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VOORWOORD

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

DeDirectie

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

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

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

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

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

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

marina) dattot1932voorkwaminuitge-

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

noltii)

nogwelvoormaarsinds1965ishetdoordeze

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

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

Zeezoogdieren
Vandezeezoogdierenkunnendegewonezeehond (Phoca vitulina),
zeehond (Halichoerus

grypus),

tuimelaar (Tursiops

truncatus)

degrijze

debruinvis (Phocoena phocoena) ende
alsinheemsesoortenwordenbeschouwd.De

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

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

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

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

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

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

Eendrietalministeries,VROM,V&WenLNV,isverantwoordelijkvoor
dekwaliteitvanhetnatuurlijkemilieu.Inditrapportwordenhoofdzakelijkdieonderdelenbehandelddievoorontwikkelingeninde
richtingvandereferentiebelangrijkzijnendoorbeleidvande
DirectieNMFvanhetMinisterievanLNVgeheelofgedeeltelijkgestuurd
kunnenworden.Waterkwaliteitenlandschappelijkekwaliteitzijnook
vangrootbelangmaarvallenonderdebeleidsverantwoordelijkheidvan
anderedepartementen (V&WenVROM).Dezeverantwoordelijkhedenkunnen
nietlosvanelkaarwordengezien.Hetbeleidvaneenbepaald

•20-

ministerieisveelaleennoodzakelijkerandvoorwaardevoorhetbeleid
vaneenanderministerie.
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2 VISIESBETREFFENDENATUURBEHOUD,NATUURBEHEERENSTREEFBEELDENVOOR
DEWADDENZEE

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

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

Indeklassiekevisie (1)isdeWaddenzeeeennatuurgebiedwaarineen
aantalanderefunctieswordtgetolereerdmitsdezedenatuurfunctieniet
belemmeren.Intensiefbeheerisnoodzakelijkomlandschapselementenals
kwelders,stuifdijken,hogezandplatenetc.tebeschermenomzodoendeeen
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gevarieerdsysteemtehouden.
Indevisievandenatuurlijkeontwikkeling (2)wordtnietingegrepen
indenatuurlijkeprocessenenmenselijkgebruikisslechtsmogelijkals
deeffectenwegvallentegende 'achtergrondruis'vandenatuurlijke
dynamiek.
Indefunctionelevisie (3)gaatdemenselijke invloedveelverderen
wordthetgebiedingerichtomeengrootaantalvoordemensbelangrijke
functies (visserij,delfstofwinningetc.)optimaaltevervullen,echter
welzodanigdatdeecologischeprocessenvanhetsysteemdoorgangkunnen
vinden.Doormiddelvannatuurbouwkaneengroterediversiteitvan
biotopenensoortenwordenbereikt.
IndehuidigepraktijkvanhetbeheervandeWaddenzeezijnde
verschillendebasisvisiesteherkennen.Deverschillendevisieslijken
heterovereenstezijndatvoorditrelatiefweinigbeïnvloedegebiedde
visievannatuurlijkeontwikkelingteprefererenis.Vanuitelksectoraal
belanggezienwordtmeestalechterdefunctionelevisieaangehouden,
d.w.z.optimaalgebruikvanhetgebiedtenbehoevevandeeigensector
rekeninghoudendmetdenatuurfunctiezoalsverwoordindeklassieke
visie.
Devisiesvanderijksoverheidzijnvastgelegd ineenaantalbeleidsnota'szoalshetNationaalMilieubeleidsplan,hetNatuurbeleidsplanende
3eNotaWaterhuishouding.Opgrondvandezevisieswordensomsimpliciet
aldannietgekwantificeerde streefbeeldenontwikkeld.Dezestreefbeelden
gaanuitvaneenreferentie (ookminofmeergekwantificeerd)maarhouden
rekeningmeteenaantalsectoralebelangenalsrandvoorwaarde.Hetbeleid
betreffendehetbeheervandeWaddenzeeisvastgelegd indePKB.Dezekan
gezienwordenalseengebiedsgerichteuitwerkingvandenationale
plannen.Alshoofddoelstellingvoorhetbeleidgeldt 'debescherming,het
behoudenwaarnodighetherstelvandeWaddenzeealsnatuurgebied'.Met
eenaantalrandvoorwaardenzoalskustverdediging,visserij,scheepvaart
etc.moetrekeningwordengehouden.
DedoelstellingenuitdePKBwordenconcreetuitgewerkt indeAlgemene
Beheersvisie.DeAlgemeneBeheersvisieheefteenoverkoepelendefunctie
engeeftalgemenerandvoorwaardenvoordeverschillendeactiviteiten.De
eventueleeffectenvandesectoraleactiviteitenwordengetoetstaande
hoofddoelstelling.Datgebeurtvoorelkesectorafzonderlijkennietvoor
eencombinatievanactiviteiten.
UitdePKBblijkteenduidelijkevisieopbeleidenbeheer inhet
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waddengebied.Dezevisieisechterzoalgemeendatergeengekwantificeerdstreefbeelduitafgeleidkanworden.IndeAlgemeneBeheersvisie
wordeneenaantal (vooralkwalitatieve)streefbeeldentegenelkaar
afgewogen.Opgrondvaneengedegenargumentatiewordtgekozentestreven
naareenzonatuurlijkmogelijketoestandwaarinbijuitzondering
corrigerendkanwordenopgetredeningeval (doormenselijkeactiviteiten)
voordeWaddenzeekarakteristiekeprocessenofsoortenorganismenernstig
bedreigdworden.InhetkadervandeAlgemeneBeheersvisie isgeen
gekwantificeerd streefbeeldvoordeWaddenzeeontwikkeld.Zowelinhet
NationaalMilieubeleidsplanalshetNatuurbeleidsplanontbrekeneveneens
gekwantificeerdestreefbeelden.Inde3eNotaWaterhuishouding
daarentegenwordteenglobaal,hoofdzakelijkkwalitatiefstreefbeeld
ontwikkeld.Datglobalestreefbeeldisvertaaldnaartoetsbare
doelstellingenvoorhetbeheerinhetWaddenactieplan.Voorhet
streefbeeld isuitgegaanvaneenreferentiewaarvoordetoestandvande
Waddenzee in1930grotendeelsmodelstaat.
Onafhankelijkhoeeenstreefbeeldgedetineerdwordt,voorhetbereiken
ervanishetnoodzakelijkconcretekwaliteitseisen (grens-enstreefwaarden)teontwikkelenvoordeecologischeenruimtelijkekwaliteiten
dievanwaterensediment.

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

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

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

pouchetiï

wordenkolonies gevormd

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

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

Hoge platen, stranden en strandvlakken. Eenqua geomorfologische
structuur bijzonder dynamisch gebiedwordt gevormd door dehogeplaten,
stranden en strandvlakten. Stranden enhoge zandplatenworden gevormd op
plaatsenwaar door stromingen, golvenofwind zand afgezetwordt.Hoge
zandplatenbevinden zich inenrond de zeegaten. Debelangrijkste hoge
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zandplatenbinnendezeegatenzijnHengst,Richel,Engelsmansplaaten
Simonszand.BuitendezeegatenzijndatdeNoorderhaaks,Engelschhoeken
Bornrif.DeEngelschhoekisdelaatstejarenzeersterkgeërodeerd.
Strandenwordengevormddoorgolven.Indezomerwordtopstranden
zandgetransporteerdvanhetgebiedbenedendelaagwaterlijnnaarde
duinvoet.Hetstrandisdanrelatiefsteil.Indewintertreedterosie
vandeduinvoetopenwordtzandafgezetbenedendelaagwaterlijn.Het
strandwordtdanvlakker.
Zandplatenwordengevormddoordestromingenindezeegaten.Inde
zeegatentrektdevloedstroomlangsdekoppenvandeeilandennaarbinnen
enzetzichalseenrechtenietvertaktestroomnaarbinnenvoort.De
ebgeulenlopenbinnenhetestuariumlangsdekoppenvandeeilandenende
ebgeullooptvrijrechtdoorinzee.Dezeezijdevandeeilandenwordt
danookgeërodeerddoordevloedstroomendebinnenzijdedoorde
ebstroom.Tussendeeb-envloedgeulenontstaanzandbanken.Langsonze
waddenkustvertoontdezandbewegingeenresttransportvanwestnaaroost.
Daardoortreedtinhetalgemeenerosieoplangsdewestkoppenvande
eilandenensedimentatiebijdeoostpunten.Ookopdeplatentredendeze
processenop.Degeulenverplaatsenzichineenrichtingmetdewijzers
vandeklok.Opeenkalezandvlaktekandoordewindsomsduinvorming
optredenindevormvanparaboolduinen.Meestalzaleeneersteaanzet
echtergestimuleerdwordendoorplantenalszeeraketenloogkruiddiein
hetvloedmerkgroeien.Dezandvangendefunctievandezeeenjarigeplanten
wordtlaterovergenomendoorbiestarwegrasenstrandkweek.Opdatmoment
kanmenalvanechteduintjesspreken.Alsdezeduintjeszohoogzijndat
devegetatiehoofdzakelijkonderinvloedstaatvanzoetwaterneemt
helmgrasdefunctiealszandvangerover.
Alsditproceszichvoortzet,kaneenstabielduingevormdworden.Op
demeestestrandenenhogezandplatenisdedynamische invloedvanwind
enwaterechterzogrootdatenigevegetatiesuccessienietkanoptreden.
Opdeeilandenisinhetverledendeduinvormingopdezandplaten
gestimuleerdzodatstuifdijkenzijngevormd.Alsindeluwtedaarvanslib
bezinkt,kunnenkweldersontstaan.OpTexelenAmelandzijndemeestevan
dezogevormdekwelderslateringepolderd.

-30-

3.1.1 Prognosevandeontwikkelingvanhydraulica,geomorfologische
structurenentroebeling
Hydraulica. Zoalsverwachtkanwordenineendynamischsysteemalsde
Waddenzeezullengeulenenplatenzichverplaatsen.Indelenvanhet
systeemtredencyclischeprocessenopmeteenperiodevanenkele
tientallentothonderdenjaren.Tengevolgevandezeveranderingenzullen
stroompatronenveranderenwaardoorlokaalzowelstroomsnelheidals
getijamplitudenkunnenveranderen.VoordeWaddenzeealsgeheelgezien
zalhetalgemenehydraulischebeeldechterhetzelfdeblijven.Watbetreft
dehydraulicakunnennogwatnaijleffectenverwachtwordenalsgevolgvan
deafsluitingvandeZuiderzeeenLauwerszee.Dezeveranderingenzullen
voortdurentotdateenstabielemorfologischesituatiebereiktis.
Degevolgenvandezeespiegelstijgingzijnnognietduidelijk.Alsde
sedimentatiegrootgenoegisomdegemiddeldestijgingbijtehouden,zal
dehydraulicanietwezenlijkveranderen.Delaatstejarenstijgthet
hoogwaterechtersnellerdanhetlaagwater.Degetijamplitudeneemtdus
toewattotgevolgheeftdatookdestroomsnelhedenindegeulen
toenemen.
Morfologie. Tengevolgevandehydraulischeveranderingennahet
afsluitenvandeZuiderzeeenLauwerszeevindennogsteedsmorfologische
aanpassingenplaats.BijdeLauwersmeer isdesituatieredelijkgestabiliseerdmaarverwachtkanwordendathetwantijvanSchiermonnikoog
weerenigszinsinwestelijkerichtingzalterugschuiven.
DoordeuitbreidingvanhetvloedbekkenvanhetzeegatvanTexelin
oostelijkerichtingisdesedimentatielangsdeFriesekusttoegenomen.
Ditgebiedblijftookindetoekomsthelemaalachterineengroot
kombergingsgebied liggenzodataangenomenmoetwordendatdaarevenalsin
delaatstedecenniasterkesedimentatiezaloptreden.Ookinhetgedeelte
langsdeAfsluitdijkmoetnogzeerveelsedimentatieoptredenvoordateen
evenwichtstoestandbereiktis.Thijsse (1950)schatdezehoeveelheidop
3
ongeveer1miljardm .Hetzalnogminimaaltweehonderdjaarduren
voordateenevenwichtssituatiebereiktzalzijn.
Alsdeindelaatstejarengeconstateerde toenamevandegetijamplitudedoorzet,zalhetmorfologischkaraktervandeWaddenzeeenigszins
veranderen.Bijeengroteregetijamplitudehoortvannatureeensysteem
methogereplatenendieperegeulen.Zoweldesedimentatie langsde
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randenvanhetsysteemalsdeverhogingenvanplatenenverdiepingvan
geulenisaangetoonddoorhetovereenlangeperiodevergelijkenvan
lodingskaarten.Erkanverwachtwordendatdezeontwikkelingzichzal
voortzetten.
DelaatsteeeuwenheeftdeWaddenzeedenatuurlijkezeespiegelstijging
d.m.v.sedimentatiegoedkunnenbijhouden.VolgensDronkers (1984)heeft
deWaddenzeedetypischevormvaneensediment-importerendsysteem.Omdat
derivierengeenzandaanvoeren,moethetzandindeWaddenzeeafkomstig
zijnuitdeNoordzee.DekusttussenDenHelderenAmelandisdelaatste
honderdjaarongeveer200-300mafgeslagen(Veenstra1971).Volgens
Eysink (1979)isditvoldoendezandomindeWaddenzeedenatuurlijke
zeespiegelstijgingbijtehouden.Bijeenzeespiegelstijging (35-80cm
pereeuw)diealgemeenverwachtwordtalsgevolgvanhetbroeikaseffect,
eenzandhongerdienogbestaatindebuurtvandeAfsluitdijkeneen
bodemdalingtengevolgevangaswinningmoetervanuitgegaanwordendat
hetzandtransportnaardeWaddenzeezalverdubbelen.Menmoetervan
uitgaandathetonmogelijkisdekusterosietegentegaan.Opdestranden
enduinenlangsdeNoordzeekustwordtdanzandonttrokken.De
sedimentatieindeWaddenzeegaatdanweltenkostevanerosievande
eilandentenzijd.m.v.zandsuppletiezanduitdedieperedelenvande
Noordzeeaangevoerdwordt.
Erkandusgeconcludeerdwordendatdemorfologischeopbouwvande
Waddenzeelokaalzalveranderenmaardateenkarakteristieksysteemvan
geulenendroogvallendeplatenwaareennatuurlijkedynamiekheerst,zal
blijvenbestaan.Alleeningebiedenwaaropgroteschaalzandwordt
gewonnen,zijneraanwijzingendatdeerosieindeomgevingtoeneemt.
Daardoorwordenplatenkleinerengeulendieper.Indezerapportage
wordenreguleerbaremenselijkeactiviteitenechternietmeegenomenbij
hetbeschrijvenvaneenprognoseendedaarvaninvoorkomendegevallen
afgeleidereferentie.
IndemorfologievandeWaddenzeeenvooraldebuitendelta'streden
cyclischeprocessenmeteenfrequentievantientallentothonderdenjaren
op.Zeerkarakteristiekeenwaardevollegeomorfologische structurenzoals
hogeplateneneilandenverdwijnenopdeeneplaatsenontstaanelders.
Langsdekustenindezeegatenvindteenzandtransportplaats.Zolang
eilandenofhogeplatenindeaanvoerrouteliggen,zullenzeblijven
bestaan.Alszeerbuitenkomen,zullenzeverdwijnen.IndeNederlandse
Waddenzeezijnhogeplatenenzandbankenindebuitendelta'senEemsen
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deeilandenRottumerplaatenRottumerooggoedevoorbeelden.Bartholdy&
Pejrup (1990)gaanerzelfsvanuitdatpogingenomeilandente
beschermendoorhetstabiliserenvanduinenuiteindelijkdesedimentverliezenstimuleren.Tijdensstormenvindttochafslagplaatsterwijl
hetduindoorverstuivingopeenmeernatuurlijkeenstabielepositiehad
kunnenliggen.

