +
NO2-) µmol/l, gestandaardiseerd op 10 psu (blauw) en
27 psu (zwart). ●: zoutgradiënt, gemiddelde waarde (-)
en 95% betrouwbaarheidsinterval (|). : zoutgradiënt,
geïnterpoleerde waarde (-)
en 95% betrouwbaarheidsinterval (|). Winterperiode:
december-januari-februari.
nr: aantal data per winterdataset.
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4.2.4 Silicaat
Silicaat, een meestal niet door de mens beïnvloed
nutriënt dat ondermeer door diatomeeën wordt opgenomen, nam significant met 20% af in het 10
psu gebied van het Eems-Dollard estuarium (N3).
Dit kan samenhangen met de afgenomen remineralisatie in de Dollardregio, vanwege de minder door
de aardappelverwerkende industrie verontreinigde
uitstroom van de Westerwoldsche Aa. De silicaatwaarden in de mariene Waddenzee bedragen omstreeks 15-180 µmol/l. Vrij lage gehalten worden
gemeten in de westelijke Nederlandse Waddenzee
(N1) en het halligengebied (SH3). Silicaatconcentraties in de mariene Waddenzee bereiken een piek
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in het Wesergebied (NS1). De silicaatwaarden in de
estuaria bedragen 60 (N1) à 180 (SH2) µmol/l.

4.2.5 Mate van eutrofiëring
Het is vrijwel onmogelijk om met de huidige technieken de natuurlijke achtergrondwaarden voor
nutriënten te bepalen in mengzones zoals de Waddenzee en zijn riviermondingen (Laane, 1992). Door
Laane (1992) en OSPAR (1997) gepubliceerde historische winterwaarden voor de zuidelijke Noordzee en de Duitse Bocht, bij 31 à 33 psu, worden in
Tabel 4.3 vermeld, tezamen met schattingen door
van Raaphorst et al. (1999). Daarmee zouden de
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Figuur 4.4. Rivieraanvoer van
nutriënten naar de Waddenzee.
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winterwaarden van 1996, slechts bij wijze van indicatie, een factor 2 à 10 boven de achtergrondwaarden liggen.

4.2.6 Opmerkingen over
nutriëntenmonitoring
De zoutgehalte-methode is de beste manier om
winterse nutriëntmetingen in estuaria te standaardiseren en daarmee trends door de tijd en van
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1991

1.5

5

Zuidelijke Noordzee (Laane)
Zuidelijke Noordzee (Laane)
Duitse Bocht (OSPAR)
Nederlandse kust (OSPAR)
westnederlandse Waddenzee
(van Raaphorst et al., 1999)
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Tabel 4.3. Bereik van de
achtergrondwaarden voor de
wintergehalten van opgelost
fosfaat, silicaat, nitriet,
nitraat en totaal stikstof en
fosfor (µmol/l). Bron: Laane
(1992); OSPAR (1996;
OSPAR/ICES workshop in
Hamburg, 22-25 oktober
1996, Annex 6); van
Raaphorst et al. (1999).
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plaats tot plaats te bepalen en te vergelijken. Voor
een optimale standaardisatie zouden gegevens
goed verdeeld moeten zijn over de zoutgradiënt,
liefst met 5 meetstations tussen de 1 en 30 psu. Als
de standaardiseringsprocedure goed uitgevoerd kan
worden, kan de variabiliteit van afzonderlijke metingen gladgestreken worden, met als gevolg een
hoger significantieniveau.
Het ziet er op grond van de gegevens naar uit
dat de ophoping van nutriënten de hele winterperiode doorgaat (Figuur 4.6). Zoals eerder gezegd,
kan dit effect sterker zijn in door sediment gedomi-
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Figuur 4.5. Wintergehalten
van orthofosfaat (o-PO43-)
µmol/l, gestandaardiseerd op
10 psu (blauw) en 27 psu
(zwart). ●: zoutgradiënt,
gemiddelde waarde (-) en
95% betrouwbaarheidsinterval (|). : zoutgradiënt,
geïnterpoleerde waarde (-)
en 95% betrouwbaarheidsinterval (|). Winterperiode:
december-januari-februari.
nr: aantal data per winterdataset.
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neerde gebieden, waar de remineralisatie van organische stoffen een flux van nutriënten uit het sediment veroorzaakt. Dit verschijnsel is sterk van invloed op de huidige beoordelingsmethode, waarin
alle gegevens van de maanden december, januari
en februari worden gecombineerd. De meetstrategie moet wellicht zodanig worden aangepast dat de
winterse ophoping en de rol van flux uit het sediment gevolgd kan worden tot aan de lente wanneer
de bloei van het fytoplankton begint. De hoogste
nutriëntwaarden vlak voor de bloei vertegenwoordigen het best de winterse nutriëntwaarden en deze zouden dan ook voor de trendanalyse gebruikt
moeten worden. Dit vereist een hogere meetfrequentie (wekelijks) tijdens de periode februari-
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Figuur 4.6. Schematische
weergave van het verloop
van het nutriëntengehalte
gedurende de winterperiode.
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maart en een goede spreiding over de volledige
zout- en ruimtelijke (binnen- tot buiten-Waddenzee) gradiënten.
In diverse gebieden wordt het herkennen van
trends aanzienlijk bemoeilijkt door de grote variatie
van waarden binnen een reeks metingen uit één
winter, dikwijls in combinatie met een gering aantal metingen. Over het algemeen wordt het tekort
aan relevante data in recente jaren steeds nijpender, vermoedelijk als gevolg van een voortgaande
inkrimping van de landelijke meetprogramma’s. Het
ontbreken van een waarneembare afname in sommige gebieden ligt ook aan het geringe aantal gegevens. In sommige deelgebieden zijn er slechts
voor 3 of 4 jaar gegevens, met voor elk jaar slechts
een beperkt aantal metingen. Als er al een verlaging van waarden plaatsgevonden zou hebben, is
dat niet statistisch te onderbouwen. Voor beide aspecten kan wellicht een oplossing gevonden worden in het kader van het Trilateral Monitoring & Assessment Program (TMAP).

4.3 Metalen en organische
contaminanten
4.3.1 Inleiding
Het gehalte aan zware metalen, PAKs, PCB’s, HCB
en lindaan (γ-HCH) werd bepaald voor sedimenten,
Mossels (Mytilus edulis) en vogeleieren. De gegevens zijn nogal versnipperd en niet steeds voor elk
van deze matrices beschikbaar. In Tabel 4.6 worden
de ontwikkelingen in waarden en toevoer samengevat. De toevoer-, sediment- en mosseldata zijn
op trend getoetst; de vogeleieren werden onderzocht op significante verandering. Meer hierover is
te vinden in paragrafen 4.3.3-4.3.5. De gehalten in
de genoemde matrices zijn vergeleken met de veronderstelde achtergrondwaarden (Tabel 4.4) en
EAC’s (ecotoxicologische analysecriteria), vermeld
in Tabel 4.5.
De water-, sediment- en mosseldata, verkregen
uit de nationale meetprogramma’s, werden ontleend aan nationale (NL: DONAR, D: MUDAB en DK:
NERI) en plaatselijke databestanden. De gegevens
over vogeleieren zijn welwillend beschikbaar gesteld door P. Becker (Institut für Vogelforschung,
Vogelwarte Helgoland, Wilhelmshaven), die het vogeleierenonderzoek leidt en sinds 1998 verantwoordelijk is voor het TMAP vogeleieren-analyseproject.
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4.3.2 Methoden
Sedimenten
Tussen de Waddenzeelanden bestaan aanzienlijke
methodologische verschillen. Dit betreft zowel de
analytische procedures (bijv. metaalextractie) als de
geanalyseerde matrix. In Nederland en Denemarken
worden contaminanten gemeten in de nat gezeefde
sedimentfractie <63 µm, door middel van gedeeltelijke metaalextractie, terwijl de Duitse data grotendeels gebaseerd zijn op de droog gezeefde fractie <20 µm, met totale metaalextractie. Voor de
huidige beoordeling zijn waar mogelijk metingen
aan de <63 µm fractie gebruikt. De omrekeningsmethode voor metaalwaarden van Koopmann et al.
(1992) werd toegepast om waar nodig de metaaldata aan te vullen met metingen aan de <20 µm
fractie.
De extractie van organische verontreinigingen
was van land tot land vergelijkbaar, waarbij verschillen in geanalyseerde matrix werden ondervangen door uit te gaan van standaard 10% organische
stof. Waar nodig, werden waarden voor organische
stof afgeleid uit organische koolstofwaarden volgens de formule van Bakker et al. (1996).
Bij het vergelijken van sedimentdata vormen
methodologische verschillen tussen de samenwerkende landen nog wel een probleem. De variatie in
gemiddelde jaarlijkse verontreiniging binnen een
gebied is groot, wat een adequate beoordeling van
trends in tijd en ruimte in de weg staat. Voor het
verminderen van de variatie zullen frequentere
reeksen metingen nodig zijn. Daarnaast blijkt standaardisatie veel variatie die het gevolg is van verschil in sedimentsamenstelling te kunnen elimineren (Smedes, 1997). Bovendien moeten extractieve
en (geheel of gedeeltelijk) destructieve methoden
geharmoniseerd worden. Dit geldt met name voor
de mogelijke toepassing van aluminium als standaardiseringsparameter, namelijk als indicator voor
de <2 µm fractie (OSPAR, 1977).
Voor het bepalen van de achtergrondwaarden
van metalen wordt bij wijze van standaardiseringsprocedure een verrijkingsfactor van het metaalgehalte in verhouding tot het aluminiumgehalte van
hetzelfde monster gehanteerd (Laane, 1992;
OSPAR, 1997). Zoals door Smedes (1997) en Bakker
et al. (1996) beschreven, heeft de destructieve methode een ingrijpend effect op de aluminiumwaarde van het monster. Gezien dit nadeel, en het veelal ontbreken van aluminiummetingen, kon de metaal/aluminium-verhouding niet worden gebruikt.
Over het algemeen wordt de bovenste 5 cm van
het sediment voor het zeven bemonsterd, behalve
in de provincie Ribe. Hier werd de bovenste 5 mm
bemonsterd. De bovenste 5 cm verschaft een meer
door de tijd geïntegreerd beeld van de verontreinigingsniveaus, zij het afhankelijk van eventuele ver-
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storing van het sediment. De bovenste 5 mm bevat
een meer recent, zojuist bezonken sediment. Dit
dunne laagje is evenwel zeer variabel. Gesuspendeerd materiaal, verzameld met bijvoorbeeld een
doorstroomcentrifuge, is vergelijkbaar met dit
laagje van 5 mm, en kan voor deze metingen als alternatief dienen. Voor toekomstige QSR’s is het belangrijk om zo spoedig mogelijk te komen tot een
heroverweging en harmonisatie van de meetstrategie evenals de bemonsterings- en fractioneringsprocedures, in het kader van zowel het TMAP als
het JAMP.
Mossel
Verontreinigingen werden veelal gemeten aan de
gevriesdroogde weke delen van de Mossel. PAK- en
PCB-bepalingen werden in Denemarken en de Duitse
Bonds-Milieumonsterbank verricht aan gehomogeniseerde, natte weke delen. Alle Mossels werden ter
plaatse van natuurlijke mosselbanken afgenomen.
Dit type meting wordt ook wel PBM (Passive Biological Monitoring) genoemd; het maakt deel uit van het
gemeenschappelijke meet- en beoordelingsprogramma (Joint Monitoring and assessment Program;
JAMP) van OSPAR. Daarentegen behoort ABM (Active Biological Monitoring van tijdelijk blootgestelde
Mossels) tot het Nederlandse meetprogramma in
deelgebieden N1, N2 en N3. Gegevens daaruit worden niet in deze beoordeling betrokken.
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Alle verontreinigende stoffen worden uitgedrukt
ten opzichte van drooggewicht (DW), waaraan de
voorkeur werd gegeven om de variabiliteit van natgewicht te elimineren. Idealiter zouden PAKs en
PCB’s worden uitgedrukt ten opzichte van vetstoffen, maar vetgehaltes waren niet voor alle bronnen
voorhanden. Men dient te beseffen dat de Deense
PAK- en PCB-data zijn aangeduid op basis van natgewicht, wat vijf- à zesmaal lagere gehalten oplevert dan bij drooggewicht.
De vergelijking van metingen aan Mossels hangt
sterk af van een behoorlijke standaardisatie van
verontreinigingsniveaus. In dit geval werd drooggewicht verkozen, maar metalen worden bij voorkeur
uitgedrukt ten opzichte van asvrij drooggewicht, en
organische verontreinigingen ten opzichte van de
vetfractie. Het asvrij drooggewicht vertegenwoordigt het weefsel dat feitelijk de metalen vasthoudt.
De vetanalyse moet worden geharmoniseerd tot
een gezamenlijke TMAP/JAMP standaardmethode.
Harmonisatie is van essentieel belang om de kwaliteit van de trendanalyse in toekomstige QSR’s te
verhogen.
Eieren van Scholekster en Visdief
Het ei als bemonsteringseenheid biedt als matrix
verscheidene methodologische voordelen (Gilbertson et al., 1987; Becker, 1989; Becker et al., 1991). In
1981 en vanaf 1986 werden per jaar per deelgebied

Metaal

Laane (1992)
Sediment

Laane (1992)
Sediment Cm/Al

OSPAR (1997)
Sediment Cm/Al

Pachur (1995)
Sediment

OSPAR (1997)
Mossel

Cd
Cu
Hg
Pb
Zn
Σ6PAK’s Borneff
Fluoranteen
Benz-a-Pyreen
Σ6 PCBs
PCB153
HCB

0.5±0.01
22±2.0
0.067±0.009
37±2.9
103±5.2

0.11•10-4
4.6•10-4
1.4•10-6
7.7•10-4
21.4•10-4

0.007-0.03•10-4
2.2-5.7•10-4
0.34-0.66•10-6
1.8-4.0•10-4
8.8-18•10-4
1.480*
0.341*
0.179*

0.28
10.3
0.02-0.04
15.1±2.43
102.1

0.07-0.11
0.76-1.1
0.005-0.01
0.01-0.19
11.6-30

[0.6]**
[6.2]**
[0.05]**
[0.7]**
[139]**

0.35-1.68
0.1-0.5

[6.8]**
[2]**

0.00057*

Tabel 4.4. Achtergrondwaarden voor gevaarlijke stoffen in sediment en Mossels.
Metalen: Geschatte achtergrondwaarden van metalen in pre-industriële sedimenten (fractie <63 µm); metaalgehalte (Cm) als
mg/kg drooggewicht (Sediment en Mossel). Cm/Al: Metaal/Aluminium-verhoudingen. De boorkern van Pachur et al. (1995) kon
niet gedateerd worden. Laane (1992): westelijke Waddenzee (Mokbaai); OSPAR (1997): mediaanwaarden van ’s werelds
laagverontreinigde gebieden als Cm/Al verhoudingen; Pachur et al. (1995): Eems estuarium (Bocht van Watum), diepte van de
sedimentlaag: 310-320 cm.
Σ6PAKs (Borneff PAKs): Som van Benzo-b, k-Fluorantheen (Bb, kF), Fluorantheen (Flu), Benzo-a-Pyreen (BaP), Benzo-ghi-Peryleen
(BghiP), Indeno-123cd-Pyreen (InP).
Σ6PCB’s: Som van CB 28, 101, 118, 138, 135, 180. Afgeleid van Σ7PCB’s (OSPAR, 1997), onder de aanname dat CB52 1%
bijdraagt. Het door OSPAR (1997) genoemde gehalte in Mossels werd gegeven in mg/kg natgewicht. Wij hebben dit beschouwd
als een typefout en gelezen als µg/kg natgewicht (Tabel 4.5: EAC waarden).
HCB: Waarde afkomstig uit het Skagerrak, een sedimentatiegebied voor de (zuidelijke) Noordzee.
*: Sedimentgegevens van OSPAR (1997) geconverteerd naar sedimenten met 10% organische stof (OM). OM%=2.196·TOC%.
Gehalten gegeven als mg/kg 10% OM sediment op basis van drooggewicht.
**: Mossel: voor schattingen van gemiddelde drooggewicht (DW) gehalten uit natgewicht, werd uitgegaan van 15%
drooggewicht in het natte weefsel. Geschatte drooggewicht-achtergrond tussen [ ] in mg/kg DW.
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tien verse eieren verzameld van zowel de Scholekster (Haematopus ostralegus) als de Visdief (Sterna
hirundo) in de gebieden N1 (Griend), N3 (Dollard),
NS2 (Jadebusen), SH1 (Hullen, Elbe estuarium), SH2
(Trischen), en SH3 (Norderoog). Uit een volledig
legsel werd (in mei) één ei voor analyse meegenomen. Geanalyseerd werden residuen van gechloreerde koolwaterstoffen - vanaf 1987 ook 28 PCBcongeneren - en kwik (nog niet in alle monsters van
1992-1994). De residugehalten worden vermeld in
µg/kg verse eimassa.
De bemonstering, opslag en voorbewerking van
de zeevogeleieren werd in gestandaardiseerde vorm
uitgevoerd (Becker et al., 1998, richtlijnen Osparcom JAMP Biota Monitoring). De chemicaliën werden volgens standaardprocedures geanalyseerd
(Tierärztliche Hochschule Hannover 1981-1990,
Becker et al., 1991; Fachhochschule Wilhelmshaven
1991-1996, Sommer et al., 1997). Kwaliteitsbewaking van de analyses werd gerealiseerd door middel
van intercalibratie van de twee laboratoria en door
deelname aan het Europese QUASIMEME project.
Voor het meten aan vogeleieren in het kader van
het TMAP-project werd besloten om eieren landelijk te verzamelen, maar om de voorbewerking en
analyse van de monsters te laten uitvoeren door
een centrale instelling, namelijk de veterinaire hogeschool te Wilhelmshaven (Prof. P. Becker). De
voordelen van een dergelijke aanpak zijn groot, onder andere een identieke analysemethode voor het
hele Waddengebied, en moeten mede in overweging genomen worden voor de volgende QSR.

4.3.3 Metalen: temporele trends
Hoewel de onvolledige datareeksen van jaar tot
jaar en methodeverschillen van gebied tot gebied
een behoorlijke beoordeling in de weg staan, kunnen voorzichtig toch wel enkele conclusies getrokken worden.
Voor de periode 1985-1996 zijn trends door de
tijd in sediment- en mosselwaarden bepaald met de
parameter-vrije Man-Kendall toets op per jaar gemiddelde gegevens, waarbij p<0.05 gold als een
Tabel 4.5. Overeengekomen
ecotoxicologische
analysecriteria (OSPAR,
1997). Behalve de met f
(firm; strikt) gemerkte
waarden zijn alle criteria
voorlopig vastgesteld. *:
Waarde uit op 10% OM
gestandaardiseerd sediment.
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significante trend. De trends werden voor alle data
nog gecontroleerd door middel van Box-Whisker
diagrammen, met daarin aangegeven de berekende
mediaanwaarden en de 25-en 75-percentielswaarden. De significantie van temporele trends in vogeleieren werd getoetst door middel van Spearman
correlatiecoëfficiënten. Procentsgewijze verandering van jaar X tot jaar Y werd gedefinieerd als X Y = (Cx*100/C(x-y)) - 100.
Om de trends te begrijpen moet men beseffen
dat de gehele periode 1985-1996 werd beoordeeld.
Als de contaminantgehalten in 1985 en 1996 van
dezelfde orde van grootte waren wordt dit geïnterpreteerd als ‘geen trend’, ook als er zich tussentijds
een periode van verhoogde waarden heeft voorgedaan. Veel stoffen vertonen zulke tijdelijke schommelingen, vooral wanneer de achtergrondwaarden
worden benaderd.
De trends zijn in tabelvorm weergegeven in Tabel 4.6. Huidige (1996) gehalten in de Waddenzee
staan vermeld in Tabel 4.7. De veronderstelde achtergrondwaarden worden in Tabel 4.4. gegeven en
de ecotoxicologische normen in Tabel 4.5 (OSPAR,
1997). De achtergrondwaarden zijn afhankelijk van
de mineralogische geschiedenis van het gebied. Om
een indruk van de specifieke regionale situatie te
geven, zijn de metingen aan een lange boorkern
van sediment uit de Bocht van Watum (Eems estuarium, N3) ter illustratie toegevoegd aan Tabel 4.4
(Pachur et al., 1995).
Cadmium
De reële (niet van debiet afhankelijke) toevoerverlaging van cadmium vanuit het IJsselmeer en de Elbe (Tabel 4.6; Figuur 4.7) is ook te zien als een concentratieverlaging in de sedimenten en Mossels uit
de desbetreffende estuariene gebieden (Figuren 4.8
en 4.9). In het geval van het IJsselmeer is de daling
in Mossels al in 1982 begonnen, wat een piekjaar
was vergeleken met vroegere en latere jaren (data
niet vermeld). In sediment in de westelijke Nederlandse Waddenzee (N1) nam cadmium tussen 1988
en 1990 snel af. Daarna was de afname geleidelijk,
met een verminderd optreden van piekwaarden.
De kwantitatieve toevoer van cadmium uit de

Stof(groep)

Sediment (mg/kg DW)
1% TOC (≈ 2% OM)

Cd
Cu
Hg
Pb
Zn
Fluoranteen
Benzo-a-Pyreen
Σ6 PCBs
TBT

0.1-1
5-50
0.05-0.5
5-50
50-500
0.5-5 (2.5-25)*
0.1-1 (0.5-5)*
0.001-0.01
0.000005-0.00005

Mussel
(mg/kg DW)

1-10
5-50
0.005-0.049 (f)
0.001-0.01(f)
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Rivier gebied

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

γ-HCH

IJsselmeer
N1 sediment
Mossel
Vogelei
N2 sediment
Mossel
Vogelei
Eems
N3 sediment
Mossel
Vogelei
NS1 sediment
Mossel
Vogelei
NS2 sediment
Mossel
Vogelei
Weser
NS3 sediment
Mossel
Vogelei
Elbe
SH1 sediment
Mossel
Vogelei
Eider
SH2 sediment
Mossel
Vogelei
SH3 sediment
Mossel
Vogelei
D1 sediment
Mossel
Vogelei
County Sønderjylland
D2 sediment
Mossel
Vogelei
County Ribe
D3 sediment
Mossel
Vogelei

-50%
-40%

-60%
=*(1988)

-30%
=

-10%
=

=
-25%*

-80%

-40%

=*

s.
-35%

-25%

-30%

-75%
=
=

=
=
-15%

=
=
=

=
=
-70%*

=
=
=

-50%
<

=
<

=
=

=
=

=

-70%
<

=
<

=

=
=

=
<

β-HCH

-84%

-50%

-60%

=
=

-55%
-60%*
-45%

-45%
>*(1994)
=

=
=

<
>*(1995)

=
=

=
-40%

-18%(CT)
=
=

-75%
=
-60%
-69%
=
>*(1995)

(<)
s.

(<)
s.

-44%
=
-55%
=
(=)
s.

()
s.

(<)
s.

(<)
=

(<)
>

Σ6PCBs

Σ14PAHs

-60%

-50%

-73%
-70%

-50%

=
-60%
-50%
-69%

=
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-50%
-60%

-40%

=
=

+250%
=

-60%
<
+200%

-50%
-50%
-70%*

<
=

=
>*(1995)

=
>

=
-25%

=
>

+185%(OC)
-70%

-80%

-55%
-76%
=

-85%

-98%(CT)
-50%

-87%(CT)

=
-71%
-50%

+8%(CT)

-65%(OC)

-64%

=

-68%(OC)

-30%
-70%

(<)
s.

(<)
s.

s.

s.

s.
s.

s.
s.

(<)
s.

s.

s.

s.
=

=
=

(>)
=

s.

s.

Tabel 4.6. Temporele ontwikkelingen in de aanvoer van gevaarlijke stoffen door rivieren (donkere rijen) en hun gehalten in de
Waddenzee gedurende de periode 1985-1996. Trends betreffen significante en gestage toe- of afnames gedurende de periode
1985-1996, zijn vet weergegeven, als de procentuele af- of toename. Veranderingen betreffen significante verschillen tussen de
datareeksen van de vergeleken jaren en zijn cursief weergegeven. Trends volgens jaarlijks gemiddelde waarden zijn geanalyseerd
met parameter-vrije Man-Kendall toets. De Man-Kendall p-waarde staat rechts in elk vakje. Een p-waarde van ≤0.05 werd
geacht een significante trend te vertegenwoordigen. *: Significantiegrens, inhoudende dat de aanwezigheid van een trend
afhankelijk is van Man-Kendall met gemiddelde of mediaan-waarden. In enkele gevallen wordt een sterke reductie gevolgd door
een sterke toename in recente jaren. Vogeleieren: Gemiddelde uit eieren van Visdief (CT) en Scholekster (OC), tenzij anders
vermeld. Blanco: Niet onderzocht. s: Een enkel jaar. (<), <, (>), >: Slechts indicatief; gegevens van twijfelachtige kwaliteit of
anderzins onzeker. (): Onvoldoende gegevens.

Elbe is tussen 1988 en 1989 snel teruggelopen, terwijl het cadmiumgehalte al sinds 1985 of nog eerder gestaag afneemt. Hoewel de sedimentwaarden
al sinds 1983 (wat relatief gesproken een piekjaar
was) geleidelijk dalen, nemen de gehalten in Mossels pas af sinds 1989 (dat een piekjaar was in verhouding tot 1986-1989). Dit kan betekenen dat er

een relatie bestaat tussen de cadmiumtoevoer en
de concentratie in Mossels, terwijl sedimenten veeleer het cadmiumgehalte in het rivierwater weerspiegelen.
Voor sediment en Mossels in het Eems estuarium konden geen significante trends gevonden worden. De Eems kent sinds 1991 een verminderde
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Rivier
gebied
IJsselmeer
N1 sediment
Mossel
Vogelei
N2 sediment
Mossel
Vogelei
Eems
N3 sediment
Mossel
Vogelei
NS1 sediment
Mossel
Vogelei
NS2 sediment
Mossel
Vogelei
Weser
NS3 sediment
Mossel
Vogelei
Elbe
SH1 sediment
Mossel
Vogelei
Eider
SH2 sediment
Mossel
Vogelei
SH3 sediment
Mossel
Vogelei
D1
sediment
Mossel
Vogelei
County Sønderjylland
D2
sediment
Mossel
Vogelei
County Ribe
D3
sediment
Mossel
Vogelei

Cd mg/kg Cu mg/kg Hg mg/kg
(1% TOC) (1% TOC) (1% TOC)

Pb mg/kg Zn mg/kg
(1% TOC) (1% TOC)

0.7 (0.2)
nd
nd
0.6 (0.2)
nd
nd

20 (6)
nd
nd
16 (6)
nd
nd

0.3 (0.1)
nd
0.7-0.3*
0.2 (0.1)
nd
0.4*-0.4*

58 (18)
nd
nd
46 (18)
nd
nd

147 (46)
nd
nd
117 (47)
nd
nd

0.5 (0.2)
1.0*
nd
0.5* (0.2)
0.6*
nd
0.4* (0.4)
0.9*
nd

16 (7)
6.6
nd
20* (6)
6.5*
nd
14* (8)
7.5*
nd

0.2 (0.1)
0.2
nd-0.2
0.4* (0.1)
0.1*
nd
0.2* (0.1)
0.1*
0.3-0.3

43 (19)
0.5
nd
78* (17)
0.7*
nd
49* (24)
0.9*
nd

116 (52)
94
nd
140* (51)
70*
nd
102* (72)
79*
nd

0.5* (0.5)
nd
nd

13* (10)
nd
nd

0.2* (0.2)
nd
nd

51* (37)
nd
nd

115* (120)
nd
nd

0.4* (0.3)
0.9
nd

82* (8)
10.3
nd

0.3* (0.2)
0.2
1.8-0.2

30* (27)
1.0
nd

108* (122)
106
nd

0.5* (0.3)
nd
nd
0.6* (0.3)
0.4
nd
0.1* (0.4)
0.8*
nd

14* (11)
nd
nd
11* (7)
6.3
nd
4* (7)
7.1*
nd

0.3* (0.2)
nd
0.9-0.3
0.2* (0.1)
0.1
413-392
0.2* (0.1)
0.2*
nd

40* (26)
nd
nd
34* (18)
0.7
nd
10* (17)
1.4*
nd

111* (79)
nd
nd
99* (57)
74
nd
51* (57)
77*
nd

nd
0.7*
nd

nd
8.7*
nd

nd (0.2?)
0.2*
nd

nd
1.8*
nd

nd
85*
nd

nd
0.6
nd

nd
8.9
nd

nd
0.3
nd

nd
2.0
nd

nd
101
nd

Σ3HCH
(µg/kg)

HCB
Σ6PCB’s
(µg/kg) (µg/kg)

Σ6PAK’s
(µg/kg)

Flu
1%TOC

BaP
1%TOC

1
nd
14-nd
1.3
nd
13-4*

15
nd
500*-302*
13
nd
398*-403*

780
nd
nd
804
nd
nd

47

21

43

22

14
100*
nd-531*
11*
42*
nd
11*
64*
338*-378*

1009
145
nd

55

28

6-13

3.1
0.7
nd-11
1.1*
0.4*
nd
0.5*
0.4*
21-8

nd

0.5*
nd
nd

13*
nd
nd

13-14

nd
8.3
154
372-43 1096*-401*

7-7*

5*-5*

nd-6

nd

10-16

6-8

nd

nd
nd
65-11
nd
0.4
16-4
nd
nd

nd
467*-349*
41
239*-238*
nd
nd

nd
nd

nd

nd
nd

nd
nd

nd

nd
nd

Tabel 4.7. Actuele niveaus (1996, of zo recent mogelijk, aangegeven met *) van contaminanten in Waddenzee-matrices. Alle
waarden in µg/kg drooggewicht (DW), behalve vogeleieren in µg/kg natgewicht (WW). Vogeleieren: Eerste getal=Visdief, tweede
getal=Scholekster (naar Becker et al., 1998). nd: Geen gegevens. Σ-HCH: α-+β-+γ-HCH. Σ6PCB’s: Som van CB 28, 101, 118, 138,
153, 180. Σ6PAKs: Som van Fluorantheen, Benzo-b/k-Fluorantheen, Benzo-a-Pyreen, Indeno-123,cd-Pyreen, Benzo-ghi-Peryleen
(Borneff PAKs). 1% TOC, tussen ( ): sedimentgegevens zijn gestandaardiseerd naar sediment met 1% (T)OC met de formule: Cm
(1% TOC) = Cm * (1/[TOC]). Te gebruiken met EAC’s (Tabel 4.5). Cm: Metaalgehalte. (T)OC: Organisch koolstofgehalte.

cadmiumtoevoer en een daling van cadmium in het
rivierwater (Tabel 4.6). Kennelijk als gevolg hiervan
dalen de cadmiumwaarden in Mossels uit het Eems
estuarium eveneens sinds 1991 (Figuur 4.9). Sedimenten in de oostelijke Nederlandse (N2) en Nedersaksische (NS1) Waddenzee vertonen een afname, wat kan samenhangen met de verminderde
toevoer uit de Eems.
De Weser toont geen significante reductie wat
betreft cadmiumtoevoer, wat vooral komt door de
fluctuaties van periode tot periode. Er is echter wel
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een significante daling in de sedimenten van het
Weser estuarium (NS3), die niet te zien is in Mossels, vanwege het ontbreken van gegevens.
De Eider laat toevoerfluctuaties zien zoals die
van de Weser. Benoorden Waddenzeegebied SH2
kon geen trend worden gevonden voor Mossels en
sedimenten. Dit is deels vanwege de schaarste aan
metingen, maar hoofdzakelijk omdat de cadmiumconcentraties hier de laagste van de hele Waddenzee zijn en het dichtst bij de veronderstelde achtergrondwaarden liggen.
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Figuur 4.7. Rivieraanvoer van
metalen, lindaan (γ-HCH) en
PCB’s (Σ6PCB’s) naar de
Waddenzee.

Cadmiumgehalten in sediment vallen in de meeste
deelgebieden binnen de grenzen van de veronderstelde achtergrondwaarden, zij het aan de hoge
kant (Tabellen 4.4 en 4.7). De cadmiumconcentraties in Waddenzee-sedimenten (periode 19941996) liggen binnen de voorlopig vastgestelde
grenzen van de ecotoxicologische analysecriteria
(OSPAR, 1997; Tabel 4.5).
Koper
Alleen in de Elbe heeft sinds 1987 een significante
vermindering van kopertoevoer plaatsgevonden (Figuur 4.7; Tabel 4.6). Deze afname begint zich pas
sinds 1993 als een (niet-significante) koperafname

in de Mossels uit het Elbe estuarium af te tekenen.
Dit kan samenhangen met de sinds 1993 drastisch
gedaalde koperwaarden in het rivierwater. Zodoende kan het zijn dat het kopergehalte in de Mossels
niet zozeer door de kwantitatieve toevoer als door
het kopergehalte in het rivierwater wordt bepaald.
De sedimenten in de estuaria van de Elbe (SH1)
en de Eider (SH2) vertonen sinds ca 1990 een onverklaarde stijging van koperwaarden, bekend als
de ‘koperanomalie’ (Stachel & Lüchow, 1996). In de
meeste estuariene gebieden is in sedimenten en
Mossels geen significante vermindering of neergaande trend van het kopergehalte gevonden (Ta-
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Figuur 4.8. Cadmiumgehalte
(Cd, mg/kg DW) in
Waddenzee-sediment van de
fractie <63 µm. Gemiddelde
(-) en mimimum/maximum
(|) waarden zijn
weergegeven.
DW=drooggewicht.
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bel 4.6). De afname van koper in het sediment tussen 1985 en 1996 wordt vooral verklaard door de
piek van 1985.
De afwezigheid van trends in de sedimenten van
de meeste mariene gebieden kan verklaard worden
door het bereiken van de veronderstelde achtergrondwaarden voor koper (Tabel 4.4). De kopergehalten in Waddenzee-sedimenten (periode 19941996) vallen binnen de voorlopige grenzen van de
ecotoxicologische analysecriteria (OSPAR, 1997;
Tabellen 4.5 en 4.7).
Kwik
De kwiktoevoer vanuit de Elbe vertoont een significante, zelfs drastische verlaging (Tabel 4.6; Figuur
4.7). Evenals bij koper, begon de sterke kwantitatie-
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ve daling in 1987. De reductie in het kwikgehalte
van het rivierwater begon echter pas in 1991. In tegenstelling tot koper, volgt kwik in Mossels wel de
vermindering in toevoer. Omdat de kwikwaarden in
Mossels de laatste jaren weer gestegen zijn, werd
er geen significant dalende trend bereikt (Figuur
4.10). Kwikwaarden in vogeleieren (Scholekster en
Visdief) nemen significant af, met enige vertraging
de verminderde toevoer van kwik volgend (Figuur
4.11). Er werd geen trend waargenomen in de sedimenten in het Elbe estuarium (Figuur 4.12).
In het gebied van Sleeswijk-Holstein vertoont
het kwikgehalte van sedimenten, net als koper, sinds
1990 veeleer een stijging. Kwik in Mossels en vogeleieren neigt echter tot een daling. De verhoogde
kwikgehalten in Mossels in SH1 en sediment in SH2,
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Figuur 4.9. Cadmiumgehalte
(Cd, mg/kg DW) in
mosselvlees. Jaarlijks
gemiddelde (-) en
mimimum/maximum (|)
waarden voor alle
schelplengteklassen per
gebied. DW=drooggewicht.
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beide in 1995 gemeten, doen vermoeden dat kwikhoudende zwevende stof uit het Elbe estuarium
(waar kwik zich in Mossels ophoopt) verspoeld
wordt naar, en sedimenteert in het Eidergebied.
De verlaging van kwikwaarden in sedimenten in
de Nederlandse en Nedersaksische Waddenzee is
slechts in de oostelijke Nederlandse Waddenzee
significant (N2; Tabel 4.6). Dit wordt niet weerspiegeld in Mossels of vogeleieren, behalve in vogeleieren uit de Jadebusen (NS2), maar dit is deels toe te
schrijven aan ontbrekende gegevens voor N2.
Over het algemeen vertonen kwikwaarden een
daling of blijven ze schommelen rond hetzelfde
peil. Voor de Weser en SH1 en SH2 bestaat een vermoeden van stijgende kwikwaarden. In alle gebie-
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den zijn de kwikwaarden in het sediment drie- à
tienmaal zo hoog als de veronderstelde achtergrondwaarden terwijl ze in Mossels ongeveer een
factor 2 hoger zijn (Tabel 4.4). De kwikwaarden van
de Waddenzee-sedimenten (periode 1994-1996)
vallen binnen de voorlopige grenzen van de ecotoxicologische analysecriteria (OSPAR, 1997; Tabellen 4.5 en 4.7).
Lood
De sterkste vermindering van loodtoevoer wordt
gevonden in de Elbe, welke aanvangt in 1993 na
een periode van stijgende waarden (Tabel 4.6; Figuur 4.7). De toevoervermindering wordt weerspiegeld in een dalend gehalte in Mossels (Figuur 4.13),
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Figuur 4.10. Kwikgehalte
(Hg, mg/kg DW) in
mosselvlees. Jaarlijks
gemiddelde (-) en
mimimum/maximum (|)
waarden voor alle
schelplengteklassen per
gebied. DW=drooggewicht.
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maar is, vanwege zijn variabiliteit, minder uitgesproken in sedimenten (Figuur 4.14). In de andere
Waddenzeegebieden vertonen loodtoevoer en waarden in sediment en Mossels in de periode
1985-96 geen duidelijke trends. De toevoer vanuit
de Weser (Tabel 4.6) en het loodgehalte in het rivierwater zijn sinds 1991 vermoedelijk gestegen,
wat echter niet blijkt uit de sedimentmetingen.
Metingen aan Mossels waren er niet voldoende om
conclusies te rechtvaardigen.
De loodwaarden in sedimenten van de Nederlandse en Nedersaksische Waddenzee zijn licht verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden
(Tabel 4.4). De factor 1.5-2 is echter gemakkelijk te
verklaren als het effect van verschillen in korrel-
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grootteverdeling in de sedimenten. Het loodgehalte
van Waddenzee-sedimenten (periode 1994-1996)
ligt binnen de voorlopige grenzen van de ecotoxicologische analysecriteria (OSPAR, 1994; Tabellen
4.5 en 4.7).
Zink
Opnieuw is de meest opvallende verlaging van
zinktoevoer en zinkwaarden in het rivierwater van
de Elbe bereikt (Tabel 4.6; Figuur 4.7). Dit is ook te
zien in de sedimenten van het Elbe estuarium
(SH1), waar de zinkwaarden sedert 1987 significant
gedaald zijn. Hoewel het zinkgehalte door de Mossel wordt gereguleerd door middel van ophoping in
metallothioneïnen, kan hierin in het Elbe estuarium
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Figuur 4.11. Kwikgehalte
(Hg, µg/kg WW) in eieren
van de Scholekster (open
staven) en de Visdief
(gearceerde staven).
Gemiddelden (staven) en
95%
betrouwbaarheidsintervallen
(|) zijn weergegeven.
WW=natgewicht van de
eimassa. Bron: P. Becker
(Vogelwarte Wilhelmshaven)
en Becker et al. (1998).
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sinds 1991 een opmerkelijke daling - een vermindering met een factor 4 - worden waargenomen,
waarna in 1994 (en een deel van 1995) het laagste
niveau in de hele Waddenzee bereikt werd. Dit vond
plaats na een periode (1989-1991) van verhoogde
zinkwaarden in Mossels. De gelijktijdige daling van
de zinkwaarden in Mossels in het halligengebied
(SH3) wijst ook op een relatie met de Elbetoevoer.
Helaas kan dit niet worden nagegaan voor het Eidergebied (SH2), vanwege het ontbreken van mosselanalyses. De kwantitatieve toevoervermindering
begon in 1987, maar de zinkwaarden van het rivierwater namen pas na 1991 sterk af. Dit doet vermoeden dat het zinkgehalte van het rivierwater, net
als dat van koper, bepalend is voor de concentratie
ervan in Mossels, terwijl de absolute toevoer door
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de rivier veeleer bepalend is voor de sedimentwaarden.
Voor de overige rivieren werd geen significante
toevoervermindering gevonden. Afgezien van de
sedimenten in de westelijke (N1) en oostelijke (N2)
Nederlandse Waddenzee, waar een significante daling in de zinkwaarden werd waargenomen, werden
er in de Waddenzee-sedimenten geen trends gevonden. In het Eems estuarium (N3) lijken de zinkwaarden (niet significant) af te nemen na een periode van verhoogde waarden (1989-1991), net als
in het Elbe estuarium (SH1). Zink in Mossels uit de
Jadebusen (NS2) lijkt ook weer af te nemen, na een
tijdlang te zijn gestegen, waarbij in 1991 een piek
werd bereikt.
Meer recent (1994-1996) liggen de zinkgehal-
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Figuur 4.12. Kwikgehalte
(Hg, mg/kg DW) in
Waddenzee-sediment van de
fractie <63 µm. Gemiddelde
(-) en mimimum/maximum
(|) waarden zijn
weergegeven.
DW=drooggewicht.
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ten in de Waddenzee nabij de achtergrondwaarden,
waarbij verschillen in korrelgrooteverdeling deel
van de variabiliteit kunnen verklaren (Tabel 4.4).
Het zinkgehalte van Waddenzee-sedimenten (periode 1994-1996) ligt binnen de grenzen van de
voorlopige
ecotoxicologische
analysecriteria
(OSPAR, 1997; Tabellen 4.5 en 4.7).

4.3.4 Temporele trends in metalen:
conclusies
De trendanalyse besloeg de periode 1985-1996. Dit
houdt in dat trends die zich aftekenden na de sterke dalingen in de periode 1980-1985 geen deel uit-
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maakten van de analyse, al getuigden die terdege
van succesvol milieubeleid.
De sterke variatie in metaalconcentraties in sedimenten, Mossels en (voorzover van toepassing)
vogeleieren wordt in de loop van de onderzochte
periode minder uitgesproken. Per saldo is de metaalverontreiniging van de Waddenzee als geheel
verminderd, en benaderen de meeste metaalgehalten, behalve die van kwik, de natuurlijke achtergrondwaarden. Dit verklaart tevens waarom de
trends minder uitgesproken en significant worden.
Alle onderzochte metalen vallen binnen de grenzen
van de voorlopige ecotoxicologische analysecriteria
voor sediment (OSPAR, 1997).
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Figuur 4.13. Loodgehalte (Pb,
mg/kg DW) in mosselvlees.
Jaarlijks gemiddelde (-) en
mimimum/maximum (|)
waarden voor alle
schelplengteklassen per
gebied. DW=drooggewicht.
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4.3.5 Metalen: ruimtelijke trends
Metaalwaarden in sedimenten (Tabel 4.7) liggen
over het algemeen hoger in de westelijke en zuidelijke Waddenzee (N1 t/m SH1). In de Waddenzee
van Sleeswijk-Holstein en Denemarken liggen de
metaalwaarden nabij de achtergrondwaarden, en
ruwweg een factor 2 of 3 lager dan in de andere
deelgebieden (Tabel 4.4), al waren voor D2 en D3
geen recente gegevens beschikbaar.
Voor het gehalte aan verontreinigende stoffen in
sedimenten bestaan geen internationaal overeengekomen beheersdoelstellingen. In het kader van
OSPAR zijn door een werkgroep van NSTF achtergrondwaarden voorgesteld (Laane, 1992), welke
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onlangs vastgesteld zijn (OSPAR, 1997; Tabel 4.4).
Bovendien zijn historische waarden afgeleid uit een
boorkern, genomen in de Bocht van Watum in het
Eems estuarium (Pachur et al., 1995). De metaalwaarden op 3 m diepte vertegenwoordigen de
meest waarschijnlijke achtergrondwaarden; pogingen om de kern te dateren zijn echter op niets uitgelopen.
De meest recente metaalbepalingen laten zien
dat die uit de Waddenzee behorend tot Denemarken en Sleeswijk-Holstein over het algemeen dicht
bij de achtergrondwaarden liggen (Tabel 4.7). De
Nederlandse en Nedersaksische Waddenzee vertoont plaatselijk een verrijking met metalen, met
name cadmium en kwik, en in mindere mate lood.
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Figuur 4.14. Loodgehalte (Pb,
mg/kg DW) in Waddenzeesediment van de fractie <63
µm. Gemiddelde (-) en
mimimum/maximum (|)
waarden zijn weergegeven.
DW=drooggewicht.
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4.3.6 Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
Slechts voor het Nederlandse deel van de Waddenzee waren genoeg PAK-metingen voorhanden voor
een analyse van trends in de sedimentwaarden, en
voor mosselgehalten waren er slechts in het Eems
estuarium (N3) voldoende. De 14 EPA PAKs werden
gemeten aan sedimenten uit de Nederlandse Waddenzee, terwijl 6 van de Borneff PAKs werden bepaald
in Mossels uit de Nederlandse Waddenzee en het
Eems estuarium. Vergeleken bij de gegevens uit 1988
waren de waarden in 1996 lager, maar vanaf 1990
kon er geen trend worden waargenomen. De PAKwaarden in Mossels uit het Eems estuarium vertonen
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hetzelfde beeld, zonder significante trend. PAK-waarden liggen binnen de grenzen van de veronderstelde
achtergrondwaarden en ruim onder de ecotoxicologische analysecriteria (Tabellen 4.4, 4.5 en 4.7).

4.3.7 Polychloorbifenylen (PCB’s)
Temporele trend
De toevoer van PCB’s is in de periode 1989-1991
drastisch afgenomen voor de Elbe (Tabel 4.6; Figuur
4.7). De toevoer door de IJssel, Eems en Weser fluctueert met een factor twee op ongeveer hetzelfde
niveau. Het gehalte in het rivierwater van de Eems,
Weser, Elbe en Eider fluctueert sterk. Gedurende de

Mariene chemie

periode 1987-1991 was het debiet van de rivieren
als gevolg van een reeks vrij droge jaren gereduceerd. Aan het begin van deze verminderde watertoevoer steeg het PCB-gehalte in de rivieren ongeveer twee jaar, gevolgd door een afname. In 1996,
en in het geval van de Elbe al in 1995, treedt er
weer een toename op in PCB-toevoer en -gehalte
van de Eems, Weser, Elbe en Eider. Dit is niet toe te
schrijven aan toegenomen debiet, maar valt wel samen met de eerste relatief droge jaren na de natte
periode van 1994 en 1995. Het mechanisme hiervan, voorzover aanwezig, is onduidelijk.
Waar wel voldoende gegevens voorhanden zijn,
treedt de PCB-daling vooral op in de periode 1985
tot ongeveer 1990-1991, en bedraagt zij circa 65%
in Nederlandse Waddenzee-sedimenten, circa 50%
in Mossels in NS1 en NS2, en 75 % in vogeleieren
van alle betrokken gebieden (Tabel 4.6; Figuren 4.15,
4.16 en 4.17). In het geval van de Elbe is de afname
in Mossels en vogeleieren duidelijk gecorreleerd met
de verminderde toevoer tussen 1988 en 1993 (Figuur
4.7). De stijging in de toevoer sinds 1994 lijkt te worden weerspiegeld in een toenemend PCB-gehalte in
Mossels en, in mindere mate, in vogeleieren. Dit suggereert een sterk verband tussen de ophoping in
Mossels en de toevoer door de rivier, sterker dan verwacht omdat wordt aangenomen dat ook veel PCB’s
door de atmosfeer worden aangevoerd (de Jong et
al., 1993; Wulffraat et al., 1993).
Ruimtelijke trend
De PCB- en chloorkoolwaterstof-residuen in vogeleieren zijn in het algemeen het hoogst in het Elbe
estuarium (SH1), middelhoog in het Eider estuarium (SH2), en het laagst in de rest van het gebied, in
ongeacht welk jaar. Dit rijmt met de nog steeds
sterkste toevoer door de Elbe. De gehalten aan
PCB’s (CB138 en CB153) van sedimenten zijn in de
Nederlandse en Nedersaksische Waddenzee echter
vrij hoog, ongeveer een factor 3 à 6 hoger dan in de
gebieden van Sleeswijk-Holstein en Denemarken
(niveau 1994; Figuur 4.15). Dit ruimtelijke patroon
wordt bevestigd door de metingen aan Mossels
(Bakker, 1994; Bakker et al., 1994; Figuur 4.16) en
ten dele door metingen aan vogeleieren (Figuur
4.17). Het in 1995 gemeten gehalte aan Σ6PCB’s in
Mossels ligt een factor 6 (SH3) à 22 (SH1) hoger
dan de veronderstelde achtergrondwaarde van
OSPAR (Tabellen 4.4 en 4.7).
De ecotoxicologische analysecriteria (Tabel 4.5)
kunnen worden toegepast op een standaardgehalte
van 10% organische stof (Organic Matter, OM) volgens de formule: (10%OM)=5*(1%TOC). Een vergelijking van de voorlopige ecotoxicologische analysecriteria voor sediment met de gemeten waarden
voor Σ6PCB’s (Tabel 4.7) maakt duidelijk dat alle
deelgebieden binnen de normen vallen. De strikt
vastgestelde ecotoxicologische bovengrenswaarde
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voor Mossels wordt in het Elbe estuarium (SH1)
echter met een factor 3 overschreden.

4.3.8 Hexachloorbenzeen (HCB)
HCB wordt op grote schaal gebruikt als biocide in
de houtconservering en in gewasbeschermingsmiddelen, en is tevens een bijproduct van de fabricage
van gechloreerde organische oplosmiddelen. HCB
wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn en
heeft effecten vergelijkbaar met die van PCB’s: een
stof van de zwarte lijst.
HCB is in ruime mate aanwezig in de biosfeer,
maar de Elbe- en Eems-Dollard estuaria (SH1 en
N3) verdienen speciale aandacht.
In het Elbe- en het Eider estuarium zijn de HCBwaarden in vogeleieren aanzienlijk hoger dan in
andere Waddenzeegebieden (Figuur 4.18), waarschijnlijk als gevolg van de toevoer vanuit de Elbe.
Zowel Mossels (Figuur 4.19) als vogeleieren (Figuur
4.18) vertonen tussen 1994 en 1996 een stijgend
HCB-gehalte.
In het Eems estuarium is een langdurige bron
van verontreiniging in 1994 opgeruimd. De mosselen vogelei-analyses (Becker; Becker et al., 1997;
Eppinga, 1997) laten hier tussen 1987 en 1996 een
significant (respectievelijk met 93 en 85%) dalende
trend zien. Sedimentwaarden in het Eems estuarium laten geen expliciete daling zien, maar sinds
1993 wel een periode met meer uitgeproken piekwaarden (Figuur 4.20).
Ruimtelijke trends kunnen vooral voor de Elbeen Eems estuaria worden aangewezen, in tegenstelling tot de rest van de Waddenzee. Bovendien
vertonen eieren van de Visdief een sterkere accumulatie dan die van de Scholekster. Dit zou verklaard kunnen worden door de voedselkeuze van de
beide vogelsoorten. Vissen, die het dieet van de Visdief vormen, staan op een hoger niveau in het
voedselweb dan de wormen en schelpdieren die de
Scholekster eet. In het Elbe estuarium was in 1997
de mediaanwaarde in eieren van de Visdief 325
µg/kg natgewicht, terwijl de mediaanwaarde in
scholekstereieren 60 µg/kg natgewicht bedroeg.
Sedimentmetingen bevestigen wel de in grote
lijnen afgenomen HCB-waarden, hoewel de waarden in het Eems estuarium nog steeds pieken vertonen tot tienmaal de waarden in de Nederlandse en
Nedersaksische Waddenzee (Figuur 4.20). Het HCBgehalte in de Jadebusen en het Weser estuarium
liggen op het veronderstelde achtergrondniveau
(Tabel 4.4), terwijl waarden in de Nederlandse
Waddenzee (N1, N2) en Eems estuarium (N3) tweeà twintigmaal zo hoog liggen (Tabel 4.7). Er waren
geen HCB-metingen aan sediment uit het Elbe
estuarium beschikbaar, maar het gehalte ligt waarschijnlijk vrij hoog, gezien de HCB-waarden in
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Figuur 4.15. Σ6PCB’s-gehalte
(µg/kg DW 10% OM) in
Waddenzee-sediment.
Σ6PCB’s=som van 6 PCB’s
(CB28, CB101, CB118,
CB138, CB153, CB180).
Gemiddelde (-) en
mimimum/maximum (|)
waarden zijn weergegeven.
DW=drooggewicht; 10%
OM=sediment dat 10%
organische stof bevat,
ongeveer 5% organische
koolstof op basis van
drooggewicht.
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Σ6PCB’s-gehalte

Figuur 4.16.
(µg/kg DW) in mosselvlees.
Σ6PCB’s=som van 6 PCB’s
(CB28, CB101, CB118,
CB138, CB153, CB180).
Jaarlijks gemiddelde (-) en
mimimum/maximum (|)
waarden voor alle
schelplengteklassen per
gebied. DW=drooggewicht.

N1

400

300

300

200

200

200

100

100

100

0

0
84

86

88

90

92

94

NS1

0
84

96

86

88

300

200

200

100

100

90

92

94

96

84

86

88

NS2

400

300

N3

400

300

400

90

92

94

96

92

94

96

92

94

96

NS3

0

0
84

86

88

90

92

94

84

96

SH1

400

86

88

90

92

94

96

SH2

400
300

300

200

200

200

100

100

100

0

0
86

88

90

92

94

D1

400

0
84

96

86

88

90

92

94

96

D2

400

84

300

300

200

200

200

100

100

100

86

88

90

92

94

96

88

90

D3

0

0
84

86

400

300

0

SH3

400

300

84

Waddenzee QSR 1999

N2

400

84

86

88

90

92

94

96

84

86

88

90

Mariene chemie

N1

4000

N2

4000

4000

3000

3000

3000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

0

0

NS1

4000

NS2

4000

85 87 89 91 93 95 97

4000

3000

3000

3000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

0

0
85 87 89 91 93 95 97

Grotere schaal!

NS3

0
85 87 89 91 93 95 97

SH1

9000

Figuur 4.17. Σ6PCB’s-gehalte
(µg/kg WW) in eieren van de
Scholekster (open staven) en
de Visdief (gearceerde
staven). Σ6PCB’s=som van 6
PCB’s (CB28, CB101, CB118,
CB138, CB153, CB180).
Gemiddelden (staven) en
95%
betrouwbaarheidsintervallen
(|) zijn weergegeven.
WW=natgewicht van de
eimassa. Bron: P. Becker
(Vogelwarte Wilhelmshaven).
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Mossels en vogeleieren. Voor HCB zijn geen ecotoxicologische analysecriteria bepaald.

4.3.9 Tributyltin (TBT)
Tributyltinverbindingen (TBT), meestal in de vorm
van TBTO (TBT-oxyde) en TBTCl (TBT-chloride), worden veel gebruikt als actieve stof in anti-foulingmiddelen, als katalysator en stabilisator in de plasticindustrie, als biocide op dakmateriaal en als impregneermiddel van katoenen stoffen (Cameron et
al., 1998). De verontreiniging in zee is overwegend
het gevolg van scheepvaart en werfactiviteiten.
TBT hoopt zich grotendeels op in sedimenten,

85 87 89 91 93 95 97

waar het wordt opgenomen door zeebodemorganismen. Het blijkt dat vooral weekdieren (zoals
slakken, oesters en mossels) zeer gevoelig zijn voor
TBT, dat hun reproductieve hormoonhuishouding
aantast en leidt tot onvruchtbaarheid en uitsterven
van de populatie (Cameron et al., 1998; IVM, 1988).
Tabel 4.8 toont TBT-waarden in sediment en water,
gebaseerd op recente metingen door Cameron et al.
(1998), Greenpeace Nederland (IVM, 1998), Forschungsstelle Küste Norderney en het Niedersächsisches Hafenamt Norden.
De molaire verhouding van TBT en TBT gemeten
als tin (Sn) is gebruikt om uiteenlopende data te
vergelijken (Tabel 4.8). De omgerekende TBT-waarden in 1994 gemeten aan totaal sediment in de
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Figuur 4.18.
Hexachloorbenzeen-gehalte
(HCB, µg/kg WW) in eieren
van de Scholekster (open
staven) en de Visdief
(gearceerde staven).
Gemiddelden (staven) en
95%
betrouwbaarheidsintervallen
(|) zijn weergegeven.
WW=natgewicht van de
eimassa. Bron: P. Becker
(Vogelwarte Wilhelmshaven)
en Becker et al. (1998).
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Duitse Waddenzee lagen een orde van grootte hoger dan in de <63 µm fractie van het sediment uit
de westelijke Nederlandse Waddenzee. Dit is onverwacht, omdat metaalconcentraties in de fijne fractie gewoonlijk het hoogst zijn. Tenzij fijne deeltjes
TBT-lak in de >63 µm fractie zowel de hogere
waarden als de uiteenlopende waarden in het totaal sediment verklaren. Een dergelijke situatie
werd door Smedes et al. (1996) aangetoond voor
HCB-verontreiniging in het havenslib van Delfzijl
(Eems estuarium). Korrelgroottecorrecties even terzijde gelaten, blijken de recent (1997) gemeten gehalten in sedimenten uit de Nedersaksische Waddenzee van dezelfde orde van grootte te zijn als die
uit de westelijke Nederlandse Waddenzee.
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TBT: conclusies
Vergeleken met de voorlopige ecotoxicologische
analysecriteria voor sediment, betekent TBT een geweldig probleem voor het Waddenzeemilieu, omdat
zelfs in de open Waddenzee de TBT-waarden in het
sediment de normen met meer dan het duizendvoudige overschrijden. De huidige data met betrekking tot TBT zouden aanleiding moeten geven tot
een gezamenlijk onderzoek van alle Waddenzeegebieden, waarbij overeenstemming en vergelijkbaarheid van de analyses opnieuw van het hoogste belang is. TBT is nu een parameter in het TMAP meetprogramma.
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Figuur 4.19.
Hexachloorbenzeen-gehalte
(HCB, µg/kg DW) in
mosselvlees. Jaarlijks
gemiddelde (-) en
mimimum/maximum (|)
waarden voor alle
schelplengteklassen per
gebied. DW=drooggewicht.
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Figuur 4.20.
Hexachloorbenzeen-gehalte
(HCB, µg/kg DW 10% OM) in
Waddenzee-sediment.
Gemiddelde (-) en
mimimum/maximum (|)
waarden zijn weergegeven.
DW=drooggewicht; 10%
OM=sediment dat 10%
organische stof bevat,
ongeveer 5% organische
koolstof op basis van
drooggewicht.
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4.3.10 Pesticiden en overige xenobiotische stoffen
Inleiding
Pesticiden (middelen tegen ongedierte, onkruid en
schimmels) worden in het gebied dat op de Waddenzee uitwatert op grote schaal als gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Er vindt in de mariene en estuariene gebieden geen regelmatige meting van deze stoffen plaats, met uitzondering van
lindaan (γ-hexachloorcyclohexaan, HCH). Het toenemende gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen heeft de vraag opgeworpen of deze
stoffen een risico voor het mariene milieu inhouden
(de Voogt & Lourens, 1996). Hoewel deze stoffen
biologisch afgebroken zouden moeten zijn voordat
ze de zee bereiken, zijn er toenemende aanwijzingen voor de aanwezigheid van deze stoffen en hun
metabolieten in de Noordzee en de Waddenzee.
Meting van bestrijdingsmiddelen in het water van
de Waddenzee heeft tot dusver geen deel uitgemaakt van de geregelde meetprogramma’s, vanwege de sterke schommelingen in de betrokken wateren, die vooral veroorzaakt worden door het sterk
seizoens- en weersafhankelijke gebruik van deze
chemicaliën, hun moeilijke aantoonbaarheid, de
veelheid aan stoffen en de hoge kosten.
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γ-HCH
De toevoer van lindaan (γ-hexachloorcyclohexaan)
is in het laatste decennium sterk afgenomen (Tabel
4.6; Figuur 4.7), wat wordt weerspiegeld door de
lindaanwaarden in vogeleieren (Figuur 4.21).
Slechts in het Eider estuarium (SH2) is γ-HCH toegenomen in de eieren van de Visdief, een viseter.
Bovendien nam β-HCH in scholekstereieren in de
Jadebusen (NS2) drastisch toe (Figuur 4.22). Aangezien de Scholekster bodemfauna eet, is de bron
waarschijnlijk plaatselijk, zij het van onbekende
aard. Het voorlopige ecotoxicologische analysecriterium voor lindaan in water is 5 à 50 ng/l (OSPAR,
1997), wat ruwweg overeenkomt met de huidige
concentraties in de estuaria van de Waddenzee.
Onderzoek van de Nederlandse Waddenzee
In de periode 1990-1995 liet een uitgebreid onderzoek van het zoute en brakke water van de Nederlandse Waddenzee zien dat van 88 verschillende
stoffen er 78 aantoonbaar aanwezig waren, waaronder 21 waarvan de concentratie de geldende Nederlandse maximaal toelaatbare risicowaarde overschreed (Breukel et al., 1996). Tot de vier meest
aangetroffen stoffen behoren organische fosfaten
(in bestrijdingsmiddelen), triazinen, fenylureum (in
onkruidverdelgers) en TBT’s. Daarenboven worden
triazinederivaten (IRGAROL) gebruikt om TBT als
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Locatie (Gebied) /Type

Jaar
(bron)

Sediment (µg TBT/kg DW)

Mokbaai (N1) /R
Den Helder
(haven ingang, N1) /H
Griend (N1) /R
Dollard (N3)
Borkum (N3)
Leybucht (N3)
Norderney (NS1)
Spiekeroog (NS1)
Elisabeth-Groden (NS1)
Jadebusen (NS2)
Hoher Weg (NS1)
Tettens (NS3)
Cappel (NS3)
Baggerstortlokaties
(NS1-NS3)
Emden/Knock (N3) /R
Westermarsch (N3) /R
Norddeich (NS1) /M,H
Dornumer/Accumersiel
(NS1) /M
Neuharlingersiel, Mole
(NS1) /M,H
Meldorf (SH2) /M
Büsum (SH2) /M
Husum (SH3) /H
Südwesthörn (SH3) /R
WWF voorstel max. niveau
Ecotoxicologisch Analyse
Criterium (OSPAR)
Voorstel MTR (NW4, 1999)

1998(I)

73* (<63 µm)

1998(I)
1998(I)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)

46* (<63 µm)
29* (<63 µm)
7 - 25* (totaal sediment)
2 - 10* (totaal sediment)
2 - 9* (totaal sediment)
2 - 3* (totaal sediment)
2 - 6* (totaal sediment)
1 - 4* (totaal sediment)
7 - 36* (totaal sediment)
4 - 20* (totaal sediment)
22 - 50* (totaal sediment)
2 - 21* (totaal sediment)

1997(H)
1994(C)
1994(C)
1994(C)

2 - 452 (totaal sediment)
300 - 750 (totaal sediment)
50 - 120 (totaal sediment)
610 - 1100 (totaal sediment)

1994(C)

500 - 4100 (totaal sediment)

1994(C)
1994(C)
1994(C)
1994(C)
1994(C)

610 - 5400 (totaal sediment)
910 - 20000 (totaal sediment)
750 - 3200 (totaal sediment)
600 - 5100 (totaal sediment)
93 - 170 (totaal sediment)
0.005 - 0.05 (totaal sediment)
0.005 - 0.05 (1% TOC)
0.7 µg/kg DW (SRS)

anti-foulingmiddel te vervangen, waardoor zij een
directe en toenemende verontreinigingsbron in de
Waddenzee vormen (Bester et al., 1995). Deze onkruidverdelgers remmen de fotosynthese en vormen
een potentieel gevaar voor algen. Bester & Hühnerfuss (1998) vermelden triazinewaarden tussen 100
en 1000 ng/l, wat binnen de effectieve waarden ligt
en mogelijk een oorzaak is van de achteruitgang
van Groot zeegras (Zostera marina) (Walsh et al.,
1982). Bester & Faller (1993) vermelden triazinewaarden in Duitse Waddenzee-sedimenten van 1 à
8 µg/kg natgewicht.
Metingen aan de Elbe (Bester & Hühnerfuss,
1993) en de Humber (Zhou et al., 1996) geven aan
dat in de estuaria moderne bestrijdingsmiddelen
over het algemeen slechts in beperkte mate verdund worden met zeewater. Derhalve kunnen metingen uit de minder zilte delen van de estuaria het
best gebruikt worden voor een beoordeling. Tabel
4.9 geeft de gehalten aan bestrijdingsmiddelen,
veelal de hoogste gemeten waarden, uit de Elbe,
Weser en Eems. Alleen stoffen met waarden boven
100 ng/l zijn vermeld. Over het algemeen is er een
grote verscheidenheid aan stoffen, te relateren aan
de geografie, alsmede een variabiliteit van jaar tot

Water (ng/l)

Mossel
(mg/kg DW)

0.1- 1
1

0.001-0.01

95

Tabel 4.8. TBT-gehalten van
sedimenten en water in
(/type): jachthavens (M),
havens (H) en referentiegebieden (R). Gewijzigd naar
Cameron et al. (1998) (C);
IVM (1998) (I);
Forschungsstelle Küste
3/1999 (pp. 45-50) (F);
Niedersächsiches Hafenamt
Norden (H). De metingen en
de ecotoxicologische
analysecriteria kunnen niet
direct met elkaar vergeleken
worden. Normaliter bevatten
havensedimenten 3-5% TOC.
Metingen op basis van TBTSn zijn geconverteerd naar
TBT door toepassing van de
conversiefactor 290/118
(C12H27Sn/Sn) op de
originele gegevens.
Geconverteerde gegevens
zijn aangegeven met *.
OSPAR EAC-waarde uit
OSPAR (1997). Nederlandse
MTR-waarde uit Beesen et
al. (1998). SRS: Standaard
Referentiesediment,
sediment met 10%
organische stof (5% OC,
organische koolstof) en 25
% klei (korrelgrootte
<2 µm).

jaar, waarop de meetprogramma’s ingesteld zullen
moeten worden.
De Elbe en de Duitse Bocht
De Elbe bleek een van Europa’s meest verontreinigde rivieren, met een extreme verscheidenheid van
xenobiotische stoffen (Franke et al., 1995). In 1996
werd in de Duitse Bocht en het Elbe estuarium een
onderzoek opgezet om xenobiotische stoffen te
identificeren. Onder de aangetoonde stoffen bevonden zich ondermeer triazinen (vergelijk Bester &
Hühnerfuss, 1993), trimethylthiofosfaat (Gatermann et al., 1996), benzothiazolen (Bester et al.,
1997), polycyclische muskusverbindingen (Bester et
al., 1998a), gechloreerde anilinen (Bester et al.,
1998b), gechloreerde aromatische stikstofverbindingen (Gatermann et al., 1995; Bester et al.,
1998c), gechloreerde ethers en formaldehyden
(Franke et al., 1998) evenals nonylfenol (Theobald
et al., 1995), dat ook in Mossels gevonden is (Thiele
et al., 1997). Tabel 4.10 toont het gehalte aan diverse xenobioten gemeten nabij het Eiderschiereiland. Dit meetstation maakt deel uit van het Duitse
meetprogramma (BLMP).
De primaire bronnen van de diverse stoffen zijn
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Figuur 4.21. Lindaan-gehalte
(γ-HCH, µg/kg WW) in
eieren van de Scholekster
(open staven) en de Visdief
(gearceerde staven).
Gemiddelden (staven) en
95%
betrouwbaarheidsintervallen
(|) zijn weergegeven.
WW=natgewicht van de
eimassa. Bron: P. Becker
(Vogelwarte Wilhelmshaven).
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Figuur 4.22. β-HCH-gehalte
(µg/kg WW) in eieren van de
Scholekster (open staven) en
de Visdief (gearceerde
staven). Gemiddelden
(staven) en 95%
betrouwbaarheidsintervallen
(|) zijn weergegeven.
WW=natgewicht van de
eimassa. Bron: P. Becker
(Vogelwarte Wilhelmshaven).

SH1

0

0

70

N3

70

NS2

180

SH1

160
30
140
25

120

20

100
80

15

60
10
40
5

20
0

0

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
180

SH2

35

SH3

160
30
140
25

120

20

100
80

15

60
10
40
5

20
0

0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Waddenzee QSR 1999

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Mariene chemie

van uiteenlopende aard: verontreiniging van de Elbe met bestrijdingsmiddelen komt waarschijnlijk
voort uit het intensieve gebruik ervan maar ook uit
slechte industriepraktijken; trimethylthiofosfaat is
echter een restproduct van ondermeer malathionproductie. Benzothiazolen worden in de rubberchemie gebruikt, en bereiken het ecosysteem via slijtage van rubber banden evenals uit biociden die in de
leer- en houtverwerking en dierenverzorging worden gebruikt. Gechloreerde aniline-verbindingen,
aromatische stikstofverbindingen, gechloreerde
ethers en formaldehyden komen hoogstwaarschijnlijk ‘onbedoeld’ vrij bij industriële processen. Anderzijds belanden polycyclische aromatische muskusgeurstoffen in het milieu via het riool na huishoudelijk waspoedergebruik. Nonylfenol komt in het
milieu terecht vanuit ondermeer de industriële textielproductie, verf, en emulgatoren in bestrijdingsmiddelen, terwijl het gebruik ervan in huishoudelijke wasmiddelen hoogstwaarschijnlijk is afgenomen
(Thiele et al., 1997).

dimenten gemeten (Tabel 4.11) (Bester, 1996; Bester & Hühnerfuss, 1996, 1997). Aangezien deze
stoffen zich niet in sterke mate in het sediment ophopen, kunnen deze lage concentraties wel hoge
concentraties in het water weerspiegelen.

Analyse van Waddenzee-sedimenten
Moderne bestrijdingsmiddelen zoals triazinen en
onkruidverdelgers op basis van fenylureum worden
niet gemakkelijk door sediment opgenomen, aangezien ze tamelijk hydrofiel zijn. Om de situatie in
de Waddenzee te kunnen beoordelen, zijn meer integrerende parameters nodig dan het gehalte in het
zich snel verversende water; daarom zijn enkele
waarden van bestrijdingsmiddelen in Oostfriese se-

Er is in toenemende mate sprake van een grootschalige, wereldwijde verspreiding van niet-dodelijke concentraties van xenobiotische stoffen en
hun metabolieten. De grote hoeveelheid actieve
stoffen draagt bij tot het gezamenlijke effect, ook
al zijn de gehalten van afzonderlijke stoffen gering
(opteleffect). Daarnaast worden bioaccumulerende
en vluchtige verbindingen naar de poolgebieden
getransporteerd, waar zij zich via de voedselketen

Pesticide

Aldicarbsulfone
Ametryn
Amitrol
Atrazine
Atrazine-Desisopropyl
Carbofuran
Chlortoluron
2,4-D
2,6-Dichlorobenzamid
Dimethoate
Etrimphos
Furathiocarb
Linuron
Metalaxyl
Metamitron
Methabenzthiazuron
Parathion-Methyl
Pentachlorophenol
Simazine
Terbutylazine
Terbutylazine-Desethyl
Trifluoralin

Elbe
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Conclusies
Moderne bestrijdingsmiddelen zijn aanwezig in het
water en het sediment van de Waddenzee. In elk
geval gedurende sommige perioden zijn er atrazineconcentraties gemeten die hoog genoeg zijn om
het fytoplankton aan te tasten, en daarvan zijn er
nog meer te verwachten (Bester et al., 1995). De diverse xenobioten die in de Waddenzee belanden,
weerspiegelen het hele scala van menselijke activiteiten. De verscheidenheid van stoffen is dan ook
groter dan in eerdere studies was waargenomen.

4.3.11 Effecten van xenobiotische
stoffen

[ng/L]

Weser, Farge
(Steffen, 1996)
[ng/L]

Ems, Herbrunn
(Steffen, 1996)
[ng/L]

n.a.
800, ARGE 1990
n.a.
150, UBA 1996
n.d. ARGE 1993
n.a.
n.a.
2000, ARGE 1990
n.a.
4.500, UBA 1996
<100 Knauth et al. 1993
n.a.
130, Knauth et al. 1993
230, Knauth et al. 1993
n.a.
n.a.
560, UBA 1996
370, Knauth et al. 1993
2.400, UBA 1996
<100, UBA 1996
n.a.
n.a.

500
?
700
200
100
100
100 (Hemeln)
?
<100
300 (Hemeln)
100
200
?
?
300
<100
?
?
?
100
100
100 (Hemeln)

800
?
<100
<100
200
<100
300
?
200
<100
<100
200
?
?
100
200
?
?
?
200
<100
<100

Tabel 4.9. Gehalte aan
pesticiden in de Elbe, Weser
en Eems. Over het algemeen
zijn de hoogste gemeten
waarden vermeld van alle
bestrijdingsmiddelen die de
100 ng/l overschrijden. De
metingen beslaan de periode
1990-1996. n.a.: Niet
geanalyseerd. ?: Onbekend of
meting verricht is. Hemeln:
Een ander meetstation aan
de Weser.
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Xanthen -9-on

0.21- 0.37

2,5-DCA1 α-HCH2

0.4

Tabel 4.10. Vergelijking van
gehalten (in ng/l) aan
verontreinigende stoffen in
de Duitse Bocht nabij het
Eiderschiereiland
(meetstation 30 van de
betreffende studie). Niet alle
metingen dateren uit
hetzelfde jaar. DCA:
Dichlooraniline. MTB:
Methylthiobenzothiazol. 4CNB: 4-Chloornitrobenzeen.
1) Bester et al. (1998b); 2)
Theobald et al. (1996); 3)
Bester et al. (1998c); 4)
Bester et al. (1997); 5)
Bester et al. (1998a); 6)
Bester & Hühnerfuss (1993);
7) Franke et al. (1998); 8)
Gatermann et al. (1996).

0.5

4-CNB3

MTB4

Polycyclic musk
fragrances5

0.3

0.4 -1.4

0.2 - 0.6

Atrazine6 Terbutylazine6 Chlorinatedethers7

42

in zoogdieren ophopen tot zeer hoge gehalten, bijvoorbeeld DDE, Toxafeen, PCB’s en polybroombifenylen (PBB’s), de veelgebruikte groep vuurvertragende stoffen (De Boer et al., 1999; Ballschmiter,
1999).
De waargenomen niet-dodelijke effecten hangen samen met de specifieke werking. Zij omvatten
endocriene verstoring, dioxine-achtige vergiftiging,
remming van acetyl-cholinesterase, genotoxiciteit
en een algemene celtoxiciteit (versuffing, bewusteloosheid). Voor het bepalen van onbekende giftigheidsniveaus strekt de ontwikkeling van bioassays
zich nu ook in hoog tempo uit tot het mariene milieu: in Nederland bijvoorbeeld zal het storten van
havenslib vanaf omstreeks 2002 worden gescreend
met behulp van bioassays (MinVenW, 1998; zie ook
2.11).

4.4 Baggerspecie
Aan de Waddenzee en zijn estuaria ligt een aantal
drukke havens. Om de vaargeulen en havens bevaarbaar te houden is regelmatig baggeren noodzakelijk. De meeste baggerspecie mag in de Waddenzee worden teruggestort na te zijn beoordeeld
volgens de kwaliteitsnormen voor baggerspecie.
Figuur 4.23 laat de totale hoeveelheid metalen
zien die in baggerspecie uit vaargeulen en havens
teruggevoerd wordt naar de Waddenzee. De figuur
toont een grote variatie in de hoeveelheden (let op
de verschillende meetschalen), welke grotendeels
het gevolg is van verschillen in de hoeveelheid baggerspecie (zie ook paragraaf 2.11). Een directe vergelijking met andere toevoer is niet zinvol, omdat
slechts het overschot (verschil tussen het gehalte in
de baggerspecie en dat in de Waddenzee) in aanmerking genomen zou moeten worden. Voor het
beoordelen van dit overschot ontbreken echter essentiële gegevens.