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

halftijongeveer2900x10 m wateraanwezig.Alsergemiddeld60mg/l
slibaanwezigis,iserdus177000tonslibinsuspensie.Erishierbij
noggeenrekeninggehoudenmethetslibindewaterlaagvlakbovende
bodem (fluidmud)datlokaalzeerbelangrijkkanzijn.Dewatermassa
pendeltheenenweerenalshetslibergenszoukunnenbezinken,zoudie
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watermassadushelderworden.InhetkustgebiedvandeNoordzee isechter
jaarlijksvoldoendeaanwezigomdegesedimenteerdehoeveelheidweeraan
tevullen (tabel1).

Tabel1. DehoeveelhedenslibdieperjaarinhetNederlandsekustgebied
beschikbaarzijn(naarMcCave (1981)enPostma (1982)).

Bron

Hoeveelheidperjaarintonnen

Schelde

0,7-1 x10 6

Vlaamsebanken

1-3

x 10b

Rijn,Waal,Maas

3,8

x 10b

(marienslib)

4

x10 6

IJsselmeer

0,2

x10 6

Eems

0,16

x10 6

BaggerstortRotterdam

3.2Debelangrijkstebiologischeprocessen
3.2.1 Inleiding
HetecosysteemvandeWaddenzeewordtinbelangrijkemategestuurddoor
processendieonderlinggekoppeldzijn.Schematischkandatalsvolgt
wordenweergegeven:

primaireproduktie

consumptie

zonneenergie
afbraak

Depijlengevenaandatstofstromenoptreden.Inprincipekaneen
ecosysteemdraaienalsgeslotensysteemwaarbijvanbuitenalleenenergie
wordttoegevoerd.Inbrengvanmaterieisnietnoodzakelijk.Omdatde
meesteecosystemeninopenverbindingstaanmetnabijgelegensystemen
zalerwelimportenexportoptreden.OokindeWaddenzeeisdathet
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geval. Indien de importvan organisch materiaal en/of voedingsstoffen
groter isdan de export iser sprakevan eutrofiëring. Inde Waddenzee
worden zoweluit deNoordzee als IJsselmeer grotehoeveelheden organisch
materiaal ennutriënten aangevoerd. De opgeloste nutriënten zijn direct
beschikbaar, denutriëntenuithet organisch materiaalpas na afbraak.
Omdatbiologische processenmet elkaar inverbinding staan,heeft een
toenamevan denutriënten gevolgenvoorhet gehele ecosysteem. Het
concreetvoorspellenvan de effecten isechterveelmoeilijker dan
achteraf eenverklaring gevenvan dewaargenomen effecten.
Door de eutrofiëringneemt deprimaire produktie toe. Deze toename kan
zich echtermanifesteren ineen toenamevankleinebodemalgen (fytobenthos), macroalgen (zeesla etc.)of fytoplanktonwaarbij weer onderscheid gemaaktmoetworden tussen de eetbarevormen zoals diatomeeënen
flagellaten envoor demeeste organismen oneetbare soorten zoals al dan
nietkolonievormende microflagellaten (b.v. Phaeocystis).

Inwelke vorm

de toegenomenprimaire produktie zichmanifesteert,hangt onder andere af
van factoren als troebeling,beschikbaarheid vanniet door menselijk
handelenbeïnvloede voedingsstoffen zoalskiezelzuur, ontwikkeling van
zoöplankton of filterende schelpdierenetc.
Toenamevan algen zal 'snachts ennahet afsterven een verhoogde
zuurstofconsumptiebetekenen. Lokaalkunnendaardoor problemenveroorzaaktworden. Toenamevan algenbetekent inprincipe eenverhoogde
beschikbaarheid vanvoedselvoor zoöplankton enbodemdieren. Inde
praktijkblijkt echter eengroot deelvan de door eutrofiëring veroorzaakte toegenomen algenbiomassa tebestaanuitvoor suspensie-eters
niet-eetbare soorten. Deze zinkennaar debodem enworden daar,na
eventueel eerst tendele tezijnafgebroken doorbacteriën, geconsumeerd
door sediment-eters (meestalwormen enhet nonnetje)enkomen dusniet of
nauwelijks tengoede aande filtreerders (mossel,kokkel e t c ) ,

3.2.2 Ontwikkelingen totnu toe
De toevoervanvoedingstoffen uit deRijnnaarhetkustwater van de
Noordzee is sinds 1950 zeer sterk toegenomen. Fosfaat nam toemet een
factor 5-7 en stikstofverbindingen met een factor 2-4. Inde Noordzee
heeft een toenameplaatsgevondenvandeprimaire produktiewaardoor meer
organischmateriaal indeWaddenzee geïmporteerd werd.
Een deelvanhet Rijnwater komtviahet IJsselmeer rechtstreeks de
Waddenzee binnen. Door debufferende werkingvanhet IJsselmeerwerden de
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voedingstoffenuithetRijnwaterlangetijdinhetIJsselmeervastgelegd.
Totbeginvandejarenzeventigwasernauwelijkssprakevaneentoename
vannutriëntenbelastingviadespuisluizeninDenOeverenKornwerd.Pas
vanafongeveer1975isereenduidelijketoenamevandenutriëntenbelastinguithetIJsselmeer.DeeutrofiëringvandewestelijkeWaddenzee
wordtmomenteelvooralveroorzaaktdoordebelastingvanuithetIJsselmeereninminderematedoordeimportvanuitdeNoordzee.
Tenopzichtevandeperiodetussen1950en1960zijndegehaltenaan
stikstofverbindingen indeWaddenzeeinheteerstekwartaalvanhetjaar
verdubbeld.Indeloopvanhetseizoenwordenzeopgenomendoordealgen
eninhetderdekwartaalzijndestikstofconcentratiesvergelijkbaarmet
1960.Destikstofisdandusopgeslageninlevendeorganismenof
detritus.Deorthofosfaatconcentraties zijnindeperiode1950-1985drie
totviermaalzohooggewordenmaarditishetgevalvoorzowelhet
eerstealshetderdekwartaal.Hetfeitdatbijeentoenemendechlorofylconcentratieorthofosfaatnietmaarstikstofwelafneemttussenhet
eersteenderdekwartaalwijsteropdatfosfaatinovermaataanwezigis.
Delagestikstofconcentraties indezomergevenaandatstikstofnog
steedsbeperkendisvoordeprimaireproduktie,d.w.z.datveranderingen
indestikstofbelastingdirectegevolgenhebbenvoordeprimaire
produktie.
Eengoedbeeldvandegevolgenvaneutrofiëringopprimaireensecundaireproduktie ismoeilijkteverkrijgen.Indewinterisdeprimaire
2
produktie20-30mgC/m/dag.Tijdensdevoorjaarspiekstijgtdewaarde
2
gedurendekortetijdtot700mgC/m/dagomdaarnaweeraftenemen.In
dezomervindtopnieuweenstijgingplaatstot800-1000mgC/m/dag.

2

Alleenzeerregelmatigemetingenkunnenduseeneventueletrendovereen
aantaljarenzichtbaarmaken.
Indeverschillende seizoenenzijnhetverschillendesoortendiede
primaireproduktievoorhunrekeningnemen.Tijdensdevoorjaarspiekontwikkelenzichvooraldiatomeeëndievoorhunontwikkelingbehalvestikstofenfosfaatooksiliciumnodighebben.Zodrahetsiliciumverbruikt
is,gaatdediatomeeënstandachteruitennemendeflagellatentoe.
Deeutrofiëring indeWaddenzeelijktvooraleffecttehebbenopde
duurvandebloeivandekolonievormendemicroflagelaat
pouchetii.

Phaeocystis

Bijafstervenvandekolonieskaneensterkeschuimvorming

optreden.Inhetbeginvandejarenzeventigduurdediebloei10-20dagen
terwijlnu100-150dagennormaalis.Tussen1971en1989isookhet
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aantaldagenmethogedichtheid (>1000ml )aandiatomeeëngeleidelijk
toegenomenvan20tot150.Echterookin1969en1970kwamendezealgen
almeerdan100dageninhogedichthedenvoor (Cadée1986a,1986b).Het
isopvallenddatdegemiddeldechlorofylconcentraties inzomer,winteren
najaartussen1950en1983nietzijntoegenomen (Cadée1984).Hetisniet
duidelijkofditeengevolgisvanverhoogdegraasdruk.Inhetvoorjaar
wasweleenduidelijketoenamezichtbaar.Geconcludeerdkanwordendat
gemiddeldovereenjaardechlorofylconcentratie endeprimaireproduktie
toegenomenzijn.Dezetoenamemanifesteertzichvooralalseentoename
van Phaeocystis.

Bovendienzijneraanwijzingendateutrofiëring inde

zomerdeontwikkelingvangiftigealgenstimuleert.
Eriseengrotehoeveelheidgegevensbeschikbaaroverdichtheiden
produktievanbodemdierenvanaf1970.Debiomassavandebodemdierenis
delaatstetwintigjaarongeveerverdubbeld (Beukema6eCadée 1986).Van
de27frequentvoorkomendesoortennamen12soortensignificanttoeen13
soortenvertoondendusdanigefluctuatiesdatgeenconclusiesover
veranderingengetrokkenkunnenworden.Bijdezelaatstesoortenwordtde
dichtheid ineenperiodebepaalddoorhetaldannietaanslaanvande
broedval.Dematevanbroedvalisafhankelijkvan 'toevallige'factoren
zoalswintertemperatuur,deaanwezigheidvanpredatorenetc.
Detoenamevandebiomassawordtvooralveroorzaaktdoordetoename
vankortlevendesoortenmaardezesoortenzijnookverantwoordelijkvoor
2
degrotefluctuatiestussenjaren,b.v.in1980ca.7g/m enin1981ca.
2
30g/m (Beukema1989).
Hetisopvallenddatdetoenamevandebiomassavooralhetgevolgis
vaneentoenamevanhetaantalorganismenpervierkantemeterennietvan
eengrotere individuelegroeisnelheid.Alleenbijhetnonnetjeis
aangetoonddatdeproduktieperdierindeperiode1979-1984is
verdubbeldt.o.v.1970-1978.Degroeivanhetnonnetjewordthoofdzakelijkbepaalddoordevoedselsituatie ineenzeerkorteperiodeinhet
voorjaaralsdetemperatuurgeschiktisvoordegroei.Alsdepotentiële
groeiperiodeendebeschikbaarheidvanalgen (vooraldiatomeeën)niet
goedopelkaarafgestemdzijn,treedtindatjaarslechtegroeiop.
Alleennaeengrootaantalmeetjarenkunnendaaromstatistischverantwoordeconclusiesgetrokkenworden.Deproduktievandekokkelismet
uitzonderingvanenigezeerhogeuitschieterst.g.v.goedebroedvalvanaf
1975ongeveerconstant.
Hetfeitdatorganismenbijeengroteredichtheidtochevengoed
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groeien als eerder bij een lagere dichtheid geeft aandat er een
vergelijkbare hoeveelheid voedsel per individubeschikbaar is.De
voedselbeschikbaarheid indevestigingsperiode kan ookvan invloed zijn
ophetwel ofniet slagenvandebroedvalmaarwaarschijnlijk spelen dan
ookmeer factoren eenrol.
Geconcludeerd kanwordendatde toegenomen eutrofiëring eenhogere
algenbiomassaenprimaire produktie mogelijkmaakt. Indezelfde periode
isook de secundaire produktie toegnomen.Met dehuidige kennis ishet
echter onmogelijk tevoorspellenbijwelke soortenveranderingen zullen
optreden als de eutrofiëring toeof afneemt.Er zijnwel aanwijzingendat
de schelpdierenvooral profiterenvan eentoenamevandiatomeeën en dat
eutrofiëring vooral effectheeft op de alg Phaeocystis

die voornamelijk

door sediment-etersalsvoedsel gebruiktkanworden.
Het isniet duidelijk inhoeverre eutrofiëring direct of indirect een
invloedheeft gehad ophetvoorkomenvanmacroalgen (Ulva etc.)of
zeegrassen. Hiernaarwordtmomenteelwel onderzoekverricht.Als er een
invloed zou zijndan zouden daarmee misschien een toenamevan de
macroalgen ende daarmee samenhangende lokale zuurstofloosheid almede een
achteruitgang van de zeegraspopulatie verklaard kunnenworden.

3.2.3 Prognose voor debelangrijkste biologische processen
Hetbeleid iserop gericht denutriëntenbelasting vanhet oppervlaktewater sterk terug tedringen. Doornalevering uithet IJsselmeer zal dit
niet direct merkbaar zijn indeWaddenzee. Stikstofverbindingen verdwijnendoor denitrificatieprocessen uithet ecosysteem. Fosforverbindingen
wordenwellicht enigszins naar deNoordzee geëxporteerd envoor een deel
opgeslagen insedimentatiegebieden. Menkan erechtervanuitgaan dater
nog zeer lange tijd enwellicht altijd eenovermaat aan orthofosfaat
aanwezig zal zijn.Omdat stikstof eenbeperkende factor isvoor de groei
van algen zal eenafnamevan stikstofverbindingen eenafnamevan de
primaire produktie tot gevolghebben.Overhet algemeen zal dat betekenen
dat debloeiperiode van Phaeocystis

korter zalworden. Dat gaat tenkoste

vandeproduktie van sediment-etersenwellicht intweede instantie ten
kostevan de groeivanjuvenielevis engarnaal.Devooral door Phaeocystis

veroorzaakte troebeling inhetvoorjaar zalafnemen.

Er zijn aanwijzingen dat insommigejaren een grotenajaarspiek van
fytoplankton (niet Phaeocystis)

optreedt. Indiejarenvertonen schelp-

dieren (o.a.mosselen op cultuurpercelen) eenzeer goede groei en
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kwaliteit. Bij eenvermindering van de eutrofiëring zullen die zeer goede
jarennietmeer optreden als dehoeveelheid mosselen op depercelen op
hethuidige niveaublijft.
Eventuele negatieve aspectenvan eutrofiëring (zoals een toename van
macroalgen, afname van zeegras,optredenvan zuurstofloosheid etc.)
zullenverdwijnenbij terugdringenvande eutrofiëring.

3.3 Ecologische aspectenvan debelangrijkste subsystemen of
soortengroepen

3.3.1 Inleiding
Voor eenbeschrijving van de ecologische aspectenvan deWaddenzee kunnen
verschillende keuzes gemaaktworden. Eenuitgebreid overzicht van de
ecologievan deWaddenzee wordt gegeven in 'TheEcology of the Wadden
Sea' (Wolff 1983). Door deDienstGetijdewaterenvande Rijkswaterstaat
zijn in 1990voor een groot aantal soorten zogenaamde ecoprofielen
geschreven. Indeze ecoprofielen staat de soort centraal (uitgezonderd
het deel over kwelders) enworden de toestand ineen referentiejaar
(1930), de ontwikkeling endeprocessen en ingrepen die een effect hebben
op die ontwikkeling beschreven.Met deze en andere rapportages heeft het
beleid debeschikking over een schat aanachtergrondinformatie.
De aantallenvan sommige soortenkunneneengoede graadmeter zijnvoor
de toestandvanhetmilieumaarbijhetbeheervan complete ecosystemen
moet alleen inuitzonderingssituaties hetbeleid gericht zijn op
bescherming van soorten. Inhethiervolgende hoofdstuk staat danookhet
systeem of eengroepvan soorten centraal. Erwordthierbij van uitgegaan
dat eenbeleid gericht ophet goed functionerenvan (sub)systemende
voorwaarden schept dat individuele soorten kunnen overleven.
Er is eenkeuze gemaaktvoor wadplaten enhunbiota, zeegrasvelden,
kwelders, de groepwadvogels endezeezoogdieren. Door tijdgebrek enhet
feit dat eenander LNV-instituut over ruime expertisebeschikt,worden de
vissen nietbehandeld. De zeezoogdieren zijnniet zozeer gekozen omdat ze
een indicator zijnvoor de toestand vanhetmilieumaar omdat zebelangrijk zijn inhet soortenbeleid vanhetministerie van LNV enwellicht
maatregelen inhetkadervan deNatuurbeschermingswet noodzakelijk zijn
om de toenamevan depopulatie te stimuleren.
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3.3.2 Wadplaten enhunbiota
Het gebiedwestelijkvanhetwantijvan Terschelling bestaat voor
ongeveer 50%uit droogvallende platen; oostelijkvanhetwantij valt
ongeveer 80%droog.DoorDijkema (1990)zijndeverschillende typenvan
dewadplatenbeschreven en gekarteerd. Er iseenduidelijke relatie
tussen de fysische,geomorfologische en sedimentologische aspecten ende
dichtheid vanverschillende groepenorganismen. Door Beukema (1976)en
Dankers & Beukema (1981)is aangetoond datdehoogste biomassa's ende
meeste soortenper oppervlakteenheid voorkomen ingebiedenmet eengemiddelde overstromingstijd engemiddelde sedimentsamenstelling. Filtreerders
zoalsmossel,kokkel en strandgaper komen ingrote dichtheden (totmeer
2
dan 1000 gversgewicht perm )slechtsvoor tot eenhoogtewaarbij zenog
50%van de tijd onderwater zitten.Daarboven isdeoverspoelingsduur te
kort omnog optimaal te groeien.De sedimenteters zoals zeepier, slijk-

garnaal,wapenworm,nonnetje, Heteromastus,

Pygospio en

Scrobicularia

komenmeer gelijkmatig doorhethele intergetijdegebiedvoor.
Dehoogste delenvanhet intergetijdegebied (meerdan 67%droogvaltijd)zijnbelangrijk voorjuvenielenvan een aantal soortenwaarschijnlijk omdat daar depredatiedruk vanvis,garnaal etc. sterk verminderd
is. Dehoogste dichthedenvanbenthische organismen treden op inhet
gebied dat tussen 25%en60%vande tijddroogvalt (Beukema 1976, 1981).
Het sedimenttype isnaar allewaarschijnlijkheid nietvan direct
belangvoor demeeste organismen (Wolff 1973,Reise 1979,Dankers &
Beukema 1981). Omdathet sedimenttype echter eenweerspiegeling isvan
eengroot aantal factorenzoals stroomsnelheid, golfenergieen daarmee
samenhangend voedselvoorziening kunnenwel goede correlaties gevonden
worden tussende dichtheid vaneenaantal soorten enhet type sediment.
Doorhet dynamisch karaktervan deWaddenzee treden indebiotavan de
wadplaten grote fluctuaties op.Voor eendeelworden fluctuaties bepaald
doornatuurlijke processenmaar ookmenselijke invloedenkunnen grote
effectenhebben.Het afen toe ingrote dichthedenvoorkomenvanmosselbanken, kokkelbanken,velden zandkokerwormen en strandgapers heeft
natuurlijke oorzaken.Ookhetverdwijnenvan deze organismenkannatuurlijke oorzakenhebben zoals ouderdom ofweersomstandigheden. In enkele
gevallen zoalshetnagenoeg geheelverdwijnenvan oude gestructureerde
mosselbanken enoude kokkelbankenmoet de oorzaak inmenselijke
activiteiten gezochtworden.
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Ontwikkelingen totnu toe. Doorhet ontbrekenvankwantitatieve informatie over deperiodevoor 1970kan de ontwikkeling van de verschillende
soortenbodemfauna indeNederlandse Waddenzee voor 1970niet beschreven
worden.Uit Duits onderzoek (Riesen6eReise 1982)blijkt dat over een
periodevan zestig jaarhet aantal soorten gelijk is geblevenmaar dat
eenverschuiving isopgetredenvan schelpdierennaar wormen.Van de
schelpdierenbleken alleen demosselen toegenomen.Voor een groot deel
zijn deveranderingenveroorzaakt doormenselijke activiteiten. Wat
betreft demacrofaunavandewadplaten is indeNederlandse Waddenzee
kwantitatieve informatie beschikbaar vanaf 1970.Uit deze informatie
blijkt dat de dichtheidvandemacrofauna sinds die tijd is toegenomen.
Hierop isreeds ingegaan inhoofdstuk 3.2.2. Er zijnechter aanwijzingen
dat de dichtheid op deplaten rond 1970relatief laagwas (VanderVeer
1989).
Omdat droogvallende mosselbanken goed zichtbaar zijn,zijn er over een
wat langere periode schattingen over dehoeveelhedenbeschikbaar. De
grote fluctuaties komen totuiting intabel 2.Uit de tabelkan opgemaakt
worden dathetmosselbestand op dedroogvallende platenheeft gefluctueerd tussen 6en 200milioenkg.Ten dele zijnnatuurlijke oorzaken
hiervoor verantwoordelijk maar eengroot deelvan de fluctuaties wordt
veroorzaakt door de visserij.

Tabel 2.Mosselbiomassa op droogvallende platen indeWaddenzee (naar
Dankers &Koelemaij 1989).

Jaar

Westelijke Waddenzee
x 10 6kg

1949

Oostelijke Waddenzee
x 10 6kg

16

1955

45

1961

180

1971

7

142

1977

24

1978

17

50

1987

1

5.5
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Figuur1. MosselbankenonderAmelandtussen1966en1988(Dankers&
Koelemaij1989).
Hoewelmosselbankensteedsopnieuwontstaanenverdwijnen,ishet
duidelijkdatzemeestalweeropdezelfdeplaatsenliggen(fig.1)Als
mosselzaadvaltoprestenvanoudebankenwordenrelatiefstabielebanken
gevormddiebestandzijntegenstorm.Injarenmetgoedebroedval
ontstaanookmosselbankenopzandigeondergrond.Omdatdiemosselenna
enigetijdbovenopeenlaagfijnslibliggen,zijnzeerggevoeligvoor
stormen.Maareenkleindeelvandezebankengroeituittotgestructureerdeoudebankenmetmosselenvanverschillendeleeftijdsklassen.

Prognosevoordewadplatenenhunbiota. Omdathetvoorkomenvande
verschillendesoortenbodemfaunaopdewadplatenvooreenbelangrijkdeel
bepaaldwordtdoorhydraulischeengeomorfologischeprocessenenweersomstandighedenishetnietmogelijkomvooreenbepaaldjaaraantegeven
hoedepopulatiesvandeverschillendesoortenzullenzijnopgebouwd.
Gemiddeldovereenaantaljarenkanmenervanuitgaandathetaantal
soortenvergelijkbaarzalzijnmetdesituatieinhetverleden.Het
belangvanindividuelesoortenkanechternietvoorspeldworden.De
totalebiomassaisafhankelijkvandematevaneutrofiëring.
Doormenselijke invloeden (eutrofiëring)isdebiomassavaneenaantal
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soorten (vooralwormen ennonnetje)hoger danonder natuurlijke omstandigheden.Na afnamevan de eutrofiëring zal debiomassavan die
soortenweer afnemen. Door de grotenalevering uithet sediment enhet
IJsselmeer zalhet effectvanmaatregelen echter niet opkorte termijn
meetbaar zijn.Grote fluctuaties indehoeveelheid mosselen zullen altijd
optredenmaar het aantal envooral de structuurvan droogvallendemosselenkokkelbanken zijnbehalvevan stormen ook afhankelijkvanhet beleid
dat gevoerdwordtm.b.t.demosselvisserij.Bij ongewijzigd beleid zullen
oude gestructureerde mossel- ofkokkelbanken niet ofnauwelijksvoorkomen.Als gebiedenvoor visserij, stekenvanzagers en grootschalig
verzamelenvanmosselen geslotenworden, zullen complexe enrijkgestructureerdemosselbanken zichweer ontwikkelen.

3.3.3 Zeegrasvelden
Inhetverledenkwamen twee soorten zeegras opuitgebreide schaalvoor in
dewestelijke Waddenzee.Het groot zeegras (Zostera

marina)

bedekte ruim

15000ha inhet sublitoraal.Deze zeerkarakteristieke en dichtbegroeide
veldenverschaften eenwoonplaats aaneenaantal zeldzamevissoorten en
zijndoor eenziekte in1932 geheelverdwenen.
Eenkleine smalbladige vormvanhet groot zeegras eneenandere soort,
het klein zeegras (Zostera

noltii),

kwamenvoor op de droogvallende

platenvan deWaddenzee. Sinds 1965 ishet door deze soortenbedekte
oppervlak sterk achteruit gegaan (Polderman& DenHartog 1975).
Over de achteruitgang enhuidige statusvanhet zeegras iseenuitgebreide literatuurbeschikbaar. Deze issamengevat door DeJong &De Jonge
(1989)inhet ecoprofiel 'zeegrassen'.Daaromwordt indeze rapportage
niet diep op de zeegrassen ingegaan.

Prognosevoorhet sublitoraal zeegras. Of sublitorale bestandenvanhet
groot zeegrasnog indeWaddenzee kunnen terugkomen, isniet geheel
duidelijk.Wellicht zijndehuidige omstandigheden indeWaddenzee niet
meer geschikt voor deze soort.Over dit onderwerp bestaat enige controverse (Dankers 1989,DeJong &DeJonge 1989). Momenteelwordt onderzocht
of Zostera

marina onderWaddenzeecondities wil groeien enkan overleven

inhet sublitoraal.

Prognosevoorhet litoraal zeegras. Ook aanhet zeegras op dedroogvallende platenwordt onderzoekverricht. DoorhetRIN ende Landbouw-
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universiteitWageningenwordenindegeheleWaddenzee standplaatsfactoren
beschrevenwaarnahetmogelijkzalzijnaantegevenwelkegebieden
potentieelgeschiktzullenzijnvoordevestigingvanzeegras.Pasna
afrondingvandatonderzoekkunnenhierovernadereconclusiesgetrokken
worden.Ookwordtdanduidelijkofbeperkendemaatregelenbetreffendehet
gebruikvandieplatennodigzullenzijn.

3.3.4 Kwelders

Ontwikkelingvan1600totheden. IndeWaddenzeekomennogaanzienlijke
oppervlaktenkweldervoor.Dezekwelderszijnechtereenbescheiden
overblijfselvaneenuitgestrektlandschapvanzouteenbrakkekwelders,
veengebiedenenmerendattotzo'nduizendjaargeledeninhetgrensgebiedvanpleistoceneenmarieneafzettingenlag (Beeftink1975,Behre
1979,Griede&Roeleveld1982).Nadietijdbegonnenonzevooroudersmet
bedijkingenvanbewoondegebieden.Spoedigdaarnavondengroteinbraken
vandezeeplaats.Indezeinbrakenenlangsdebedijktekernenontstondendoorsedimentatievanzandenslibnieuwekwelders (b.v.inde
Middelzee,Lauwerszee,FivelendeDollard).Dezeinbrakenwerdenstap
voorstapbedijkt.Pasna1600luktehetomdezeedefinitiefterugte
dringenenblevenerindewisselwerkingtussenkwelderaanwasen
bedijkingsteedsminderkweldersover.Recentisnoghetkwelder-en
wadgebiedvandeLauwerszee ingepolderd.HetBalgzand,dekweldersen
zomerpoldersvanhetFriesevasteland,deGroningernoordkustende
Dollardzijnechtergrotendeelsgespaardgebleven.
Omdegedachtentebepalenwordenintabel3deoppervlaktenkwelder
opditmomentendeinpolderingenvandeafgelopenvijftigjaarvooreen
aantalgebiedensamengevat.Kwelderskunnenechterinomvanggroeien
zodateendergelijketabelnietszegtoverdeveranderingen inhet
kwelderareaal.DaaromzijnvoordeWaddenzeereconstructiesvanhet
kwelderareaalvooreenaantalpeiljarengemaakt (Dijkema1987a;daarin
wordenookdemethodeendebronnenbeschreven).Datismogelijkopbasis
vandebedijkingsgeschiedenis dieerggoedisbeschreven (o.a.Verhoeven
1976).Debedijkingendirektnaeenpeiljaarzijnalskweldersinhet
peiljaarbeschouwd.Verderzijnzoveelmogelijkherkenbaredetailsover
deliggingvankweldersvandehistorischekaartenopdehuidigetopografischekaartovergebracht.Figuur2iseenvereenvoudigde samenvatting
vanderesultaten.
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Tabel3. Oppervlaktenkwelder (incl.pioniervegetatie)eningepolderde
kweldersindeNoordwesteuropeseWaddenzeeeninZuidwest-Nederland (in
km ;*=incl.zomerpolders).