Tabel 4.11. Gehalten aan
pesticiden in Oostfriese
Waddenzee-sedimenten in
1993.
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Pesticide

Atrazine
Atrazine-Desethyl
Linuron
Propazine
Simazine
Terbutylazine
Terbutylazine-Desethyl

minimum concentratie
[ng/kg natgewicht]
<5
<5
<10
130
11
<5
<5

360

Thiophosphates8

0.5 - 25

1-8

4.5 Scheepvaart en
olieproblematiek
Scheepsverkeer vormt een potentiële bron van verontreiniging met olie, vuilnis en gevaarlijke stoffen.
In de afgelopen jaren hebben zich verscheidene incidenten voorgedaan met aangespoelde chemicaliën
en uit schepen afkomstige olie. Er worden veel olievlekken gemeld in en langs het verkeersscheidingssysteem benoorden de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden (Figuren 4.24 en 4.25) (ZMK, 1996). Het
hoogste aantal vlekken dat sinds 1985 voor de Duitse Noordzee is gemeld, was 275 in 1987. Na een terugval in het aantal gemelde olievlekken in de jaren
1988/89 tot 1990/91, de periode waarin olieresten in
alle Duitse havens gratis konden worden ingeleverd,
vertoont de melding van olievlekken sinds 1992 weer
een stijging. De aantallen waargenomen olievlekken
per vlieguur volgens de Duitse luchtsurveillance vertonen in de desbetreffende jaren echter niet zulke
verschillen.
Het is niet duidelijk hoeveel vrijgekomen olie uit
de buitengaatse boringen ook het Waddenzeegebied
bereikt. Vogels zijn echter de meest betrouwbare indicatoren van olieverontreiniging. Het aantal besmeurde vogels dat aanspoelt langs de Waddenkust
blijft hoog en ook kan op de stranden van het Waddenzeegebied geregeld olie worden aangetroffen. Inventarisaties van aangespoelde vogels (Beached Bird
Surveys, BBS), uitgevoerd volgens gestandaardiseerde methoden in langlopende projecten, verschaffen
informatie over veranderingen in de tijd en plaatselijke verschillen in de olieverontreiniging van het
mariene milieu. De zogeheten olie-index, dat wil
zeggen het aantal aangespoelde olievogels in verhouding tot het totale aantal aangespoelde dode vogels in een bepaald gebied, biedt een goede maatstaf
voor de mate van olieverontreiniging in de aangrenzende wateren. De chemische analyse van tijdens de

maximum concentratie
[ng/kg natgewicht]
50
1600
3300
700
400
1800
320
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Figuur 4.23. Terugvoer van
metalen naar de Waddenzee
via het verspreiden van
baggerspecie. Bron: OSPAR.
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BBS van de olieslachtoffers afgenomen oliemonsters
maakt het mogelijk de verontreinigingsbron te identificeren. Analyse van oliemonsters van de Deense,
Duitse en Nederlandse Noordzeekust in de periode
1990-1992 geeft aan dat in dit gebied stook- en
motorolieresten de voornaamste bron van oliever-

93

94

91

93

94

ontreiniging vormen. In het Skagerrakgebied is ook
sprake van ruwe olie uit het clandestiene schoonmaken van tanks.
De olie-indices in het Deense deel van de Waddenzee, evenals die in de Oostzee - in MARPOL Bijlage I aangeduid als een Speciaal Gebied - zijn aan het
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Figuur 4.24. Gerapporteerde
olievlekken in het
Nederlands Continentaal
Plat gedurende de periode
1983-1995. Bron:
Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat, Directie
Noordzee.
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afnemen. De aanhoudend hoge olie-indices die langs
de noordwestkust van Jutland worden geregistreerd
vormen echter een sterke aanwijzing dat zich hier
sinds 1985 geen verandering in het gedrag van de
wetsovertreders heeft voorgedaan (Dahlman et al.,
1994; Danielsen et al., 1990; Skov et al., 1996).
Na dalende olie-indices aan de Duitse Noordzeekust in de jaren 1988-1991 - de periode waarin
olieresten in alle Duitse havens gratis werden ingenomen - hebben de indices sinds 1991/92 weer een
stijging te zien gegeven. De geleidelijke invoering
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Figuur 4.25. Gerapporteerde
olievlekken in de Duitse
Noordzee gedurende de
periode 1986-1997. Bron:
Wasser und Schiffahrtsamt
Cuxhaven.

Waddenzee QSR 1999

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

van heffingen voor het afgeven van olieresten sedert 1991 kan hebben geleid tot een toename in
het illegale lozen van zulke resten en de stijging
van de door middel van de BBS bepaalde olie-indices (Averbeck & Voigt, 1992; Dahlman et al., 1994;
Fleet et al., 1995; Reineking, 1997).
In Nederland heeft de BBS in de afgelopen 30 jaar
een gestage daling van de olie-index laten zien, in
alle kustgebieden - met name in de Waddenzee - in
alle seizoenen en voor vrijwel alle vogelsoorten. Het
Nederlandse onderzoek heeft geen aanwijzingen
opgeleverd voor een plotselinge verbetering sinds
MARPOL Bijlage I in 1983 van kracht werd, hoewel
de geleidelijke invoering van MARPOL wel kan hebben bijgedragen tot de dalende trend (Camphuysen,
1989, 1995, 1997; Camphuysen & Van Franeker,
1991, 1992).
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Mariene chemie, Nederlandse situatie uitgebreid

4NL.1 Inleiding

4NL.2.2 Stikstofverbingingen

In het vorige hoofdstuk 4 zijn de chemische monitoringgegevens verwerkt, die voor de meeste Waddenzeelanden voorhanden waren. Van de Nederlandse Waddenzee zijn echter meer gegevens beschikbaar. Het betreft de monitoringgegevens uit
het zwevend stof en actieve mosselmeetnet van het
MWTL, en de botlever en -spier gegevens ten behoeve van JAMP (OSPAR). In vergelijking met het
trilaterale hoofdstuk 4 kon voor de Nederlandse
Waddenzee eveneens een langere periode geëvalueerd worden, namelijk van de winter van 1985 tot
en met de winter van 1998. Tenslotte worden in dit
hoofdstuk de gehalten van een aantal gevaarlijke
stoffen getoest aan de milieunormen voor sediment
en zwevende stof (MinVenW, 1998; Dijkhuizen et
al., 1999, 1998).

Temporele trend
Terwijl de ammonia-gehalten in de westelijke en
oostelijke Waddenzee weinig veranderen, is in de
Eems-Dollard een sterke reductie in ammonia
waarneembaar in het brakke bereik (10 psu, Figuur
4NL.1). Deze reductie zet door tot en met de winter
van 1998 en bedraagt 70%, overeenkomend met de
sterke reductie in de aanvoer door de rivier de Eems
(60% reductie) en vermoedelijk ook de Westerwoldsche Aa, hoewel hiervoor geen gegevens beschikbaar zijn (Tabel 4NL.1).
De eerder gesignaleerde reductie in nitraat (en
nitriet) en totaal stikstof in het Eems estuarium is
in 1997 en 1998 omgeslagen naar een zeer sterke
stijging in het brakke bereik (10 psu). De stijging
van deze stikstofverbindingen in het zoute bereik
begon al vanaf de winter van 1995 en zet zich tot
en met de winter van 1998 door. Zowel in het brakke als in het mariene bereik van het Eems-Dollard
estuarium liggen nitraat en totaal stikstof in 1998
weer op het niveau van 1992. Deze ontwikkeling is
slechts ten dele te verklaren met de Eemsvrachten.
Hierin kunnen ook de vrachten van de Westerwoldsche Aa en eventueel de Leda een, nog onbekende,
rol spelen.
In het 27 psu bereik is in zowel de westelijke als
de oostelijke Waddenzee geen duidelijke ontwikkeling in de opgeloste stikstofverbindingen. Er zou
sprake kunnen zijn van een lichte, maar niet significante, toename van totaal stikstof in de oostelijke
Waddenzee (Figuur 4NL.1). Bij 10 psu wordt in de
westelijke Waddenzee een significante toename in
nitraat gesignaleerd over de periode 1985-1995
(N1, Tabel 4NL.1). De oorzaak hiervan is niet geheel
duidelijk. De schommelingen in de aanvoer van nitraat zijn duidelijk zichtbaar in de variaties van de
10 psu nitraatgehalten (Figuur 4.4 en Figuur 4NL.1),
maar daaronder ligt een langere termijn trend van
toename van nitraat. Misschien is het gebruik van
locatie Y21 (Vrouwenzand, tegenover Kampen) ter
bepaling van de nitraatvrachten naar de Waddenzee niet volledig representatief voor de werkelijke
nitraatvrachten, vanwege de nalevering van nu-

Leeswijzer
Om vergelijking met de trilaterale tekst direct mogelijk te maken is in dit hoofdstuk dezelfde nummering aangehouden, met de toevoeging “NL” na
het getal “4”. Bij paragrafen zonder extra informatie wordt terugverwezen naar de trilaterale tekst
van hoofdstuk 4.

4NL.2 Voedingsstoffen
(nutriënten)
4NL.2.1 Methoden
De nutriëntconcentraties werden volgens de methode beschreven in paragraaf 4.2.1 gestandaardiseerd naar 10 en 27 psu. De gestandaardiseerde
nutriëntgehalten werden geanalyseerd op trends
voor de periode 1985 tot en met 1998. De gevonden trends zijn samengevat in Tabel 4NL.1, waarin
tevens de meest recente nutriëntconcentraties zijn
vermeld. De ontwikkelingen van stikstofnutriënten
zijn weergegeven in Figuur 4NL.1, die van fosforen silicaatnutriënten in Figuur 4NL.2.

Rivier / gebied

IJsselmeer
N1 10 psu
27psu
N2 27 psu
Eems
N3 10 psu
27 psu

Debiet (km3/y)
trend gemiddeld
ns

ns

Ntot
trend

15.8

1998

Ptot
trend

ns*
ns*
ns

-50%
2841) -40%
1231) -40%
138
ns

ns
ns

450
135

2.9
-60%
ns

1998

NH4+
trend

-55%
ns
ns
ns
-60%
9.11) -70%
3.81)
ns
3.3
3.3
7.4

1998

8
8
15
271)
131)

NO3trend

Tabel 4NL.1 Temporele
ontwikkelingen van rivier
aanvoer (geschaduwde rijen)
en saliniteitgestandaardiseerde
winterconcentraties van
nutriënten in de Waddenzee
over de periode 1985-1998.
Voor N3 zijn de Duitse
gegevens meegenomen in de
evaluatie.
Trends geven een voortdurende en significante af- of
toename aan, zijn
vetgedrukt, aangegeven met
- (afname), + (toename),
waarachter het percentage
toe- of afname. ns : geen
significante trend.
Veranderingen duiden op
een significant verschil tussen de jaren 1985 en 1998,
zijn weergegeven in cursief,
eventueel gevolgd door het
percentage verandering.
De gemiddelde rivier aanvoer
(km3/jaar) loopt over de periode 1985-1996.
1): data van 1997; 2): data
van 1995; *: te weinig gegevens om saliniteitscorrectie
uit te voeren (Dit geldt met
name voor de periode 1996
tot en met 1998).

1998

PO4 3trend

1998

+30%* 1452)
ns*
172)
ns
46

-80%
-70%
-70%
-60%

0.99
0.99
1.03

ns*
ns*
ns

-50%
-45%

2.64
1.57

ns
ns

ns
ns

376
79

103

SiO4 3trend 1998
562)
142)
28
142
47
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Figuur 4NL.1. Wintergehalten van Stikstof-nutriënten
(µmol/l), gestandaardiseerd
op 10 psu (blauw) en 27 psu
(zwart). ●: zoutgradiënt, gemiddelde waarde (-) en 95%
betrouwbaarheidsinterval (|).
: zoutgradiënt, geïnterpoleerde waarde (-) en 95%
betrouwbaarheidsinterval (|).
Winterperiode: decemberjanuari-februari. nr: aantal
data per winterdataset.
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triënten door het IJsselmeer-sediment tussen Vrouwenzand en de Afsluitdijk.
Ruimtelijke trend
In zowel het mariene als het brakke deel van de Nederlandse Waddenzee is sprake van een ruimtelijke
trend van west naar oost. In de westelijke Waddenzee zijn de gehalten aan stikstofverbindingen bij 10
en 27 psu ongeveer de helft van die in het Eems-Dollard estuarium. De totaal stikstof gehalten bij 27 psu
liggen in de oostelijke Waddenzee en in het EemsDollard estuarium op een vergelijkbaar niveau.
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4NL.2.3 Fosforverbindingen
Temporele trend
In zowel de Nederlandse Waddenzee als de EemsDollard is in de periode 1985 tot en met 1998 sprake van een reductie van respectievelijk 70 en 45%
(Figuur 4NL.2). De laatste jaren stabiliseert de afname, terwijl in de Eems-Dollard weer een lichte toename lijkt op te treden. De eerder geconstateerde
rol van wadplaten in de nalevering van nutriënten
(zie paragraaf 4.2.1) zou voor de Dollard kunnen
opgaan, aangezien de toename optreedt in een pe-

Mariene chemie, Nederlandse situatie uitgebreid

Fosfaat
N1

10

N2

10

8

8

8

6

6

6

4

4

4

2

2

2

0

0

84
nr

86

88

90

92

94

96

0
84

98

12 12 15 18 18 11 17 17 17 12 18 12 14 11

N3

10

nr

86

88

90

14 12 15 13 12 8

92

94

96

98

9 12 10 8 12 9 11 11

84
nr

86

88

90

92

94

96

98

21 41 55 45 45 36 45 44 45 19 21 15 14 8

105

Figuur 4NL.2. Wintergehalten van Fosfor-nutriënten en
Silicium (µmol/l),
gestandaardiseerd op 10 psu
(blauw) en 27 psu (zwart).
●: zoutgradiënt, gemiddelde
waarde (-) en 95% betrouwbaarheidsinterval (|).
: zoutgradiënt, geïnterpoleerde waarde (-) en 95%
betrouwbaarheidsinterval (|).
Winterperiode: decemberjanuari-februari. nr: aantal
data per winterdataset.
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riode van afnemende zoetwaterafvoer door de
Eems én ook voor nitraat zichtbaar is (Figuur
4NL.1). Alternatieve bronnen (bijvoorbeeld de Westerwoldsche Aa) zijn echter niet uit te sluiten.
Ruimtelijke trend
De westelijke Waddenzee vertoont in het 27 psu
gedeelte gemiddeld een 25% lager fosfaat- en totaal fosforgehalte dan de oostelijke Waddenzee en
het Eems-Dollard estuarium. In het 10 psu gedeelte
is het fosfaat- en totaal fosforgehalte in de westelijke Waddenzee zelfs zo’n 50 tot 60% lager dan in
het Eems-Dollard estuarium. De, ten opzichte van
het IJsselmeer, tweemaal hogere totaal fosfor- en
de ongeveer negenmaal hogere fosfaatconcentratie
in de rivier de Eems kunnnen een verklaring zijn
voor de hogere gehalten in het Eems-Dollard estuarium. Het in verhouding tot de westelijke Waddenzee relatief grote wadplaten-areaal in de oostelijke Waddenzee (en in de Eems-Dollard), en dientengevolge meer nalevering uit het sediment, kan
ook een verklaring zijn voor de gemiddeld hogere
nutriëntgehalten. Dit is echter nog onvoldoende
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onderzocht. De fosforconcentraties in het IJsselmeer, als Rijnbekken, zijn in verhouding tot andere
zoetwaterbronnen van de Waddenzee tot een zeer
laag niveau gedaald.

4NL.2.4 Silicaat
Temporele trend
De eerder in de trilaterale paragraaf 4.2.4 gesignaleerde negatieve trend van silicaat (periode 19851996) in het 10 psu-gedeelte van het Eems-Dollard
estuarium zette niet door in de winters van 1997
en 1998 (Figuur 4NL.2). In het 27 psu gedeelte van
het Eems-Dollard estuarium lijkt zich in de periode
1985-1998 een licht positieve, niet-significante,
trend af te tekenen. In de westelijke en oostelijke
Waddenzee is geen trendmatige ontwikkeling in de
silicaatconcentratie.
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Rivier / gebied

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

γ-HCH

IJsselmeer
N1 sediment
zwevend stof
mossel PBM
mossel ABM
botlever#spier
vogeleieren
N2 sediment
zwevend stof
mossel PBM
mossel ABM
botlever#spier
vogeleieren
Eems
N3 sediment
zwevend stof
mossel PBM
mossel ABM
botlever#spier
vogeleieren

-50%
-40%
-40%
ns
ns
ns

-60%
ns
ns
ns
-25%

-30%
ns
-35%
ns
ns
-75%

-10%
ns
ns
ns
ns

ns
-25%
ns
ns
ns

-80%

-40%
ns
ns
ns

ns
ns
ns
-28%

-35%
ns
ns
ns

-25%
ns
ns
ns

-30%
ns
ns
ns

-75%
ns
ns
ns
ns
+200%

ns
ns
-25%
-15%
-24%

ns
ns
ns
-70%
ns

ns
ns
-15%
ns
ns

-84%

ns
ns
ns
-45%
ns
ns
ns
ns

HCB

Σ6PCBs

Σ14 of 9PAKs

ns
ns
ns
-60%*
ns
ns
ns
ns

-60%
ns
ns
+183%v
ns
-73%
-70%
-45%
+134%v
ns

-50%
ns

-70%
ns
-50%

ns
ns
-70%
-60%

ns

ns

ns
ns
-60%
ns
-50%
+128%*
-75%
-69%

(14PAKs)
( 9PAKs)

ns

-50%
ns
ns
ns

(14PAKs)

-50% (14PAKs)
ns
( 9PAKs)
-60% (14PAKs)
-11% (Borneff)
-50%1)

Tabel 4NL.2 Temporele trends in de aanvoer van stoffen door rivieren (geschaduwde rijen) en Waddenzee concentraties
over de periode 1988-1997 (voor zover beschikbaar).
Trends, die een significante en voortdurende daling of stijging aangeven, zijn weergegeven (in vet) als - x% (afname) of
+ x% (toename): het percentage daling of stijging over de periode 1985 - 1997.
Veranderingen (weergegeven in cursief) verwijzen naar een significant verschil tussen de data sets van de vergeleken
jaren (i.c. 1988 en 1996 of 1997).
ns: geen significante trend of verandering.
Lege cellen: betreffende analyse is niet beschikbaar.
Trends werden op basis van jaargemiddelden getest met de parameter-vrije Man-Kendall test. Een p-waarde ≤ 0.05
werd genomen als indicatie voor een significante trend.
V: op basis van vetgewicht
*: Significantie grensgeval, doordat de aanwezigheid van een trend volgens Man-Kendall afhangt van het gebruik van
jaargemiddelde of jaarmediaan waarden. In sommige gevallen wordt een sterke reductie weer gevolgd door een sterke
toename in recente jaren.
Vogeleieren: gemiddelde van Visdief (CT) en Scholekster (OC) eieren, tenzij anders is vermeld. blanko velden : niet
onderzocht; s.: op basis van één jaar.
Bot: Kwik (Hg) werd geanalyseerd in het spierweefsel. De overige stoffen in de lever.
1) De som 6PCBs bereikte in 1995 extreem hoge waarden, ca. 6 maal hoger dan omringende jaren.

Ruimtelijke trend
De silicaatconcentraties in het Eems-Dollard estuarium zijn aanmerkelijk hoger dan in de westelijke
en oostelijke Waddenzee: ongeveer een factor 3 bij
27 psu en een factor 10 bij 10 psu. Omdat er geen
gegevens beschikbaar zijn over de silicaatconcentraties in de toeleverende zoetwaterbronnen, kan de
rol hiervan niet geëvalueerd worden. Over het algemeen duiden hoge silicaatconcentraties ook op hoge remineralisatieactiviteit van dood organisch materiaal (diatomeeën, foraminiferen). Dit beeld past
goed bij het eerder geschetste belang van wadplaten in de nalevering van nutriënten (uit remineralisatie) en het karakter van het Eems-Dollard estuarium met een hoge aanvoer van organisch materiaal.
Mogelijk heeft het relatief hoge silicaatgehalte van
het Eems-Dollard estuarium een bepalende rol gespeeld bij de massale bloei van de diatomee Coscino-
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discus concinnus en de daarop volgende zwartevlekkengebeurtenis in de Nedersaksische Waddenzee
in het voorjaar van 1996 (zie ook paragraaf 5.1.4).

4NL.2.5 Mate van eutrofiëring
In paragraaf 4.2.6 werd op basis van de gegevens van
de winter van 1996 een schatting gemaakt van een
overschrijding met een factor 2-10 van de achtergrondconcentraties van nutriënten in de Waddenzee.
Op basis van de winters van 1997 en 1998 is de overschrijding voor de westelijke en oostelijke Waddenzee
ongeveer gelijk. De totaal-stikstof- en nitraatconcentraties in het Eems-Dollard estuarium zijn echter toegenomen, in het 10 psu gebied zelfs verdrievoudigd.
Dit betekent dat de N/P-ratio nog verder is toegenomen. In het Eems-Dollard estuarium bedroeg N/P-ra-
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Rivier / gebied

IJsselmeer
N1 sediment
zwevend stof
mossel PBM
mossel ABM
botlever
vogeleieren
N2 sediment
zwevend stof
mossel PBM
mossel ABM
botlever
vogeleieren
Eems
N3 sediment
zwevend stof
mossel PBM
mossel ABM
botlever
vogeleieren

Cd mg/kg Cu mg/kg
(1% TOC) (1% TOC)

Hg mg/kg
(1% TOC)

Pb mg/kg Zn mg/kg Σ-HCH
(1% TOC) (1% TOC) (µg/kg)

HCB
(µg/kg)

0.8 (0.2)
0.5
nd
0.3*
0.07

0.3 (0.1)
0.3
nd
0.2*
0.5
0.7-0.3(1.4)

64 (18)
44
nd
1.5*

1.1
1.5
nd
0.3*
3.9
12-4(17)

0.3 (0.1)
0.2
nd
0.1

61 (18)
49.4
nd
2

0.8 (0.2)
0.5
nd
0.5

22 (6)
17
nd
7*

20 (6)
16
nd
6

6-7(29)

0.3*-0.4(1.5)*
0.6 (0.2)
0.5
1.0*
0.7
0.3

20 (7)
17
6
7

0.3 (0.1)
0.3
0.2
0.2
0.4
nd-0.2(0.7)

166 (46)
134
nd
80*

56 (19)
51
0.5
2

Σ6PCBs
(µg/kg)

17
14

51
46

23
24

32

883
700
nd
112

47
40

24
20

23

15
1109
14
1670
100*
145
76.2
189
440.91)
nd-531(2213)

60
74

30
38

31

nd
113*
4021)
500-302(1258)

1.5
0.9
nd
0.5

5-5(21)

13-4(17) 398-403(1679)

nd-3(13)

3.4
2.2
0.7
0.9
15.6
nd-6(25)

Σ6PAKs Flu
BaP TBT2)
(µg/kg) 1%OC 1%OC (µg/kg)

857
790
nd
155

154 (47)
131.1
nd
80

152 (52)
143
94
90

107

15
10
nd
77

Tabel 4NL.3 Huidige verontreinigingsniveaus (1997, of zo recent mogelijk, de laatste gemerkt met *) in de Waddenzee matrices.
Sediment en zwevend stof metalen: gestandaardiseerde gehalten (mg of µg/kg drooggewicht) op sediment met 10% organische
stof (10% OS) en 25% lutum (< 2 µm).
(1% TOC), getallen tussen haakjes (): sediment gegevens werden gestandaardiseerd naar een sediment met 1% OC met de formule: Cm (1% TOC) = Cm * (1/[TOC])., waarin Cm : metaalgehalte, (T)OC : (totaal) organisch koolstofgehalte. De getallen tussen () te gebruiken bij de EAC’s (Tabel 4.5).
organische verbindingen: idem, maar alleen op 10% OS. (Met uitzondering van Flu en BaP kolom, gestandaardiseerd op 1% OC tbv.
van Tabel 4.5, EAC’s).
Mossel (ABM en PBM): mg (metalen) of µg/kg drooggewicht.
Botlever: cadmium (in lever) en kwik (in spierweefsel) mg/kg drooggewicht, HCB en PCB’s: µg/kg drooggewicht in lever.
1): door afwezigheid van CB138 in de analyseresultaten is CB138 geschat uit CB153, aannemend dat CB138/CB153 ratio gelijk is
aan 0.787
Vogeleieren: mg (metalen) of µg/kg versgewicht. Eerste getal: Visdief. tweede getal: Scholekster (data naar Becker et al., 1998).
Bij de Scholekster is tussen haakjes het drooggewichtgehalte weergegeven, uitgaande van 24% drooggewicht in de eieren (Becker,
mond. meded.).
nd: geen gegevens; ΣHCH: α-+β-+γ-HCH; Σ6PCBs: som CB 28,101,118,138,153,180; Σ6PAK’s: som van Fluorantheen, Benzo-b/kFluorantheen, Benzo-a-Pyreen, Indeno-123,cd-Pyreen, Benzo-ghi-Peryleen (Borneff PAK’s).
TBT: gemiddelde gehalten van de Waddenzee survey (Werkman et al., 1999, in voorbereiding). TBT2) als tin (µg/kg sediment fractie
<63 µm), niet gestandaardiseerd!

tio in de winter van 1998 ongeveer 50 bij 27 psu en
ongeveer 156 bij 10 psu. Meer informatie over de
N/P-ratio is te vinden in paragraaf 5.2.4.
In verhouding tot de (westelijke en oostelijke)
Waddenzee is het Eems-Dollard estuarium meer
geëutrofieerd. Dit uit zich in zowel de fosfor- als de
stikstofnutriënten. De westelijke Waddenzee lift
duidelijk mee op het succes van de fosfaatreducties
in het Rijn-stroomgebied. Het is ook duidelijk dat
het daar behaalde succes nog niet algemeen geldig
is, zoals bijvoorbeeld voor de Eems. Een verdere reductie van fosfor-emissies en een serieuze aanpak
van de stikstof-emissies zijn, in vergelijking met de
vorige QSR (de Jong et al., 1993), nog steeds actueel.

4NL.2.6 Opmerkingen over
nutriëntenmonitoring
De nutriëntgegevens van de laatste jaren (vanaf
1996) zijn, met name voor de westelijke Waddenzee, niet toereikend genoeg om een betrouwbare
standaardisering naar zoutgehalte (zoutcorrectie)
te kunnen uitvoeren. Hierdoor is het niet mogelijk
de dataset in het 10 psu gebied op een temporele
trend te analyseren. Dit probleem kan grotendeels
worden toegeschreven aan het tekort aan gegevens
in het brakke gedeelte. Het is aan te bevelen het
aantal monsters per zoutgradiënt op te voeren tot
minimaal vijf (zie ook TMAP), waarbij in het bereik
van 0 tot 10 psu minimaal 3 monsters genomen
zouden moeten worden.
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Tabel 4NL.4 Uitgebreide lijst
met TBT gehalten in
Waddenzee sedimenten.
Gehalten als µg/kg TBT in
droog sediment.
Ten opzicht van tabel 4.8
zijn de gegevens uitgebreid
met (W): gegevens uit de
Waddenzee survey
(Werkman et al., 1999, in
prep.). *: gehalten zijn met
behulp van de factor
290/118 geconverteerd uit
TBT-Sn naar TBT.

Locatie (gebied) /Type

Jaar (bron) TBT
(µg/kg TBT DW)

Mokbaai (N1) /R
Den Helder (haven ingang, N1) /H
Griend (N1) /R
Malzwin (west) (N1) /R
Den Oever buiten (N1) /M
Doove Balg west (N1) /R
Kornwerderzand (N1) /H
Richel (N1) /R
Terschelling haven (N1) /M
Griend kwelder (N1) /R
Harlingen haven (N1) /H
Dantziggat (N2) /R
Zoutkamperlaag (N2) /R
Zuidoostlauwers oost (N2) /R
Rottumeroog zuidoost (N2) /R
Bocht van Watum (N3) /R
Bocht van Watum oost (N3) /R
Delfzijl Zeehavenkanaal (N3) /H
Heringsplaat noord-oost (N3) /R
Dollard (N3)
Borkum (N3)
Leybucht (N3)
Norderney (NS1)
Spiekeroog (NS1)
Elisabeth-Groden (NS1)
Jadebusen (NS2)
Hoher Weg (NS1)
Tettens (NS3)
Cappel (NS3)
Bagger dumplocaties (NS1-NS3)
Emden/Knock (N3) /R
Westermarsch (N3) /R
Norddeich (NS1) /M,H
Dornumer/Accumersiel (NS1) /M
Neuharlingersiel, Mole (NS1) /M,H
Meldorf (SH2) /M
Büsum (SH2) /M
Husum (SH3) /H
Südwesthörn (SH3) /R

1998(I)
1998(I)
1998(I)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1998(W)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(F)
1997(H)
1994(C)
1994(C)
1994(C)
1994(C)
1994(C)
1994(C)
1994(C)
1994(C)
1994(C)

WWF voorstel maximum niveau
Ecotoxicologisch Analyse Criterium (OSPAR)
MTR niveau NW4 (1999)

De nitraatgegevens suggeren dat het gebruik
van locatie Vrouwenzand (Y21) ter bepaling van de
IJsselmeervrachten bij Kornwerderzand en Den Oever niet geheel representatief is voor de werkelijke
vrachten. Gezien de geconstateerde rol van sedimenten in de nalevering van nutriënten zou dit ook
begrijpelijk zijn. Het verdient aanbeveling de locatiekeuze ten behoeve van de vrachtbepalingen te
optimaliseren. Zie verder ook paragraaf 4.2.6.
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Water
(ng/l)

Mossel
(mg/kg DW)

0.1- 1
1

0.001-0.01

73* (<63 µm)
46* (<63 µm)
29* (<63 µm)
103* (<63 µm)
54* (<63 µm)
88* (<63 µm)
69* (<63 µm)
71* (<63 µm)
288* (<63 µm)
47* (<63 µm)
1509* (<63 µm)
66* (<63 µm)
42* (<63 µm)
59* (<63 µm)
59* (<63 µm)
79* (<63 µm)
84* (<63 µm)
322* (<63 µm)
64* (<63 µm)
7 - 25* (totaal sediment)
2 - 10* (totaal sediment)
2 - 9* (totaal sediment)
2 - 3* (totaal sediment)
2 - 6* (totaal sediment)
1 - 4* (totaal sediment)
7 - 36* (totaal sediment)
4 - 20* (totaal sediment)
22 - 50* (totaal sediment)
2 - 21* (totaal sediment)
2 - 452 (totaal sediment)
300 - 750 (totaal sediment)
50 - 120 (totaal sediment)
610 - 1100 (totaal sediment)
500 - 4100 (totaal sediment)
610 - 5400 (totaal sediment)
910 - 20000 (totaal sediment)
750 - 3200 (totaal sediment)
600 - 5100 (totaal sediment)
93 - 170 (totaal sediment)
0.005 - 0.05 (totaal sediment)
0.005 - 0.05 (1% TOC)
0.7 µg/kg DW (SRS)

4NL.3 Metalen en organische
contaminanten
4NL.3.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 zijn een aantal stoffen – metalen,
TBT, PAKs, PCB’s, HCB en lindaan – geanalyseerd in
sedimenten, in wilde Mossels (Mytilus edulis) en in
eieren van Visdief (Sterna hirundo) en Scholekster
(Haematopus ostralegus). Waar mogelijk, zijn deze
gegevens voor dit hoofdstuk geactualiseerd tot en
met 1997. Voor de Nederlandse Waddenzee zijn
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Figuur 4NL.3. Cadmiumgehalten in sediment (SRSm),
zwevend stof (SRSm), ABMmosselen (DW) en Scholekster-eieren (DW) (mg/kg).
SRSm: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
metalen, met 10% organisch
materiaal en 25% lutum
(fractie <2 µm). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 0.8 mg/kg DW
(MinVenW, 1998).
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daarbij tevens gegevens van deze stoffen beschikbaar uit het Actief Biologisch Monitoringnet met
Mossels (ABM), uit lever en spierweefsel van de Bot
(Platichthys flesus) en uit het Zwevend-stof Meetnet. Hiervan zijn de gegevens tot en met 1997 verwerkt.
Voor de grafieken is een andere weergave gekozen dan in hoofdstuk 4 is gebruikt. Teneinde een
stof in de diverse monitoringmatrices goed te kunnen volgen, zijn de gehalten naast elkaar uitgezet.
Contaminanten in sediment en zwevend stof zijn
uitgedrukt op basis van standaardbodem (10% organische stof, 25% lutum). Contaminanten in Mossels en scholekstereieren zijn uitgedrukt op basis
van drooggewicht (bijna 100% organische stof).
Hierdoor zijn de koolstofgehalten in de verschillende matrices niet gelijk, waarmee bij de kwantitatieve vergelijking tussen sediment en zwevend stof

Scholekster

Bot

enerzijds, en de biota anderszijds, goed rekening
gehouden moet worden. Dit geldt met name voor
de organische contaminanten.

4NL.3.2 Methoden
De methoden komen overeen met de werkwijze beschreven in paragraaf 4.3.2. Het ABM meetnet, actieve mosselmonitoring, is gebaseerd op het gedurende 6 weken uithangen van 100 Mossels in een
plastic mandje. In deze periode komt het mosselvlees in evenwicht met de stoffen in het water. De
Mossels worden geoogst en geanalyseerd, waarbij
de analyseresultaten vergeleken kunnen worden
met de beginsituatie van de 100 Mossels.
Ten behoeve van normtoetsing zijn de gehalten
in sediment en zwevend stof genormaliseerd overeenkomstig de nieuwe sedimentformule voor metaWaddenzee QSR 1999
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Figuur 4NL.4. Kopergehalten
in sediment (SRSm), zwevend stof (SRSm), ABMmosselen (DW) en Scholekster-eieren (DW) (mg/kg).
SRSm: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
metalen, met 10% organisch
materiaal en 25% lutum
(fractie <2 µm). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 36 mg/kg DW
(MinVenW, 1998).
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len (Smedes, 1997) en de vernieuwde conversie van
elementair organisch koolstof naar organische stof
(Smedes, 1999). De MTR en streefwaarden-niveaus
worden in de relevante figuren weergegeven (MinVenW, 1998).
De gehalten in biologische matrices zijn gebaseerd op drooggewicht. Voor de lipofiele, meestal
organische, verbindingen zou vet een betere basis
zijn. Er is echter bewust gekozen voor drooggewicht als basis om de vergelijking met de internationale QSR gegevens (hoofdstuk 4) eenvoudig te
houden.
De gegevens van de Scholekster-ei monitoring zijn
in dit hoofdstuk, in tegenstelling tot hoofdstuk 4,
omgerekend naar drooggewicht, uitgaande van het
vrijwel constante drooggewicht van 24% (+/- 1%;
mond. meded. P. Becker).
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4NL.3.3 Metalen: temporele trends
De in paragraaf 4.3.3 beschreven Man-Kendall test
is toegepast op de extra gegevens voor Mossels
(ABM) en zwevend stof. De trends over de periode
1985-1997 van stoffen in deze matrices zijn weergegeven in Tabel 4NL.2 en Tabel 4NL.3. Testen aan
achtergrondwaarden (Tabel 4.4) en ecotoxicologische analysecriteria (EAC’s; Tabel 4.5) zijn overeenkomstig paragraaf 4.3.3.
Cadmium
In paragraaf 4.3.3 is een sterke reductie (50%) van
de cadmiumaanvoer uit het IJsselmeer gesignaleerd. In de westelijke Waddenzee kan deze reductie
waargenomen worden in zowel sediment als zwevend stof (Figuur 4NL.3). In de oostelijke Wadden-
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Figuur 4NL.5. Kwikgehalten
in sediment (SRSm), zwevend stof (SRSm), ABMmosselen (DW) en Scholekster-eieren (DW) (mg/kg).
SRSm: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
metalen, met 10% organisch
materiaal en 25% lutum
(fractie <2 µm). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 0.3 mg/kg DW
(MinVenW, 1998).
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zee is alleen in het sediment een significante reductie waarneembaar. In de Eems-Dollard is noch
in sediment noch in zwevend stof een significante
afname waarneembaar, ondanks de sterke reductie
(75%) in de aanvoer door de Eems. Vermoedelijk
heeft dit te maken met de zeer hoge zwevend stofgehalten in het Eems estuarium.
In geen van de biologische matrices werd een
significante afname waargenomen. Cadmiumgehalten in botlevers uit de Eems-Dollard zijn zeer
variabel. Ze zijn echter wel een factor 4 hoger dan
die in botlevers uit de westelijke Waddenzee.
Koper
In de westelijke en oostelijke Waddenzee werd alleen in de ABM Mossels een significante reductie
van 28% in het kopergehalte waargenomen. In
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Bot

geen van de andere gemonitorde matrices kon een
verandering of trend in de kopergehalten worden
vastgesteld (Figuur 4NL.4).
In het Eems-Dollard estuarium was echter wel een
significante reductie aanwezig, variërend van 15%
(PBM Mossels) tot 25% (zwevend stof en ABM
Mossels).
Kwik
In de Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium is
sprake van een afname van kwikgehalten in sediment, in zwevend stof en in spierweefsel van de
Bot, over de periode 1989-1997. Het is opvallend
dat deze afname significant is voor zwevend stof in
de westelijke Waddenzee en het Eems-Dollard
estuarium, en voor sediment in de oostelijke Waddenzee (Tabel 4NL.2; Figuur 4NL.5). In de westelijke
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Figuur 4NL.6. Loodgehalten
in sediment (SRSm), zwevend stof (SRSm), ABMmosselen (DW) en Scholekster-eieren (DW) (mg/kg).
SRSm: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
metalen, met 10% organisch
materiaal en 25% lutum
(fractie <2 µm). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 85 mg/kg DW
(MinVenW, 1998).
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Waddenzee werd tevens een significante afname
(ongeveer 70%) van het kwikgehalte in het spierweefsel van de Bot gemeten. Hiermee is het kwikgehalte in het spierweefsel van vissen uit de gebieden N1 en N3 in 1997 op hetzelfde niveau gekomen. In de ABM Mossels (Figuur 4NL.5) is geen
sprake van een duidelijke trend, vanwege een (periodieke) variatie over de periode 1989-1997. Een
dergelijke peridodiciteit lijkt ook aanwezig in de
kwikgehalten in zwevend stof, maar is daarin te gering om duidelijk naar voren te komen.
Terwijl de kwikgehalten in sediment, zwevend
stof en mosselvlees ongeveer even groot zijn, is er
sprake van accumulatie in scholekstereieren, waarin de gehalten op basis van drooggewicht ongeveer
een factor 5 tot 6 hoger zijn. Een soortgelijke accumulatie, doch met hooguit een factor 2, is ook
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zichtbaar in het spierweefsel van de Bot. Ruimtelijke variatie in kwikgehalten tussen de Waddenzee en
het Eems-Dollard estuarium is zeer gering, minder
dan een factor 2 voor alle onderzochte matrices.
Lood
In de Waddenzee is alleen in het oostelijke deel een
significante afname (25%) van lood in sediment
zichtbaar (Figuur 4NL.6). In de periode 1989-1994
nam in de Waddenzee lood toe in ABM Mossels,
gevolgd door een afname in de periode 1994-1997.
Over de gehele periode treedt daardoor geen significante trend op.
De reductie van lood in PBM Mossels uit de
Eems-Dollard (Figuur 4.13) wordt bevestigd door de
ABM Mossels, waarbij de afname zich vooral ten
opzichte van 1989-1990 manifesteert. Opvallend is
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Figuur 4NL.7. Zinkgehalten
in sediment (SRSm), zwevend stof (SRSm), ABMmosselen (DW) en Scholekster-eieren (DW) (mg/kg).
SRSm: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
metalen, met 10% organisch
materiaal en 25% lutum
(fractie <2 µm). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 140 mg/kg DW (MinVenW, 1998).
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het, in verhouding tot andere metalen, relatief lage
loodgehalte in de ABM Mossels ten opzichte van
zwevend stof en sediment. Dit duidt erop dat lood
slecht door Mossels wordt geaccumuleerd, of dat
het lood in sediment en zwevend stof matig biologisch beschikbaar is.
Zink
De in paragraaf 4.3.3 gesignaleerde afnemende
trend in het zinkgehalte van sediment in de Waddenzee, blijkt in de Eems-Dollard afwezig te zijn. In
dit estuarium werd alleen een significante zinkafname in zwevend stof gevonden (Figuur 4NL.7). In
de overige matrices werden geen significante ontwikkelingen waargenomen.
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4NL.3.4 Temporele trends in metalen:
conclusies
De trendanalyse voor de Nederlandse Waddenzee
bestrijkt de jaren 1985 tot 1996/1997. Zoals ook in
paragraaf 4.3.4 is vermeld, zijn de grote reducties
uit het begin van de tachtiger jaren geen onderdeel
meer van de nu actuele trends, hoewel ze getuigden van een succesvol milieubeleid en -beheer.
Over het algemeen komen de metaalgehalten, met
uitzondering van kwik, steeds dichter in de buurt
van de natuurlijke achtergrondwaarden. Dit heeft
tot gevolg dat de grote variaties in metaalgehalten,
zoals waargenomen aan het eind van de tachtiger
en het begin van de negentiger jaren, steeds meer
convergeren naar de lagere waarden. Dit verklaart
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Figuur 4NL.8. Gehalten Polyaromatische Koolwaterstoffen (Som van 6 Borneff
PAK’s) in sediment (SRSo),
zwevend stof (SRSo), ABMmosselen (DW) en Scholekster-eieren (DW) (mg/kg).
SRSo: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
organische verbindingen,
met 10% organisch materiaal). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof (geschat): 0.213 mg/kg
DW (MinVenW, 1998).
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ook waarom de trends steeds minder expliciet worden bij een gelijkblijvend, en dikwijls inmiddels sterk
gereduceerd, aantal metingen.
Alle metalen bevinden zich binnen de grenzen
van de ecotoxicologische analysecriteria (EAC’s).
Wat betreft de MTR en streefwaarden zijn de gehalten van alle metalen, behalve zink in sediment, op of
onder de streefwaarde. Zink in sediment is echter
beduidend lager dan de MTR (MinVenW, 1998).
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4NL.3.5 Metalen: ruimtelijke trends
Er zijn in 1997 nog duidelijke verschillen in metaalgehalten tussen de Nederlandse Waddenzee en het
Eems-Dollard estuarium. De cadmiumconcentratie
is in de Eems-Dollard beduidend hoger. Dit valt te
herleiden tot de historische cadmium verontreiningingsproblematiek aldaar.
De overige metalen zijn relatief verhoogd in de
Waddenzee, met name kwik.
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Figuur 4NL.9. Gehalten Polychloor Bifenylen (congeneer CB138) in sediment
(SRSo), zwevend stof (SRSo),
ABM-mosselen (DW) en
Scholekster-eieren (DW)
(µg/kg).
SRSo: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
organische verbindingen,
met 10% organisch materiaal). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 4 µg/kg DW. MTR = SW
(MinVenW, 1998).
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4NL.3.6 Polyaromatische
Koolwaterstoffen (PAK’s)
In de Waddenzee lijkt zich een afname van PAK’s
(ongeveer 50%) af te tekenen, hoewel deze vanwege de grote variatie in gehalten niet significant is
(Figuur 4NL.8). Wel significant is de 11% reductie
van de 6 Borneff PAKs in ABM Mossels in het EemsDollard estuarium.
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4NL.3.7 Polychloorbifenylen (PCB’s)
In alle matrices treedt een sterke reductie op van
som 6PCB’s (28, 101, 118, 138, 153, 180), varierend
van 40 tot 73%. De in paragraaf 4.3.3 vermelde
sterke en significante reductie (60-70%) van PCB’s
in sediment, wordt voor zwevend stof alleen als
significante trend waargenomen in de oostelijke
Waddenzee (45% reductie). Hoewel ook in de westelijke Waddenzee en in de Eems-Dollard een afname heeft plaatsgevonden tussen 1988/1989 en
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Figuur 4NL.10. Gehalten Polychloor Bifenylen (congeneer CB153) in sediment
(SRSo), zwevend stof (SRSo),
ABM-mosselen (DW) en
Scholekster-eieren (DW)
(µg/kg).
SRSo: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
organische verbindingen,
met 10% organisch materiaal). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 4 µg/kg DW. MTR = SW
(MinVenW, 1998).
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1996/1997, is de trend niet meer continu vanwege
de tussentijdse pieken in 1994 en 1995 (Figuur
4NL.9-11). Deze tussentijdse pieken komen overeen
met variatie in de rivieraanvoer van PCB’s. De vijf
verschillende matrices laten een duidelijke accumulatiereeks zien van sediment/zwevende stof, via
mossel en botlever naar scholekstereieren.
De PCB-gehalten in ABM Mossels vertonen een
grillig beeld, heel anders dan de overige matrices.
In de westelijke Waddenzee treedt op basis van
drooggewicht een daling op tussen 1989 en 1992,
Waddenzee QSR 1999
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waarna de gehalten in 1997 weer terugkeren op de
1988 niveaus (Figuur 4NL.9-11). Op basis van vetgehalte is de stijging tussen 1990 en 1997 significant met zo’n 185%. Hetzelfde beeld bieden de
oostelijke Waddenzee (134%) en Eems-Dollard
(128%). De bron van deze stijging is met de huidige
gegevens niet aan te geven. De PCB-gehalten aan
zwevend stof vertonen echter ook flucuaties, die
lijken samen te vallen met de fluctuaties in rivieraanvoer (Figuur 4.7 en 4NL.11).
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Figuur 4NL.11. Gehalten Polychloor Bifenylen (Som van
6 congeneren
CB28,101,118,138,153,180)
in sediment (SRSo), zwevend
stof (SRSo), ABM-mosselen
(DW) en Scholekster-eieren
(DW) (µg/kg).
SRSo: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
organische verbindingen,
met 10% organisch materiaal). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 21 µg/kg DW. M: MTRniveau is 24 µg/kg DW (MinVenW, 1998).
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De vijf verschillende matrices laten een duidelijke
accumulatiereeks zien van sediment/zwevende
stof, via mossel en botlever naar scholekstereieren
(Figuur 4NL.9-11).

4NL.3.8 Hexachloorbenzeen (HCB)
In de Nederlandse Waddenzee en het Eems-Dollard
estuarium is een gradiënt van west naar oost zichtbaar in de HCB gehalten. In sediment en zwevend

Scholekster

85 88 91 94 97
Bot

stof zijn de gehalten in de westelijke en oostelijke
Waddenzee twee respectievelijk drie maal lager
dan in de Eems-Dollard. In ABM Mossels loopt dit
op tot vier respectievelijk drie maal lagere gehalten
(periode 1996-1997; Figuur 4NL.12). Hetzelfde
geldt voor HCB gehalten in botlever uit de westelijke Waddenzee en de Eems-Dollard. In Scholekstereieren is de gradient geleidelijker, maar toenemend van de west naar oost tot twee maal zo hoog
in de Dollard.
De bron van de HCB belasting is gelegen in de jaWaddenzee QSR 1999
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Figuur 4NL.12. Gehalten
Hexachloorbenzeen (HCB) in
sediment (SRSo), zwevend
stof (SRSo), ABM-mosselen
(DW) en Scholekster-eieren
(DW) (µg/kg).
SRSo: Standaard Reference
Soil = Standaardbodem voor
organische verbindingen,
met 10% organisch materiaal). DW: drooggewicht.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 0.05 µg/kg DW. M:
MTRniveau is 5 µg/kg DW
(MinVenW, 1998).
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renlange (1969-1985) lozingen door AKZO in het
Zeehavenkanaal te Delfzijl en de onafgebroken
stortingen van met HCB verontreinigde Delfzijlse
baggerspecie in de Bocht van Watum. In 1985 werd
de baggerspecie-norm voor HCB van kracht (100
µg/kg BER). Hoewel het Zeehavenkanaal in 1993 en
1994 op grote schaal is gesaneerd, vertoont de
Delfzijlse baggerspecie nog steeds sterk verhoogde
HCB gehalten. Tevens is de overgangswaarde van
de uniforme gehaltetoets van 100 µg HCB per kg
droog sediment (ongeveer twintigmaal hoger dan
Waddenzee QSR 1999
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de huidige achtergrond in de Eems-Dollard) tot
2004 verlengd.
Toch werd in de ABM Mossels over de gehele
Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium een
sterke reductie in het HCB gehalte waargenomen
(ongeveer 60-70%). Een dergelijke significante afname vertoonde ook het zwevend stof in het Eems
estuarium. Het HCB gehalte in botlever en scholekstereieren vertoont zelfs een reductie van meer dan
80% in de periode 1986-1997.
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Fig 4NL.13. Gehalten van
Tributyltin (TBT) in sediment
(Sn, µg/kg fractie <63 µm).
Gegevens naar IVM (1998,
rode kolommen) en Werkman et al. (1999, blauwe
kolommen).
1. Mokbaai; 2. Den Helder; 3.
Malzwin Zuidwal; 4. Balgzand; 5. Kornwerderzand; 6.
Doove Balg west; 7. Texelstroom; 8. Waard; 9. Harlingen Haven; 10. Blauwe
Slenk; 11. Griend kwelder;
12. Vliestroom; 13. Griend;
14. Richel; 15. Terschelling
haven; 16. Oostmeep; 17.
Oosterbierum; 18. Dantziggat zuid; 19. Zoutkamperlaag; 20. Lauwers zuid-oost;
21. Rottumeroog zuid-oost;
22. Bocht van Watum dijkvoet; 23. Bocht van Watum
oost; 24. Delfzijl Zeehavenkanaal; 25. Heringsplaat
noord-oost; 26. Den Oever
buiten; 27. Kornwerderzand
buiten.
SW: Streefwaardeniveau
voor sediment en zwevend
stof: 0.007 µg/kg DW. M:
MTRniveau is 0.7 µg/kg DW
(MinVenW, 1998).

Onderzoek ecologisch risico HCB
HCB wordt met name in de Waddenzee in relatief
hoge gehalten aangetroffen in de hogere trofische
niveaus, zoals bot en scholekster. Recent onderzoek
in het havengebied van Delfzijl laat zien dat HCB
tot hoge gehalten accumuleert in scholekstereieren
(Eggens et al., 1999; in prep.). Voornoemd onderzoek, uitgevoerd door het RIKZ, heeft als doel het
ecologisch risico van het HCB in en uit het Zeehavenkanaal te analyseren.

TBT: conclusies
In aanvulling op de conclusies uit paragraaf 4.3.9
wordt een grondige inventarisatie van zowel de
huidige TBT gehalten in het milieu, de variatie
daarin, als de biologische (en toxicologische) beschikbaarheid van TBT ten sterkste aanbevolen.

4NL.3.9 Tributyltin (TBT)
Recentelijk zijn naast de gegevens, weergegeven in
paragraaf 4.3.9, nieuwere gegevens uit 1998 beschikbaar gekomen (Werkman et al., 1999; Figuur
4NL.13). Deze gegevens bevestigen de conclusies
uit paragraaf 4.3.9 met betrekking tot het milieuprobleem van TBT. Hetzelfde beeld ontstaat bij analyse van de TBT gehalten in zwevend stof, waarbij
het gemiddelde TBT niveau op ongeveer 40 µg·kg-1
ligt, 280 maal hoger dan de MTR voor sediment
(Swertz, 1999).
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4NL.3.10 Pesticiden en overige xenobiotische stoffen

4NL.4 Baggerspecie
Zie hoofdstuk 4.4

Zie hoofdstuk 4.3.10

4NL.3.11 Effecten van xenobiotische
stoffen
Zie hoofdstuk 4.3.11
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4NL.5 Scheepvaart en
olieproblematiek
Zie hoofdstuk 4.5
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5.1 Zuurstofloos
sedimentoppervlak
F. de Jong
K. Kolbe
J. van Beusekom

5.1.1 Zwarte vlekken
Het QSR van 1993 bevatte een uitvoerige inleiding
tot de planktonische- en bentische bacteriën in de
Waddenzee. Bacteriën spelen een belangrijke rol in
de kringloop van organisch materiaal, zowel via remineralisatie van organisch materiaal als via productie van koolstof. Remineralisatie in het sediment geschiedt zowel anaëroob als aëroob. In de
bovenste, aërobe laag, die in dikte varieert van
tienden van millimeters tot enige centimeters, is
zuurstofademhaling verantwoordelijk voor zo’n
80% van de totale energieomzet (Freitag, 1997). In
de zuurstofloze laag wordt sulfaat omgezet in H2S,
dat zich als FeS aan ijzer bindt. Deze laatste stof
veroorzaakt de zwarte kleur van deze laag.
Sinds het midden van de jaren tachtig worden
vlekken met zwarte, zuurstofloze sedimentoppervlaktelagen gemeld, vooral op zandige sedimenten
in het Nedersaksische deel van de Waddenzee (Kolbe, 1995; Farke, 1997). Höpner & Michaelis (1994)
hebben de onderzoeken naar de fenomenologie en
de oorzaken van zwarte vlekken opnieuw bestudeerd. Een algemene toename van de toevoer van
organisch materiaal naar het sediment en een
daarop volgende afname van de dikte van de zuurstofhoudende laag kon niet worden bevestigd (zie
ook Michaelis, 1997). Wel kon worden aangetoond
dat in het algemeen het begraven van organisch
materiaal (vooral macroalgen) verantwoordelijk is
voor het optreden van zwarte vlekken. Het verschijnsel zelf is niet nieuw maar een dergelijke omvang is niet eerder beschreven. Die omvang houdt
waarschijnlijk verband met de toegenomen dichtheid van algen, vooral macroalgen maar mogelijk
ook planktonische algen (zie ook paragraaf 5.5).

5.1.2 Zwarte gebieden
In het voorjaar van 1996 werden opeens grote
zuurstofloze sedimentgebieden waargenomen in
het Oostfriese deel van de Nedersaksische Waddenzee. Tegen eind mei was een gebied van 24 km2 in
de kustwateren zuurstofloos geworden en op 12 juni had het zuurstofloze gebied een omvang van
36 km2 bereikt (Michaelis, 1997). De zuurstofloze
omstandigheden in het sedimentoppervlak gingen
gepaard met massale sterfte van het benthos.
Volgens Bakker (1997) en Ærtebjerg (1997) ver-
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schilde de toestand van de Nederlandse en Deense
Waddenzee niet sterk ten opzichte van voorgaande
jaren. In het oostelijk deel van de Nederlandse
Waddenzee was een gebied met kleine zwarte vlekken onderzocht. Op grond van sulfideprofielen kon
een bron in het sediment, bijvoorbeeld algen of
Kokkels (Cerastoderma edule) de oorzaak zijn van
het gebrek aan zuurstof. In de Deense Waddenzee
waren de aangetroffen zwarte vlekken waarschijnlijk veroorzaakt door het rondstappen van vogels.
Tijdens een ad hoc workshop werd een schema
(Figuur 5.1) ontwikkeld met een hypothetische cascade van gebeurtenissen die leiden tot het ontstaan
van zwarte vlekken (CWSS, 1996). In het navolgende zullen de diverse onderdelen van dit schema
worden besproken.

5.1.3 Weersomstandigheden
Qua gemiddelde temperatuur was de winter van
1995/96 op acht na de koudste in een serie van
honderd (Becker, 1997). Het was wel een uitzonderlijk droge en zonnige winter. De temperatuur van
het water lag in februari 4.5 0C onder het gemiddelde, een extreme afwijking. Het water bleef tot juni
koud. De plotselinge hoge temperatuur van de lucht
in juni had geen directe invloed op de temperatuur
van het water. Becker (1997) wees er ook op dat
volgens berekeningen met computermodellen er een
overwegend noordwaartse oppervlaktestroming en
een complementaire zuidwaartse dieptestroming
was. Het is aannemelijk dat deze omstandigheden
opwerveling van nutriënten hebben bevorderd.

5.1.4 De rol van Coscinodiscus
concinnus bloei
Dahlman & Nies (1997) stelden dat de grote hoeveelheid zwarte vlekken was veroorzaakt door de
instroming van organisch materiaal vanuit de Duitse Bocht, materiaal dat was geproduceerd door een
enorme bloei van de diatomee Coscinodiscus concinnus. Onder bepaalde omstandigheden produceert deze soort olie met n-C14 en n-C16 vetzuren.
Op 22 mei was door een satelliet een olievlek waargenomen ten noorden van de Oostfriese eilanden.
Elbrächter (1997) verklaarde dat de Coscinodiscus bloei in de Duitse Bocht al eind maart was opgetreden, vroeger dan gemiddeld. Volgens Liebezeit
(1997) werd begin maart ook een bloei waargenomen in de Otzumer Balje. Volgens Michaelis (1997)
werden er veel observaties gedaan van olieachtig
water in de zeegaten tussen de eilanden en van
oliefilm op platen. Michaelis (1997) wees ook op de
zeer lage nitraatconcentraties en op een vier
maanden durende periode met een hoog zoutge-
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Figuur 5.1. Hypothetische
cascade van gebeurtenissen
die leiden tot het optreden
van zwarte gebieden.

Door eutrofiering toegenomen
biomassa in sediment

Gereduceerd aantal mosselen
Afgenomen filtreeractiviteit

IJswinter van 1996 veroorzaakt
dood organismen en daardoor
afname bioturbatie en ophoping
van organisch materiaal
in sediment

Conservering van organisch
materiaal in sediment door
lage temperaturen tot aan Mei

Import organisch materiaal van
diatomeeën bloei in Noordzee

Temperatuur stijging
begin Juni 1996 triggered
afbraak organisch materiaal

Afbraak van organisch materiaal

Dood zoobenthos veroorzaakt verdere reductie van
bioturbatie en toename
dode biomassa

Zuurstof afname
H2 S productie

halte (32-35 psu), wat wijst op de aanwezigheid
van een betrekkelijk stabiele massa zeewater nabij
de kust. Daardoor waren de voorwaarden voor het
ontstaan van een bloei van Coscinodiscus concinnus, een open-water soort, aanwezig. Tevens hebben de hierboven genoemde opwerveling en mogelijkerwijs een lage troebelheid de ontwikkeling van
Coscinodiscus concinnus gestimuleerd.
Hickel (1997) benadrukte het belang van algenbloei in de Noordzee voor de instroom van organisch materiaal in de Waddenzee. In geval van oostelijke winden kunnen zich ten noorden van de
Oostfriese eilanden geconcentreerde bloeien ontwikkelen. Delen van deze bloeien kunnen de Waddenzee binnenkomen in de vorm van fijn detritus.
Hij benadrukte ook dat eutrofiëring van de Waddenzee voornamelijk geschiedt als gevolg van de
import van organisch materiaal vanuit het kustgebied van de Noordzee (zie ook paragraaf 5.2).

5.1.5 Organisch materiaal en
nutriënten
In de onderhavige periode waren de nitraatconcentraties vrij laag vanwege de lage rivierafvoer en de
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Zwarte Vlekken van voorgaande
jaren hebben de ijzervoorraad in sediment gereduceerd

aanwezigheid van een zeer mariene watermassa
(Liebezeit, 1997; Michaelis, 1997). Delafontaine &
Flemming (1997a) hebben de resultaten gepubliceerd van onderzoeken naar de aanwezigheid van
organische koolstof- (particulate organic carbon;
POC) en stikstofdeeltjes (particular organic nitrogen; PON) in sedimenten. Zij concludeerden dat de
niveaus goed correspondeerden met de niveaus die
over een periode van 60 jaar in hetzelfde gebied
voor vergelijkbare sedimentklassen zijn gevonden.
POC en PON zijn echter misschien niet de beste indicatoren voor toegenomen omzetting van organisch materiaal. Manuels & Postma (1974) hebben
aangetoond dat het grootste deel van het organisch materiaal in het zwevend stof in de Waddenzee niet is gerelateerd aan levend organisch materiaal.
Volgens Michaelis (1997) zijn er sinds 1976 geen
significante langetermijnveranderingen waargenomen in de dikte van de zuurstofhoudende laag in
permanente proefvakken nabij Norderney. Van Bernem (pers. comm.) heeft een vermindering van de
zuurstofhoudende laag vastgesteld op enige platen
ten zuiden van Baltrum waarvan sinds 1990 regelmatig monsters waren genomen.

Biologie

5.1.6 Zwarte vlekken uit eerdere jaren

5.1.8 Conclusies

Ebenhöh (1997) heeft op basis van berekeningen
met computermodellen de conclusie getrokken dat,
na overschrijding van een drempelwaarde, verdere
instroom van organisch materiaal leidt tot een sterke toename van de H2S-productie. Na herhaaldelijke instroom van organisch materiaal kan regeneratie jaren duren, wat volgens hem ligt aan uitputting
van de ijzervoorraad.
Volgens Höpner en van Bernem (1997) bevinden
de zwarte gebieden zich in gebieden waar in voorgaande jaren zwarte vlekken zijn opgetreden. Höpner benadrukte echter dat deze zwarte vlekken niet
de kernen waren van waaruit de zwarte gebieden
zich hadden uitgebreid. Van Bernem (1997) stelde
dat de Coscinodiscus olie het effect van reeds aanwezige zwarte vlekken versterkte. Dit zou de vlekkige structuur van de percentages dode dieren in het
sediment kunnen verklaren.

Een retrospectieve analyse van de omstandigheden
van het gebeuren in combinatie met een vergelijking met historische verslagen, leidt tot de verklaring, als meest plausibele, dat de zwarte gebieden
in de lente van 1996 het gevolg waren van een uitzonderlijke samenloop van meteorologische en biologische ontwikkelingen. De voornaamste bepalende factoren waren een koude winter, waardoor
vroege bloei van Coscinodiscus concinnus in de
aangrenzende Noordzee werd bevorderd; de extra
aanvoer van organisch materiaal, inclusief plantaardige olie, van de bloei dieper in zee naar de
Waddenzee, welke aanvoer werd veroorzaakt door
een netto landwaartse bodemstroming (versterkt
door de voornamelijk oostelijke winden); opwerveling; en een plotselinge temperatuurstijging van 15
0C midden mei, die biochemische afbraak van het
organische materiaal versterkte.
Er blijven echter enige vragen bestaan. De eerste
is of het Oostfriese deel van de Waddenzee bovengemiddeld gevoelig is voor een hoge belasting met
organisch materiaal. De tweede is of er toename
van de primaire productie in de Noordzee heeft
plaatsgevonden ten gevolge van eutrofiëring en of
er dientengevolge een groter potentieel voor import
van organisch materiaal in de Waddenzee bestaat.
Tenslotte, of plaatselijke nutriëntenemissies een rol
hebben gespeeld in het gebeuren (zie ook paragraaf
5.2).

5.1.7 Historische verslagen
Er bestaan verscheidene historische verslagen van
vergelijkbare gebeurtenissen. Michaelis (1977)
heeft verslag gedaan van massale sterfte van Kokkels en andere ongewervelde dieren in hetzelfde
gebied in de zomer van 1976. Dit gebeuren ging gepaard met de aanwezigheid van een Coscinodiscus
concinnus bloei en zuurstofloze gebieden.
Delafontaine en Flemming (1997b) verwijzen
naar een Coscinodiscus olievlek midden in de
Noordzee die in 1952 door Grøntved is gemeld. Van
Bennekom et al. (1975) noemen een ’massale bloei’
van de diatomee Coscinodiscus concinnus in de Nederlandse kustwateren in 1849, waarna een dergelijke bloei niet meer is gerapporteerd tot het midden van de jaren zestig, ruim een eeuw later.
Roskam (1970) heeft een uitgebreide beschrijving gegeven van een Coscinodiscus concinnus
bloei langs de Nederlandse kust in mei en juni
1964. Als gevolg van lang aanhoudende oostelijke
winden en een oppervlaktestroming van de kust af
werden de diatomeeën naar de Waddenzee gevoerd, waar ze anaërobe omstandigheden veroorzaakten die resulteerden in de vorming van H2S en
sterfte in het benthos. Gieskes (1973) heeft verslag
gedaan van een massaal afsterven van Coscinodiscus concinnus aan de Nederlandse Noordzeekust in
1972. Naar het oordeel van Beukema (1986) waren
deze twee gebeurtenissen het gevolg van zeer bijzondere meteorologische omstandigheden. Beide
gebeurtenissen gingen gepaard met een hoog zoutgehalte en geringe troebelheid in de kustwateren,
veroorzaakt door een uitzonderlijk lage afvoer van
rivierwater in de voorafgaande winter.
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5.2 Fytoplankton
F. de Jong
G. Cadée
K-J. Hesse
J. van Beusekom

5.2.1 Het QSR van 1993
In het QSR van 1993 werd de invloed van toegenomen nutriëntenbelasting op de primaire productie
in de Waddenzee geëvalueerd. De analyse was primair gebaseerd op de tijdreeks voor het Marsdiep.
Cadée (1992a) had waargenomen dat toename
sinds het eind van de jaren zeventig de biomassa
van fytoplankton en de primaire productie was toegenomen, evenals de intensiteit en duur van Phaeocystis bloeien.
Door Schaub & Gieskes (1991) en Cadée (1992b)
werden correlaties tussen chlorofyl-a concentraties
in het Marsdiep en afvoer van de Rijn ontdekt. De
Jonge (1990) en de Jonge & Essink (1991) stelden
een positieve correlatie vast tussen fosfaatemissie
uit het IJsselmeer en de jaarlijkse primaire produc-
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tie van fytoplankton in het westelijk deel van de
Nederlandse Waddenzee.
Wat de beperkende factor voor primaire productie betreft (stikstof, fosfor en/of licht) konden op
basis van de beschikbare literatuur geen duidelijke
conclusies worden getrokken.
Tenslotte werd de betekenis van veranderende N/P
ratio’s voor de samenstelling van fytoplanktonsoorten en het voorkomen van plaagalg-bloeien beklemtoond. Tevens werd het belang van begrazing
door zoöplankton genoemd.

5.2.2 Dominante en toxische soorten
Volgens Heinis et al. (1995) waren in de periode
1990-1993 diatomeeën en flagellaten in de Nederlandse Waddenzee de dominante soorten. Bloei van
diatomeeën kwam zowel in het voorjaar als in de
zomer en de late zomer voor. De bloei van Phaeocystis was in het Marsdiep het sterkst in april en
mei. Potentieel toxische soorten als Dinophysis ssp.,
Alexandrium tamarense en Gyrodinium aureolum
werden in de zomer in geringe dichtheden waargenomen. Vrieling et al. (1996) troffen in de zomer en
de herfst de toxische diatomee Pseudonitzschia
multiseriata aan.
Hanslik et al. (1994) hebben de meest opvallende algensoorten in de Nedersaksische Waddenzee
beschreven voor de periode 1982-1991. Dat waren
de flagellaat Phaeocystis globosa en de dinoflagellaat Noctiluca scintillans waarvan in april en mei,
respectievelijk van maart tot juli bloei optrad. Bloei
van diatomeeën werden ook waargenomen (Rhizosolenia, Leptocylindrus, Chaetoceros, Biddulphia,
Skeletonema, Asterionella en Nitzschia) maar deze
kwamen niet zo regelmatig voor als Phaeocystis en
Noctiluca.
In de periode van 1988 tot 1993 was van april
tot november ook de potentieel toxische Dinophysis
spp. aanwezig (Hanslik & Rahmel, 1995). Volgens
Hanslik & Rahmel worden deze algen uit de Noordzee de Waddenzee in gevoerd. De grootste aantallen werden in het oostelijk deel van de Nedersaksische Waddenzee geregistreerd.
In het Sleeswijk-Holsteinse deel van de Waddenzee waren diatomeeën het dominante fytoplankton in de periode van 1990 tot 1996, bijvoorbeeld Rhizosolenia delicatula in 1991 en Coscinodiscus concinnus in 1996. De dinoflagellaat Ceratium furca was dominant in de herfst van 1993. Bloei
van Phaeocystis kwam bijna elk jaar in de vroege
zomer voor (Göbel, pers. comm.).
In de zomer van 1990 werden in de Duitse Waddenzee opvallend grote hoeveelheden aangetroffen
van een tot dusverre onbekende groene dinoflagellaat die door Elbrächter (1996) als Gymnodinium
chlorophorum (sp. nov.) is beschreven. Deze cellen
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waren vanuit een bloeikern in de aangrenzende
kustwateren (ten westen van het eiland Helgoland)
de Waddenzee binnnengevoerd (Nehring et al.,
1995). In 1996 begon de fytoplanktonontwikkeling
in het Noordfriese gebied zeer vroeg met een massale bloei van Odontella aurita in maart, met cellenconcentraties van ongeveer 1 miljoen/l (Tillmann, ongepubl.).
In de periode 1990 – 1996 kwamen potentieel
toxische vormen van Alexandrium spp. in de noordelijke Duitse Waddenzee nooit boven de 400 cellen/l. In de zomer van 1990 (eind augustus), kwam
de toxische Dinophysis acuminata in dichtheden
tot 3000 cellen/I voor in het estuariene zuidelijke
deel van de Waddenzee bij Sleeswijk-Holstein
(Nehring et al., 1995).
De fytoplanktongemeenschap van de SleeswijkHolsteinse Waddenzee is in de afgelopen jaren gewijzigd door het binnendringen van soorten die tot
nu toe niet in dit gebied voorkwamen, zoals de
warmwaterdiatomee Thalassiosira hendeyi en de
toxische Raphidophycea Fibrocapsa japonica (TilImann et al., 1996). In 1995 werd Fibrocapsa japonica voor het eerst in het gebied aangetroffen, in
dichtheden tot 30 000 cellen/I. In de zomer van
1997 is deze soort ook in de Nederlandse kustwateren aangetroffen, in dichtheden tot 2000 cellen/l
(Rademaker et al., in voorbereiding).

5.2.3 Primaire Productie
De fosforbelasting vanuit het IJsselmeer is sinds het
midden van de jaren tachtig afgenomen, terwijl de
fosforbelasting vanuit de Elbe in 1989 begon af te
nemen (paragraaf 4.2). De lagere instroom vanuit
de rivieren heeft geleid tot een lagere concentratie
van opgelost fosfor in de meeste delen van de Waddenzee (paragraaf 4.1.1). De stikstoftoevoer vanuit
de rivieren is niet of maar licht gedaald (paragraaf
4.2), wat weerspiegeld wordt in de concentraties
stikstof (opgelost en totaal); deze is gelijk gebleven
in het westelijk deel van de Nederlandse Waddenzee en licht gedaald in het oostelijk deel (paragraaf
4.1.1).
De lagere fosforconcentraties hebben niet geleid
tot lagere concentraties chlorofyl-a. In de Nederlandse Waddenzee is de primaire productie hoog
gebleven (Figuur 5.2A) (Cadée & Hegeman, 1993;
de Jonge et al., 1995). Ook in andere delen van de
Waddenzee is de primaire productie in de afgelopen vijf jaar niet afgenomen, zoals blijkt uit de gemiddelde chlorofyl-a concentraties per seizoen bij
Norderney en in het Sleeswijk-Holsteinse deel van
de Waddenzee (Figuur 5.2B-D).
Het verschil tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de Sleeswijk-Holsteinse Waddenzee is
opmerkelijk: de chlorofyl-a concentraties in het

Biologie

zuidelijk deel zijn hoger dan die in het noordelijk
deel. Göbel (pers. comm.) suggereert dat dit kan
worden verklaard door het feit dat de nutriëntenbelasting vanuit de Elbe grotere invloed heeft in
het zuidelijk deel. Hesse et al. (1995) wijzen op zeer
korte perioden van nutriëntentekort in het hele gebied en verklaren het verschijnsel van hogere primaire productie in het zuidelijk gebied uit een lagere begrazingsdruk door filtrerende bodemfauna
(afwezigheid van grote mosselbanken in het zuidelijk deel) en uit de specifieke hydrografische kenmerken van het buitengebied van het Elbe estuarium, zoals (groeibevorderende) saliniteitsstratificatie en het vasthouden van fytoplankton in een
estuariene circulatiecel (Hesse et al., 1989). Voor de
resterende hoge primaire productie zijn verschillende verklaringen aangedragen die hieronder worden
samengevat.
Import van organisch materiaal
De Jonge et al. (1995) hebben opgemerkt dat de
vermindering van fosforconcentraties niet zo snel
gaat als kon worden verwacht op grond van de veranderingen in de zoetwaterbelasting. Zij wezen op
de import en de remineralisatie van organisch materiaal uit de kustzone naar de Waddenzee en stelden dat de toegenomen aanvoer van nutriënten via
het Kanaal ook bijdroeg aan toegenomen primaire
productie in het kustgebied en tot toegenomen import van organisch materiaal in de Waddenzee. De
toegenomen hoeveelheid uit dit organisch materiaal vrijkomende nutriënten zou volgens de auteurs
opwegen tegen de afgenomen fosforbelasting die
via de zoetwaterinstroom naar de kustwateren
wordt gevoerd. Volgens Hesse et al. (1992) wordt
ervan uitgegaan dat een aanzienlijk deel van de
bloeien van dinoflagellaten in de Waddenzee door
advectie wordt aangevoerd uit aangrenzende gebieden met sterke groei en dan wordt afgebroken
en geremineraliseerd.
Postma (1984) stelde dat import van particulair
organisch materiaal uit de Noordzee een kenmerk
van de Waddenzee is en dat in de Waddenzee meer
organisch materiaal wordt geremineraliseerd dan
er wordt geproduceerd. Deze hypothese wordt geschraagd door de koolstofbudgetten uit verschillende delen van de Nederlandse Waddenzee (Jonge
& Postma, 1974; de Wilde & Beukema, 1984; Baretta & Ruardij, 1988; Hoppema, 1991). Andere
budgetten gaven geen uitsluitsel (EON, 1988). Jonge & Postma (1974) concludeerden dat tussen 1950
en 1970 de import van organisch materiaal in de
westelijke Waddenzee ongeveer drievoudig was
toegenomen. Er is reden om aan te nemen dat ook
in het Duitse deel van de Waddenzee de import van
organisch materiaal uit de Noordzee in de afgelopen jaren is toegenomen: op het ogenblik is namelijk de jaarlijkse primaire productie in het Sylt-
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Rømø bekken ongeveer 300 g C/m2.jr (Asmus et al.,
1998a). Asmus et al. (1998b) geven aan dat in het
Sylt-Rømø bekken de fytobenthos- en fytoplanktonproductiviteit in de jaren tachtig ongeveer twee
keer zo laag was als nu. Omdat de huidige productiviteit kan worden gedragen door het vrijkomen
van nutriënten door remineralisatie van organisch
materiaal dat uit de Noordzee in het bekken wordt
geïmporteerd (Beusekom et al., 1998), is toegenomen import van organisch materiaal in het SyltRømø bekken mogelijk.
Helderheid
De Jonge et al. (1995) opperden een andere verklaring voor de voortdurende hoge primaire productiviteit, namelijk de grotere helderheid van het water
in de periode 1989-1993 (gegevens voor 1994 en
1995 niet inbegrepen). Cadée (pers. comm.) heeft in
het Marsdiep op de monitoringlocatie van het NIOZ
geen veranderingen in helderheid waargenomen.
Levering uit het sediment
Hesse et al. (1995) stelden dat de snelheid van de
afname van fosfor in het noordelijk deel van de
Duitse Waddenzee wordt goedgemaakt door de
bufferfunctie van de sedimenten. De capaciteit van
de sedimentbuffer begint al in het voorjaar af te
nemen. Ten gevolge daarvan komen grote hoeveelheden fosfor vrij uit zuurstofloze sedimentlagen,
wat leidt tot een fosforpiek aan het eind van de zomer en een significant netto transport van fosfaat
naar de aangrenzende kustwateren. Berekeningen
met modellen gebaseerd op synoptische metingen
in het Noordfriese deel van de Waddenzee, gaven
als uitkomst een export van ongeveer 3.5 ton fosfaat per getij van dat gebied naar de Noordzee in
de zomer (Hesse et al., 1996). Dick et al. (1998)
schatten de fosfaatuitstroom van de hele Sleeswijk-Holsteinse Waddenzee op acht ton per dag,
wat ongeveer vijf keer zo veel is als de hoeveelheid
fosfaat die van de Elbe naar de Duitse Bocht wordt
getransporteerd.

5.2.4 N/P ratio
Als gevolg van de afname van fosforconcentraties
en gemiddeld onveranderde stikstofconcentraties,
is het aandeel van stikstof in de stikstof/fosfor ratio
(N/P) in sommige delen van de Waddenzee toegenomen (zie ook paragraaf 4.1.1). Deze toename is
het sterkst in gebied N1, het meest westelijke deel
van de Waddenzee. Voor dit gebied is de N/P ratio
(opgelost anorganisch stikstof (Dissolved Inorganic
Nitrogen; DIN)/opgelost anorganisch fosfor (Dissolved Inorganic Phosphorus; DIP)) in de periode
1985-1995 weergegeven in Figuur 5.3. De gemiddelde waarde bij saliniteit 10 is meer dan verdub-
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Figuur 5.2. Gemiddelde chlorofyl-a concentraties
(mg/m3) per maand in het
Marsdiep (A), bij Norderney
(B), in het zuidelijk deel van
de Sleeswijk-Holsteinse
Waddenzee (C) en in het
noordelijk deel van de Sleeswijk-Holsteinse Waddenzee
(D). Bron: Marsdiep: Cadée
(NIOZ); Norderney: Hanslik &
Rahmel (NLÖ-FSK); Sleeswijk-Holstein: Göbel (LANU).
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beld, van 60.92 in de periode 1985-1990 tot 131.53
in de periode 1991-1995. De toename is minder
sterk bij saliniteit 27, wat de waarnemingen van de
Jonge et al. (1995) onderstreept, hoewel ook in dit
geval een flinke toename is opgetreden van de ene
op de andere periode (van 28.65 tot 48.83). Voor
het jaar 1996 kon geen regressie voor saliniteit
worden bepaald (zie verder paragraaf 4.1). De N/P
waarde bij saliniteit 20 was 62, berekend op basis
van gemiddelde DIN en DIP waarden.
Riegman et al. (1992) hebben verslag gedaan
van experimenten met betrekking tot de groeisnelheid van enige fytoplanktonsoorten bij verschillende N/P ratio’s. Zij concludeerden dat niet-kolonievormende Phaeocystis bij een lage N/P ratio het
best concurreert en dat kolonievormende bloeien te
verwachten zijn in N-gestuurde milieus met nitraat
als de belangrijkste bron van stikstof. In de praktijk
daalde de N/P ratio in het Marsdiep na 1976-1977
als gevolg van de aanleg van een dijk door het IJsselmeer, de Houtribdijk. Daardoor werd de verblijftijd in het meer korter en nam de P-belasting toe
(verdubbelde). De N-belasting nam met 50% toe in
de periode tot het eind van de jaren zeventig. Ten
gevolge hiervan verschoof de molaire N/P ratio van
38 naar 13 in het Marsdiepgebied. In de periode
1982-1990 nam het gemiddelde chlorofyl-a niveau
toe van 5 mg/m3 (periode 1972-1976) tot 8 mg/m3
en begon Phaeocystis zomerbloei te vertonen.
Deze auteurs benadrukten dat nieuwe plaagalgenbloeien waarschijnlijk eerder het gevolg zijn van
grote verschuivingen in de N/P ratio dan van een
algemene N+P verrijking. Zij verwachten afname
van Phaeocystis bloeien in het Marsdiep als P weer
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de beperkende factor wordt. De nieuwste gegevens
over de ontwikkeling van de duur van Phaeocystis
bloeien in het Marsdiep (Figuur 5.4) steunen deze
voorspelling (nog) niet.
Voor de Nedersaksische Waddenzee kon geen
duidelijke trend in de N/P ratio worden vastgesteld
op basis van de evaluatiemethodologie die in paragraaf 4.1.1 is toegepast. Rahmel et al. (1997) hebben nutriëntenconcentraties in de winter bij Norderney geëvalueerd voor de periode 1985-1995.
Zowel de stikstof- als de fosforconcentraties in oplossing namen vanaf het begin van de jaren negentig af. Deze trend was nog duidelijker na standaardisatie voor saliniteit. De N/P ratio’s in de periode
1985-1993, berekend op basis van de gestandaardiseerde gegevens van Rahmel et al. (1997), fluctueerden rond een gemiddelde van 47 (±10). In de
winter van 1994/95 was de N/P ratio gedaald tot
29.
Hanslik & Rahmel (1995) meldden een toename
van Phaeocystis bloeien (maximum aantal kolonies/l) in de Nedersaksische Waddenzee vanaf
1982. De nieuwste gegevens over de Phaeocystis bij
Norderney tonen drie opeenvolgende jaren met lage waarden (1994-1996) (Figuur 5.5), (Hanslik, ongepubl. gegevens).
Hesse et al. (1995) hebben in het noordelijk deel
van de Sleeswijk-Holsteinse Waddenzee een seizoensverandering waargenomen in de N/P ratio,
van >150 in het voorjaar tot <16 tijdens de zomer.
Laatstgenoemde waarden werden gevonden bij DIN
omgevingsconcentraties onder twee micromol/l en
impliceren een potentiële N-limitering.
In het QSR van 1993 werd opgemerkt dat kennis
Figuur 5.3. Ontwikkeling van
de N/P ratio in sectie N1, het
meest westelijke deel van de
Waddenzee, bij saliniteit 10
en 27.
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Figuur 5.4. Ontwikkeling van
Phaeocystis bloeien in het
Marsdiep, uitgedrukt in het
aantal dagen met meer dan
1000 cellen/ml. Bron: Cadée
(NIOZ).

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Figuur 5.5. Ontwikkeling van
Phaeocystis bij Norderney,
uitgedrukt als maximum
aantal kolonies/l. Bron: Rahmel & Hanslik (NLÖ-FSK).
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over het mogelijk gunstige effect van hoge primaire productie op visbestanden onbreekt. In het kader
van het Nederlandse BEON onderzoek hebben Boddeke & Hagel (1994) de invloed van eutrofiëring op
garnalenbestanden in de Nederlandse kustwateren
onderzocht. Zij opperden dat de N/P ratio een belangrijke rol zou kunnen spelen in de soortensamenstelling van fytoplankton, wat gevolgen zou
hebben voor het bestand van copepoden, die een
belangrijke voedselbron vormen voor juveniele Garnalen (Crangon crangon). Deze hypothese kreeg
onlangs steun uit een literatuurstudie van Nanninga (1997).
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5.2.5 Effecten van pesticiden
In het QSR van 1993 werd gesteld dat begrazing
door zoöplankton een belangrijke factor zou kunnen zijn in het beperken van fytoplanktonbloei.
Scholten et al.(1994) concludeerden op grond van
experimenteel microkosmos-onderzoek dat pesticiden het graasvermogen van zoöplankton danig
kunnen aantasten, waardoor de intensiteit en duur
van fytoplanktonbloei wordt versterkt, respectievelijk verlengd (zie verder paragraaf 5.3). Deze bevindingen werden gestaafd door modelonderzoeken
(Jak & Michielsen, 1996).
Bester (1995) heeft het effect van triazine-herbiciden op marien fytoplankton onderzocht. Deze
auteur vond een afname van de snelheid van de
primaire productie bij concentraties van 100-5000
ng/l. Hij concludeerde dat het “geen waargenomen
effect niveau” (No Observed Effect Level; NOEL) van
triazinen minder dan 100 ng/l is. Concentraties van
100 ng/l en hoger komen op veel plaatsen in de
Duitse Bocht voor (zie verder hoofdstuk 4.1).
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In de eerste helft van de jaren negentig heeft geen
proliferatie van potentieel toxische algensoorten
plaatsgevonden, uitgezonderd het binnendringen
van een allochtone toxische flagellaat, Fibrocapsa
japonica, die in gematigde dichtheden voorkomt.
Tijdreeksen van chlorofyl-a concentraties in de
Waddenzee sinds het midden van de jaren tachtig
vertonen geen afname, ondanks afnemende win-
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terconcentraties van opgeloste fosfor en, in sommige gevallen, stikstof. Met name in het westelijk deel
van de Nederlandse Waddenzee zijn de N/P ratio’s
toegenomen maar tot nu toe zijn er geen effecten
voor de duur van Phaeocystis bloeien in het Marsdiep waargenomen. Bij Norderney is de intensiteit
van Phaeocystis bloeien, uitgedrukt als maximum
aantal kolonies/l, in de periode 1994-1996 afgenomen; dit viel samen met afnemende concentraties
opgeloste fosfor en stikstof. Er zijn aanwijzingen
voor toenemende import van organisch materiaal
in de Waddenzee vanuit de aangrenzende kustwateren.

5.3 Zoöplankton
R. G. Jak
N. Dankers
P. Martens

5.3.1 De periode 1970-1980
Het laatste overzicht van de zoöplanktonsoorten
die in de Waddenzee voorkomen was van Fransz
(1983a). Dankers et al. (1983) concludeerden dat
“het zoöplankton in de Waddenzee voor een groot
deel bestaat uit calanoide copepoden, die ook veel
voorkomen in de Noordzee, en larven van borstelwormen. Een maximale biomassa van 50-100 mg
koolstof/m3 komt voor in het westelijk deel van de
Nederlandse Waddenzee in juni/juli; de maximale
biomassa in de Waddenzee bij Sylt is 10-20 mg
koolstof/m3. De secundaire productie door zoöplankton in het westelijk deel van de Waddenzee
wordt geschat op 12-17 g/m3 per jaar. In het noordelijk deel van de Waddenzee is het minder. De
estuaria van de grote rivieren vormen in het algemeen geen gunstig leefmilieu voor zoöplanktonorganismen. Dit wordt weerspiegeld in de afname van
het aantal soorten naar het midden van de riviermonding toe, zowel vanaf de kant van de Waddenzee als vanaf de kant van het zoetwater gezien”.
Fransz (1983b) concludeerde dat de jaarlijkse
variaties in biomassa en samenstelling geen regelmaat vertoonden en waarschijnlijk zowel berustten
op veranderingen in het samenvallen van zoöplanktonontwikkeling en voorjaarsbloei van fytoplankton
als op de soortensamenstelling van de voorjaarsbloei van fytoplankton. Beide worden beïnvloed
door onbekende stochastische factoren. De geografische variatie kan goeddeels worden verklaard uit
de verschillende herkomst van de watermassa. In
het westelijk deel van de Waddenzee vindt uitwisseling van water plaats met de zuidelijke Bocht van
de Noordzee die geëutrofieerd wordt door de Rijn.
In het aan de Duitse Bocht grenzende deel van de
Waddenzee is het water minder eutroof en bevat
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minder zoöplankton. Dat kan de reden zijn van de
absolute dominantie van copepoden in dit gebied.
In de Waddenzee neemt het belang van borstelwormen en larven van tweekleppigen toe. De biomassa
van larven van borstelwormen is het laagst nabij de
waterscheiding.

5.3.2 Recente bevindingen
Bovenstaande informatie heeft voornamelijk betrekking op de jaren zeventig en het begin van de
jaren tachtig. Onze kennis omtrent het zoöplankton
in de Waddenzee is sindsdien slechts marginaal
vergroot. Een recent onderzoek van George (1996)
geeft het belang van meroplankton in het Duitse
deel van de Waddenzee aan. Vooral in het voorjaar
kunnen macrobenthos-larven een hoge dichtheid
en biomassa hebben in vergelijking tot holoplanktonsoorten. Uit andere onderzoeken die George
(1996) noemt, blijkt dat het zoöplankton in het
Noordzeewater dat de Waddenzee binnenkomt,
wordt gedomineerd door copepoden en hun nauplii,
terwijl in de kustwateren de dichtheid van borstelwormen en larven van rankpotigen hoog is. Het holoplankton, dat voornamelijk uit copepoden bestaat, domineert het zoöplankton qua dichtheid en
biomassa gedurende de zomer en de winter; in de
zomer is de biomassa het grootst. Dit was al door
Fransz (1983b) opgetekend voor het Nederlandse
deel van de Waddenzee.

5.3.3 Begrazing door zoöplankton
Er is meer bekend over het belang en het functioneren van zoöplankton in mariene ecosystemen in
het algemeen en in relatie tot de negatieve aspecten van eutrofiëring en toxische verontreiniging.
Deze aspecten zijn in het bijzonder onderzocht in
kustwatersystemen, die het sterkst beïnvloed worden door deze vormen van antropogene stress, en
in experimenteel mesokosmos-onderzoek. Zoöplankton is een belangrijke schakel in de trofische
structuur van kust-ecosystemen doordat het deel
uitmaakt van de primaire productie die beschikbaar
is voor hogere trofische niveaus. Als gevolg van
grazen kan het zoöplankton onder bepaalde voorwaarden ook het fytoplankton op lage niveaus beheersen (“top-down control”) (Verity & Smetacek,
1996).
De langere duur en de grotere intensiteit van de
voorjaarsbloei van fytoplankton gedurende de afgelopen decennia die is waargenomen in het Marsdiep-gebied (Cadée & Hegeman, 1991) is gepaard
gegaan met een vier- tot achtvoudige toename van
de dichtheid van adulte copepoden van de dominante soort Temora longicornis (Fransz et al., 1992). Het
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lijkt erop dat het stimulerende effect van de in het
voorjaar dominante fytoplanktonsoort (Phaeocystis)
op de groei van T. longicornis mogelijk gemaakt
wordt door protozoa, voornamelijk herbivore ciliaten
en heterotrofe dinoflagellaten die Phaeocystis eten
en dan zelf worden gegeten door copepoden (Hansen et al., 1993). Deze laatste auteurs concluderen
daarom dat predatie door copepoden zelfs de voorjaarsbloei van Phaeocystis zou kunnen versterken.
De voorjaarsbloei wordt meestal gevolgd door
een opeenvolging van andere flagellaten en diatomeeënsoorten (Brussaard et al., 1995). In de zomer
evenaart begrazing door zoöplankton de primaire
productie, zowel in de kustwateren (Daan, 1989)
als dieper in de Noordzee (Fransz & Gieskes, 1984;
Roff et al., 1988). Onze kennis omtrent begrazing
door zoöplankton in de Waddenzee is echter nog
onvoldoende. Aangezien het belang van herbivoren
lijkt toe te nemen tijdens de zomerperiode, is, ten
gevolge van hogere nutriëntentoevoer, een grotere
biomassaproductie en een hogere reproductiesnelheid van copepoden waarschijnlijk, maar de gegevens ontbreken om deze hypothese te staven. Mesokosmos-experimenten bij Texel met modellen van
wadplaatsystemen die het Waddenzee-ecosysteem
simuleren, wijzen uit dat toevoer van nutriënten
resulteerde in een lineaire toename van de biomassa van de (dominante) copepode Eurytemora affinis
met toenemende nutriëntenbelasting, terwijl de fytoplanktonniveaus gelijk bleven tussen de behandelingen (Scholten et al., 1995).

5.3.5 Voorstel voor monitoring en
verder onderzoek
In tegenstelling tot macrozoöbenthos en fytoplankton is zoöplankton niet inbegrepen in het Trilaterale Monitoring en Assessment Programma (Sam &
Smit, 1996). Seizoensgebonden verschijnselen worden of zijn bestudeerd op lokale schaal en voor korte perioden. De beschikbare gegevens zijn niet toereikend om trends in het verleden te bestuderen en
de huidige monitoringprogramma’s zullen dit ook
in de toekomst niet mogelijk maken. Het wordt
aanbevolen zoöplankton (gemeenschapsstructuur)
toe te voegen aan het fytoplankton-monitoringprogramma, om interacties tussen de twee groepen
in reactie op omgevingsveranderingen van natuurlijke dan wel antropogene oorsprong te kunnen
evalueren. Metingen van begrazing van fytoplankton door zoöplankton zijn ook gewenst.
De gevolgen van vervuiling voor de zoöplankton
- fytoplanktoninteractie en voor de benthisch-pelagische koppeling kunnen het best worden ontdekt
middels experimenteel onderzoek met uitsluiting
van andere (natuurlijke) factoren. Daarom wordt
aanbevolen de effecten van vervuiling te bestuderen door middel van insluitingsexperimenten (pelagisch systeem) of mesokosmossen (inclusief het
benthos), onder gecontroleerde omstandigheden en
in een semi-natuurlijke omgeving; of in een natuurlijk zoöplankton–fytoplanktonsysteem onder
gecontroleerde omstandigheden op laboratoriumschaal (bijvoorbeeld plankton eco-assay).

5.3.4 Effecten van toxische stoffen
Evenals de toevoer van nutriënten, zijn de concentraties toxische verbindingen in de afgelopen decennia toegenomen. In uitsluitingsexperimenten is
aangetoond dat veel substanties de copepodenproductie doen verminderen en daarmee de begrazingsdruk op het fytoplankton. Het toxisch effect
van bijvoorbeeld tributyltin (TBT) remde de groei
van copepoden en veroorzaakte een verschuiving in
de samenstelling van de zoöplanktonsoorten (Jak et
al., in voorbereiding), waardoor minder fytoplankton werd begraasd. Dit effect kan belangrijke gevolgen hebben met betrekking tot eutrofiëringsverschijnselen en de productiehoeveelheid die wordt
doorgegeven aan hogere trofische niveaus, bijvoorbeeld vissen. Een belangrijke groep toxische stoffen
die zoöplankton kunnen aantasten, zijn insecticiden, die gedurende het groeiseizoen piekwaarden
bereiken. Er is nog steeds niet genoeg bekend over
de werkelijke gevolgen van pesticiden in het algemeen voor het functioneren van planktongemeenschappen.
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5.4 Microfytobenthos
R. Asmus

5.4.1 Inleiding
De sedimenten van wadplaten worden door honderden soorten microalgen gekoloniseerd. De
meeste daarvan zijn diatomeeën (kiezelwieren) vergezeld van cyanobacteriën (blauwalgen) en flagellaten in de orde van grootte van ongeveer vijf µm
tot een paar honderd µm. Deze algengemeenschap
(microfytobenthos) produceert door fotosynthese
een zeer belangrijke hoeveelheid organisch materiaal (Tabel 5.1). Bentische microalgen zijn aangepast
aan een grote verscheidenheid van omgevingsfactoren, zoals veranderende saliniteit, temperatuur
en lichtintensiteit en aan relatief hoge concentraties schadelijke stoffen als waterstofsulfide (Admiraal, 1984). Bentische diatomeeën lijken zelfs aangepast te zijn aan de natuurlijke hoge ultravioletB-straling op platen (Peletier et al., 1996). Deze eigenschappen zorgen ervoor dat bentische diato-
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Figuur 5.6. Correlatie tussen
jaarlijkse primaire productie
van microfytobenthos in het
getijdengebied van het
Marsdiep en de
fosfaatvracht van het IJsselmeer in de periode 19681981. Bron: de Jonge & Essink (1991).
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meeën goed kunnen gedijen in het harde wadplatenmilieu.

5.4.2 Primaire productie van
microfytobenthos
Wat de Waddenzee betreft, bestaat er voor het getijdengebied van het Marsdiep een lange tijdreeks
voor de primaire productie van microfytobenthos,
lopend van 1968 tot 1981 (Cadée, 1984). Deze
reeks vertoont een duidelijke trend van vrijwel constante toename van de primaire productie van microfytobenthos; de productie is in deze periode bijna verdubbeld. Recente gegevens over de primaire
productie van microfytobenthos vertonen van
noord naar zuid hoge waarden in alle delen van de
Waddenzee (Tabel 5.1). Uitgebreide onderzoeken in
het Eems-Dollard estuarium toonden een bereik
tussen 60 en 250 gC/m2 per jaar, afhankelijk van de
hoogte van de plaat (Colijn & de Jonge, 1984). In de
noordelijke Sylt-Rømø baai vertwee- tot drievoudigde de bentische primaire productie tussen 1980
en 1993/94/95 ook (Asmus et al., 1998). Hierbij
ging het echter slechts om een tweepuntsvergelijking en niet om een ononderbroken tijdreeks zoals
in het geval van het getijdenbekken van het Mars-

0.06

diep. Daar nam de microbentische productie evenredig met de uitstroom van fosfaat uit het IJsselmeer toe, (Figuur 5.6) (Jonge & Essink, 1991).
Deze significante correlatie geeft nog eens duidelijk aan dat hoge primaire productie van microfytobenthos waarschijnlijk het gevolg is van eutrofiëring. Hoewel bentische diatomeeën profiteren van
een hoge nutriëntenconcentratie in het poriewater
van het sediment, is experimenteel aangetoond dat
het microfytobenthos wordt gelimiteerd door nutriënten (Sundback & Granéli, 1988) en dat de toename in primaire productie van het microfytobenthos een gevolg is van van bemesting (Nilsson et al.,
1991). Onder eutrofe omstandigheden bestaat de
toegenomen biomassa van bentische diatomeeën
uit een lager aantal soorten (Peletier, 1996; Agatz,
1998). In het algemeen draagt de primaire productie van microfytobenthos tussen de 29 en 55% bij
aan de totale jaarlijkse primaire productie van fytoplankton, zeegras, macroalgen en microfytobenthos in de verschillende delen van de Waddenzee,
de estuaria inbegrepen (Nienhuis, 1993).
Hydrodynamische krachten oefenen grote invloed uit op microfytobenthos (Jonge, 1992). Diatomeeën hechten aan en stabiliseren sedimenten
door uitscheiding van mucopolysacchariden. Niettemin kunnen diatomeeën makkelijk gaan zweven

Studiegebied

Methode

Jaar

gC/m2.jr

Bron

Sylt-Rømø Baai
Sylt-Rømø Baai
Elbe
Eems-Dollard
West-Nederlandse Waddenzee
West-Nederlandse Waddenzee
Westerschelde

O2
O2
O2-microelectrode
14C
14C
14C
P/B berekening

1980
1993-95
1987-90
1976-78
1968
1981
1991/92

117
345
164
60-250
112
ca. 200
136

Asmus et al., 1998
Asmus et al., 1998
Gätje, 1992
Colijn & de Jonge, 1984
Cadée, 1984
Cadée, 1984
de Jong & de Jonge, 1995

Tabel 5.1. Primaire productie
van microfytobenthos op de
wadplaten.
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en in de waterkolom terecht komen. De stroomsnelheid heeft minder invloed op de resuspensie
van slib en diatomeeën op platen dan door wind
veroorzaakte golven (de Jonge, 1992). In het EemsDollard estuarium is 25% van de totale primaire
productie van microfytobenthos afkomstig, 25%
van geresuspendeerde bentische microalgen en
50% van fytoplankton (de Jonge, 1992).

5.4.3 Begrazing van microfytobenthos
Microfytobenthos bouwt de voedselbasis van grazende macrofauna (Asmus & Asmus, 1985, 1990)
en meiofauna op (Montagna, 1995). Bodemalgen
kunnen laat in de winter en vroeg in het voorjaar,
wanneer de macrofauna nog weinig actief is, actief
produceren, zelfs op met ijs bedekte platen. Daardoor betekent een hoge microfytobenthos-biomassa aan het begin van het seizoen een rijke voedselbron voor macrofauna. Wadslakjes (Hydrobia spp.),
alikruiken (Littorina spp.) en Nonnetjes (Macoma
balthica) voeden zich rechtstreeks met ééncellige
microalgen, terwijl pipetteerders (deposit feeders)
als de Wadpier (Arenicola marina) ééncellige bodemalgen tezamen met het totale organische materiaal van sedimenten opnemen. Zelfs vissen als de
Diklipharder (Crenimugil labrosus) begrazen matten
van microfytobenthos. Wanneer en waar de dichtheid van het zwevend materiaal hoog is, kunnen
ééncelige bodemalgen een belangrijke voedselbron
vormen voor tweekleppige filtreerders (filter feeders) als de Mossel (Mytilus edulis) en de Kokkel.
Het hele voedselweb van de wadplaten in de
Sylt-Rømø baai in ogenschouw nemend, kunnen
we de energiestromen in drie verschillende stromen
verdelen, gebaseerd op respectievelijk fytoplankton,
microfytobenthos en detritus. De meest effectieve
keten van het voedselweb is die van het fytoplankton via de pipetteerders naar de vogels. Microfytobenthos vormt echter de basis van de op één na belangrijkste energiestroom van deze wadplaten en
omvat wadslakjes en hun predatoren, Strandkrabben (Carcinus maenas), Garnalen en Bergeenden
(Tadorna tadorna) (Asmus et al., 1998).

5.5 Macroalgen
H. Peletier
C. Gätje

5.5.1 Populatie-ontwikkelingen en
gevolgen
In de loop van de twintigste eeuw zijn de dichtheids- en distributiepatronen van verschillende
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groepen macroalgen aanzienlijk veranderd. De biomassa van sublitorale rood- en bruinwieren is afgenomen. Meerjarige macroalgen als Fucus soorten
zijn afhankelijk van stabiel, hard substaat. Vanwege
de slechte staat waarin de mosselbanken aan de
Nederlandse kust heden ten dage verkeren, is de
Fucus vegetatie in dit deel van de Waddenzee achteruitgegaan (Schories et al., 1997).
Aan de andere kant zijn in het litoraal groene algen sterk toegenomen (Reise et al., 1989). De eerste
waarnemingen van de grotere verbreiding van
groene macroalgen dateren uit de late jaren vijftig
en betreffen het westelijk deel van de Waddenzee.
In de jaren zeventig zijn ook in andere delen van de
Waddenzee dergelijke ontwikkelingen waargenomen (Reise et al., 1994). Massale groei van Enteromorpha, Ulva, Chaetomorpha en Cladophora is op
wadplaten waargenomen tijdens de zomermaanden in de late tachtiger en vroege negentiger jaren.
Groene algen komen helemaal niet voor in de binnengebieden van estuaria, ondanks de daar aanwezige grote hoeveelheden nutriënten. Vanwege de
grote troebelheid en het slikkige sediment worden
de omstandigheden ongunstig geacht voor groei
(Reise & Siebert, 1994).
Tussen 1990 en 1992 bedekten macroalgen ’s
zomers tot 15% van het litoraal tussen de estuaria
van de rivieren Eems en Elbe (Kolbe et al., 1994). Op
de platen achter Borkum beliep de bedekking tegen
de 60% (Reise et al., 1994). In 1991 was meer dan
10% van de platen van de Sleeswijk-Holsteinse
Waddenzee met groene algen bedekt. Dit percentage nam geleidelijk af tot 4% in 1994 en 1995, tot
3% in 1996 en tot ongeveer 1% in 1997 (Reise et
al., 1995, 1998).
In het Nederlandse deel van de Waddenzee werd
een periode van hoge dichtheid van macroalgen
met maximale bestanden van 500 mg drooggewicht per m2 (Peletier, 1992) gevolgd door lage
dichtheden in de jaren 1991-1994. Dit kan gelegen
hebben aan de achteruitgang van mosselbanken in
de Nederlandse Waddenzee, want deze banken vormen een belangrijk substraat voor Ulva soorten (Tydeman, 1996). In het noordelijke deel van de Waddenzee bleken wadslakjes een sleutelrol te spelen in
de hechting van Enteromorpha op sedimenten
(Schories & Reise, 1993). Mosselbanken zijn daarentegen meestal vrij van groene algen vanwege
grazende slakken (Albrecht, in voorbereiding).
Dikke matten macroalgen op, of begraven in, het
sediment van platen in ondiepe zeeën veroorzaken
vaak sterfte van epi- en endofauna doordat zuurstoftekort ontstaat als gevolg van het zuurstofverbruik bij bacteriële afbraak van plantenbiomassa en
verminderde zuurstofuitwisseling tussen het sediment en het water erboven (Schories, 1995). De typologie van deze zogeheten zwarte vlekken is beschreven door Farke (1996). Zie ook 5.1.1.
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5.5.2 De rol van eutrofiëring
De toename van nutriëntenconcentraties door antropogene toevoer bevordert de groei van groene
macroalgen (Reise & Siebert, 1994; Kolbe et al.,
1995). Reise & Siebert (1994) hebben echter geen
correlatie gevonden tussen de aanwezigheid van
macroalgen en plaatselijke nutriëntenlozing. In de
afgelopen jaren is het met macroalgen bedekte gebied geleidelijk kleiner geworden, terwijl gegevens
over Helgoland Reede geen grote verandering aangeven in de nutriëntenconcentraties (Hickel et al.,
1995, 1996). Er zijn echter indicaties dat er een
tendens tot afname is van DIN concentraties (opgeloste anorganische stikstof) in de Oosfriese Waddenzee (Rahmel et al., 1997). In de estuaria van de
Weser en de Elbe werden in 1995 significant lagere
concentraties nitraat, nitriet en totaal stikstof gevonden dan in 1985 (zie hoofdstuk 4). Niettemin
moeten, omdat de ontwikkeling en distributie van
macroalgen natuurlijk niet alleen door eutrofiëring
kan worden verklaard, ook andere factoren in beschouwing worden genomen. Dientengevolge dient
toekomstig onderzoek zich bezig te houden met de
mogelijke invloed van hydrodynamische krachten,
klimaat, graasdruk en parameters als beschikbaarheid van licht, troebelheid, sedimenttype en sedimentmobiliteit.

5.6 Zeegras
Th. Kastler

5.6.1 Inleiding
In de Waddenzee komen twee soorten zeegras voor,
Groot zeegras (Zostera marina) en Klein zeegras
(Zostera noltii). Zeegrasvelden vervullen een multifunctionele rol in het ecosysteem: ze verschaffen
een habitat aan een rijke epibentische flora en fauna, ze zijn een voedselbron voor veel grazende
soorten en pipetteerders, ze vertragen waterstromingen en ze stabiliseren sedimenten (Reise et al.,
1994).

5.6.2 Ontwikkeling van sublitorale
velden
In het verleden bedekten sublitorale populaties
Groot zeegras enorm grote gebieden in de westelijke delen van de Nederlandse Waddenzee (voor
1930: 65 tot 150 km2) (de Jonge et al., 1997), buiten de Noordfriese kust (Duitsland) en in delen van
de Deense Waddenzee. Na een dramatische achteruitgang in de vroege jaren dertig, die waarschijnlijk
werd veroorzaakt door de ééncellige parasiet Labyrinthula zosterae, verdwenen de sublitorale velden
geheel en er zijn nooit nieuwe ontstaan (van den
Hoek et al., 1979). De dichte en uitgestrekte zeegrasvelden op de wadplaten, die uit zowel Zostera
marina als Z. noltii bestaan, werden minder ernstig
aangetast.

5.6.3 Ontwikkeling van litorale velden
In de afgelopen decennia zijn in veel delen van de
Waddenzee geleidelijk aan zeegrasvelden in het eulitoraal verloren gegaan. Sinds 1965 wordt melding
gemaakt van massale afname in de Nederlandse
Waddenzee (Den Hartog & Polderman, 1975). Daar
bestaan nu alleen hier en daar nog wat kleine zeegrasvelden. Hoewel Phillippart & Dijkema (1995)
niet lang geleden plaatselijk herstel van Klein zeegras op platen in de Nederlandse Waddenzee hebben waargenomen, is in het algemeen de achteruitgang voortgegaan.
Meldingen van ernstige achteruitgang zijn er
sinds de vroege jaren zeventig ook met betrekking
tot de Nedersaksische Waddenzee (Michaelis et al.,
1971). Recente kaarten die door Kastler & Michaelis (1997) zijn gemaakt, laten zien dat het zeegras
nog steeds afneemt. In Nedersaksen is het totale
gebied dat met zeegrasvelden bedekt is, afgenomen
van 35.5 km2 (1970 en eerder) tot 8.2 km2
(1993/94) (Tabel 5.2). Men merkte daarnaast op dat
de dichtheid van scheuten per m2 in de overblijvende velden sterk was afgenomen.
De bedekking aan eulitorale zeegrasvelden buiten de Noordfriese kust (Duitsland) is geleidelijk afgenomen van ongeveer 129 km2 in 1991 (Reise,

Bedekt gebied (km2)
Periode
Denemarken
Sleeswijk-Holstein
Nordfriesland
Dithmarschen
Nedersaksen
Nederland
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vóór 1994

1994

1996/97

geen data

geen data

8.55)

*128.83)
*2.53)
35.51)
2.62)

26.0
0
8.2
1.0

29.04)
04)
geen data
2.04)

Tabel 5.2. Ontwikkeling door
de tijd van het door zeegras
bedekte gebied (Zostera marina en Z. noltii) in de Deense, Duitse en Nederlandse
Waddenzee. Bron: de Jong &
de Jonge (1989); Kastler &
Michaelis (1997); Philippart
(1994); Reise (1994); Vedel
& Madsen (pers. comm.).
1) 1970 en vroeger; 2)
1987/88; 3) 1991; 4) 1996; 5)
1997; * Het luchtfotografisch onderzoek in 1991
geeft mogelijk een
overschatting door het gelijktijdig voorkomen en het
overlappen van algenmatten
in die zomer.
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1994) tot 26 km2 in 1994 en tot 30.0 km2 in 1996
(Reise 1995, 1997) (Tabel 5.2). Wat de gegevens
van het in 1991 uitgevoerde luchtfotografisch onderzoek betreft, is het waarschijnlijk dat de overlappende matten van groenwieren die in die zomer
voorkwamen, tot een te hoge schatting van de zeegrasbedekking hebben geleid.
Luchtfotografische kartering en veldstudies die
in 1997 zijn uitgevoerd, toonden aan dat het totale
met zeegras bedekte gebied in de Deense Waddenzee ongeveer 8.5 km2 bedroeg. Er zijn voor Denemarken sinds 1990 geen aanwijzingen van substantiële achteruitgang van de litorale zeegraspopulaties (Vedel & Madsen, pers. comm.). Tabel 5.2
geeft een overzicht van de vroegere en huidige distributie van zeegras in de hele Waddenzee.

5.6.4 Oorzaken van de achteruitgang
Er zijn wel een aantal theorieën bedacht ten aanzien van de mogelijke oorzaken van de achteruitgang, maar tot dusverre is niet één ervan bewezen.
De verklaring die de meeste ingang heeft gevonden,
betreffende de verdwijning van de sublitorale velden Groot zeegras in jaren dertig, is dat die is veroorzaakt door een epidemische microbiële ziekte
(de ‘wasting disease’) die zich toentertijd over het
hele Noord-Atlantische gebied verspreidde (Short
et al., 1987). Vergeer & den Hartog (1994) stelden
echter vast dat de protozo Labyrinthula macrocystis, die geacht wordt de veroorzaker te zijn van de
‘wasting disease’, ook algemeen voorkomt op gezond zeegras. De geringere transparantie van het
water, door grotere troebelheid die werd veroorzaakt door constructiewerkzaamheden aan de kust
en door vernietiging door bodem-verstorende visserij, heeft mogelijk een doorslaggevende rol gespeeld in de achteruitgang (de Jonge & de Jong
1992) of heeft misschien het herstel van de sublitorale velden verhinderd (van den Hoek et al.,
1979).
De oorzaken van de achteruitgang van zeegrasvelden in het eulitoraal zijn ook nog steeds onbekend. Philippart (1994) opperde een verband tussen
de achteruitgang van zeegras en toegenomen eutrofiëring van de kustwateren. Hoge nutriëntenniveaus en lage relatieve dichtheid van het Wadslakje (Hydrobia ulvae) begunstigen massale groei van
epifytische algen die, doordat ze de bladeren in de
schaduw zetten, licht wegnemen en fotosynthese
van het zeegras belemmeren. Aan de andere kant is
de achteruitgang niet algemeen voorgekomen in de
meest geëutrofieerde delen van de Waddenzee (bijvoorbeeld estuaria). De achteruitgang kan ook te
maken hebben met biologische sediment-omwerking die wordt veroorzaakt door toegenomen dichtheid van de Wadpier (Philippart 1994). Het is be-
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kend dat zeegrasvelden aangetast kunnen worden
door fytotoxische verontreinigende stoffen als herbiciden en aardolie (Schwarzschild et al., 1994; Jacobs, 1980), maar het is niet bewezen dat de concentraties die in de Waddenzee worden aangetroffen schadelijk voor zeegrasplanten kunnen zijn. Bovendien wordt de groei van Groot zeegras negatief
beïnvloed door een hoge saliniteit (Kamermans,
1999). Dit zou kunnen verklaren waarom zeegras
momenteel het best overleeft in Nedersaksische
estuaria en baaien met een aanvoer van zoetwater.
De achteruitgang van het zeegras is ook in verband
gebracht met macroalgenbloei; het opnieuw optreden van een microbiële ziekte; een serie warme zomers en zachte winters; aantasting door vorst; en
met verminderde uitstraling ten gevolge van de
toename van epifytische planktonische algen of
van zwevend bodemmateriaal in de waterkolom
(Reise et al., 1994).
Naar wordt aangenomen, zal de geleidelijke verdwijning van een belangrijk Waddenzeebiotoop gevolgen hebben voor de diversiteit en de stabiliteit
van het ecosysteem. Om de bestaande zeegrasvelden voor uitsterven te behoeden, is het nodig de
oorzaken van de achteruitgang te achterhalen, de
verdere ontwikkeling van de zeegraspopulaties te
bewaken en effectieve beschermende maatregelen
te ontwikkelen.

5.7 Macrozoöbenthos
K. Essink

5.7.1 Inleiding
De macroscopische bodemfaunagemeenschappen
in de Waddenzee omvatten ongeveer 400 soorten,
waarvan er zo’n 150 in het litoraal leven. De
macroscopische bodemfauna (macrozoöbenthos)
kent een geringere verscheidenheid dan de bentische meiofauna, die meer dan 1000 soorten telt
(Michaelis & Reise, 1994). De gemiddelde biomassa
van de bentische macrofauna in de verschillende
delen van de Waddenzee ligt tussen de 38 en 65
gram asvrij drooggewicht (AVDG) per m2 (Beukema,
1989; Dekker, 1989; Michaelis, 1987; Reise et al.,
1994), terwijl de gemiddelde biomassa van het
macrozoöbenthos in het zuidelijk deel van de
Noordzee tussen de 4 en 13 gram AVDG/m2 ligt
(Kunitzer et al., 1992). Mossels worden behandeld
in paragraaf 5.8; kokerwormen (Sabellaria spp.) en
Japanse oesters (Crassostrea gigas) in paragraaf
5.9.
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5.7.2 Langetermijnveranderingen in de
soortensamenstelling
Alleen monstergegevens over lange perioden kunnen veranderingen in de samenstelling van de
macrozoöbenthosgemeenschap aantonen. Dergelijke (doorlopende) monsterseries zijn echter alleen
beschikbaar voor beperkte delen van de Waddenzee
en gaan niet verder terug dan 1969 op z’n best.
Aanvullende informatie over langetermijnveranderingen kan worden vergaard uit herhaald onderzoek
met tussenpozen van enige tientallen jaren.
Vergelijking van gegevens van Linke uit ongeveer 1935 met gegevens van rond 1975 wijst uit
dat er in de Jadeboezem (Duitse Waddenzee) 25
soorten verdwenen waren, terwijl er 48 als nieuw
werden geboekstaafd, onder andere Tharyx marioni
en Urothoe grimaldii. Nonnetje, Mossel, Eteone longa en Tubificoides benedeni waren in aantal toegenomen. De soorten die oorspronkelijk dominant
waren, Pygospio elegans, Slijkgarnaal (Corophium
volutator) en Bathyporeia sarsi, waren sterk in aantal teruggelopen (Michaelis, 1987).
Vergelijking van gegevens uit 1993 en 1995 met
oudere gegevens met betrekking tot zoöbenthos
dat op een harde bodem leeft op enige plekken in
het Nedersaksische deel van de Waddenzee, toonde
een daling van het aantal soorten alsmede een verandering van de soortensamenstelling (Niehoff &
Fischer, 1996). In 1993 en 1995 werden maar 92
soorten geregistreerd tegen 107 eerder. Van de eerder voorkomende soorten werden er 39 niet waargenomen in 1993 en 1995. In 1993 en 1995 werden 24 nieuwe soorten aangetroffen.
In het noordelijk deel van de Duitse Waddenzee
kwamen in de eerste helft van de twintigste eeuw
ongeveer 100 soorten veel voor. Van deze soorten
zijn er 28 in aanzienlijke mate achteruitgegaan,
voornamelijk door het verdwijnen van natuurlijke
oesterbedden en riffen van de kokerworm Sabellaria spinulosa ten gevolge van visserij, naar wordt
aangenomen (zie paragraaf 5.9). Andere soorten
namen in aantal toe, vooral een aantal soorten borstelwormen die aangepast waren aan verstoorde
habitats (Reise, 1982; Reise et al., 1989; Riesen &
Reise, 1982).

5.7.3 Immigranten
Ensis americanus
Het Amerikaans mesheft Ensis americanus (synoniem: Ensis directus) kwam in 1978 met ballastwater in de Duitse Bocht terecht. Sindsdien heeft deze
soort zich over de Waddenzee verbreid. Zijn huidige
bereik loopt van West-Zweden en Zuid-Noorwegen
tot Noord-Frankrijk en East Anglia.

Tweekleppigen
Polychaete wormen
Kreeftachtigen

1977-82

1986-94

64
24
12

25
58
17

Dichte populaties juveniele E. americanus (tot
15 000/m2) zijn in sublitorale kustwateren aangtroffen (Mühlenhardt-Siegel et al., 1983). Op platen
in de Waddenzee zijn dichtheden van 10-150/m2
gerapporteerd (Essink, 1985; Beukema & Dekker,
1995). Voor de wateren rond het Duitse eiland Sylt
maken Armonies & Reise (1998) melding van dichtheden tot 400/m2 in het sublitoraal en dichtheden
tot 33/m2 in het eulitoraal.
Er zijn geen aanwijzingen dat de nieuwkomer E.
americanus soorten in de oorspronkelijke Europese
bodemgemeenschappen hindert. Op de platen van de
Waddenzee heeft hij mogelijk een lege niche gevonden in de spaarzaam bevolkte, relatief onbeschutte
zone van het sublitoraal. Hier zijn in 1992 en 1993
hoge biomassa- en productiewaarden gemeten (boven 10 g AVDG/m2) (Beukema & Dekker, 1995). In
strenge winters overleven er maar weinige in het litoraal, en in het sublitoraal ligt de sterfte boven de
50% (Armonies & Reise, 1998). In het litoraal levende mesheften zijn deel gaan uitmaken van het dieet
van Scholeksters (Haematopus ostralegus) en Zilvermeeuwen (Larus argentatus) (Swennen et al., 1985).
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Tabel 5.3. Gemiddelde bijdrage (%) van drie belangrijke taxa aan de totale biomassa bij drie transecten in
de Dollard voor (1977-1982)
en na (1986-1994) de succesvolle vestiging van Marenzelleria cf. wireni. Bron:
Essink et al. (1998a).

Marenzelleria cf. wireni
De eerste melding van de Noord-Amerikaanse borstelworm Marenzelleria in de Waddenzee dateert
van 1983 (Eems estuarium, Nederland; Essink &
Kleef, 1988). Op basis van de tijdsopvolging van de
diverse eerste meldingen in de kustwateren en
estuaria van de Noordzee alsmede meldingen uit de
Oostzee, zijn voorlopige verbreidingsroutes geconstrueerd (Essink & Kleef, 1993). Daarbij werden
de monding van de Forth (Schotland) als beginpunt
en 1982 als beginjaar voor de verbreiding langs de
Schotse en Engelse Noordzeekust genomen. Het
Eems estuarium werd als beginpunt genomen voor
de verbreiding langs de Nederlandse, Duitse en
Deense kust en (zelfs) de kusten van de Oostzee.
Lange tijd zijn alle populaties die rond de Noordzee
en in de Oostzee werden ontdekt als Marenzelleria
viridis beschreven (Verrill, 1873). Vergelijkend genetisch onderzoek, met gebruikmaking van allozym
elektroforese en DNA-sequencing, heeft echter met
zekerheid uitgewezen dat er twee verschillende
soorten Marenzelleria in Noordwest-Europa aanwezig zijn (Bastrop et al., 1997). De populaties in de
Noordzee werden als Marenzelleria cf. wireni beschreven en de Baltische populaties als Marenzelleria cf. viridis. Van beide soorten werden ouderpopulaties geïdentificeerd in diverse estuariene en
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Figuur 5.7. Tijdreeksen van
de jaargemiddelde biomassa
van de totale macrozoöbentische biomassa en van de
biomassa van tweekleppige
weekdieren op het Balgzand
(Nederland) en bij Rømø
(Denemarken). De gegevens
voor Rømø hebben alleen
betrekking op de tien
belangrijkste soorten. Bron:
Essink et al. (1998b).
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kustwateren van Noordwest-Amerika. Tegenwoordig zijn er populaties M. cf. wireni in veel delen van
de Waddenzee aanwezig.
Na de eerste ontdekking van M. cf. wireni in het
Eems estuarium is er een belangrijke populatie ontstaan in de Dollard (Essink & Kleef, 1993; Essink et
al., 1998a). In zandige slibbodems komen 2000 tot
3000 individuen per m2 voor. Slibrijke sedimenten
hoog in de getijzone lijken als kinderkamer te dienen, met meer dan 100 000 juvenielen per m2 (Essink & Kleef, 1993).
Andere populaties in het litoraal en ook in ondiepe sublitorale gebieden, namelijk in het Nederlandse deel van de Waddenzee, het Weser estuarium en het Elbe estuarium, waren minder succesvol.
Hier zijn populaties van ten hoogste 150 individuen
per m2 gemeten. Een uitzondering vormt de populatie op de platen van het Balgzand (westelijk deel
van de Nederlandse Waddenzee), waar in 19971998 de dichtheid was toegenomen tot circa 2000
individuen per m2 (R. Dekker, ongepubliceerd).
In de Dollard ontwikkelde M. cf. wireni zich explosief, een biomassa van 8-16 gAVDG/m2 bereikend in de jaren 1989-1994 (Essink et al., 1998a).
Deze uitheemse soort zorgde voor een belangrijke
omslag in de plaatselijke macrozoöbenthos-gemeenschap (Tabel 5.3). Voor zijn introductie (19771982) maakten borstelwormen slechts 24% van de
totale biomassa uit maar na de vestiging van M. cf.
wireni (1986-1994) hadden deze een aandeel van
58%. Jonge Schol (Pleuronectes platessa) en Bot
(Platichtys flesus) bleken de nieuwe voedselbron te
benutten, al bleef de Slijkgarnaal hun hoofdvoedsel
(Essink en Kleef, 1993).
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In de jaren 1989-1994 werd in de Dollard een negatieve correlatie vastgesteld tussen de biomassa’s
van M. cf. wireni en Nereis spp., wat op concurrentie tussen deze twee soorten borstelwormen wijst.
Aangezien Marenzelleria zowel filtreerder als pipetteerder is (Dauer et al., 1981), kan ruimte- en
voedselconcurrentie hiervan de oorzaak zijn. Tot
dusverre is deze hypothese niet beproefd, door gebrek aan specifiek experimenteel onderzoek.
De voornaamste reden voor de succesvolle ontwikkeling van M. cf. wireni in de Dollard zou kunnen zijn dat dit dier een tot nu toe niet benutte
voedselbron heeft weten te benutten. Per slot van
rekening is de totale biomassa van het macrozoöbenthos in de Dollard toegenomen van 10-15 g
AVDG per m2 vóór de komst van M. cf. wireni tot
15-25 g AVDG per m2 erna. Dit roept enige vragen
op over het concept van de voedsel-gelimiteerde
draagkracht van ecosystemen. Een mogelijke verklaring is dat er een niche vrij was die door de
nieuwkomer M. cf. wireni is ingenomen.
Crassostrea gigas
In de jaren negentig vestigde de Japanse oester
wilde populaties op natuurlijke mosselbanken bij
het eiland Sylt (Reise, 1998). Dat was het resultaat
van succesvolle reproductie van geïmporteerde en
plaatselijk gekweekte Japanse oesters. Men verwacht dat de nieuwe soort permanent deel gaat
uitmaken van de zoöbentische gemeenschap, als
epibiont op dichte mosselbanken en andere harde
substraten. (Zie verder paragraaf 5.9).
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Figuur 5.8 (links). Tijdreeks
van de jaargemiddelde biomassa van borstelwormen
(Polychaeta) in verschillende
delen van de Waddenzee. De
gegevens voor Rømø en Ho
Bugt hebben alleen betrekking op de tien belangrijkste
soorten. Bron: Essink et al.
(1998b).
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5.7.4 Langetermijnveranderingen in de
totale biomassa
Onlangs zijn de resultaten van langetermijnmonitoringprogramma’s van macrozoöbenthos in de
Deense, Duitse en Nederlandse delen van de Waddenzee geëvalueerd. Hieronder volgt een voorlopige
vergelijking van de ontwikkeling van de totale biomassa van de bodemfauna in de diverse delen van
de Waddenzee (vergelijk Essink et al., 1998b). Vergelijking van alle gegevens is helaas niet mogelijk,
omdat niet alle monitoringprogramma’s in hetzelfde jaar zijn begonnen.
Daarnaast dient men zich te realiseren dat er
binnen de Waddenzee aanzienlijke variatie bestaat
qua soortensamenstelling en biomassa van macrozoöbenthosgemeenschappen. Dat geldt op relatief
kleine schaal, bijvoorbeeld voor de verschillende
habitats binnen Königshafen/Sylt (zie Tabel 5 in
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Figuur 5.9 (rechts). Tijdreeksen van de totale biomassa
en de biomassa van tweekleppige weekdieren (Bivalvia) op platen in verschillende delen van de Waddenzee.
De verticale onderbroken
lijnen geven synchronisatie
ten gevolge van strenge
winters aan. Bron: Essink et
al. (1998b).

Reise et al., 1994) en ook op grotere geografische
schaal (zie Tabel 8 in Reise et al., 1994). Eén van de
belangrijkste uitkomsten van het vergelijkende onderzoek naar de ontwikkeling van macrozoöbenthos in verschillende delen van de Waddenzee is dat
de jaarfluctuaties in de gemiddelde totale biomassa
van het macrozoöbenthos voor een groot deel
wordt veroorzaakt door tweekleppigen (Figuur 5.7).
Biomassa van borstelwormen
Bij de ontwikkeling van de biomassa van borstelwormen valt op dat er een tendens is tot toename
van de gemiddelde jaarlijkse biomassa op het Balgzand, bij Groningen en bij Norderney (Figuur 5.8).
Op de platen bij Rømø en Ho Bugt vertoont de biomassa van de borstelwormen echter geen duidelijke
trend. Een eerste mogelijke verklaring voor dit verschijnsel heeft betrekking op het gebrek aan correlatie tussen de biomassa van borstelwormen en een
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eutrofe toestand (gemeten als jaarlijkse nutriënten-toevoer of als fytoplanktonconcentraties of
productiviteit) (Essink et al., 1998b). Nadere detailanalyse is nodig om een mogelijk oorzakelijk verband aan het licht te brengen. Dat verband zou
kunnen bestaan, gezien de voedselschaarste ter
plaatse die is aangetoond door Beukema & Cadée
(1997, 1998). Reise (1982) heeft de aandacht gevestigd op een trendmatige toename van borstelwormen in de Waddenzee. Hij argumenteerde dat
deze trend al kan zijn ingezet voor de eutrofiëring
begon. Concluderend, kunnen we stellen dat het
twijfelachtig blijft of er een duidelijke, algemene
relatie bestaat tussen de ontwikkeling van borstelwormen en de eutrofiëring van de Waddenzee.
Biomassa van tweekleppigen
De fluctuatiepatronen van de biomassa van tweekleppigen vertonen een zekere mate van synchronisatie. Bestudering van Figuur 5.9 maakt duidelijk
dat de strenge winter van 1979 op het Balgzand, bij
Groningen en bij Norderney een synchroniserend
effect had door vermindering van de biomassawaarden te veroorzaken, waarop in de twee volgende jaren weer toename plaatsvond. Deze toename was het sterkst op het Balgzand, ten gevolge
van de sterke populatietoename van het Nonnetje.
De strenge winters van 1985 en 1986 hadden een
soortgelijk synchroniserend effect, lage biomassawaarden veroorzakend. De winter van 1991 had
een vergelijkbaar effect, behalve voor de populaties
tweekleppigen bij Norderney en Ho Bugt.
Regulerende factoren
De overheersende invloed van een gemeenschappelijke klimaatfactor binnen de geografische schaal
van de Waddenzee is geen nieuw fenomeen. Nadat
was aangetoond dat lage wintertemperatuur fungeert als een sterk regulerende factor met betrekking tot de populatiedichtheid van een aantal litorale bentische soorten (zie bijvoorbeeld Beukema,
1989; Beukema & Essink, 1986), werd vastgesteld
dat gemeenschappelijke fluctuatiepatronen in de
numerieke dichtheid van macrozoöbentische soorten voorkomen in meer delen van de Waddenzee en
de aangrenzende kustwateren (Beukema & Essink,
1986; Beukema et al., 1988, 1996). Dit regulerende
mechanisme heeft ten dele te maken met groter reproductiesucces na een strenge winter (Beukema,
1992). Dit kan betrekking hebben op diverse pieken
in de biomassa één of twee jaar na een strenge
winter (zie Figuur 5.9).
Uit de vergelijking van de ontwikkeling van
macrozoöbenthos in verschillende delen van de
Waddenzee volgt de algemene conclusie dat
macrozoöbenthos in de Waddenzee tot op zekere
hoogte onderworpen is aan een belangrijk regulerend mechanisme in de vorm van ‘strengheid van
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de winter’. Regionale verschillen in de ontwikkeling
van de primaire productiviteit of een eutrofe omgeving vertonen geen duidelijk oorzaak-gevolgverband, een verband dat het eerst werd aangetoond
voor het Balgzand in het westelijk deel van de Nederlandse Waddenzee (Beukema & Cadée, 1986; de
Jong et al., 1993). Bovendien bepalen plaatselijke
verschillen in voedselgelimiteerdheid van macrozoöbenthos-populaties de reactie op eutrofiëring,
zoals door Beukema & Cadée (1997) is aangetoond
voor het Balgzandgebied.
De beschikbare monitoringgegevens betreffende
macrozoöbenthos in de verschillende delen van de
Waddenzee doen bestandsverschillen vermoeden.
Men dient zich echter te realiseren dat de monitoringstations bedoeld zijn om veranderingen door de
tijd te registreren en dat ze niet geschikt zijn om
het actuele bestand van macrozoöbenthos in bijvoorbeeld een getijdenbekken aan te geven. Daarom kan geen analyse worden uitgevoerd van de
mogelijke verbanden tussen de biomassa of de productiviteit van het macrozoöbenthos in het litoraal
en de mate van eutrofiëring.

5.7.5 Effecten van visserij op de
bodemfauna
Sinds 1993 zijn aanzienlijke delen van de Waddenzee gesloten voor de vangst van Kokkels en mosselzaad (Dahl et al., 1994; LNV, 1992). In het Nederlandse deel van de Waddenzee is in de jaren 19931997 een door de overheid opgezet onderzoek uitgevoerd om te evalueren of de maatregel gebieden
te sluiten effectief is geweest en of het nodig is
hiermee door te gaan. In een onafhankelijk onderzoek hebben Piersma & Koolhaas (1997) verslag
uitgebracht van veranderingen in het macrozoöbenthos en de sedimentsamenstelling van de platen rond het eiland Griend, die zijn opgetreden na
de intensieve kokkelvisserij in de jaren tachtig en de
verwijdering van mosselbanken tussen 1989 en
1991. Zij stelden dat deze visserijactiviteiten duurzame gevolgen hadden voor de eigenschappen van
sedimenten en op (het uitblijven van herstel van) de
macrozoöbenthos-gemeenschap. In een ander
vooronderzoek hebben Duiker et al. (1998) bestaande gegevensverzamelingen van sedimentsamenstellingen geanalyseerd. Zij kwamen tot de
conclusie dat er geen verband kon worden aangetoond tussen veranderingen in de sedimentsamenstelling en de visserij op Kokkels en Mossel(zaad).
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5.8 Mossels en mosselbanken in
het litoraal
N. Dankers
M. Herlyn
P. Sand Kristensen
H. Michaelis
G. Millat
G. Nehls
M. Ruth

5.8.1 Inleiding
Mossels komen zowel in het litoraal als in het sublitoraal voor. De sublitorale populatie kan worden
verdeeld in Mossels op kweekpercelen en wilde
Mossels. Het grootste deel van het mosselzaad dat
voor de cultures benodigd is, wordt gevangen in het
sublitoraal (behalve in Nedersaksen). In Nederland
vindt sinds de vroege jaren negentig monitoring
plaats van de populatieontwikkeling in het sublitoraal. De laatste jaren wordt ook in Sleeswijk-Holstein het sublitoraal onderzocht. Er is geen informatie beschikbaar over de ontwikkeling van oudere
stabiele banken in het sublitoraal. De informatie in
dit hoofdstuk blijft daarom beperkt tot de litorale
banken. Het verdient aanbeveling in toekomstige
QSRs ook aandacht te besteden aan de toestand
van de sublitorale banken.

5.8.2 De rol van Mossels en
mosselbanken in de Waddenzee
Sedimentdynamiek
Mossels zorgen voor de afzetting van een grote
hoeveelheid zwevend materiaal als faeces en pseudo-faeces. Dit materiaal wordt gedeeltelijk op de
bank afgezet en gedeeltelijk in de omgeving of
zelfs, na stormen, op ingepolderd land en op kwelders (Linke, 1954; Kamps, 1962). Het belang van
mosselbanken voor de zandbalans van de Waddenzee is door Oost (1995) benadrukt, ook al zijn de
kwantitatieve aspecten niet bekend.
Een juveniele mosselbank kan tussen augustus
en november flinke hoeveelheden fijn slib opnemen. Zo’n bank kan 30 tot 40 cm boven de omringende zandplaat uitkomen (Hilgerloh et al., 1997;
Dankers et al., in druk). Deze banken zijn meestal
instabiel en verdwijnen vaak door winterstormen.
Als de bank overleeft, spoelen er zand en schelpen
in die tussen de Mossels bezinken. In oude mosselbanken bestaan de meeste onderliggende sedimenten uit klei vermengd met zandkorrels. Afhankelijk
van het getijverschil kunnen deze banken meer dan
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een meter boven de omringende platen uitrijzen.
Het slib consolideert en vormt een kleilaag. Oude
banken zijn zeer stormbestendig.
De morfologische structuur (het reliëf) van de litorale delen van de Waddenzee wordt versterkt
door de mosselbanken. Zelfs als de banken (tijdelijk) verdwenen zijn, zijn er restanten zichtbaar in
de vorm van hogere kleibanken of schelpenlagen.
Deze restanten vormen vaak een goed fundament
voor nieuwe broedval. Heel oude banken kunnen
kreekpatronen stabiliseren, omdat kleilagen en
schelpenlagen relatief weinig erosie ondergaan.
Uit de habitatkaart van Dijkema et al. (1989)
blijkt dat de omgeving van mosselbanken vaak
wordt gekenmerkt door een relatief kleine korrelgrootte van het sediment. Kröncke (1996) heeft
aangetoond dat het sediment rond mosselbanken
een hoger gehalte aan organisch materiaal bevat.
Gemeenschapsmetabolisme
Op basis van uitwisselingsmetingen hebben Dame
& Dankers (1988), Prins & Smaal (1990) en Dame et
al. (1991) geconcludeerd dat mosselbanken een
zeer actieve rol vervullen bij de afbraak van organisch materiaal. De Mossels zelf zijn daar maar
voor een klein deel rechtstreeks verantwoordelijk
voor. De afbraak geschiedt namelijk hoofzakelijk
door bacteriën en meiofauna in de pseudofaeces
(Dankers et al., 1989). Er kan dus worden geconcludeerd dat mosselbanken de kringloop van organisch
materiaal versnellen door filtratie, afzetting en afbraak van organisch materiaal en door de productie
van ammonia en silicaat (Dame & Dankers 1988;
Dame et al., 1991; Prins & Smaal 1990). In het late
voorjaar, wanneer silicaat de diatomeeëngroei beperkt, en in de zomerperiode wanneer stikstof de
fytoplanktongroei beperkt, zorgt mosselactiviteit
voor een hogere jaarlijkse primaire productie dan
tot nu toe werd aangenomen. Aan de andere kant
kan de biomassa van algen zozeer verminderen dat
de primaire productie ook vermindert. Omdat mosselbanken een complexe structuur heben met afwisselend zuurstofhoudende en zuurstofarme micromilieus, wordt denitrificatie gestimuleerd. Het
verlies van stikstof aan de atmosfeer kan de eutrofiëringsniveaus en de primaire productie in de
Waddenzee doen afnemen. Er is meer onderzoek
nodig om het vraagstuk op te lossen of de invloed
van mosselbanken op de jaarlijkse primaire productie positief dan wel negatief is (Asmus & Asmus
1991).
Het is niet duidelijk in welke mate de consumptie (door filtreren) van fytoplankton en zoobenthos-larven andere organismen in de Waddenzee
beïnvloedt. Recent onderzoek (Vooys, 1998) wijst
echter op een negatieve invloed van populaties
tweekleppigen op de overleving van mossellarven
en daardoor op de eropvolgende broedval.
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Voedselbron
Mosselbanken vormen een belangrijke voedselbron
voor een verscheidenheid van organismen, ofwel
rechtstreeks ofwel indirect door beschutting en
plaats te bieden aan geassocieerde organismen die
elkaar eten of worden gegeten door bezoekers,
waaronder allerlei vogelsoorten. Zwarts (1991)
vond ruim 200 vogels per hectare mosselbank en
kwam tot de slotsom dat 25% van de steltlopers in
de Waddenzee foerageren op mosselbanken die
maar 3% van het litoraal beslaan. Ook Ens et al.
(1993) toonden een positieve correlatie aan tussen
vogeldichtheid en het areaal aan mosselbanken. De
voornaamste mosseletende predatoren zijn Eidereenden (Somateria mollissima) en Scholeksters
(Nehls et al., 1997). Deze vogels kunnen hun dieet
aanpassen aan het voedselaanbod en naar gelang
Mossels dan wel Kokkels eten. Op jonge mosselbanken is predatie door Zilvermeeuwen van belang
(Hilgerloh et. al., 1997).
Habitat en gemeenschap
Uit het oogpunt van natuurbescherming zijn mosselbanken intrinsiek waardevol. Al in 1877 beschreef Möbius een oesterbed in de Waddenzee als
een gemeenschap en introduceerde de naam biocoenose. Veel van wat hij schreef geldt ook voor
volwassen mosselbanken. Er is aangetoond dat het
gemeenschapsmetabolisme van een mosselbank
wezenlijk verschilt van het metabolisme berekend
op basis van individuele Mossels (Dankers et al.,
1989). Net als andere levensgemeenschappen zoals
oesterriffen, koraalriffen en sublitorale zeegrasvelden, beïnvloeden zij elkaar en scheppen nieuwe habitats voor andere soorten of vergroten hun eigen
overlevingskansen. Dergelijke biocoenosen worden
gevormd en gehandhaafd door biotische processen.
Een mosselbank biedt een habitat aan een groot
aantal soorten. Asmus (1987) en Dittmann (1990)
vonden respectievelijk 41 en 96 aan mosselbanken
gelieerde soorten. Voor sommige soorten, zoals
zeeanamonen, kwalpoliepen en zeegras, biedt de
bank beschutting of permanente aanwezigheid van
water in de poelen tussen de richels. Andere soorten, vooral pipetterende wormen, profiteren van
het organisch materiaal dat wordt afgezet als
pseudofaeces. Sommige gelieerde soorten kunnen
als integraal onderdeel van de mosselbank worden
beschouwd omdat de bank een hard substraat
vormt, een zeldzaamheid in de Waddenzee. Voorbeelden zijn zeepokken en macroalgen, zoals Fucus
vesiculosus.
Oude mosselbanken kunnen worden beschouwd
als ‘superorganismen’. Ze groeien slechts zelden en
hebben daarom een lage reproductiesnelheid (Dankers, 1993). Het is een welbekend feit dat populaties van soorten met een lage reproductiesnelheid
(bijvoorbeeld albatrossen, walvissen, roggen) zeer
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gevoelig zijn voor extra mortaliteit. Volwassen banken hebben een hoge overlevingsratio, omdat zij
‘schade’ kunnen herstellen door beschutting te bieden aan individuele broedjes.

5.8.3 Langetermijnontwikkeling van
mosselbanken
Methoden ter bepaling van de omvang
Voor diverse delen van de Waddenzee bestaan
kaarten die de plaats en omvang van mosselbanken
aangeven. Deze kaarten gaan terug tot de jaren
vijftig van de twintigste eeuw of nog verder en zijn
gebaseerd op veldonderzoek te voet.
Het eerste grootschalige onderzoek was dat van
Dijkema et al. (1989), een onderzoek waarbij tussen
1968 en 1976 alle platen van de Waddenzee vanuit
de lucht werden gefotografeerd en in kaart gebracht. De diverse subregio’s werden daarbij in verschillende jaren gefotografeerd. In 1978 werden de
kaarten vanaf de grond op hun juistheid gecontroleerd. De kaarten toonden alleen banken groter dan
10 ha., zodat de door Dijkema gemaakte inventarisatie een minimumschatting is. Bij de meeste onderzoeken die na 1978 zijn uitgevoerd, zijn de kaarten van Dijkema als referentie gebruikt. In de afgelopen jaren zijn beeldanalyse en controle vanaf de
grond gecombineerd tot een succesvolle methode
die algemeen wordt toegepast (Millat, 1996).
Beschrijving van de omvang van mosselbanken
brengt enige problemen met zich mee. Het voornaamste probleem is dat verschillende onderzoekers verschillende definities van een mosselbank
hanteren. Michaelis et al. (1995) geven de volgende
definitie: “Eine reife Miesmuschelbank besteht aus
einer im Watt gut abgrenzbaren, unregelmäßigen
Ansammlung mehr oder weniger erhabener kleiner
Bänke, die als Beete bezeichnet werden.” (Een volwassen mosselbank bestaat uit een in het Wad duidelijk afgebakende, onregelmatige verzameling
kleine banken die iets hoger liggen en ‘bedjes’ worden genoemd.) Deze ‘bedjes’ zijn bedekt met Mossels, maar er zijn ook open plekken binnen de bedjes. In een bedje worden de Mossels bijeengehouden door byssusdraden en binnen deze clusters maken andere organismen, lege schelpen, zand en organisch materiaal de bank tot een specifiek biotoop
(Seed & Suchanek, 1992).
Er bestaan flinke verschillen tussen de methoden die onderscheiden onderzoekers hanteren bij
de berekening van de oppervlakte van een mosselbank. Sommigen nemen als buitengrens een paar
rechte lijnen tussen de uiterste punten van de buitenste richels (Ruth; van Stralen), anderen nemen
de kortste lijn die de richels verbindt en volgen dan
de omtrek van de richels (Herlyn & Millat; Dankers).
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Met het oog op toekomstige monitoring is het essentieel een protocol te ontwikkelen, zodat onderzoeken waarbij met verschillende meetmethoden
wordt gewerkt toch met elkaar kunnen worden vergeleken.
In Duitsland bestaat overeenstemming over de
definities van Beete (bedjes), Bedeckung (bedekkingspercentage) en Besatz (verhouding) (Herlyn &
Michaelis, 1993). Deze (of vergelijkbare) parameters moeten altijd worden gemeten en vermeld.
Men neemt aan dat wanneer het bedekkingspercentage is inbegrepen in de meting van de oppervlakte van een bank, de verschillende methoden
vergelijkbare resultaten zullen opleveren. Er zijn
aanwijzingen dat de omvang van een bedje een belangrijke parameter is voor de stabiliteit van het
bedje. De omvang van bedjes kan, bij een gelijk bedekkingspercentage, op één transect aanzienlijk
verschillen. Het monitoringprotocol moet zodanige
regels stellen dat informatie betreffende de omvang van individuele bedjes vergeleken kan worden.
In sommige oudere onderzoeken wordt alleen de
biomassa van de aanwezige Mossels vermeld. Men
kan een ruwe schatting maken van het areaal van
een mosselbank door uit te gaan van een gemiddelde van 20 000 kg per hectare (Dankers, 1993). De
met Mossels bedekte stukken kunnen 1-60 kg per
m2 bevatten maar slechts een deel van de bank bestaat uit richels met Mossels. In de periode waarin
de mosselbanken in Nedersaksen achteruitgingen
(sinds 1985), was de gemiddelde biomassa veel
minder dan 20 000 kg per ha. Visserijstatistieken
kunnen soms ook worden gebruikt om de hoeveelheid te berekenen die minimaal aanwezig moet zijn
geweest.
Op de kaart van Dijkema (1:100 000) is de kleinste eenheid 2x5 mm. Dat betekent dat mosselbanken kleiner dan 10 hectare niet worden weergegeven. Bij zijn onderzoek in Sleeswijk-Holstein telde
Ruth (1994) banken kleiner dan vier hectare niet
mee. Er zijn veel onderzoeken verricht in alledrie de
landen om te bepalen welke banken geschikt zijn
voor mosselzaadvisserij en volwassen banken met
oude mossels zijn niet altijd in kaart gebracht. De
Deense Waddenzee is in de jaren tachtig uit de
lucht gefotografeerd en vier keer tussen 1991 en
1996.
Er bestaat geen formele overeenstemming over
de minimaal vereiste biomassa (per eenheid oppervlakte) waarbij een Streusiedlung (verspreid voorkomen) als bank geclassificeerd mag worden. Buiten de banken kunnen losse kluiten Mossels voorkomen die over een groot gebied zijn verspreid.
Waar weinig mosselbanken zijn, kunnen deze losse
kluiten een aanzienlijk deel van de populatie uitmaken en daardoor belangrijk zijn voor vogels. De
afwijkingen in de oppervlaktemetingen zijn het
kleinst waar grote banken zijn. Vooral in de Neder-

Oppervlakte (ha)

Denemarken
Sleeswijk-Holstein
Nedersaksen
Nederland
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Biomassa (ton)

Voor 1980

1987

1997

1980s

1990s

4 000
5 000
4 120

1 000-1 500
2 700
-

1 000
1 280
< 200

23 500
60 000
100 000

43 500
43 500
1 000
< 10 000

landse en Deense delen van de Waddenzee leeft de
Mosselpopulatie op kleine banken.
Ontwikkeling van het bestand (areaal en
biomassa)
In de tweede helft van de jaren tachtig werd in verschillende delen van de Waddenzee een sterke achteruitgang van de mosselpopulaties vastgesteld. Dit
gaf aanleiding tot een aantal grootschalige surveys
en andere wetenschappelijke activiteiten om te
ontdekken wat de oorzaken van deze plotselinge en
buitengewone vermindering van het bestand waren. De achteruitgang omvatte zowel vermindering
van het areaal aan mosselbanken als vermindering
van de biomassa per eenheid areaal binnen banken.
Verscheidene onderzoeken wezen uit dat de distributie van mosselbanken in de Waddenzee over enige tientallen jaren een min of meer constant patroon vertoonde, hoewel de aanwezigheid van banken zeer kan variëren (Dankers & Koelemaij, 1989;
Obert & Michaelis, 1991; Nehls & Thiel, 1993).
De biomassa kan van jaar tot jaar en binnen een
jaar sterk variëren. Wanneer de broedval goed is,
kan de biomassa in de herfst tien- tot honderdvoudig toenemen. Vaak verdwijnen nieuwe banken
weer in de volgende winter. Bij vergelijking van biomassa is het essentieel dit voor hetzelfde seizoen te
doen.
Overzichten van schattingen van biomassa zijn
gemaakt door Dankers et al. (in druk) voor Nederland, door Herlyn & Millat (1997), Herlyn & Michaelis (1996), Michaelis et al. (1995) en Zens et al.
(1997) voor Nedersaksen, door Ruth (1994) voor
Sleeswijk-Holstein en door Kristensen (1996b) voor
Denemarken. In alle onderzochte gebieden is de
biomassa op banken die ouder zijn dan twee jaar in
de laatste decennia gedaald. In Tabel 5.4 wordt een
ruwe indicatie gegeven. In deze tabel zijn alleen
banken die ouder zijn dan twee jaar opgenomen,
maar de gegevens dienen voorzichtig gehanteerd te
worden omdat de individuele onderzoeken niet vergelijkbaar zijn.

Tabel 5.4. Ontwikkeling van
Mossels (Mytilus edulis) en
mosselbanken in de Waddenzee.