Oppervlakte

Ingepolderde

kwelderin

kweldersinde

1987

afgelopen50jaar

Nederland

72 (85*)

22

Niedersachsen

85(117*)

20

Schleswig-Holstein

51 (63*)

107

Denemarken

81

8

ZuidwestNederland

35

76

WestelijkeWaddenzee. Infiguur3zijndeoppervlaktenkweldervoorde
jaren1600,1700,1800,1860,1925en1987gegeven.Indewestelijke
Waddenzeezijnvastelandskwelders indezeperiodenauwelijksvanbelang
geweest.Deeilandkweldersdaarentegengroeideninde18eeeuwtotde
2
aanzienlijkeoppervlaktevan88,5km .Datwasmogelijkindebeschutting
vandoordemensenaangelegdestuifdijkenvanhetKoegras (1610)en
Eierland (1629).Devolledigebedijkingenvandezegebiedenin1817resp.
1835zorgdenvooreenminimaliseringvanhetkwelderbestand (fig.3).
Erzijntweeomstandighedendie (nieuwe)aanwasvankwelders inde
westelijkeWaddenzee totnutoehebbenbemoeilijkt.Allereerstzijnhier
invoorgaandeeeuwennietalleenkweldersmaarookgroteoppervlaktenwad
2
bedijkt (66km inde19eeeuw:AnnaPaulownapolder,polderWaardNieuwland,PrinsHendrikpolderenHetNoorden),eenmethodedieinde
restvandeNoordwesteuropeseWaddenzeepasdelaatstedecenniahieren
daarwordttoegepast.Daardoor iserlangsderandenweinighooggelegen
wadovergeblevenwaaropnieuweaanwaszoukunnenplaatsvinden.Inde
tweedeplaatsheeftdewestelijkeWaddenzeedoorhetgeringegetijverschileenbijnamicrotidalkarakter (Hayes1979;Dijkema1987b).
Daarbijhoreno.a.minderdroogvallendeplatenenkweldersdanineen
mesotidalsysteemzoalsdeoostelijkeWaddenzee.Datgeldtmetnamevoor
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oppervlakte kwelder
gebied

jaar

eiland

vasteland

1600
Westelijke
Nederlandse
Waddenzee
( w e s t e l i j k v a n het
Terschellinger
wantij)

1700
1800
1860
1925
1987
1600*
1700*
Friesland
(westelijk van
Zoutkamperlaag
- Reitdiep)

1800*

7&Z
»j-

1860
1925

Oostelijke
Nederlandse
Waddenzee

1987

ü

1600
Groningen
(inclusief
Schiermonnikoog
en N e d e r l a n d s e
Dollard)

1700*
1800*
1860
1925
1987

ïx'-ÄV-

**p

Totale
Nederlandse
Waddenzee

1008060 40 20 0 20 40 60 80100120140
km 2

Figuur3.OppervlaktekwelderindeNederlandseWaddenzeena1600inkm;
incl.Huisduinen.Kweldersin1985incl.deSlufteropTexel,maarzonder
zomerpoldersenpioniervegetaties langshetvasteland.*—Ameland,
SchiermonnikoogenRottumerooggelijkgesteldaandesituatie in1860(uit
Dijkema1987a).

2
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devastelandskust omdat de getijbekkens tussen debinnendelta's ende
kust niet zijn opgevuld met sediment zoals inde oostelijk Waddenzee.Als
gevolgvan de afsluiting van de Zuiderzee ishet getijverschil echter
aanzienlijkvergroot (Rietveld 1963)waardoor dewestelijke Waddenzee een
meermesotidal karakterheeft gekregen. Daardoor zouop de lange termijn
eenvergroting van deoppervlakte droogvallende platen eneen groter
aandeel kwelders mogenwordenverwacht. Daarvoor isalleenal inhet
3
getijbekkenvanhetMarsdiep 1miljard m sedimentnodigwathonderd tot
tweehonderd jaar zoukunnenduren (Thijsse 1950). Langs de randenvanhet
gebiedvindt sterke sedimentatie plaats.Voor dekwelders zijnde
vooruitzichten desondanks niet goed.Na de aanlegvan de Afsluitdijk
heeft deverhoging van dehoogwaterstand tot erosie van de bestaande
(zeerkleine)kwelders geleid. Dehuidige hoogwaterstijging (Dijkemae.a.
1988)endevoorspelde eventuele zeespiegelstijging t.g.v.hetbroeikaseffect zoudeze erosieproblemen nog kunnenverergeren.

Oostelijke Waddenzee. Vanwegehetmesotidal karakter enminder invloed
vanwindgolven zijn de omstandighedenvoor kwelderaanwas inde oostelijke
Waddenzee veel gunstiger,met name langs devastelandskust. Dat blijkt
duidelijk uit de grotere oppervlakte kwelder inFriesland en Groningen
(fig. 3)enzeker als derelatiefgeringe omvangvan de oostelijke
Waddenzee inaanmerking wordt genomen.Groningen scoorde tot in 1800
2
aanzienlijkhoger danFriesland (in1600nog 113km kwelder tegenover 35
2
km ) .Na een serie grote indijkingen aanhetbeginvandevorige eeuw
langs denoordkustvanGroningen (o.a.deNoordpolder)enna de aanleg
van stuifdijkenop deFriesewaddeneilandenisdeverhouding nu omgekeerd
2
inhetvoordeelvan Friesland (nu22 resp. 32km ).
Zowel inFriesland alsGroningenhebben langshetvasteland zeer
regelmatig bedijkingenvankwelders plaatsgevonden waarna de aanwas weer
verder ging. Het karakter vanhet landschap wordthier door deze
traditionele bedijkingenbepaald. De omvangvan devastelandskwelders en
daarmee demogelijkheid tot inpolderen isechter steedsverder afgenomen.
Datwas zowel aan denoordkust als inde inhammen (Lauwerszee, Dollard)
het geval.Daardoor zagen dekustboeren zichgeleidelijk aan genoodzaakt
de aanwas actief tegaanbevorderen doormiddelvan greppels endammetjes
(Dijkema 1983). Daarmee werd indeDollard al in 1740begonnen (Stratingh
& Venema 1855). Inhetbeginvan deze eeuwwerdmet deze methode
nauwelijks resultaatbehaald (situatie 1925 infiguur 2 ) .In 1935 begon
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destaatmetgrootschaligopgezettelandaanwinningswerken.Hetovergrote
deelvandehuidigevastelandskwelders zijnhetresultaatvandeze
werkzaamhedennietalleenindeNederlandseWaddenzeemaarookinde
DuitseenDeenseWaddenzee.
Waaraanisdeafnemendeomvangvandevastelandskwelders tewijten?De
meestvoordehandliggendegedachteisdatdeinhammendoorherbedijking
zokleinzijngewordendatdekwelderaanwasdaarisafgenomentotnormale
waardenvoordeWaddenzee.Gegevensoverdeopslibbingssnelheid inde
Dollardwijzendaarop (DeSmet&Wiggers 1960).Daardoorzijndeinpolderingendaarnagenoeggestopt.IndeWaddenzeeisdeopslibbingssnelheid
indekuststrookechterweinigveranderd (Eysink1979)terwijlde
achteruitgangvandekweldersdaarnietminderisgeweest.Hetlijkt
aannemelijkdathierdesnelheidvandebedijkingengroterisgeweestdan
deaanwasvannieuwekwelders.Daardoorisdeomvangvandekwelders
geleidelijkafgenomenendaaromookheeftmengenoegenmoetennemenmet
steedskleinerepolders.Daarkomtnogbijdatdoorbeteretechniekenen
dealgenoemdekleinerepoldersdenieuwedijkensteedsdichterbijof
zelfsverderdandekwelderrandzijngelegd.DatvondvooralinGroningen
plaats.Dedijkenb.v.200mdichternaarzeeleggen,betekentvoorde
Groningerkustnogeenseenextrakwelderverliesvanrond10km .Op

2

plaatsenwaardedijkenvooruitgeschovenophetwadzijnaangelegd
(Lauwerszee,Eemshaven)zullendekwelderszelfsvoorlangeretijduit
beeldblijven.Deafgelopentwintigjaarisdekwelderaanwaslangsde
FrieseenGroningernoordkustzelfsgaanstagnerenwaarnanuoverwegend
erosieoptreedt (Dijkemae.a. 1988).Deopslibbinginhetbegroeidedeel
isechternietverminderd (Bouwsemae.a. 1986).Deerosiewordtaande
recentehoogwaterstijgingenaanonvoldoendefunctionerenvanderijzendammentoegeschreven (Dijkemae.a. 1988).
Deomvangvandeeilandkwelderswordtopgrondvanhistorischekaarten
totaandebedijkingen (Schiermonnikoog1860,Ameland1915-1930)stabiel
verondersteld.Nadezebedijkingenzijndeoudeeilandkweldersuiteraard
verdwenenmaarervondalsneleensterkegroeiplaatsindebeschutting
2
vannieuwestuifdijken (b.v.deBosplaat16km na 1931). InFrieslandis
dehuidigeomvangvandeeilandkweldersdaardoorzelfsveelgroter
gewordendandievandevastelandskwelders.

Prognosevoorvastelandskwelders. Omdatdemeestekweldersontstaanzijn
eninstandwordengehoudendoormenselijkeactiviteitenwordenbijde
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prognose deze activiteiten indebeschouwing betrokken.
Naar aanleiding vanvoorstellen totverdergaande kwelderontwikkeling
doorMinister WinsemiusvanVROM ophet symposium 'DeWaddenzee beheerst
beheerd' (1985 teLeeuwarden) isaaneenprognose voor de ontwikkeling
vanvastelandskwelders gewerkt (Bouwsemae.a. 1986). Op grondvan de
opslibbingscijfers zoudehorizontale kwelderaanwas tussen 1985 en 2000
kunnenworden geschat op 6m perjaar inFriesland (totaal 235ha)enop
5 m per jaar inGroningen (totaal 270h a ) . Inwerkelijkheid blijkt de
horizontale kwelderaanwas deverticale opslibbing echterniet tevolgen.
Momenteel vindt zelfs erosie van dekwelders plaats.Voorhet grootste
gedeelte van deFriese enGroninger kustbedraagt na 1978 de erosie
tussen de 5 en23m perjaar (totaal 250haverlies;Dijkema e.a. 1988).
Ditverlies is toegeschreven aaneen stijgingvan gemiddeld hoogwater
(0,44 cm/jaar), een ontoereikend systeem van rijzendammenen als gevolg
van dezebeide zaken een toegenomen golfenergie.Het is dusmoeilijk om
eenverwachting van dekwelderontwikkeling van devastelandskwelders op
te stellen.Daarkomt nog de onzekerheid over eenmogelijke verdere
zeespiegelstijging als gevolgvanhetbroeikaseffect bij.Toch zalvoor
eenaantal alternatieve beheersmaatregelen een ruwe schatting van de
kwelderomvang inde toekomstwordengemaakt:
1.Het stoppenvanhet onderhoud aande landaanwinningswerken.
Vrij spoedig zullen de 1250ha aanpioniervegetaties verdwijnenwat komt
bij de 1500ha die sedert 1960al zijnverdwenen.Verwacht magworden dat
er op de grensvan depioniervegetatie endekwelder eenklif ontstaat
datmet 6m perjaar afslaat zolanghet landaanwinningskwelders betreft.
Doordat ermeer hooggelegenwadvoor dekwelder komt te liggen,zoude
erosie inde loopvande tijdkunnenverminderen. Als de oudere
boerenkwelders bereikt zijn,zoude afslagverder kunnen afnemen tot 0,5
m perjaar omdat dezebeter zijn doorworteld. Op grondhiervan wordt
gemiddeldvoor de gehelekust eentijdsduurvan globaal dertig jaar
geschatvoordat alle 750ha landaanwinningskwelders zijnverdwenen (250
hawas alverdwenenna 1978). Danresteert nog 750haboerenkwelder in
Friesland en 250ha inGroningen die langzaam afslaan.Vanplaats tot
plaats zal de afslag ergverschillend zijn.
2. Hetvoerenvan eenstabiliserend onderhoud inde landaanwinnigswerken. InDijkema e.a. (1988) isaangegeven dat i.v.m.het hierboven
gestelde eenherverkavelingvanhet dammenbestand noodzakelijk is.Inde
pionierzone dient de golfenergie teruggebracht teworden door een dichter
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patroonvanhogere rijzendammen terwijl debuitenste bezinkvelden het met
minder dammenkunnen stellen.Verder maakt een aangepaste begreppeling
diemeer op denatuurlijke processen zalwordengebaseerd deeluit van
stabiliserend onderhoud. Met dit stabiliserend onderhoud wordt verwacht
dat gebiedenmet aanwas enerosie elkaar inevenwicht zullenhouden.
Zonder deherverkavelingvanhet dammenbestand zal de onder (1)genoemde
afslagvoor een groot deelvandevastelandskust ook optreden, zijhet in
een langzamer tempo enafhankelijkvandematevanhoogwaterstijging.
3.Hetuitbreiden (ofverplaatsen)vande landaanwinningswerken. Als
menvoorherstel van inhetverledenverloren gegane vastelandskwelders
kiest, zijnermogelijkheden op dewestflank (bij Zwarte Haan in
Friesland) enop de oostflank (langs de Emmapolder inGroningen).
Westvan Zwarte Haan ligtmomenteelhetbeste sedimentatiegebied van
deNederlandse Waddenzee.Uitgestrekte subvelden zijnopgeslibd tot een
hoogte waarop zich eenpioniervegetatie zoukunnen ontwikkelen. Dehoge
golfenergie eneen stijgendhoogwaterniveauhebben dat totnog toe weten
tevoorkomen. Indien de zeespiegel blijft stijgen, ishier geen
natuurlijke aanwas teverwachten. Landaanwinningstechniekenzoudenhier
echter zeer succesvol kunnen zijn enopkorte termijnmag daarvan
ongeveer 200hakwelderaanwas wordenverwacht. Eventueel zou overwogen
kunnenworden eenslecht landaanwinningsgebied daarheen teverplaatsen.
Langs de Emmapolder zijnde landaanwinningswerken pas in 1982
verlaten. Dehoogteligging is toereikendvoorhonderdenhectaren pioniervegetaties indiendeze landaanwinningswerken wordenhervat.Zowelbij
Zwarte Haan als langs de Emmapolder zoumetbeter op de natuurlijke
processen afgestemde landaanwinningstechniekengewerktkunnen worden
omdathetnieuwe gebiedenbetreft.
4. Hetherstelvanzomerpolders totkwelders. Tussen Zwarte Haan en
Holwerd inFriesland liggen tussen de landaanwinningskwelders ende
zeedijk 900ha zomerpolders.Door aankoop van deze zomerpolders,het
afgravenvan de zomerkaden enhet (laten)ontwikkelenvan eenkrekensysteem zijnhierbetrekkelijk eenvoudig dekwelders teregenereren. De
maatregel dient gefaseerd tewordenuitgevoerd om eventuele erosie van de
voorliggende landaanwinningskwelders tijdig tekunnenwaarnemen.
Aan deverwachte zeespiegelstijging is indezeprognose voor devastelandskwelders weinig aandachtbesteed. Uit Dijkemae.a. (1990)blijkt dat
vastelandskwelders doorverticale sedimentatie een zeespiegelstijgingvan
1-2 cmper jaar kunnenverdragenwatveelmeer isdanwat voorspeld
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wordt.Welleidtzeespiegelstijgingtotverlagingvandepionierzonedie
voordekwelderisgelegenendaardoortoteenversterktehorizontale
erosievandebuitengrensvandekwelder.Demaatregelenonder (2)zijn
eropgerichtdittevoorkomen.