Nederland
De kaart van Dijkema geeft aan dat de Nederlandse
Waddenzee in de late jaren zeventig 4120 ha aan
mosselbanken bevatte. In de jaren tachtig nam het
gebied af vanwege intensieve bevissing en strenge
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winters. In het voorjaar van 1987 was maar 650 ha
aan mosselbanken over, maar op de resten van veel
oude banken leidde nieuwe broedval tot nieuwe
groei. Deze banken werden in 1988, 1989 en 1990
(Higler et al. 1998) leeggevist. De meeste banken
die in de jaren negentig ontstonden waren niet stabiel genoeg om de winterstormen en ijsbedekking
te overleven. In de zomer van 1998 was er minder
dan 200 ha mosselbanken over. Buiten de banken
bevindt zich een aanzienlijke populatie Mossels die
los in kleine groepen op de platen liggen (Stralen,
1998).
Biomassawaarden van 50-150 000 ton waren
tot aan het eind van de jaren tachtig normaal. In de
jaren negentig bleef de biomassa van mosselbanken ver onder de 10 000 ton, behalve in de herfst
van 1994, toen goede broedval zaadbanken produceerde met meer dan 100 000 ton biomassa. De
vermindering in de Nederlandse sector lag hoofdzakelijk aan voortgaande visserij in een periode met
lage broedval.
Duitsland: Nedersaksen
In de periode tussen de late jaren vijftig en de vroege jaren tachtig bedekten mosselbanken ongeveer
5000 ha van het Nedersaksische deel van de Waddenzee (Dijkema et al., 1989, Michaelis et al., 1995)
en bevatten ruwweg 100 000 ton versgewicht (Nedersaksisch Directoraat Visserij, ongepubliceerd).
De plotselinge en totale teloorgang, in 1985, van
een grote, niet-beviste bank die lang was gemonitord, vestigde het eerst de aandacht op wat een kritieke situatie bleek te zijn (Obert & Michaelis,
1991). Uit een serie inspecties die in de volgende
tien jaren werden gehouden in het hele Nedersaksische litorale gebied, bleek dat het areaal steeds
verder slonk. De achteruitgang van de biomassa
was des te ernstiger omdat de banken een laag bedekkingspercentage hadden.
Volgens Michaelis et al. (1995), Herlyn & Michaelis (1996) en Zens et al. (1997) verminderde het
areaal aan mosselbanken van ruwweg 5000 ha in
1950/1987 tot 2700 ha (47 000 ton) in 1989/1991
en tot 1300 ha (10 000 ton) in 1994. Op deze banken daalde het met patches bedekte gebied van
44% tot 15%. In het voorjaar van 1996 was nog
maar 170 ha (1000 ton) over (Herlyn & Millat, ongepubliceerd). De buitengewoon goede broedval in
de zomers van 1991 en 1994 overleefde de erop
volgende winter niet. Een goede broedval in 1996,
op de resten van oude banken, was redelijk succesvol. In de herfst van 1996 had zich een gebied van
1450 ha hersteld, waarvan 1280 ha de strenge winter van 1996/1997 overleefde.
Duitsland: Sleeswijk-Holstein
Ruth (1994) heeft de mosselpopulatie van Sleeswijk-Holstein tussen 1989 en 1993 onderzocht. Er
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is gedetailleerde kennis beschikbaar over oppervlakte, biomassa enz. voor de negen jaren van 1988
tot en met 1996. De meeste onderzochte banken
(63 van de 64) was vijf jaar of langer aanwezig. De
gemiddelde oppervlakte van de banken was 1830
ha. Op ongeveer 140 plaatsen werden mosselbanken gerapporteerd en ongeveer de helft ervan bevatte in de afgelopen tien jaren Mossels. In Sleeswijk-Holstein zijn alleen banken groter dan vier ha
in beschouwing genomen.
Er zijn geen schattingen beschikbaar van de biomassa in de periode vóór de intensieve bevissing in
het midden van de jaren tachtig. Na de goede
broedval van 1987 was er 60 000 ton aanwezig in
1988 en 1989. Vanwege bevissing van 30 van de 64
banken, en krachtige stormen aan het eind van de
winter en vroeg in de lente van 1990, daalde het
totaal tot 35 000 ton in de vroege jaren negentig.
Na 1992 vond mosselzaadvisserij voornamelijk
plaats in het sublitoraal. Sinds 1994 vindt er geen
visserij meer plaats in het litoraal. In 1996 kwam
goede broedval voor op plaatsen die naar men
dacht een geringe dynamiek hadden. De resultaten
van recente onderzoeken hiernaar zijn nog niet uitgewerkt.
Denemarken
De kaart van Dijkema is gebaseerd op luchtfotografisch onderzoek uit 1973 en 1974. Er is in de tweede helft van de jaren zeventig geen controle vanaf
de grond uitgevoerd. Volgens Kristensen (1996b)
waren er in 1979 maar weinig banken maar vond in
1980 een grote toename plaats. In 1983 en 1984
werd 4000 ha gemeten, op basis van luchtfoto’s.
Visserij had tussen 1984 en 1987 ernstige gevolgen. In die jaren werden respectievelijk 14 500,
27 100, 17 600 en 17 400 ton Mossels gevangen.
Bovendien gingen in de strenge winters van 85/86
en 86/87 veel banken teloor. Sindsdien is de visserij
aan banden gelegd. In 1991 bedroeg het areaal
weer 1100 ha, maar dit nam weer af tot 600 ha in
1995. In 1996 was het areaal weer toegenomen tot
1000 ha (Kristensen, 1994, 1995, 1997). In de gebieden rond Juvre Dyb, Mandø en Knude Dyb hebben de banken zich niet hersteld nadat ze door de
visserij waren leeggevist. In het Ho Bugt gebied
(gedeeltelijk voor de visserij gesloten) heeft bijna
70% van de oorspronkelijke banken zich hersteld.
Voor de jaren tachtig zijn geen schattingen van
de biomassa beschikbaar. Op grond van visserijstatistieken kunnen minimumschattingen worden gedaan. Intensieve visvangst tussen 1984 en 1987
heeft bijna geleid tot het verdwijnen van de mosselpopulatie (Kristensen, 1994, 1995). Sindsdien is
de visserij sterk teruggebracht en schommelt de
populatie tussen 19 en 116 miljoen kg (Kristensen,
pers. comm.).
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5.8.4 Overleving van mosselbanken
Er zijn mosselbanken bekend die al tientallen jaren
op dezelfde plaats liggen. De biomassa op deze
banken is over de jaren zeer variabel geweest, afhankelijk van mortaliteit, bevissing, weersinvloeden
en nieuwe aanwas. Banken met een structuur die
vele jaren lang duidelijk herkenbaar is, kunnen als
‘stabiele banken’ worden geclassificeerd. Jonge
mosselbanken beslaan soms grote gebieden maar
ze zijn kwetsbaar en verdwijnen vaak in de eerstvolgende winter (van Stralen 1998; Hilgerloh et al.
1997; Flemming & Delafontaine, 1994; Dankers et
al., in voorbereiding).
Betrouwbare kennis over de aan- of afwezigheid
van mosselbanken gedurende een groot aantal jaren is er alleen voor de Nedersaksische Waddenzee.
Op basis van deze kennis zijn door Herlyn & Millat
(1997) kaarten gemaakt die de stabiliteit van individuele banken aangeven. In Nederland zijn in de
afgelopen drie decennia verscheidene onderzoeken
verricht. Het is niet altijd bekend of de onderzochte
banken ook in de jaren tussen de onderzoeken bestonden, maar op basis van het aantal jaren dat een
bank aanwezig was kan een indicatie worden gegeven van de stabiliteit van de bank (Dankers et al., in
voorbereiding). In Sleeswijk-Holstein kunnen bijna
alle banken die door Ruth zijn onderzocht als stabiel worden beschouwd. De gegevens voor Denemarken staan geen conclusies betreffende stabiliteit toe.

5.8.5 Conclusies
De overleving van mosselbanken hangt af van veel
factoren. Jonge banken op onbeschutte locaties
hebben het meest te lijden van stormen. Op basis
van gegevens in een aantal recente publicaties is
het onwaarschijnlijk dat stormen de belangrijkste
factor zijn geweest in de waargenomen achteruitgang van mosselbanken over de lange termijn. Hofstede en Schmidt (zie hoofdstuk 2) komen voor de
Duitse Bocht tot de slotsom dat het daar in het afgelopen decennium vrij winderig is geweest, met
veel noordwestelijke winden, maar dat de stormactiviteit er in de afgelopen 120 jaar niet is toegenomen. Voor Texel concluderen Piersma & Koolhaas
(1997) dat het aantal dagen met een windsnelheid
van 10-15 m/s of boven de 15 m/s niet significant
is toe- of afgenomen.
In strenge winters kan kruiend ijs een belangrijke factor zijn, zowel voor juveniele als voor oude
banken. Uitgaand van gegevens van Becker (1996)
kan de gevolgtrekking worden gemaakt dat de ijsbedekking langs de Duitse Noordzeekust in de afgelopen decennia niet significant verschilde van het
gemiddelde over de lange termijn. Banken in gebie-
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den hoog in het litoraal en met een lange verblijftijd van de watermassa kunnen aan voedselschaarste lijden. Parasieten en verontreiniging zijn
genoemd als factoren die de conditie en de ontwikkeling van de byssus kunnen beïnvloeden (Michaelis, pers.comm.).
Visserij heeft grote achteruitgang veroorzaakt
en herstel voorkomen. Herlyn & Millat (1999) stelden vast dat 12 niet-beviste banken zich hadden
gehandhaafd in het jaar na hun ontstaan terwijl
van acht beviste banken er zeven geheel of vrijwel
geheel waren verdwenen. Dankers (1993) heeft
aangetoond dat de banken in de omgeving van
Ameland zijn verdwenen als gevolg van volgehouden visserij in een periode van slechte broedval.

5.9 Oesterbedden en
Sabellaria-riffen
S. Nehring

5.9.1 Inleiding
Oesterbedden en Sabellaria-riffen werden door
Hagmeier & Kändler (1927) tot de voornaamste
kenmerken van de getijgeulen in de Waddenzee gerekend. Beide biotooptypen verschaffen secundaire
habitats aan vele soorten. Hernieuwd onderzoek in
de jaren tachtig bracht aan het licht dat er riffen en
banken verloren waren gegaan en dat de gelieerde
fauna achteruit was gegaan. Verrassenderwijs kon
in de afgelopen jaren ‘herkolonisatie’ door oesters
en kokerwormen in de Waddenzee worden waargenomen. Met het oog op deze langetermijnverschijnselen en het ecologische belang ervan volgt
hieronder een actueel overzicht van de historische
en de recente toestand van beide biotooptypen.

5.9.2 Historische en huidige toestand
van oesterbedden
In het verleden kwamen banken van de inheemse
Oester Ostrea edulis algemeen voor in de Waddenzee, van de laagwaterlijn tot ongeveer -6 m (zie bijvoorbeeld Hagmeier & Kändler, 1927; Linke, 1937).
Vermoedelijk zijn de laatste levende exemplaren in
1940 aangetroffen (Hagmeier, 1941), waarna de
Oester in dit gebied werd geacht te zijn uitgestorven. Er is debat geweest over de oorzaak van de
achteruitgang (Möbius, 1877; Hagmeier & Kändler,
1927), maar recentere verhandelingen over dit onderwerp laten er weinig twijfel over bestaan dat
overexploitatie door de oestervisserij de populaties
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heeft uitgeroeid (Reise, 1982; Neudecker, 1990).
In 1992 werd echter weer een klein aantal levende Oesters aangetroffen in de Duitse Waddenzee. Sommige leefden op de rand van litorale mosselbanken nabij het eiland Sylt, andere werden uit
het ondiepe sublitoraal opgedregd (Reise, 1998b).
Of deze kleine populatie nieuwe oesterbanken zal
gaan vormen is onzeker, omdat de plaatsen van de
vroegere banken tegenwoordig door mosselcultures
worden ingenomen.
In de afgelopen honderd jaar zijn vele uitheemse
macrozoöbentische soorten de Waddenzee en zijn
estuaria binnengekomen. Sommige daarvan, zoals
het Amerikaans mesheft en de borstelworm Marenzelleria cf. wireni zijn zelfs dominant geworden (zie
ook paragraaf 5.7 en paragraaf 5.15). Een goed
voorbeeld van populatie-’verrijking’ is de Japanse
oester, die in 1965 in het Nederlandse Oosterschelde estuarium en in 1986 bij Sylt is geïntroduceerd
als culture (Reise, 1998b). Wilde Japanse oesters
komen sinds de vroege jaren tachtig in de Waddenzee voor volgens Bruins (1983), die de oester aantrof op stenen bij Texel. Het is aannemelijk dat de
oester daar terecht is gekomen via transport van
mosselzaad uit de Oosterschelde. Sinds deze melding zijn regelmatig exemplaren in de Nederlandse
Waddenzee aangetroffen, maar niet in grote aantallen (Reise, 1998b). In de afgelopen paar jaar zijn
wilde exemplaren, afkomstig van het kweekperceel
bij Sylt, in toenemende aantallen als kolonisten
aangetroffen in de Duitse, Noordfriese regio op eulitorale wilde mosselbanken (Reise, 1998b). In 1998
werd voor het eerst ook een levend exemplaar gevonden in de Oostfriese regio (Reise, pers. comm.).
Dit exemplaar kan op natuurlijke wijze uit het Nederlandse gebied zijn gekomen. Deze vreemde soort
lijkt ecologisch sterker te zijn, d.w.z. zich beter te
kunnen aanpassen, dan zijn voorganger in dit gebied, Ostrea edulis (Reise, 1998b). De recente verspreiding van de Japanse oester in de Duitse Waddenzee (Figuur 5.10) maakt het waarschijnlijk dat
er opnieuw oesterbedden zullen ontstaan, met de
gelieerde gemeenschap van organismen, althans in
het getijdengebied (Nehring, 1998).

5.9.3 Historische en huidige toestand
van Sabellaria-riffen
De kokerworm Sabellaria spinulosa heeft zwevende
zandkorrels nodig om zijn buisjes te kunnen bouwen. Rifgemeenschappen komen daarom alleen
voor in zeer dynamische gebieden waar zand door
waterbeweging wordt gesuspendeerd. Een enkel rif
kan zich over meerdere hectaren uitstrekken. Er is
aangetoond dat de nauw verwante S. alveolata drie
jaar oud kan worden en enkelingen zelfs tien jaar
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(Wilson, 1971). De ontwikkeling van een rif begint
met de vestiging van larven op voldoende stevige
habitatstructuren, bijvoorbeeld schelpen (in het bijzonder oesterkleppen ), grind, stenen of rotsen. Ook
reeds bestaande Sabellaria-riffen (dood of levend)
zijn een geprefereerde vestigingsbodem. De riffen
bevatten een meer gediversifieerde fauna dan nabij
gelegen gebieden met weinig of geen Sabellaria
(meer dan tweemaal zo veel soorten en bijna
driemaal zo veel individuen volgens Jones (1998).
Vroeger kwamen in de Duitse Waddenzee veel uitgestrekte Sabellaria-riffen voor. De riffen waren
een veel voorkomende sublitorale structuur langs
de glooiingen van de noordelijke zeegaten (Hagmeier & Kändler, 1927). In het Oostfriese gebied
zijn enige eulitorale riffen gemeld op steenstortingen bij eilanden (Linke, 1951). Sublitorale riffen zijn
daar voornamelijk beschreven voor het Jade-gebied
(Schuster, 1952). Noch uit het Deense noch uit het
Nederlandse deel van de Waddenzee zijn riffen bekend.
In het midden van de jaren twintig begon het
aantal Sabellaria-riffen langs de Duitse Noordzeekust netto af te nemen. Tegenwoordig zijn er nog
maar drie levende riffen, twee in het sublitoraal van
de Jade, het derde ten zuiden van het eiland Sylt
(Figuur 5.10) (Vorberg, 1997). Het levende rif bij
Sylt is echter sinds 1993 niet meer waargenomen.
In de Jade zijn sinds 1996 alleen op de plaats van
levende riffen een hoop compacte klompen lege
buisjes gevonden bij baggerwerkzaamheden die
werden uitgevoerd in het kader van het BfG estuarium-monitoringprogramma (Nehring, ongepubliceerd). Daarnaast zijn op twee andere plaatsen in
de Jade waar in de jaren tachtig levende riffen zijn
gevonden (bij het eiland Mellum en tegenover Wilhelmshaven), in de afgelopen jaren bij BfG monitoring alleen lege buisjes gevonden (Figuur 5.10).
Omdat een groot aantal vers uitziende klompen
buisjes werd gevonden, kan niet worden uitgesloten dat er in de Waddenzee nog onontdekte levende riffen voorkomen. Er is aangetoond dat het cement dat door volwassen of pas gevestigde kokerwormen wordt uitgescheiden een krachtige stimulans vormt voor de larven om tot metamorfose te
komen en zich te vestigen (Jones, 1998). De larven
zijn ook in staat om langs biochemische weg oude
wormbuisjes te vinden die door dezelfde soort zijn
gebouwd (Vorberg, 1995). Derhalve bestaan er verscheidene potentiële vestigingsbodems voor spontane regeneratie van deze voor de Waddenzee karakteristieke biotoop. Het beschermingsbeheer
moet daarom gericht zijn op bescherming van zowel dode als levende riffen.
Onderzoeken in verband met rioolwater en andere verontreiniging doen vermoeden dat Sabellaria spinulosa niet bijzonder gevoelig is voor veranderingen in de kwaliteit van het water (Jones,
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Figuur 5.10. Recente waarnemingen van de Japanse
oester (Crassostrea gigas) en
de kokerworm Sabellaria
spinulosa in de Waddenzee.
Bron: Vorberg (1997); Nehring & Leuchs (1998); Reise
(1998, pers. comm.); Nehring
(ongepubliceerd).

1998). Riesen & Reise (1982) kwamen als eersten
met de hypothese dat de sublitorale riffen mechanisch verwoest zijn door de sleepnetten van de garnalenvisserij. Het voornaamste visgebied van de
garnalenvissers in de Waddenzee was en is de
glooiingen van de getijdegeulen. Het totale aantal
aanlandingen van de garnalenvisserij heeft gefluctueerd maar is sinds de jaren twintig niet toegenomen. De vloot is kleiner geworden maar daar staat
tegenover dat het visgerei groter en efficiënter is
geworden (Reise et al.,1989). Het uitsterven van riffen door visvangst met netten (zie Vorberg, 1997) is
een tweede belangrijke en plausibele reden voor de
waargenomen achteruitgang. Verder zijn sommige
litorale bodemgemeenschappen, met onder andere
kokerwormen, kwalpoliepen (Sertularia spp.) en
sponsen (Halichondria spp.), zeldzaam geworden
doordat het areaal mosselcultures in sublitorale delen van de Waddenzee is uitgebreid (zie ook paragraaf 5.8). Vorberg (1995, 1997) heeft ook de negatieve invloed beschreven van veranderingen in het
hydrologische regiem, door de aanleg van bouwwerken aan de kust (hoofdzakelijk dijken en dammen), op de ontwikkeling van Sabellaria-riffen. Ongetwijfeld hebben mosselteelt en grootschalige
bouwwerken negatieve gevolgen voor het aantal

riffen, maar aangenomen mag worden dat de permanente, directe, fysieke verstoring door garnalenvisserij een betere natuurlijke ontwikkeling van riffen heeft verhinderd. Naar het idee van Buhs & Reise (1997) om tot betere feitenkennis te komen,
zouden bepaalde getijgeulen moeten worden gesloten voor exploitatie van levende hulpbronnen,
waarbij de openblijvende kanalen als controle kunnen dienen.

5.9.4 Aanbevelingen
Monitoring van de geïntroduceerde Japanse oester
is nodig om effecten op de inheemse biota te onderzoeken. Natuurbescherming dient zich te richten op bescherming van zowel dode als levende Sabellaria-riffen. Te dien einde is het nodig sublitorale gebieden langs de glooiingen van een aantal nader te bepalen getijgeulen te vrijwaren van verstoring. Om meer te weten te komen over de populatiedynamiek van Sabellaria, dient monitoring in de
eerste plaats te worden uitgevoerd in gebieden
waar kort geleden Sabellaria-riffen zijn waargenomen.
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5.10 Enige vissoorten en de
garnaal

5.10.2 Lopende monitoring en actuele
gegevens

P.D. de Jong
K. Dahl
Th. Neudekker
R. Knust
C.J.M. van Berkel

Belangrijke informatiebronnen over de visfauna in
de Nederlandse en Duitse Waddenzee zijn de gegevens van de DYFS (Demersal Young Fish Survey) die
sinds 1969 steeds in de herfst wordt uitgevoerd
(Boddeke et al., 1969). Daarnaast de tijdreeksen van
bijvangstmonsters van de Duitse garnalenvisserij,
geëvalueerd voor de jaren 1954-1988 (Tiews, 1990;
Tiews & Wienbeck, 1990). In de Nederlandse Waddenzee wordt de DYFS uitgevoerd met een boomkor
met garnalennet. Dit levert betrouwbare informatie
op over de op de bodem levende soorten in de geulen dieper dan 2 m. De gehele vangst wordt geanalyseerd, met inbegrip van niet-commerciële soorten
en de Garnaal. In de Deense wateren is sinds de jaren zestig geen survey van juveniele vis meer uitgevoerd. Omdat het binnen het bestek van dit rapport
onmogelijk is een overzicht te geven van de stand
van alle vissoorten in de Waddenzee, zijn een aantal veel voorkomende soorten gekozen die de volgende groepen vertegenwoordigen:
• Karakteristieke residente soorten: Puitaal (Zoarces viviparus) en Zeedonderpad (Myoxocephalus
scorpius);
• Soorten die de Waddenzee als kinderkamer gebruiken: Schol, Haring en Tong (Solea solea);
• Soorten die het grootste deel van hun leven in
de Waddenzee doorbrengen maar erbuiten paaien: Bot, Vijfdradige Meun (Ciliata mustela) en
Harnasman (Agonus cataphractus);
• Soorten die opgroeien en leven in zoutwater en
paaien in rivieren (anadrome soorten): zalmachtigen, Houting (Coregonus oxyrhynchus), Zalm
(Salmo salar) en Zeeforel (Salmo trutta);
• Soorten die in zoetwater leven en in mariene
wateren paaien en opgroeien (catadrome soorten): Paling (Anguilla anguilla);
• Garnalen: Garnaal.

5.10.1 Inleiding
In de Waddenzee zijn 162 soorten vissen en prikken
waargenomen. Onder deze soorten zijn 72 dwaalgasten en bezoekers. Er behoren dus 90 soorten tot
de vaste visfauna. Twintig soorten zijn in minstens
één subregio bedreigd. Van deze 20 soorten zijn er
19 in het hele gebied bedreigd en zij zijn dan ook
op de trilaterale Rode Lijst geplaatst (Nordheim et
al., 1996). Ongeveer 30 soorten komen in de hele
Waddenzee voor (Zijlstra, 1978; Lozán et al., 1994).
Slechts een paar soorten brengen hun hele leven in
de Waddenzee door; dit zijn zogeheten residente
soorten (Zijlstra, 1978). De meeste soorten zijn alleen gedurende een deel van het jaar of een deel
van hun leven aanwezig en hun dichtheid in de
Waddenzee hangt ook af van factoren buiten de
Waddenzee zoals de intensiteit van de visvangst in
de Noordzee.
De Waddenzee is heel belangrijk voor een aantal
Noordzeesoorten als kinderkamer voor juvenielen.
Er zijn ook soorten die het grootste deel van hun leven in de Waddenzee doorbrengen maar erbuiten
paaien. Andere soorten paaien in de rivieren maar
leven als volwassen dieren grotendeels in de Waddenzee, zoals zalmachtigen .
De Waddenzee is een dynamisch milieu waar
fluctuatie in dichtheid, zoals bij veel soorten het
geval is, een natuurlijk verschijnsel is. Door de drastische teruggang van Groot zeegras in de Nederlandse Waddenzee ten gevolge van een ziekte in de
jaren dertig (zie paragraaf 5.6), zijn de Zeenaald
(Syngnathus typhle) en de Zeestekelbaars (Spinachia spinachia) uit het gebied verdwenen. Ook de
mens heeft invloed op de Waddenzee uitgeoefend.
Het afsluiten van de Zuiderzee in 1932 verkleinde
de Nederlandse Waddenzee en leidde tot het uitsterven van Haring (Clupea harengus) en Ansjovis
(Engraulis encrasicolus) in de Zuiderzee. Minder
lang geleden hebben toegenomen schelpdiervisserij
en mosselteelt gevolgen gehad voor de Nederlandse Waddenzee. De Jonge et al. (1993) en Lozán et
al. (1994) hebben een overzicht gegeven van deze
gevolgen en van andere veranderingen in de visfauna in de Waddenzee.
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De huidige toestand van de gekozen soorten uit
eerste drie groepen zal voor de Nederlandse Waddenzee worden besproken op basis van DYFS-gegevens uit de herfstonderzoeken sinds 1979. Voor de
Duitse Waddenzee kan er iets over deze drie groepen worden gezegd op basis van bijvangstmonsters
van de Duitse garnalenvisserij.
Voor de Haring is de Waddenzee een belangrijke
kinderkamer (Zijlstra, 1978; Corten & van der
Kamp, 1979) en bovendien is juveniele Haring een
belangrijke voedselbron voor vogels en zeezoogdieren. Het garnalennet dat bij het DYFS-onderzoek
wordt gebruikt is echter niet geschikt voor monitoring van pelagische soorten als juveniele Haring
(Breckling & Neudecker, 1994) en er is geen andere
omvattende informatiebron met betrekking tot de
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huidige kwaliteit van de Waddenzee als kinderkamer voor Haring. Hetzelfde geldt voor twee andere
belangrijke pelagische prooisoorten, Sprot (Sprattus sprattus) en Zandspiering (Ammodytes tobianus). Een ander beletsel voor een uitgebreidere evaluatie van de huidige toestand van de visfauna van
de Waddenzee is dat er geen ordelijk gegevensbestand bestaat met betrekking tot de huidige aantallen vissen in het litoraal en het sublitoraal.

5.10.3 Karakteristieke residente
soorten
Puitaal en Zeedonderpad vertonen sinds eind jaren
tachtig een neergaande trend in het Nederlandse
deel van de Waddenzee maar de Zeedonderpad is
zich de laatste tijd aan het herstellen (Figuur 5.11e,
f). Beide soorten zijn resident en brengen dus hun
hele levenscyclus in de Waddenzee door. Zij zijn geassocieerd met mosselbanken. De demersale eieren
van de Zeedonderpad worden tussen schelpen gelegd, terwijl de Puitaal volledig gevormde juvenielen van ongeveer vier centimeter lengte ter wereld
brengt. Beide soorten zijn afhankelijk van mosselbanken voor voedsel en schuilplaatsen. In de Duitse
tijdreeksen van garnalenbijvangst vertoont de Puitaal een andere trend, namelijk een sterke groei in
de jaren tachtig die sterker is langs de kust van
Sleeswijk-Holstein dan langs de kust van Nedersaksen (Tiews & Wienbeck, 1990). Mogelijkerwijs ver-
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Figuur 5.11. Trends in dichtheid van de Garnaal (Crangon crangon) en algemeen
voorkomende demersale vissoorten (alle lengten) in de
diepere geulen van de Nederlandse Waddenzee volgens de DYFS-herfstcijfers.
De vette lijn geeft het 5 jaar
voortschrijdend gemiddelde
aan (-2 jaar, + 2 jaar). Bron:
RIVO, IJmuiden, NL.
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schilt de dynamiek van deze kusten. Na een piek in
het midden van de jaren tachtig is de Duitse bijvangst van Zeedonderpad aan het dalen, wat overeenkomt met de Nederlandse DYFS-gegevens.

5.10.4 Soorten die de Waddenzee als
kinderkamer gebruiken.
Voor Schol en Tong is de Waddenzee een belangrijke kinderkamer (Zijlstra, 1978; Beek et al., 1989).
De volwassen vissen paaien in de Noordzee en de
larven worden door stromingen ver weggevoerd
naar de ondiepe wateren van de Waddenzee. Oudere juveniele vissen verlaten de Waddenzee. De Nederlandse DYFS-vangsten van Schol en Tong, die
grotendeels bestonden uit één- en tweejarige juvenielen, vertonen sinds eind jaren tachtig een dalende lijn maar in de afgelopen jaren lijkt Schol weer
in aantal toe te nemen (Figuur 5.11b, c). Gegevens
uit het Duitse deel van de DYFS betreffende de kust
van Sleeswijk-Holstein geven een soortgelijk resultaat aan voor Schol maar niet voor Tong. Het zou
echter zo kunnen zijn dat dit deel van de kust niet
erg belangrijk is voor de dynamiek van deze twee
populaties (Damm & Neudecker, 1996).
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5.10.5 Soorten die buiten de
Waddenzee paaien.
Bot, Vijfdradige Meun en Harnasman vertonen
geen duidelijke trend wat betreft de in de Nederlandse Waddenzee aanwezige hoeveelheid (Figuur
5.11g, h en i). Voor Bot geven de Duitse bijvangstgegevens piekwaarden aan voor 1987 en 1988, na
enige onregelmatige fluctuaties; dit wijkt enigszins
af van de Nederlandse DYFS-gegevens. De Duitse
bijvangstgegevens vertonen geen bijzondere trend
voor Vijfdradige Meun; Harnasman had een paar
piekwaarden in Nedersaksen in de vroege jaren zeventig. Bot en Vijfdradige Meun brengen het grootste deel van hun leven in de Waddenzee door en
verlaten het gebied alleen om in de Noordzee te
paaien. De paaigronden van de Harnasman zijn niet
precies bekend (Fonds, 1978).

5.10.6 Anadrome soorten
Drie zalmachtige soorten, Houting, Zalm en Zeeforel, kwamen vroeger algemeen voor in de Waddenzee. Zij paaiden in de rivieren en de juvenielen trokken naar de Waddenzee en de Noordzee om voedsel
te zoeken, waarna zij als volwassen vissen terugkeerden naar de rivieren. Tussen 1994 en 1997 is in
de Deense Waddenzee een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd naar het bestand van zalmachtige vissoorten en de effecten van visserij (Ejbye-Ernst &
Thiil Nielsen, 1997; Thiil Nielsen et al.,1997; Sivebeak et al., 1997).
Houting is in de jaren twintig en dertig van de
twintigste eeuw uit de Nederlandse en Duitse Waddenzee verdwenen en was in de late jaren tachtig
alleen nog te vinden in twee rivieren die in de
Deense Waddenzee uitmonden (Ejbye-Ernst et al.,
1988). Houting is in Denemarken op de Rode Lijst
geplaatst en aanvoer van deze soort werd in 1983
voor alle typen visserij verboden. Tussen 1987 en
1992 is een grootschalig programma uitgevoerd in
alle Deense rivieren om Houting uit te zetten. Het
genetisch materiaal daarvoor werd uit de kleine
overgebleven populatie in het Vidå riviersysteem
gehaald. Sinds 1995 is af en toe Houting gevangen
in het Elbe estuarium. In 1996 kende Houting een
reproducerend bestand van ongeveer 8700 vissen
in de zeven Deense rivieren die in de Waddenzee
uitmonden maar het aantal reproducerende vissen
was in sommige rivieren in de laatse vier jaren teruggelopen. Grote gebieden die potentiële paaigronden voor Houting zijn, zijn nog afgesloten door
menselijke bouwwerken en voor Houting onbereikbaar. Daarom is de natuurlijke productie van jonge
vis waarschijnlijk geringer dan de hoeveelheid uitgezette jonge vis vijf à tien jaar geleden.
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Zalm is in de jaren zestig uitgestorven in de rivieren die met het Deense Waddenzeegebied in
verbinding staan. Tegenwoordig wordt Zalm sporadisch aangetroffen in de estuaria van de Elbe en de
Eider. Deze vissen stammen hoogst waarschijnlijk
af van uitgezette Zalm. Zalm is sinds 1995 in Denemarken op grote schaal uitgezet. Het reproducerende Zalmbestand is nog steeds niet groot, minder
dan duizend vissen, een weerspiegeling van het feit
dat het grootschalig uitzetten van deze soort een
relatief nieuw initiatief is.
Zeeforel is in de Nederlandse en Duitse delen
van de Waddenzee zeldzaam. Hij wordt soms aangetroffen in de estuaria van de Elbe en de Eider en
in de Schlütt-geul. Men neemt aan dat deze vissen
afstammen van uitgezette Zeeforel. Uit een Deens
onderzoek is gebleken dat Zeeforel in geringe aantallen aanwezig is in de Waddenzee en in de meeste rivieren, in verhouding tot de geschatte capaciteit van de verschillende watersystemen (EjbyeErnst & Thiil Nielsen, 1997; Thiil Nielsen et al.,1997;
Sivebeak et al., 1997). Het reproducerende bestand
werd geschat op 9000 vissen en het aantal jonge
Zeeforellen dat de Waddenzee binnenkomt op
48 000, 15% van de geschatte optimale productie.
De natuurlijke productie van jonge Zeeforel is sinds
de jaren zeventig in alle rivieren met grote aantallen aangevuld. Het genetisch materiaal dat wordt
gebruikt in het programma om Zeeforel uit te zetten, is niet beperkt tot de plaatselijke populaties.
In Nederland is in 1996 een experimentele hevel
met pomp geïnstalleerd op het eiland Texel, bedoeld om vissen over de dijk te brengen. Deze is in
werking in het voorjaar, wanneer glasaal (jonge Paling) en Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus
aculeatus) van de Waddenzee naar het zoetwater
van het eiland proberen te komen. Uit monitoring
van het functioneren van de installatie bleek dat
aanzienlijke aantallen glasaal en stekelbaars het eiland op gingen. In het voorjaar van 1998 is bij Termuntenzijl in de provincie Groningen een tweede
hevel geïnstalleerd. De oorspronkelijke reden voor
de bouw van deze installaties was betere foerageermogelijkheden te bieden aan de Lepelaar. Het
is de bedoeling nog twee installaties te bouwen op
het Friese vasteland, bij Roptazijl en Zwarte Haan.

5.10.7 Catadrome soorten
De Waddenzee is een zeer geschikte habitat voor
juveniele Paling maar is niet zo belangrijk als kinderkamer, want zoetwater is de belangrijkste kinderkamer (Zijlstra, 1978). Volwassen Paling verlaat
haar juveniele habitat om naar haar verre paaigebied te trekken. De hoeveelheid Paling in de Nederlandse Waddenzee is na sterke toename aan het
eind van de jaren zeventig gestaag afgenomen (Fi-
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guur 5.11d). Deze achteruitgang is aan alle kusten
van West-Europa gesignaleerd en is niet gerelateerd aan veranderingen in de Waddenzee (Lozán et
al., 1994).

5.10.8 Garnaal
De Garnaal is een belangrijke prooisoort voor vissen
en vogels in de Waddenzee (Lozán, 1994). Daarom
wordt de toestand van de Garnaal tezamen met algemeen in de Waddenzee voorkomende vissoorten
in dit hoofdstuk behandeld, ook al is de garnaal
geen vis maar een schaaldier. Het niveau van commercieel aangevoerde garnalen schommelt in Europa rond 20 000 t/jr. (ICES, 1996) maar de kwantiteitsindicaties voor de Garnaal in de Nederlandse
DYFS-tijdreeks toont sinds het eind van de jaren
tachtig een dalende trend, al is de hoeveelheid in
de afgelopen jaren weer gestabiliseerd (Figuur
5.11a). Ook de Duitse gegevens voor de westkust
van Sleeswijk-Holstein (Neudecker & Damm, 1996)
geven vrij negatieve trends aan voor grotere Garnaal maar niet significant. De gemiddelde grootte
van Garnalen langer dan 50 mm kent sinds het
midden van de jaren vijftig een gestaag dalende
tendens in monsters van de Duitse commerciële
visserij op twee belangrijke aanlandingspunten
(Temming et al., 1993; Anon., 1996). Volgens Neudecker & Purps (1996) fluctueert de Europese garnalenaanvoer per (bijna) zes jaar tussen de 12 000
en de 28 000 ton. De intensiteit van de bevissing is
toegenomen maar lijkt nu stabiel te zijn. De gevangen Garnaal is in het algemeen kleiner dan in voorgaande jaren.

5.10.9 Evaluatie
De hoeveelheid juveniele Tong in de Nederlandse
Waddenzee toont een geleidelijke afname, met
twee pieken in 1987 en 1991. Deze pieken vallen
samen met bovengemiddelde recruitment van de
jaarklassen van 1987 en 1991 (Leeuwen et al.,
1994). Aan het eind van de jaren tachtig vreesden
visserijbiologen dat sommige subbestanden van
Tong tot zulke lage niveaus zouden worden teruggebracht dat de productie van nakomelingen gevaar zou kunnen lopen (Beek et al.,1989). Deze
vrees is afgenomen door het optreden van de sterke
jaarklassen van 1987 en 1991. Er blijft echter reden
tot zorg, gegeven de waarschijnlijkheid van toegenomen natuurlijke sterfte door koude winters in de
afgelopen jaren en vanwege de voortdurende hoge
mortaliteit ten gevolge van bevissing van Noordzee-Tong.
Wat betreft juveniele Schol, Puitaal en Zeedonderpad geldt dat toename tijdens de jaren tachtig
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werd gevolgd door geleidelijke afname daarna. Tegenwoordig zijn er tekenen dat juveniele Schol en
Zeedonderpad zich herstellen. Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal larven van Schol dat de Waddenzee binnenkomt, afneemt (van der Veer, pers.
comm.). Puitaal en Zeedonderpad zijn resident in de
Waddenzee. Derhalve moet de trend wat deze drie
soorten betreft direct aan de Waddenzee zijn gerelateerd.
De Jonge et al. (1993) legden een verband tussen, enerzijds, de toename van jonge Schol, Paling,
Puitaal en Zeedonderpad in de Nederlandse Waddenzee sinds de vroege jaren zestig en, anderzijds,
toename van troebelheid (zwevend stof), nutriënten en mosselcultures. Mosselcultures verschaffen
deze vissoorten voedsel, beschutting en wat de
Zeedonderpad betreft ook paaigronden. Het verband met nutriënten en troebelheid is minder duidelijk. Sinds het eind van de jaren tachtig is in de
Nederlandse Waddenzee een dalende trend van
troebelheid, nutriëntenniveau en mosselproductie
waargenomen en de huidige niveaus liggen ruim
onder de niveaus van de late jaren zeventig (van
Stralen, 1995). De Nederlandse Waddenzee is echter een zeer complex ecosysteem en het samenvallen van trends van bovengenoemde omgevingsfactoren en vissoorten impliceert niet per se een causaal verband. Bovendien kan er een verband bestaan
tussen de doelmatigheid van het materiaal dat bij
het onderzoek is gebruikt en troebelheid; geringere
troebelheid leidt bij veel soorten tot kleinere vangsten.
De dichtheid van juveniele Schol, Zeedonderpad
en Puitaal lijkt positief gerelateerd te zijn aan de
mosselzaadproductie in kweekgebieden. Dat blijkt
uit Figuur 5.12, waarin de veranderingen over een
periode van vijf jaar in de gemiddelde hoeveelheid
juveniele Schol, Puitaal en Zeedonderpad in drie
gebieden in de Nederlandse Waddenzee worden
weergegeven. In het Vliestroomgebied is de mosselproductie in sublitorale cultures hoog maar vindt
geen mosselzaadvisserij plaats. In het Marsdiepgebied zijn mosselcultures aanwezig en wordt tevens
gevist op sublitoraal mosselzaad. In het gebied ten
oosten van de Vliestroom zijn geen mosselcultures
en wordt niet op sublitoraal mosselzaad gevist.
Figuur 5.12 toont een hogere dichtheid juveniele Schol, Puitaal en Zeedonderpad in de gebieden
met mosselcultures (Vliestroom en Marsdiep) dan
in het gebied ten oosten van de Vliestroom waar
geen mosselcultures zijn. De neerwaartse trend bestaat in alledrie deze gebieden, met inbegrip van
het Vliestroomgebied en het gebied ten oosten
daarvan waar geen visserij op mosselzaad plaatsvindt. De achteruitgang van juveniele Paling wordt
aan alle kusten van West-Europa gesignaleerd en
houdt geen verband met veranderingen in de Waddenzee (Lozán et al., 1994).

Waddenzee QSR 1999

152

Biologie

2a Schol (P. platessa)
vangst/15 min
700
600
Vlie.

500
400

Mars.

300
200

Oost.W

100
0
1978

1984

1990

1996

2b Puitaal (Z. viviparus)
vangst/15 min
50
40

Vlie.

30

Mars.

20

Oost.W

10
0
1978

de soorten. In de Nederlandse Waddenzee lijkt een
trend te bestaan naar lagere dichtheidsniveaus van
juveniele Tong, juveniele Schol, juveniele Paling,
Puitaal en Zeedonderpad. Voor Bot, Vijfdradige
Meun en Harnasman zijn geen duidelijke trends gevonden in de Nederlandse Waddenzee. Waarschijnlijk ligt de oorzaak van de dalende trends voor juveniele Schol, Puitaal en Zeedonderpad in veranderingen in de Waddenzee. Of deze trend een teken is
van fundamentele veranderingen in het complexe
ecosysteem van de Waddenzee kan echter niet
worden beoordeld op grond van de schaarse gegevens ten aanzien van hoeveelheden aanwezige vis
die hier worden gegeven.
De garnalenaanvoer in Europa lijkt te schommelen rond een niveau van 20 000 ton en er zijn aanwijzingen dat de gevangen Garnalen gemiddeld
kleiner zijn dan voorheen. Voortgaande verbeteringen van de fysieke toestand van de rivieren lijkt de
belangrijkste factor te zijn in het verzekeren van
een voldoende bestand aan zalmachtige vissoorten.
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Beek (RIVO-DLO) en U. Damm (Instituut voor Zeevisserij, Hamburg).
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5.11.1 Inleiding
Figuur 5.12. Vijf-jaar voortschrijdend gemiddelde (-2
jaar, + 2 jaar) in drie gebieden in de Nederlandse Waddenzee: Vliestroom, Marsdiep en ten oosten van de
Vliestroom. Bron: herfstonderzoek DYFS, RIVO, IJmuiden, NL.

Er zijn aanwijzingen dat de visserij-inspanning met
betrekking tot de Garnaal over de jaren is toegenomen en zich nu stabiliseert, tenminste wat de Duitse garnalenvisserij betreft (Temming & Temming,
1992; Prawitt, 1995). Het verband tussen garnalenvisserij en de afnemende dichtheid van de Garnaal
in de Nederlandse Waddenzee is echter onduidelijk.

5.10.10 Conclusies
Systematische monitoring in de Nederlandse en
Duitse Waddenzee geschiedt alleen voor op de bodem levende soorten in de geulen die dieper zijn
dan twee meter en er is geen kennis voorhanden
over het litoraal, noch over niet op de bodem leven-
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De verschillende habitats in de Waddenzee hebben
ieder hun bijzondere betekenis voor broed- en trekvogels. De Waddenzee is belangrijk als broedgebied
en als pleisterplaats voor veel trekvogels die in het
gebied foerageren, ruien en rusten. Door het jaar
heen gebruiken tien tot twaalf miljoen individuen
van meer dan 50 soorten het gebied (Meltofte et
al., 1994), waaronder tegen de 400 000 broedparen
(Fleet et al., 1994).
Bij de beschrijving van het belang van de Waddenzee voor vogels is het essentieel broed- en trekvogels afzonderlijk te behandelen. De omvang van
vogelpopulaties wordt bepaald door sterfte en
broedsucces. Beide worden bepaald door de beschikbaarheid van voedsel, pleisterplaatsen en
broedplaatsen, en factoren als predatie, het weer,
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verstoring en vervuiling. Op de slikplaten van de
Waddenzee betekent het voedselaanbod niet simpelweg de voedselvoorraad maar spelen het gedrag
van prooisoorten, de weersomstandigheden, het
seizoen, de strengheid van de winter en menselijke
activiteiten een belangrijke rol. De overleving van
Eidereenden en Scholeksters in het bijzonder, is in
Nederland aangetast door jarenlange intensieve
mossel- en kokkelvisserij. Visserijafval heeft ook
gevolgen voor het voedselaanbod van broedpopulaties, bijvoorbeeld van de Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus).

5.11.2 Broedvogels
De Waddenzee is een belangrijk reproductiegebied
voor ruim 30 soorten kustvogels. Kokmeeuw (Larus
ridibundus), Zilvermeeuw en Scholekster zijn op het
ogenblik de meest voorkomende broedvogelsoorten
(Fleet et al., 1994; Melter et al., 1997). Hoewel de
Waddenzee van groot belang is als broedgebied, is
het belang ervan op Europese schaal zeer verschillend per soort. De belangrijkste in de Waddenzee
broedende vogels worden in Tabel 5.5 opgesomd.
De belangrijkste habitats voor de broedvogels
met de grootste populatiedichtheid zijn kwelders,
duinen en stranden. Typische kweldervogels zijn
Scholekster, Kluut (Recurvirostra avosetta), Tureluur (Tringa totanus) en Kokmeeuw. Soorten die
vooral in duingebieden broeden zijn bijvoorbeeld
Eidereend, Zilvermeeuw en Blauwe kiekendief (Circus cyaneus). Bontbekplevier (Charadrius hiaticula),
Strandplevier (Charadrius alexandrinus) en Dwergstern (Sterna albifrons) bouwen hun nesten op
stranden, primaire duinen en in zandkuilen. De
aangrenzende wetlands achter de dijken - veelal
gewonnen land - zijn belangrijke habitats voor
weidevogels zoals de Grutto (Limosa limosa),
Kemphaan (Philomachus pugnax) en eenden, zoals
de Slobeend (Anas clypeata). Voor sommige van deze soorten is de populatie in de Waddenzee de laatste jaren steeds belangrijker geworden vanwege
sterke teruggang van de populaties in de intensief
gebruikte landbouwgebieden landinwaarts (vooral
weilanden en ander grasland).
De foerageergebieden van de meeste broedvogels zijn de wadplaten met hun rijke aanbod aan
bentische dieren. Deze voedselbron en de distributie ervan, plus factoren als aanbod van broedplaatsen die niet worden verstoord (bijvoorbeeld door de
mens of door vee of predatoren) vormen de voornaamste factor die de distributie en omvang van de
broedende vogelpopulaties in het Waddenzeegebied bepalen. Broed- en foerageergebieden zijn gevoelig voor verstoring. Meeuwen, sterns en Kluten
vormen meestal grote kolonies, vooral in gebieden
waar weinig verstoring optreedt, en die gebieden
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liggen hoofdzakelijk op eilanden en in afgelegen
voorland.
Van 22 soorten broedt ten minste 1% van de
Noordwest-Europese populatie in de Waddenzee en
van 15 van die 22 soorten leeft meer dan 5% van
de Noordwest-Europese broedvogelpopulatie in de
Waddenzee (Fleet et al., 1994). Circa 43% van de
Noordwest-Europese populatie van de Lepelaar
(Platalea leucorodia) broedt in de Waddenzee. Het
belang van de Waddenzee voor deze soort neemt
snel toe vanwege toename van de populatie in de
westelijke Waddenzee. Circa 61% van de Noordwest-Europese populatie van de Kluut en circa 47%
van de Noordwest-Europese populatie van de
Strandplevier broedt in de Waddenzee. Voor de
laatste soort is de kust van Sleeswijk-Holstein van
groot belang. De Waddenzee is het laatste bastion
van de Lachstern (Gelochelidon nilotica) in Noordwest-Europa. De geringe omvang van de populatie
baart zorgen maar de laatste jaren lijkt het aantal
stabiel te zijn gebleven, zij het met fluctuaties.
In de afgelopen decennia zijn de populaties van
veel in de Waddenzee broedende vogelsoorten gegroeid, sommige zijn stabiel gebleven en andere
kleiner geworden, en enige nieuwe soorten hebben
het gebied gekoloniseerd en zijn gelukkig niet uitgestorven. Er zijn veel verschillende redenen waarom populaties groter of kleiner worden, van het effect van beschermingsmaatregelen tot het aanbod
aan konijnenholen tot grootschalige klimaatverandering, enzovoort. In sommige gevallen is sprake
van betere tellingen. Veel populaties vertonen een
positieve trend maar dat betekent niet dat al deze
soorten buiten gevaar zijn. Sommige soorten zijn
nog herstellende van drastische achteruitgang ten
gevolge van bijvoorbeeld jacht en eierenrapen in
het begin van de twintigste eeuw of van vervuiling
halverwege die eeuw.

5.11.3 Trekkende en pleisterende
vogels
De Waddenzee is één van de belangrijkste wetlands
voor trekkende watervogels (eenden, ganzen, steltlopers, meeuwen, sterns en andere soorten). Met
een oppervlakte van zo’n 4500 km2 aan litorale platen en, bovendien, aangrenzende kwelders en graspolders is het Waddenzeegebied van eminent internationaal belang als pleister-, rui- en overwinteringsgebied voor minstens 52 populaties van de 41
soorten die de Oost-Atlantische Vliegroute gebruiken (zie Tabel 5.6; Meltofte et al., 1994; Rösner et
al., 1994; Rösner et al., 1995; Poot et al., 1996; ook
voor de volgende twee alinea’s). Volgens de Conventie van Ramsar is een gebied van internationaal
belang voor een populatie of een soort wanneer ten
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Soort
Aalscholver
Lepelaar
Bergeend
Eidereend
Middelste Zaagbek
Blauwe Kiekendief
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Kievit
Bonte Strandloper
Kemphaan
Grutto
Wulp
Tureluur
Steenloper
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Lachstern
Grote Stern
Visdief
Noordse Stern
Dwergstern
Velduil

Nederland

Duitsland

Denemarken

NW-Europa

Bron

Waddenzee

Belang

13 600
500
6 000-9 000
5 000-7 000
6-9
130-150
100 000
8 900
600-1 000
500-750
500-700
252 000
0-1
800-1 100
97 000
6 500-8 000
23 000-30 000
90-100
30-45
225 000-275 000
11 000
19 000
90 000
0-1
9 100
15 -19 000
1 000-1 600
400-500
100-200

7 269
4 000-5 000
1 000
520
45
24 000-27 000
6 650
3 500-4 000
1 900
500
80 000-100 000
50
250-300
7 000-8 000
4 000-5 000
10 000-12 000
3
10
0-2
200 000-250 000
15 000
3 800
42 000
21 000
26
10 400
12 000
6 300
650
200-500

30 000
5 000
20 000-25 000
2 000-5 000
0-2
5000
4 000
200
2 000
50-60
50 000
500
500
800
300-400
4 000-6 000
20-30
0-5
210 000-230 000
30 000
2 400-2 700
60 000
165 000
5-10
5 000-6 000
1 500
7 000-7 300
420-450
25-40

36 200
500
46 000
?
27 000-133 000
1 800-2 800
207 000
20 000
5 600-6 400
12 500-13 800*
1 100-1 330
786 000
11 100**
96 000
104 000
74 500-89 000
164 000-172 000
9 000-21 000
140-170
100-180
1 600 000
512 000
185 000
1 200 000
f
35-45
40 000
74 000
400 000-670 000
3 600-3 700
4 400-25 000

e
g
g

262
217
4692
5976
15
120
39 133
12 138
20
1 378
569
9 241
51
286
2 312
863
12 388
3
2
1
128 882
6 086
17 386
89 533
6
28
16 981
14 000
6 300
647
68

+++
++
+
++
++
+++
++
+++
+
+
+
++
+
++
+
++
++
+++
+++
++
+
++
-

Tabel 5.5. Geschatte aantallen broedparen van een aantal soorten in de drie Waddenzeelanden en in Noordwest-Europa, het aantal
broedparen in de Waddenzee
in 1991 en het internationale belang van de populaties
in de Waddenzee. Internationaal belang: +++: ten
minste 25% van de Noordwest-Europese populatie
broedt in de Waddenzee; ++:
5-25% broedt in de Waddenzee; +: 1-5% broedt in
de Waddenzee; -: minder
dan 1% van de NoordwestEuropese populatie broedt in
de Waddenzee. Bron: a: de
Boer et al. (1993); b: Piersma
(1986); c: Stienen & Brenninkmeijer (1992); d: Meininger & Bekhuis (1990); e:
Osieck & Hustings (1994); f:
Kempf et al. (1989); g: nieuwe schatting op basis van
diverse bronnen of ongepubliceerde gegevens (Fleet et
al., 1991).
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minste 1% van de vliegroute-populatie het gebied
een deel van het jaar gebruikt.
Ganzen en eenden
Naar schatting bezoeken in de loop van een jaar
2.0-2.5 miljoen ganzen en eenden de Waddenzee.
Voor ten minste elf populaties ganzen of eenden is
het gebied van internationaal belang, dat wil zeggen, meer dan 1% van de populatie gebruikt dit gebied regelmatig. Voor zes populaties ligt deze waarde zelfs boven de 50%. Hiertoe behoren populaties
Russische en Baltische Brandganzen (Branta leucopsis), Rotganzen (Branta b. bernicla) en Noordwest-Europese Bergeenden, die het gebied bijna
voltallig bezoeken. Voor de Noordwest-Europese
populatie Bergeenden is de Waddenzee in juli en
augustus het enige ruigebied. De grootste aantallen
watervogels komen in de herfst voor; dan zijn er
geregeld meer dan een miljoen individuen aanwezig. Smienten (Anas penelope) en Eidereenden zijn
het talrijkst. Het grootste deel van de watervogels
blijft in zachte winters in het gebied, in strenge
winters trekken veel watervogels verder naar het
westen en zuidwesten. De meeste eenden verlaten
de Waddenzee vroeg in het voorjaar maar Rotganzen blijven tot eind mei voor zij naar hun broedgebied in Noord-Siberië vertrekken.

g
g
b, e
b, e
b
b
b
e
b
b
b, e
b
b
g
b
g
f
f
f
f
g
c, f
c
f, g
a
g

Steltlopers
Ieder jaar bezoeken naar schatting zes tot zeven
miljoen steltlopers de Waddenzee. Voor ongeveer
30 populaties Palearctische en Nearctische steltlopers (20 soorten) is het gebied van internationaal
belang en van twaalf van deze soorten komt meer
dan de helft van de populatie in de Waddenzee
voor. Voor de Zilverplevier (Pluvialis squatarola), de
Siberische vorm van de Kanoetstrandloper (Calidris
c.canutus), de Bonte strandloper (Caladris a. alpina)
en de Rosse grutto (Limosa lapponica) is het bijna
de hele vliegroutepopulatie. Het grootste aantal
steltlopers, 2.2 respectievelijk 2.6 miljoen, komt in
de late zomer en de vroege herfst voor, waarbij de
Bonte strandloper en de Scholekster het meest talrijk zijn. Sommige soorten ruien in dat seizoen. Ongeveer een miljoen steltlopers blijven tijdens zachte winters in de Waddenzee. In dat seizoen is het
gebied voor elf populaties van internationaal belang. Ook dan zijn de Scholekster en de Bonte
strandloper het meest talrijk. In het voorjaar neemt
het aantal toe tot maximaal 1.8 - 2.2 miljoen vogels begin mei. Voor ten minste 22 populaties is de
Waddenzee in het voorjaar van internationaal belang.
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Vogeltrekroutes
De soorten die overwinteren en pleisteren aan de
kusten van Europa en West-Afrika broeden in
Noordwest-Europa, in West- en Midden-Siberië, op
IJsland en Groenland en in het noordoosten van
Canada. De trekroutes van deze vogels zijn steeds
min of meer dezelfde en de meeste vogels bezoeken
jaar na jaar dezelfde pleisterplaatsen. Dergelijke locatieloyaliteit is in de Waddenzee onderzocht voor
onder andere Brandganzen (Ganter, 1994), Rotganzen (Prokosch, 1994; Ebbinge, 1992) en Bonte
Strandloper (Rösner, 1990). De voorspelbaarheid
van het trekgedrag van steltlopers maakte het mogelijk trekroutes te onderscheiden (vaak aangeduid
met de naam ‘Vliegroute’) (zie Piersma et al., 1987;
Wader Study Group, 1992). Door gegevens met betrekking tot de hele Vliegroute te combineren is
veel inzicht verkregen in de totale omvang van
populaties eenden, ganzen en zwanen (Monval &
Pirot, 1989) en ook steltlopers (Smit & Piersma,
1989).
Het feit dat er een nauwe samenhang bestaat
tussen enerzijds de Waddenzee, andere wetlands
elders in Europa en wetlands in West-Afrika en anderzijdfs de broedgebieden, betekent dat de omvang van de populaties kan worden bepaald door
verschillende factoren die waar dan ook op de
Vliegroute van invloed zijn. Aangezien er weinig
bekend is over de noordelijke broedgebieden van
deze vogels, is het meestal moeilijker de redenen
van populatieveranderingen van déze vogels vast te
stellen dan van vogels die in de Waddenzee broeden (zie Rösner, 1994; Smit & Zegers, 1994; Laursen & Frikke, 1997).

5.11.4 Factoren die van invloed zijn op
populaties
In het Waddenzeegebied zijn populaties broed- en
trekvogels over een lange periode onderzocht. De
resultaten van verbeterde en geharmoniseerde monitoring geven ons een goed overzicht van de aantallen en de distributie van de meeste soorten die
het Waddenzeegebied als broed-, pleister-, rui- of
overwinteringsgebied gebruiken (Fleet et al., 1994;
Meltofte et al., 1994; Rösner et al., 1994; Poot et
al., 1996; Melter et al., 1997). In veel gevallen bleken veranderingen in de omvang en distributie van
populaties te hebben plaatsgevonden. Het is nu
mogelijk om deze resultaten te gebruiken voor een
eerste evaluatie van de doelmatigheid van het beschermingsbeleid in de Waddenzee ten aanzien van
de vogels in de Waddenzee.
Veel soorten zijn in de afgelopen twintig jaar
toegenomen in de Waddenzee en maar weinig afgenomen. Van de broedvogels zijn Strandplevier,
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Bonte Strandloper en Dwergstern achteruitgegaan,
terwijl de Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Lepelaar, Eidereend, Scholekster, Kluut en verscheidene
meeuwensoorten toenamen. Van de trekvogels die
de Waddenzee als pleisterplaats gebruiken zijn de
Aalscholver, Rotgans, Brandgans, Eidereend,
Smient, Scholekster en Zilverplevier toegenomen.
De belangrijkste factoren achter de populatietoename van in de Waddenzee broedende soorten
zijn verbeterde bescherming tijdens het broedseizoen, sterke vermindering van het eierenrapen en
geringere vervuiling. Vermindering van de jachtdruk, zowel in de noordelijke broedgebieden als
langs de vliegroute, heeft misschien belangrijke gevolgen gehad voor de aantallen rustende Rotganzen en Brandganzen (Ebbinge, 1985; Ebbinge,
1991), Aalscholvers (Poot et al., 1996), en waarschijnlijk ook eenden en steltlopers als de Zilverplevier en de Bonte strandloper (Tubbs et al., 1992;
Rösner, 1997). Eutrofiëring kan ook de voedselsituatie zodanig hebben verbeterd dat het gevolgen
heeft gehad op de omvang van de populatie van
sommige soorten. De beschikbaarheid van bijvangst
kan hebben bijgedragen aan de populatiegroei van
een paar meeuwensoorten (Berghahn & Rösner,
1992; Garthe, 1996; Walter, 1997). Intensivering
van landbouwactiviteiten in de pleister- en overwinteringsgebieden bood Smienten en ganzen een
steeds aantrekkelijker voedselbron en kan niet alleen hun traditionele voedselgedrag maar ook, in
combinatie met weersomstandigheden in de winter, de omvang van hun populatie hebben beïnvloed
(van Roomen & Madsen, 1992; van Eerden et al.,
1996; Brunckhorst & Rösner, 1998).
Het algemene patroon dat hierboven is beschreven wordt ten dele beïnvloed door factoren buiten
het Waddenzeegebied, maar populatiegrootte is
ook afhankelijk van factoren die in een bepaald
land of in het gehele Waddenzeegebied een rol spelen. Het gaat daarbij vooral om de weersomstandigheden in de winter, de mossel-, kokkel-, en garnalenvisserij, het aanbod aan kwelders, het aanbod
aan niet geëxploiteerde strandhabitats en verstoring door mensen, inclusief jacht. Deze factoren
worden in het onderstaande nader besproken.
Weersomstandigheden
Door een lange serie relatief zachte winters vanaf
1987/88 kon het aantal Smienten dat in het Waddenzeegebied en voornamelijk in het noordoostelijk
deel overwinterde, toenemen. In de strenge winters
1995/96 en 1996/97 is het winteraantal van deze
soort echter sterk gedaald (Brunckhorst & Rösner,
1998). De aantallen pleisterende Rotganzen en
broedende en pleisterende Scholeksters zijn misschien ook door de winterweersomstandigheden
aangetast (Camphuysen et al., 1996; Günther, ongepubliceerd). Deze drie soorten trekken niet alleen
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Vogelnaam
Latijn

Engels

Deens

Duits

Nederlands

Phalacrocorax carbo
Branta leucopsis
Branta bernicla
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas crecca
Aras platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Somateria mollissima
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta

Cormorant
Barnacle goose
Brent goose
Shelduck
Wigeon
Teal
Mallard
Pintail
Shoveler
Eider
Oystercatcher
Avocet

Skarv
Bramgås
Knortegås
Gravand
Pibeand
Krikand
Gråand
Spidsand
Skeand
Ederfugl
Strandskade
Klyde

Kormoran
Nonnengans
Ringelgans
Brandgans
Pfeifente
Krickente
Stockente
Spießente
Löffelente
Eiderente
Austernfischer
Säbelschnäbler

Aalscholver
Brandgans
Rotgans
Bergeend
Smient
Wintertaling
Wilde Eend
Pijlstaart
Slobeend
Eidereend
Scholekster
Kluut

Charadrius hiaticula

Ringed plover

Stor Praestekrave

Sandregenpfeifer

Bontbekplevier

Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus

Kentish plover
Golden plover
Grey plover
Lapwing
Knot

Hvidbrystet Praestekrave
Hjejle
Strandhjejle
Vibe
Islandsk Ryle

Seeregenpfeifer
Goldregenpfeifer
Kiebitzregenpfeifer
Kiebitz
Knutt

Strandplevier
Goudplevier
ZiIverplevier
Kievit
Kanoetstrandloper

Calidris alba
Calidris ferruginea
Calidris alpina

Sanderling
Curlew sandpiper
Dunlin

Sandløber
Krumnæbbet Ryle
Almindelig Ryle

Sanderling
Sichelstrandläufer
Alpenstrandläufer

Drieteenstrandloper
Krombekstrandloper
Bonte Strandloper

Philomachus pugnax
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus

Ruff
Bar-tailed godwit
Whimbrel
Curlew
Spotted redshank
Redshank

Brushane
Lille Kobber-sneppe
Lille Regnspove
Stor Regnspove
Sortklire
Rødben

Kampfläufer
Pfuhlschnepfe
Regenbrachvogel
Großer Brachvogel
Dunkler Wasserläufer
Rotschenkel

Kemphaan
Rosse Grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur

Tringa nebularia
Arenaria interpres

Greenshank
Turnstone

Hvidklire
Stenvender

Grünschenkel
SteinwäIzer

Groenpootruiter
Steenloper

Larus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus marinus

Black-headed gull
Common gull
Herring gull
Great black-backed gull

Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Svartbag

Lachmöwe
Sturmmöwe
Silbermöwe
Mantelmöve

Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw

naar overwinteringsgebieden met een milder klimaat, maar kennen in strenge winters ook een hogere mortaliteit en vanwege deze twee factoren
ligt het aantal vogels dat tijdens strenge winters in
het Waddenzeegebied overwintert lager. In de jaren
negentig werden de effecten van de weersomstandigheden in de winter op de populaties versterkt
door gering broedsucces van de Rotgans en een geringer voedselaanbod voor de Scholekster vanwege
de schelpdiervisserij in Nederland (zie hieronder).
Koud en nat weer en hoge vloed in het late voorjaar/de vroege zomer hebben negatieve effecten op
het broedsucces van vogels als de Kluut, Strandplevier en sterns, bijvoorbeeld in 1991.
Mossel- en kokkelvisserij
Eidereenden hebben de laatste tijd te lijden gehad
van menselijk overexploitatie van de mossel- en

Waddenzee QSR 1999

kokkelbestanden. Gebieden in Denemarken en Nederland waar overexploitatie voorkwam, werden
verlaten (Laursen & Frikke, 1987; Baptist et al.,
1997). Het effect is vastgelegd in populatie-, ecologische en migratieparameters over een periode van
ten minste tien jaren (Laursen et al., 1997). Ook
voor Scholeksters zijn de gevolgen van overbevissing van schelpdiervoorraden ernstig geweest. In
Denemarken is de ruimtelijke verspreiding veranderd en zijn de herfstaantallen afgenomen (Laursen
et al., 1997). Vooral tijdens de winter is voor Scholeksters het voedselaanbod in overbeviste gebieden
beperkt, wat in elk geval in Nederland tot extra
mortaliteit heeft geleid (Camphuysen et al., 1996;
Ens et al., 1996; Meire, 1996). In Denemarken heeft
de mosselvisserij duidelijke gevolgen gehad voor
zowel Scholeksters als Eidereenden. Door de intensieve mosselvisserij tot 1984 namen ze in aantal af
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286 000
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Populatie areaal

Max. Waddenzee

NW Europa
NW-Rusland en Oostzee (broedvogel)
Siberië (subsp. B.b.bernicla)
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NW Europa winter
NW Europa winter
NW Europa winter
NW Europa winter
NW Europa (winter)
Europa
E Atlantic Flyway (winter N/W Afrika, Europa)
E Atlantic Flyway (broedvogel W Europa,
W Middellandsezeegebied)
E Atlantic Flyway(2 populaties: winter N/W/Z Afrika
en Europa)
E Atlantic Flyway
NW Europa (broedvogel)
E Atlantic Flyway (winter)
Europa (broedvogel)
E Afrika (winter): C.c. canutus; W Afrika (winter):
C.c. islandica; E Atlantic (winter)
E Atlantic (winter)
E Atlantic Flyway (winter W Afrika/ZW Europa)
E Atlantic Flyway: C.a.alpina; Europa/N Azië,
C.a.schinzii UK/Ierland/Oostzee
W Afrika (winter)
W Atlantic Flyway (winter W Palearctis enZ/W Afrika)
E Atlantic Flyway (W Afrika/Europa)
E Atlantic Flyway (broedvogel Europa)
E Atlantic Flyway (W Afrika/Europa)
E Atlantic Flyway; T.t. totanus; winter E Atlantic,
T.t.robusta NO Europa
E Atlantic Flyway (W Afrika/Europa)
E Atlantic Flyway (2 populaties: winter
W Pelearctis, W/Z Afrika)
NW Europa (broedvogel)
NW Europa (broedvogel)
NW Europa (broedvogel)
E Atlantic (broedvogel)

tot zij alleen nog in het noordelijk deel van de Waddenzee voorkwamen, waar nog Mossels waren. De
populaties van deze twee soorten zijn sindsdien
weer gegroeid (Laursen et al., 1997).
Het is niet duidelijk of de recente achteruitgang
in de winteraantallen van Scholeksters in de Waddenzee bij Sleeswijk-Holstein (Günther, ongepubliceerd) is veroorzaakt door uitputting van de eulitorale mosselbanken in Sleeswijk-Holstein. Bij een
langetermijnonderzoek rond het eiland Griend hebben Piersma & Koolhaas (1997) vastgesteld dat de
schelpdiervisserij bepaalde onverwachte gevolgen
had gehad voor zowel sedimenten als voor de
Kanoetstrandloper, een arctische steltloper. Hun
conclusie luidde: ”Schelpdiervisserij heeft verlies
van de oorspronkelijke bestanden tweekleppigen
veroorzaakt. De met de visserij samenhangende sedimentaire veranderingen hebben negatieve gevol-
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Pi
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812
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SP
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Tabel 5.6. Lijst van watervogelsoorten in de Waddenzee.
De gegevens betreffende de
omvang van populaties volgen in hoofdzaak de recente
evaluatie door Rose & Scott
(1994). De oorspronkelijke
bronnen waren: BM: Beintema & Muskens (1983); DP:
Davidson & Piersma (1992),
Lloyd et al. (1991); MP:
Monval & Pirot (1989); Pi:
Pirot et al. (1989); RS: Rose
& Scott (1994); SP: Smit &
Piersma (1989). *: gegevens
omtrent de omvang van de
populatie komen uit de oorspronkelijke bron. Maximum
aantallen in de Waddenzee
berusten op de resultaten
van synchrone tellingen die
zijn geanalyseerd door Meltofte et al. (1994) of Rösner
et al. (1994).

gen voor de vele tere elementen van bentische gemeenschappen. Vervolgens worden ook de van het
zoöbenthos afhankelijke steltloperpopulaties aangetast. Daardoor kunnen natuurlijke processen niet
ongestoord voortgang vinden in estuariene gebieden (zoals het Waddenzeegebied) waar moderne en
grootschalige schelpdiervisserij-activiteiten zijn
toegestaan.” Voorlopig moet worden geconcludeerd dat de schelpdiervisserij in grote delen van
het Waddenzeegebied de grenzen van duurzame
exploitatie verre overschrijdt.
Garnalenvisserij
De garnalenvisserij brengt grote hoeveelheden bijvangst met zich mee, waarvan het grootste deel
door meeuwen wordt gegeten. Deze additionele
voedselbron heeft zeer waarschijnlijk invloed op
hun aantallen in de Waddenzee (Berghahn & Rös-
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ner, 1992; Walter, 1997). De bijvangst in de offshore garnalenvisserij was de belangrijkste factor in
de toename van de Kleine mantelmeeuw (Garthe,
1996). De bijvangst heeft vooral gevolgen voor het
aantal broedvogels maar maakt het waarschijnlijk
ook voor grotere aantallen trekkende meeuwen
mogelijk in het Waddenzeegebied te blijven. De
hoeveelheid bijvangst is onderzocht in de Noordzee
(van Marlen et al., 1998; Revill et al., 1999). Er zijn
nog geen beperkingen gesteld aan de hoeveelheid
bijvangst en alleen in de Deense Waddenzee en de
kernzone van het Hamburgse Nationale Park zijn
visserijvrije zones ingesteld. Deze factor zal derhalve een kunstmatige invloed op de populaties zeevogels blijven uitoefenen.
Beschikbaarheid van kwelders
De grote bedijkingswerken die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd, hebben de oppervlakte aan
kwelders sterk verminderd en daardoor het aanbod
aan broedplaatsen voor kustwatervogels en aan
foerageeergebieden voor ganzen en smienten. Zelfs
bedijkte polders die als natuurreservaten worden
beheerd, compenseren het verlies van slikplaten en
kwelders niet. Het spectrum aan vogelsoorten dat
dit soort gebieden gebruikt, verschilt van dat vóór
de bedijking (Hötker & Kölsch, 1993; Hötker, 1994).
Hoewel sommige soorten profiteren van nieuwe
habitats in bedijkte gebieden, zoals de Strandplevier van open zandterreinen (Potel et al., 1998) en
de Smient van het massaal voorkomen van Zeekraal
(Salicornia spp.), maakt de natuurlijke vegetatiesuccessie dergelijke gebieden al snel minder aantrekkelijk voor deze soorten. Van de resterende
kwelders zijn de intensief begraasde als broedgebied minder aantrekkelijk voor een aantal soorten
waaronder de Tureluur en eenden. Mogelijkerwijs
wordt het huidige, gereduceerde kwelderareaal in
de toekomst een beperkende factor voor de groeiende herbivore vogelpopulaties. Derhalve kan het
trilaterale besluit geen verdere bedijking of enige
andere aantasting van kwelders toe te laten voor
deze populaties zeer belangrijk blijken te zijn. De
afgenomen begrazing van kwelders in de laatste jaren heeft plaatselijk geleid tot toegenomen aantallen broedparen van sommige soorten, onder andere
de Tureluur (Hälterlein, 1996; Melter et al., 1997).
Het staat momenteel ter discussie of hierdoor ook
de aantallen ganzen en Smienten die de kwelders
benutten, zijn afgenomen (Rösner & Stock, 1994;
Brunckhorst & Rösner 1998; Stock & Hofeditz, ongepubliceerd)
Aanbod aan niet geëxploiteerde strandhabitats
Sommige strandhabitats, zoals primaire duinen,
hebben grote waarde voor sommige broedvogels.
Veel van deze plaatsen worden echter door mensen
gebruikt en zijn daardoor niet beschikbaar als
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broedgebied. De Dwergstern en de Strandplevier
hebben hier het meest last van, wat gevolgen heeft
voor hun broedsucces (Schulz & Stock, 1991; Stock,
1994). Om deze reden worden deze twee soorten
als bedreigd beschouwd wat betreft het Waddenzeegebied (Nordheim et al., 1996). Het is duidelijk
dat het natuurbeleid voor de Waddenzee onvoldoende effect heeft gesorteerd wat betreft de bescherming van habitats waar het toeristisch belang
strijdig is met de belangen van de broedvogels (Potel et al., 1998). De volksvoorlichting dient te worden uitgebreid en de zoneringssystemen dienen te
worden verbeterd, of nieuwe ontwikkeld, opdat
toerisme en een gezonde vogelstand samengaan.
Menselijke verstoring van trekvogels
De onmiddellijke gevolgen van menselijke verstoring van vogels, bijvoorbeeld door wandelaars en
langsvarende schepen, mogen duidelijk zijn: de vogels vliegen weg (Laursen et al., 1997). Het is heel
wat moeilijker de gevolgen hiervan op de lange termijn voor vogelpopulaties te beoordelen (Davidson
& Rothwell, 1993; Madsen & Fox, 1995). Het is duidelijk dat dergelijke verstoringen - met inbegrip
van jagen, zie ook hieronder - gevolgen hebben
voor de plaatselijke distributie van vogels. Dergelijke verstoring heeft ook minder in het oog springende gevolgen, namelijk op het energiebudget van de
vogels en daarom op hun overleving en broedsucces (Ebbinge, 1985; Madsen, 1994; Knoke & Stock,
1998; Ebbinge & Spaans, 1995; Madsen & Fox,
1995; Stock et al., 1995; Stock & Hofeditz, 1997).
Bijna de hele Noordwest-Europese populatie Bergeenden ruit in Sleeswijk-Holstein in het buitengebied van het Elbe estuarium, ten westen van het
schiereiland Friedrichskoog. In juli en augustus verzamelen zich hier ongeveer 200 000 vleugellamme
vogels. De meest aannemelijke verklaring voor dit
verschijnsel is dat dit gebied in vergelijking tot andere delen van het Waddenzeegebied een groot gebied is met weinig scheepsverkeer, dat bovendien
ook bij eb voor wandelaars moeilijk te bereiken is
(Kempf, ongepubliceerd).
Al met al moet de slotsom zijn dat het trilaterale doel om te zorgen voor ongestoorde rust- en ruigebieden van voldoende grootte voor trekvogels,
die in de buurt liggen van de foerageergebieden
van die vogels, nadere uitwerking behoeft. Eén
voorbeeld: de resterende ruigebieden van de Bergeend waar weinig menselijke verstoring plaatsvindt, moeten worden gehandhaafd door daar alle
plezier- en andere scheepvaart tijdens het ruiseizoen te verbieden.
Jacht
In alle landen is in de afgelopen jaren de jacht in
het Waddenzeegebied verminderd of opgehouden.
Dit heeft al geleid tot vermindering van de vlucht-
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afstand, vooral van Rotganzen en Brandganzen.
Terwijl vroeger bijna alle Wulpen (Numenius arquata) het Deense deel van de Waddenzee tijdens
het jachtseizoen verlieten (Meltofte et al., 1994) is
het aantal van deze verstoringsgevoelige soort
aanmerkelijk toegenomen sinds de jacht op Wulpen
in Denemarken is uitgebannen (Laursen & Frikke,
1997). De eerste tekenen wijzen erop dat het trilaterale besluit de jacht op watervogels in de Waddenzee gefaseerd uit te bannen (of, in het Deense
deel, aanzienlijk te verminderen) positieve resultaten zal opleveren doordat het beschikbare gebied
groter is, en de periode langer, waarin de vogels
naar voedsel kunnen zoeken en rusten, waardoor de
vogels in betere conditie zijn (Laursen et al., 1997).
Ook zal de trilaterale doelstelling om tot natuurlijke vluchtafstanden voor wadvogels te komen
meetbaar zijn.
Windturbines
Windmolens en het gebied tot 500 m rondom de
installaties worden door watervogels niet als
broed- of rustgebied gebruikt, evenmin als hoge
constructies in het algemeen. Trekvogels vliegen er
nog verder omheen. Naast het verlies aan terrein,
de grootste bedreiging, is in het gebied met intensief gebruikte vliegroutes langs de Noordzeekust
direct verlies van vogels mogelijk bij slecht weer en
’s nachts. Het is mogelijk dat windturbines achter
de dijken langs de Waddenzee vogelpopulaties in
de Waddenzee aantasten door aanvullende hoogwater-rustgebieden te vernietigen bij uitzonderlijk
hoge waterstanden na stormen of springvloed. En
groot aantal vogels maakt gebruik van deze binnendijkse gebieden. Het trilaterale beleid dient op
dit probleem opmerkzaam te zijn en zich te concentreren op de mogelijkheden in voldoende alternatieve rustgebieden te voorzien.
Dankbetuiging
De hulp van de volgende personen, die eerdere versies van de tekst hebben becommentarieerd en/of
gegevens voor dit QSR-hoofdstuk hebben aangedragen, is van grote waarde geweest: Klaus Günther, Bernd Hälterlein, Karsten Laursen, Petra Potel
en Bettina Reineking.
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5.12 Zoogdieren
P.J.H. Reijnders
B. Reineking

5.12.1 Inleiding
De Gewone zeehond (Phoca vitulina), de Grijze zeehond (Halichoerus grypus) en de Bruinvis (Phocoena phocoena) kunnen als in de Waddenzee inheemse soorten worden beschouwd. In de kustzone van
de Noordzee grenzend aan de Waddenzee worden
Bruinvissen, Tuimelaars (Tursiops truncatus), Witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris) en Witflankdolfijn (Lagenorhynchus acutus) min of meer
regelmatig waargenomen. In feite is alleen de
Bruinvis, en vroeger de Tuimelaar, inheems in het
gebied tussen de eilanden en het vasteland.
In de afgelopen tien jaar zijn aan de kusten van
de Waddenzee exemplaren van de Bruinvis, de Witsnuitdolfijn en de Gewone dolfijn (Delphinus delphis) aangespoeld. Daarnaast vond men karkassen
van individuele exemplaren van de Griend (Globicephala melas), de Witte dolfijn (Delphinapterus
leucas), de Dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata), de Gewone vinvis (Balaenoptera physalus), de
Bultrug (Megaptera novaeangliae) en de Potvis
(Physeter macrocephalus).

5.12.2 Bruinvis
De Bruinvis is wijd verbreid in de hele Noordzee en
de aangrenzende wateren. In het kader van het EUproject SCANS zijn in 1994 in de Noordzee en aangrenzende wateren populatie-onderzoeken uitgevoerd (Figuur 5.13) (Hammond et al., 1995). Door
middel van systematische populatie-onderzoeken
per schip en door middel van luchtfotografie is
vastgesteld dat er ongeveer 230 000 Bruinvissen
verspreid over het hele Noordzeegebied voorkomen.
In de Sleeswijk-Holsteinse en Deense delen van de
Waddenzee werden ongeveer 5900 Bruinvissen gesignaleerd. In vergelijking tot andere delen van de
Noordzee is er een uitzonderlijk hoge dichtheid van
moeder-kalfgroepen in dit gebied (de zoogtijd
duurt bij deze soort ongeveer acht maanden) (Kremer et al., 1990; Sonntag et al., 1997). Bovendien
zijn in dit gebied hoge aantallen aangespoelde
bruinviskalveren waargenomen. De conclusie is gewettigd dat het Duits-Deense gebied ten noorden
van Sylt voor Bruinvissen een belangrijke rol speelt
als opgroeigebied.
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Figuur 5.13. Verspreiding van
Bruinvissen (Phocoena phocoena) in 1994 op basis van
de bevindingen van het
SCANS Project.
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Vervuiling
Ecotoxicologische analyses van weefselmonsters
van dode dieren die in de Waddenzee zijn gevonden, wijzen uit dat Bruinvissen (uit de Noordzee)
met aanzienlijke hoeveelheden kwik (Siebert, 1995)
en gechloreerde-koolwaterstofverbindingen belast
zijn (Aquilar & Borrell, 1995; Reijnders & de RuiterDijkman, 1995; Vetter et al., 1996). Hoewel er bij
sommige kleine walvisachtigen zeer hoge gechloreerde-koolwaterstofniveaus zijn aangetroffen, is
er geen rechtstreeks bewijs voor schadelijke effecten van deze verbindingen equivalent aan wat bij
zeehonden wordt aangetroffen. In het algemeen
zijn de gechloreerde-koolwaterstofniveaus in het
weefsel van walvisachtigen lager dan de niveaus
die bij zeehonden in de Waddenzee en de Oostzee
worden aangetroffen (Reijnders & de Ruiter-Dijkman, 1995). Het is nog niet duidelijk welke rol deze
toxische verbindingen hebben gespeeld bij de afna-

me van bruinvispopulaties in de afgelopen decennia. Reijnders (1992) en Reijnders et al. (1995b)
stellen dat vervuiling geen primaire factor is geweest maar een schadelijke factor kan zijn geweest
naast andere.
Verstoring
Kleine walvisachtigen zijn bijzonder gevoelig voor
verstoring door hogesnelheidsvaartuigen (bijvoorbeeld jet-ski’s) en voor de neveneffecten van visserij (bijvangst). Watersportboten, schepen, seismisch
onderzoek en oliewinning in zee veroorzaken veel
lawaai onder water, dat de communicatie- en
oriëntatiesystemen van kleine walvisachtigen zou
kunnen verstoren. Er bestaat gevaar van aanvaring
door hogesnelheidsvaartuigen, omdat walvisachtigen en walvissen de verplaatsing daarvan niet
nauwkeurig kunnen waarnemen, en van permanente scheiding van moeders en kalveren door het la-
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waai. Het bewijsmateriaal betreffende de effecten
van lawaai op kleine walvisachtigen is echter niet
eenduidig. Ze worden vaak waargenomen in gebieden met veel scheepvaart. Daarentegen is bij sommige soorten waargenomen dat zij reageerden op
harde geluiden op enkele mijlen afstand (Richardson et al., 1995).
Bijvangst
Onbedoelde (als bijvangst) verstrikking en mortaliteit in visnetten is een mondiaal probleem dat veel
soorten kleine walvisachtigen treft. Bijvangst en de
gevolgen daarvan zijn waarschijnlijk de grootste
bedreiging voor kleine walvisachtigen, vooral
Bruinvissen (zie bijvoorbeeld ASCOBANS 1994;
Donovan & Bjørge, 1994). Grote aantallen karkassen bij de Deense kust, die verwondingen door netten vertonen of afgesneden vinnen en staartvinnen,
wijzen op aanzienlijke stress bij de populatie door
toedoen van de visserij (zie bijvoorbeeld Reijnders,
1992). Bijvangst (bijvoorbeeld in zeegnetten) is de
voornaamste bedreiging voor jonge, onervaren dieren. Volgens Vinther (1995), zich baserend op extrapolatie van de uitkomsten van één onderzoek,
bedraagt het aantal Bbruinvissen dat bij de Deense
tong-, tarbot- en kabeljauwvisserij wordt gevangen
ongeveer 5000 per jaar, en ongeveer 7000 dieren
per jaar voor de hele Deense Noordzee haringvloot.
Meer dan 95 % van de bijvangst van de Duitse visserij werd gevangen bij visvangst met staande netten. Het is niet mogelijk het huidige niveau van de
bijvangst te kwantificeren, maar het huidige bewijsmateriaal doet vermoeden dat het laag is (Kock
& Benke 1996). Er zijn geen schattingen van de bijvangst van de Bruinvis beschikbaar voor de Nederlandse visserij (Hammond et al., 1995). Hoewel
exacte cijfers over de bruinvisbijvangst ontbreken,
evenals over de relatieve dichtheid van Bruinvissen,
is het duidelijk dat in veel gebieden de bijvangst
boven het niveau van 2% ligt dat door ASCOBANS
en IWC is vastgesteld als het niveau waarboven de
populatie zich niet kan herstellen. Het vergaren van
bijvangstgegevens en ook populatiegegevens als
bestandsstructuur en relatieve dichtheid, wordt
dringend nodig geacht.

5.12.3 Grijze zeehond
Sinds de jaren zestig zijn regelmatig groepen Grijze
zeehonden waargenomen op afgelegen zandplaten
in de Waddenzee. Tegenwoordig zijn er twee broedplaatsen in het Waddenzeegebied, één in Nederland en één in Sleeswijk-Holstein. De Nederlandse
groep Grijze zeehonden is pas sinds 1980 een echte
kolonie. Een afgelegen zandbank bij Terschelling
diende de dieren tot ongeveer vier jaar geleden als
broedplaats. Deze zandbank bij Terschelling ligt
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buiten het Nederlandse beschermingsgebied en is
nu door erosie bijna verdwenen. De dieren zijn naar
een relatief stabiele, grotere zandbank vertrokken
die in de meer beschutte Waddenzee ligt tussen
Vlieland en Terschelling. Deze plek ligt in het gebied
van het Staatsnatuurmonument Waddenzee en er
geldt bijzondere bescherming voor; het is tussen 15
mei en 15 september niet toegankelijk voor het algemene publiek. In de periode van februari tot april
worden de jaarlijkse maximumaantallen in de kolonie geteld. In 1998 werden in de kolonie 351 dieren
geteld (J. van Dijk en D. Kuiper, pers. comm.). Sinds
1985 worden er jongen geboren en het aantal jongen schommelde in de eerste vijf jaar rond de vijf
per jaar. Daarna nam het aantal jongen toe en het
bedraagt sinds 1994 minstens 30 per jaar. De kolonie wordt in geringe mate aangevuld door vrijgelaten zeehonden die in de zeehondencrèches van Pieterburen en Ecomare zijn verzorgd (Reijnders et al.,
1995a). De groei van het bestand kan echter niet
alleen uit het geboorteaantal worden verklaard,
omdat rekening moet worden gehouden met normale sterftecijfers en mogelijke migratie van zowel
sommige vrijgelaten dieren als in de kolonie geboren jongen. Immigratie uit andere gebieden (zoals
het eiland Farne) en, in mindere mate, herintroductie hebben de kolonie doen groeien.
Sinds 1967 is regelmatig een groep van ongeveer 40 Grijze zeehonden waargenomen op de in de
Noordzee gelegen zandbanken bij Amrum en
Theeksand in Sleeswijk-Holstein. De herkomst van
de dieren is niet geheel duidelijk. Sinds 1983 worden geboorten van jongen bij deze Grijze zeehonden waargenomen en in 1988 is voor het eerst
vastgesteld dat jonge dieren de volwassenheid bereikten. Tegenwoordig leeft er een tweede reproducerende kolonie van ongeveer 30 tot 40 dieren, met
een piek van 88 individuen tijdens de ruitijd op
Jungnamensand, een instabiele zandbank vlakbij
een drukke scheepvaartroute. Deze bank ligt in zone I van het Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer (Vogel & Koch, 1992).
Buiten het broedseizoen komen Grijze zeehonden in een veel groter gebied dan hun broedgebieden voor en verblijven ze, zij het in veel kleinere
aantallen, op andere zandbanken in en rond de hele Waddenzee. De huidige populaties Grijze zeehonden in de Waddenzee kunnen niet als levensvatbaar worden beschouwd. Het bestand in Nederland groeit voornamelijk dankzij immigratie vanuit
Groot-Brittannië. Grijze zeehonden hebben hoge
zandbanken (die tijdens hoogwater niet onderstaan) of stranden en kwelders nodig in de werpen zoogperiode. In deze perioden mogen hun gebieden niet verstoord worden. Voorts zij opgemerkt
dat er geen gegevens beschikbaar zijn omtrent de
natuurlijke reproductiecapaciteit noch over de
overleving van Grijze zeehonden in de Waddenzee.
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Figuur 5.14. Aantallen getelde Gewone zeehonden (Phoca vitulina) in de Waddenzee
gedurende 1975-1998.
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5.12.4 Gewone zeehond
Zeehondenepidemie
De groei van de populatie Gewone zeehonden in de
hele Waddenzee, die midden jaren zeventig een
aanvang nam, eindigde abrupt door het uitbreken
van een virus in 1988 (Schwarz & Heidemann,
1994) en in 1989 werden maar 4400 dieren geteld
(Figuur 5.14). Er is wel gesuggereerd dat het immuunsysteem van de dieren door vervuiling was
aangetast en dat daardoor de resistentie tegen het
virus en andere ziekteverwekkers was verminderd
(Swart et al., 1994). In de jaren na de virusepidemie
herstelde de populatie zich snel. Deze opmerkelijke
groei kan worden toegeschreven aan een hoger reproductietempo en aan lagere initiële mortaliteit
van jongen (Reijnders et al., 1997).
Volgens onderzoeken van het Joint Seal Project
(JSP) in de periode tussen 1989 en 1994 lag de reproductiesnelheid na de epidemie significant hoger
(ongeveer 21%, tegen 13% vóór 1988 in Nederland
en 21% tegen 16 % in Nedersaksen). In SleeswijkHolstein lag het tempo lager (19% tegen 23%) en
in Denemarken trad geen verandering op (gemiddeld 17%). Er wordt verondersteld dat het verhoogde reproductietempo in Nederland en Nedersaksen
het resultaat is van selectieve mortaliteit tijdens de
epidemie, waarbij hoofdzakelijk de volwassen vrouwelijke dieren die niet meer reproduceerden werden getroffen. De mortaliteit in het eerste levensjaar wordt geschat op circa 40%, wat significant
lager is dan het gemiddelde van 65% in de jaren
zeventig (Reijnders et al., 1997).
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1989

1991

1993

1995

1997

Natuurlijk reproductie
Eén van de trilaterale doelen is het bereiken van
een natuurlijke reproductiecapaciteit van zeehonden. Reproductiecapaciteit hangt van veel factoren
af - waterkwaliteit, verstoring, omvang van de populatie - en is moeilijk uit te drukken in een getal of
een bereik. Of de reproductie als natuurlijk kan
worden beschouwd, moet worden bepaald op grond
van het oordeel, regelmatig te geven, van de meest
deskundige personen. Als norm voor de natuurlijke
reproductiecapaciteit is een productie van 0.850.95 jongen per volwassen wijfje per jaar voorgesteld (Reijnders, 1978).
Bij een serie gecoördineerde vluchten boven de
hele Waddenzee werden in 1998 in totaal ongeveer
14 400 zeehonden geteld, waaronder 2706 jongen.
Op grond van berekeningen gebaseerd op jachtgegevens bedroeg de zeehondenpopulatie in de hele
Waddenzee rond 1900 tussen de 18 000 en 37 000
dieren. Reijnders (1992) is van mening dat het werkelijke aantal eerder in de buurt van de 37 000 dan
in de buurt van de 18 000 ligt. Hoewel de populatie
in de Waddenzee zich voorspoedig herstelt, moet
men zich realiseren dat de huidige omvang slechts
een derde bedraagt van dat geschatte maximum.
Verontreiniging en verstoring
Hoe lang het herstel bij het huidige tempo zal
aanhouden, zal afhangen van omgevingsfactoren
en antropogene invloeden als vervuiling en verstoring, veranderingen in de fysische habitat, voedselvoorraden, interactie met de visserij en ook verzorging en vrijlating van verzwakte zeehonden. Verstoring in welke vorm dan ook is van invloed op de
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overleving van de jongen en op de keuze van leefplaatsen door de volwassen dieren. Zeehonden eten
hoofdzakelijk vis en soms pijlinktvis. Op het ogenblik is de concurrentie tussen zeehonden en visserij
gering en worden zeehonden nog niet als concurrenten worden beschouwd.
De verontreinigingsniveaus die bij volwassen
dieren zijn gemeten, liggen vandaag de dag veel lager dan in de jaren zeventig. De niveaus van 1988
bijvoorbeeld, vergeleken met die van 1976, laten
een afname zien van circa 50% van alle PCB’s in
het vetweefsel van zeehonden (Reijnders, 1996).
Volgens een voorzichtige schatting was in 1988 het
gemiddelde niveau van alle PCB’s in vetweefsel bij
volwassen vrouwelijke dieren 120 mg/kg (Reijnders
& Ruiter-Dijkman, ongepubliceerd). In het milieu
bevinden zich echter nog grote hoeveelheden PCB’s
en ander schadelijke stoffen (zie ook hoofdstuk 4)
en het is niet bekend in hoeverre deze en andere
blijvende contaminanten een bedreiging voor zeehonden zullen vormen.
In het kader van het Joint Seal Project zijn in de
diverse regio’s van de Waddenzee 237 luchtfotografische onderzoeken uitgevoerd om zeehonden te
tellen. De meeste gegevens zijn verwerkt in een recruitment model waarin het totale aantal geboorten en juveniele mortaliteit kan worden berekend
en, bijvoorbeeld, vergeleken met de cijfers voor
1976. Dankzij dit geharmoniseerde onderzoeksregime kunnen schattingen van de populatie homogener en betrouwbaarder worden gemaakt, met toepassing van een correctiefactor voor niet gesignaleerde dieren. Op basis van de betrouwbaarder gegevens over de omvang van de populatie, de jaarlijkse groeicijfers, juveniele mortaliteit en het aantal jongen dat per jaar wordt geboren, zijn nu
trendanalyses van de populatie mogelijk. Verder
hebben telemetrische onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het JSP tot een beter begrip
geleid van haul out, duiken en migratiegedrag. Er
zijn sterke aanwijzingen dat de zeehonden niet
steeds in de Waddenzee blijven en een aanzienlijk
deel van hun tijd in de Noordzee doorbrengen, vermoedelijk om voedsel te zoeken (JSP, 1995; Reijnders et al., 1996; Reijnders et al., 1997).

5.12.5 Zeehondenopvang
Opvang van zeehonden was, en is nog steeds, in alle Waddenzeelanden een controversieel onderwerp.
De verzorging en vrijlating van zieke of gewonde
zeehonden en in de steek gelaten jongen kan een
bescheiden rol hebben gespeeld bij de geleidelijke
groei van de populatie, die in Nederland in het midden van de jaren zeventig ernstig was gedaald.
Grootschalige tussenkomst in een populatie kan
echter op de lange termijn kwalijke gevolgen hebben. In 1994 werd op basis van de toen beschikba-
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re gegevens erkend dat het niveau van de zeehondenopvang in de verschillende regio’s te hoog was
in verhouding tot de bestanden en niet gerechtvaardigd was op grond van de Zeehondenovereenkomst. Een vijfde deel van de huidige populatie Nederlandse Gewone zeehonden is bijvoorbeeld naarschatting te eniger tijd gerehabiliteerd (Brasseur &
Reijnders, 1997).
In het trilaterale Verklaring over Zeehondenopvang en Uitzetting (Tougaard et al., 1994) kwamen
de deskundigen tot de slotsom dat rehabilitatie en
vrijlating van zeehonden beter niet kan plaatsvinden, omdat dit niet nodig is om de populatie in
stand te houden en vanwege de risico’s in termen
van inbrengen van ziekteverwekkers, antiselectie,
slechtere conditie en weerstand, en vermenging
van populaties. Voorts wordt verondersteld dat het
kunstmatig in stand houden van de populatie de
functie van de populatie als indicator van veranderingen in omgevingsfactoren verhindert. Op de Trilaterale Regeringsconferentie in Leeuwarden in
1994 werd op grond van de verklaring van zeehondendeskundigen besloten dat het aantal zeehonden
dat toen jaarlijks uit de Waddenzee werd gehaald
en weer in de Waddenzee werd vrijgelaten, tot een
minimum moest worden teruggebracht. Sinds 1995
zijn in Denemarken geen zeehonden meer uit de
Waddenzee gehaald, op grond van een overeengekomen strategie die teruggaat op het besluit van de
Trilaterale Regeringsconferentie. Het zeehondenbeleid in Sleeswijk-Holstein is erop gericht jonge zeehonden zo kort mogelijk in de opvangcentra te
houden. In Sleeswijk-Holstein en Hamburg wordt
een Heulervermeidungsstrategie toegepast, een
strategie die erop is gericht niet onnodig jongen op
te nemen. Desbetreffende officiële ”Richtlijnen betreffende de behandeling van zieke of verzwakte
zeehonden of evident in de steek gelaten jonge
zeehonden” zijn in juli 1996 aangenomen. In Nedersaksen heeft men besloten dezelfde strategie te
volgen en daartoe is in 1997 een gelijkluidende
richtlijn aangenomen. Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen hebben ieder één opvangcentrum. In Nederland zijn er twee. Betreffende de rehabilitatie en
uitzetting van zeehonden en andere zoogdieren luiden in Nederland sinds 1995 de instructies aan de
ambtenaren van het daarvoor verantwoordelijke
ministerie dat dieren in beschermde gebieden, met
inbegrip van huilers (jongen die vermoedelijk in de
steek gelaten zijn) en zieke dieren, alleen moeten
worden gelaten en niet uit zee genomen.
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5.13 Kwelders
W.E. van Duin
K.S. Dijkema
J. Bunje
T.F. Pedersen
M. Stock

5.13.1 Inleiding
De kwelders van de Waddenzee zijn zeer specifieke
halofytische ecosystemen op alluviale sedimenten
die bij vloed door zeewater worden overspoeld. Ze
bestaan uit (semi-) natuurlijk pionier-, grasland- en
dwergstruik-gemeenschappen, waarin veel ongewervelde diersoorten leven, die vrijwel altijd in een
duidelijke zonering voorkomen. Kwelders zijn ook
rust-, broed- en voedselgebieden voor aanzienlijke
aantallen vogels (bijvoorbeeld ganzen), waaronder
veel trekvogels. Bovendien hebben kwelders, afhankelijk van de regionale en nationale omstandigheden, een functie in de kustbescherming en worden
zij gebruikt als weideland (grazen en maaien).

5.13.2 Halofytische soorten
De halofytische flora is arm aan soorten en bestaat
hoofdzakelijk uit overblijvende grassen, biezen,
(dwerg)struiken en een aantal éénjarige planten die
uitsluitend in deze zilte omgeving voorkomen. Op
de hoger gelegen delen bepaalt concurrentie vaak
de soortendistributie, terwijl in de lager gelegen
delen de fysiologische tolerantie van de planten bepalend is. Evenals bij planten het geval is, zijn veel
halofytische diersoorten niet fysiologisch afhankelijk van zout maar verdragen zij zout net een beetje
beter dan andere soorten. Tussen 75% en 80% van
de ongewervelde diersoorten van de lagere kwelderzone wordt nergens anders aangetroffen (Dijkema & Heydemann, 1984). Voor het middenkweldergebied en voor de hoogste zone, die een overgangszone is naar zoetwaterhabitats, daalt deze waarde
tot 25-30% respectievelijk 5-10%. Vanwege de hoge mate van specificiteit van de halofytische planten diersoorten hangt hun overleving en verbreiding
grotendeels af van het bestaan van kwelders.

5.13.3 Zonering
De pionierzone
In de pionierzone begint de plantengroei ongeveer
40 cm onder de gemiddeld hoogwaterlijn, op die
plaatsen waar de hydrodynamische omstandigheden geschikt zijn voor plantengroei. Alleen het éénjarige Langarige zeekraal (Salicornia dolichosta-
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chya) en het overblijvende Engels slijkgras (Spartina anglica) zijn in staat zich te vestigen en te overleven onder de daar heersende extreme omstandigheden. Zodra het niveau van de wadplaten het toelaat, vestigt zich daar Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) en vormt pollen. Het meio- en microzoöbenthos (bodemfauna <1mm) van de pionierzone bestaat uit ongeveer 300 soorten en het
macrozoöbenthos uit ongeveer 100 soorten (Dijkema & Heydemann, 1984). De hoogste biomassa
komt van slechts een paar soorten: Zeeduizendpoot
(Nereis diversicolor), Nonnetje, Wadslakje en slijkgarnalen (Corophium spp.). In de pionierzone komen slechts een paar nektonsoorten voor, tijdens
hoogwater.
De lage kwelder
De lage kwelder staat tijdens gemiddeld springvloed (100-400 vloeden/jr) onder water. Dit gebied
wordt gekenmerkt door Gewoon kweldergras, in
combinatie met Lamsoor (Limonium vulgare) op
door barrières verbonden kwelders. Op kleiachtige
of brakkige, onbegraasde kwelders kan Zulte (Zeeaster; Aster tripolium) voorkomen. Op goed ontwaterde kreekwallen en terrassen en op corresponderende hoger gelegen plaatsen in kunstmatig ontwaterde kwelders en op oudere door barrières verbonden kwelders is Gewone zoutmelde (Halimione
portulacoides) de dominante soort. In deze zone leven meer dan 500 macrofaunasoorten en 350 micro- en meiofaunasoorten. Insecten en schaaldieren zijn de belangrijkste groepen (Reinke & Irmler,
1994; Meyer et al. 1995).
Het middenkweldergebied
In het middenkweldergebied (minder dan 100 vloeden/jr.) zijn Rood zwenkgras (Festuca rubra) en Zilte rus (Juncus gerardi) de karakteristieke plantensoorten, soms in associatie met Lamsoor en Zeealsem (Artemisia maritima). Het totale aantal diersoorten in de middenkwelderzone bedraagt bijna
1300, verdeeld over 10-12 habitattypes. Een groot
deel hiervan zijn insecten. De dominantiestructuur
van Aranea, Coleoptera en Diptera is in goede balans, vooral in onbegraasde of licht begraasde gebieden (Meyer & Reinke 1996). Wanneer begrazing
door vee wordt verminderd of gestopt en afhankelijk van de geomorfologische omstandigheden en
de hoogte van de locatie, kan zich moerasgebied
ontwikkelen waar Strandkweek (Elymus pycnanthus), Spiesmelde (Atriplex prostrata) of Kweek (Elymus repens) kan domineren. In brakke omstandigheden domineert Riet (Phragmites australis).

5.13.4 Typologie
Alle kwelders van de Waddenzee ontwikkelen zich
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Kweldertype

Denemarken

Sleeswijk-Holstein

Nedersaksen

Nederland

1. Eilanden:
a. stuifdijk-gebonden
b. groene strand
c. voorland

2 000
1 780
0

220
660
0

2820
120
0

3 060
0
60

2. Vasteland:
a1. vastelandkwelder
a2. zomerpolder
b. estuarien

3 770
0
800

6 620
0
410

4 990
1 600
500

4 380
1 200
730

0

2 100

0

0

3. Halligen

in nauwe wisselwerking van hydrodynamische processen en vegetatie-ontwikkeling, ofwel natuurlijk
ofwel door de mens beinvloed. Kwelders komen
voor op de barrière-eilanden, langs de kust van het
vasteland, in de estuaria en op de halligen (Dijkema, 1987). Hieronder worden de verschillende typen beschreven. De oppervlakten staan in Tabel 5.7
vermeld.
Kwelders op de eilanden
Op de barrière-eilanden kunnen drie types kwelder
worden onderscheiden. Alle drie types zijn grotendeels natuurlijk:
• Door barrières verbonden kwelders ontstaan aan
de lijzijde van de zandduinsystemen van de barrière-eilanden. Een dunne bedekking van klei, uit
meerdere lagen bestaand, die op een voormalige
zandachtige strandvlakte begint, staat de vestiging
van kweldervegetatie toe. De morfologie vertoont
een ingewikkeld patroon van kreken, verhogingen
en bekkens. Er komen diverse overgangen voor van
kwelders, strandvlakten, duinpoelen en droge duinen en de soortendiversiteit kan naar verhouding
groot zijn. Binnensijpelen van zoetwater vanaf de
zandduinen kan het zoutgehalte beïnvloeden. Zeeinwaarts lijken deze kwelders op voorland.
• Groene stranden die op hoge, open strandvlakten ontstaan. Dit type heeft veel van de kenmerken
van het hierboven beschreven type.
• Voorland ontstaat voor sommige eilanddijken.
Het is kleiiger en rijker aan organisch materiaal dan
de door barrières verbonden kwelders en de kleihoudende laag is dikker.
Kwelders op het vasteland
Langs de kust van het vasteland zijn twee kweldertypes aan te treffen, beide voornamelijk door mensenhand gevormd:
• Het ene type kwelder is voor de kustvlakte van
het vasteland gesitueerd en wordt normaal gesproken begrensd door zeedijken aan de landzijde; deze
zijn van het hierboven beschreven voorlandtype. De
ontwikkeling van dit type is bevorderd door regulering van de twee sleutelprocessen: verbetering van
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Tabel 5.7. Oppervlakte (ha)
van de verschillende kweldertypes in Denemarken,
Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Nederland.

de ontwatering en reductie van de golf/stromingsenergie. In Denemarken bestaan kwelders langs de
vastelandskust die niet door mensenhand zijn gevormd en ook niet beïnvloed door kustbeschermingsmaatregelen (Måde/Tjæreborg-marsken, ten
zuiden van Esbjerg en van Kjelst tot Skallingen).
• Het andere, estuariene type lijkt op het voorlandtype, maar de vegetatie en de evertebrate fauna vertoont een brakkige gradiënt, die dwars op de
normale zonering staat.
Kwelders op de halligen
Halligen zijn prachtige, bewoonde kweldereilanden
waar de bevolking op terpen woont. Halligen zijn
ontstaan door natuurlijke accretie op de resten van
moerassen die in het verleden werden overstroomd
en staan bloot aan golfenergie. Halligenkwelders
lijken op het voorlandtype van het vasteland maar
hebben een natuurlijker morfologie.

5.13.5 Menselijke invloeden
In deze paragraaf zal een beknopt overzicht worden
gegeven van de diverse menselijke activiteiten die
van invloed zijn of kunnen zijn op kwelders. In Tabel
5.8 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van alle zaken die een bedreiging vormen voor kwelders
en de beschermde status van kwelders. De tabel is
een bijgewerkte en verbeterde versie van de inventarisatie van Kempf et al. (1987). Het zij opgemerkt
dat er verschillen bestaan tussen Tabel 5.7 en Tabel
5.8 wat betreft de totale oppervlakte, wat daaraan
ligt dat Tabel 5.8 op recentere gegevens is gebaseerd.
Kustbescherming
Door het handhaven van de ontwateringskanalen
en de rijshouten golfbrekers langs de vastelandskust hebben bijna alle kweldergebieden van het
voorlandtype een bovenmaats kreeksysteem en een
gereduceerde morfologische variatie (Dijkema,
1991; Kiehl & Stock, 1994; Reents, 1995). Kweldersteunwallen, vooral rondom de halligen, worden
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vooral onderhouden om de kliffen te beschermen
tegen erosie ten gevolge van de extreem sterke
golfenergie.
Begrazing
Begrazing door vee verhindert de natuurlijke ontwikkeling van kwelders (Stock, 1993, Stock et al.,
1997). Intensieve begrazing door runderen of schapen kan leiden tot vernietiging van de toplaag van
de bodem en tot afname van de overblijvende vegetatie, door vertrapping en kaalvreten. Dit resulteert in geringere sedimentatie (Andresen et al,
1990) en in een slechtere bodemtoestand en geringere bodemstabiliteit (Zhang, 1993), wat beide ten
koste gaat van de kustbescherming en het natuurbehoud (Dijkema, 1994d). Het leidt tot een monotone habitatstructuur en daardoor tot een voor
broedvogels minder aantrekkelijk milieu. Een lage
graasdruk daarentegen kan de diversiteit van planten- en diersoorten, op plaatsen met een kleilaag
die dikker is dan 15-20 cm, vergroten (Bakker,
1993).
Verontreiniging en eutrofiëring
Input van nutriënten (P, N) en verontreinigende
stoffen (zoals zware metalen) in kwelders geschiedt
via water en lucht of via kunstmest. Input van nutriënten door middel van kunstmest, om gras voor
rundvee te laten groeien of voor de productie van
voedselpellets, is vooral een probleem bij de monding van de Varde Å en de rest van het Ho Bugtgebied. Eutrofiëring en vervuiling kunnen leiden tot
een verschuiving van de soortensamenstelling
(Kiehl et al., 1997) en tot reductie van de diversiteit
(Leendertse, 1991).
Visserij, jacht en toerisme
De mossel- en kokkelvisserij kunnen mogelijkerwijs
leiden tot een reductie van het slikaanbod en daardoor tot geringere sedimentatie van kwelders (Dijkema, 1994d). Indirecte verstoring door jachtactiviteiten zal op zijn minst gevolgen hebben voor de
distributie en het gedrag van broedende en rustende vogels (Laursen et al., 1997). De aanleg van parkeer- en kampeerplaatsen, jachthavens, havens,
vliegvelden en andere infrastructuur veroorzaakt
oppervlakte-verzegeling. Andere activiteiten, zoals
kamperen, wandelen en vliegeren, veroorzaken verstoring in de kwelders (Laursen et al., 1997).

5.13.6 Natuurlijke morfologie en
dynamiek
Het trilaterale beleid streeft naar uitbreiding van
het areaal natuurlijke kwelders en, in kunstmatige
kwelders, uitbreiding van de natuurlijke morfologie
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en dynamiek, met inbegrip van natuurlijke ontwateringspatronen, en verbetering van de natuurlijke
vegetatiestructuur, zonder aantasting van het huidige areaal. Wij merken dienaangaande op dat uitbreiding van natuurlijk kweldergebied ook plaats
kan vinden door menselijke inmenging in bestaande kwelders te verminderen. De vier belangrijkste,
onderling verbonden factoren die van betekenis zijn
voor een natuurlijke dynamiek en morfologie in
kwelders zijn erosie, stijging van de zeespiegel, begrazing en kunstmatige afwatering.
Erosie
In natuurlijke kwelders maakt erosie deel uit van de
natuurlijke successie van opbouw en afbraak. In
gebieden waar geen gevaar bestaat voor een netto
verlies van kwelders, wat voor de meeste eilandkwelders en beschutte vastelandskwelders geldt,
zijn beschermingswerken niet nodig (Hofstede &
Schirmacher, 1996).
Slechten van zanddijken of rijshouten dammen
om de natuurlijke morfologie en dynamiek in kwelders te vergroten, zou tot verlies van kweldergebied
kunnen leiden (Dijkema, 1994b, c). Bij vastelandskwelders komt grootschalige oppervlakterosie normaal gesproken niet voor, maar erosie van de randgebieden van kwelders kan een probleem zijn (Erchinger et al., 1996, Manzenrieder & Schulze, 1997)
wanneer randbescherming in de vorm van rijshouten dammen ontbreekt, vooral in gebieden met een
hoge energie-input (Dijkema, 1990; Führböter et
al., 1992). Dit leidt tot de conclusie dat bescherming van de randen van vastelandskwelders in de
pionierzone door golfbrekers in de meeste gevallen
noodzakelijk is om erosie te voorkomen. Dit is ook
de praktijk in de meeste kweldergebieden van het
vasteland van Nederland en Duitsland en bij sommige kweldergebieden in Denemarken (bijvoorbeeld
Hofstede & Schirmacher, 1996).
Zeespiegelstijging
Op basis van langetermijnmonitoring in de Nederlandse Waddenzee kon worden geconcludeerd dat
sedimentatie in de begroeide kwelders de overhand
heeft op de huidige zeespiegelstijging (Dijkema,
1994) en, in de meeste gevallen, op bodemverzakking door gaswinning (Dijkema, 1997). Eén van de
mechanismen die hierbij een rol heeft gespeeld, is
de additionele sedimentatie door een hogere overstromingsfrequentie (zie ook hoofdstuk 3) (van Duin
et al, 1997). Als stijging van de zeespiegel zou leiden tot een negatieve sedimentatiebalans, kan klifformatie plaatsvinden, vooral in de vastelandskwelders. Dit zou leiden tot progressieve erosie van de
verschillende kwelderzones (Dijkema, 1994b, c).
Afwatering
Natuurlijke kwelders hebben in het algemeen een
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natuurlijk afwateringspatroon. In door menselijk
ingrijpen gevormde kwelders is gebleken dat vermindering of stopzetten van systematische ontwatering in de kwelderzone en in de accretiezone een
goede methode is om tot een natuurlijker afwateringspatroon te komen (Reents, 1995; Stock et al,
1997). Het beleid in Nederland en Duitsland is erop
gericht kunstmatige afwatering te verminderen, om
een natuurlijker afwateringssysteem te bewerkstelligen. Het voordeel daarvan is dat zich een meer
gedifferentieerde vegetatie ontwikkelt. In Sleeswijk-Holstein is men, in overeenstemming met het
beheersplan voor kwelders, gestopt met de kunstmatige afwatering in onbegraasde kwelders binnen
het Nationale Park van Sleeswijk-Holstein (Hofstede & Schirmacher, 1996). In Nederland en in Nedersaksen is de kunstmatige afwatering aanzienlijk
verminderd. De hoeveelheid klei die in de Nederlandse vastelandskwelders wordt uitgegraven is in
de afgelopen tien jaar teruggebracht van 500 000
m3 tot 150 000 m3. Deze vermindering is vooral bewerkstelligd door de greppels smaller en minder
diep te maken en door minder onderhoud te plegen.
Kunstmatige afwatering zal verder worden teruggebracht, zowel door beëindiging van afwatering
als door invoering van betere technieken zoals vermindering van het aantal greppels. Reductie van de
afwatering zou tot geringere sedimentatie kunnen
leiden. Daarom zal de kunstmatige afwatering niet
zo sterk worden verminderd dat een onaanvaardbare mate van erosie optreedt.
Begrazing
Niet-intensieve begrazing, of geen begrazing, kunnen tot differentiatie van de vegetatie in de verschillende kwelderzones leiden, waarbij de natuurlijke patronen van afwatering en bodemsamenstelling worden gevolgd (Ovesen, 1990; Kiehl et al.
1996). Het staat ook reductie van de kunstmatige
afwatering toe, wat vaak een voorwaarde is voor
het gebruik van de kwelders voor de veeteelt. Wat
natuurlijke kwelders betreft, moet het doel zijn
menselijk inmenging te verminderen en met name
gebruik als landbouwgrond (met inbegrip van begrazing) tot een minimum te beperken.
Het Nederlandse beleid van een gedifferentieerd
begrazingspatroon is grotendeels gerealiseerd. Voor
de nabije toekomst is de verwachting dat het ontdijkingsproject Noordfriesland Buitendijks een
nieuw gebied van zo’n 1200 ha zal opleveren met
grootschalige, niet-intensieve begrazing. Sinds de
instelling van de nationale parken in Nedersaksen
en Sleeswijk-Holstein is daar een progressieve reductie van de graasdruk opgetreden. In SleeswijkHolstein is het gebied waar intensieve begrazing
door schapen voorkwam, afgenomen van 95% in
1989 tot 45% in 1996. (Stock, 1996). Het hoofddoel is dat de flora en fauna van kwelders worden
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overgelaten aan de geomorfologische structuur van
de habitat en dat natuurlijke processen plaats kunnen vinden (Stock et al. 1997). In Nedersaksen
wordt op het ogenblik 60% van de kwelders niet
gebruikt, 24% wordt extensief gebruikt en 16%
wordt intensief begraasd.

5.13.7 Uitbreiding van het areaal aan
natuurlijke kwelders
Wat de beheerstechnieken op nieuwe, zich ontwikkelende kwelders betreft, moet het beleid gericht
zijn op non-interventie, om verstoring van natuurlijke processen te voorkomen (Ovesen, 1990). Uitbreiding van kweldergebied door verplaatsing van
sediment (bijvoorbeeld opspuiting) op andere wijze
dan door het verbeteren van de hydrodynamische
voorwaarden, zoals in traditionele, door menselijk
ingrijpen ontstane kwelders het geval is, is in strijd
met de doelstelling de oppervlakte aan natuurlijk
kweldergebied te vergroten (Dijkema, 1991, 1994b,
c).
Wat betreft uitbreiding van het kweldergebied
moet nog een mogelijkheid worden genoemd. Eeuwen van successievelijke landaanwinning voor
landbouwdoeleinden hebben het theoretisch beschikbare kweldergebied sterk doen verminderen,
omdat het ingedijkte gebied groter was dan het gebied aan nieuwe, door aanslibbing gevormde kwelders. Een tweede gevolg was dat het aantal
zoet/zout-overgangen langs de kust sterk afnam.
Door afbraak van dijken (waardoor zomerpolders
weer kwelders worden) kunnen nieuwe, semi-natuurlijke kwelders worden geschapen. Dit zou bijdragen tot stabilisatie van het hele kweldergebied
en zou de overgangszone van zoet- naar zoutwater
kunnen terugbrengen, een habitattype dat tegenwoordig zeldzaam is. In Nederland zal de voorgenomen ontdijking van zomerpolders het gebied aan
vastelandskwelders met 1200 ha vergroten.

Waddenzee QSR 1999

168

Biologie

Naam

Opp.(km2)

Kweldertype

Overgangstype

Beheer

Bedreiging

Beschermingsstatus

stuifdijk geb.
groen strand
vasteland
stuifdijk geb.
vasteland
groen strand
vasteland
estuarien
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland

duin
duin, heide
duin reed beds
duin
duin, heide
ged. Pleistoceen

schaap- en runderbeweiding
beweiding
beweiding
ged. beweiding
beweiding
beweiding
beweiding

recreatie en kust afslag bij Blåvand
jacht
jacht
jacht, recreatie
verdroging
mil.oefenterr.
recreatie
eutrofiëring
jacht, intensieve & extensieve landbouw
beperkt jacht
verdroging
verdroging, beperkt jacht
verdroging, jacht, overbegrazing

natuur- en wildreservaat
onbeschermd gebied
deel reservaat
geen
reservaat
deel reservaat
reservaat
reservaat
reservaat
reservaat
reservaat
deel reservaat

vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland, estuarien
estuarien
voorland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland
vasteland, voorland
vasteland, voorland
vasteland
vasteland
strandwal
strandwal
strandwal
strandwal
strandwal
strandwal
voorland
hallig, vasteland
hallig, vasteland
hallig, vasteland
hallig
hallig, vasteland
hallig
hallig
hallig
hallig

dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
strandwal
strandwal, dijk
Pleistoceen
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dam
dijk
dijk, pleistoceen
dijk, strandwal
dijk
dijk
duinen
duinen
duinen
pleistoceen
dijk
duinen
pleistoceen
-

recreatieve activiteiten
militaire activiteiten
recreatie
recreatie, jacht, baggerspeciestort
schapenbeweiding, jacht
recreatie, jacht
recreatie, landbouw, bemesting
(paarden)beweiding, recreatie, vertrapping, jacht
recreatie, vertrapping, kampeerterrein nabij
recreatie, baggerspecie-stort
recreatie, burgerluchtvaart
toenemend toerisme
beweiding
baggerspecie-stort
recreatie, verkeer
toenemend toerisme
recreatie
recreatie, beweiding
recreatie
beweiding
beweiding, recreatie
beweiding
beweiding
recreatie, vertrapping
recreatie, vertrapping
beweiding
verkeer
recreatie
recreatie
recreatie, verkeer
-

Nationalpark (NP)
NP
NP
NP
NP
ged. NP
natuurreservaat (LSG)
NP
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG, LSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NP, NSG
NSG
LSG
NP, NSG, LSG
NSG
NSG
LSG
ged. NP, ged. NSG
ged. NP, ged. NSG
NP
ged. NP, ged. NSG
NP
NP
NP

DENEMARKEN
Skallingen/Langli
Fanø Grøningen
Fanø oostkust
Mandø-West
Mandø-Oost
Rømø-NW
Rømø Havneby
Ho Bugt
Ho Bugt meadows
Måde/Tjæreborg-marsken
Darum-Mandø dam
Mandø dam-Astrup
Astrup-Ballum, incl. Rømø-dam

14.5
2.8
5.0
1.0
1.5
15.0
0.5
8.0
7.8
2.6
5.6
5.5
5.5

ged. Pleistoceen
ged. Pleistoceen
-

beweiding, maaibeheer, verdroging
beweiding
beweiding
beweiding
beweiding

SLEESWIJK-HOLSTEIN
Hedwigenkoog
2.4
Helmsand
0.6
Friedrichskoog
4.8
Dieksanderkoog
9.4
Kaiser Wilhelmkoog
2.4
Neufelderkoog
3.7
Föhr Godelniederung
0.2
St. Peter Ording
6.6
Schobüll
0.7
Husum-Simonsberg
1.2
Uelvesbüller Koog
0.8
Jordflether Koog
0.4
Norderheverkoog
4.2
Westerhever
2.3
Tümlauer Bucht
4.0
Ehstenkoog
1.1
Grothusenkoog
0.2
Rickelsbüller Koog
0.8
Friedrich-Wilhelm Lübke Koog
1.4
F.-W. Lübke Koog - Südwesthörn 1.2
Marienkoog
2.6
Galmsbüll Koog -Dagebüll
0.7
Osewoldter Koog
1.8
Ockholmer Koog
0.4
Sönke Nissen Koog
3.0
Hamburger Hallig
5.2
Nordstrand-Süderhafen
4.2
Nordstrander-Damm
1.1
Schobüll-Husum
0.5
Amrum-Oost
0.6
Föhr-Noord
2.2
Pellworm-Bupheverkoog, Hökhallig 1.1
Pellworm-Junkernhallig
0.3
Sylt Königshafen
0.6
Sylt Kampen
0.4
Sylt Munkmarsch
0.04
Sylt Morsum
0.5
Sylt Rantum
0.4
Sylt Puan Klent
0.1
Sylt Archsum
0.9
Langeneß
10.1
Oland
2.0
Gröde
2.3
Habel
0.06
Nordstrandischmoor
1.8
Hooge
5.8
Norderoog
1.1
Süderoog
5.4
Südfall
4.0
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beweiding
ged. extensieve beweiding
ged. extensieve beweiding
intensieve beweiding
geen
geen
vnl. beperkte beweiding
vnl. beperkte beweiding
vnl. beperkte beweiding
extensieve beweiding
vnl. beperkte beweiding
vnl. beperkte beweiding
alleen kustbescherming
ged. extensieve beweiding
ged. extensieve beweiding

Biologie

Naam

Opp.(km2)

Kweldertype

Overgangstype

Beheer

Bedreiging
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Beschermingsstatus

NEDERSAKSEN
Duhnen-Sahlenburg

1.2

vasteland

ged. Pleistoceen

Arensch-Dorum Neufeld
Dorum Neufeld-Imsum

0.5
2.9

vasteland
vasteland

-

Butjadingen
Jadebusen-Oost

7.0
9.7

vasteland
vasteland

klein deel veen

Jadebusen-West
Mellum
Wangeroog
Spiekeroog
Langeoog-Oost
Langeoog Flinthöm
Baltrum
Nordeney
Juist-Oost
Juist-West
Memmert
Borkum
Hooksiel-Elisabeth Aussengroden
Harlesiel-Westeraccumersiel
Westeraccumersiel-Hilgenriedersiel
Hilgenriedersiel-Finkenheller
Leybucht
Hauener Hooge
H. Hooge-Upleward
Dollard-Oost

7.4
6.7
2.0
5.3
3.3
0.7
2.0
3.6
0.7
2.2
1.7
2.0
6.4
1.7
7.6
1.1
6.4
1.5
2.8
3.7

vasteland
stuifdijk groen strand
stuifdijk groen strand
stuifdijk groen strand
stuifdijk zomerpolder*
stuifdijk
stuifdijk groen strand
stuifdijk
stuifdijk groen strand
stuifdijk groen strand
stuifdijk groen strand
stuifdijk groen strand
vasteland
vasteland
vasteland zomerpolder*
vasteland zomerpolder*
vasteland
vasteland
vasteland
estuarien

klein deel pleistoceen
duin
duin
duin
duin
duin
duin
duin
duin
duin
duin
duin
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk
dijk

ged. intensieve beweiding, verdroging,
recreatie**
beweiding, verdroging
extensieve beweiding
beweiding, verdroging
intensieve beweiding, verdroging,
recreatie**
beweiding, verdroging kustbescherming
extensief weide- en maaibeheer
beweiding, verdroging, ged. zomerdijken
ged. extensief weide- en maaibeheer,
verdroging, recreatie**
beweiding, verdroging
ged. extensief weide- en maaibeheer beweiding, verdroging, versterking dijken
geen
kustbeschermingsmaatregel
ged. extensieve beweiding
beweiding
ged. extensieve beweiding, verdroging beweiding, ged. zomer dijk
geen
ged. lichte en sterke beweiding
luchtverkeer, verdroging
ged. gedraineerd, recreatie**
camping, verdroging, kustbescherming
ged. intensieve beweiding
beweiding, verdroging, luchtverkeer
ged. lichte en intensieve beweiding
beweiding, luchtverkeer
geen
geen
ged. maaien, recreatie**
recreatie
extensieve en intensieve beweiding,recr**beweiding
ged. extensieve en intensieve beweiding beweiding, verdroging, grote zomerdijk
ged. extensieve beweiding
beweiding, ged. zomerdijk
ged. beweiding
kustbescherming, indijking
geen
verdroging, ged. extensieve beweiding beweiding, verdroging
ged. beweiding
n.d.

Dollard-West
7.3
Punt van Reide
0.5
Groningen-Noord
14.7
Friesland-de Band
1.0+1.0
Friesland kwelders
‘t Schoor-Zwarte Haan
15.0
Ternaard
0.25
Wierum
0.1
Friesland
11.0
Rottumeroog
0.5
Rottumerplaat
1.0
Oosterkwelder, Schiermonnikoog 5.5
De Hon, Ameland
1.4
Neerlands Reid, Ameland
3.2
De Bosplaat, Terschelling
11.0
De Groede, Terschelling
5.0
De Schorren, Texel
0.6
De Slufter, Texel
3.0
Balgzand + Den Oever
0.25

estuarien
vasteland
vasteland
vasteland+zomerpolder

-

extensieve beweiding
extensieve beweiding
extensieve beweiding, verdroging
beweiding, verdroging

Eems omlegging (afnemende saliniteit)
onbekend
militaire schietzone, gas-en oliepijpleiding
zomerdijken

natuurreservaat (deel) NCA
natuurreservaat NCA
NCA
NCA

vasteland
vasteland
vasteland
zomerpolder
stuifdijk
stuifdijk
stuifdijk
stuifdijk
stuifdijk
stuifdijk
stuifdijk
voorland
stuifdijk
vasteland

duin
duin
duin
duin
duin
duin
duin
duin
-

intensieve beweiding
intensieve beweiding
landbouw
kustbescherming
kustbescherming
ged. beweid
laisser-faire
landbouw
laisser-faire
beweiding
laisser-faire
extensieve schapenbeweiding
beweiding

verdroging
onbekend
erosie
zomerdijken, intensieve landbouw
kustafslag
stoppen kustbescherming
onbekend
gasboring
intensieve landbouw
onbekend
onbekend
onbekend
kustafslag
onbekend

geen
NCA
NCA
geen
NCA
NCA
staatseigendom, NCA
NCA
NCA
natuurreservaat, NCA
naruurreservaat, NCA
natuurreservaat, NCA
natuurreservaat
NCA

res., Nationalpark (NLP)
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NLP
res. NSG

NEDERLAND

Tabel 5.8. Oppervlakte, type, beheer, bedreigingen en bescherming van kweldergebieden.
NCA = Natuurbeschermingswet
NP = Nationaal Park
NSG = Natuurbeschermingsgebied (Naturschutzgebiet)
LSG = Beschermd-Landschapsgebied (Landschaftsschutzgebiet), overeenkomstig de Natuurbeschermingswet van Sleeswijk-Holstein.
* zomerpolder: Kweldervegetatie in zomerpolders is - afhankelijk van de hoogte van de zomerdijken en de zoutwater invloed dikwijls beperkt tot kleine gebieden (bijvoorbeeld langs geultjes).
** recreatie in het Waddenzee Nationaal Park van Nedersaksen is overeenkomstig de Nationaal Park-wet beperkt: in Zone I (58%
van het kweldergebied) is recreatie alleen toegestaan op afgebakende paden, in Zone II (41% van het kweldergebied) is vrije toegang tot de kwelders verboden in de periode van 1 april tot en met 31 juli (broed- en opgroei periode). Zone III (1% van het totale kweldergebied) is aangewezen voor recreatie door het hele jaar heen.
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5.14 Duinen
R. Neuhaus
J. Petersen

5.14.1 Inleiding
In het Waddenzeegebied vindt men op de meeste
barrière-eilanden en hier en daar op het vasteland
duinen. Onafhankelijk van de geologische geschiedenis van de eilanden of het vasteland ontwikkelen
duinen zich als gevolg van zandtransport vanuit
zee naar het land als gevolg van erosie van glaciale
deposities in het Noordzeebekken en selectie door
stromingen. De ligging van de barrière van duineilanden weerspiegelt ruwweg de vorm van de vastelandskust, op een bepaalde afstand ervan. De duinen zelf vormen een gordel die aan de invloed van
de Noordzee blootstaat en die aan de noord- en
zuidkant langs het Nederlandse en Deense vasteland doorloopt in gebieden met een lagere getijamplitude. De West- en Oost-Friese eilanden zijn
voornamelijk in de lengte gegroeid, in tegenstelling
tot de Noord-Friese en Deense eilanden die in de
breedte zijn gegroeid tijdens de laatste transgressies. Dit algemene schema gaat echter tegenwoordig misschien niet meer op, omdat verscheidene eilanden door kustbeschermingswerken zijn gefixeerd.
Met name plantengemeenschappen bepalen de
aanblik van de diverse generaties duinen die van
het strand afgezien landinwaarts lopen, waardoor
klassieke voorbeelden van series successiestadia
zijn ontstaan. Een serie successiestadia is een ontwikkelingsopvolging van gemeenschappen in een
bepaald milieu en/of gradiënt. Dierengemeenschappen volgen deze series deels, terwijl natuurlijke en antropogene verstoring de series vaak veranderen door invloed op één of meer successiestadia.
Figuur 5.15. Jaarlijks verloop
van het grondwaterverbruik
op, en dagtrips naar, Vlieland. Bron (met vriendelijke
dank): Doeksen; Waterleiding Friesland.

5.14.2 Vegetatie
Naast geomorfologische beschrijvingen, zijn inventarissen van dieren- en vooral plantengemeenschappen waardevol voor een verdere beoordeling
van de toestand van duinen. Ook aI hebben veel tegenwoordige duinlandschappen een natuurlijke
aanblik, hun eerdere gebruik of het huidige beheersregiem dient in beschouwing te worden genomen om de huidige vegetatiepatronen te kunnen
verklaren.
De klassieke benadering toont series gemeenschappen (bijvoorbeeld Ranwell 1972; Chapman
1976; Pott 1995), meestal als gevolg van successie,
beginnend met Biestarwegras (Elymus farctus; Elymo-Agropyretum) dat de eerste kleine duinen aan
de kustlijn opbouwt. Spoedig vindt invasie door
Helm (Ammophila arenaria; Elymo-Ammophiletum)
plaats in de ontziltende bodem en deze bouwt hoge
witte duinen op die verdere pioniergemeenschappen plaats bieden. Bodemontwikkeling (bijvoorbeeld accumulatie van humus, ontkalking, sijpelen
van nutriënten en verzuring) begeleidt de hierop
volgende formatie van grijze duinen met een grotere soortenrijkdom in diverse karakteristieke plantengemeenschappen als Zanddoddengras (Phleum
arenarium; Tortulo-Phleetum), Geel walstro (Galium verum; Festuco-Galietum), Buntgras (Corynephorus canescens; Violo-Corynephoretum). Maar ook
struiken als Duindoorn (Hippophae rhamnoides),
Gewone vlier (Sambucus nigra) en Kruipwilg (Salix
repens) zijn al invasief. Grazen door Konijnen (Oryctolagus cuniculus) en Hazen (Lepus europaeus)
begint in dit stadium aanzienlijke invloed uit te oefenen. Dit intermediaire stadium wordt gevolgd
door invasie van soorten als Kraaihei (Empetrum
nigrum), Struikhei (Calluna vulgaris) en Gewone
eikvaren (Polypodium vulgare; Hieracio-Empetretum). Ten gevolge van verdere accumulatie van humus of turf hebben de grondsoorten van deze bruine duinen de laagste pH-waarden. De soortenrijk30,000
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5.14.3 Menselijke invloed
Landbouw
Duinen zijn in beperkte mate geschikt voor landbouw. In Nederland wordt alleen Grote veenbes
(Vaccinium macrocarpon; beter bekend als “cranberry”) geplant en geoogst. Grazen en maaien gebeurde in de afgelopen eeuwen voornamelijk in de
duinvalleien en vindt tegenwoordig op zeer beperkte schaal plaats. Veel plantensoorten werden gebruikt voor het maken van hooi en als brandstof
(ook in de vorm van turven bedekt met Gewone
dophei). Door de laag-intensieve benutting konden
gebieden ontstaan met gemeenschappen die lijken
op de pioniergemeenschappen en werd het ontstaan van bossen tegengehouden.
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Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie nam een aanvang in de negentiende eeuw en werd in de twintigste eeuw
steeds belangrijker. Menselijke invloed op de duinen kan rechtstreeks zijn, door vertrapping en de
daaropvolgende vernietiging van vegetatie, of indirect door grondwaterwinning als gevolg van de
groeiende aantallen toeristen. Het aantal overnachtingen is in bijna alle dorpen op de eilanden
sinds de jaren vijftig enorm toegenomen (Rat von
Sachverständigen, 1980). (Zie ook 2.4).
Het kan echter slechts ten dele rechtstreeks
worden bewezen dat toegenomen drinkwaterverbruik ten gevolge van de toename van het aantal
toeristen de grondwaterwinning heeft doen toenemen en daardoor verdroging van duingebieden
heeft veroorzaakt. Figuur 5.15 laat een duidelijke
relatie zien tussen het toerisme en het grondwaterverbruik op Vlieland in 1994 (Rus et al., 1997). Het
grondwaterverbruik steeg van ongeveer 20 000 m3
in 1955 tot bijna 180 000 m3 in 1994. In de afgelopen jaren zijn een aantal maatregelen genomen om
het grondwaterverbruik te beperken, zoals vermindering van de evaporatie door bossen, vermindering
van afvloeiing uit grondwatersystemen en het sparen van water (Rus et al., 1997). Figuur 5.16 toont
een significante correlatie tussen grondwaterverbruik en het aantal overnachtingen voor de stad
Westerland op het eiland Sylt (Pearson correlatiecoëfficiënt r = 0.91). Zo’n correlatie kon echter niet
worden vastgesteld voor de dorpen Kampen, Wenningstedt, List en Hörnum op hetzelfde eiland. We
kunnen dus vaststellen dat er bewijs is voor een positief verband tussen grondwaterverbruik en het
aantal toeristen op de Waddenzee-eilanden maar
dat, voor een duidelijker beeld, een uitgebreider gegevensbestand moet worden geanalyseerd.
Negatieve gevolgen van grondwaterverbruik
voor de grondwaterspiegel kunnen op den duur leiden tot reacties van de planten- en dierengemeenschappen van de natte duinvalleien. Een belangrijke
reactie is door Raabe (1964) aangetoond. Hij stelde

overnachtingen (x 1000)

Grondwater gebruik [m3 x 1000)

dom van plantengemeenschappen van de bruine
duinen is geringer dan die van de grijze duinen.
Duinheide is één van de mogelijke uiteindelijke
successiestadia. Op de eilanden hebben zich sinds
de negentiende eeuw climaxstadia van bos ontwikkeld met Zachte berk (Betula pubescens), Ratelpopulier (Populus tremula) en Zomereik (Quercus robur), toen aan begrazing, houthakken en turfsteken
een eind kwam. Daarnaast is door kustbeschermingsmaatregelen een groot deel van het duinoppervlak gestabiliseerd, middels aanplant en dijkaanleg, waarna invasie van bomen begon.
Successie in primaire en secundaire natte duinvalleien begint gewoonlijk met soortarme pioniergemeenschappen, maar spoedig ontwikkelen zich
soortenrijke gemeenschappen. Het volgende stadium in de successie-serie is rijke moerasvegetatie,
als er Knopbies (Schoenus nigricans) voorkomt en
de grond of het grondwater kalk bevat. In deze gemeenschappen en in natuurlijke bosgebieden bevinden zich tegenwoordig zeldzame soorten/gemeenschappen. Gepaard aan de accumulatie van
humus en daaropvolgende verzuring, die het gevolg
kan zijn van een lage geomorfologische dynamiek,
verschijnen natte heiden met Gewone dophei (Erica
tetralix; Empetro-Ericetum) of arme moerassen
met Zwarte zegge (Carex nigra; Caricetum trinervinigrae). Natte heiden en bossen worden geacht
analoge eindstadia in de natte (hygro-)successieserie te vertegenwoordigen, vergeleken met de droge
(xero-)serie. Grazen en turfsteken hebben in de afgelopen eeuwen tot verrijking van vroege successiestadia geleid en het ontstaan van bossen tegengehouden. Nadat dergelijk gebruik van het land in
Nederland werd gestaakt, is het bosgebied daar in
omvang toegenomen.
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0

Figuur 5.16. Tijdsverloop van
het grondwaterverbruik (m3)
en overnachtingen op Westerland/Sylt. De vette lijn
geeft een verandering van de
onderzoeksmethode aan:
hotels, pensions etc. met
minder dan 9 bedden capaciteit worden na 1981 niet
langer in de reguliere statistieken opgenomen. Bron:
Klug & Klug (1994).
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Figuur 5.18. Achteruitgang
in eilandoppervlakten met
betrekking tot hun witte
duinoppervlakten, in twee
groepen gesplitst.
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vast dat het waterverbruik door dennenaanplant op
Amrum tot verdroging van natte duinvalleien had
geleid en tot een complete verschuiving in de samenstelling van de gemeenschap. Grootjans et al.
(1988) vonden verborgen gevolgen. Grondwaterwinning had een verschuiving in de samenstelling
van de gemeenschap tot gevolg, met sterke teruggang van zeldzame soorten en leidde tot verandering van de kwaliteit van het grondwater, dat wil
zeggen, ontkalking. Tenslotte rapporteert Nachtigall (1991, ongepubliceerd) dat hij geen negatieve
gevolgen kon vaststellen voor de winning van
45 000 m3 grondwater per jaar in Rantum/Sylt,
hoewel dit gelijk staat aan 25% van het jaarlijkse
verbruik van de dorpen List of Hörnum op hetzelfde
eiland.

1200

Oppervlak witte duinen (ha)

Figuur 5.17. Percentage witte duinen op het totale
duingebied.
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Kustbescherming
Bij kustbescherming kan onderscheid worden gemaakt tussen zachte en harde maatregelen. Zachte
maatregelen, zoals bezaaien en beplanten van duinen kwamen in de twintigste eeuw op. Het vangen
van weggeblazen zand door planten als Helm, voor
het eerst door Dieren (1932) vastgesteld, leidde tot
uitgebreide duinstabiliseringsmaatregelen in alle
landen, met inbegrip van de aanleg van zanddijken.
In de afgelopen decennia zijn grote hoeveelheden
zand van de zeebodem opgepompt, zowel voor de
aanleg van zanddijken als voor het opspuiten van
het strand, waarbij grote schade door erosie is optreden. Tot de harde maatregelen, veelal toegepast
wanneer dorpen rechtstreeks gevaar lopen, behoren
het bouwen van golfbrekers, het gebruik van betontetrapoden en de bouw van asfaltdijken of bakstenen muren om verdere erosie tegen te gaan. Deze constructies liggen her en der verspreid over de
eilanden, meestal in de hoogste litorale zone maar
ook op de kust.
De klassieke manier om de kustlijn van de Waddenzee-eilanden te stabiliseren, is het vastleggen
van duinen op een bepaalde plaats door weggeblazen zand op te vangen. Dat kan door het planten en
zaaien van bijvoorbeeld Helm of door rijshouten
windvangers te plaatsen. Dit heeft tot verkleining
van het gebied met gedeeltelijk mobiele witte duinen geleid. Deze duinen kunnen hierdoor als indicator van dynamisch dan wel conservatief duinbeheer worden gebruikt.
Figuur 5.17 laat zien dat het aandeel witte duinen in het totale duingebied op de Waddenzee-eilanden allesbehalve constant is. Elf eilanden, meer
dan de helft, bestaat voor 10 tot 30% uit witte duinen (gemiddeld = 20.5%; Rottumerplaat en Rottumeroog, als zich ontwikkelende respectievelijk ero-
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derende hoge gronden niet inbegrepen). Daarnaast
geeft Figuur 5.17 aan wat het positieve effect is
geweest van dynamisch beheer op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog in Nederland en op
Baltrum, Mellum en Amrum in Duitsland.
Het aandeel witte duinen overschrijdt echter
niet de drempel van 40-50%, wat een bovenlimiet
lijkt te zijn. Een positief, lineair verband tussen het
totale duingebied en het eilandoppervlak (r=0.83,
hier niet weergegeven) geeft aan dat eilandgroei
sterker wordt beïnvloed door zandaanslibbing en
daaropvolgende duinvorming dan door kleiaanslibbing en kweldervorming. Het areaal witte duinen
groeit niet even hard aan op alle eilanden die hier
worden beschouwd. In deze context is het gegevensbestand van Figuur 5.17 bij de mediane waarde
van 20% witte duinen in twee groepen eilanden
gesplitst, waarbij de ene groep (A) meer en de andere groep (B) minder witte duinen en dus een min
of meer dynamische duin-geomorfologie. De correlatiecoëfficiënten zijn voor beide groepen hoogst
signficant, met r=0.99 voor eilanden met meer dan
20% witte duinen en r=0.93 voor eilanden met
minder dan 20% witte duinen, en geven in de
regressie een veel betere fit (Figuur 5.18) dan de
gecombineerde berekening voor de twee groepen (r
= 0.63). Groep A (zie Figuur 5.18) bestaat bijna geheel uit Nederlandse eilanden, met Baltrum, Mellum en Amrum als Duitse uitzonderingen. Groep B
is in meerderheid Duits, met Texel en Ameland als
Nederlandse uitzonderingen.
Waarom het aandeel witte duinen groter of kleiner is, is van veel factoren afhankelijk. Om dat te
analyseren dienen echter de specifieke hydrologische en geomorfologische toestand op de verschillende eilanden in beschouwing te worden genomen. Het betreft in het bijzonder factoren als getijbereik, blootstelling aan stormen, relatieve grootte
van het duingebied en erosie-sedimentatiepatronen. Binnen deze randvoorwaarden wordt de Nederlandse beheersmethode van extra zandsuppletie, wat een grotere dynamiek van duinen tot gevolg heeft, geacht een belangrijke reden te zijn voor
de waargenomen verschillen. Natuurlijk kan evaluatie van het beheer niet plaatsvinden met alleen
witte duinen als indicators. Daarvoor is een bespreking van alle terzake doende gevallen en redenen
nodig, maar dat valt buiten het bestek van dit rapport.
Introductie van soorten
Naast Helm heeft beplanting met dennen (Pinus
sp.), eiken (Quercus sp.), berken (Betula sp.) en andere boomsoorten het duinlandschap ook sterk
doen veranderen. De aanplant, die meestal even
oud is, tast ook het grondwaterniveau aan, ten
nadele van natte duinvalleigemeenschappen (zie
boven). Van een neofiet als de Rimpelroos (Rosa
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rugosa), oorspronkelijk met opzet geïmporteerd, en
het mos Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) wordt verwacht dat zij zich in de toekomst
zullen verbreiden. Beide soorten integreren niet in
plaatselijke plantengemeenschappen maar vormen
monocultures erbovenop.

5.14.4 Zeespiegelstijging
Naast menselijk gebruik en de directe werking van
wind en water, wordt stijging van de zeespiegel beschouwd als een belangrijke kracht bij het in stand
houden van een zekere dynamiek van de duinen op
de Waddenzee-eilanden. Verschillen in snelheid leiden tot verschillen in erosie-activiteit langs de
kustlijn. Om te kunnen beoordelen of de situatie tegenwoordig stabiel of instabiel is, is vergelijking
nodig met de zeespiegelstijging tijdens de periode
van sterke zanddrift van de 14de tot de 16de eeuw.

5.14.5 Conclusies
Kustbescherming en toerisme hebben de duinlandschappen van de Waddenzee sterk beïnvloed en
doen dat nog steeds. Landbouw en met name begrazing, vroeger van belang, heeft tegenwoordig
geen rechtstreekse invloed meer. Wel is het waarschijnlijk dat indirecte gevolgen van afwatering en
eutrofiëring negatieve gevolgen zullen hebben voor
de planten- en dierengemeenschappen. Maatregelen tot behoud van de kustbescherming kunnen direct (aanplant van Helm) of indirect (aanleg van
zanddijken, golfbrekers enzovoort) voor behoud van
de huidige zoneringspatronen zorgen. Intensievere
geomorfologische duinontwikkeling zal gemeenschapspatronen verbeteren, waarbij complete series zullen worden gevormd en intermediaire stadia
niet meer voortduren. Oudere duingebieden (met
inbegrip van bossen) zouden zich moeten ontwikkelen door een zekere mate van erosie toe te laten,
wat natuurlijk zou zijn.
Natuurlijke dynamiek, waar tegenwoordig veel
deskundigen voorstander van zijn, houdt in principe
stijging, stagnatie en regressie van het zeeniveau
in. Het is cruciaal de omvang van de duindynamiek
te beoordelen, zowel in termen van aparte geomorfologische krachten als in termen van het aandeel
van de mens in deze dynamiek. Bij stijging van het
zeeniveau kan een groter aandeel van pioniergemeenschappen worden verwacht, in een periode
van stagnatie of regressie een groter aandeel van
boslandschap of andere climax-gemeenschappen al
naar gelang de opeenvolging van het erosie/accretieregime sneller of langzamer verloopt. Interventie
in termen van beheer dient daarom beperkt te zijn
en alleen plaats te vinden om het evenwicht te her-
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stellen wanneer antropogene invloeden het evenwicht verstoren.
Gezien de relatief geringe stijging van de zeespiegel, gevoegd bij maatregelen tot behoud van de
kustbescherming, stellen wij een gebrek aan evenwicht vast ten koste van de vroege successiestadia,
wat ten dele door menselijk handelen is veroorzaakt. Zolang dit gebrek aan evenwicht blijft bestaan en sommige plantengemeenschappen wezenlijk gevaar lopen, is beheer van een paar duinvalleien wenselijk en kan de vegetatie daarvan net
als bij vroege pionierstadia als een soortenreservoir
fungeren. Als erosie van oudere duingebieden
wordt toegelaten en de opeenvolging van duinvormingsprocessen wordt vergroot, dan zal de kans dat
dergelijke stadia ontstaan toenemen en kunnen
dientengevolge de beheersmaatregelen worden opgegeven.
De directe negatieve gevolgen van toerisme
kunnen makkelijker worden geminimaliseerd door
intensief benutte en extensief of niet benutte gebieden strikt te scheiden. Eén indirect gevolg van
toerisme, grondwaterwinning, wordt geacht op veel
eilanden een rol te spelen. Dit kan duidelijker in
kaart worden gebracht als toegang tot gedetailleerde gegevens mogelijk wordt gemaakt.
De verspreiding van vreemde/geïntroduceerde
soorten moet worden gemonitord om te kunnen
zien of er sterke verplaatsingseffecten optreden in
de plaatselijke flora en fauna. In dit verband kan de
onderdrukking van dennen noodzakelijk blijken te
zijn, omdat dit belangrijke concurrenten van inheemse boomsoorten zijn.

zijn alle gebieden tot de hoofddijk of, waar die ontbreekt, de springvloedlijn inbegrepen.
Volgens bovenstaande definitie omvat het Waddenzeegebied vijf estuaria: het Varde Å estuarium
in Denemarken en de estuaria van de Eider, Elbe,
Weser en Eems in Duitsland. Aan de ene kant zijn
deze estuaria van groot belang voor het ecosysteem
Waddenzee (aanvoer van nutriënten en toxische
stoffen, sedimentdynamiek, kraamkamer en voedselzoekgebied). Aan de andere kant zijn de estuaria
zelf specifieke habitats en worden zij gekenmerkt
door grote variabiliteit en dynamiek van sleutelfactoren als saliniteit, getijverschil en troebelheid.
Vanuit ecologisch gezichtspunt zijn zij belangrijk
met betrekking tot bijvoorbeeld de trek van een
aantal soorten en bovendien leven er verscheidene
brakwater- en inheemse soorten, waardoor zij een
bijzonder belang hebben in termen van milieubehoud. In tegenstelling tot de Waddenzee, echter,
zijn de estuaria sterk door menselijke activiteiten
beïnvloed en maar een paar gebieden zijn natuurreservaten.
De gegevens betreffende de ecologische situatie
zijn heterogeen en er bestaat een positieve correlatie tussen de lengte van een estuarium en de hoeveelheid beschikbare gegevens. Systematisch door
langetermijnmonitoring verkregen gegevens zijn er
alleen voor waterkwaliteit en gedeeltelijk voor
macrozoöbenthos. Aan biologische gegevens is alleen verspreide informatie te vinden, hoofdzakelijk
van onderzoeksprogramma’s van universiteiten /
deskundigen en, sinds kort, van data sets verkregen
in het kader van milieu-effectrapportages.

5.15 Estuaria en brakke wateren

5.15.2 Korte karakteristiek

B. Schuchardt
M. Schirmer
G. Janssen
S. Nehring
H. Leuchs

De estuaria van de Varde Å, Eider, Elbe, Weser en
Eems zijn middengetijde-kustvlakte estuaria die
uitmonden in de Waddenzee (Noordzee) (Figuur
5.19). Morfologisch kan de riviermond in twee
stukken worden verdeeld: een rivierachtig binnendeel (met inbegrip van het aan getijdewerking onderhevige zoetwater, het oligohaliene deel en delen
van het mesohaliene gebied) tussen een getijdedam; en het buitengebied. Dit buitengebied wordt
gekenmerkt door een trechtervorm met zeer uitgestrekte platen, deel uitmakend van de Waddenzee.
Is dit de algemene structuur, het Eems estuarium
verschilt van de andere omdat het grenst aan de
Dollard, een brakkige baai; het Eider estuarium
vanwege een stormvloedkering; en de Varde Å
doordat menging van riverwater en zeewater normaal gesproken plaatsvindt in de Ho Bugt, zeewaarts van de smalle rivier (Duinker et al., 1980). In
overeenstemming met bovenstaande definitie behandelt dit (sub-)hoofdstuk alleen de binnengebieden van de estuaria.

5.15.1 Inleiding
Estuaria kunnen worden gedefinieerd als door het
getij beïnvloede overgangszones tussen mariene en
fluviatiele milieus. De Verklaring van Leeuwarden
bepaalt de grenzen van de estuaria in het trilaterale samenwerkingsgebied als, aan de landzijde, de
gemiddelde brakwatergrens en aan de zeezijde een
gemiddelde van 10 PSU isohaliene bij hoogwater in
de winter. In dit overzicht worden echter ook de
door het getij beïnvloede zoetwatergebieden besproken (volgens de definitie van Fairbridge, 1980)
omdat zij een integraal deel van de estuariene habitat vormen (Schuchardt et al., 1993a). Lateraal
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Figuur 5.19. Estuaria in het
Waddenzeegebied.
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De estuaria verschillen aanzienlijk qua grootte,
lengte en rivierwaterafvoer (Tabel 5.9). Behalve in
de Varde Å (Olesen, 1993) is in alle estuaria het
aangrenzende laagland door dijken beschermd tegen overstroming hetzij vanuit zee hetzij vanuit de
rivier. Dit laagland is van groot economisch belang
voor de scheepvaart, de landbouw en de industrie
en is onderhevig geweest aan veranderingen door
menselijke activiteiten.

5.15.3 Morfologische veranderingen
Op de Varde Å na zijn alle onderhavige estuaria
sterk beïnvloed door morfologische veranderingen
van de rivieren en de estuaria zelf. De belangrijkste
oorzaken daarvan zijn kustbeschermingswerken,
landaanwinning en aanpassing aan grotere en grotere aantallen schepen.