Prognosevoordeeilandkwelders. Voordeeilandkwelderszijntweeandere
zakenbepalendvoordetoekomstigeontwikkeling:deteverwachten
zeespiegelstijgingdoorhetbroeikaseffectenhetaldanniethandhaven
vandestuifdijken.Dehuidigeopslibbingvandeeilandkweldersisjuist
voldoendeomdestijgingvanhoogwater (0,44cm/jaar)vandeafgelopen
decenniabijtehouden(Dijkemae.a. 1990).Indiendetoekomstige
zeespiegelstijgingalsgevolgvanhetbroeikaseffectwaardenvan0,5-1,0
cmperjaarzoubereikenendezeopslibbingssnelheidniettoeneemt,
zullenvrijwelalleeilandkweldersverlorengaan.Deverwachtingvoorde
zeespiegelstijgingzitindierange (35-80cmvoordekomendeeeuw)en
daarbij isgeenrekeninggehoudenmeteeneventueleverderestijgingvan
hoogwaterofeenbodemdalingdoorgaswinning.
Degroteinvloedvandestuifdijkenopdeomvangvaneilandkweldersis
aleerderbesproken.IndewestelijkeWaddenzeeblijkenallekweldersdie
achterstuifdijkenwarengegroeidtezijningedijkt.Allepotentiële
plaatsenvoornieuwekwelderaanwaszijndaarmeeverlorengegaan.Inde
oostelijkeWaddenzee (vanafdeBosplaat)zijnermomenteeljuistmeer
eilandkweldersdaninhetverledenalsgevolgvankwelderaanwasachter
stuifdijken.Metbehulpvandestuifdijkenishetkwelderareaal inde
oostelijkeWaddenzeedustemanipulerenwaarbijdehuidigeomvangals
maximummoetwordenbeschouwd (2800ha)endesituatiein1925als
minimum (1200ha -750havoordeAmelanderpolders=450ha).Verder
vindtookopdehuidigeeilandkweldershorizontaleerosievanafde
wadrandplaats;volgensEhlers (1988)gemiddeld0,5mperjaarvoorde
geheleWaddenzee.Datbetekenteenverminderingvanca.10haperjaar
ondanksonderhoudvanstuifdijken.Daarstaatweernatuurlijkeaanwasop
andereplaatsentegenover.
Dealternatievebeheersactiviteitenendegevolgendaarvanzijn:
1.Hetstoppenvanalleonderhoudvandestuifdijken. Alsdaardoorde
stuifdijkenverdwijnenzalhetkwelderareaalopdeeilandenkunnenteruglopenvan2800hatot450ha.Daarstaattegenoverdatdedynamiekweer
eenkanskrijgt,waardoornuzeldzaamgewordenvegetatiesvanjongeontwikkelingsstadiavaneenzandigekweldereennieuwekanskrijgen
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(Westhoff1987).Bovendienzijndynamischeprocessendeenigewegwaarlangseenherstelvanhetkwelderareaalopdeeilandenmogelijkisin
gevalvanernstigeeffectenvanzeespiegelstijging.Debeschikbaarheid
vansliblijkttelaagomlandaanwinningstechnieken tekunnentoepassen.
2.Hetvoortzettenvanalleonderhoudvandestuifdijken. Erzal
plaatselijkeaangroeienafslagplaatsvinden.Indiendezeespiegelstijgingwaardentussen0,5 en1,0cmperjaarbereikt,zullenalleeilandkweldersuiteindelijkkunnenverdwijnen.Destuifdijkenzullenindat
gevalnieuwevormingvanhogezandplatenenvervolgenskwelders
tegengaan.
3.Verschillende scenario'svangedeeltelijkopgevenvanstuifdijken
incombinatiemetuitgebreidestrandsuppleties. Dezeoptiedient
technischtewordenuitgewerktmaarlijktingevalvanernstigezeespiegelstijgingtekunnenleidentothethandhavenvantussende450haen
2800haeilandkwelders.Daarbijisdanookplaatsvoordejongeontwikkelingsstadiavandezandigekwelder.

3.3.5 Vogels
Bijanalysevandeontwikkelingenvandeornithologischebetekenisvande
Waddenzeedienteenonderscheidtewordengemaakttussengegevensvande
drogedelen,d.w.z.debroedvogelsvanbuitendijksegebiedenendievan
hetnattedeel,i.e.diesoortendiehetgebiedgebruikenalsvoedselgebied.Dezelaatstegroepomvatdeelsookbroedvogels.Demeestevande
totdezetweedegroepbehorendevogelsbroedeninarctischeensubarctischegebiedenopgroteafstandvanNederlandengebruikendedroogvallendedelenvandeWaddenzeealleenalspleisterplaats,ruigebiedof
overwinteringsgebied.

Broedvogels. Devolgende (potentieel)voorbroedvogelsgeschiktegebiedenliggenbinnenhetPKB-gebied:HorsenSchorren (Texel);Vliehors,
5eKroonspolderenPosthuiskwelder (Vlieland);Richel;Noordvaarderen
Bosplaat (Terschelling);Griend;GroeneStrand;NieuwlandsrijdenHon
(Ameland);Engelsmanplaat;Westpunt;OosterkwelderenBalg(Schiermonnikoog);Simonszand;Rottumeroog;Rottumerplaat;Balgzandschorren;de
kweldersvandeFrieseenGroningsevastelandskustendeDollardkwelders.
DeNoorderhaaksendeSlufter (Texel)vallenbuitenhethuidige
PKB-gebiedmaarzijnqualandschapstypemetdevorigegebiedenvergelijkbaar.Hetzelfde ishetgevalmetdestrandenaandeNoordzeezijdevande

•53-

waddenei1anden.
Van de onder de PKBvallende gebieden iser eenaantal dat al sinds
jaren alsbeschermd natuurgebied isaangewezen. Op Griend gaat deze
bescherming al zeerver terug.Het gebied iseigendom van deDienst der
Domeinen en sinds 1916 inerfpacht enbeheer bij deVereniging tot Behoud
vanNatuurmonumenten inNederland (Abrahamse &Veenstra 1976;Natuurmonumenten 1985).Ook debroedvogelkolonies van deTexelse Schorren,de
eerste en tweede duintjesvan deBosplaat,de Oosterkwelder, Engelsmanplaat,Rottumerplaat en -oog enhet noordelijk vande Engelsmanplaat
ontstane Rifworden al sinds lange tijd alsnatuurgebieden beschermd en
bewaakt (Weijman 1980,Natuurmonumenten 1985,Mes e.a. 1980). Ze zijn
sinds 1981bovendien onderdeelvanhet StaatsnatuurmonumentWaddenzee en
onder deNatuurbeschermingswet gebracht (Dankelman 1983). De oostpunten
van demeeste waddeneilandenendeNoordzeestranden genietenvoor het
grootste deel geenbescherming. Ook deHors (Texel), Vliehors (Vlieland)
enhet Groene StrandvanAmeland zijn onbeschermd.
De afkondiging van de PKB ende inhetverlengde hiervan gelegen
aanwijzing tot staatsnatuurreservaat hebben inallevoornoemde gebieden
niet geleid totwezenlijke veranderingen indebeschermingvan de daar
broedende vogels.Dit is tendelewelhet gevalvoor deRichel,een
zandbank die inde afgelopenjaren inhoogte is toegenomen en sindshet
middenvan dejaren tachtig alsbroedplaats wordt gebruikt door
scholeksters en eenkolonievisdieven enNoordse sterns (J.van Dijk,
pers. med.). DeRichel geniet echter geenpermanentebewaking. Ook
Simonszand ligtbinnen de grenzenvanhet Staatsnatuurreservaat en geniet
evenmin eenpermanente bewaking. Door dehoogteligging isdeze plaat
echter nietbelangrijkvoorbroedvogels (Smit 1981).
Dekwelders van de Friese enGroninger kust zijndeels ineigendom van
particuliere boeren endeelsvanRijkswaterstaat. Hetbeheervan de in
particulier eigendom zijnde delenwordt inhoge matebepaald door de
landeigenaren en isnietprimair gericht ophet instandhouden of
maximaliseren vannatuurwaarden. IndebijRijkswaterstaat in eigendom
zijnde delenwordt inhet natuurtechnisch beheer wel rekening gehouden
met broedvogels.HetNieuwlandsrijd opAmeland is ineigendom enbeheer
van deB.V. Nieuwlandsrijd.Hiervoor geldt ingrote lijnenhetzelfde als
voor de door particulierenbeheerde delenvande Friesekust.Ook de
kwelders van deDollard zijnvoor ongeveer dehelft eigendom van
particulieren. Hiervoor geldthetzelfde alsvoor dekwelders van de
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FrieseenGroningervastelandskust.Sinds1981zijn350haDollardkwelder
ineigendomenbeheerbijdeStichtingHetGroningerLandschap
(Natuurmonumenten 1985).Dezeorganisatievoerteenbeheerdateropis
gerichtdenatuurwaardentemaximaliseren.
Eenvergelijkingvandeaantalsontwikkelingenvaneenvijftalvogelsoorteninviernatuurgebiedeninrelatietothunstatusalswelofgeen
beschermdnatuurgebiedenwelofgeenonderdeelzijndevanhetPKB-gebied
(tabel4)leertdaterweinigduidelijkeverschillenindeontwikkeling
vandebroedvogelbevolking zijnteherkennen.
Descholekster istoegenomeninalleindezebeschouwingbetrokken
gebiedenwaarschijnlijkonderinvloedvandelandelijketoenamevande
broedvogelpopulatievandezesoort (SOVON1987).AlleenindeSlufteren
opGriendlijkenindeperiode1970-1990demaximaalmogelijkedichtheden
tezijnbereiktwaardoorgeenverderetoenameoptreedt.
Debontbekplevier iseenweinigtalrijkebroedvogeldieopTexelinde
loopvandezeeeuwistoegenomen (enkeletientallenparenwaarvan3-16in
deSlufter)gevolgddooreenlichtedalingindeloopvandejaren
vijftig (Dijksen6eDijksen1977).DeFriesekustbiedtvoordezesoort
niethetgeschiktebroedbiotoop.Hierkomtdebontbekplevieralleen
lokaalinkleineaantallenvoorzonderdateenduidelijkaantalsverloop
indetijdherkenbaaris.OokdeaantallenopGriendzijnteklein(0-4
paren)vooruitsprakenoverhetpopulatieverloop.
TureluursblijkentezijntoegenomenlangsdeFriesekustterwijlin
deanderegebiedengeenduidelijkeaantalsveranderingenwaarneembaar
zijn.Vanwegedeafwezigheidvaneengeschiktbroedbiotoopontbreektdeze
soortopdeAmelanderHon.
KokmeeuwenontbrekenalsbroedvogelopdeHonenindeSlufter.Inhet
voetspoorvandetoenamevandeNederlandsebroedvogelpopulatie,van
25000indejarendertigtot200000in1978 (SOVON 1987),isdesoort
ooktoegenomenlangsdeFriesekustenopGriend.Inbeidegebiedenisde
toenamespectaculair tenoemen.LangsdeFriesekustissprakevaneen
toenamevan6000-7000in1974naar25100in1983 (Vijfhuizen&Haringsma
1984).OpGriendbroeddedekokmeeuwvoorheteerstin1921.Nadatde
bestrijding (eierrapen)vandesoortin1968werdgestaakt,groeidede
populatienaar10000pareninhetmiddenvandejarentachtig (Veen&
VandeKam 1988).
Detoenamevandestandvandezilvermeeuw isinbelangrijkemate
gerelateerdaanhetwegvallenvandebestrijdingvandezesoort
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Tabel4.Ontwikkelingvandebroedvogelbevolkinginvierbuitendijksegebieden
indeWaddenzee inrelatietothetwelofnietonderdePKBbrengenvanhet
betreffendegebied.Deonderscheidencategorieënhebbendevolgendebetekenis:
1) grotendeelsonbeschermdestatus,welPKBgebied:voorbeeld
Hon (Ameland).Bron:Valk1976.
2) grotendeelsonbeschermdestatus,welPKBgebied:voorbeeld
Friesekust.Bron:StichtingAvifaunaFriesland 1976,1977;
Vijfhuizen&Haringsma1983
3) beschermdnatuurgebied,geenPKBgebied:voorbeeldSlufter
(Texel).Bron:Dijksen&Dijksen1977;Dijksenmond.med.
4) beschermdnatuurgebied,welPKBgebied:voorbeeldGriend.
Bron:Veen1988.
Degekozenaanduidingenhebbendevolgendebetekenis:
sterkinaantalachteruitgegaanindebetreffendeperiode
inaantalachteruitgegaan indebetreffendeperiode
0 geenduidelijkeaantalsverandering
+ inaantalvooruitgegaanindebetreffendeperiode
++ sterkinaantalvooruitgegaanindebetreffendeperiode
nvtnietvantoepassing.Dezesoortheeftingeenvande3
onderscheidenperiodesinhetbetreffendegebiedgebroed.