Uitdieping van vaargeulen
Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn de
estuaria van de Elbe en de Weser steeds weer aangepast aan de groei van de gemiddelde grootte van
koopvaardijschepen opdat oceaanreuzen Hamburg
en Bremen konden bereiken. In het Eems estuarium
zijn de stuwende krachten de haven van Emden en
de stroomopwaarts gelegen werf van Papenburg.
De aanpassing van de estuaria van de Elbe, Weser
en Eems geschiedde door het uitgraven van een
rechte vaargeul, om de watermassa’s te concentreren en de stroomsnelheid te bevorderen. De concentratie werd versterkt door middel van kribben en
door zijrivieren en vertakkingen af te snijden en op
te vullen. Veel ondiepten en grindbanken werden
verwijderd of opgehoogd en met elkaar verbonden.
De vaargeul werd geëffend waardoor minder energie verloren ging, en de vaargeul kreeg een trechtervorm met het smalle uiteinde aan de kant van de
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Tabel 5.9. Compilatie van de
belangrijkste kenmerken van
de estuaria van de Varde Å,
Eider, Elbe, Weser en Eems.
Bron: Schuchardt (1995);
Pedersen (pers. comm.).

stroomgebied boven getijdedam (km2)
gem. rivierafvoer (m3/s)
gem. getijverschil bij getijdedam (m)
lengte binnenestuarium (km)
(definitie zie tekst)

stroomopwaarts liggende havens (Schirmer, 1996;
Kausch, 1996).
De grootste veranderingen hebben in het Weser
estuarium plaatsgevonden, met name wat betreft
de natuurlijke breedte van het estuarium en de
zoetwaterafvoer. De Eems is op dezelfde manier getransformeerd, de Dollard en het Elbe estuarium
veel minder. In het Elbe estuarium is bij het uitdiepen van de vaargeul een groot deel van de estuariene topografie intact gebleven.
De stapsgewijze uitdieping en kanalisatie van de
binnen- en buitengebieden van de estuaria van de
Elbe, Weser en Eems heeft tot een aanzienlijke toename van de getijamplitude geleid. De correlatie
tussen getijamplitude binnen een estuarium en zijn
morfologie is vrij sterk en laat toe deze goed gedocumenteerde parameter als indicator te gebruiken
voor de antropogene invloed op de onderhavige
estuaria. Een ander voordeel van monitoring en
evaluatie van getijamplitude is het belang ervan als
belangrijke ecologische factor.
Figuur 5.20 geeft een indruk van de veranderingen in tijverschil tussen 1880 en 1995. Ongeveer
75% van de toename van de getijamplitude wordt
veroorzaakt door een lager gemiddeld laagwaterpeil, ongeveer 25% door stijging van het gemiddeld
hoogwater (Harten, 1979). De toename in de Weser
is extreem vanwege de extreme kanalisatie van het
estuarium en weerspiegelt de getijgolf bij de dam
in Bremen-Hemelingen.
Door de toegenomen stroomsnelheid worden
toenemende hoeveelheden zwevende stof naar de
zijwateren gevoerd. Dit materiaal slibt daar aan en
zorgt voor een langzame maar gestage ophoging
van de bodem. Dit gebeurt zowel beneden de laagwaterlijn als op platen, waardoor ondiepe gebieden
in platen veranderen. De sterke getijstromen tezamen met de golfslag van passerende schepen leiden
tot oeverafslag, waardoor met name in de smalle
estuaria van Weser en Eems oeverbeschermingsmaatregelen nodig zijn. In het estuarium van de
Weser, bijvoorbeeld, is ongeveer 60 % van de oevers langs het hoofdkanaal tussen Bremen en Bremerhaven versterkt, hoofdzakelijk met steenmateriaal (Schuchardt et al., 1984).
Onderhoudsbaggerwerk is in alle gekanaliseerde
estuaria nodig, met milieu-effecten tijdens het
baggeren en storten. Het onderhoudsbaggerwerk is
in de vaargeul van het Weser estuarium het ge-
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ringst, in vergelijkling tot de estuaria van de Elbe en
de Eems, zoals in Tabel 5.10 wordt aangegeven. Het
sediment dat uit de vaargeulen van de Elbe, Weser
en Eems wordt opgebaggerd, wordt ofwel naar het
buitenestuarium getransporteerd en langs de vaargeul gestort of in het binnenestuarium gestort op
plaatsen die te diep zijn geworden ten gevolge van
erosie. Wat betreft de materiaalbalans tussen de
estuaria en de Waddenzee roept de verwijdering
van zand (en slib) uit de estuaria kritische vragen
op ten aanzien van de gevolgen op de lange termijn
voor het sedimentbudget van de Waddenzee (Höpner, 1994).
Kustbescherming en landaanwinning
Een andere belangrijke factor die in alle estuaria
verstrekkende veranderingen tot gevolg heeft gehad, is kustbescherming. Vanaf de 11de en 12de
eeuw zijn langs de oevers van de estuaria rechte
dijken aangelegd (Meier, 1996). Tot de 19de eeuw
stonden Bremen en delen van Hamburg echter
bloot aan overstromingen bij hoge afvoer van de
Weser respectievelijk de Elbe. Pas na het uitbaggeren van de vaargeulen werd stormvloed vanuit de
Noordzee het grootste gevaar en moesten dijken
worden versterkt. Veel van deze dijken volgen nog
het oude patroon, maar steeds speelde landaanwinning en verkorting van de dijklengte een rol: het
Eider estuarium verloor circa 12 km2 voorland in
1972 (Katinger Watt), het Elbe estuarium circa 140
km2 tussen 1896 en 1982, het Weser estuarium circa 32 km2 tussen 1880 en 1955 en de Eems/Dollard-regio circa 21 km2 sinds 1922 (Schuchardt et
al., 1993). Na 1975 heeft alleen grootschalige landaanwinning plaatsgevonden aan de rand van het
Elbe estuarium (Haseldorfer Marsch 20 km2, Asseler- und Krautsand 26 km2) (ARGE Elbe, 1984). Het
belang van de bedijking van de estuaria is geleidelijk toegenomen vanwege:
• de stijging van de zeespiegel in de afgelopen
eeuw;
• hogere stormvloeden vanwege uitbaggeren en
kanalisatie;
• de bouw van stormvloedkeringen in de zijrivieren, waardoor het hoogwaterbekken drastisch
werd verkleind en het hoogwaterpeil steeg, in de
Weser bijvoorbeld met meer dan 0.5 m;
• sterke inklinking van kwelders als gevolg van
bodemmineralisatie en drainage.
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Figuur 5.20. Veranderingen
in het tijverschil tussen 1880
en 1995 in de Eider
(peilschalen bij Tönning en
Friedrichstadt), Elbe (peilschaal bij Hamburg St. Pauli), Weser (peilschaal Bremen
Oslebshausen) en Eems
(peilschaal Herbrum). Vijfjaar voortschrijdend gemiddelde. Bron: Schuchardt
(1995).

r

1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
1880

1900

1920

Door de aanleg van lage zomerdijken, ter bescherming van voorland dat als landbouwgrond in gebruik was, werd de interactie tussen rivier en kwelder verder verminderd. Als gevolg van bedijking en
kanalisatie is de hydrologische en sedimentaire interactie tussen de estuaria en de kwelders ten zeerste verstoord. De hydrologische interactie wordt in
hoge mate gereguleerd, ontwatering en irrigatie
geschieden door middel van sluizen en pompen en
de biologische interactie is beperkt (Garms, 1961).
Voor het Eider estuarium ligt de situatie iets anders. Behalve door bedijking is de morfologie sterk
veranderd door de verkleining van het afwateringsgebied met ongeveer 30% door de aanleg van het
Noord-Oostzeekanaal (1895); en door de bouw van
een stormvloedkering bij Nordfeld (1936). De
dwarsdoorsnede beneden Nordfeld slonk door verzanding tot 5-10% van de oorspronkelijke breedte.
De bouw van een stormvloedkering in de monding
van de Eider (Vollerwiek) in 1973 en de indijking van
het Katinger Watt heeft de dwarsdoorsnede nog
verder verkleind. Tegenwoordig is het opkomend tij
kunstmatig aan banden gelegd, om verdere verzanding te voorkomen (Fock & Ricklefs, 1996).
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5.15.4 Estuariene habitats:
veranderingen in kwantiteit en
kwaliteit
De morfologische en fysische veranderingen van de
estuaria hebben enorme invloed gehad op de structuur en de kwaliteit van de habitat, zowel in de
kwelders als in de amfibische zone en in het aquatische milieu.
Voorland
Voorland, het gebied tussen de gemiddelde springvloed hoogwaterlijn en de winterdijken, wordt vaak
overstroomd en is van bijzonder ecologisch belang.
Ongeveer twee- tot driekwart van het voorland
langs de binnenestuaria van Elbe, Weser en Eems is
tijdens de laatste eeuw verloren gegaan
(Schuchardt et al., 1993). Veel overgebleven kwelders worden beschermd door lage zomerdijken die
de dagelijkse interactie van rivier en kwelder voor
een groot deel verhinderen. Dit effect wordt versterkt door de daling van de grondwaterspiegel ten
gevolge van de daling van de laagwater- en mid-

Elbe

Weser

Eems

gem. volume in geul (×106 m3)
(min-max)

12.8
(9.5-16.5)

3.4
(1.3-7.9)

7.3
(0-10.5)

gem. sedimentatie
in havengebied

2.4
Cuxhaven+Brunsbüttel+Hamburg

1.0
Bremerhaven+Bremen

0.6
Emden

Tabel 5.10. Gemiddelde jaarvolumes (m3/jr.) van onderhoudsbaggerwerk in de
vaargeulen van de estuaria
van Elbe, Weser en Eems
tussen 1981 en 1992 (Bron:
Farke, 1994) en sedimentaccumulatie in de havens
(Bron: Nasner, 1992).
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waterniveaus in de estuaria van de Elbe, Weser en
Eems en door drainage ten behoeve van de landbouw.
Wadplaten en ondiepe wateren
De toename van de getijamplitude door de uitdieping van de estuaria had tot toename van het aantal platen en ondiepe gebieden (minder dan 2 m
diepte bij laagwater) kunnen leiden. Echter, de depositie van baggerspecie binnen het getijdengebied, landaanwinning, verbreding van de diepe
vaargeulen en oeverbescherming hebben deze gebieden sterk verkleind. Het verlies is het grootst in
het Weser estuarium tussen Bremen en Bremerhaven en niet zo groot in de Elbe (Schirmer, 1994).

5.15.5 Ecologische structuur:
abiotische parameters
Een estuariene habitat kan worden beschreven als
een zeer dynamisch milieu, met steile gradiënten
van saliniteit en troebelheid; eb en vloed en de
stromingen die daardoor ontstaan; een lange verblijftijd van water in vergelijking tot rivieren; groot
zuurstoftekort in sommige delen; relatief hoge nutriëntenconcentraties en, vóór indijking, uitgestrekte laaglandgebieden die overstroomd werden bij
piekafvoer van rivierwater en bij stormvloed.
Zoutgradiënt
Het overgangsgebied tussen zoetwater en zoutwater wordt gekenmerkt door de menging van zeewater en rivierwater, wat resulteert in een steile, sterk
variabele zoutgradiënt. De plaats van de resulterende brakke habitat varieert met het getij en met
de variërende rivierafvoer. In het Eider estuarium is
de gradiënt sterk veranderd na de bouw van een
waterkering en een stormvloedkering, met gevolgen voor de brakwatergemeenschap (Fock & Heydemann, 1995). In het Weser estuarium is een
stroomopwaartse verschuiving van het brakke water vastgesteld (Grabemann et al., 1983). Of morfologische veranderingen ten gevolge van kanalisatie
de voornaamste reden daarvan waren, kon niet met
zekerheid worden vastgesteld maar is aannemelijk.
Voor het Elbe estuarium geldt hetzelfde (Bergemann, 1995).
Troebele zone
Een kenmerk van alle hier besproken estuaria is dat
zij een zone bevatten met een hoge mate van troebelheid, die is gerelateerd aan de stroomopwaartse
grens van de zoutgradiënt (Wellershaus, 1981; Grabemann et al., 1996). De benedenstroomse grens
van dit bereik kan op een saliniteit van circa 8 PSU
worden gesteld. In deze troebele zone is de produc-
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tie van fytoplankton beperkt vanwege het schaarse
licht (Schuchardt & Schirmer, 1991). Er is discussie
geweest over de relatie tussen grootschalige bagger- en stortactiviteiten en estuariene kanalisatie
enerzijds en toegenomen troebelheid anderzijds
(Wellershaus, 1986).
Temperatuur
De temperatuur van het water, een primaire ecologische factor, is op sommige plaatsen veranderd
vanwege de instroom van koelwater (Müller et al.,
1990). Langs het binnenestuarium van de Elbe en
de Weser staan verscheidene grote elektriciteitscentrales.
Getijdenwerking
Getijdenwerking is een fundamenteel kenmerk van
estuaria (aestus = getij). In de estuaria van de Waddenzee is echter de getijamplitude sterk veranderd
door kanalisatie en andere activiteiten (Schuchardt,
1995). Vooral in het zoetwatergetijdengebied is de
habitatstructuur veranderd (Schirmer, 1994). De
daling van het gemiddeld laagwaterpeil heeft in de
laatste 100 jaar in het binnenestuarium van de Weser tot een bijna volledige transformatie van ondiepe gebieden tot platen geleid. In het aangrenzende
laagland is de invloed van het getij door bedijking
en waterbeheer kleiner geworden (Heckman, 1984).
Zodoende is de functie van deze gebieden voor het
estuarium, zoals vasthouden van zwevend stof en
nutriënten, minder belangrijk geworden (Heckman
& Kausch, 1996).
Verblijftijd
De verblijftijd van water in het estuarium is een belangrijk element. Het voorkomt verlies, stroomafwaarts, van planktonsoorten en vergroot de zuurstofbehoefte door C- en N-mineralisatie. De verblijftijd hangt voornamelijk af van de verhouding
tussen de rivierafvoer en het watervolume in het
estuarium. Het watervolume is in de estuaria van
de Elbe, Weser en Eems ten gevolge van uitdieping
toegenomen en in het Eider estuarium afgenomen
door verzanding na de bouw van de waterkering
(Fock & Heydemann, 1995).
Zuurstof
Er is vastgesteld dat een zeker zuurstoftekort een
typisch estuarien kenmerk is, dat is geassocieerd
met accumulatie van zwevend stof in de troebele
zone van estuaria (Martin & Brun-Cottan, 1988). In
het Eider estuarium zijn de zuurstoftekorten heel
gering. In de estuaria van de Weser en de Elbe echter is het zuurstoftekort veel groter geworden door
de inbreng van afvalwater in de afgelopen decennia. In het Elbe estuarium is de laatste tijd afname
van het zomer-zuurstoftekort waargenomen
(Reincke, 1995). Dat is het gevolg van verbeterde
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afvalwaterbehandeling in Hamburg en van afname
van zuurstofverbruikende substanties stroomopwaarts. Ook in het Weser estuarium is het zuurstoftekort afgenomen, sinds de afvalwaterbehandeling
in Bremen is verbeterd (Schuchardt et al., 1989). In
het Eems estuarium is in de afgelopen jaren aanzienlijke verslechtering vastgesteld, die waarschijnlijk het gevolg is van te intensieve baggeractiviteiten en die leidt tot verarming van de estuariene
biocoenose (IBL, 1997).
Nutriënten en verontreinigende stoffen
De nutriëntenconcentraties in de door rivieren gedomineerde estuaria zijn duidelijk hoger dan in de
pre-industriële situatie, afgaand op schattingen
voor het Elbe estuarium (Flügge et al., 1989). Er zijn
echter enige verschillen tussen de hier beschreven
estuaria. Die worden in hoofdstuk 4 in detail besproken. Voor concentraties van zware metalen en
sporen van organische verbindingen, zie ook hoofdstuk 4.

5.15.6 Ecologische structuur: biota
De estuariene biocoenose wordt in hoofdzaak beheerst door fysische factoren zoals het getij (tijverschil en stromingen), waterdiepte en rivierafvoer
alsook door de zoutgradiënt. De dynamiek van het
zwevend stof, morfodynamiek en sedimenteigenschappen zijn ook van belang. Door menselijk gebruik is echter de ecologische structuur van alle
estuaria veranderd (Schuchardt et al., 1993b, Höpner, 1995).
Fytoplankton
De biomassa van fytoplankton vertoont een steile
gradiënt binnen de estuaria, met een piek in het
zoetwatergetijdengebied en minimumwaarden in
de troebele zone. Lichtbeperking is belangrijker gebleken dan zoutgehalte of nutriënten. De biomassa
stroomopwaarts van de troebele wolk bestaat in de
zomer en herfst voornamelijk uit de estuariene diatomee Actinocyclus normanii, terwijl fluviatiele
vormen (Asterionella, Synedra) in het voorjaar domineren (Schulz, 1961, Schuchardt & Schirmer,
1991). De biomassa in ondiepe zijarmen is enige
keren groter gebleken dan in de diepe hoofdvaargeul (ARGE Elbe, 1984), wat de gevolgen aangeeft
van de reductie van ondiepe gebieden ten gevolge
van het uitdiepen van de estuaria.
In de afgelopen 50 jaar zijn in het Weser estuarium enige verschuivingen in de soortensamenstelling waargenomen. Die waren vooral het gevolg
van een hoger zoutgehalte door kaliumwinning en
van toename van nutriënten (Haesloop &
Schuchardt, 1995). Kort geleden is echter een ver-
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schuiving in de soortensamenstelling waargenomen in de Weser als gevolg van afname van de antropogene zoutbelasting (Bäthe & Preuß, 1994).
Microfytobenthos
Microfytobenthos in het eulitoraal is door Gätje
(1992) geanalyseerd met betrekking tot het Elbe
estuarium. Het wordt beheerst door een wijd verbreide diatomeeënsoort. Interactie met het fytoplankton via sedimentatie en resuspensie blijken
van enig belang te zijn (Kies et al., 1992). Verkleining van getijdengebieden ten gevolge van uitdieping voor zeeschepen en ander gebruik hebben de
habitat verkleind (Kies et al., 1992). Van enig belang zijn bentische macroalgen, met name soorten
uit de geslachten Vaucheria, Enteromorpha en Blidingia.
Vegetatie
In alle estuaria zijn ondergedoken macrofyten bijna
geheel afwezig. In het oligohaliene en mesohaliene
gebied komt dat door de natuurlijke getijamplitude,
het zoutgehalte en de troebelheid. In het zoetwatergebied komt het voornamelijk door antropogene
toename van het tijverschil (Eems: Runge, 1981;
Weser: Cordes, 1993). Bij kartering aan het begin
van de twintigste eeuw waren soorten als Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus), Glanzend
fonteinkruid (P. lucens) en Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) volop aanwezig. Ten gevolge van
bedijking, benutting van voorland voor landbouwdoeleinden en storting van baggerspecie op het
land zijn kleine wateren boven de hoogwaterlijn
kleiner geworden. In dergelijke wateren zouden nog
steeds ondergedoken macrofyten kunnen voorkomen omdat daar het tij geen invloed heeft.
Eulitorale vegetatie (vooral Riet) is nog steeds
van belang in de estuaria (Kies et al., 1992). Zij het
sterk achteruitgegaan in vergelijking tot de situatie
aan het begin van de eeuw (bijvoorbeeld Preisinger,
1991; Claus et al., 1994), is de karakteristieke begroeiing langs de hoogtegradiënt en de van zoet
naar zout lopende zonering van Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani), Heen (Scirpus maritimus; Zeebies) en Riet nog steeds aanwezig (bijvoorbeeld Kötter, 1961). In het Eider estuarium
heeft het steiler worden en de zeewaartse verplaatsing van de zoet-zoutwatergrens ten gevolge van
de bouw van enige waterbouwkundige werken
(stormvloedkering, waterkering), geleid tot sterke
sedimentatie en daardoor toename van riet
stroomafwaarts in het gebied van kwelders die
vroeger uitgestrekt waren (Fock & Heydemann,
1995).
Vegetatie op het voorland boven de gemiddeld
hoogwaterlijn wordt gekenmerkt door gebruik voor
landbouwdoeleinden en door verlies van eertijds
wijd verbreide vegetatiegemeenschappen en -soor-
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ten (Cordes, 1993; Claus et al., 1994). Endemische
soorten als het torkruid Oenanthe conioides en Ruwe smele (Deschampsia cespitosa), die aangepast
waren aan getijdenwerking, zijn zeldzaam geworden (Heckmann & Kausch, 1996). Oeverbossen
kwamen, voor zich hier mensen vestigden, in ruime
mate voor op de rivieroevers van aan getijdewerking onderhevige zoetwatergebieden (Behre, 1985)
maar zijn tegenwoordig nauwelijks meer te vinden.
Zoöplankton
De zoöplanktongemeenschappen in de estuaria
blijken op elkaar te lijken (Kühl & Mann, 1981). In
het binnen- en middengebied van de estuaria domineert de copepode Eurytemora affinis (Kausch &
Peitsch, 1992; Haesloop & Schuchardt, 1995). ‘s Zomers kunnen de raderdiertjes Keratella spp. en Brachionus spp. en sommige cladoceren kwantitatief
van enig belang zijn, vooral in het binnenste deel
van het estuarium. In de troebele zone loopt de
hoeveelheid raderdiertjes snel terug en wordt de
biomassa het hele jaar door gedomineerd door Eurytemora. Vanwege de invasie van enige mariene
soorten (onder andere Synchaeta) is er geen minimum aantal soorten gevonden. In de waterkolom
blijken verscheidene mobiele schaaldieren, zoals
Garnalen, de steurgarnaal Palaemon longirostris,
vlokreeften (Gammarus spp.) en de aasgarnaal Neomysis integer kwantitatief van belang te zijn
(Fiedler, 1991).
Evenals het geval is bij fytoplankton kan de
dichtheid van zoöplankton in gebieden met een lagere stroomsnelheid, zoals havens die aan getijdenwerking blootstaan, een paar keer zo groot zijn
(Schuchardt et al., 1995). Significante veranderingen in de soortensamenstelling over de lange termijn zijn voor het binnendeel van het Weser estuarium niet gevonden (Haesloop & Schuchardt,
1995). Vermindering van de hoeveelheid ondiepe
zijarmen ten gevolge van kanalisatie heeft de habitat echter sterk verkleind.
Macrozoöbenthos
Het macrozoöbenthos in de vier estuaria is relatief
goed beschreven. In het algemeen zijn hoge dichtheid en geringe diversiteit typerend voor de brakwaterzone, terwijl lagere dichtheid en toenemende
diversiteit typerend zijn voor het buitenestuarium.
In het zoetwatergetijdengebied stroomopwaarts is
de diversiteit laag. Dat ligt voornamelijk aan het
getij, wat kan worden aangetoond door vergelijking
met de situatie stroomopwaarts van de waterkering
(Scholle & Schuchardt, 1997). Wel zijn mobiele
bentische soorten (hoofdzakelijk schaaldieren) van
enig belang (Haesloop, 1990; Arntz et al., 1994).
In het Eider estuarium is de zoutgradiënt sterk
veranderd (zie boven), wat geleid heeft tot afname
van de lengte van het brakwatergebied en een stei-
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lere zoutgradiënt. Mariene soorten als Zeeduizendpoot, Wadpier en Kokkel hebben zich daarom
stroomafwaarts verplaatst (Fock & Heydemann,
1995) en het aantal echte brakwatersoorten is gering (Michaelis et al., 1992). In recente onderzoeken (Fock, 1996) is echter vastgesteld dat er nog
meer brakwatersoorten voorkomen (de wormen Tubificoides heterochaetus, Paranais frici en P. botniensis). Kwantitatief wordt het gebied met een
laag zoutgehalte gekenmerkt door het Nonnetje en
de wormen Marenzelleria viridis en Heteromastus
filiformis.
De vroegere toestand van het macrozoöbenthos
in het Elbe estuarium is goed gedocumenteerd
maar recent gepubliceerde gegevens zijn niet gebundeld. Door Gaumert & Spieker (1995) bemonsterde stenen oeverwallen toonden hogere dichtheden en grotere diversiteit in het gebied met een
laag zoutgehalte, gedomineerd door de Brakwaterpok (Balanus improvisus), dan in het zoetwatergetijdengebied, gedomineerd door de Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) en de vlokreeft Gammarus zaddachi. Volgens Nehring en Leuchs (1996)
wordt het gebied met een laag zoutgehalte gekenmerkt door Marenzellaria viridis, Boccardiella redeki en Neomysis integer. Riedel-Lorje et al. (1995) en
Krieg (1996) hebben enige soorten beschreven die
in stroomopwaarts gelegen uitbreidingen van het
brakwatergebied leven, waaronder de amphipoden
Bathyporeia pilosa en de Slijkgarnaal, en kwamen
tot de conclusie dat de brakwaterzone stroomopwaarts is verschoven, misschien als gevolg van de
bouw van waterbouwkundige werken in het estuarium. Dit is echter nog onderwerp van wetenschappelijke discussie.
De toestand in het Weser estuarium is uitvoerig
beschreven door, onder andere, Haesloop (1990),
Kolbe (1995b) en Gosselck (1996). Vanwege verhoogde conductiviteit (ten gevolge van kaliumwinning stroomopwaarts) in het zoetwatergetijdengebied wordt de bentische fauna gedomineerd door
een aantal brakwater- en mariene schaaldieren,
waarvan de meeste in het voorjaar en in de zomer
in grote aantallen uit het natuurlijke brakwatergebied komen. Hieronder zijn Gammarus zaddachi,
Corophium lacustre, Neomysis integer, Palaemon
longirostris en Garnalen in het bijzonder van belang
(Haesloop & Schuchardt, 1995), evenals de Brakwaterpok en de geïntroduceerde Noord-Amerikaanse
worm Marenzelleria viridis (Nehring & Leuchs,
1996). In het natuurlijke brakwatergebied zijn verder soorten als de Brakwaterpok, de vlokreeft Gammarus salinus, brakwater-wormen als Peloscolex
heterochaetus en Tubifex costatus en enkele borstelwormen van enig belang, evenals een aantal
mariene soorten. Na analyse van de bestaande gegevensbestanden bleek vooral een langetermijngegevensbestand dat door Kolbe (1995b) is gecompi-
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leerd interessant te zijn. Gegevens over de bodemfauna van de natuurlijke brakwaterzone nabij Bremerhaven over een periode van 20 jaar tonen aan
dat grote variabiliteit van de diversiteit en dichtheid van soorten een typisch kenmerk is van estuariene gemeenschappen, waardoor het moeilijk is
onderscheid te maken tussen natuurlijke dynamiek
en door de mens teweeggebrachte veranderingen
(bij het analyseren van gegevens over estuariene
gemeenschappen).
In het zoetwater en in de oligohaliene gebieden
van het Eems estuarium zijn het soortenaantal, de
biomassa en de dichtheid lager dan in de mesohaliene gebieden (IBL, 1994). De soorten die het meest
voorkomen in het zoetwatergetijdengebied zijn
Limnodrilus hoffmeisteri en andere tubificiden,
evenals Gammarus zaddachi. De soortensamenstelling in de oligohaliene gebieden lijkt hierop, terwijl
in het mesohaliene gebied brakwatersoorten als
Marenzelleria viridis, Tubifex costatus, Bathyporeia
pilosa en enige mariene soorten van belang zijn. Er
zijn echter aanwijzingen dat door een geringere diversiteit aan habitats en door baggerwerkzaamheden het aantal soorten is afgenomen (Dittmer,
1981; Rhode, 1982; IBL, 1994). Door Arntz et al.
(1994) is het kwantitatieve belang van mobiele
macrofaunasoorten als de aasgarnalen Paramysis
kervillei en Neomysis integer beschreven. Recentelijk is echter duidelijk geworden dat er een vermindering in de diversiteit en de dichtheid is opgetreden, waarschijnlijk als gevolg van baggeractiviteiten en zuurstoftekorten (IBL, 1997).
Uit vergelijking van recente gegevens met gegevens uit het begin van de twintigste eeuw blijkt een
sterke daling van het aantal soorten in het binnengebied van het Weser estuarium, wat hoofdzakelijk
komt door morfologische veranderingen. In het
middengebied zijn de veranderingen minder groot
(Haesloop & Schuchardt, 1995). Het is aannemelijk
dat dit een algemene tendens is in de hier beschreven estuaria (voor de Elbe, zie BfG, 1994). Door intrusie van een aantal ”nieuwe” soorten neozoa zijn
deze verliezen wel ten dele gecompenseerd. Deze
vreemde soorten lijken te zijn geïntegreerd in het
voedselweb zonder andere soorten weggeconcurreerd te hebben (in estuariene stortlocaties van sediment is Marenzellaria viridis één van de dominante levensormen geworden; Leuchs et al., 1996).
Vissen
Vissen zijn ook vrij goed beschreven, vanwege het
grote commerciële belang in het verleden. Tegenwoordig is dit belang sterk gedaald, zowel vanwege
de teruggang dan wel het uitsterven van sommige
vissoorten die commercieel van belang waren als
door veranderd consumentengedrag (Schuchardt et
al., 1985; Möller, 1989). In het algemeen bevatten
de estuaria echter nog steeds grote visbestanden.
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Open verbinding met zowel de zee als de rivieren en
hoge productiviteit zijn de eerste vereisten.
Voor het Eider estuarium zijn alleen verspreide
gegevens beschikbaar. Volgens Dehus (1987) domineren euryhaliene soorten (zie Elbe estuarium) in
het buitenestuarium. Er is enig bewijs voor de theorie dat de bouw van een waterkering in 1936 een
belangrijke oorzaak was van het uitsterven van de
Steur (Acipenser sturio). De volwassen dieren werden daardoor namelijk afgesneden van hun stroomopwaarts gelegen paaigebieden (Spratte, 1992).
Door de dam is de hydrografische situatie in dit
vroegere getijdengebied stroomopwaarts veranderd: rheofiele soorten als Rivierprik (Lampetra fluviatilis) zijn sterk in aantal afgenomen, terwijl lacustriene cypriniden nog aanwezig zijn (Dehus, 1987;
Spratte, 1992).De sterke achteruitgang van de
vangst van Paling is verklaard uit de bouw van een
stormvloedkering (Fock, in druk).
De situatie in het estuarium van de Elbe is zeer
goed beschreven. In het binnenste deel van het
estuarium (Tideelbe) zijn kort geleden 77 soorten
geteld, waaronder 31 zoetwatersoorten (zes daarvan allochtoon), 11 als euryhalien te classificeren
(waaronder één allochtone soort) en 34 mariene
soorten (Thiel, 1995). Vier vroeger aanwezige soorten zijn uitgestorven, namelijk de brasem “Zährte”
(Vimba vimba), Meerval (Silurus glanis), Elft (Alosa
alosa) en Steur. Sommige andere soorten zijn sterk
in aantal teruggelopen. Kwantitatief gezien zijn de
euryhaliene soorten Spiering (Osmerus eperlanus),
Fint (Alosa fallax), Bot, Driedoornige stekelbaars en
Paling, de mariene Haring en de zoetwatersoort Pos
(Gymnocephalus cernua) het belangrijkst. De biomassa in de ondiepe zijwateren bedraagt ongeveer
één en een derde keer de biomassa in de hoofdgeul,
wat een indruk geeft van de consequenties van de
erop volgende vermindering van de ondiepe gebieden in alle estuaria (zie boven). Longitudinaal zijn
geen verschillen gevonden in de hoeveelheid vis,
terwijl de biomassa zeewaarts toeneemt vanwege
de verschijning van mariene soorten. Voor het Elbe
estuarium is enige invloed van zuurstoftekort op de
distributie van Spiering en Bot vastgesteld: deze
soorten vermijden gebieden met concentraties onder 3 mg/l. Tegenwoordig zijn de zuurstoftekorten
tijdens de zomer lager dankzij de verbeterde kwaliteit van het water (Reincke, 1995). De concentraties zware metalen en vooral gechloreerde koolwaterstoffen in Paling zijn in het Elbe estuarium nog
steeds hoog, voornamelijk door input vanuit zijrivieren die in het middenbereik van de Elbe in de Elbe uitmonden (Reincke, 1995). Dit heeft tot een
verbod op de verkoop van Elbe-paling voor menselijke consumptie geleid. De verwachting is echter
dat de verontreiniging in de toekomst zal afnemen.
De invloed van de waterkering bij Geesthacht op
vissen is onderzocht door Beckedorf & Schubert
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Tabel 5.11. Vergelijking van
biomassa en primaire productie van fytoplankton, microfytobenthos en macrofyten in het Elbe estuarium in
september 1987 per m2
(Bron: Kies et al., 1992) en
voor het hele gebied van het
Elbe estuarium tussen km
650 en 715 (Bron: Kies &
Neugebohrn, 1994).
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(1995); de invloed van inname met koelwater is
door Köhler beschreven (1981).
Volgens de recente compilaties van Schirmer
(1991) en Scheffel & Schirmer (1997) lijkt de visgemeenschap in het Weser estuarium sterk op die in
het Elbe estuarium. Dezelfde soorten zijn er zeldzaam of uitgestorven - naast de voor de Elbe genoemde ook Houting en Kwabaal (Lota lota) - en
een vergelijkbaar spectrum aan euryhaliene soorten
en enige cypriniden domineert. Een soort die karakteristiek is voor het binnenste deel van het estuarium is de Winde (Leuciscus idus). De voornaamste
redenen voor het uitsterven van soorten als de
Steur en andere zijn dezelfde als in het Elbe estuarium (Busch et al., 1989).
In het Eems estuarium is de dominantie van dezelfde euryhaliene soorten als in de Elbe en de Weser waargenomen (Arntz et al., 1992). Het is echter
mogelijk dat Elft nog voorkomt en Houting is tot in
de jaren zeventig waargenomen (Gaumert & Kämmereit, 1993). De laatste tijd lijkt de visfauna sterk
terug te lopen (IBL, 1997). Of dit ligt aan te grootschalige baggeractiviteiten, aan zuurstofgebrek tijdens de zomer of aan andere factoren is nog een
open vraag. Voor de Varde Å zijn geen gegevens beschikbaar. Maar het uitzetten van Houting moet
worden genoemd (zie paragraaf 5.10) (CWSS,
1995).
De toestand in de estuaria samenvattend, kan
worden gesteld dat zij nog steeds (en deels opnieuw) worden bevolkt door een diverse visgemeenschap en dat zij nog steeds van belang zijn als
kinderkamer voor Waddenzeesoorten (bijvoorbeeld
Bot; zie Kerstan, 1991). Wel is duidelijk dat er in de
visgemeenschap veranderingen zijn opgetreden
vanwege menselijke activiteiten. Sommige soorten
(met name diadrome soorten) zijn uitgestorven of
zeldzaam geworden, met als voornaamste oorzaken
overbevissing, bouw van dammen, vernietiging van
paaigronden en verontreiniging. Ook de afname
van ondiepe gebieden lijkt een belangrijke negatief
effect te hebben. Een positieve recente ontwikkeling is, onder andere, de toename van Spiering in
het Elbe estuarium als gevolg van de verbetering
van de waterkwaliteit. Maar de situatie in het Eems
estuarium behoeft speciaal de aandacht. In de afgelopen jaren lijken de verscheidenheid en dichtheid van soorten er drastisch te zijn afgenomen. Er
zijn maatregelen nodig ter verbetering van de ecologische situatie. Speciale aandacht verdient ook de

Biomassa
(gC/m2)
Fytoplankton
Microfytobenthos
Macrofyten

4.1
12.8
686.4

teruggelopen vangst van Paling in de Noordzee en
vooral de afname van de hoeveelheid jonge Paling
die de estuaria vanuit de Noordzee binnenkomt.

5.15.7 Ecologische functies van de
estuaria
De belangrijkste ecologische functies van estuaria
komen voort uit hun open verbinding met zowel de
zee als zoetwatergebieden en uit hun eigen specifieke eigenschappen.
Verbindingsroute en toegangspoort
De verbindings- en toegangspoortfunctie van estuaria tussen mariene en zoetwatermilieus is een wezenlijk aspect in de levenscyclus van verscheidene
vis- en evertebrate soorten (bijvoorbeeld Zalm en
Paling, als belangrijkste). Deze functie is in alle
estuaria verzwakt door de bouw van waterkeringen
(bijvoorbeeld Beckedorf & Schubert, 1995).
Filter
De filterfunctie van estuaria voor zwevend stof en
gedeeltelijk opgelost materiaal (door de langere
verblijftijd van het water; gedeeltelijke vertraging
van zwevend stof in de troebele wolk en van sediment op estuariene platen en kwelders; afbraak van
organisch materiaal) is van belang voor de input
van stoffen in de Waddenzee en de Noordzee. Deze
functie is echter sterk afgenomen vanwege morfologische veranderingen door menselijk ingrijpen
(Kausch et al., 1991; Heckman & Kausch, 1996).
Habitat
Het belang van de habitatfunctie van estuaria voor
de echte brakwatersoorten is toegenomen na de
bijna volledige vernietiging, door bedijking en waterbeheer, van het vroegere overgangsgebied langs
de kust met geleidelijke overgang tussen het zouten zoetwatergebied (Wolff, 1991). Door fysische
(morfologische en hydrologische) veranderingen
van de estuaria is deze functie echter beperkt (Michaelis et al., 1992).
Sedimentaanbod
De functie van de estuaria voor het sedimentaanbod lijkt van belang te zijn voor de sedimentbalans
in de Waddenzee (bijvoorbeeld Höpner, 1994). De

Productie
(gC/m2 . dag)

P/B-ratio
(gC/gC. dag)

Productie
(tC/jaar)

0.35
0.66
9.42

0.09
0.05
0.01

2 933
10 000
30 072
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input is verminderd door de bouw van dammen,
zandwinning en onderhoudsbaggerwerk met depositie op het land. Het kwantitatieve belang daarvan
kan echter nog niet worden vastgesteld.
De trofische dynamiek van de estuaria wordt nog
maar ten dele begrepen en het wetenschappelijk debat over het relatieve belang van organisch detritus
versus fytoplankton voor estuariene consumenten
gaat voort (zie Day et al., 1989). Over de productiviteit van estuaria zijn maar weinig gegevens beschikbaar. Wat de primaire productie van plankton, microfytobenthos en macrofyten betreft, bevat Tabel
5.11 enige gegevens over het Elbe estuarium. De hoge biomassa en productie van macrofyten per vierkante meter is opmerkelijk, terwijl de omzet (p/b ratio) het hoogst is bij fytoplankton. Alle gebieden in
het Elbe estuarium waarvoor gegevens beschikbaar
zijn beschouwend, is het aandeel van fytoplankton
relatief gering, terwijl het aandeel van macrofyten
het grootst is. Dit betekent dat de bovengenoemde,
sterke afname van estuariene gebieden met macrofytenpopulaties ook aanmerkellijke gevolgen heeft
gehad voor de estuariene productiviteit.
De fytoplanktonproductie in het estuarium is
beïnvloed door uitdieping ten behoeve van zeeschepen. Uitdieping heeft de relatie tussen de eufotische zone en de niet-eufotische zone veranderd.
Dit kan slechts ten dele worden gecompenseerd
door de heterotrofe activiteit van het estuariene fytoplankton (Kies et al., 1992). Voor de primaire productie van plankton zijn ondiepe gebieden derhalve
van bijzonder belang, zoals kan worden aangetoond in de overgebleven zijarmen in het Elbe estuarium (Schuchardt & Schirmer, 1991). Dergelijke
ondiepe gebieden zijn er in het gekanaliseerde Weser estuarium echter bijna helemaal niet en zijn in
de andere estuaria sterk teruggedrongen.

5.15.8 Andere brakke wateren
Bedijking en landaanwinning langs de hele kust van
de Waddenzee heeft de brede natuurlijke overgangszone doen verdwijnen, met z’n kreken, moerassen en kwelders (Behre, 1985), waar zoet afwateringswater van het land en zeewater mengden en
een keten van brakwaterhabitats tussen de grote
open estuaria schiepen. Er zijn maar een paar habitats van dit type over, zoals de mond van de Godelkreek op het eiland Föhr (zie Stock et al., 1996 Figuur 5.19). De concentratie van afwateringssystemen in een handjevol sluizen, met een systeem van
schuifdeuren en krachtige pompen, heeft kleine,
geïsoleerde brakwatermilieus met zeer instabiele
omstandigheden gecreëerd. De geringe of onregelmatige zoetwaterstroom, door de pompactiviteit
bepaald, is de belangrijkste oorzaak van de zeer lage ecologische kwaliteit van deze biotopen, door
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Michaelis et al. (1992) beschreven. Zij onderzochten acht kleinere uitwateringen en vonden slechts
half zo veel brakwatersoorten (≤7) als in de estuaria van de rivieren (≤14) (zie ook Wolff, 1991). De
meeste vertonen een te verwaarlozen zoutgradiënt
en een scherpe zoet-zoutovergang (zie ook den
Hartog, 1964, 1967). In de Nederlandse Waddenzee
zijn 25 zulke scherpe zoet-zoutovergangen gevonden (de Boer & Wolff, 1991). Getijdekreken in de
kwelders van de Waddenzee-eilanden worden beschouwd als een andere categorie “mini estuaria“.
Hoewel via deze kreken alleen kleine hoeveelheden
zoetwater afwateren (minstens 15 in de Nederlandse Waddenzee) zouden deze kreken een brakwatergradiënt kunnen hebben. Op twee eilanden
zijn de dijken geslecht om estuariene gradiënten te
herstellen en er zijn plannen voor verdere maatregelen.
Het voormalige estuarium van de IJssel in de Nederlandse Waddenzee werd in 1932 een zoetwatermeer. Het zoete water van de IJssel watert nu uit via
de sluizen in de Afsluitdijk, waardoor in de westelijke
Waddenzee estuariene omstandigheden ontstaan. In
de Nederlandse Waddenzee bestaan ongeveer 11 van
zulke halfopen estuaria, die reële barrières vormen
voor organismen die deze overgangszones gebruiken
voor trek tussen het zoete en het mariene milieu.
Een ander type brak water is in een aantal polders langs de Duitse kust aan te treffen. De meeste
bedijkte wateren werden zoet maar in vier polders
heeft brak water de overhand, dankzij speciaal waterbeheer. Ze lijden echter allemaal aan eutrofiëring, algenbloei en zuurstofgebrek (Haage, 1994;
Nehring et al., in druk).
Het kunstmatige Noord-Oostzeekanaal vertegenwoordigt weer een ander type brakwater. Het
water is min of meer stilstaand en veranderingen in
het zoutgehalte zijn er zwak. De natuurlijke stress
door de sterke variabiliteit van het zoutgehalte die
kenmerkend is voor estuaria, ontbreekt en het aantal brakwatersoorten dat hier leeft is groot: van de
93 soorten uit een onderzoek uit 1996 werden 38
macrozoöbentische soorten als brakwatersoorten
geclassificeerd. Het kanaal blijkt een habitat te zijn
voor verscheidene bedreigde soorten, zoals Streblospio benedicti, Gammarus duebeni, Heterotanais
oerstedi, Cyathura carinata en Embletonia pallida
(Leuchs et al., 1998).
In de Nederlandse Waddenzee is op kleine
schaal begonnen met het herstel van zoutgradiënten. Het beheer van de zoetwaterafvoer bij de Afsluitdijk is aangepast om de trek van vis naar het
IJsselmeer te verbeteren. Onze kennis omtrent andere brakwaterhabitats dan estuaria is echter beperkt. In Nederland wordt een onderzoeksprogramma uitgevoerd naar de mogelijkheden allerlei aspecten van estuariene gradiënten in de Nederlandse Waddenzee te herstellen (Min. V&W, 1996).
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Tabel 5.12. Evaluatie van de
ecologische toestand van de
estuaria ten opzichte van
elkaar. Bron: Höpner (1995).
In Höpner’s onderzoek was
ook de Odermond opgenomen. De beoordeling van de
toestand van de Eems is bijgewerkt voor recente veranderingen.

Biotoop-diversiteit
Waterkwaliteit
Sedimentkwaliteit
Zijarmen
Filter-potentieel
Belang voor avifauna
Belang voor vis
Belang voor natuurbescherming
Kwaliteit t.b.v. recreatie

Elbe
Eems
Eems
Elbe
Elbe
Eems
?
Eems
Elbe

5.15.9 Korte evaluatie van de
ecologische toestand van estuaria

Tabel 5.13. Evaluatie van de
ecologische (stress)toestand
van de estuaria (rond 1985)
in vergelijking met een historische referentiesituatie
(rond 1880). Bron:
Schuchardt et al. (1993b).
(*): moet tegenwoordig als
zeer sterk worden gecategoriseerd vanwege recente
ontwikkelingen.
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Pogingen tot een kwalitatieve / semi-kwantitatieve
evaluatie van de ecologische toestand van de in dit
rapport beschreven estuaria zijn gedaan door
Schuchardt et al. (1993b; Eider, Elbe Weser, Eems)
en Höpner (1995; Elbe, Weser, Eems). Het verslag
van Höpner (1995) betrof negen aspecten of functies die tezamen een breed spectrum aan estuariene kenmerken vertegenwoordigen. Ze zijn echter
niet gekwantificeerd en de evaluatie betrof in de
eerste plaats een vergelijking van de estuaria onderling, waarbij ook het nog bestaande natuurbeschermingspotentieel werd betrokken. De resultaten zijn vermeld in Tabel 5.12.
Schuchardt et al., (1993b) hebben de toestand
rond 1985 vergeleken met de toestand rond 1880
voor de indicatoren (gedeeltelijk kwantificeerbaar)
morfologie / dwarsdoorsneden, verlies van voorland, tekort aan opgelost zuurstof en concentratie
van zware metalen in de sedimenten. De resultaten
staan in Tabel 5.13 vermeld. In vergelijking tot de
Waddenzee zijn de estuaria zeer gestrest, zowel
door de input van chemicaliën als door morfologische verslechtering. Tussen de hier behandelde
estuaria bestaan echter aanmerkelijke verschillen
in de mate van achteruitgang.
Een paar jaar geleden (zie Tabellen 5.12 en 5.13)
had het Eems estuarium duidelijk minder aan menselijke invloeden blootgestaan dan de andere estuaria (op de Varde Å na). Het Eider estuarium is morfologisch en hydrologisch sterk veranderd door
stormvloedbescherming en landbouwactiviteiten,
maar de waterkwaliteit is er beter dan in de andere
estuaria. Het Elbe estuarium is veranderd door uitdieping voor zeeschepen en ten gevolge van kustbescherming. De waterkwaliteit is er slechter dan in
de andere estuaria. Het natuurlijke beschermings-

Morfologie/dwarsdoorsnede
Voorland verlies
Zuurstofgebrek
Metalen in sedimenten

>
>
>
>
>
>

Eems
Weser
Weser
Eems
Eems
Elbe
?
Elbe
Eems

>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Weser
Elbe
Elbe
Weser
Weser
Weser
?
Weser
Weser

potentieel is hier echter nog zeer hoog. In het Weser estuarium is uitdieping en kanalisatie ten behoeve van de scheepvaart het belangrijkste element en dit heeft het estuarium sterk veranderd.
De huidige toestand in ogenschouw nemend,
moet de rangschikking aanzienlijk worden aangepast. De ecologische toestand van het binnengebied van het Eems estuarium moet als zwaar gestrest worden aangemerkt wat betreft waterkwaliteit, sedimentbalans, morfologie en aquatische
fauna, terwijl de parameters voor de waterkwaliteit
in de estuaria van Elbe en Weser zijn verbeterd.
Voor de Varde Å zijn nauwelijks gegevens beschikbaar en dit estuarium kan derhalve niet in detail in
dit rapport worden geëvalueerd. De Varde Å kan
worden beschreven als een hoofdzakelijk natuurlijk
estuarium in termen van hydrografische en morfologische structuur, maar ook daar hebben landbouwactiviteiten de kwelders sterk veranderd
(CWSS, 1995). Omdat in de afgelopen jaren enige
verbeteringen van de waterkwaliteit zijn bewerkstelligd (met name in het Elbe estuarium), kan verslechtering van het fysische milieu (morfologie, hydrologie) nu als de grootste bedreiging voor de ecologische toestand van alle vier de Duitse estuaria
worden beschouwd.

5.15.10 Huidige en toekomstige
activiteiten in de estuaria
In de toekomst kijkend, kan verdere verbetering van
de waterkwaliteit worden verwacht, vooral in het
Elbe estuarium. In het Eems estuarium is de situatie
onduidelijk. Wat de morfologie betreft, zijn er twee
tendensen, ten eerste voortgaande verslechtering
door uitdieping van de binnen- en buitengebieden
van de estuaria en ten tweede inspanningen gericht

Eider

Elbe

Weser

Eems

zeer sterk
geen
gering
matig

sterk
zeer hoog
zeer hoog
zeer hoog

zeer sterk
hoog
hoog
zeer hoog

matig (*)
matig
matig (*)
hoog
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op herstel van habitats (Gaumert, 1995; Schuchardt, 1997). Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de belangrijkste of verst voortgeschreden projecten:
• Eems estuarium: uitbaggeren, op onregelmatige
tijden, van het binnengebied van het estuarium
(Papenburg tot Pogum) van 6.8 m tot 7.3 m onder
de hoogwaterlijn voor het verslepen van schepen
van de scheepswerf in Papenburg naar Emden;
uitbreiding van de haven van Emden; bouw van
een stormvloedkering.
• Weser estuarium: Wesertunnel bij Dedesdorf;
industriegebied op de Luneplate; uitbreiding van
de havens van Nordenham en Brake; uitbreiding
van de containerterminal in Bremerhaven (CT III
en IV); demping van havenbekkens in Bremen;
kanaliseren en uitbaggeren van de Hunte-rivier
(km 0 - 21); uitdieping van het buitengebied van
de Weser (Bremerhaven tot aan open zee) van
12 m tot 14.7 m onder zeeniveau;
• Elbe estuarium: uitdieping van de beneden- en
boven-Elbe (Hamburg - Cuxhaven) van 13.5 m
tot 16 m onder zeeniveau; verhoging van dijken
en stormvloedkeringen, verkorting van dijklengte; demping van havenbekkens in Hamburg;
transformatie van kwelders tot stortplaatsen en
havengebieden (Altenwerder).
Al deze activiteiten zullen de nadelige effecten
op het ecologische systeem “estuarium“ bestendigen en versterken.
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• Verdere verbetering van de waterkwaliteit is
noodzakelijk, vooral in de estuaria van de Elbe
en de Eems.
• In tegenstelling tot de toestand in de andere
estuaria is de ecologische toestand van het
Eems estuarium de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Verbetering van zowel de waterkwaliteit als de morfologie is noodzakelijk.
• Actief herstel van gelijkmatig verlopende saliniteitsgradiënten en van de het tijverschil in kleine kreken langs de kust van de Waddenzee en de
estuaria, ter verbetering van brakwaterhabitats.

5.16 Het getijdengebied
K. Reise
F. de Jong

5.16.1 Inleiding
De vorm van een getijdengebied wordt in de eerste
plaats bepaald door de hydrodynamiek, waarbij het
tijverschil een sleutelfactor is. Opeenvolgende bedijkingen hebben het getijdengebied tussen de eilanden en de vastelandskust verkleind, zodat in de
litorale zone blijvende morfologische en sedimentaire veranderingen zijn opgetreden. Dit heeft invloed op de biota en op hun beurt beïnvloeden biotische veranderingen het sedimentaire milieu.

5.15.11 Aanbevelingen
5.16.2 Getijdenbekkens
• De bestaande ecologische doelen voor estuaria
(onder andere Leeuwarden) moeten nader worden uitgewerkt, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elk estuarium.
• Monitoring van ecologische langetermijnveranderingen in de estuaria is nodig, ook van andere
zaken dan waterkwaliteit en macrozoöbenthos.
• De zoetwater-getijdengebieden dienen te worden opgenomen in de definitie van een estuarium die in de Verklaring van Leeuwarden wordt
gegeven.
• Actieve rehabilitatie van estuariene habitats
(vooral van ondiepe gebieden en voorland) is
noodzakelijk in alle hier beschouwde estuaria.
Problemen die verbonden zijn met kunstmatige
vergroting van het tijverschil verdienen in het
bijzonder aandacht.
• De gevolgen van verdere milieuschade ten gevolge van verdere uitdieping, bouw van stormvloedkeringen en havenuitbreidingen moeten
zeer zorgvuldig worden geëvalueerd, rekening
houdend met de achteruitgang van de estuaria
in historisch perspectief en met het eigen karakter van elk estuarium.

Bij het doen van voorspellingen over de algemene
ontwikkelingen in de Waddenzee moet altijd worden gelet op regionale verschillen en op het specifieke karakter van elk getijdenbekken. Er is een centraal estuarien gebied met groot (macro) tijverschil
(>3 m) zonder eilandbarrière (van de Eider tot de
mond van de Jade); en twee gebieden, een noordelijk en een westelijk, met middelmatig (meso) tijverschil (1.5-3 m), beide met een barrière van eilanden en platen, maar waarvan de kusten in verschillende richtingen loopt (Reise, 1994).
Kenmerkend voor de hele Waddenzee zijn de
uitgestrekte wadplaten van onbegroeid slik en
zand, die afwateren en onderstromen via vertakte
geulen. De belangrijkste elementen in een getijdengebied zijn de getijdenbekkens, door Carter (1989)
in drie types onderverdeeld:
• Estuaria - getijdenbekkens met een belangrijke
zoetwaterinstroom (Elbe, Weser, Eems, Eider,
Varde Å);
• Getijdebaaien - aan de zeezijde wijd open. In het
middengebied zijn er negen;
• Getijdelagunes - hebben een barrière aan de
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BUITENDELTA
EILAND / VASTE LAND
INTERGETIJDEGEBIED

• Het gebied van de dwarsdoorsnede van het
nauwste deel van een getijinlaat neemt exponentieel toe met het getijprisma. Veel getijinlaten zijn in de 20ste eeuw groter geworden,
waarschijnlijk als gevolg van een toename in het
tijverschil.
• Het litorale gebied, gerelateerd aan het hele
bekkengebied, neemt met het tijverschil toe
maar wordt kleiner als het bekken kleiner is.
Heel kleine bekkens bestaan bijna geheel uit litorale platen en in deze bekkens wordt al het
aanwezige water tijdens een getij uitgewisseld.
In grote bekkens (>150 km2) zijn het volume van
het getijprisma en van het water dat bij laag
water in de geulen blijft staan ongeveer gelijk.

WANTIJ

Deze empirische verbanden zijn belangrijk bij het
voorspellen van morfologische veranderingen met
het oog op toenemend tijverschil, extractie van sediment, bodemdaling door gaswinning en indijking.
Per bekken zijn er echter vaak significante afwijkingen, zodat een individuele aanpak, per bekken, vereist is. Bovendien is het niet a priori duidelijk of
watervolumes de morfologie van een bekken bepalen of andersom. Getijinlaten zijn vaak onderhevig
aan cyclische ontwikkelingen over een lange termijn, met gevolgen voor de getijdenbekkens achter
de barrière. Interventie in de vorm van vaste kustbeschermingswerken om deze morfodynamiek te
voorkomen, zou kortzichtig kunnen zijn.

5.16.3 Zeespiegelstijging en
kustverdediging

Figuur 5.21. Getijdenbekken
met barrière-eilanden, buitendelta, getijinlaten met
vertakte geulen, wadplaten
en wantij. (---) geeft de
grens aan van het kombergingsgebied van een inlaat
t.o.v. aangrenzende kombergingsgebieden.
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zeezijde, met een smalle hals waar het getij door
stroomt. In het noordelijke gebied zijn er 11, in
het westelijke gebied 15. Dit laatste type getijdenbekken komt in de Waddenzee het meest
voor (Figuur 5.21).
Ten aanzien van de interacties tussen de hydrodynamiek en de morfodynamiek in getijdenbekkens
zijn empirisch enige verbanden vastgesteld (zie
Dieckmann et al., 1988, Misdorp et al., 1990, Louters & Gerritsen, 1994; Ferk, 1995; Spiegel, 1997):
• Naarmate het watervolume dat tijdens opkomend of afgaand tij door een getijinlaat stroomt
(dit wordt het getijprisma genoemd) toeneemt,
neemt het volume van het zand dat in de buitendelta wordt afgezet toe. Er bestaat dus een
zanduitwisselingssysteem met het gebied achter
de barrière via de getijstromen.

Stijging van de zeespiegel is een natuurlijk proces
dat sinds het eind van de laatste IJstijd aan de gang
is. Daardoor zijn getijdenbekkens en de barrière-eilanden in landwaartse richting verschoven. Beide
verschuivingen worden nu door kustverdedigingswerken voorkomen en opeenvolgende bedijkingen
en landaanwinningswerken hebben de afstand tussen de vastelandskust en de eilanden verkleind. Als
gevolg hiervan zijn de getijinlaten en geulen te
groot geworden in verhouding tot de kleinere omvang van de getijdenbekkens. Tegelijkertijd werden
de platen te laag in verhouding tot de voortgaande
stijging van de zeespiegel. Daardoor ontstond
zandhonger. Louters & Gerritsen (1994) gaan ervan
uit dat deze honger gestild wordt door import uit
de buitendelta en van de stranden van de eilanden.
Spiegel (1997) stelt dat, afhankelijk van de morfologie van een bekken, ook aanpassing binnen
bekkens mogelijk is. Waar door stijging van het
zeeniveau een uitgestrekte supragetijdezone in de
litorale zone kan worden opgenomen, is een externe sedimentbron niet nodig. Het ontdijken van zo-
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Figuur 5.22. Voorspelde bodemdaling in 2000 als gevolg van vroegere en huidige
aardgaswinning. Met dank
aan de NAM.

merpolders kan derhalve in theorie de sedimentbalans van getijdenbekkens in stand helpen houden
wanneer de stijging van de zeespiegel sneller gaat
of wanneer door gaswinning bodemdaling optreedt. Snellere stijging van de zeespiegel zal minder gevolgen hebben voor getijdenbekkens met relatief hoge platen (bijvoorbeeld de kust van Dithmarschen) dan voor bekkens met lagere platen (bijvoorbeeld de kust van Noord-Friesland). De hypothese is gewettigd dat in kleine bekkens (<50 km2),
met hun grote aandeel aan litorale platen, de platen de strijd om sedimentatie zullen winnen van de
nauwe geulen, terwijl in grote bekkens (>150 km2)
het tegenovergestelde het geval zal zijn. Daar is het
aandeel van litorale platen veel kleiner en in deze
bekkens kunnen de platen op den duur zelfs verdwijnen (zie Misdorp et al., 1990).

5.16.4 Toename van volume ten
gevolge van menselijke activiteiten
De winning van aardgas in het noorden van Nederland heeft tot aanzienlijke bodemdaling geleid. De
bodemdaling wordt daardoor veroorzaakt omdat
door onttrekking van natuurlijk gas aan poreuze lagen op een diepte van 2000 tot 3000 m de druk in
deze lagen afneemt. Door de vermindering van de
druk worden de lagen geleidelijk samengeperst
door het gewicht van het erboven liggende materiaal (Gussinklo, 1993).
Gaswinning komt in het Waddenzeegebied op vier
plaatsen voor. Exploitatie van het grootste veld, het
Slochterenveld, is in 1963 begonnen. In het midden
van de jaren tachtig volgde exploitatie bij Ameland,
Blija en Zuidwal (zie Figuur 2.11). De voor het jaar
2000 voorspelde bodemdaling ten gevolge van de

exploitatie van deze velden ligt in een bereik van 0
tot 20 cm, waarbij het laatste getal het midden van
het veld bij Slochteren geldt (Figuur 5.22). Voor het
jaar 2050 worden waarden tot 36 cm (Slochteren)
en 28 cm (Ameland) voorspeld, rekening houdend
met de bestaande en nieuwe exploitatie-activiteiten.
Er heeft monitoring en evaluatie plaatsgevonden van een aantal gevolgen van bodemdaling voor
het ecosysteem van de Waddenzee. In 1999 zijn de
resultaten van een uitgebreide evaluatie gepubliceerd (Oost et al., 1998). Bodemdaling doet het getijvolume van de Waddenzee toenemen. Volgens
Marquenie & Gussinklo (1998), in de samenvatting
van bovengenoemde uitgebreide evaluatie, zal de
bestaande en verwachte exploitatie een extra volume van ongeveer 57 miljoen m3 tot gevolg hebben
in de periode 2000-2050 (Getijdengebied en Offshore Zone). Bij de berekening van dit getal is uitgegaan van volledige exploitatie (100%) in alle
projecten. Een realistischer scenario komt op 45
miljoen m3.
Volgens Oost et al. (1998) bieden wadplaten tegenwicht aan de huidige zeespiegelstijging door
hoger te worden. Het sediment dat hiervoor nodig
is wordt uit de Offshore Zone geïmporteerd. In een
scenario waarin de zeespiegel met 18 cm/100 jr.
stijgt (de huidige situatie) is de sedimentvraag 200
miljoen m3. Op basis van deze cijfers kan worden
geconcludeerd dat gaswinning de sedimentvraag in
de komende 50 jaar met 25% zal doen toenemen.
Door de bodemdaling zal de oppervlakte van de
platen in de betrokken getijdenbekkens tijdelijk afnemen maar de toegenomen sedimentatie zal de
bodemdaling compenseren. De toegenomen sedimentvraag zal extra erosie veroorzaken in de Offshore Zone als geen compenserende maatregelen
(zandsuppletie) worden genomen.
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In het onderzoek wordt de toename van het volume
van het getijdengebied en de Offshore Zone vergeleken met de gevolgen van andere menselijke activiteiten met soortgelijke gevolgen, namelijk zandwinning en schelpenwinning. In 1997 bedroeg de
toename in volume ten gevolge van zandwinning
0.6 miljoen m3. Ten aanzien van schelpen staat het
nieuwe beleid winning van 210 000 m3 per jaar toe
(zie ook 2.10). Deze getallen zijn van dezelfde orde
van grootte als de huidige en verwachte toename
in volume ten gevolge van gaswinning. De huidige
totale jaarlijkse toename van het volume van de
Nederlandse Waddenzee, met inbegrip van de Offshore Zone, ten gevolge van menselijke activiteiten
is circa 1.7 miljoen m3, terwijl de volumetoename
ten gevolge van stijging van de zeespiegel circa 4
miljoen m3/jr bedraagt.

5.16.5 Slibrijke sedimenten
Diverse processen dragen bij aan een netto landwaarts transport van fijn sediment in de getijdengebieden van de Waddenzee (Dronkers, 1984; Oost
& de Boer, 1994), wat resulteert in landwaartse
aanslibbing en verfijning van de korrelgrootte
(Flemming & Ziegler, 1995). Omdat het gebied tussen de eilanden en het vasteland door indijking
kleiner is geworden, is echter de hydrodynamische
energie voor de kust van het vasteland meestal zo
groot dat de fijnste deeltjes niet kunnen bezinken
(Flemming & Nyandwi, 1994). Dientengevolge zijn
de meeste getijdenbekkens tegenwoordig arm aan
fijn slib. Deze trend wordt verergerd door rechttrekken van de kustlijn ten behoeve van de kustverdediging; en omdat vroeger bedijking bij voorkeur
plaatsvond waar het getijdengebied rijk was aan
fijn sediment (Reise 1996). Peilschaalmetingen van
de afgelopen decennia geven meer en hogere
stormtijniveaus aan, door westelijke winden veroorzaakt (Aagard et al., 1995; Flemming & Delafontaine, 1994; Hofstede, 1997), en daardoor wordt
misschien ook aanslibbing voorkomen.
Deze achteruitgang van het slib heeft negatieve
cascadegevolgen voor het benthos vlakbij de kust,
op de kraamkamers van platvissen en garnalen en
op foerageergebieden van vogels (onder andere Tureluur, Kluut, Bonte Strandloper, Bergeend). Achteruitgang van het benthos, in het bijzonder van diatomeeën, doet het slibgehalte nog meer afnemen.
Waar fijne deeltjes niet kunnen bezinken moet de
troebelheid in de getijdewateren wel toenemen en
wordt de fotosynthese van bodemalgen bemoeilijkt.
Een verhelderend voorbeeld van complexe interacties is het volgende van Piersma & Koolhaas
(1997) uit het getijdengebied rond het eiland
Griend. Door visserij verdwenen de Kokkels en de
Mossels. De faeces en pseudo-faeces van deze sus-
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pensie feeders zijn in staat fijne deeltjes te verzamelen (zie Flemming & Delafontaine, 1994; Oost,
1995). Na de verdwijning van de Kokkels en Mossels daalde het gehalte fijn sediment. Dit leidde tot
achteruitgang van een pipetterende tweekleppige,
waardoor kanoetstrandlopers elders gingen foerageren. Het grovere sediment na mossel- en kokkelvisserij duidt ook op grotere sedimentmobiliteit en
erosie, wat weer kan verklaren waarom deze filtreerders zich niet opnieuw vestigden, zoals wel
was gebeurd in een nabijgelegen, meer beschut getijdenbekken. Soortgelijke ketens van gerelateerde
gebeurtenissen kunnen misschien ook verklaren
waarom oesterbedden, Sabellaria-riffen en sublitorale zeegrasvelden zich niet hersteld hebben nadat zij waren vernietigd door visserij of afgestorven
door een ziekte.
Duiker et al. (1998) hebben de conclusies van
Piersma and Koolhaas (1997) geëvalueerd en concludeerden dat, op basis van gegevens uit een aantal
gebieden in de Nederlandse Waddenzee, geen blijvende verandering in de sedimentsamenstelling over
een traject van wadplaten kon worden vastgesteld.
Zij verwerpen dan ook de mogelijkheid dat de kokkelvisserij de oorzaak zou kunnen zijn van de veronderstelde veranderingen. Deze controverse toont de
dringende noodzaak voor nader onderzoek naar de
interacties tussen sedimentsamenstelling, verstoringen en daaropvolgende biotische ontwikkelingen.

5.16.6 Conclusies
Bedijking en vaste kustverdedigingswerken hebben
het volume van de tegenwoordige getijdenbekkens
ernstig verminderd en tevens het vermogen van het
systeem de stijging van de zeespiegel en bodemdaling te compenseren. Factoren die de zaak verergeren zijn bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning, zandwinning in het getijdengebied en het offshore gebied en het verlies van biogene structuren
als mosselbanken en zeegrasvelden. In een scenario
met versnelde stijging van de zeespiegel kan dit leiden tot een onomkeerbaar proces van grotere
stroomdynamiek, met verlies van platen, fijnkorrelige sedimenten, biogene structuren en daaraan geassocieerde soorten.
Het voorgaande overwegend, concluderen wij
dat verdere achteruitgang van de getijdehabitat
door de volgende maatregelen kan worden beperkt:
• ontdijking van voormalige kwelders dient, waar
mogelijk, te worden overwogen om de sedimentbalans en een hoog gehalte fijn sediment
te handhaven;
• winning van zand, grind en schelpen in de geulen dient te worden beperkt omdat dit kan leiden tot verlies van sediment op aangrenzende
litorale platen;
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• vaste bouwwerken ten behoeve van de kustverdediging mogen de cyclische morfodynamiek op
de lange termijn niet verstoren;
• visserij op schelpdieren in de litorale zone dient
te worden beëindigd, omdat dit tot onomkeerbare veranderingen in het sediment en de biota
kan leiden. Een cruciale kwestie is het aanbod
van zand en de depositie van fijn sediment in de
getijdenbekkens in het geval dat de hydrodynamiek verandert of de morfologie van het bekken
door de mens wordt veranderd. Onze kennis omtrent deze processen is nog onvoldoende om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen.

5.17 De kustwateren
F. de Jong
I. Kröncke
M. Leopold
B. Zeiss

5.17.1 Inleiding
De Waddenzee en de Noordzee zijn nauw verbonden, zowel fysisch als biologisch. Water stroomt
vrijelijk in en uit met het tij. Zandkorrels uit de
Noordzee zelf of van zijn stranden en duinen accumuleren in de Waddenzee in perioden van bodemdaling of zeespiegelstijging. Plankton uit beide
zeeën wordt door de getijinlaten heen en weer getransporteerd en wordt begraasd door zoöplankton
en benthos aan weerszijden van de eilanden.
Schelpdieren als de Kokkel en de Mossel vullen het
bestand in de Waddenzee aan vanuit toevluchts-
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oorden in de Noordzee wanneer een strenge winter
de populatie van de aan weer en wind blootgestelde platen heeft gedecimeerd. Mobiele dieren als
vissen, garnalen en krabben verlaten de Waddenzee
grotendeels in de herfst om de winter door te brengen in de relatief warme wateren van de Noordzee.
Verscheidene vissoorten maken ook gebruik van alle twee de zeeën. Diklipharders (Chelon labrosus)
komen de Waddenzee in het voorjaar binnen voor
voedsel en om zich voort te planten. Andere Noordzeevissen als Schol en Haring paaien elders, maar
door hun eitjes en larven met de stroming mee te
laten drijven kunnen zij de Waddenzee of de aangrenzende kustwateren van de Noordzee als
kraamkamer gebruiken. Zonder de Waddenzee zouden de bestanden van dergelijke vissen sterk teruglopen. Verschillende soorten zeevogels en twee
zeehondensoorten maken van beide zeeën gebruik.
Vanwege de fysische en biologische interacties
met de eigenlijke Waddenzee maken de kustwateren van de Noordzee deel uit van het trilaterale samenwerkingsgebied, zoals is besloten op de zevende Trilaterale Regeringsconferentie over de Bescherming van de Waddenzee (Leeuwarden, 1994).
Dit zogenaamde offshore gebied is gedefinieerd als
het gebied tussen de barrière-eilanden en de
Noordzeegrens van het Trilaterale Samenwerkingsgebied die op 3 nautische mijlen van de basislijn
loopt. Dit gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 4000 km2.

5.17.2 Geomorfologie
In de afgelopen jaren zijn verscheidene studies gepubliceerd die een overzicht geven van de sedimentologie en geomorfologie van de Waddenzee en de
Figuur 5.23. Sedimenttransport tussen Waddenzee en
Noordzee en langs de eilanden. Bron: Louters & Gerritsen (1994).

wantij
buiten delta
kombergingsgebied
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mogelijke gevolgen van versterkte zeespiegelstijging en bodemdaling voor het systeem. Het volgende korte overzicht is gebaseerd op Flemming & Davis (1994), Louters & Gerritsen (1994) en Oost & de
Boer (1994). De eerste publicatie behandelt het
barrière-eilandensysteem van Spiekeroog, de andere twee de Nederlandse Waddenzee.
Het gebied voor de kust tot een diepte van 20
meter en het getijdengebied vormen samen een
morfologisch systeem. Dit wordt het best geïllustreerd door de zandverplaatsing tussen barrière-eilanden: zand en slib worden heen en weer getransporteerd tussen het getijdengebied en de Noordzee
(Figuur 5.23). Ook vindt zandbeweging parallel aan
de kust plaats (Figuur 5.23). Het hele systeem van
getijinlaten, getijdenbekkens, buitendelta’s en de
aangrenzende zandige kusten van de eilanden kent
een nagenoeg gesloten zandeconomie.
Dankzij dit dynamische evenwicht worden verstoringen gecompenseerd tot een nieuw evenwicht
is bereikt. Zeespiegelstijging en bodemdaling zorgen allebei voor het dieper worden van het getijdenbekken, wat resulteert in toegenomen netto
zandimport uit het offshore gebied. Een groot deel
van dit zand komt oorspronkelijk van de Noordzeekant van de eilanden. Tezamen met netto sedimentatie aan de vastelandszijde van de eilanden resulteert dit in een landwaartse verplaatsing van de eilanden. De meeste bewoonde eilanden zijn echter
(gedeeltelijk) vastgelegd door middel van vaste
kustverdedigingswerken en dat verhindert de natuurlijke compensatie voor zeespiegelstijging. Ten
gevolge hiervan zal het gebied voor de kust van de
eilanden steiler worden. Uiteindelijk kan het wadplatensysteem verdwijnen omdat onvoldoende
zand wordt aangevoerd.
Om de zandimport in het getijdengebied te verminderen hebben Louters & Gerritsen (1994) aanbevolen te overwegen het volume van het getijdenbekken te vergroten door zomerpolders te verkwelderen. Deze auteurs geven de voorkeur aan zandsuppletie op het bij vloed onderstaande strand voor
de bescherming van de eilandenkusten boven bouw
van vaste kustverdedigingswerken. Uit het bovenstaande volgt dat het zand dat voor de suppletie
wordt gebruikt van buiten de 20 meter isobaat
dient te komen. Tenslotte dient permanente verwijdering van zand uit het systeem door de commerciële zandwinning verder te worden verminderd. Dit
maakt al deel uit van het Nederlandse Waddenzeebeleid.

5.17.3 Biologie
In deze paragraaf wordt eerst een korte beschrijving gegeven van plankton, benthos en vissen,
voornamelijk gebaseerd op een literatuuroverzicht
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van Leeuwen et al. (1994b). Het gebied dat door het
rapport wordt bestreken is het offshore gebied van
Ameland tot Borkum. Uitgebreidere informatie over
de ontwikkeling van de macrofauna in het offshore
gebied ten noorden van Norderney wordt door
Kröncke & Zeiss (1997) geleverd. Voor vogels en
mariene zoogdieren geeft Leopold de resultaten
van recente onderzoeken.
Fytoplankton
Het kustgebied van de Noordzee is rijk aan nutriënten en heeft een primaire productie van 100-300
gC/m2. In de Nederlandse kustwateren zijn diatomeeën en Phaeocystis pouchetii dominante fytoplanktonsoorten. In de loop van het jaar vindt
meestal een karakteristieke opeenvolging van
bloeien plaats die in het voorjaar begint met een
bloei van diatomeeën (bijvoorbeeld Coscinodiscus)
die tot april duurt en afneemt door uitputting van
silicaat. Na de diatomeeënbloei domineert in mei
meestal Phaeocystis, tot de beschikbare nutriënten
zijn uitgeput. Daarna kunnen bloeien van dinoflagellaten volgen. ‘s Winters is er te weinig licht voor
bloei van fytoplankton. Het grootste deel van de
primaire productie in het zuidelijk deel van de
Noordzee bezinkt uiteindelijk en wordt geconsumeerd door bodemorganismen of afgebroken door
bacteriën. Zoöplanktonconsumptie speelt in het
voorjaar maar een beperkte rol vanwege de lage
temperatuur. Met het stijgen van de temperatuur
neemt de dichtheid van zoöplankton na de voorjaarsbloei van het fytoplankton toe.
Zoöplankton
Zoöplankton wordt meestal onderverdeeld in de categorieën microzoöplankton (<200 µm), mesozoöplankton (200µm-2mm) en macrozoöplankton
(>2mm). Microzoöplankton is een belangrijke schakel tussen fytoplankton en zoöplankton. In het
kustgebied wordt circa 57% van de netto primaire
productie door bacterioplankton geconsumeerd. De
grootste consumenten van bacterioplankton zijn de
nanoflagellaten, die in mariene sedimenten leven.
Mesozoöplankton bestaat uit copepoden en de
larven van krabben, wormen, tweekleppigen en
zeesterren. Copepoden vormen de grootste groep.
Ze vormen de belangrijkste schakel tussen fytoplankton en vissen. Vier soorten copepoden zijn
verantwoordelijk voor 80% van de biomassa van
het zoöplankton in het zuidelijk deel van de Noordzee, namelijk Temora longicornis, Pseudocalanus
elongatus, Acartia clausii en Centropagetus hamatus. De dichtheid van copepoden is in de diepere
delen van de Noordzee hoger dan in de kustwateren, wat kan worden verklaard door de grotere
dichtheid van Phaeocystis in kustwateren. Phaeocystis wordt door de meeste copepoden nauwelijks
gegeten.
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Macrozoöplankton bestaat voornamelijk uit
Coelenterata (kwallen) en grote larven van schaaldieren en vissen. In de kustwateren van de Noordzee zijn de meest voorkomende Coelenterata Pleurobrachia pileus, Aurelia aurita en Sarsia tubulosa,
met maximale aantallen in mei en september.
Fytobenthos
Fytobenthos, hoofdzakelijk diatomeeën, speelt een
beperkte rol in de totale primaire productie vanwege de slechte lichtdoordringing (hoge dichtheid van
zwevend stof) in kustwateren en vanwege de mobiliteit van het sediment. Macroalgen komen in het
kustgebied nauwelijks voor, omdat hard substraat
ontbreekt.
Zoöbenthos: micro- en meiobenthos
Er wordt onderscheid gemaakt tussen microzoöbenthos (<0.05mm), meiozoöbenthos (0.05-1mm)
en macrozoöbenthos (>1mm). Microzoöbenthos
bestaat uit bacteriën, protozoa en schimmels. Het
consumeert detritus en andere micro-organismen
en wordt geconsumeerd door meio- en macrozoöbenthos. Meiozoöbenthos leeft voornamelijk interstitieel, dat wil zeggen tussen zandkorrels. Het is
een belangrijke voedselbron voor macrobenthos en
jonge platvis. De dichtheid is het grootst in het
noordoostelijk deel van het Nederlandse kustgebied, met meer dan 200 individuen/cm2 vijf km uit
de kust.
Zoöbenthos: macrofauna
De macrobentische infauna leeft in het sediment.
De belangrijkste groepen van de bodemfauna zijn
weekdieren, borstelwormen, schaaldieren en stekelhuidigen. Borstelwormen komen het meest voor,
gevolgd door weekdieren, die de grootste biomassa
hebben. De dichtheid en de biomassa zijn het
hoogst ten noorden van de eilanden Terschelling,
Ameland en Schiermonnikoog (Figuur 5.24), tot vijf
km uit de kust. In dit gebied komen Schelpkokerworm (Lanice conchilega), Afgeknotte strandschelp
(Spisula subtruncata) en Nonnetje in hoge dichtheden voor. De Spisula bestanden in ondiepe wateren
kunnen sterk achteruitgaan door bevissing, strenge
winters, stormen en predatie door vissen en vogels.
Zandsuppletie in het gebied voor de kust heeft
slechts tijdelijk effect op het benthos - herstel
treedt gewoonlijk binnen twee jaar op - maar het
effect op Spisula kan sterker zijn (van Dalfsen & Essink, 1997).
De macrobentische epifauna omvat zowel sessiele als mobiele soorten en bestaat uit stekelhuidigen, schaaldieren, zeeanemonen, koralen en sponzen. De Zeester (Asterias rubens) domineert in het
kustgebied. Garnalen en Slangster (Ophiura texturata) komen veel voor. Het ondiepe kustwater is een
kraamkamer voor jonge Garnalen. Garnalen eten
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kleine schaaldieren en wormen en zijn zelf een belangrijke voedselbron voor vissoorten als Wijting
(Merlangius merlangus), jonge Schelvis (Melanogrammus aeglefinus) en Schar (Limanda limanda).
Zoöbenthos: macrofauna langetermijnonderzoeken bij Norderney 1978-1995
Van 1978 tot 1995 zijn in voorjaar, zomer, herfst en
winter regelmatig macrofauna monsters verzameld
in de sublitorale zone bij Norderney, één van de
Oostfriese barrière-eilanden (Kröncke et al., 1997;
Zeiss & Kröncke, 1997). In de monsterperiode werden 196 taxa gevonden. Soortenaantallen en dichtheden waren onderworpen aan seizoensinvloeden.
In het begin van de jaren negentig is een licht stijgende trend geregistreerd. Borstelwormen vormden
in het onderzoeksgebied de dominante groep. Magelona spp. was qua dichtheid de dominante soort,
maar het bestand nam af vanaf de vroege jaren
tachtig. Phyllodociden vertoonden tussen 1980 en
1990 ook een dalende trend, terwijl het aantal
Nephtys soorten in de late jaren tachtig opmerkelijk
toenam. Binnen de groep weekdieren was Fabulina
fabula de dominante soort en deze soort is sinds
1988 in dichtheid toegenomen. Dichtheid en biomassa van Donax vittatus is sinds 1988 belangrijk
geworden voor de gemeenschap. De aantallen amfipoden zijn vanaf 1988 toegenomen, met als dominante soorten, gedurende de hele periode, Bathyporeia elegans, B. guilliamsoniana en Urothoe
poseidonis. Voor de stekelhuidige Echinocardium
cordatum zijn sinds 1989 vaker hoge dichtheid en
biomassa vastgesteld.
De totale biomassa per kwartaal vertoont sinds
1988 een significante toename (Figuur 5.25).
Er zijn multivariaatanalyses uitgevoerd om tijdelijke veranderingen vast te stellen in de gemeenschapsstructuur. Er kwamen duidelijke verschillen
naar voren tussen 1979/80 (extreem koude winter)
en de jaren tachtig en negentig.
Het veranderlijke patroon van de gemeen-

Figuur 5.24. Dichtheid en
biomassa van macrobenthos
twinspan clusters 19881989. Twinspan clustering is
een methode waardoor soortenassemblages worden gevormd. In de kustwateren
zijn vier onderscheiden assemblages gevonden. Bron:
Leeuwen et al. (1994), gebaseerd op Scheppingen &
Groenewold (1990).
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schapsstructuur lijkt hoofdzakelijk het gevolg te
zijn van veranderende weersomstandigheden. Hete
zomers en stormen hebben nauwelijks invloed op
de macrofauna maar de effecten van lage wintertemperatuur als in 1978/79 en van de zachte winters sinds de late jaren tachtig lijken op de gemeenschap bij Norderney juist zeer groot te zijn geweest.
De gegevens suggereren dat het synergetisch effect
van zachte weersomstandigheden en eutrofiëring
vanaf 1988 toename van de totale biomassa tot
gevolg had.
Vissen
Het ondiepe kustgebied van de Waddenzee is een
belangrijk opgroeigebied voor onder andere Haring,
Wijting, Kabeljauw (Gadus morhua), Schar, Schol en
Tong. Schar, haring en kabeljauw blijven korter dan
een jaar, terwijl schol en tong gemiddeld drie jaar in
het gebied blijven voor zij zich bij de Noordzeepopulatie voegen.
Zeven van de zeventien meest voorkomende vissoorten in de Noordzee verblijven als juvenielen
voornamelijk in kustwateren. Juveniele vissen die
de Waddenzee als opgroeigebied gebruiken, verblijven ’s winters gewoonlijk in het relatief warme
kustwater. In warme zomers zoeken zij ook weer de
kustwateren op, nu omdat het relatief koel is. Geen
enkele vissoort gebruikt de kustwateren van de
Waddenzee uitsluitend als paaigebied. Vis is een
belangrijke voedselbron voor andere vissoorten, vogels en zoogdieren.