1900-1950
Scholekster
Bontbekplevier
Tureluur
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief

+
0

Gebied 2

Gebied 3

Gebied 1

Gebied 4

1950-1970

1970-1990
0
0

+
-

+
0
nvt
nvt
0

Scholekster
Bontbekplevier
Tureluur
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief

+
0
?
J
0
•>

+
0
+
+
0
-

+
0
+
++
0
+

Scholekster
Bontbekplevier
Tureluur
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief

0
+
-

0
0
0

+
-

0
0
nvt
0

Scholekster
Bontbekplevier
Tureluur
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief

+
0
0
+
0
++

+
0
0
+
0
—_

0
0
0
++
+
0

+
0

+
0
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(eierrapen, t/m dejaren zestig) enaandebeschikbaarheid vankunstmatige foerageerplaatsen (o.a.vuilnisbelten) (SOVON 1987). Zoals invele
andere plaatsen inWest-Europa isook de stand inNederland sterk
toegenomen. Tussen 1968 en 1977nam deNederlandse populatie toevan
17000naar ruim 60000paren.De afname onder invloedvan eierrapen in
dejarenvijftig enzestig is terug tevinden inhetpopulatieniveau van
deHon ende Slufter. Dehieropvolgende landelijke toenamevan de
zilvermeeuwweerspiegelt zich indeperiode 1970-1990 ineen toename in
alle gebieden (tabel4 ) .De toename opGriend isbeperkt door denog
steeds plaatsvindende bestrijding terbescherming vande sternkolonies.
De standvan de inNederlandbroedende visdieven is inhoge mate
onderhevig geweest aanaantalsveranderingen. Inhet eerste deelvan deze
eeuwwerdenveel stemveren (endus sterns)verzameldvoor toepassing op
dameshoeden. Nadat in1912beschermingsmaatregelen vankracht werden
(Teixeira 1979)nam de standweer toe om indejaren zestig eennieuwe
klap tekrijgenonder invloedvanvergiftiging doormetRijnwater aangevoerde gechloreerde koolwaterstoffen. Inenkele jaren tijd daalde de
stand opGriend van 25000 in1954naar 1000 in 1963-1965 (Veen&Van de
Kam 1988). Zowel op Griend als inde Slufter maar ook op de Texelse
Schorren (SOVON 1987)heeft de stand zichdaarna nietwezenlijk hersteld.
Dit iswelhet geval langs de Friese kustwaar de aantallen stegenvan
275-325 paren in1974naar 945paren in1983 (Vijfhuizen & Haringsma
1984).
Uit tabel 4blijkt dat de aantalsontwikkelingen aande Friese kust
(onbeschermd gebiedwaar eenbeheerwordt gevoerd datmaar tendele is
gericht op instandhouding vannatuurwaarden,wel onderdeel zijndevanhet
PKB-gebied)relatief gunstig afstekenbij die inandere gebieden.Hiervoor zijn eenaantal oorzaken aan tewijzen,o.a.het feit dat inhet
natuurtechnisch beheervanRijkswaterstaat rekening wordt gehoudenmet
hetbroedseizoen zodat demeestewerkzaamhedenbuiten die periode
gebeuren. De Friese kustmag tot de relatief rustigebroedgebieden worden
gerekend waar naast de overhet algemeen intensievebegrazing weinig
andere verstorende invloeden aanwezig zijn. Inhet algemeenkanworden
gesteld datvoldoende rust envrijwaring vanverstoring tijdens de
vestigingsfase endebroedtijd eenzekere garantie isdathet gebied
geschikt isofblijft alsbroedgebied. Inprincipe kan dit ook inlandbouwgebieden en zonderverdere natuurbeschermingsmaatregelen worden
gerealiseerd.
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Broedvogels op strandvlakten. Hoewel dituit tabel4niet duidelijk
blijkt,blijven overhet algemeen denatuurwaarden van de (veelal
onbeschermde) strandvlakten op debewoondewaddeneilanden endeNoordzeestranden achterbij depotentiële mogelijkheden.Verstoring door
recreatie (ende effectenvan seizoensverbreding) ishiervan debelangrijkste oorzaak.Karakteristieke broedvogelsoorten vanditbiotoop zijn
scholekster,bontbekplevier, strandplevier, zilvermeeuw, visdief, Noordse
stern, grote sternen dwergstern.Tot deze groep behoort een aantal
soortenwaarmee het inde afgelopenjaren inhetwaddengebied slecht is
gegaan. Dit geldtmetnamevoor strandplevier endwergstern. Deze soorten
zijngedurende deze eeuwop allebewoonde Nederlandsewaddeneilandenin
aantal achteruit gegaan (Smit 1981).

Nietbroedvogels. De onder invloedvan getij droogvallende wadgebieden
vormen een zeldzaam habitattype niet alleen inNederland en inde ons
omringende landenmaar ookelders op dezeplaneet.Wolff (1989)schathet
totale areaalbij laagwater droogvallend wad inEuropa op 9300km 'Dit

2

betekent dat slechts 0,09% vanhet totale landoppervlak door intergetijdegebiedenwordt ingenomen. Dehiervoorkomende groepvogels heeft
zich inhoge mate aangepast aandekarakteristieke eigenschappen van
intergetijdegebieden. Dezevogels,inhetNederlandse spraakgebruik
veelal aangeduidmet de term 'wadvogels',omvat eenaantal soorten
eenden, ganzen,meeuwen ensterns eneen twintigtal soortensteltlopers.
De soorten die overwinteren enpleisteren langs dekustenvan Europa en
West-Afrika broeden inNoordwest-Europa, Scandinavië,hetwestelijk deel
van Siberië,op IJsland enGroenland enhetnoordoostelijk deel van
Canada. De trekwegenvan dezevogelsblijken eenvastpatroon tevertonen
terwijl ook depleisterplaatsen onderweg inachtereenvolgende jarenvaak
op eenvast tijdstip worden aangedaan.Voorbeeldenvan een dergelijke
plaatstrouw zijnbijverschillende vogelsoortenvastgesteld, zowelbij
steltlopers (Smith&Houghton 1984)alsbijbrandganzen
leucopsis)

(Branta

(Ebbinge 1989). Devoorspelbaarheid vanhet trekgedrag van

wadvogelsoortenheeft geleid tothet onderscheidenvan trekroutes (vaak
aangeduidmet deAmerikaanse term 'flyways'). Door combinatie van
gegevens uithet geheleverspreidingsgebied binnen een trekroute is
inmiddels veel inzichtverkregenvan de totale grootte van de populaties
zowel voor eenden, ganzen enzwanen (Monval& Pirot 1989)alsvoor
steltlopers (Smit & Piersma 1989). Daarnaast isook een goed beeld

•58-

v e r k r e g e n v a n de v e r s p r e i d i n g v a n deze v o g e l s in de w i n t e r p e r i o d e .
H e t feit dat er een grote samenhang b e s t a a t tussen de W a d d e n z e e en
andere w a d g e b i e d e n elders in Europa of in W e s t - A f r i k a b e t e k e n t dat de in
de W a d d e n z e e overwinterende a a n t a l l e n zowel h i e r als elders w o r d e n
b e p a a l d . D i t k a n zowel in de b r o e d g e b i e d e n h e t geval zijn als in
w a d g e b i e d e n e l d e r s op de trekroute. D i t g e g e v e n m a a k t h e t h e e l m o e i l i j k ,
zo n i e t o n m o g e l i j k , om de v o o r - of achteruitgang v a n e e n b e p a a l d e soort
te r e l a t e r e n a a n n a t u u r b e s c h e r m i n g s m a a t r e g e l e n in é é n s p e c i f i e k land of
gebied.
T i j d e n s h o o g w a t e r c o n c e n t r e r e n deze v o g e l s zich op zogenaamde
h o o g w a t e r v l u c h t p l a a t s e n . Door alle g e b i e d e n te b e z o e k e n w a a r ze k u n n e n
v o o r k o m e n e n er t e l l i n g e n u i t te v o e r e n , k a n v o o r de m e e s t e soorten e e n
v r i j b e t r o u w b a a r b e e l d w o r d e n ontwikkeld v a n de in de W a d d e n z e e aanwezige
a a n t a l l e n (Rappoldt e a. 1 9 8 5 ) . H e l a a s is h e t m a a r g e d e e l t e l i j k m o g e l i j k
om de tegenwoordig aanwezige aantallen v o g e l s te v e r g e l i j k e n m e t gegevens
u i t h e t v e r l e d e n . De organisatie v a n m i n of m e e r frequente w a d v o g e l t e l l i n g e n is n a m e l i j k p a s op gang gekomen v a n a f h e t m i d d e n v a n de j a r e n
z e s t i g e n de v a n a f dit tijdstip georganiseerde tellingen h e b b e n h e l a a s
lang n i e t a l t i j d v o l d o e n d e systematisch v e r z a m e l d e informatie opgeleverd.
N a a s t enkele fragmentarische gegevens u i t de j a r e n twintig en dertig zijn
a l l e e n de gegevens v a n e e n in 1931 g e h o u d e n simultaantelling v a n u i t een
v l i e g t u i g b e k e n d g e w o r d e n waarbij alle w a d d e n e i l a n d e n w e r d e n a f g e v l o g e n
(Van O o r d t 1 9 3 2 ) . De resultaten h i e r v a n b i e d e n w e i n i g a a n k n o p i n g s p u n t e n
v o o r een v e r g e l i j k i n g m e t recent v e r z a m e l d e gegevens omdat m a a r een
b e p e r k t deel v a n de w a a r g e n o m e n v o g e l s k o n w o r d e n gedetermineerd. In de
j a r e n v i j f t i g w e r d e n tellingen u i t g e v o e r d op V l i e l a n d (Rooth 1 9 6 0 ) e n op
de B o s p l a a t (Mörzer Bruyns & Braaksma 1 9 5 4 ) . H i e r v a n z i j n de tellingen
v a n V l i e l a n d n i e t goed b r u i k b a a r v o o r e e n v e r g e l i j k i n g m e t recente
g e g e v e n s o m d a t slechts een deel v a n de V l i e h o r s w e r d geteld e n de op h e t
o o s t e l i j k deel v a n h e t eiland aanwezige a a n t a l l e n geheel n i e t . Een
p r o b l e e m bij de interpretatie v a n de tellingen v a n de B o s p l a a t is dat bij
de in de j a r e n 1951-1953 v e r z a m e l d e gegevens tot en m e t de derde duintjes
w e r d geteld e n dat de a a n t a l l e n v a n de v e r d e r oostelijk overtijende
v o g e l s w e r d e n g e s c h a t . D i t k a n v o o r sommige soorten tot e e n ernstige
o n d e r s c h a t t i n g h e b b e n geleid. De in de j a r e n zestig v e r z a m e l d e gegevens
(Tanis 1 9 6 6 ) b e t r e f f e n m a a n d m a x i m a waarbij n a a s t de B o s p l a a t ook een deel
v a n de T e r s c h e l l i n g e r polder in de telling w e r d b e t r o k k e n . H o e w e l w e i n i g
optimaal v a n opzet levert een v e r g e l i j k i n g v a n deze oude gegevens m e t
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recentverzameldmateriaaltochbruikbareresultatenop.Bovendienzijn
hetvooralsnogdeenigegegevenswaardoorhetmogelijkiseen
vergelijkingtemakentussenrecentegegevensendieuitdejaren
vijftig.Figuur4laatziendatdeaantallenopdeBosplaatoverwinterendescholekstersnietduidelijkzijntoegenomen.Ditlijktwelhetgeval
tezijnmetdeaantallenzilverplevieren.Hetbeelddatdebonte
strandlopervertoont isvrijdiffuus.Anderegegevensvandezesoort
latenziendatdezesoortindeperiode1950-1980istoegenomeninde
maandenjuli-decemberenisafgenomeninjanuari-mei(Smit,indruk).De
kanoetstrandlopervertoonteendalendetendens.Eenvergelijkingmet
indexwaardenvoordeoverwinterendepopulatiesvandezesoortenin
Groot-Brittannië (fig.5)leertdaterovereenkomstenzijnvoorde
zilverplevierendekanoetstrandloper.Dezekwalitatiefveelbetere
gegevenskunnenvooreenaantalsoortenalseengoedeindicatieworden
gebruiktvoorontwikkelingenzoalsdiezichookindeWaddenzeehebben
voorgedaan.Eendergelijkevergelijkingisalleenmogelijkvoorsoorten
ofpopulatiesmeteenvergelijkbaartrekpatroonzoalsscholekster,
zilverplevier,kanoetstrandloper,bontestrandloperenrossegrutto.Voor
dewulpiseendergelijkevergelijkingnietgoedmogelijkaangeziener
aanwijzingenzijndathethier (tendele?)gaatomvogelsafkomstiguit
eenanderbroedgebied.Vanwegeverschillenintrekgedragenhetfeitdat
inGroot-Brittannië tendelepopulatiesuitanderebroedgebiedenoverwinteren,iseenvergelijkingmetdeWaddenzeenietgoedmogelijkvoor
soortenalskluut,bontbekplevier,gruttoentureluur.

Prognose. Uitbreidingvandebeschermingsmaatregelen inhetwaddengebied
zalleidentoteentoenamevandestandvandeeidereend.Dedirectnade
vestigingvandesoortin1925inganggezetteaantalstoenamevandeze
soort (tot6000parenin1960),abruptafgebrokenalsgevolgvanverontreinigingdoorgechloreerdekoolwaterstoffenindirectdaaropvolgende
jaren (Swennen,inTeixeira1979),geefteenindicatiedateenbroedvogelpopulatievan10000parenmogelijkmoetzijn.Ookdescholekster
neemtinhetwaddengebiednogsteedsinaantaltoehoewelstabilisatiein
eenaantalgebieden (zietabel4)aangeeftdathierdegrenzenzijn
bereikt.Mogelijkdathetterugdringenvaneutrofiëringeennegatieve
invloedopdegroeivandepopulatiezalhebben.Strand- enbontbekpleviermoetenkunnenprofiterenvanbeterebeschermingsmaatregelenen
hunvroegerepopulatiegrootteweerkunnenbereikenofzelfseenhoger
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niveau.Zilver-enwellichtookkokmeeuwenzullenwaarschijnlijkmoeten
inleverendoorverminderdevoedselbeschikbaarheid zoweldoorhetsluiten
vanopenvuilnisbeltenalsdoorhetterugdringenvaneutrofiëring.Voor
beidesoortenzijnerreedsnuaanwijzingendatdeaantallenstabiliseren
oflokaalteruglopen (Spaans&Noordhuis 1989).Allesternsoortenmoeten
kunnenprofiterenvanbeterebeschermingenhetterugdringenvanverontreiniging.Doordatnieuwebroedplaatsenbeschikbaarkomenofvoormalige
broedplaatsenweergeschiktworden,moetendevroegerepopulatiegroottes
uitheteindvandevorigeeeuwenindejarendertigtotvijftigvan
dezeeeuw(Rooth,inTeixeira1979)weerbereiktkunnenworden.Voor
bergeend,tureluurenkluutisvooralsnognietduidelijkhoedeaantallen
zichzullenontwikkelen.Hetmeestwaarschijnlijkisdatdeaantallenvan
dezesoortenzichzullenhandhavenophethuidigeniveauofietszullen
toenemenonderinvloedvaneenbeterebescherming.
Eenprognosevoordeontwikkelingvandepopulatiegroottesvande
niet-broedende soortenisnietgoedtemaken.Enerzijdsmagworden
verwachtdatverschillendepopulatieskunnentoenemenonderinvloedvan
beterebescherming inbroed-enoverwinteringsgebiedenenhetterugdringenvandejachtdruk (b.v.inDenemarken),anderzijdskanhet
terugdringenvaneutrofiëring leidentoteenveranderdvoedselaanbodvan
benthos.Eenminderintensievekokkel-enmosselzaadvisserij zouechter
weerkunnencompenserenvoorhethierdoorontstaneverminderdevoedselaanbod.Hetaantalvariabelenisechtergrootendemomenteelbeschikbare
kennisoverdedraagkrachtvanestuaria (hoeveelvogelskunnenerterecht
peroppervlakte-eenheidvoedselgebied?)istekleinvooreenduidige
uitsprakenovertoekomstigeontwikkelingen.

3.3.6 Zeezoogdieren

Inleiding. IndeWaddenzeezijnintotaal25soortenzeezoogdieren
waargenomenwaarvanééninsubfossielevorm.Demeestesoortenwarenen
zijndwaalgastenenalleendegewonezeehond (Phoca vitulina),
zeehond (Halichoerus

grypus),

tuimelaar (Tursiops

truncatus)

debruinvis (Phocoena

degrijze

phocoena)

ende

zijnalsinheemsesoortentebeschouwen.

Detuimelaarendebruinviszijnindejarenzestigbijnageheeluitde
Waddenzeeverdwenen (Reijnders&Wolff1981).Vermeldenswaardis
overigensdeobservatievandrielevendebruinvissenindeWaddenzee
beginmaart1990indebuurtvandesluizenbijDenOever(P.J.H.
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Reijnders,ongepubl.).Eeneventueelherstelendecorresponderende
aantalsontwikkelingenvandebruinvissenentuimelaarsindeWaddenzee
zullenineersteinstantieafhangenvanontwikkelingeninpopulatiesin
deNoordzee.DePKBzaldaaropalsbeheersinstrumentweinigdirecteffect
hebben.IndiendedolfijnenweeringroteaantallenindeNoordzee
voorkomen,moetdevoedselsituatie indeWaddenzeewelzodanigzijndat
dezedierendaarkunnenfoerageren.Omdatditopdemiddellangetermijn
nognietrelevantis,zullenalleendegrijzeendegewonezeehondinde
verderebeschouwingenwordenbetrokken.

Historischeontwikkelingtot1960

Grijzezeehond. Indeprehistoriewasdegrijzezeehonddemeest
talrijkesoortindeWaddenzee.UitopgravingenblijktdatinhetDeense
waddengebied tussen6000en1000v.Chr.inmeerdanvijftignederzettingenuitsluitendrestenvangrijzezeehondenzijngevonden.Inhet
Duitsewaddengebiedblijktuitfossielevondstendatertothetbeginvan
onzejaartellingalleengrijzezeehondenvoorkwamenenindeMiddeleeuwen
hetaandeelgewonezeehondenduidelijkwastoegenomen (Scheibel&Weidel
1988).Doordetoenemendebewoninginhetwaddengebiedwerdeenintensieverejachtopdegrijzezeehonduitgevoerdenna1500komenernog
vrijweluitsluitendgewonezeehondenvoor (Reijnders1978;E.Drescher,
pers.med.).Totmiddenindejarenvijftigzijnmeldingenovergrijze
zeehondeninhetwaddengebiedzeldzaam.Daarnaneemthetaantalmeldingen
toemaarofschooninbijnaallemaandenvanhetjaardezesoortwerd
gezien,werdennooitgroepenofindividuenlangerdaneenpaarmaandenop
éénplekgezien.Blijkbaarwashetleefgebiedongeschiktvooreen
hernieuwdevestigingvandesoort(VanHaaften1974,Reijnders 1978).

Gewonezeehond. Afgezienvanwatopgrondvanfossielerestenkanworden
afgeleidomtrenthetvoorkomenvandegewonezeehondzijnerweinig
kwantitatievegegevensbekend.Brouwer (1928)enHavinga (1933)geven
schattingenaandehandvantellingenmaarconcluderenzelfdatopgrond
vanhetgeregistreerdeafschotdepopulatieveelgrotergeweestmoet
zijn.OpbasisvanverschillendeaannamesgeeftHavingavoorrond1930
eenaantalvanca.2700zeehondeninhetwaddengebied.Nietalleaannames
zijnnunogteverifiëren.OpgrondvanHavinga'safschotgegevensen
evenmintecontrolerengegevensvanRussischeonderzoekersoverzadel-
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robbenberekentMohr (1952)datde zeehondenpopulatie indeWaddenzee
bijna 6000 dierenmoethebbenbedragen. De onzekere factorbij deze
berekeningenwordenvooralveroorzaakt doorhet feit dat deleeftijdsopbouwvan depopulaties nietbekend was. Een eenvoudig rekenmodel
waarbij deze informatie nietvereist is,wordt gegeven door deformule:

N

t+r

N

t -V V V F V

Depopulatiegrootte (N)inhetjaar t+1wordtberekenduit de grootte in
hetjaar t,plus denetto recruitment indatjaar R(t)N(t)enmet aftrek
van zowelhet gerealiseerde afschotK(t)alshet deelvandejongen dat
wordt geborenvoordat demoederdierenworden geschotenR(t) FK(t). Dit
model iseen combinatie van de rekenmethode gebruikt inHarkönen (1987)
enReijnders (1976). Om devroegere populatiegroottes teberekenen zijn
slechts drieparametersvereist: denetto-recruitment ratio R(t)die
gelijkwordt geacht aande groeisnelheid van depopulatie,het jaarlijkse
afschotK(t)bekend uitjachtstatistiekenendepopulatiegrootte ophet
moment dat deberekening start.Allereerst isonderzocht wathet effect
isvanverschillende schattingenvoor de recruitment R(t).Hiervoor zijn
gekozen a)0,05 = geschatte waarde voor eenbejaagde populatie (Harkönen
1987), b)0,093= de gerealiseerde waardevoor de zeehondenpopulatie in
Niedersachsen en inSchleswig-Holstein enc)0,120 = de intrinsieke
groeisnelheid, d.w.z.dat een gewone zeehondenpopulatie niet sneller kan
groeien dan 12 %perjaar.Opbasisvan de afschotgegevens isvoor die
tijd eenF-waarde van0,046 ingevoerd. Deverschillende populatietrends
zijnuitgezet infiguur 6.Uitgegaan isvan eenpopulatiegrootte van 1250
dieren in1959 toenVanHaaften (RIN)vliegtellingen inde Waddenzee
begon.Afhankelijk vanR(t)bedroeg depopulatie in1900 tussen de ruim
5500 en 12 800dieren.Het ingevoerde jaarlijkse afschot isuiteraard een
minimumschatting. Inwerkelijkheid isdathoger geweest aangezien niet
alle geborgen dieren zijnopgegeven ener ook dieren zijn geschoten maar
niet geborgen. Op grondvan ervaringen elders enanecdotische informatie
van oud-zeehondenjagers inNederland zouhet percentage onderschatting
minimaal 25%hebbenbedragen. Debijbehorende populatietrends voor de
verschillende R(t)-waarden zijn infiguur 7weergegeven. De schatting
voor depopulatiegrootte in1900zoudaarmee binnen een rangevan 7300
tot 16 800komen.R(t) isechter dichtheidsafankelijk. Inde eerste
decennia zal die ongeveer 0,05 (cf.bejaagde populatie) zijn geweest en
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Figuur 6. Historisch populatieverloop van gewone zeehonden indeNederlandseWaddenzee; a:R(t)= 0,05;b:R(t)=0,093enc:R(t)= 0,120.
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doordeverhoogdejachtdrukindejarendertigglijdendzijntoegenomen
naar0,093(cf.Duitsepopulatie).Waarschijnlijkzaldecurvevanfiguur
7bdewerkelijkepopulatietrendhetdichstbenaderen.Deschattingvan
Mohr (1952)voor1930komtdaarmeeovereen.

Ontwikkelingvan1960totheden

Grijzezeehond. Doordestringentebeschermingvandegrijzezeehondin
Groot-Brittanniëheeftdedaargroeiendepopulatieeenduidelijkeinvloed
opdeaantallenjongegrijzezeehondendienaaro.a.hetwaddengebied
migreren.VeelvandeindeNederlandseWaddenzeegevondengemerkte
dierenzijnafkomstigvandeFarneeilanden.Echterpassinds1980iser
sprakevaneenkoloniegrijzezeehondenindeWaddenzeedievoorkomtop
eenzandbanktussenVlielandenTerschellingenin1989tachtigstuks
bedroeg.DeaantalsontwikkelingvandiekolonieopdeEngelschhoekis
weergegeveninfiguur8.Hetaantalgeborenjongenfluctueertrondde
vijfperjaarsindsdelaatstevijfjarenenverderwordtdepopulatie
nogversterktdoorhetuitzettenvangerevalideerdedierendoorde
opvangcentraPieterburenenEcomare.Omdatersterfteoptreedtenervan
deuitgezettedierenengeborenjongensommigewegtrekken,isdeaanwas
nietdoorgeboorteenhetuitzettenalleenteverklaren.Immigratie
vanuitanderegebiedenmoetdaaromwordenverondersteld.Demeestedieren
wordeninmaart/aprilgezientijdensdeverharingsperiode.Daarnaneemt
hetaantalaf.Enkeledierenwordendaarnaindezomeropandereplekken
indeWaddenzeewaargenomenmaarerwordtaangenomendatdemeeste,
buitendetweegenoemdemaanden,deWaddenzeezullenverlaten.

Gewonezeehond. Nadathetaantalgeschotenzeehondeneindvandejaren
vijftigsterkterugliepdoordegedecimeerdepopulatiewerdhetheersende
premiestelsel in1961omgezetineentotaaljachtverbod.Deaantallen
namendaarnaaanvankelijktoemaarliepenna1964tochweerterugen
bereiktenhetdieptepunt in1976meteenaantalvan480stuks.Hetaantal
bleefdaarnaenkelejarenrondde500stuksenbegonna1980weertoete
nemen.In1987bedroegdeNederlandsepopulatie1055stuksmaardoorhet
uitbrekenvaneenvirusepidemie in1988endedaarmeeverbondenhoge
sterftewerdenin1989slechts535dierengeteld (fig.9).Overde
oorzakenvandepopulatieveranderingensinds1960werdeerderuitvoerig

•67-

1990

Figuur 8. Aantallen grijze zeehonden op de Engelschhoek.

1990

Figuur 9. Aantalsverloop van gewone zeehonden inhetwaddengebied van
1960 tot enmet 1989.
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gerapporteerd. Doorwaterverontreiniging voornamelijk door PCB'swerden
enworden er teweinig jongen geboren indeNederlandse Waddenzee
(Reijnders 1980,1984,1986). Dejeugdsterfte washoog inde gehele
internationale Waddenzee maarwerd door eennormaal geboortepercentage
gecompenseerd zoals inSchleswig-Holstein bleek. Inde Nederlandse
situatie isdehoge jeugdsterfte echterwel een factorvanbetekenis.De
oorzaakvoor dehoge sterfte isvermoedelijk eencombinatie van effecten
vanwatervervuiling enverstoring (Reijnders 1981). Door contaminanten is
behalve het aantal geboortes ookhet geboortegewicht lager (P.J.H.
Reijnders, ongepubl.). Aangezien er een lineairverbandbestaat tussen
geboorte- en speengewicht zullen debij geboorte lichtere dieren
gemiddeld een lager speengewichtbereiken.Doorverstoring wordt de
groeisnelheid van dejonge zeehondenverminderd endaardoor hunoverlevingskansen.Welke vande twee factoren demeest significante rol
speelt t.a.v.deverhoogde jeugdsterfte isnog onduidelijk, inelk geval
werken ze synergistisch. Naast dehoge sterfte onderjonge zeehonden
treedtvooral indejonge leeftijdsklassensterfte doorverdrinking in
fuiken op.Eenbetrouwbare kwantitatieve schattingvan deomvang ervan is
op grondvanhetbeschikbare cijfermateriaalniet te geven (Reijnders
1985). Ondanks de geringe recruitment isdepopulatie sinds 1980duidelijk toegenomen. Daarvoor zijn twee factorenverantwoordelijk: immigratie
vanjonge dierenuit andere delenvan deWaddenzee sindshet stoppenvan
dejacht aldaar enhetuitzettenvan gerevalideerde dierendoor opvangstations. Beide factoren zijnvanafhet middenvan dejaren zeventig een
rolvanbetekenis gaan spelen (Reijnders 1983, 1988a). In 1988brak een
virusepidemie uit endoor de 'zeehondenziekte'viel depopulatie terug op
hetniveauvanhetmiddenvan dejaren zeventig (Reijnders 1988a, 1989).

Prognosevan ontwikkelingen inde standvan zeezoogdieren

Grijze zeehond. Indenabije toekomst zal eenverdere ontwikkeling van
dekolonie op de Engelschhoekvoornamelijk afhangenvan de eventuele
verdere toename van de soort inGroot-Brittannië envan de geomorfologische veranderingen vanhet gebiedwaarin de Engelschhoek ligt.Wat
het eerstebetreft zijner geen aanwijzingen dat er een stabilisatie in
depopulatieaantallen inGroot-Brittannië zal optreden.Weliswaar iser
een zekere reguleringvan aantallen doorbeheersmaatregelen op deFarne
eilanden,maarhetblijkt datdedieren de totnu toeonbewoonde eilanden
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aandeoostkustgaanbezettenzoalso.a.heteilandMay.Wellichtzal
daardoordedispersie ietsafnemenmaardaarentegenzalhetaantal
geboortes inhetzeegatvanhetVlietoenemen.Opgronddaarvanzoueen
toenamevancirca7%perjaarinhetkomendedecenniumteverwachten
zijn.DeEngelschhoekvaltsindsdezomervan1990nietmeerdroogbij
hoogwatereneenaantalvan120tot140dierenisnaarschattinghet
maximumopanderebankeninhetzeegatvanhetVlie.Erisnureedseen
trenddatdierendenabijgelegenRichelopzoekenmaardeaantallenzijn
kleinerdanhetaantaldattotin1989opdeEngelschhoekvoorkwam.Mocht
dezetendensvanverandering inhoogteliggingenconfiguratiezich
doorzettendanzaldewerkelijkegroeibeduidendminderzijnenzelfstot
eenverlagingvanaantallenleiden.Erzijnmomenteelblijkbaargeen
goedealternatieveplekkenonderdehuidigeomstandighedenbeschikbaar.