Figuur 5.25. Totale bentische
biomassa per kwartaal (AFDW = asvrij
drooggewicht/m2) in de
kustzone van Norderney.

Vogels en zoogdieren: overzicht van de kustwateren van de Noordzee
Er is uitgebreid onderzoek verricht naar zeevogels
in de Noordzee in het algemeen. De kustwateren
van de Waddenzee kregen daarbij aanvankelijk
weinig aandacht omdat navigatie in de ondiepe
wateren vlakbij de kust lastig is. Toen men zich re-

aliseerde dat deze strook voor bepaalde zeevogels
belangrijk is, nam de EU de financiering op zich van
het project Establishment of a Protected Areas
Network at Sea (EPAS), dat zich richtte op de kustwateren van het oostelijk deel van de Noordzee. Er
werden onderzoeken uitgevoerd naar zeevogels,
dolfijnen (Skov et al., in voorbereiding) en zeehonden (Leopold et al., 1997). De gezamenlijke inspanningen van de medewerkers uit alle Noordzeelanden resulteerde in de Important Bird Area Atlas
(Skov et al., 1995) die een overzicht geeft van de
belangrijkste vogelgebieden in zee. De gegevens
over de zeevogels van het kustzoneproject zijn in de
Noordzee-atlas geïntegreerd, maar zullen ook apart
worden gepubliceerd (Skov et al., in voorbereiding).
Zeevogels
In de zuidoostelijke kustwateren van de Noordzee
werden van de volgende soorten internationaal van
belang zijnde aantallen aangetroffen: Roodkeelduiker (Gavia stellata), Parelduiker (G. arctica), Zwarte
Zee-eend (Melanitta nigra), Stormmeeuw (Larus
canus), Kleine mantelmeeuw, Grote stern (Sterna
sandvicensis) en Visdief (S. hirundo) (Skov et al.,
1995). In vergelijking tot gebieden dieper in zee bereiken verscheidene andere soorten ook een opmerkelijk hoge dichtheid in de kustzone. In de herfst
foerageren soms duizenden Jan-van-gents (Morus
bassanus) op juveniele Haring, waarvoor de kustwateren een opgroeigebied zijn (Leopold & Platteeuw 1987). De winterdistributie van Alken (Alca
torda) is in de Noordzee beperkt tot het water vlakbij de kust; een smalle strook aan de Waddenzee is
van bijzonder belang. In de late zomer trekken duizenden Aalscholvers naar de Waddenzee om te ruien en op te vetten voor de trek. Veel van deze Aalscholvers foerageren aan de Noordzeekant van de
eilanden. Eidereenden en Toppereenden (Aythya
marila) zoeken soms beschutting aan de Noordzee-
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kust wanneer het leven in de Waddenzee moeilijk
is, zij het vanwege uitgestrekte ijsbedekking dan
wel door gebrek aan voedsel (Leopold et al., 1986,
Leopold 1993). In zulke perioden zijn soms internationaal van belang zijnde aantallen van deze twee
soorten aan de Noordzeekust te vinden.
Veel zeevogels die op de Waddenzee-eilanden
broeden, foerageren in de Noordzee. Goede voorbeelden zijn de Grote stern en de Kleine mantelmeeuw maar in feite maken de meeste sterns en
meeuwen van de eilanden zowel gebruik van de
Noordzee als van de Waddenzee. ‘s Winters trekken
grote aantallen meeuwen uit noordelijker broedkolonies naar het gebied. Daaronder vallen de Stormmeeuw, de Zilvermeeuw en de Grote mantelmeeuw
(Larus marinus) het meest op. Regelmatig rusten
tienduizenden van deze meeuwen op de kust van
de Waddeneilanden en tijdens zware stormen zoeken zij soms beschutting in de Waddenzee. Sterns
overwinteren niet in het gebied maar tienduizenden sterns komen op hun trek door het gebied en
zoeken er dan voedsel.
In het gebied komen, zoals is gebleken, verscheidene groepen vogels voor in aantallen die internationaal van belang zijn. Diverse soorten zee-eenden
profiteren van het feit dat de relatief ondiepe wateren rijk zijn aan banken met tweekleppigensoorten die zee-eenden tot voedsel dienen, in het bijzonder Afgeknotte strandschelp en Stevige strandschelp (Spisula solida). Ter plaatse broedende viseters, meeuwen en sterns die op de Waddenzee-eilanden broeden en ook herfst- (Jan-van-gents, Aalscholvers en sterns) en wintergasten (duikers, Alken) zoeken speciaal deze wateren op omdat die zo
rijk zijn aan kleine vissen. Samenvattend leven in de
kustzone van de Noordzee in elk seizoen specifieke
vogelassemblages en kan deze zone als een aparte
ecotoop worden beschouwd die niet dichter bij de
kust (Waddenzee) of verder in zee (de open Noordzee) voorkomt. Hoewel deze ecotoop van klaarblijkelijk belang is, vindt nauwelijks monitoring van
aantallen vogels op zee plaats. Er zijn wel wat
schattingen van gemiddelde aantallen aanwezige
vogels, maar trends van aantallen zijn alleen voor
de zee-eenden bekend (Nehls 1994, Leopold et al.,
1995). Naar andere vogels is nooit monitoring per
schip uitgevoerd en trends van aantallen zijn goeddeels onbekend, al kunnen wel gemiddelde dichtheden in het gebied worden berekend (Camphuysen
& Leopold 1994; Stone et al., 1995). Luchtfotografisch onderzoek naar zee-eenden en andere vogels
worden in Nederland nu al een aantal jaren op geregelde voet uitgevoerd (Baptist & Wolf 1993).
Transectlijnen lopen in het kustgebied langs de kust
maar detectie van bepaalde soorten, o.a. duikers en
alken is moeilijk vanuit de lucht. Daardoor is deze
aanpak voor sommige soorten minder geschikt.
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Walvisachtigen
Drie soorten walvisachtigen zijn met enige regelmaat in het oostelijk deel van de Noordzee gesignaleerd. Tuimelaars kwamen (plaatselijk) veel voor,
maar tegenwoordig worden ze niet vaak meer
waargenomen (Benke & Siebert, 1992; van der Ham
et al., 1992; Kleef, 1993; Camphuysen, 1994a).
Bruinvissen komen in het gebied het meest voor,
soms met duizenden tegelijk (Camphuysen & Leopold, 1993; Reijnders et al., 1995a; Leopold, 1996a;
Danielsen et al., 1996). Afgaand op zeeobservaties
zijn de aantallen aan de Nederlandse kust de laatste jaren gestegen (Camphuysen, 1994a, b). ’s Zomers blijven de aantallen echter laag in Nederland
(Hammond et al., 1995, 1996) terwijl zij vroeger
veel voorkwamen (Camphuysen, 1994 a, b). In de
noordelijke Waddenzee komen ze veel voor (HeideJørgensen et al., 1993; Benke & Siebert, 1994;
Hammond et al., 1995) en zijn daar tegenwoordig
zelfs een toeristische trekpleister (Kremer et al.,
1990, 1994; Kremer & Maywald, 1991; Schmidt &
Hussel, 1994). De enige andere dolfijnsoort die met
enige regelmaat in de kustzone van de oostelijke
Noordzee wordt gezien is de Witsnuitdolfijn. Deze
dolfijn komt in de Noordzee het meest voor (Hammond et al., 1995) en hoewel hij meestal wat verder
van de kust af wordt waargenomen (Baptist, 1987;
Baptist et al., 1990; Leopold, 1994; Hammond et al.,
1995; Northridge et al., 1996) komt deze soort
soms ook dichtbij de kust, soms in grote kuddes
(onder andere Baptist, 1992). Analyse van strandingsmeldingen duiden erop dat het aantal dolfijnen in de wateren net buiten de kust misschien aan
het toenemen is (Bakker & Smeenk, 1987, 1990;
Smeenk & Addink, 1990; Benke & Siebert, 1994)
(zie ook paragraaf 5.12).
Zeehonden
Tot de fauna van het gebied behoren twee soorten
zeehonden: de Gewone zeehond en de Grijze zeehond. Beide worden gewoonlijk beschouwd als
Waddenzee-dieren, maar zij maken ook intensief
gebruik van de Noordzee. Er vindt trek plaats en
(genetische) uitwisseling met populaties bij GrootBrittannië, dus exemplaren van beide soorten steken regelmatig de Noordzee over (Reijnders et al.,
1995b; Swart et al., 1996). Beide soorten kwamen
in het verleden in veel grotere aantallen voor dan
tegenwoordig. De Grijze zeehond is in dit gebied
lang geleden uitgestorven maar in 1980 heeft zich
een nieuwe kolonie in de Waddenzee gevestigd
(Reijnders et al., 1995). Het aantal is sindsdien gestaag gestegen en op het ogenblik zijn er ruim 400
dieren in de Waddenzee (Reijnders, 1996). Er zijn in
dit gebied maar weinig onderzoeken verricht naar
de biologie van de soort en het is niet bekend in
hoeverre zij de Noordzee gebruiken. Dat gebruik
zou intensief kunnen zijn, gezien het feit dat van de
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Britse zeehonden bekend is dat zij grote afstanden
kunnen afleggen. De Gewone zeehond herstelt zich
nog van vroegere jachtdruk, chemische verontreiniging en een recente virusepidemie. het totale aantal gewone zeehonden in de Waddenzee was in
1998 ongeveer 14 000, nog altijd ruim beneden het
voor het verleden geschatte aantal van 37 000
(Reijnders, 1992, 1996; Reijnders et al., 1995).
’s Winters, als de voedselomstandigheden in de
Waddenzee achteruitgaan, volgen de zeehonden de
vissen naar de Noordzee om voedsel te zoeken. De
meeste zeehonden rusten op plaatsen in zee, of
zelfs op ijsschotsen (Leopold, 1996b), en op het eilandje Düne bij Helgoland. In midwinter bevinden
zich te allen tijde ruim 2000 gewone zeehonden in
de kustwateren van de Noordzee, zodat die wateren
een belangrijk deel van hun habitat vormen (Leopold et al., 1997).
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Behalve de twee lokale soorten zijn in de oostelijke
Noordzee verscheidene arctische soorten waargenomen. Twee soorten zijn in de afgelopen jaren opvallend vaak gesignaleerd, om verschillende redenen. De Kleine zeehond (Phoca hispida ) en onvolwassen Zadelrob (Phoca groenlandica) zijn moeilijk
te onderscheiden van de Gewone zeehond en zijn
daarom vroeger waarschijnlijk vaak over het hoofd
gezien. De recente toename van het aantal observaties van de Kleine Zeehond wordt derhalve toegeschreven aan toegenomen observatie-inspanning
en de activiteiten van opvangcentra voor zeehonden (van Bree et al., 1992). Het gestegen aantal
Zadelrobben heeft daarnaast ook te maken met
voedseltekorten in hun arctische thuiswateren, die
tot massale invasie van deze soort heeft geleid aan
de Noorse westkust (van Bree et al., 1994).

6. Evaluatie en aanbevelingen
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Evaluatie en aanbevelingen

6.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk wordt een algemene evaluatie en waardering van de belangrijkste gegevens
uit de vorige hoofdstukken gegeven. De structuur
van dit hoofdstuk is gebaseerd op de verschillende
habitats in en om de Waddenzee, zoals voorzien in
het Waddenzee Plan. Het behandelt het getijdengebied, de kwelders, estuaria, stranden en duinen,
de kustwateren en het platteland. Bovendien zijn
paragrafen opgenomen met betrekking tot de kwaliteit van water, sediment en biota, en vogels en
zeezoogdieren. Het habitattype Landelijk gebied
wordt in de paragraaf Vogels behandeld.
In elke paragraaf wordt eerst een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen in de vorige
hoofdstukken. Vervolgens worden de gemeenschappelijke trilaterale doelen, voorzover ze relevant zijn voor de paragraaf in kwestie, geëvalueerd
en worden aanbevelingen voor beheer, monitoring
en onderzoek gedaan. Het dient te worden benadrukt dat de wetenschappelijke evaluatie van de
doelen beperkt wordt door een aantal factoren. De
belangrijkste factor is dat de doelen van algemene
aard zijn en in de meeste gevallen niet een gewenste uiteindelijke situatie opleveren. Zij geven de
richting aan van het beleid dat door de drie Waddenzee-landen dient te worden gevolgd. Daarenboven ontbreekt het ons in veel gevallen aan de juiste
gegevensbank, zowel voor een analyse van de huidige als van de vroegere situatie, zodat het niet
mogelijk is om vooruitgang of achteruitgang te
evalueren. Bovendien bevindt het TMAP zich pas in
de eerste fase van tenuitvoerlegging en is nog niet
voldoende uitgewerkt, waar het de vereisten voor
de doelen betreft.
De interpretatie en evaluatie van monitoringgegevens wordt voor verscheidene parameters nog
steeds ernstig belemmerd doordat de methodologie
per land verschilt en door het feit dat er onvoldoende geschikte gegevens zijn. Een belangrijk aspect
bij waardering is de vergelijkbaarheid van gegevens. Naast de harmonisatie van methoden kan ook
standaardisatie een belangrijk instrument zijn, zoals bij sedimenten reeds is aangetoond.
Het meest tijdrovende onderdeel van de analyse- en evaluatieprocedure voor het QSR was de uitwisseling van gegevens tussen de deelnemende
landen en instituten, alsmede het formatteren van
de gegevens. Het TMAP instrument voor de uitwisseling van gegevens moet zo spoedig mogelijk in
praktijk worden gebracht, zodat de voorbereidingstijd met ongeveer een jaar kan worden verkort. Bij
de TMAP-monitoring van vogeleieren werd besloten om eieren niet te verzamelen door een aparte
inzet in elk land, maar om de bemonstering en de
analyse door een centraal instituut te laten uitvoe-
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ren. Het is gebleken dat deze aanpak grote voordelen heeft en daarmee zou rekening moeten worden
gehouden bij de verdere uitwerking van de trilaterale monitoringstrategie, ook voor andere parameters en matrixen.

6.2 Kwaliteit van water,
sediment en biota
6.2.1 Nutriënten en eutrofiëring
Aanvoer en concentraties
In de periode 1985-1996 namen de hoeveelheden
totaal fosfor, fosfaat en ammonia in het IJsselmeer,
de Eems (alleen ammonia) en de Elbe af. Voor de
hoeveelheden totaal stikstof en nitraat kon in de
periode 1985-1996 geen verdergaande afname in
vracht worden geconstateerd, maar de hoeveelheden stikstof en nitraat in de Elbe in 1995 waren lager dan die in 1985. In beide jaren was de afvloeiing groot. De verminderingen in de rivieren kunnen
toegeschreven worden aan de voortschrijdende ingebruikname van zuiveringsinstallaties voor afvalwater. In de periode 1985-1996 vond een significante vermindering van fosfaatconcentraties plaats
in het zuidwestelijk deel van de Waddenzee van
Den Helder tot de Jadeboezem en in het noordoostelijk deel van de Waddenzee van het Eider estuarium tot het Sylt-Rømø-gebied. Een significante afname in opgelost anorganisch stikstof (DIN) werd
vastgesteld in het Eems estuarium (ammonia) en de
Nedersaksische Waddenzee (zowel ammonia als nitraat).
Verschijnselen in verband met eutrofiëring
Het QSR van 1993 noemde een toename van plaagalgen en toxische fytoplanktonbloei, een toename
van de biomassa en de relatieve dichtheid van
macrozoöbenthos, een verschuiving in de diversiteit en samenstelling van soorten, een toenemende
hoeveelheid macroalgen en een tekort aan zuurstof aan de oppervlakte van het sediment als mogelijke negatieve effecten van de grote hoeveelheden nutriënten die de Waddenzee binnenkwamen.
De relatie tussen hoeveelheden nutriënten en de
hierboven vermelde verschijnselen blijkt echter
nog ingewikkelder te zijn dan alreeds werd aangenomen.
Primaire productie
De waargenomen afname van opgeloste fosfor en,
in bepaalde gevallen, stikstofverbindingen heeft in
geen enkel deel van de Waddenzee een vermindering van de gemiddelde chlorofylniveaus teweeggebracht. Er worden vier mogelijke oorzaken gegeven
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voor de voortgaande hoge primaire productie in de
Waddenzee, namelijk verhoogde transparantie, afgifte van fosfor uit het sediment, invoer van organisch materiaal uit de Noordzee en stikstof als de
beperkende factor. Evaluatie van de gegevens over
nutriënten wezen uit dat, althans in die gebieden
zonder rechtstreekse instroom van zoetwater, de
uitspoeling van nutriënten uit het sediment een belangrijke rol speelt. Remineralisatie van detritus
kan dus als een belangrijke bron van nutriënten
worden gezien.
Mosselbanken doen de omzetsnelheid van organische stoffen toenemen en brengen op deze wijze
een hogere jaarlijkse primaire productie teweeg
dan tot nu toe werd aangenomen. Aan de andere
kant kunnen mosselbanken denitrificatie stimuleren en zo de aanwezige hoeveelheid opgelost anorganisch stikstof verlagen. Het is niet duidelijk of de
invloed van mosselbanken op de jaarlijkse primaire
productie positief is of negatief.
Toxische- en plaagalgen
De vermindering van de toevoer van fosforverbindingen (P) is veel groter geweest dan die van stikstofverbindingen (N). Als gevolg daarvan is de verhouding tussen opgeloste anorganische stikstof en
fosfor sinds 1990 aanzienlijk gestegen in bepaalde
delen van de Waddenzee, vooral in die delen van de
estuaria waar het zoutgehalte laag is (10 psu).
Veranderingen in de N/P verhouding kunnen
verschuivingen in de soortensamenstelling van fytoplankton tot gevolg hebben en de ontwikkeling
van toxische algen bevorderen. Tot nog toe heeft de
gewijzigde N/P verhouding niet geleid tot belangrijke veranderingen in de aanwezigheid van de
plaagalg Phaeocystis in het Marsdiep, waar de
bloei-intensiteit nog steeds hoog is. De duur van de
Phaeocystis-bloei bij Norderney is in de periode
1993-1996 aanzienlijk afgenomen. De dichtheid
van potentieel toxische soorten is in de eerste helft
van de jaren negentig laag gebleven.
Zoöplankton
Zoöplankton vormt een belangrijke schakel in de
trofische structuur van ecosystemen in kustgebieden, doordat het een deel van de primaire productie
beschikbaar maakt voor hogere trofische niveaus.
Door begrazing kan het zoöplankton ook het fytoplankton op lage niveaus beïnvloeden. Uit experimenten in afgesloten proefvakken is gebleken dat
veel stoffen de productie van copepoden doen afnemen en zo de graasdsruk op het fytoplankton
verminderen. Het toxisch effect van bijvoorbeeld
tributyltin (TBT) verlaagde de groei van copepoden
en veroorzaakte een verschuiving in de zoöplanktonsoorten, waardoor minder fytoplankton werd
afgegraasd. Dit effect kan belangrijke gevolgen
hebben voor eutrofiëringsverschijnselen en voor de
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omvang van de productie die aan hogere trofische
niveaus, bijvoorbeeld vissen, wordt doorgegeven.
Macrozoöbenthos
De resultaten van langetermijn-monitoringprogramma’s gericht op het macrozoöbenthos op de
wadplaten laten van jaar tot jaar grote fluctuaties
in de biomassa zien. Veel van die fluctuatie van jaar
tot jaar wordt veroorzaakt door de groep der tweekleppigen uit het intergetijdengebied. Er schijnt
geen directe schakel te zijn tussen eutrofiëring en
benthische biomassa. In het westelijk deel van de
Nederlandse Waddenzee is de benthische biomassa
toegenomen, terwijl tegelijkertijd de nutriëntenniveaus toenamen. In andere gebieden is het niveau
van de benthische biomassa altijd zo hoog geweest.
De recente afname van eutrofiëring werd niet gevolgd door vermindering van de benthische biomassa of productie. Klimaatomstandigheden, vooral winters met ijs, zijn waarschijnlijk de meest bepalende factoren bij de ontwikkeling van zoöbenthos, in het bijzonder van tweekleppigen. De biomassa van macrozoöbenthos in de kustwateren
van Norderney is sinds 1988 significant toegenomen, wat is toegeschreven aan het synergetische
effect van zachte weersomstandigheden en eutrofiëring.
Macroalgen en anoxisch sediment
De verspreiding van macroalgen, die sinds 1989 gestegen was, is in de tweede helft van de jaren negentig gedaald. Deze daling kon niet uitsluitend
aan veranderingen in eutrofiëring worden toegeschreven. Andere factoren die hierop van invloed
waren, zijn hydrodynamiek, klimaat, begrazing en
troebelheid.
Het begraven van macroalgen is geïdentificeerd
als de hoofdoorzaak van de zuurstofarme vlekken in
het sediment van de Oostfriese Waddenzee (zwarte
vlekken). De grote gebieden met een zuurstofarm sedimentoppervlak die in het voorjaar van 1996 in hetzelfde gebied voorkwamen, werden waarschijnlijk
veroorzaakt door het samenvallen van hydrodynamische, meteorologische en biologische verschijnselen;
daarvan zijn ook enkele gevallen uit het verleden bekend. De hoge mortaliteit van bodemorganismen en
een grote hoeveelheid planktonmateriaal, in combinatie met een plotselinge temperatuurstijging, was
teveel voor het vermogen tot aerobe remineralisatie
van het benthische systeem en had massale sterfte
van bodemdieren ten gevolge. Het blijft de vraag of
de Oostfriese Waddenzee een meer dan gemiddelde
gevoeligheid heeft voor grote hoeveelheden organisch materiaal en of dit voorval gezien moet worden als een teken van overschrijding van de benthische remineralisatiecapaciteit in het algemeen. Bovendien is het niet duidelijk welke rol plaatselijke
toevoer van nutriënten heeft gespeeld.
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6.2.2 Gevaarlijke stoffen
Aanvoer door rivieren
De Elbe is verreweg de grootste bron van gevaarlijke stoffen die in de Waddenzee terecht komen wat
vooral komt door de relatief grote afvoer. De aanvoer van zware metalen (cadmium, koper, kwik,
zink, lood), lindaan en PCB’s vanuit de Elbe is tussen 1985 en 1996 flink gedaald. Na de Elbe en het
IJsselmeer komt de Weser als belangrijke leverancier van zoetwater voor de Waddenzee op de derde
plaats. De massa’s kwik, lood en PCB’s uit de Weser
zijn echter even groot als die uit de Elbe. Wat lood
aangaat, is er zelfs een significant toegenomen
toevoer geweest vanaf het begin van de jaren negentig. Wat betreft de hoeveelheden cadmium uit
de Eems en lindaan uit het IJsselmeer waren er significante verminderingen.
Concentraties in sediment, Mossels en vogeleieren
Sediment
In het algemeen zijn de concentraties van zware
metalen in het sediment in de afgelopen tien jaar
beduidend lager geworden. De huidige metaalgehalten in het sediment van de Deense en SleeswijkHolsteinse Waddenzee liggen in het algemeen dicht
bij de achtergrondwaarden. In de Nederlandse en
Nedersaksische Waddenzee komen lokaal hoge metaalgehalten voor, speciaal van cadmium en kwik
en, in mindere mate, lood. Alle onderzochte metalen blijven echter binnen het bereik van de voorlopige OSPAR ecotoxicologische analysecriteria (EAC)
voor sediment. Voor PCB’s in het sediment is er
sprake van een min of meer sterke teruggang en de
huidige niveaus liggen binnen de voorlopige OSPAR
EAC. HCB-gehalten in het sediment van het Eems
estuarium zijn tot zesmaal hoger dan de overeengekomen achtergrondwaarde.
Mossel
In de Mossel (Mytilus edulis) namen sommige metaalconcentraties significant af tussen 1985 en
1996. Dit was het geval voor koper en lood in het
Nedersaksische gebied N3 en voor cadmium, kwik
en mogelijk zink in het Elbe estuarium. Zinkgehalten worden echter door de Mossel actief gereguleerd en zijn daarom moeilijk te beoordelen. Kwik
en zink namen significant af in Mossels uit het halligengebied (SH3). Met uitzondering van zink, dat
binnen het achtergrondbereik valt, zijn de metaalgehalten in Mossels tot tweemaal hoger, en kwik
zelfs tot viermaal, dan de bovenwaarde van het
achtergrondbereik van OSPAR. De PCB-niveaus in
Mossels bewegen zich in neergaande lijn met uitzondering van die in de estuaria van de Eems-Dollard en de Elbe, waar de niveaus zeer variabel zijn,
waarschijnlijk recentelijk toenemend en gemiddeld
twee- tot driemaal zo hoog als in andere delen van
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de Waddenzee. HCB-gehalten in Mossels uit het Elbe estuarium zijn meer dan twintigmaal zo hoog
dan in andere gedeelten van de Waddenzee. In
Mossels uit het Eems estuarium bedraagt het HCBgehalte tweemaal het heersende Waddenzee-niveau.
Vogeleieren
De kwikniveaus in de eieren van de Scholekster
(Haematopus ostralegus) en de Visdief (Sterna hirundo) zijn in het laatste decennium significant gedaald in het westelijk deel van de Nederlandse
Waddenzee, het Elbe estuarium en het zuidelijk
deel van de Sleeswijk-Holsteinse Waddenzee. In de
gebieden Eems-Dollard, Nedersaksen en noordelijk
Sleeswijk-Holstein was er geen daling, maar de niveaus zijn hier nog steeds vier tot acht keer lager
dan in de Elbe. In alle onderzochte gebieden werd
in vogeleieren een daling geconstateerd van PCB’s
en pesticiden op basis van gechloreerde koolwaterstoffen. In het Elbe estuarium bevatten eieren van
de Visdief twee- tot driemaal meer PCB’s dan in andere onderzochte Waddenzeegebieden. Hexachloorbenzeen (HCB) toont in vogeleieren een neergaande lijn in de gebieden waar monitoring plaatsvond (westelijke Nederlandse Waddenzee tot het
noordelijk deel van de Waddenzee bij SleeswijkHolstein). In 1996 waren echter in het Elbe estuarium de HCB-niveaus in eieren van de Visdief 20-40
maal en in scholekster-eieren tot viermaal hoger
dan in de andere onderzochte gebieden.
Pesticiden en TBT
De meeste pesticiden vormen geen onderdeel van de
gewone monitoringprogramma’s. Onderzoeken in de
Nederlandse en Duitse kustwateren hebben aan het
licht gebracht dat veel pesticiden in hoge concentraties voorkomen. De effecten van pesticiden op fytoplankton en zoöplankton konden in onderzoeksprojecten waargenomen worden. Herbiciden belemmeren de fotosynthese van fytoplankton. Bepaalde pesticiden bemoeilijken het grazen door zoöplankton.
Pesticiden kunnen ook een rol spelen in de achteruitgang van sublitoraal zeegras (Zostera spp.). Tributyltin (TBT) gehalten in het sediment overschrijden het
OSPAR ecotoxicologische analysecriterium met meer
dan een factor 1000, zelfs in de open Waddenzee.
TBT is toxisch in zeer lage concentraties, vooral voor
wulken (Nucella lapillus, Buccinium undatum). Ook
de Mossel is gevoelig voor TBT, maar het is niet duidelijk of TBT een rol heeft gespeeld in de achteruitgang van litorale mosselbanken.

6.2.3 Olie
Beached Bird Surveys (BBS) zijn geschikt om het
specifieke gevaar van olieverontreiniging op zee
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voor groepen vogels aan te tonen, en verder om informatie te verschaffen over tijdelijke veranderingen
of ruimtelijke verschillen bij het optreden van (chronische) olieverontreiniging op zee. Volgens BBS-onderzoeken in het Noordzeegebied over een lange termijn is de olieverontreiniging langs de Nederlandse
en de Deense kust van de Waddenzee in het algemeen hoger dan die langs de Duitse Waddenzeekust.
In Nederland laten de resultaten van BBS-onderzoeken over de afgelopen 30 jaar een constante
daling in oliehoeveelheden zien in alle gebieden, in
het bijzonder in de Nederlandse Waddenzee, in alle
seizoenen en voor praktisch alle soorten. De oliehoeveelheden zijn echter hoger dan in relatief
schone gebieden zoals rond de Shetland-eilanden.
De resultaten van Nederlandse onderzoeken verschaffen geen bewijs voor een plotselinge verbetering sinds in 1983 Bijlage 1 van de MARPOL-conventie van kracht werd. De geleidelijke tenuitvoerlegging van MARPOL heeft vermoedelijk alleen bijgedragen tot voortzetting van de dalende trend.
In Denemarken dalen de oliehoeveelheden
slechts ten dele, vanwege de illegale praktijken van
schepen die hun tanks in het Kattegat en het Skagerrak reinigen nadat zij de Oostzee verlaten hebben. De Oostzee is ingevolge Bijlage 1 van de MARPOL-conventie een Speciaal Gebied. Nadat in
Duitsland de hoeveelheden olie in de jaren 1988 tot
1991 gedaald waren - wat samenviel met de periode waarin faciliteiten voor lozen in alle Duitse havens gratis waren - tonen de gegevens over
1991/92 een stijging. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat weer meer illegaal olie gedumpt werd
nadat de mogelijkheid gratis te lozen in 1991 geleidelijk werd opgeheven. De uitkomsten van de chemische analyse van olie uit verontreinigde veren
doen vermoeden dat in hoofdzaak olieresten van
schepen verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging langs de kust van de Deens-Duits-Nederlandse
Waddenzee en de Noordzee.

6.2.4 Evaluatie van het doel
betreffende eutrofiëring
Doel
Een Waddenzee die kan worden beschouwd als een
eutrofiërings-niet-probleemgebied

Het concept van indeling in probleem- en niet-probleemgebieden ten aanzien van eutrofiëring is binnen het kader van de OSPAR-conventie ontwikkeld.
In een zogenaamde Algemene Procedure zal het
OSPAR-Conventiegebied onderverdeeld worden in
gebieden met eutrofiëringsproblemen, niet-probleemgebieden en potentiële probleemgebieden.
Volgens de verklaring van de OSPAR Ministersver-
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gadering (Verklaring van Sintra) van 1998, zal deze
procedure worden afgerond in 2003, waarna extra
programma’s en maatregelen zullen worden aangenomen om te zorgen voor ‘een gezond zeemilieu
waarin eutrofiëringproblemen door antropogene
invloeden niet voorkomen’ in het jaar 2010.
Of grote hoeveelheden nutriënten tot eutrofiëringsproblemen leiden, is in belangrijke mate afhankelijk van regionale hydrografische omstandigheden. Daarom zal de ontwikkeling van criteria op
regionale basis geschieden. Voor de Waddenzee
worden momenteel in een trilateraal project regiospecifieke criteria uitgewerkt. Omdat deze criteria
nog niet beschikbaar zijn, is een volledige evaluatie
van het doel op dit moment niet mogelijk. Op basis
van de bovenstaande beoordeling kunnen evenwel
een aantal conclusies worden getrokken.
Conclusies

• Gedurende de afgelopen tien jaar zijn zowel de
fosfaattoevoer als het -gehalte in de Waddenzee afgenomen.
• Tot dusverre heeft dit niet geleid tot een vermindering van biologische verschijnselen die wellicht
verband houden met nutriëntenbelasting, in het
bijzonder gemiddelde chlorofylconcentraties, de
duur van Phaeocystis-bloei in het Marsdiep en de
groei van macrozoöbenthische soorten.
• Bovendien heeft het ontbreken van een samen-

hang tussen de toevoer en het gehalte aan nitraat
de verhouding tussen nitraat en fosfaat (N/P ratio)
in de richting van nitraat doen opschuiven. Tot nu
toe heeft dit geen merkbare toename in de ontwikkeling van toxische algen veroorzaakt.
• Met betrekking tot ongewenste eutrofiëringseffecten moet derhalve geconcludeerd worden
dat het doel nog niet is bereikt.

6.2.5 Eutrofiëring: aanbevelingen voor
beheer
Het wordt aanbevolen om door te gaan met de uitvoering van het huidige beleid in het kader van de
OSPAR Conventie, de Noordzeeconferenties en de
EU Richtlijnen voor Nitraat en Gemeentelijk Afvalwater, in het bijzonder waar het stikstofverbindingen betreft.

6.2.6 Eutrofiëring: aanbevelingen voor
monitoring en onderzoek
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de naburige
Noordzee een belangrijke rol speelt bij de primaire
productie die naar de Waddenzee wordt gevoerd.
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Monitoring buiten de kustwateren zal daarom van
wezenlijk belang zijn voor een evaluatie van de eutrofiëringsstatus van de Waddenzee.
In mariene gebieden met een relatief groot platenareaal veroorzaakt de remineralisatie-uitspoeling van nutriënten uit de sedimenten naar het water een voortdurende opbouw van nutriënten in de
waterkolom gedurende de gehele winterperiode,
wat een grote variatie tot gevolg heeft in de concentratie van nutriënten bij hetzelfde zoutgehalte
maar op verschillende geografische locaties. Derhalve moet de monitoringfrequentie in de maanden
februari en maart verhoogd worden en dient een
goede rapportage over het totale zoutgehalte en/of
de geografische gradiënt (van binnen-Waddenzee
naar buiten-Waddenzee) gegarandeerd te worden.
De huidige opzet van de nationale bijdragen van
programma’s aan het TMAP kunnen deze garantie
voor de meeste Waddenzeelanden niet geven.
Verder wordt aanbevolen om monitoring van
zoöplankton (gemeenschapsstructuur, begrazingsdruk) aan het fytoplankton-monitoringprogramma
toe te voegen, zodat men in staat zal zijn de interactie tussen beide groepen als reactie op milieuveranderingen van hetzij natuurlijke hetzij antropogene herkomst te evalueren. Tenslotte is meer onderzoek nodig om een oplossing te vinden voor het
vraagstuk of de invloed van mosselbanken op de
jaarlijkse primaire productie positief is of negatief.

6.2.7 Evaluatie van het doel
betreffende natuurlijke
microverontreiniging
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het doel is uitgevoerd op basis van diverse schattingen van achtergrondwaarden.
Zware metalen en PAKs in het water vormen
geen onderzoeksobject bij monitoringprogramma’s
vanwege de grote variabiliteit ervan. Men neemt
aan dat de kwaliteit van het sediment de waterkwaliteit weerspiegelt.

Conclusies

• De toevoer van zware metalen uit de Elbe, de
belangrijkste bron van wat er in de Waddenzee
terecht komt, is in de periode 1985-1996 aanzienlijk gedaald.
• Ook de metaalgehalten in het sediment zijn
gedaald en benaderen de achtergrondniveaus.
Een uitzondering is kwik, waarvan niveaus zijn
gemeten die drie tot tien keer hoger zijn dan
de achtergrondniveaus. Van alle onderzochte
zware metalen zijn de gehalten in het sediment lager dan de voorlopige OSPAR ecotoxicologische analysecriteria.
• Het gehalte aan zware metalen in Mossels is in
het algemeen significant afgenomen in gebieden die vroeger zeer vervuild waren. Zinkgehalten blijven binnen het achtergrondbereik.
De gehalten aan lood, koper en cadmium zijn
tot tweemaal hoger dan de bovenwaarde van
het OSPAR-achtergrondbereik. Kwik ligt zelfs
tot zesmaal boven het achtergrondniveau.
• Kwikniveaus in vogeleieren tonen een significante daling in het Elbe estuarium, maar in
1996 was het gemiddelde niveau in eieren van
de Visdief toch nog drie tot vijf keer zo hoog
als in andere gebieden.

Doel

Achtergrondconcentraties van natuurlijke microverontreinigende stoffen in water, sediment en
indicator-soorten

Microverontreinigende stoffen zijn stoffen die van
nature in het milieu voorkomen. De concentraties van
veel van deze stoffen zijn ten gevolge van menselijke
activiteiten gestegen tot een niveau dat schadelijk is
of zou kunnen worden. Tot deze stoffen behoren
zware metalen als kwik, cadmium en lood en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs).
Er zijn diverse pogingen gedaan om de achtergrondconcentratie van natuurlijke microverontreinigers af te leiden uit onder andere sedimentmonsters en schattingen van natuurlijke aanvoer door
rivieren. In 1997 hebben de Commissies van Oslo en
Parijs een serie achtergrondconcentraties gekozen
om als toetsingsinstrument te gebruiken. Het moet
worden benadrukt dat de OSPAR-waarden niet specifiek voor de Waddenzee gelden. De evaluatie van

6.2.8 Natuurlijke
microverontreinigende stoffen:
aanbevelingen voor beheer
Het wordt aanbevolen de uitvoering van het huidige beleid ten aanzien van vermindering van de toevoer van natuurlijke microverontreinigende stoffen
voort te zetten, in het bijzonder met het oog op de
niveaus in biota, die nog steeds hoog zijn.

6.2.9 Natuurlijke microverontreinigende stoffen: aanbevelingen voor
onderzoek en monitoring
Een eerste vereiste voor een goede evaluatie van
het doel is de beschikbaarheid van algemene, Waddenzee-specifieke achtergrondwaarden voor Mos-
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sels en sediment. Er wordt aanbevolen dergelijke
waarden te verkrijgen op basis van een literatuurstudie, aangevuld met veldonderzoek naar historische registratie in sediment (“historical records”) .
Met betrekking tot olieverontreiniging wordt aanbevolen om de analyse van olie op de veren van door
olie aangetaste vogels onderdeel te maken van de
reguliere bemonstering van gestrande vogels.

6.2.10 Evaluatie van het doel
betreffende kunstmatige stoffen
Doel

Concentraties Kunstmatige Stoffen als gevolg van
nul-lozingen
Het voorkomen in het milieu van kunstmatige stoffen of xenobiotische stoffen wordt veroorzaakt door
menselijke activiteiten, vooral de productie en toepassing van stoffen zoals PCB’s en synthetische pesticiden. Het uiteindelijk doel van het beleid ten aanzien van xenobiotische stoffen is het bereiken van
een nul-concentratie in het milieu. In de praktijk is
dit vrijwel onmogelijk te realiseren, zelfs als alle toevoer nihil zou zijn. De reden hiervoor is dat er al grote hoeveelheden xenobiotische stoffen in het milieu
zijn binnengevoerd en dat de afbraak van deze stoffen in veel gevallen een zeer langzaam proces is.
De evaluatie van dit doel geschiedt op basis van
ontwikkelingen in toevoerstromen en concentraties. Een indicatie van het potentiële gevaar van
xenobiotische stoffen die in het ecosysteem van de
Waddenzee voorkomen is mogelijk door toepassing
van Ecotoxicologische Analysecriteria.
Conclusies

• Toevoer van PCB’s uit de Elbe is tussen 1985 en
1996 significant gedaald. Een significante afname van de lindaantoevoer trad op in de
meeste rivieren.
• Concentraties van PCB’s in sediment vertonen
een gestage daling en de aanwezigheid van pesticiden op basis van gechloreerde koolwaterstoffen in vogeleieren is in alle onderzochte gebieden gedaald. PCB-niveaus in de onderzochte
gebieden in de Waddenzee lagen binnen de
voorlopige OSPAR exotoxicologische analysecriteria. De vastgestelde maximumwaarde voor
mosselvlees werd in het Elbe estuarium echter
met een factor 3 overschreden.
• Hexachloorbenzeen-niveaus in eieren van de
Visdief in het Elbe estuarium zijn tot 40 maal
zo hoog als het heersende Waddenzeeniveau.
• In alle estuaria ligt het lindaangehalte van het
water binnen de voorlopige OSPAR ecotoxicologische analysecriteria.
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• PAK-gehalten blijven binnen de voorgestelde
achtergrondwaarden en ruim binnen de ecotoxicologische analysecriteria.
• In verschillende onderzoeken zijn relatief hoge
concentraties xenobiotische stoffen aangetroffen. Er zijn meer en meer aanwijzingen dat bepaalde pesticiden het graasvermogen van zoöplankton belemmeren. Pesticiden van de herbicidesoort verstoren de fotosynthese van fytoplankton. Pesticiden spelen misschien een rol in
de afname van litoraal zeegras.
• TBT is zeer giftig voor diverse mariene organismen, onder andere voor wulken (Nucella lapillus, Buccinium undatum) en sommige soorten
zoöplankton. Er is aangetoond dat het niveau
in het sediment de voorlopige OSPAR ecotoxicologische analysecriteria met een factor 1000
kan overtreffen, zelfs in de open Waddenzee.

6.2.11 Xenobiotische stoffen:
aanbevelingen voor beheer
Bij de verschillende categorieën verontreinigende
stoffen moeten xenobiotische stoffen gezien worden als degene die het ecosysteem het meest bedreigen. Het wordt aanbevolen om het beleid inzake
de vermindering van het gebruik van pesticiden en
andere xenobiotische verbindingen te intensiveren
in het kader van OSPAR, de Noordzeeconferenties
en de EU.

6.2.12 Xenobiotische stoffen:
aanbevelingen voor monitoring en
onderzoek
De beschikbare gegevens met betrekking tot TBT laten de dringende noodzaak zien van een gezamenlijk onderzoek in alle Waddenzeegebieden. Hierbij is
overeenstemming over en vergelijkbaarheid van de
analysemethoden opnieuw van het hoogste belang.
Het wordt aanbevolen de situatie betreffende distributie en afbraak van pesticiden en andere (potentieel) gevaarlijke stoffen die niet onder de reguliere monitoringsprogramma’s vallen, uitgebreid te
evalueren.

6.3 Kwelders
6.3.1 Inleiding
Het habitattype kwelder omvat alle kwelders op het
vasteland en op de eilanden, met inbegrip van de
pionierzone. De brakke kwelders in de estuaria wor-
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den ook onder dit habitattype gevat. In het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen kwelders op eilanden, op het vaste land en op halligen.
Kwelders op het vasteland worden onderverdeeld in
drie subcategorieën, namelijk de echte vastelandskwelders, zomerpolders en estuarine brakke kwelders. Verschillende factoren hebben invloed op de
omvang, de structuur en de biota van kwelders. De
belangrijkste zijn erosie, ontwatering, begrazing en
stijging van het zeeniveau.

6.3.2 Ontwatering en erosie
Tegenwoordig hebben de meeste eilandkwelders en
de kwelders langs de schiereilanden Skallingen en
Eiderstedt een natuurlijke ontwateringsstructuur,
een systeem van kreken dat zich zonder tussenkomst
van de mens heeft ontwikkeld. De meeste huidige
vastelandskwelders zijn buiten de dijken ontwikkeld
met behulp van technieken om sediment in te vangen. In de meeste van deze kunstmatige kwelders
worden de ontwateringsgreppels onderhouden ten
behoeve van de landbouw en/of kustbescherming.
Uitvoerig experimenteel werk heeft aangetoond
dat het mogelijk is om de natuurlijke staat van de
kwelders te verbeteren zonder hun stabiliteit aan te
tasten, door het aantal greppels terug te brengen
en systematische ontwatering in de kwelders en de
aanslibbingszone te beëindigen. In de meeste gevallen worden de kwelders beschermd door rijshoutdammen en in sommige gevallen door een harde ondergrond. De bescherming tegen erosie van de
randen van vastelandskwelders zal in de meeste
gevallen noodzakelijk blijven. Rijshoutdammen behoren tot de meest milieuvriendelijke technieken
voor dit doel.
Stijging van het zeeniveau en daling van de bodem als gevolg van gaswinning hebben volgens Nederlands onderzoek nog niet geleid tot versterkte
erosie van de kwelders. Aanslibbing heeft de gecombineerde gevolgen van stijging van het zeeniveau en daling van de bodem kunnen compenseren.
Het is gebleken dat plantengroei een belangrijke rol
speelt bij het invangen van fijn sediment. Een eerste vereiste voor aanslibbing is de beschikbaarheid
van voldoende fijnkorrelig sediment. Men heeft gesuggereerd (zie paragraaf 6.4) dat de huidige hydrologische situatie in de Waddenzee niet gunstig
is voor het invangen van fijnkorrelig sediment.

6.3.3 Begrazing
Verscheidene proefprojecten hebben duidelijk gemaakt dat grazen niet noodzakelijk is om de kwelders tegen erosie te beschermen. Intensieve begrazing heeft schade aan de structuur van de natuur-
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lijke habitat tot gevolg, wat, onder andere, de geschiktheid als broedgebied ondermijnt. Intensieve
begrazing kan zelfs een verminderde bodemstabiliteit van kwelders tot gevolg hebben.
Een verlaging van intensieve begrazingsdruk
door vee kan een meer gedifferentieerd vegetatiepatroon tot gevolg hebben. Er is al veel bereikt bij
het verlagen van de begrazingsdruk in kwelders. In
Sleeswijk-Holstein is in de periode 1989-1995 de
intensieve begrazing (95%) van de buitendijkse
kwelders tot ongeveer 50% teruggebracht. In Nedersaksen wordt nu 60% van de kwelders niet begraasd. Het kwelderbeleid in Nederland en Duitsland laat een belangrijk verschil in accent zien.
Waar het beheer van kwelders in Nederland gericht
is op het tot stand brengen van verscheidenheid in
de vegetatiestructuur door middel van een gedifferentieerd begrazingspatroon, richt het beheer in
Duitsland zich op het tot stand brengen van een
natuurlijker verspreiding en ontwikkeling van flora
en fauna, in verhouding tot de geomorfologische
structuur van de habitat, door het areaal aan onbegraasde kwelders te vergroten. Tot dusverre kent
Denemarken geen graasbeleid, maar het Waddenzee Plan dwingt ook dit land tot het ontwikkelen
van een graasbeheer voor de kwelders. Het terugdringen van actieve ontwatering dat in paragraaf
6.3.2 is besproken, zal het natuurlijke karakter van
de plantengroei verhogen en bijgevolg dat van de
daarvan afhankelijke fauna.

6.3.4 Evaluatie van de doelen voor
kwelders
Doelen

• Een groter areaal aan natuurlijke kwelders.
• Een verhoogde natuurlijke morfologie en dynamiek, daaronder begrepen natuurlijke ontwateringspatronen, van kunstmatige kwelders, op
voorwaarde dat de huidige oppervlakte niet
kleiner wordt.
• Een verbeterde structuur van de natuurlijke
plantengroei, met inbegrip van de pionierzone,
in de kunstmatige kwelders.

Deze drie categorieën doelen kunnen het best in
combinatie worden geëvalueerd, omdat zij onderling met elkaar in verband staan. De eerste mogelijkheid is het gebied met natuurlijke kwelders te
vergroten door middel van natuurlijke aanslibbing.
Vooral omdat de hoofddijken ingekort zijn ten behoeve van kustbescherming en landaanwinning,
zijn er langs de kust van het vasteland nog maar
weinig plaatsen over waar netto sedimentatie zonder de hulp van rijshoutdammen en andere tech-
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nieken om sediment in te vangen plaats vindt. Een
tweede mogelijkheid is het terugdringen van menselijke bemoeienis met bestaande natuurlijke kwelders, bijvoorbeeld door de begrazingsdruk te verminderen waar deze als te groot wordt beschouwd
en/of door vermindering van kunstmatige ontwatering. Een derde mogelijkheid is de ontpoldering van
zomerpolders, voor zover dit de kustbeveiliging niet
in gevaar brengt. Landaanwinningen in het verleden ten behoeve van de landbouw hebben ertoe
geleid dat het gebied van theoretisch mogelijke
kwelders netto kleiner is geworden. Een secundair
gevolg was de vermindering van het aantal zoetzoutovergangen. Door de ontpoldering van zomerpolders zouden nieuwe semi-natuurlijke kwelders
gecreëerd kunnen worden, wat bovendien de stabilisatie van het gehele kweldergebied ten goede zou
komen. Ook zouden nieuwe zoet-zoutovergangszones gecreëerd kunnen worden. Een trilaterale werkgroep onderzoekt op het ogenblik het eventuele
voordeel van deze mogelijkheid voor de sedimentbalans in het getijdengebied. (zie ook paragraaf 6.4).
Conclusies

• Er is veel bereikt in de afgelopen tien jaar met
betrekking tot verbetering van de natuurlijke
toestand in de kwelders door het verminderen
of geleidelijk elimineren van begrazing en
kunstmatige ontwatering, maar tussen de
Waddenzee-landen bestaan er verschillen in
beleid. In Nederland stelt men zich een gevarieerde structuur van de plantengroei ten doel
door middel van gedifferentieerde begrazing
en het terugdringen van intensieve begrazing.
In de Nationale Parken van Duitsland is het
hoofddoel te komen tot een meer natuurlijke
verspreiding en ontwikkeling van flora en fauna in relatie tot plaatselijke biotische en abiotische omstandigheden door het vergroten van
het onbegraasde gebied en het verminderen
van kunstmatige ontwatering.
• Een nauwkeurige vergelijking van de situatie
met betrekking tot de natuurlijke toestand van
kwelders in de verschillende delen van de
Waddenzee is op korte termijn niet mogelijk
vanwege het ontbreken van actuele gegevens
en gemeenschappelijke criteria.
• Het ontdijken van zomerpolders is tot dusverre
alleen toegepast in de Nederlandse Waddenzee. Deze werkwijze vergroot niet alleen het
kweldergebied, maar zou ook gunstig kunnen
zijn voor het creëren van nieuwe zoet-zoutovergangen en voor het in stand houden van
de sedimentbalans in het getijdengebied.
• De erosie van kwelders schijnt nog niet versneld te zijn ten gevolge van stijging van het
zeeniveau, daling van de zeebodem en hogere
golfenergie, maar zorgvuldige monitoring van
sedimentatiepatronen blijft noodzakelijk.
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6.3.5 Kwelders: aanbevelingen voor
het beheer
Teneinde een beter overzicht van het kwelderbeleid
te krijgen, wordt aanbevolen dat alle partners in de
trilaterale samenwerking beleidsplannen voor
kwelders opstellen, voorzover dat nog niet gebeurd
is. In deze beleidsplannen moeten de belangrijkste
beginselen en streefdoelen van kwelderbeleid en beheer met betrekking tot begrazing, ontwatering,
kustbescherming, toerisme en recreatie, jacht en
landbouw worden opgenomen. De mogelijkheden
voor ontpoldering van zomerpolders zouden grondiger en consequenter moeten worden onderzocht.
Alle aspecten van kwelders dienen in het beleid ten
aanzien van kustbescherming en natuurbescherming te worden opgenomen, dat wil zeggen ook
hun mogelijke relevantie voor de sedimentbalans
van de Waddenzee en hun mogelijke rol als gebieden met een natuurlijke zoet-zoutovergang.

6.3.6 Kwelders: aanbevelingen voor
monitoring en onderzoek
De laatste uitgebreide inventarisatie van de toestand van de kwelders in de Waddenzee is uitgevoerd in 1986. Deze betrof de omvang van het gebied, beheer, ontwatering, begrazingsintensiteit en
de stand van zaken betreffende bescherming
(Kempf et al., 1986). Aanbevolen wordt een nieuw
onderzoek te starten op basis van geharmoniseerde
kwaliteitscriteria. Monitoring van sedimentatiepatronen in de pionierzone is een eerste vereiste
voor de evaluatie van de invloed van stijging van
het zeeniveau en de rol die kwelders spelen in de
sedimentbalans van de Waddenzee.

6.4 Getijdengebied
6.4.1 Inleiding
Het getijdengebied omvat alle wadplaten (het litoraal) en permanent onder water staande gebieden
(het sublitoraal). De grens met de Noordzee wordt
bepaald door een kunstmatige lijn die de buitenste
punten van de eilanden verbindt. De grenzen met
de estuaria worden bepaald door de gemiddelde
10 psu isohaliene bij hoogwater in de winter. In deze paragraaf zal de situatie in het getijdengebied
geëvalueerd worden voor drie met elkaar verband
houdende aspecten, namelijk hydrologie/geomorfologie, klimaat en biologie.
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6.4.2 Hydrologie/geomorfologie
Het getijdengebied en de zone buiten de kust kunnen, vanuit het perspectief van hydrologie en sedimentologie als één systeem worden beschouwd.
Stijging van het zeeniveau veroorzaakt een verhoogde netto toevoer van zand naar de Waddenzee. Het zand komt uit de open zee vanaf de 20 m
dieptelijn. Dit veroorzaakt op zijn beurt een verplaatsing van de eilanden in de richting van het
vasteland. Bij eilanden die worden beschermd door
harde constructies of zandsuppletie, zal het voorstrand langzaam steiler worden.
Dit patroon van erosie en sedimentatie zorgt ervoor dat de eilanden zich in de richting van het
vasteland bewegen. Het rechttrekken van de kustlijn en het verdwijnen van veel beschutte baaien,
gecombineerd met het feit dat grote gebieden zijn
ingedijkt, met als gevolg een inkrimping van het
gebied tussen de eilanden en het vasteland, betekent dat de omstandigheden voor sedimentatie van
fijnkorrelige deeltjes in het getijdengebied slechter
geworden zijn. Er is verondersteld dat verstoring
van benthische gemeenschappen door schelpdiervisserij tot grotere mobiliteit van sediment en tot
erosie kan leiden en daardoor tot ongunstige voorwaarden voor het bezinken van fijn sediment.

6.4.3 Klimaatverandering
Menselijke activiteiten hebben geleid tot een verhoging van de concentraties aan zogenoemde
broeikasgassen in de atmosfeer. In 1995 concludeerde de Internationale Commissie voor Klimaatverandering (IPCC) dat er bewijs was voor een
waarneembaar menselijk effect op het klimaat. Er is
een wereldwijde temperatuurstijging van 1-3.5 ºC
tot het jaar 2100 voorspeld. Dit zou, onder andere,
kunnen leiden tot zeespiegelstijging en veranderingen in de windomstandigheden. In het QSR van
1993 werd de versnelde stijging van het Gemiddeld
Hoogwaterpeil (GHW) en het Gemiddeld Tijverschil
(GTV) in de laatste decennia toegeschreven aan klimaatveranderingen. Analyses van recentere datum
wijzen op cyclische processen over lange perioden.
Grotere intensiteit en frequentie van stormvloeden
ten gevolge van klimaatveranderingen, in diverse
publicaties gesuggereerd, werd in recente analyses
van lange tijdreeksen niet bevestigd.
In de jaren negentig is er een vollediger beeld
naar voren gekomen over de mogelijke gevolgen
van versnelde zeespiegelstijging en bodemdaling
voor de Waddenzee. Zowel zeespiegelstijging als
bodemdaling veroorzaken een grotere import van
sediment in de Waddenzee. Dit veronderstelt echter
een voldoende aanvoer van sediment uit open zee.
Of de wadplaten al of niet in omvang zullen afne-
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men, hangt af van vele factoren, waaronder het
tempo van de stijging van het zeeniveau en/of de
bodemdaling, de beschikbaarheid van sediment en
de mogelijkheden voor sedimentatie.
Een gemiddelde temperatuurstijging op lange
termijn, in het bijzonder van de wintertemperatuur,
zou voornamelijk via het macrozoöbenthos invloed
uitoefenen. Aan de ene kant zijn de macrozoöbenthische soorten de primaire consumenten van fytoplankton, microfytobenthos en detritus, aan de andere kant zijn zij de belangrijkste voedselbron voor
schaaldieren, vissen en een aantal vogelsoorten. In
het algemeen zal een hogere wintertemperatuur
gunstig zijn voor de macrozoöbenthische biomassa
en dientengevolge voor haar predatoren.

6.4.4 Biota
Hoofdstuk 5 bevat uitvoerige beschrijvingen van de
soorten, soortengroepen en gemeenschappen in het
getijdengebied. In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen met betrekking tot vissen,
mosselbanken, Sabellaria, oesters en zeegrasvelden
geëvalueerd. In paragraaf 6.2 wordt de relatie tussen eutrofiëring en fytoplankton, macroalgen,
macrozoöbenthos en zoöplankton besproken. Paragraaf 6.4.3 behandelt de invloed van klimaatveranderingen op macrozoöbenthos. Vogels en zeezoogdieren worden in respectievelijk de paragrafen 6.8
en 6.9 behandeld.
Mosselbanken
Recente onderzoeken hebben bevestigd dat mosselbanken een grote rol spelen in de ecologie van
de Waddenzee, niet alleen voor de sedimentdynamiek, de nutriëntendynamiek en de biodiversiteit,
maar ook als voedselbron voor vogels. Het gebied
dat door litorale mosselbanken wordt bedekt is nog
erg klein. In Nederland was in 1998 slechts een
klein percentage van de Nederlandse referentiewaarde van 5000 ha aanwezig en dit bestond uit
jonge, onvolgroeide banken die kwetsbaar zijn in
winterstormen. In de afgelopen drie jaar is geen
significant herstel opgetreden, zelfs niet in het deel
dat voor de mossel- en kokkelvisserij gesloten was.
In Nedersaksen is het areaal aan litorale mosselbanken afgenomen van 5000 ha in 1975 tot ongeveer 790 ha in het begin van 1996.
De afname van de biomassa is zelfs nog dramatischer. Vanaf 1996-1997 is een bescheiden herstel
tot 1200-1400 ha waargenomen. In Sleeswijk-Holstein is het areaal aan litorale banken stabiel sinds
visserij alleen nog in sublitorale gebieden is toegestaan, maar veel banken zijn nog onvolgroeid en
kwetsbaar. In Denemarken zijn de mosselbanken,
na een periode van teruggang tussen 1991 en
1995, tussen 1995 en 1996 gegroeid, zowel in ge-
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bieden die voor visserij gesloten waren als in gebieden waar visserij op beperkte schaal is toegestaan.
IJsbedekking is de belangrijkste regulerende factor
voor de ontwikkeling van mosselbanken in de
Deense Waddenzee. Omdat het schijnt dat nieuwe
banken zich vestigen op plaatsen waar volgroeide
banken plachten voor te komen, is bescherming van
zich ontwikkelende banken een eerste vereiste voor
herstel van mosselbanken.
Oesterbedden
De inheemse Oester (Ostrea edulis), die ooit veelvuldig voorkwam in de Waddenzee, is ongeveer 50
jaar geleden uitgestorven. Sinds het begin van de
jaren negentig is O. edulis weer in kleine aantallen
aangetroffen in de Waddenzee bij Sleeswijk-Holstein. Het is niet duidelijk of dit herstel in grote gebieden zal optreden, ook al omdat vroegere oesterbedlocaties nu door mosselbanken worden bezet. De
Japanse oester (Crassostrea gigas) werd in de Waddenzee in het begin van 1980 voor het eerst gemeld.
Het is waarschijnlijk dat deze geïntroduceerde soort
zich in de komende jaren zal verbreiden.
Sabellaria
Rifbouwende kokerwormen Sabellaria spp. komen
vermoedelijk nog voor op twee plaatsen in de Duitse Waddenzee. Het valt aan te nemen er geen uitgestrekte riffen meer bestaan. Het is overigens niet
duidelijk of zij ooit voorkwamen in het Nederlandse
deel van de Waddenzee. In Duitsland zijn de meeste riffen verdwenen, wellicht omdat vissers het sediment met treilnetten en boomkorren hebben verstoord. Regeneratie is misschien mogelijk in gebieden die gesloten zijn voor bodemvisserij. Het is niet
bekend of deze riffen zich opnieuw zullen ontwikkelen indien deze visserij verboden wordt.
Sabellaria larven worden sterk gestimuleerd tot
metamorfose en vestiging door uitscheiding van
cement door volwassen Sabellaria of jonge Sabellaria die net gevestigd zijn. De larven zijn ook in staat
om op biochemische wijze oude kokers te ontdekken die door dezelfde soort gemaakt zijn. Derhalve
zijn er verscheidene redenen waarom dit karakteristieke type Waddenzee-biotoop zich zou kunnen
vestigen en spontaan regenereren.
Zeegras
In het verleden bedekten sublitorale populaties
Groot zeegras (Zostera marina ) uitgestrekte gebieden in de gehele Waddenzee. Na een epidemische
ziekte, waarschijnlijk veroorzaakt door het protozo
Labyrinthula macrocystis, in het begin van de jaren
dertig, verdwenen de sublitorale zeegrasvelden volledig en ze hebben zich nooit hersteld. In het litoraal is in de laatste jaren een ernstige achteruitgang van het door zeegras bedekte gebied waargenomen. In de Nederlandse Waddenzee hebben
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slechts enkele verspreide zeegrasvelden het tot op
de dag van vandaag gered. Hoewel onlangs plaatselijk herstel van een andere zeegrassoort, Klein
zeegras (Zostera noltii), is waargenomen, is de algehele teruggang voortgegaan. De oorzaken van deze
teruggang zijn nog onbekend. Mogelijke factoren
zijn eutrofiëring, fytotoxische verontreinigende
stoffen zoals verdelgingsmiddelen, verhoogde troebelheid, bloei van macroalgen en een verminderde
zoetwatertoevoer tengevolge van menselijke constructies.
Vissen en garnalen
Systematische monitoring in de Nederlandse en
Duitse Waddenzee is alleen gericht op soorten die
op de zeebodem leven in geulen die dieper zijn dan
2 m en er zijn geen gegevens bekend over wadplaten en sublitorale platen, noch over soorten die niet
op de bodem leven. In de Nederlandse Waddenzee
lijkt er een trend te zijn naar een lagere relatieve
dichtheid van Garnalen (Crangon crangon), jonge
Tong (Solea solea), jonge Schol (Pleuronectes platessa), jonge Paling (Anguilla anguilla), Puitaal (Zoarces viviparus) en Zeedonderpad (Myoxocephalus
scorpius). Voor Bot (Platichthys flesus), Vijfdradige
meun (Ciliata mustela) en Harnasman (Agonus cataphractus) werd geen duidelijke trend gevonden in
de Waddenzee. De trend in relatieve dichtheid van
jonge Schol, Puitaal en Zeedonderpad vindt zijn
oorzaak waarschijnlijk in veranderingen in de Waddenzee. Of deze trend een teken is van fundamentele veranderingen in het complexe ecosysteem van
de Waddenzee moet echter beoordeeld worden aan
de hand van meer gegevens dan de schaarse gegevens over relatieve dichtheid van vissoorten die in
dit rapport zijn weergegeven. Het ziet ernaar uit
dat verdere verbetering van de fysische omstandigheden in de rivieren de belangrijkste methode is om
een bevredigend bestand van volwassen zalmachtigen te garanderen.

6.4.5 Evaluatie van de doelen betreffende de natuurlijke dynamiek en
geomorfologie van het getijdengebied
Doelen

• Een natuurlijke dynamische situatie in het getijdengebied.
• Een groter areaal aan geomorfologisch en biologisch ongestoorde droogvallende en permanent onder water staande platen.
Deze doelen zijn erop gericht de antropogene invloed op natuurlijke en biologische processen in het
getijdengebied te verminderen. Deze processen
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worden in belangrijke mate bepaald door permanente bouwwerken voor kustbescherming. Ook
baggerwerkzaamheden, visserij, zandwinning en
gaswinning tasten hydrologische, geomorfologische en biologische processen aan. Een volledige
tenuitvoerlegging van de doelen zal waarschijnlijk
niet mogelijk zijn vanwege de thans aanwezige antropogene begrenzingen, waarvan de dijken de
meest relevante zijn.
De dynamiek van, en de geomorfologische en
biologische processen in het getijdengebied zijn
sterk beïnvloed door zowel vroegere als tegenwoordige menselijke activiteiten. Dientengevolge is mogelijk de natuurlijke capaciteit van het getijdengebied om het hoofd te bieden aan de zeespiegelstijging verminderd, evenals de mogelijkheden voor
bezinking van fijnkorrelig materiaal.
Tenuitvoerlegging van de doelen vereist een geïntegreerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden
met de gevolgen van versnelde stijging van het zeeniveau en de gecombineerde gevolgen van alle effecten
van menselijk ingrijpen, zowel in het getijdengebied,
op de kwelders, als in de kustwateren. Tevens dient
rekening te worden gehouden met de rol die biologische elementen die structuren opbouwen in het getijdengebied, namelijk mosselbanken en oesterbedden, zeegrasvelden en Sabellaria-riffen, spelen in hydrologische en sedimentologische processen.
Conclusies

• Tengevolge van menselijke activiteiten, in het
bijzonder permanente kustverdedigingswerken,
maar ook van visserij, baggerwerkzaamheden,
zandwinning en gaswinning, is het vermogen
van het systeem om stijging van de zeespiegel
het hoofd te bieden, mogelijk afgenomen. Ook
de voorwaarden voor het bezinken van fijnkorrelig sediment zijn mogelijk slechter geworden.
• Verwezenlijking van de doelen dient gebaseerd
te zijn op een integrale beoordeling van alle belemmerende menselijke activiteiten, op basis
van verschillende scenario’s voor stijging van
de zeespiegel. Het is van wezenlijk belang dat
het getijdengebied, de kwelders en de kustwateren als één systeem beschouwd worden wanneer het gaat om hydrologie en geomorfologie.

6.4.6 Evaluatie van de doelen voor
mosselbanken, Sabellaria-riffen en
zeegrasvelden
Doel

Een groter gebied met, en een natuurlijker verdeling en ontwikkeling van natuurlijke mosselbanken, Sabellaria-riffen en zeegrasvelden.
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In het getijdengebied zijn mosselbanken en zeegrasvelden belangrijke leefgemeenschappen. Zij
vormen een habitat voor vele andere soorten en
hebben invloed op hydrodynamische processen, zodanig dat de huidige snelheden verlaagd worden en
dat modder en zand worden vastgehouden. Kokerwormen zijn in het getijdengebied de enige soorten
die riffen bouwen. Het areaal aan volgroeide mosselbanken en zeegrasvelden is in de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald, terwijl Sabellaria-riffen
vrijwel zijn verdwenen.
De evaluatie van de doelen wordt belemmerd
door het ontbreken van exacte gegevens uit het
verleden en door onzekerheden met betrekking tot
de oorzaak van de achteruitgang. Als mogelijke
oorzaken zijn klimaatsveranderingen, ziekte, verontreiniging en mechanische verstoring genoemd.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bevissing met
sleepnetten het herstel van deze gemeenschappen
verhinderen.
Conclusies

• Het doel - een groter gebied met, en een natuurlijker verdeling en ontwikkeling van natuurlijke mosselbanken, Sabellaria-riffen en
zeegrasvelden - is nog niet bereikt. De achteruitgang in het aantal en de omvang van volgroeide mosselbanken en zeegrasvelden heeft
zich in dit decennium voortgezet.
• De afname van deze structuurbouwende gemeenschappen zou ook de hydrologie en de sedimentologie in het getijdengebied kunnen
beïnvloeden.

6.4.7 Het getijdengebied:
aanbevelingen voor beheer
Wat wij thans weten over de hydrologische en geomorfologische processen en hun interactie, alsook
van de rol die mosselbanken en zeegrasvelden, is
nog steeds ontoereikend om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen, maar een aantal implicaties
voor het beheer kunnen worden overwogen, zoals:
• ontpoldering van vroegere kwelders waar dat
maar haalbaar is, teneinde het sedimentevenwicht en een hoog gehalte aan fijne deeltjes te
handhaven;
• vermindering of staking van de winning van
zand, grind en schelpen in de geulen, omdat dat
verlies van sediment op de aangrenzende platen
tot gevolg kan hebben;
• staking van het vissen op schelpdieren in het litoraal, omdat dat onomkeerbare veranderingen
op gang zou kunnen brengen in het sediment en
de biota, en herstel kan belemmeren;
• aanwijzing van meer niet-verstoorde gebieden.
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Het is mogelijk dat er belangrijke verschillen bestaan tussen verschillende getijdenbekkens in de
Waddenzee wat betreft de interactie met en de invloeden van menselijke activiteiten. Het beheer zou
derhalve gebaseerd moeten zijn op de aanpak van
getijdenbekkens (Zie ook paragraaf 6.4.8).
Gebieden waar oude mosselbanken voorkwamen of
waar nog resten daarvan zijn overgebleven, bieden
de beste mogelijkheid voor de vestiging van nieuwe
banken. Het beheer zou zich daarom moeten richten op de bescherming van dergelijke plaatsen. Ook
gebieden die zijn gesloten voor mossel- en kokkelvisserij zouden als bescherming voor litorale zeegrasvelden kunnen dienen. Beheer tot instandhouding van Sabellaria-riffen dient gericht te zijn op
de bescherming van zowel levende als dode riffen,
omdat de aanwezigheid van deze structuren de
vestiging van larven stimuleert.

6.4.8 Het getijdengebied:
aanbevelingen voor monitoring en
onderzoek
Geomorfologie
Er bestaat een dringende behoefte aan nader onderzoek naar de interacties tussen sedimentsamenstelling, verstoringen en de daaropvolgende biotische ontwikkelingen.
Referentiegebieden
Het is van wezenlijk belang dat de beslissing, genomen tijdens de Esbjerg Conferentie (1991), tot het
aanwijzen van “gebieden van voldoende grootte en
gelijkmatig over de Waddenzee verspreid, waarin
alle activiteiten met betrekking tot exploitatie en
verstoring zijn verboden en die kunnen dienen als
referentiegebieden voor wetenschappelijke doeleinden” (ED, paragraaf 33.3), daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Referentiegebieden voldoen aan wetenschappelijk eisen voor onderzoek en monitoring
en zijn een essentieel hulpmiddel voor natuurbeheer en voor de politiek. Een voorwaarde voor het
meten en beoordelen van de effecten van antropogene invloeden op structuren en processen in natuurlijke ecosystemen, is vergelijking van gebieden
met en zonder menselijke benutting van natuurlijke
hulpbronnen. De juiste beoordeling van gegevens
en resultaten van het Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) is afhankelijk van het
bestaan van referentiegebieden (TMEG 1993). De
noodzaak van referentiegebieden - de enige plaatsen waar processen in een “onverstoord” ecosysteem onderzocht kunnen worden - is ook benadrukt
door Colijn et al. (1995), in het bijzonder waar het
de beschrijving en het begrip van veranderingen in
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de relatieve dichtheid van soorten en de beoordeling van duurzame ontwikkeling betreft.
Volgens de Ministeriële Verklaring van de TCG in
Esbjerg moeten gebieden die als referentiegebieden
dienen:
• een minimum omvang hebben;
• een ecologisch samenhangend geheel bevatten;
• zich over de volledige verscheidenheid van karakteristieke habitats uitstrekken;
• gelijkelijk over de Waddenzee verspreid zijn;
• vrij zijn van exploitatie en verstorende factoren.
De bovengenoemde aspecten worden slechts aangetroffen in een geheel getijdenbekken, dat zich
uitstrekt van de kwelders tot de laagwaterdelta die
toegang geeft tot de aangrenzende Noordzee. Reise
(1992, 1994) heeft een concept voorgesteld voor
dergelijke kerngebieden of ecologische prioriteitsgebieden, verdeeld over de Waddenzee.
Vissen
Systematische monitoring in de Nederlandse en
Duitse Waddenzee vindt alleen plaats waar het
soorten betreft die op de bodem leven in geulen
van meer dan 2 m diep. Er is geen informatie beschikbaar over de wadplaten en sublitorale platen,
noch over soorten die niet op de bodem leven. Er is
behoefte aan meer gegevens om te beoordelen of
de afname van jonge Schol, Puitaal en Zeedonderpad zijn oorzaak vindt in fundamentele veranderingen in het ecosysteem. De beoordeling van veranderingen in vispopulaties zou aanzienlijk verbeterd
kunnen worden als gegevens van wel en niet beviste referentiegebieden vergeleken zouden kunnen
worden.
Mosselbanken
Verscheidene problemen dienen zich aan bij de beschrijving van de oppervlakte van mosselbanken.
Het grootste probleem is dat onderzoekers niet
eenzelfde definitie van een mosselbank hanteren.
Bij het berekenen van de oppervlakte van de bank is
er een vrij grote variatie tussen onderzoekers, afhankelijk van welke lijn gekozen wordt als buitengrens van de bank (bijvoorbeeld enkele rechte lijnen die de uiterste punten van de perifere kluiten
verbinden, of de kortste lijn die de kluiten verbindt
en de contouren van de kluiten volgt. Voor toekomstige monitoring is het van wezenlijk belang dat
een protocol ontwikkeld wordt dat het mogelijk
maakt verschillende onderzoeken beter te vergelijken. Er bestaat nauwelijks informatie over de ontwikkeling van oudere stabiele mosselbanken in het
sublitoraal. Daarom wordt aanbevolen om de toestand van de sublitorale mosselbanken in het volgende QSR aan de orde te stellen.
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Oester
Monitoring van de ingevoerde Japanse oester is
noodzakelijk om de effecten op de inheemse biota
te kunnen evalueren.
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siepatronen, tijverschil en de grootte van het eiland
zijn waarschijnlijk belangrijker.

6.5.3 Natuurlijke vegetatie
Sabellaria
Monitoring van Sabellaria dient in de eerste plaats
te geschieden in gebieden waar onlangs Sabellariariffen zijn waargenomen, zodat meer informatie
over de populatie verkregen kan worden. Vooronderzoeken zullen nodig zijn alvorens Sabellaria in
het TMAP kan worden opgenomen.
Zeegras
Het is noodzakelijk de oorzaken van de afname te
achterhalen en de verdere ontwikkeling van de zeegrasvelden te volgen.

6.5 Stranden en duinen
6.5.1 Inleiding
Stranden en duinen omvatten stranden, primaire
(blanke) duinen, strandvlakten, primaire duinvalleien, secundaire duinen en heidegebieden achter de
duinen. Stranden en duinen ontwikkelen zich doordat zand landinwaarts wordt getransporteerd door
wind en water en de daarop volgende sortering van
sediment door stromingen. Daarom zijn vooral
stranden en jonge duinen karakteristieke kenmerken van de dynamiek van het Waddenzee-ecosysteem. Tengevolge van antropogene invloeden, in
het bijzonder landbouw, kustbescherming en recreatie en toerisme, zijn natuurlijke en onverstoorde
strand- en duingebieden tegenwoordig zeldzaam.

6.5.2 Natuurlijke dynamiek
Kustbescherming beperkt de dynamiek van zandtransport en op behoud gerichte maatregelen houden bestaande zonatiepatronen in stand. De meeste oudere duinen zijn gestabiliseerd en gedeeltelijk
bedekt met dennenbossen. Zij zijn nu vrij van erosie, zonder de natuurlijke vernieuwing van secundaire duinvorming.
Het percentage blanke duinen kan als indicator
voor de natuurlijke dynamiek van duinen worden
gebruikt. Een vergelijking van bewoonde Nederlandse en Duitse waddeneilanden laat zien dat
Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog, Baltrum,
Mellum en Amrum meer dan 20% blanke duinen
hebben, terwijl de andere eilanden minder dan 20%
hebben. Het verschil kan worden verklaard uit verschillen in beheer, maar randvoorwaarden als ero-

De huidige duinvegetatie is in belangrijke mate
door menselijke bemoeienis bepaald. De belangrijkste factor is de hierboven beschreven stabilisatie
door maatregelen ter bescherming van de kust die
tot gevolg hebben gehad dat zowel de natuurlijke
vroege als de oudste successiestadia onvoldoende
vertegenwoordigd zijn. Een intensievere geomorfologische duinvernieuwing zal gemeenschapspatronen verbeteren ten gunste van complete successiereeksen, zonder nadruk op de oudere stadia. Vroegere activiteiten als beweiding en turfsteken hebben een verrijking van de vroege successiestadia tot
gevolg gehad en bosvorming voorkomen.
De duinen hebben rechtstreeks te lijden van toerisme, in hoofdzaak door vertrappen van de tere
duinplanten, die zo vernield worden. Een minder in
het oog vallend gevolg van toerisme is waarschijnlijk de hogere onttrekking van grondwater aan de
bodem. Er zijn aanzienlijke gevolgen voor de samenstelling van natte duinvalleien gerapporteerd.
De aanplant van Grove den (Pinus sylvestris) vormt
ook een aanslag op het beschikbare grondwater. De
Rimpelroos (Rosa rugosa), die oorspronkelijk als
sierplant op veel eilanden is geïntroduceerd maar
tegenwoordig ook in het wild voorkomt, integreert
niet in de plaatselijke plantenwereld maar plaatst
zich erboven en bedekt grote oppervlakten.

6.5.4 Evaluatie van de doelen
betreffende natuurlijke dynamiek en
plantengroei in duinen
Doelen
• Grotere natuurlijke dynamiek van de stranden,
primaire duinen, strandvlakten en primaire duinvalleien in relatie tot de kustwateren.

• Een grotere aanwezigheid van een complete
natuurlijke successie van vegetatie.
Er is weinig informatie over de huidige natuurlijke
status van duinen en stranden en nog minder over
ontwikkelingen over langere perioden. Het percentage blanke of primaire duinen is gebruikt als een
eerste indicatie van het niveau van de dynamiek.
Andere relevante factoren dienen echter ook in
overweging te worden genomen voor een grondiger
evaluatie. Het betreft in het bijzonder de specifieke
situatie met betrekking tot erosiepatronen en de
omvang van het eiland. De status van de vegetatie
is direct afhankelijk van de geomorfologische situ-
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atie. Een verhoging van de natuurlijke dynamiek in
duinen en op stranden zal tot een natuurlijker vegetatiesuccessie leiden.
Conclusies

• De status van de duinen in het Waddenzeegebied werd en wordt nog steeds bepaald door op
behoud gerichte kustbeschermingsmaatregelen
die hetzij direct (aanplant van Helm Ammophila arenaria) hetzij indirect (aanleg van zanddijken, golfbrekers enz.) de zoneringspatronen in
stand houden. Dientengevolge is er een relatief
hoog percentage tussenstadia en zijn primaire
en oudste stadia ondervertegenwoordigd.
• Er zijn aanzienlijke verschillen in het percentage primaire duinen tussen de verschillende eilanden, maar in het algemeen kan men concluderen dat er een groot potentieel is voor verwezenlijking van de doelen.
• Het is de verwachting dat een verhoogde natuurlijke dynamiek tevens tot een natuurlijker
vegetatiesuccessie zal leiden.
• De vegetatie in duinvalleien kan negatief worden beïnvloed door verhoogde onttrekking van
grondwater.

6.5.5 Stranden en duinen:
aanbevelingen voor beheer
Een verhoogde natuurlijke dynamiek kan in de duinen van de meeste eilanden worden bereikt door
onderhoudswerkzaamheden aan de kustbescherming te staken, te verminderen of aan te passen,
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en
voor zover de veiligheid niet wordt aangetast. In die
gebieden waar de vegetatie te lijden heeft van een
lage grondwaterspiegel, zou men zich erop moeten
richten de onttrekking van grondwater te beperken.
Terugdringing van dennen (Pinus spp.) en Rimpelroos kan eventueel nodig zijn, omdat deze de
grootste concurrenten van autochtone bosgrondsoorten vormen.

6.5.6 Stranden en duinen:
aanbevelingen voor monitoring en
onderzoek
Voor een goede evaluatie van de mogelijkheden de
doelen te verwezenlijken, is het noodzakelijk om de
plaatselijke factoren die voor het duinbeheer relevant zijn, in detail te inventariseren, in het bijzonder erosie en sedimentatiepatronen, blootstelling
aan stormen en de grootte van het eiland. Volledige
toegang tot de gegevens over onttrekking van
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grondwater is geboden, zodat met grotere nauwkeurigheid kan worden beoordeeld in welke mate
de vegetatie door grondwateronttrekking wordt
beïnvloed. De verspreiding van allochtone/geïmporteerde soorten moet worden gevolgd om tekenen
van belangrijke verdringingseffecten op de plaatselijke flora en fauna aan het licht te brengen.

6.6 Estuaria
6.6.1 Inleiding
Onder estuaria worden begrepen de estuaria van de
rivieren die een natuurlijke wateruitwisseling met
de Waddenzee hebben. Aan de landzijde worden
estuaria begrensd door de gemiddelde brakwaterlijn. Aan de zeezijde wordt de grens bepaald door
de gemiddelde 10 psu isohaliene bij hoogwater in
de winter.

6.6.2 Morfologische veranderingen
Veranderingen van estuaria door menselijk ingrijpen zijn gepaard gegaan met veranderingen in en
verlies van habitats en ecologische functies. Gedurende de laatste honderd jaar zijn oeverbossen, uitgestrekte kweldergebieden en uiterwaarden langs
de rivieren bedijkt om de kust te beschermen en ten
behoeve van de landbouw. Het indijken van zoetwater- en brakke kwelders en rietlanden en de
daarop volgende ontwatering ten gunste van landbouwgebruik hebben gebieden vernietigd die van
essentieel belang waren voor broed- en trekvogels.
Een ander gevolg was de vermindering van de natuurlijke opvangfunctie, aangezien deze inundatiegebieden dienden als reservoir voor watermassa’s
tijdens stormvloeden.
De aanleg van waterkeringen en sluizen heeft
het aantal natuurlijke zoutgradiënten doen afnemen. Deze bouwwerken belemmeren of verhinderen de migratie van ongewervelde dieren en vissoorten en verhinderen invloed van het getij op de
landinwaarts gelegen delen van de estuaria. Dit
heeft tot gevolg dat vissoorten zoals Steur (Acipenser sturiot), Houting (Coregonus oxyrinchus), Zalm
(Salmo salar) en Zeeforel (Salmo trutta) nu zijn uitgestorven of met uitsterving worden bedreigd. Het
herstel van gelijkmatige zoutgradiënten en tijverschillen in kleine kreken langs de kust van de Waddenzee en in de estuaria zou een verbetering betekenen van de voorwaarden voor duurzaam behoud
van bedreigde trekvissen.
De morfologie van de Elbe-, Weser- en Eems
estuaria is gewijzigd om hun functie als scheepvaartroutes te optimaliseren. Nog steeds wordt hun
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diepte aangepast aan de steeds grotere diepgang
van schepen. Het gevolg van kanalisatie is een verlies van litorale en ondiepe sublitorale gebieden en
een vergroting van het tijverschil.
Het is niet te verwachten dat de effecten van de
meeste hierboven omschreven invloeden in de nabije toekomst zullen afnemen. Integendeel, gezien
de projecten die nu worden uitgevoerd of op stapel
staan, zal een verdere aanslag op de natuurlijke dynamiek plaatsvinden door verdere uitdieping (Elbe,
Weser) en de bouw van een stormvloedkering
(Eems). In Nederland zijn geen getijrivieren meer.
Het sluisregime zal evenwel worden aangepast aan
een natuurlijker situatie en er zal worden onderzocht in welke mate de zoet-zoutovergangen hersteld kunnen worden.
De Varde Å in Denemarken en de Godelniederung op Föhr zijn de enige natuurlijke estuaria in
het Waddenzeegebied. De oevers van de Varde Å
worden voor intensieve landbouw gebruikt, maar
onlangs is een begin gemaakt met een plan voor
minder intensief gebruik.

6.6.3 Waterkwaliteit
Aanvoer door rivieren is de belangrijkste reden voor
verhoogde concentraties nutriënten en verontreinigende stoffen in de Waddenzee. De instroom van
industrieel en gemeentelijk afvalwater alsmede
grondafslag uit het stroomgebied van de rivieren,
zijn verantwoordelijk voor de grote hoeveelheden
nutriënten, zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen in de rivieren. Een deel van deze stoffen wordt in de estuaria afgezet door verplaatsingsprocessen en kan in het voedselweb van het
estuarium terecht komen. De concentraties van bijna alle gemonitorde verontreinigende stoffen zijn
significant gedaald in de estuaria van Eems, Elbe en
Eider. Niettemin zijn er in vogeleieren toch nog
chemicaliën aangetroffen in concentraties die de
voortplanting van vogels in gevaar kunnen brengen.

6.6.4 Evaluatie van het doel voor
estuaria
Doel

Waardevolle delen van estuaria zullen worden beschermd. Rivieroevers zullen in hun natuurlijke
staat worden gehandhaafd en, voor zover mogelijk, in hun natuurlijke staat worden hersteld.
In het Waddenzeegebied zijn er vier estuaria die als
zodanig zijn gedefinieerd in het Waddenzee Plan.
Daarnaast zou de Godel-kreek op het eiland Föhr
als een estuarium geclassificeerd kunnen worden.
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De estuaria verschillen onderling zeer, variërend
van rivieren met hoge stroming tot stroompjes als
de Godel. Ook het gebruik dat mensen van de estuaria maken vertoont een grote variatie, evenals de
mate waarin de rivieren veranderingen hebben ondergaan. Deze verschillen maken evaluatie van het
doel moeilijker. Bovendien verwijst het doel naar
‘waardevolle delen’ van rivieren, een categorie die
nauwkeuriger dient te worden gedefinieerd alvorens er sprake kan zijn van evaluatie.

Conclusies

• In het Waddenzeegebied zijn slechts vijf estuaria overgebleven (Eems, Weser, Elbe, Godel,
Varde å). Als gevolg daarvan is er nauwelijks
sprake van natuurlijke zoet-zoutovergangen in
het Waddenzeegebied.
• De Varde å en de godel zijn estuaria die hun
natuurlijk karakter behouden hebben.
• De Eems, Weser en Elbe en hun zijrivieren zijn
aanzienlijk veranderd door bedijking en uitdieping. De antropogene invloed op deze estuaria
neemt nog steeds toe ten gevolge van de huidige uitdieping van de Elbe en de Weser en de
bouw van een stormvloedkering in de Eems.
• Derhalve moet worden geconcludeerd dat deze
estuaria steeds minder in plaats van steeds
meer aan de beoogde toestand (het doel) voldoen.

6.6.5 Estuaria: aanbevelingen voor het
beheer
Een verdere uitwerking van het doel voor estuaria is
noodzakelijk, waarbij rekening dient te worden gehouden met het eigen karakter van elk estuarium
en het begrip ‘waardevolle delen’ nader gespecificeerd moet worden. De gevolgen van verdere invloed ten gevolge van verdere uitdieping, waterkeringen en havenuitbreiding moeten uiterst zorgvuldig worden geëvalueerd, waarbij rekening moet
worden gehouden met de historische achteruitgang
van de estuaria en het unieke karakter van elk estuarium. Er zijn nog steeds mogelijkheden om habitats in de estuaria die door bedijking verloren zijn
gegaan, te herstellen. Een inventarisatie van de
meest geschikte plaatsen voor het slechten van dijken zou een eerste stap kunnen zijn. Verbetering
van de natuurlijke omstandigheden, zoals herstel
van gelijkmatige zoutgradiënten en tijverschillen in
kleine kreken langs de kust van de Waddenzee en in
de estuaria, zou gunstig kunnen zijn voor bedreigde
treksoorten, zoals zalmachtigen.
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6.6.6 Estuaria: aanbevelingen voor
onderzoek en monitoring
Tijdreeksgegevens uit systematische monitoring
bestaan alleen voor parameters voor de hydrologie
en waterkwaliteit. Monitoringprogramma’s om biologische gegevens te verkrijgen, zijn enkele jaren
geleden opgezet. Deze moeten gehandhaafd en
geïntensiveerd worden, om de antropogene invloed
op de gemeenschapsstructuren en ecologische processen te evalueren en om veranderingen op lange
termijn te ontdekken.

6.7 De kustwateren
6.7.1 Inleiding
De kustwateren (offshore-zone) strekken zich uit
van de 3-zeemijlslijn tot een denkbeeldige lijn die
de buitenste punten van de eilanden verbindt. De
grens tussen de kustwateren en de stranden van de
eilanden wordt bepaald door het gemiddelde laagwaterpeil.

6.7.2 Geomorfologie
De kustwateren tot een diepte van 20 m vormen tezamen met het getijdengebied een enkel morfologisch systeem. Dit wordt het best geïllustreerd aan
de hand van de zandverplaatsing tussen de eilanden die op de grens van de Waddenzee en de
Noordzee liggen: zand en slib worden heen en weer
verplaatst tussen het getijdengebied en de kustwateren. Het Waddenzeesysteem, dat bestaat uit zeegaten, getijdenbekkens, buitendelta’s en in de buurt
gelegen eilandkusten, heeft een gesloten zandeconomie. Het gevolg van dit dynamisch evenwicht is
dat verstoringen gecompenseerd worden tot een
nieuw evenwicht bereikt is. Stijging van de zeespiegel en bodemdaling veroorzaken beide verdieping
van het getijdenbekken, wat een hogere netto aanvoer van zand uit het gebied voor de kust tot gevolg
heeft. Dit zand komt dus van de Noordzeekant van
de eilanden. Samen met een netto sedimentatie
aan de vastelandkant heeft dit tot gevolg dat de eilanden zich in de richting van het vasteland bewegen. De meeste van de bewoonde eilanden zijn echter (gedeeltelijk) gestabiliseerd door permanente
kustbeschermingswerken. Dit zou het voorstrand
van de eilanden steiler kunnen maken. Uiteindelijk
zou het wadplatensysteem kunnen verdwijnen omdat er niet voldoende zand kan worden aangeleverd.
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6.7.3 Biologie
Ook biologisch gezien zijn de Waddenzee en de
Noordzee nauw verbonden. Fytoplankton wordt uit
de kustwateren naar de eigenlijke Waddenzee getransporteerd en wordt daar weer gemineraliseerd.
De aanvoer van organisch materiaal uit de kustwateren is één van de belangrijkste redenen voor de
‘voedselrijkheid’ van de Waddenzee. Verscheidene
schelpdieren, zoals Kokkels (Cerastoderma edule)
en Mossels, bevolken de Waddenzee opnieuw vanuit de beschutte gebieden in het diepe water van de
Noordzee, wanneer een strenge winter de populaties op de aan weer en wind blootgestelde wadplaten heeft gedecimeerd. Motiele dieren als vissen,
garnalen en krabben verlaten de Waddenzee veelal
in de herfst om de winter in het relatief warme water van de Noordzee door te brengen. Zonder de
Waddenzee zouden de bestanden van deze soorten
sterk teruglopen.
Verscheidene groepen vogels komen in het gebied voor in aantallen die internationaal belangrijk
zijn. Zee-eenden maken gebruik van het feit dat de
Waddenzeewateren relatief ondiep zijn en rijke
voorraden bevatten van tweekleppige prooisoorten,
in het bijzonder strandschelpen (Spisula subtruncata en S. solida). Het vissen op Spisula heeft een
nadelige invloed op de voedselsituatie voor zeeeenden in de winter. Plaatselijke viseters als meeuwen en sterns, die op de Waddeneilanden broeden,
alsook herfstgasten (Jan-van-gent Sula bassana,
Aalscholver Phalacrocorax carbo, sterns) en wintergasten (duikers, alken) zoeken juist deze wateren,
zo rijk aan kleine vissen, op. Al met al herbergt het
kustgebied van de Noordzee in alle seizoenen een
specifieke zeevogelgemeenschap en kan het beschouwd worden als een specifiek ecotoop dat verder landinwaarts (Waddenzee) en landafwaarts (de
open Noordzee) niet wordt aangetroffen. Visafval
geloosd door de vissersschepen in het kustgebied
hebben grote invloed op de populaties meeuwensoorten zoals de Zilvermeeuw (Larus argentatus), de
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en de Grote
mantelmeeuw (Larus marinus).
De Grijze zeehond (Halichoerus grypus) en de
Gewone zeehond (Phoca vitulina) leven zowel in de
Waddenzee als in de Noordzee. In de winter, wanneer het moeilijker wordt voor zeehonden om voedsel te vinden in de Waddenzee, volgen zij de vissen
naar de Noordzee om naar voedsel te zoeken. De
Bruinvis (Phocoena phocoena) is de meest voorkomende walvisachtige; er leven er vele duizenden
van in het gebied. De grootste dichtheden komen
voor, zo is berekend, in de kustwateren van Sylt en
Amrum en ten zuiden van Rømø. Deze wateren
staan bekend als voortplantingsgebied en kinderkamer voor deze soort.
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6.7.4 Evaluatie van de doelen voor de
kustwateren
Doelen

• Een verhoogde natuurlijke morfologie, ook in
de buitendelta’s tussen de eilanden.
• Een goede voedselvoorraad voor vogels.
• Levensvatbare bestanden en een natuurlijk reproductievermogen van de Gewone zeehond,
de Grijze zeehond en de Bruinvis.
Vanuit een geomorfologisch perspectief gezien vormen de kustwateren en het getijdengebied één systeem. Het doel met betrekking tot de natuurlijke
morfologie van de kustwateren kan derhalve alleen
worden geëvalueerd in samenhang met de doelen
voor de natuurlijke dynamiek en geomorfologische
processen in het getijdengebied (zie paragraaf 6.3).
De doelen met betrekking tot vogels en zoogdieren
worden in de paragrafen 6.9 en 6.10 behandeld.
Conclusies

• Zowel vanuit fysisch als uit biologisch perspectief is er een nauwe samenhang tussen de
kustwateren en het getijdengebied
• Gezien vanuit een geomorfologisch standpunt
kunnen de kustwateren en het getijdengebied
als één systeem worden beschouwd
• De kustwateren zijn een belangrijke bron van
organisch materiaal voor het getijdengebied .
• Ze vormen ook een voedselbron en toevluchtsoord voor vele evertebraten en voor veel vis- en
vogelsoorten, terwijl hun rol als voortplantingsgebied en kinderkamer voor de Bruinvis in de
afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden.

6.7.5 De kustwateren: aanbevelingen
voor beheer
Vanwege de vele interacties tussen de kustwateren
en het getijdengebied wordt aanbevolen het beheer
en de bescherming van deze beide habitats nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Bij de evaluatie van
invloeden in de kustwateren moet ook rekening gehouden worden met gevolgen in het getijdengebied
en vice versa.
De verwijdering van zand uit de kustwateren
dient zo veel mogelijk beperkt te worden. Zand voor
strandsuppletie en andere kustbeschermingsactiviteiten dient bij voorkeur gewonnen te worden in
een gebied dat buiten de 20 m dieptelijn ligt. Het
vissen op Spisula kan voedselvoorraden aantasten
die in de winter van wezenlijk belang zijn voor
duikeenden. Beheer op maat is noodzakelijk om negatieve gevolgen voor de vogelpopulaties te voorkomen. Het lozen van visafval door vissersschepen
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dient te worden verminderd. Gegeven de grote
dichtheid van Bruinvissen in de kustzone bij Amrum
en Sylt wordt aanbevolen in dit gebied een natuurreservaat in te stellen.

6.7.6 De kustwateren: aanbevelingen
voor monitoring
De interacties tussen de kustwateren en het getijdengebied hebben ook consequenties voor de monitoring. Monitoring van primaire productie in de
kustwateren is van belang voor de evaluatie van de
eutrofiëringstoestand van het getijdengebied (zie
ook paragraaf 6.2.4). Over de aantallen vogels op
zee, in het bijzonder ruiende zee-eenden, is slechts
weinig bekend. Daarom wordt aanbevolen de monitoring van vogels in de kustwateren te verbeteren.
Voor Bruinvissen zou in het kustgebied een plan
voor regelmatige monitoring moeten worden opgezet, dat een onderdeel van de TMAP wordt.
In het algemeen is er behoefte aan studies die
de bijzondere betekenis van de kustwateren voor
het ecosysteem van de Waddenzee toelichten. Ook
wordt aanbevolen om een lijst aan te leggen van de
gegevens die nodig zijn voor een goed beheer, die
als basis kan dienen voor de ontwikkeling van een
adequaat monitoringprogramma in de kustwateren.
Een dergelijk monitoringprogramma zou de primaire productie van fytoplankton, benthos, juveniele
vis, ruiende/foeragerende vogels en bruinvissen
kunnen omvatten.

6.8 Vogels
6.8.1 Broedvogels
De Waddenzee is een belangrijk gebied voor de
voortplanting van meer dan 30 soorten broedvogels. Gedurende de laatste decennia zijn de populaties van veel vogelsoorten die in de Waddenzee
broeden aanzienlijk toegenomen (Stormmeeuw Larus canus, Noordse stern Sterna paradisaea, Kleine
mantelmeeuw); sommige populaties zijn stabiel
(Kluut Recurvirostra avocetta, Bontbekplevier
Charadrius hiaticula, Kokmeeuw Larus ridibundus);
andere zijn afgenomen (Strandplevier Charadrius
alexandrinus, Dwergstern Sterna albifrons, Kemphaan Philomachus pugnax); enkele soorten hebben
hun verspreidingsgebied uitgebreid (Lepelaar Platalea leucorodia, Aalscholver Phalacrocorax carbo);
en gelukkig is geen enkele soort uitgestorven. De
redenen voor de toename, respectievelijk de afname van de grootte van de populaties en de factoren
die die populaties bedreigen zijn vele. Ze variëren
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van de positieve effecten van maatregelen voor natuurbehoud tot mondiale klimaatsverandering. Veel
soorten broedvogels zijn nog herstellende van drastische achteruitgang in het verleden die werd veroorzaakt door vervolging (bij voorbeeld jacht en eierenrapen), recreatie en verontreiniging.

6.8.2 Trekkende en pleisterende vogels
De Waddenzee vormt tezamen met haar wadplaten
en kwelders een van de belangrijkste wetlands ter
wereld voor trekkende watervogels (eenden, ganzen, steltlopers, meeuwen, sterns en andere) die in
Noordwest-Europa, West- en Midden-Siberië, op
IJsland, Groenland en het noordoostelijk deel van
Canada broeden. Het Waddenzeegebied is internationaal buitengewoon belangrijk als pleisterplaats
en rui- en overwinteringsgebied voor ten minste 52
populaties van 41 soorten die de Oost-Atlantische
Vliegroute gebruiken, onder andere Zilverplevier
(Pluvialis squatarola), Kanoetstrandloper (Calidris c.
canutus), Bonte strandloper (Calidris a. alpina).
Grote aantallen ruiende eenden en ganzen, in het
bijzonder de Bergeend (Tadorna tadorna) en de Eidereend (Somateria mollissima), zijn elk jaar op de
platen aanwezig. Voor de Noord-Europese Bergeendenpopulatie is de Waddenzee het enige ruigebied.
Gedurende hun verblijf in het Waddengebied
maken trekvogels, zoals sommige soorten steltlopers, eenden en ganzen ook gebruik van landelijke
gebieden op de eilanden en op het vasteland achter
de dijken. Hooiweiden, graasweiden en akkers worden door de Goudplevier (Pluvialis apricaria), de
Kievit (Vanellus vanellus) en ook de Kemphaan en
de Regenwulp (Numenius phaeopus) als rustplaatsen benut in de lente en de herfst. Herbivore soorten, zoals de Smient (Anas penelope), de Brandgans
(Branta leucopsis) en in iets mindere mate de Rotgans (Branta bernicla), benutten de weiden en het
akkerland ook als foerageergebied, in herfst en lente.

6.8.3 Factoren die populaties
aantasten
De belangrijkste factoren die de omvang van vogelpopulaties bepalen zijn: de weersomstandigheden
in de winter, mossel- en garnalenvisserij, jacht en
andere verstorende menselijke activiteiten, de beschikbaarheid van kwelders en de beschikbaarheid
van rustige stranden.
Visserij
De effecten van overexploitatie van mossel- en
kokkelbestanden op Eidereenden en Scholeksters
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zijn voor Denemarken en Nederland beschreven.
Bijvangsten van de garnalenvisserij zijn een belangrijke factor geweest in de toename van de
meeuwenpopulaties.
Kwelders
De grote bedijkingswerken die gedurende de afgelopen decennia zijn uitgevoerd, hebben de omvang
van de kwelders in ernstige mate doen afnemen, en
dientengevolge de beschikbare broedplaatsen voor
kust-gebonden watervogels en de foerageergebieden voor ganzen en smienten. Van de kwelders die
nog over zijn, zijn intensief begraasde minder aantrekkelijke broedplaatsen voor een aantal soorten,
zoals de Tureluur (Tringa totanus) en eenden. De
vermindering van de begrazing van kwelders in de
afgelopen jaren heeft plaatselijk een toename van
de aantallen broedvogels tot gevolg gehad voor bepaalde soorten, bijvoorbeeld de Tureluur, maar
heeft waarschijnlijk tot afname van het aantal ganzen en Smienten geleid.
Stranden en duinen
Vogelsoorten die voornamelijk in het duingebied
broeden, zijn bijvoorbeeld Eidereend, Zilvermeeuw en
Blauwe kiekendief (Circus cyanus). Bontbekplevier,
Strandplevier en Dwergstern bouwen hun nesten op
stranden, op primaire duinen en in zandkuilen. Natuurlijke stranden en primaire duinen zijn niet uitsluitend door de afgenomen dynamiek een schaars goed
geworden. De resterende oorspronkelijke habitats
hebben ook te lijden van toegenomen verstoring door
de mens, in hoofdzaak door toerisme en recreatie.
Deze gebieden zijn onmisbare broedplaatsen voor gespecialiseerde en nog steeds bedreigde vogels zoals
de Strandplevier en de Dwergstern.
Verstoring door de mens
Het is moeilijk om de gevolgen op de lange termijn
van plaatselijke verstoring van populaties in te
schatten. Er is echter vastgesteld dat vogels in de
rui zich samentrekken in gebieden die het minst
aan verstoring blootstaan.
Jacht
De vluchtafstand van Rotganzen en Brandganzen is
kleiner geworden dankzij een afname van de jacht.
In het algemeen zal een geringere jachtdruk tot gevolg hebben dat watervogels in betere conditie verkeren.
Windturbines
De gebieden achter de dijken worden door een
groot aantal vogels gebruikt als hoogwatervluchtplaatsen. De windturbines in deze gebieden, en de
directe omgeving van de windturbines, worden
door vogels gemeden als broed- of rustplaats. De
windturbines verstoren ook de vogeltrekroutes.
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6.8.4 Evaluatie van het doel ‘gunstige
omstandigheden voor vogels’
Doelen

Gunstige omstandigheden voor trek- en broedvogels:
- een goede beschikbaarheid van voedsel;
- natuurlijke vluchtafstanden;
- een natuurlijk broedsucces;
- ongestoorde pleister- en ruigebieden van voldoende omvang.
De kwantificering en interpretatie van de doelen
voor vogels zijn uitvoerig besproken binnen de trilaterale groepen vogeldeskundigen. Men kwam tot
de slotsom dat het algemene doel voor vogels van
toepassing is op alle habitattypen in de Waddenzee. Kwelders en estuaria zijn voor vogels in de
Waddenzee van groot belang als broedgebieden,
hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebieden.
Derhalve dienen het algemene doel voor vogels en
de nevendoelstellingen in de toekomst ook te gelden voor kwelders en estuaria.
Verdere kwantificering van de nevendoelstellingen werd niet goed mogelijk geacht vanwege het
dynamische karakter van de Waddenzee, de sterke
variabiliteit van het ecosysteem in tijd en ruimte en
het feit dat er weinig geschikte gegevens beschikbaar zijn om de ‘natuurlijke’ populatie-parameters
vast te stellen, zoals de grootte van populaties en
het natuurlijk broedsucces. Met betrekking tot de
interpretatie van de nevendoelstellingen werden
diverse voorstellen behandeld.
Beschikbaarheid van voedsel
Bij het beoordelen van de nevendoelstelling ‘goede
beschikbaarheid van voedsel’ dient men er rekening
mee te houden dat antropogene invloeden en activiteiten in de Waddenzee niet alleen negatieve effecten sorteren (bijvoorbeeld concurrentie met
mosselvisserij in jaren waarin de schelpdierbestanden mager zijn), maar ook sommige soorten begunstigen ten gevolge van een op onnatuurlijke wijze
verhoogde beschikbaarheid van voedsel, bijvoorbeeld door eutrofiëring of door visserijafval.
Vluchtafstanden
De vluchtafstand is de afstand tussen een vogel en
een verstorende menselijke factor waarop de vogel
reageert door te vluchten. Hoewel wij de natuurlijke vluchtafstanden (ontsnappingsafstanden) van
vogels in de Waddenzee niet kennen, zijn de huidige vluchtafstanden groot, in hoofdzaak als gevolg
van jacht in de Waddenzee en naburige gebieden.
Deze vluchtafstanden, die onnatuurlijk groot zijn,
zijn er de oorzaak van dat andere menselijke activiteiten ook verstorend werken, hetgeen vaak niet
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het geval zou zijn als de vluchtafstanden kleiner
zouden zijn.
Een goed broedsucces
Er zijn geen geschikte langetermijngegevens over
de broedsuccessen van de broedvogelsoorten in de
Waddenzee. Dergelijke gegevens zouden het mogelijk maken een referentiewaarde voor het natuurlijke broedresultaat vast te stellen. Een niet in getallen uitgedrukt criterium voor de evaluatie van het
doel voor broedsucces is het volgende: Het broedsucces dient zo hoog te zijn dat het voortplantingscijfer in evenwicht is met het natuurlijke jaarlijkse
sterftecijfer, zodat een populatie gedurende een
langere periode stabiel blijft zonder immigratie
vanuit andere broedgebieden. Veranderingen in de
populaties veroorzaakt door natuurlijke veranderingen dienen bij de beoordeling meegewogen te worden.
Rustgebieden
Vogels trachten onnodig vliegen te voorkomen om
verlies van energie te vermijden, dat wil zeggen zij
zoeken veilige rustplaatsen die zo dicht mogelijk bij
hun foerageergebieden liggen. Daarom moeten ongestoorde rustplaatsen verspreid langs de gehele
kust liggen en op niet te grote afstand van elkaar.
Ongeacht de grootte van de rustgebieden is hun
aantal en spreiding van wezenlijk belang. Het is
niet mogelijk de minimale grootte van een bepaald
rustgebied in hectaren uit te drukken. Een niet in
getallen uitgedrukt criterium voor de grootte van
een onverstoord rustgebied zou kunnen zijn dat vogels daar kunnen rusten zonder door menselijke activiteiten in de omgeving gestoord te worden.
Ruigebieden
Elk jaar bevinden zich grote aantallen ruiende eenden en ganzen, in het bijzonder Bergeenden en Eidereenden, in de Waddenzee. Gedurende hun ruitijd
vliegen deze vogels niet en zijn ze uiterst gevoelig
voor verstoringen (vluchtafstanden tot enkele kilometers!). Afgezien van de beschikbaarheid van
voedsel is de afwezigheid van verstorende factoren
de allereerste voorwaarde voor deze vogels om in
een bepaald gebied te kunnen ruien. Verschillende
onderzoeken hebben aangetoond dat boten en andere storende elementen grote invloed hebben op
de huidige verspreiding van ruiende eenden in de
Waddenzee. Het is waarschijnlijk dat de afwezigheid van ruiende eenden in grote gebieden het gevolg is van verstoring in eerdere jaren.

Conclusies

• De populaties van vele vogelsoorten in de Waddenzee zijn in de afgelopen decennia toegeno-
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•

•

•

•
•

men en weinige zijn afgenomen. De belangrijkste factoren die aan de toename van broedvogels hebben bijgedragen, zijn verbeterde bescherming gedurende het broedseizoen, aanzienlijke vermindering van het eierenrapen en
lagere verontreinigingsniveaus.
De populaties van Strandplevier en Dwergstern
zijn afgenomen, hetgeen te wijten is aan een
gebrek aan broedplaatsen op stranden en in primaire duingebieden die voldoende rustig zijn.
Belangrijke factoren die de grootte van populaties in de Waddenzee beïnvloeden, zijn weersomstandigheden, mosselvisserij, jacht en de
beschikbaarheid van onverstoorde broedplaatsen, voedselgebieden en ruigebieden.
Mosselvisserij belemmert de beschikbaarheid
van voedsel voor sommige vogelsoorten en lijkt
thans in sommige delen van de Waddenzee de
grenzen van duurzaamheid te overschrijden.
De afgenomen jachtdruk heeft een positief effect op de conditie van vogels.
Door verstoring door windturbines zijn zowel
het aantal als de omvang van rustgebieden achter de dijken afgenomen.

6.8.5 Vogels: aanbevelingen voor
beheer
Beschikbaarheid van voedsel
Het beheer met betrekking tot de beschikbaarheid
van voedsel zou kunnen inhouden dat meer wadplaten voor de visserij gesloten worden en dat
vangstquota worden ingesteld. De beslissing over
de noodzaak van dergelijke maatregelen kan pas
genomen worden nadat de bestanden van vissen en
schelpdieren geschat zijn. Met betrekking tot de
bovengenoemde problemen zouden de volgende
beleidsmaatregelen nuttig zijn:
• vermindering van bijvangst;
• verkleining van mosselkweekpercelen (met betrekking tot de omvang);
• voorkoming van verstoring in het algemeen (zie
ook ‘potentiële voedselgebieden’);
• vermindering of staking van kokkelvisserij;
• uitwerking van beheerplannen voor herbivore
soorten op plaatsen in het binnenland;
• vermindering van eutrofiëring (zie ook paragraaf
6.2).
Vluchtafstanden
De toegang voor mensen tot bepaalde gebieden
moet voor vogels meer voorspelbaar worden gemaakt, namelijk door in kwelders alleen bepaalde
voetpaden te gebruiken. Er moeten corridors worden ingesteld voor vliegtuigen, in het bijzonder he-
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likopters en kleine vliegtuigen. Om dit doel te bereiken, of ten minste te streven naar een vermindering van vluchtafstanden, moet de jacht in het samenwerkingsgebied volledig verboden worden. Bovendien moet steun worden verleend aan politieke
onderhandelingen over een jachtverbod in broedgebieden en op belangrijke pleisterplaatsen op de
vliegroutes van vogels.
Broedsucces
De stranden in het Waddengebied zijn slecht beschermde habitats. Het doel van verdere samenwerking voor het doel betreffende broedvogels
moet zijn, het aandeel van strandhabitats dat voor
vogels beschikbaar is te vergroten en om de meest
geliefde habitats, zoals primaire duinen, strandwallen, zandkuilen en schelpenbanken voor vogels te
reserveren. Vooral verstoring door recreatie-activiteiten moet, waar mogelijk, gedurende het broedseizoen van deze plaatsen geweerd worden.
Rustgebieden
Rond rustgebieden moeten bufferzones van voldoende omvang worden ingesteld. Binnen deze
bufferzones dienen alle verstorende menselijke factoren tot een minimum te worden beperkt. Dit omvat niet alleen directe menselijke activiteiten, maar
ook infrastructuur zoals windturbines en windparken, omdat die de vliegroutes en het gebruik van
rustgebieden nadelig beïnvloeden.
Ruigebieden
Er moet een systeem komen van Zee-eendreservaten, die gesloten zijn voor alle scheepvaart en visserij en andere verstoringen gedurende de ruitijd.
De regulering van de sluiting voor vissersschepen,
zowel wat betreft de plaats als de periode, kan afwijken van die voor watersport of andere vrijetijdsbestedingen. Het is niet mogelijk om een minimale,
gekwantificeerde grootte voor deze reservaten aan
te geven, maar bij het aanwijzen van deze zones
moet rekening worden gehouden met de enorme
vluchtafstanden.

6.8.6 Vogels: aanbevelingen voor
monitoring en onderzoek
Beschikbaarheid van voedsel
De directe voedselopnamesnelheid van vogels kan
niet binnen een monitoringprogramma gemeten
worden, maar enkele andere parameters kunnen
een indicatie van de voedselopname geven:
• ontwikkeling van het lichaamsgewicht van kuikens (zie ook broedsucces);
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• vertrekgewicht van steltlopers en ganzen in het
voorjaar voor zij naar hun broedplaatsen trekken;
• onderzoek van uitgebraakte voedselresten
(braakballen) kan de samenstelling van hun dieet
aantonen.
Voor bepaalde soorten zou monitoring van deze parameters plaats moeten vinden in speciale begeleidende onderzoeksprojecten in het kader van het
TMAP. Het monitoringprogramma moet worden
aangevuld met aan bijzondere situaties gerelateerd
onderzoek in gevallen waarbij sprake is van ernstige invloeden op de voedselvoorziening van vogelpopulaties, bijvoorbeeld gedurende strenge winters
waarin voedseltekort optreedt.
Vluchtafstand
Het wordt aanbevolen om de werkelijke vluchtafstanden van vogels in de Waddenzee te onderzoeken en een gestandaardiseerde methode voor zulke
metingen te ontwikkelen in een toegepast onderzoeksproject op trilateraal niveau.
Broedsucces
Monitoring van broedsucces moet regelmatig worden uitgevoerd om de milieufactoren die voor kustvogels relevant zijn te controleren. Het kan als een
early warning system worden gebruikt voor ongunstige veranderingen in de grootte van vogelpopulaties. Het is ook geschikt om het ‘natuurlijk broedsucces’ van vogels vast te stellen en om onderscheid te kunnen maken tussen natuurlijke en antropogene oorzaken van veranderingen. Voortzetting van het trilaterale proefproject voor broedvogels wordt derhalve aanbevolen.
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6.9 Zoogdieren
6.9.1 Gewone zeehond
In 1998 werden in de Waddenzee ongeveer 14 000
Gewone zeehonden geteld en daarmee is de populatie thans veel groter dan voor de epidemie in
1988 (de geschatte grootte in 1987 was 10 000 individuen). Een aangetast immuunsysteem, te wijten
aan verontreiniging, is als mogelijke oorzaak van de
epidemie genoemd. Het opmerkelijke herstel van de
populatie kan worden toegeschreven aan een hogere reproductiesnelheid en een lager sterftecijfer
onder jonge dieren.
Hoewel er een einde is gekomen aan de jacht,
grote gebieden beschermd zijn en de mate van verontreiniging veel geringer is dan in de jaren zeventig, zijn de huidige populaties nog lang niet gevrijwaard van menselijke activiteiten, zoals verstoring,
verandering van hun fysische habitat, interactie
met de visserij, verontreiniging en de opvang en
vrijlating van verzwakte zeehonden. Volgens recente onderzoeken heeft elke vorm van verstoring een
negatief effect op de overleving van jongen en op
de plaatskeuze van volwassen dieren.
De huidige grootte van de populatie ligt nog ver
beneden de geschatte maximale omvang van ongeveer 37 000 individuen rond het jaar 1900. In de
nabije toekomst zal de groeiende populatie meer
geschikte habitats nodig hebben om zich op het
droge te begeven. Hiervoor zal een betere afstemming met andere gebruikers van het gebied vereist
zijn.

6.9.2 Grijze zeehond
Rustgebieden
Er dient onderzoek te worden gedaan om de toestand van rustgebieden te evalueren en om de factoren te achterhalen die de keuze van vogels van
rustplaatsen in de Waddenzee bepalen. De beschikbaarheid van geschikte (natuurlijke) rustgebieden,
alsmede de vluchtroutes die regelmatig/natuurlijk
gebruikt worden tussen rustplaatsen en foerageergebieden, dienen in alledrie de landen regelmatig
te worden geëvalueerd.
Ruigebieden
Het tellen van zee-eenden en schepen door inspecties vanuit de lucht dient binnen het TMAP te worden voortgezet. Omdat de ruiplaatsen van bijvoorbeeld Bergeenden veranderen, moeten de inspecties aan deze veranderingen worden aangepast.

Ook de populatie Grijze zeehonden groeit. Er zijn
thans twee reproducerende kolonies in de Waddenzee, die respectievelijk 315 (NL maximum in 1998)
en 30 tot 40 (SH) dieren tellen. De populaties Grijze
zeehonden die nu in de Waddenzee leven, kunnen
niet als levensvatbaar worden beschouwd. Het bestand in Nederland groeit in hoofdzaak door immigratie vanuit Groot-Brittannië. Gedurende de
werp- en zoogtijd in de winter hebben Grijze zeehonden hoge zandplaten nodig (die bij hoog water
niet onderlopen) of stranden en kwelders.

6.9.3 Bruinvis
Door middel van systematische inspecties vanuit de
lucht en vanaf het water is vastgesteld dat er ongeveer 340 000 Bruinvissen verspreid over het gehele
gebied van de Noordzee leven. In het Deense en
Sleeswijk-Holsteinse deel van de Waddenzee wer-
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den ongeveer 5900 Bruinvissen geregistreerd. Vergeleken met andere delen van de Noordzee is er een
uitzonderlijk hoge dichtheid van groepen wijfjes
met jongen in dit gebied aangetroffen en daaruit
kan worden afgeleid dat het gebied voor Bruinvissen een belangrijke kinderkamer is.
Kleine walvisachtigen zijn bijzonder gevoelig
voor verstoring door speedboten (bijvoorbeeld jetski’s) en voor neveneffecten van visserij (bijvangst).
Het bewijsmateriaal voor het nadelige effect van
lawaai op kleine walvisachtigen is echter niet eenduidig. Vaak worden zij waargenomen in gebieden
met druk scheepvaartverkeer. Aan de andere kant is
waargenomen dat sommige soorten op een afstand
van enkele mijlen op harde geluiden reageren. Onbedoeld (als bijvangst) verward raken in vistuig en
sterfte daardoor, is wereldwijd een probleem dat
veel soorten kleine walvisachtigen treft. Bijvangst
is waarschijnlijk de belangrijkste bedreiging voor
kleine walvisachtigen, vooral voor Bruinvissen.

6.9.4 Evaluatie van het doel
betreffende zeezoogdieren
Doel

Levensvatbare bestanden en een natuurlijke reproductiecapaciteit van de Gewone zeehond, de
Grijze zeehond en de Bruinvis.
Voor de parameters levensvatbare bestanden en
natuurlijke reproductiecapaciteit kan geen kwantificering worden gegeven. De natuurlijke reproductiecapaciteit hangt af van een veelheid van factoren, zoals de kwaliteit van het water, verstoringen
en de grootte van de populatie. Beoordeling van de
levensvatbaarheid van bestanden zal derhalve gebaseerd moeten worden op regelmatig best mogelijk deskundigheidsoordeel.
Conclusies

• De omvang van de populatie Gewone zeehonden is veel groter dan vóór de epidemie in
1988, maar nog steeds veel lager dan de geschatte maximale omvang van ongeveer
37 000 individuen. De populatie kan als levensvatbaar worden beschouwd.
• De populatie Grijze zeehonden in de Waddenzee is betrekkelijk klein. De waargenomen groei
is mede te danken aan immigratie. Er is te weinig kennis aanwezig om te kunnen beoordelen
of deze populatie levensvatbaar is.
• Vergeleken met andere delen van de Noordzee
kent het gebied ten westen van Amrum, Sylt en
Rømø een grote dichtheid aan Bruinvissen. Dit
gebied kan voor deze soort als een belangrijke
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kinderkamer worden beschouwd. Over de populatiedynamica van Bruinvissen is te weinig
bekend om het doel te kunnen evalueren.

6.9.5 Zeezoogdieren: aanbevelingen
voor beheer
Gezien de snel groeiende populatie Gewone zeehonden dient het beleid rekening te houden met
problemen die met een groeiende populatie verband houden, zoals de beschikbaarheid van droogvallende rustplaatsen en conflicten met andere gebruikers zoals de visserij. Voor het beschermingsbeheer ten aanzien van de Grijze zeehond is het van
groot belang te onderkennen dat deze gedurende
de werp- en zoogtijd in de winter onverstoorde hoge zandplaten (die bij hoogwater niet onderlopen)
nodig heeft of stranden en kwelders. Verstoring
door pleziervaart of vissersschepen dient tot een
minimum beperkt te worden in het gebied ten westen van Sylt, Amrum en Rømø, dat voor de Bruinvis
een belangrijke kinderkamer is.

6.9.6 Zeezoogdieren: aanbevelingen
voor onderzoek en monitoring
Over de natuurlijke reproductiecapaciteit en de
overleving van Grijze zeehonden in de Waddenzee
is meer kennis nodig. Regelmatige monitoring van
de Grijze zeehond en de Bruinvis is nodig voor de
evaluatie van de doelen met betrekking tot deze
soorten. Het wordt een zaak van de hoogste urgentie geacht gegevens te verkrijgen over bijvangst van
Bruinvissen, alsook populatiegegevens over onder
andere de structuur en de omvang van het bestand.

6.10 Samenvatting en
aanbevelingen
6.10.1 Kwaliteit van water, sediment
en biota
Nutriënten en eutrofiëring
Gedurende de afgelopen tien jaar zijn zowel de fosfaattoevoer als het -gehalte in de Waddenzee afgenomen. Tot dusverre heeft dit nog niet geleid tot
een vermindering van biologische verschijnselen
die wellicht verband houden met nutriëntenbelasting, in het bijzonder gemiddelde chlorofylconcentraties, de duur van Phaeocystis-bloei in het Marsdiep en de groei van macrozoöbenthische soorten.
Bovendien heeft het ontbreken van een evenredige
afname in de toevoer en het gehalte aan nitraat de
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verhouding tussen nitraat en fosfaat (N/P ratio) in
de richting van nitraat doen opschuiven. Tot nu toe
heeft dit geen merkbare toename in de ontwikkeling van toxische algen veroorzaakt. Met betrekking
tot ongewenste eutrofiëringseffecten moet derhalve geconcludeerd worden dat het doel - een Waddenzee die kan worden beschouwd als een eutrofiërings-niet-probleemgebied (eutrophication ‘nonproblem’ area) nog niet is bereikt.
• Het wordt aanbevolen om door te gaan met de
uitvoering van het huidige beleid in het kader
van de OSPAR Conventie, de Noordzeeconferenties en de EU Richtlijnen voor Nitraat en Gemeentelijk Afvalwater, in het bijzonder met betrekking tot stikstofverbindingen.
Gevaarlijke stoffen: zware metalen
De toevoer van zware metalen uit de Elbe, de
grootste bron van wat er in de Waddenzee terecht
komt, is in de periode 1985-1996 aanzienlijk gedaald. Ook de metaalgehalten in het sediment zijn
gedaald en benaderen de achtergrondniveaus. Een
uitzondering is kwik, waarvan niveaus zijn gemeten
die drie tot tien keer hoger zijn dan de achtergrondniveaus. Van alle onderzochte zware metalen
zijn de gehalten in het sediment lager dan de voorlopige OSPAR ecotoxicologische analysecriteria.
Het gehalte aan zware metalen in Mossels is in het
algemeen significant afgenomen in gebieden die
vroeger zeer vervuild waren. Zinkgehalten blijven
binnen het achtergrondbereik. De gehalten aan
lood, koper en cadmium zijn tot tweemaal hoger
dan de bovenwaarde van het OSPAR-achtergrondbereik. Kwik ligt zelfs tot zesmaal boven het achtergrondniveau. Kwikniveaus in vogeleieren tonen
een significante daling in het Elbe estuarium, maar
in 1996 was het gemiddelde niveau in eieren van
de Visdief toch nog drie tot vijf keer zo hoog als in
andere gebieden.
• Het wordt aanbevolen de uitvoering van het
huidige beleid ten aanzien van vermindering van
de toevoer van natuurlijke microverontreinigende stoffen voort te zetten, in het bijzonder met
het oog op de niveaus in biota, die nog steeds
hoog zijn.
Gevaarlijke stoffen: xenobiotische stoffen
Toevoer van PCB’s uit de Elbe is tussen 1985 en
1996 significant gedaald. Een significante afname
van de lindaantoevoer trad op in de meeste rivieren. Concentraties van PCB’s in sediment vertonen
een gestage daling en de aanwezigheid van pesticiden op basis van gechloreerde koolwaterstoffen in
vogeleieren is in alle onderzochte gebieden gedaald. PCB-niveaus in de onderzochte gebieden in
de Waddenzee lagen binnen de voorlopige OSPAR
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exotoxicologische analysecriteria. De vastgestelde
maximumwaarde voor mosselvlees werd in het Elbe
estuarium echter met een factor 3 overschreden.
Hexachloorbenzeen-niveaus in eieren van de Visdief in het Elbe estuarium zijn tot 40 maal zo hoog
als het heersende Waddenzeeniveau. In alle estuaria ligt het lindaangehalte van het water binnen
de voorlopige OSPAR ecotoxicologische analysecriteria. PAK-gehalten blijven binnen de voorgestelde
achtergrondwaarden en ruim binnen de ecotoxicologische analysecriteria.
In verschillende onderzoeken zijn relatief hoge
concentraties xenobiotische stoffen aangetroffen.
Er zijn meer en meer aanwijzingen dat bepaalde
pesticiden het graasvermogen van zoöplankton belemmeren. Pesticiden van de herbicidesoort verstoren de fotosynthese van fytoplankton. Pesticiden
spelen misschien een rol in de afname van litoraal
zeegras. TBT is zeer giftig voor diverse mariene organismen, onder andere voor wulken (Nucella lapillus, Buccinium undatum) en sommige soorten zoöplankton. Er is aangetoond dat het niveau in het sediment de voorlopige OSPAR ecotoxicologische
analysecriteria met een factor 1000 kan overtreffen, zelfs in de open Waddenzee.
• Het wordt aanbevolen om het beleid inzake de
vermindering van het gebruik van pesticiden en
andere xenobiotische verbindingen te intensiveren in het kader van OSPAR, de Noordzeeconferenties en de EU.
• De beschikbare gegevens met betrekking tot TBT
laten de dringende noodzaak zien van een gezamenlijk onderzoek in alle Waddenzeegebieden.

6.10.2 Kwelders
Er is veel bereikt in de afgelopen tien jaar met betrekking tot verbetering van de natuurlijke toestand
in de kwelders door het verminderen of geleidelijk
elimineren van begrazing en kunstmatige ontwatering, maar tussen de Waddenzee-landen bestaan er
verschillen in beleid. In Nederland stelt men zich
een gevarieerde structuur van de plantengroei ten
doel door middel van gedifferentieerde begrazing
en het terugdringen van intensieve begrazing. In de
Nationale Parken van Duitsland is het hoofddoel te
komen tot een meer natuurlijke verspreiding en
ontwikkeling van flora en fauna in relatie tot plaatselijke biotische en abiotische omstandigheden
door het vergroten van het onbegraasde gebied en
het verminderen van kunstmatige ontwatering.
Een nauwkeurige vergelijking van de situatie
met betrekking tot de natuurlijke toestand van
kwelders in de verschillende delen van de Waddenzee is op korte termijn niet mogelijk vanwege het
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ontbreken van actuele gegevens en gemeenschappelijke criteria. Het ontdijken van zomerpolders is
tot dusverre alleen toegepast in de Nederlandse
Waddenzee. Deze werkwijze vergroot niet alleen
het kweldergebied, maar zou ook gunstig kunnen
zijn voor het creëren van nieuwe zoet-zoutovergangen en voor het in stand houden van de sedimentbalans in het getijdengebied. De erosie van
kwelders schijnt nog niet versneld te zijn ten gevolge van stijging van het zeeniveau, daling van de
zeebodem en hogere golfenergie, maar zorgvuldige
monitoring van sedimentatiepatronen blijft noodzakelijk.
• Het wordt aanbevolen dat alle partners in de trilaterale samenwerking beleidsplannen voor
kwelders opstellen.
• De mogelijkheden voor ontpoldering van zomerpolders zouden grondiger en consequenter moeten worden onderzocht.

derzoek naar de interacties tussen sedimentsamenstelling, verstoringen en de daaropvolgende
biotische ontwikkelingen.
• Het is van wezenlijk belang dat de beslissing,
genomen tijdens de Esbjerg Conferentie (1991),
tot het aanwijzen van “gebieden van voldoende
grootte en gelijkmatig over de Waddenzee verspreid, waarin alle activiteiten met betrekking
tot exploitatie en verstoring zijn verboden en die
kunnen dienen als referentiegebieden voor wetenschappelijke doeleinden” (ED, paragraaf
33.3), daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
• Het is mogelijk dat er belangrijke verschillen bestaan tussen verschillende getijdenbekkens in de
Waddenzee wat betreft de interactie met en de
invloeden van menselijke activiteiten. Het beheer zou derhalve gebaseerd moeten zijn op de
aanpak van getijdenbekkens.

6.10.4 Stranden en duinen
6.10.3 Getijdengebied
Tengevolge van menselijke activiteiten, in het bijzonder permanente kustverdedigingswerken, maar
ook van visserij, baggerwerkzaamheden, zandwinning en gaswinning, is het vermogen van het systeem om stijging van de zeespiegel het hoofd te
bieden, mogelijk afgenomen. Ook de voorwaarden
voor het bezinken van fijnkorrelig sediment zijn
mogelijk slechter geworden.
Verwezenlijking van de doelen dient gebaseerd
te zijn op een integrale beoordeling van alle belemmerende menselijke activiteiten, op basis van verschillende scenario’s voor stijging van de zeespiegel. Het is van wezenlijk belang dat het getijdengebied, de kwelders en de kustwateren als één systeem beschouwd worden wanneer het gaat om hydrologie en geomorfologie.
Het doel - een groter gebied met, en een natuurlijker verdeling en ontwikkeling van natuurlijke
mosselbanken, Sabellaria-riffen en zeegrasvelden is nog niet bereikt. De achteruitgang in het aantal
en de omvang van volgroeide mosselbanken en
zeegrasvelden heeft zich in dit decennium voortgezet. De afname van deze structuurbouwende gemeenschappen zou ook de hydrologie en de sedimentologie in het getijdengebied kunnen beïnvloeden.
• Wat wij thans weten over de hydrologische en
geomorfologische processen en hun interactie,
alsook van de rol die mosselbanken en zeegrasvelden, is nog steeds ontoereikend om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen. Er bestaat
daarom een dringende behoefte aan nader on-
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werd en wordt nog steeds bepaald door op behoud
gerichte kustbeschermingsmaatregelen die hetzij
direct (aanplant van Helm) hetzij indirect (aanleg
van zanddijken, golfbrekers enz.) de zoneringspatronen in stand houden. Dientengevolge is er een
relatief hoog percentage tussenstadia en zijn primaire en oudste stadia ondervertegenwoordigd. Er
zijn aanzienlijke verschillen in het percentage primaire duinen tussen de verschillende eilanden,
maar in het algemeen kan men concluderen dat er
een groot potentieel is voor verwezenlijking van de
doelen. Het is de verwachting dat een verhoogde
natuurlijke dynamiek tevens tot een natuurlijker
vegetatiesuccessie zal leiden. De vegetatie in duinvalleien kan negatief worden beïnvloed door verhoogde onttrekking van grondwater.
• Een verhoogde natuurlijke dynamiek kan in de
duinen van de meeste eilanden worden bereikt
door onderhoudswerkzaamheden aan de kustbescherming te staken, te verminderen of aan te
passen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en voor zover de veiligheid niet wordt
aangetast.
• Voor een goede evaluatie van de mogelijkheden
de doelen te verwezenlijken, is het noodzakelijk
om de plaatselijke factoren die voor het duinbeheer relevant zijn, in detail te inventariseren, in
het bijzonder erosie en sedimentatiepatronen,
blootstelling aan stormen en de grootte van het
eiland.
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6.10.5 Estuaria
In het Waddenzeegebied zijn slechts vijf estuaria
overgebleven (Eems, Weser, Elbe, Godel, Varde Å). Als
gevolg daarvan is er nauwelijks sprake van natuurlijke zoet-zoutovergangen in het Waddenzeegebied.
De Varde Å en de Godel zijn estuaria die hun natuurlijk karakter behouden hebben. De Eems, Weser en
Elbe en hun zijrivieren zijn aanzienlijk veranderd
door bedijking en uitdieping. De antropogene invloed
op deze estuaria neemt nog steeds toe ten gevolge
van de huidige uitdieping van de Elbe en de Weser en
de bouw van een stormvloedkering in de Eems. Derhalve moet worden geconcludeerd dat deze estuaria
steeds minder in plaats van steeds meer aan de beoogde toestand (het doel) voldoen.
• De gevolgen van verdere invloed ten gevolge van
verdere uitdieping, waterkeringen en havenuitbreiding moeten uiterst zorgvuldig worden geëvalueerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de historische achteruitgang van de
estuaria en het unieke karakter van elk estuarium. Er zijn nog steeds mogelijkheden om habitats in de estuaria die door bedijking verloren
zijn gegaan, te herstellen. Een inventarisatie van
de meest geschikte plaatsen voor het slechten
van dijken zou een eerste stap kunnen zijn.

6.10.6 De Kustwateren
Zowel vanuit fysisch als uit biologisch perspectief is
er een nauwe samenhang tussen de kustwateren en
het getijdengebied. Gezien vanuit een geomorfologisch standpunt kunnen de kustwateren en het getijdengebied als één systeem worden beschouwd. De
kustwateren zijn een belangrijke bron van organisch
materiaal voor het getijdengebied. Ze vormen ook
een voedselbron en toevluchtsoord voor vele evertebraten en voor veel vis- en vogelsoorten, terwijl hun
rol als voortplantingsgebied en kinderkamer voor de
Bruinvis in de afgelopen jaren steeds duidelijker is
geworden.
• Vanwege de vele interacties tussen de kustwateren en het getijdengebied wordt aanbevolen
het beheer en de bescherming van deze beide
habitats nauwkeurig op elkaar af te stemmen.
Bij de evaluatie van invloeden in de kustwateren
moet ook rekening gehouden worden met gevolgen in het getijdengebied en vice versa.

6.10.7 Vogels
De populaties van vele vogelsoorten in de Waddenzee zijn in de afgelopen decennia toegenomen en
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weinige zijn afgenomen. De belangrijkste factoren
die aan de toename van broedvogels hebben bijgedragen, zijn verbeterde bescherming gedurende het
broedseizoen, aanzienlijke vermindering van het eierenrapen en lagere verontreinigingsniveaus. De
populaties van Strandplevier en Dwergstern zijn afgenomen, hetgeen te wijten is aan een gebrek aan
broedplaatsen op stranden en in primaire duingebieden die voldoende rustig zijn.
Belangrijke factoren die de grootte van populaties in de Waddenzee beïnvloeden, zijn weersomstandigheden, mosselvisserij, jacht en de beschikbaarheid van onverstoorde broedplaatsen, voedselgebieden en ruigebieden. Mosselvisserij belemmert
de beschikbaarheid van voedsel voor sommige vogelsoorten en lijkt thans in sommige delen van de
Waddenzee de grenzen van duurzaamheid te overschrijden. De afgenomen jachtdruk heeft een positief effect op de conditie van vogels. Door verstoring door windturbines zijn zowel het aantal als de
omvang van rustgebieden achter de dijken afgenomen.
• Het beheer met betrekking tot de beschikbaarheid van voedsel zou kunnen inhouden dat meer
wadplaten voor de visserij gesloten worden en
dat vangstquota worden ingesteld.
• De toegang voor mensen tot bepaalde gebieden
moet voor vogels meer voorspelbaar worden gemaakt, namelijk door in kwelders alleen bepaalde voetpaden te gebruiken.
• Het doel van verdere samenwerking voor het
doel betreffende broedvogels moet zijn, het
aandeel van strandhabitats dat voor vogels beschikbaar is te vergroten en om de meest geliefde habitats, zoals primaire duinen, strandwallen,
zandkuilen en schelpenbanken voor vogels te reserveren.
• Rond rustgebieden moeten bufferzones van voldoende omvang worden ingesteld.
• Er moet een systeem komen van Zee-eendreservaten, die gesloten zijn voor alle scheepvaart en
visserij en andere verstoringen gedurende de
ruitijd.

6.10.8 Zoogdieren
De omvang van de populatie Gewone zeehonden is
veel groter dan vóór de epidemie in 1988, maar nog
steeds veel lager dan de geschatte maximale omvang van ongeveer 37 000 individuen. De populatie
kan als levensvatbaar worden beschouwd. De populatie Grijze zeehonden in de Waddenzee is betrek-
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kelijk klein. De waargenomen groei is mede te danken aan immigratie. Er is te weinig kennis aanwezig
om te kunnen beoordelen of deze populatie levensvatbaar is. Vergeleken met andere delen van de
Noordzee kent het gebied ten westen van Amrum,
Sylt en Rømø een grote dichtheid aan Bruinvissen.
Dit gebied kan voor deze soort als een belangrijke
kinderkamer worden beschouwd. Over de populatiedynamica van Bruinvissen is te weinig bekend
om het doel te kunnen evalueren.
• Het beleid dient rekening te houden met problemen die met een groeiende populatie Gewone
zeehonden verband houden, zoals de beschik-
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baarheid van droogvallende rustplaatsen en
conflicten met andere gebruikers zoals de visserij.
• De Grijze zeehond heeft gedurende de werp- en
zoogtijd in de winter onverstoorde hoge zandplaten (die bij hoogwater niet onderlopen) of
stranden en kwelders nodig.
• Verstoring door pleziervaart of vissersschepen
dient tot een minimum beperkt te worden in het
gebied ten westen van Sylt, Amrum en Rømø,
dat voor de Bruinvis een belangrijke kinderkamer is.

7. Literatuur, verklarende woordenlijst
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Verklarende woordenlijst

ABM

Algenbloei
Alluviaal sediment
Anadrome soort
Autotrofe soort
AVDG
Benthos
Beschermingsgebied

Biocoenose
Biomassa
Broedval
Catadrome soort
Conductiviteit
Conventie van Bern
Conventie van Bonn
Conventie van Ramsar
Copepode
CWSS
Cyprinide
Detritus
Diatomee
DYFS
Endemische soort
Estuarium
EU Habitatrichtlijn
Eulitoraal
Euryhaliene soort
Eutroof
EU Vogelrichtlijn
Filtreerder

Fluviatiel
Fytobenthos
Fytoplankton
Gemeenschappelijke
Verklaring

Getijdengebied
Halligen
Halofytische soort
HCB
Herbicide
Heterotrofe soort
IMO
Isohaliene
JAMP
Juveniel
Kinderkamer
Kustwateren
Litoraal
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Actieve Biologische Monitoring in Mossel (Mytilus edulis) door 100 Mossels van gelijke grootte
uit een relatief schoon gebied uit te hangen in het te onderzoeken gebied. De incubatieperiode
is 6 weken.
Bovennormale concentraties van algen.
Aangeslibde afzettingen.
Vissoort die, meestal periodiek (voortplanting), vanuit het zoute naar het zoete water trekt.
Organisme, meestal groene plant, dat met behulp van een energiebron, zoals zonlicht, uit CO2 en
en een aantal voedingsstoffen (nutiënten) organische stoffen kan maken (primaire productie).
Asvrij drooggewicht.
Dieren en planten levend op en in de bodem van zoete en zoute wateren (bijvoeglijk naamwoord: benthisch).
Een gebied binnen het Trilaterale Samenwerkingsgebied, waar natuurbescherming prioriteit geniet, zoals het PKB-gebied in Nederland, de Nationale Parken in Duitsland en het Fauna- en Natuurreservaat in Denemarken.
Levensgemeenschap.
Totale gewicht van organismen per oppervlakte- of volume-eenheid.
Afzetting van larven van bijvoorbeeld schelpdieren.
Vissoort die, meestal periodiek (voortplanting), vanuit het zoete naar het zoute water trekt.
Geleidingsvermogen.
Verdrag van de Raad van Europa inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Bern, 1979).
Internationaal verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn, 1982).
De overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Ramsar, 1971).
Roeipootkreeftje, onderdeel van het zoöplankton.
Common Wadden Sea Secretariat; het Gemeenschappelijk Secretariaat met de betrekking tot de
bescherming van de Waddenzee, gevestigd te Wilhelmshaven.
Vissoort, behorende tot de familie der karperachtigen (Cyprinidae).
Organische resten van dode planten en dieren, in zoet of zout water zwevend of zinkend.
Kiezelwier.
Demersal Young Fish Survey: een monitoringsprogramma van juveniele bodemvissen.
Soort die slechts ven één locatie bekend is, waarbij als bovengrens van het verspreidingsgebied
meestal de afmeting van een klein land of een landstreek in een groter land geldt.
Ontmoetingsgebied van rivier(en) en zee in een getijdengebied.
Richtlijn van de Europese Unie inzake de instandhouding van habitats van de natuurlijke flora en
fauna in de lidstaten.
Getijdengebied; het gebied tussen gemiddeld hoog- en laagwater.
Organisme dat grote zoutgehalte-schommelingen kan verdragen.
Voedselrijk.
Richtlijn van de Europese Unie inzake de instandhouding van alle van nature in het grondgebied
van de lidstaten voorkomende vogelsoorten.
Suspension feeder; macrozoöbenthische soort die zijn voedsel uit het water filtert, zoals de Mossel (deze methode van voedselzoeken kan in het getijdengebied niet worden toegepast tijdens
laagwater).
Door een rivier afgezet; door stromend water gevormd.
Op of in de bodem van zoete of zoute wateren levende planten (bijvoorbeeld algen en zeegrassen).
Plantaardige, meestal eencellige organismen die in het water zweven.
Gemeenschappelijke Verklaring betreffende de Bescherming van de Waddenzee, ondertekend op
de Derde Waddenzee Conferentie (Kopenhagen, 1982). Een intentie tot trilateraal overleg inzake een samenhangende bescherming van de Waddenzeeregio.
Het gebied tussen gemiddeld hoog- en laagwater.
Niet bedijkte kweldereilanden, deels overblijfselen van een groot gebied, dat in 1634 door een
enorme stormvloed grotendeels werd vernietigd.
Plantensoort die een hoog zoutgehalte kan verdragen.
Hexachloorbenzeen.
Onkruidbestrijdingsmiddel.
Organisme dat afhankelijk is van eerder gevormd organisch materiaal.
Internationale Maritieme Organisatie.
Lijn die punten met een gelijk zoutgehalte verbindt.
Joint Monitoring and Assessment Program; een vooral chemische monitoring van de kustzone in
het kader van de Parijse Commissie.
Onvolwassen; nog niet geslachtsrijp.
Het gebied waar juveniele vissen, geheel of gedeeltelijk gescheiden van de volwassen populatie,
hun eerste levensfase doorbrengen. Vaak in ondiepe kustwateren, estuaria en fjorden.
Het gebied boven de dieptelijn van 20 m.
Tot de kust behorend; kustzone.
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Verklarende woordenlijst

Macrozoöbenthos
MARPOL
MEPC
Mosselzaad
MTR

Nutriënten
OSPAR
PAKs
PCB’s
PBM

Pelagisch
Pipetteerder

PKB
Plaagalg
Plankton
ppmv
Predator
Primaire productie
Pseudofaeces

Ramsargebied
Saliniteit
Samenwerkingsgebied

SPA
SRS

Strandwal
Sublitoraal
Successie
TBT’s
TMAP
TSS
Tweekleppige
TWP

Verklaring van Stade

Voedselweb

Voorland
Zandhonger

Zandbalans
Zoöplankton
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Macroscopische dieren die op of in de bodem van zoete of zoute wateren leven.
IMO-verdrag inzake de operationele lozingen van olie, afval en gevaarlijke stoffen door schepen.
Marine Environment Protection Committee, de IMO commissie voor de bescherming van het mariene mileu.
Jonge Mossels, door mosselvissers op natuurlijke mosselbanken gevangen en uitgezet in cultuurpercelen.
Maximaal Toelaatbaar Risico. Het gehalte van een stof in een compartiment in het milieu, waarbij minimaal 95% van het aantal onderzochte organismen geen effecten van die stof ondervindt
op basis van de NOEC-waarden (No Observed Effect Concentration).
Voedingsstoffen.
Verdrag inzake de Bescherming van het Mariene Milieu in het Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Parijs, 1992). Samenvoeging van de verdragen van Oslo en Parijs.
PolyAromatische Koolwaterstoffen (meerdere veelvoudig C-C gekoppelde benzeenringen).
PolyChloorBifenylen (2 enkelvoudig C-C gekoppelde benzeenringen met oplopende chloreringsgraad).
Passieve Biologische Monitoring van een locale, wilde populatie Mossels (Mytilus edulis). De
Mossels worden op schelplengte ingedeeld in 5 lengteklassen. 38-47 mm komt overeen met
lengteklasse 3. Het geanalyseerde weefselhomogenaat bestaat uit ca. 50 exemplaren.
Vrij in de waterkolom zwevend of zwemmend.
Deposit feeder; een macrozoöbenthische soort die zijn voedsel uit het bovenste laagje sediment
haalt, zoals het Nonnetje. Het Nonnetje gebruikt de instroomsifo (een zuigbuis) als een stofzuiger, waarmee het voedselrijke bovenste laagje van de wadbodem wordt gezogen.
Planologische KernBeslissing Waddenzee.
Algensoort die schade veroorzaakt door hoge biomassa of anderszins effecten veroorzaakt, zoals
toxiciteit of zuurstofgebrek.
Planten en dieren, die in het water zweven en voor hun voortbeweging hoofdzakelijk op waterstromingen zijn aangewezen.
Delen (parts) per miljoen volume.
Van prooi levend dier.
Totale hoeveelheid door planten vastgelegde organische stof.
Schijn-ontlasting, vaak uitgescheiden door schelpdieren. Afgefiltreerde deeltjes, die als voedsel
bij de mond afgewezen zijn en in kluitjes het lichaam weer verlatenzonder de darm te zijn gepasseerd.
Watergebied van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels,
volgens het Ramsar-verdrag (1971).
Zoutgehalte.
Het Trilaterale Waddenzee Samenwerkingsgebied is het gebied waarvoor het Trilaterale Waddenzee Plan geldt. Het omvat de gehele Waddenzee, alsmede een strook Noordzee en een aantal landinwaarts gelegen gebieden.
Special Protection Area, een speciale beschermingszone onder de EU Vogelrichtlijn.
Standard Reference Soil: standaardbodem of -sediment. De samenstelling is gedefinieerd met
10% organische stof en 25% lutum voor metalen en 10% organische stof (= 5% organische
koolstof) voor organische contaminanten.
Een door de zee uit zand opgebouwde walvormige verheffing.
Het gebied beneden gemiddeld laagwater.
Opeenvolging (van biologische gemeenschappen) in de tijd.
Tributyl-tinverbindingen, worden veel gebruikt als actieve stof in anti-foulingmiddelen voor
schepen.
Trilateral Monitoring and Assessment Program; het gezamenlijke monitoringprogramma voor de
hele Waddenzee.
Traffic Separation Scheme, een verkeersscheidingssysteem voor de scheepvaart.
Behorend tot de bivalve weekdieren, waarbij het lichaam wordt omsloten door twee schelphelften, zoals de Mossel of de Kokkel.
Trilaterale Waddenzee Plan. Een raamwerk voor het algemene beheer van de Waddenzee, overeengekomen door de regeringen van de drie Waddenzeelanden na een aantal Waddenzeeconferenties en vastgelegd op de Conferentie van Stade in 1997.
Ministeriële Verklaring van de Achtste Trilaterale Regeringsconferentie over de Bescherming van
de Waddenzee, Stade, 22 oktober 1997. In deze verklaring werd het Trilaterale Waddenzee Plan
vastgelegd.
Alle voedselrelaties binnen een oecosysteem, waarbij voedselketens elkaar vaak kruisen (bijvoorbeeld doordat predatoren meerdere prooisoorten eten) en zo een ingewikkeld web kunnen vormen.
Het gebied tussen de gemiddelde springvloed hoogwaterlijn en de winterdijken.
Verhoogde sedimentatie in geulen (waardoor meer sediment moet worden aangevoerd), veroorzaakt door lagere stroomsnelheden, die op hun beurt voortkomen uit een toename van de gemiddelde waterstand.
De verhouding tussen sedimentaanvoer (sedimentatie) en -afvoer (erosie).
Dierlijk plankton.