Gewonezeehond. Afgezienvandedirecteinvloedvandeepidemiedie
resulteerde ineenterugvalvandepopulatiezalookdeimmigratienaar
deNederlandseWaddenzeeverminderen.Doormiddelvaneenpopulatiesimulatiemodel isberekendhoedetoekomstigepopulatieontwikkelingzou
kunnenverlopen.Deaannamesdaarvoorzijn:1)verhoogdesterftet.g.v.
deepidemie (zalna1989nietmeeroptreden),2)dereproduktiezal
hetzelfdezijnalsvôôr1988,3)dejaarklassen1987en1988zijn
grotendeels (90%)gestorvenen4)hetprocentueleaandeelvanzowelde
immigratiealshetuitzettenvangerevalideerdedierenisgelijkaandat
vanvôôrdeepidemie.Dezeaannameszijnafgeleiduitdesummiere
gegevensdietotnutoebeschikbaarzijngekomenviavliegtellingenen
analyses (leeftijdssamenstelling ensexe)vantijdensennadeepidemie
verzameldedodedieren.Debetrouwbaarheidervanisnogniettetestenen
derhalvedienendevoorspellingenoverdetoekomstigepopulatietrendsmet
enigereservetewordengewaardeerd.Erzijntweemogelijkeontwikkelingen:1)hetvirusspeeltverdergeenrolmeerbv.doormutatieof
doordatdeimmuniteitopdejongenovergaaten2)alsdedichtheidvan
dierenzonderantilichamenhooggenoegisgeworden,zaleennieuwe
epidemieuitbrekenenzalereencyclischetrendontstaan.Beide
ontwikkelingenzijnaangegeveninfiguur10.Ingevalvaneenrepeterende
trendiseencyclusvanongeveertienjaarteverwachtenenzalde
populatie,nooitmeerdan1500dierengaanbedragen.Dataantalisalseen
bovengrens tebeschouwen.Metdiedichtheidaanzeehondenzonderantilichamenkonhetvirusin1988uitbreken.Zeerwaarschijnlijkligtde
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Figuur10. Simulatiesvanhettoekomstigeaantalsverloopvangewone
zeehondenindeWaddenzee;bijgeen(—) enbijeenhernieuwde( )
virusuitbraak.
kritischedichtheidlagerendaarmeewordthetuiteindelijkepopulatieniveaulagerenzalderepetitiesnellerverlopen.Totnutoezijnte
weiniggegevensbeschikbaaromeenwaarschijnlijkheidaandeeneofde
anderetrendtoetekennen.
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4 EENREFERENTIEVOORDEWADDENZEE

4.1 Inleiding
Voorhetbeleidenhetbeheerishetvangrootbelangovereenreferentie
vandeWaddenzee tebeschikken.Onderreferentiewordthierverstaanhoe
eenzonatuurlijkmogelijkeWaddenzeeeruitziet.Hetbegrip 'zonatuurlijkmogelijk'wordtechternietaltijdconsequenttoegepast.Menselijke
ingrependiealsharderandvoorwaardengelden(b.v.dijken)wordenals
beperkingvooreenzonatuurlijkmogelijkeWaddenzeegezien.Ookkunnen
kleinschaligemenselijkeactiviteitendiealveleeeuwenplaatsvindentot
eenonderdeelvanhetnatuurlijkeecosysteemgerekendworden.Ditzal
vooralgebeurenalsdezeactiviteiteneenverrijkende invloedhebben
gehadzoalsinhetgevalvanstuifdijken.Eenreferentie isineerste
instantienoodzakelijkominhetkadervanvergunningverlening tekunnen
toetsenofeeningreepofhandelingbetekentdathetsysteemzichvande
referentieafbeweegt.Intweedeinstantieiseenreferentienodigvoor
hetbeleidomalsijkpunttekunnengebruikenbijhetontwikkelenvaneen
streefbeeld.Dooreensectoraalbeleidkanhetstreefbeeldbeduidend
afwijkenvandereferentiemaarhetisookmogelijkeenstreefbeeldte
ontwikkelendatdooringrepenenmaatregelendereferentiedichter
benadertdanbijnatuurlijkeontwikkelingmogelijkzouzijn.
Indienbijeenontwikkelingopbasisvannatuurlijkeprocessenen
beheersmaatregelendereferentienietbenaderdkanworden (b.v.door
naleveringvancontaminanten,permanenteveranderingent.g.v.deAfsluitdijk,zeespiegelstijgingetc.)ishetnuttigdeterm 'haalbaarbeeld'te
introducerenvoordesituatiediewelbereikbaarzoukunnenzijn.

4.1.1 Dekeuzevanreferenties
Eenreferentiekanopeendrietalmanierenwordenvastgesteld:1)Op
geografischegrondenkaneenvergelijkbaarsysteembestudeerdwordenof
2)binnendeWaddenzeekaneenongestoorddeelgebiedalsreferentie
geldenvoorgestoordemaaroverigensvergelijkbaregebieden.Ook
historischonderzoekkaninzichtgevenbijhetvaststellenvaneen
referentie.Hierbijmoetrekeningwordengehoudenmethetfeitdat
successiekanoptredenendatt.g.v.fluctuatiesvoordeverschillende
variabelenanderepeiljarenofgemiddeldenovereenaantaljaren
aangehoudenmoetenworden.3)Eenanderemethodeomvattheoretische
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overwegingenwaarbij op grondvan ecologische kennis wordtbepaald hoe
een systeem eruit zoukunnenzien.
Indepraktijk worden alle driewerkwijzen gevolgd om een referentie
te ontwikkelen.
Referenties kunnen op grondvan zeerverschillende parameters
beschrevenworden. Elkekeuze heeft specifieke voor- ennadelen. De meest
gebruikte parameters zijn:
- aantallen individuenvan,ofoppervlakte ingenomen door,eenofmeer
geselecteerde soorten;
- dematevan optredenvaneenaantal abiotische enbiotische processen;
-de grootte van eenaantal abiotische parameters.

Een referentie die zichricht op soorten zalveelal de aantallen van
een soort als parameter kiezen.Hetvoordeel isdatbeleid enbeheer een
relatief gemakkelijk meetbare parameterhebbenwaarmee ontwikkelingen
vergelekenkunnenworden.Het nadeel isechter datnauwelijks rekening
gehoudenkanwordenmet denatuurlijke dynamiek enverschuivingen tussen
soorten.
De referentie kan ook gebaseerd zijnopbiotische en abiotische
processen. Een systeem waar debelangrijkste processen zich natuurlijk
kunnen gedragen enontwikkelen,kan danals referentie gezienworden. Op
grondvan ecologische kennis kan getrachtworden aan te gevenwelke
soorten daarbij inwelke aantallen zullenvoorkomen zodatbij het
beoordelenvanhet gevoerdebeheer de aantallenvan eensoort toch een
indicatieve waarde hebben.Hierbij kan rekeningworden gehoudenmet de
natuurlijke dynamiek. De referentie kan dus duidelijk afwijkenvan een
historische situatie indien inhet systeem ofde omringende systemen
belangrijke randvoorwaarden veranderd zijn.Hierbij moet ombeleids- en
beheerstechnische redenenwel onderscheid gemaaktworden tussen a)
natuurlijke,b) onomkeerbare en c)omkeerbare, doormenselijk handelen
veroorzaakte veranderingen.
Een referentie gebaseerd op abiotische parameters zalveelalparameters zoals stroomsnelheden,nutriëntengehalten, concentraties microverontreiniging, zuurstofgehalten enmatevanverstoring ofvisserij als
referentie nemen.Voorstanders van dezebenadering wijzen er op dat door
te strevennaar referenties van deze parameters ervanzelf een systeem
zal ontstaan dat eennatuurlijke toestand zo dichtmogelijk zal
benaderen. Van demeeste genoemde parameters zijnhistorische waarden
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bekend of teberekenen door uit tegaanvan een systeem met zeer weinig
menselijke invloed.Voor beleid enbeheer isdit dus een zeer werkbaar
concept. Oorzakelijke relaties tussenabiotische parameters en toestand
vanhet systeem zijnmaar inbeperkte mate gekwantificeerd. Daarom ishet
niet goedmogelijk aan tegeven inhoeverre eennatuurlijk uitziende
toestand benaderd kanworden indiende abiotische parameters maar ten
dele d.m.v. beheersmaatregelen beïnvloed (kunnen)worden.
TenBrink e.a. (1990)wijzenerop dathet gebruikvanprocessen als
doelvariabele bijhetvaststellenvan eenreferentie een groot aantal
nadelenheeft. Processen sprekenmaatschappelijk weinig aanen zijn
moeilijker te definiëren en temeten danparameters van soorten.
Natuurlijk zijnvoor beheerders processen endekennis van de relatie
tussenproces endoelvariabele weluitermate belangrijk.Als de relatie
tussenproces enaantalvan een soortbekend is,kan inhet beleid
rekening gehoudenwordenmet de effectenvan een ingreep op de aantallen
van een soort enbovendien kan doorhet sturenvan eenproces de
ontwikkeling van een soortbeïnvloedworden. Eennadeel is datde
oorzaak-gevolgnetwerkenende daarmee samenhangende processenveelal niet
goedbekend zijn.Het zal daarom niet altijd duidelijk zijnwaarom
aantallen afwijkenvan eennorm ofreferentie.Het gevaarbestaat dat
beheersmaatregelen gericht ophetbereikenvan een referentie worden
genomendoor inte grijpen ineenproces datnietverantwoordelijk is
voor de afwijkingvanhet referentieniveau. Diebeheersmaatregelen hebben
danhetkarakter van symptoombestrijding.
Beleidsinstanties kunnenweluitgaanvaneenreferentie eneen daaraan
gekoppeld streefbeeld gebaseerd opprocessen.Hieraankan danook de
aanvaardbaarheid vanbeheersmaatregelen getoetstworden. Daarmee wordt
voorkomen datbeheersmaatregelen louterhetkarakterhebbenvan
symptoombestrijding.
Indeze rapportage wordt een referentie beschreven die inhoofdzaak
gebaseerd isopprocessen.Waar mogelijkwordt een indicatie gegevenvan
de aantallen die onder die omstandighedenverwacht kunnenworden. Daarmee
wordt voorkomendathetbeheer zichzal richten ophet door alleenmaar
technische maatregelen proberen tebereikenvan een op aantallen
gebaseerd, van de referentie afgeleid streefbeeld.
DeWaddenzee iséénvan demeest natuurlijke gebieden inNederland
waarbovendiennatuurlijke processenhebbengeleid toteenhoog
gewaardeerd ecosysteem. De indeAlgemene Beheersvisie geformuleerde
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beheersrichting voor primair hetbehoud,hetherstel enhet ongestoorde
verloop vannatuurlijke processen kan gezienworden als een streefbeeld.
Dat streefbeeld isgebaseerd opprocessen. Ook dat iseenredenom de
referentie waarvanhet streefbeeld wordt afgeleid tebaserenop
processen. Erwordtverondersteld dat danalle structuren, soorten
planten endieren dievannature indeWaddenzee thuishoren, zich daar
kunnenhandhaven, ontwikkelen enherstellen. De referentie kanbinnen een
aantaluitgangspunten gezienworden als een ideale situatievoor de
Nederlandse Waddenzee.Voorbeleidsinstanties dieverantwoordelijk zijn
voor het natuurbeheer kan de referentie als streefbeeld genomenworden.
Soms kanhet daarbij noodzakelijk zijnactievebeheersmaatregelen te
nemen om dit streefbeeld tebereiken.

4.1.2 Uitgangspunten
Eenaantal ontwikkelingen en ingrepen dievan invloed zijnophet
ecosysteem vanhetWaddengebied wordt gezien alsniet-beïnvloedbaar. Deze
zijnvoor hetbeschrijvenvan de referentie als vaststaande
uitgangspunten gehanteerd.
-Afsluitdijk. Daardoor ishet oppervlakvanhetWaddenzee-Zuiderzeecomplexverkleind. De geleidelijke overgangvan zoetnaar zout inde
westelijke Waddenzee isverdwenen evenals de inde Zuiderzee paaiende
haring enansjovis.Ook de getijamplitude en stroomsnelheden inde
westelijke Waddenzee zijnnuhoger danvroeger.
-Hoogwaterkeringen. Dehuidige liggingvande stormvloedhoogwaterkeringenwordt,gelet ophetmaatschappelijk belang van instandhouding,
als eenuitgangspunt beschouwd. Zomerdijkenzijnhierin uitdrukkelijk
nietbegrepen.
-Zeespiegelstijging. Door de algemeenverwachte wereldwijde zeespiegelstijging endeNoordwesteuropese bodemdaling wordt indeWaddenzee een
relatieve zeespiegelstijgingvan 35-80cmper eeuwverwacht.
-Nalevering nutriënten/contaminanten. Zelfsbijhet onmiddelijk stopzettenvanwaterverontreiniging zalnog geruime tijdnalevering optreden
uit indeWaddenzee bezonkenverontreinigd slib endoorwegsijpelen uit
op land gestorte contaminanten. Door deNoordwesteuropese bevolking ende
agrarische bedrijven zal denutriëntenbelasting vanhet oppervlaktewater
enuit de lucht altijdhogerblijven danzevannature zouzijn.
-Kwelders. Door eenwisselwerking tussennatuurlijke processen en
menselijke activiteiten zijn sinds demiddeleeuwen steeds kweldersont-
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staanenbedijkt.Demenselijkeactiviteitenhebbendeoverhandgekregen
waardoornieuwekwelderszichnietofnauwelijksnogopnatuurlijkewijze
kunnenontwikkelen.Doorlandaanwinningstechniekenwordthetkwelderoppervlakopeenhogerniveaugehouden.

Opbasisvandevoorgaandediscussiewordenvoordeinhoofdstuk3
genoemdeaspectenreferentiesontwikkeld.Hoeweldezegebaseerdzijnop
natuurlijkeprocessenishetopbasisvankennisvanhetsysteemdikwijls
welmogelijkeenindicatietegevenvanhetoppervlakvaneenbiotoopof
hetaantalorganismenvaneensoort.Waarditmogelijkis,werddat
gedaanomeenglobaleindicatietegevenwelkeaantallenineenreferentievoorkomen.Uitdrukkelijkmoetvermeldwordendatdezeaantallen
hoogstenswaardehebbenalseenijkpuntenslechtseenbeperktefunctie
moetenhebbenbijhetvaststellenvanbeleids-enbeheersscenario'svoor
hetbereikenvaneenstreefbeeld.

4.2Hydraulica,geomorfologischestructuurentroebeling
Watbetreftdehydraulicawordtervanuitgegaandatditeennatuurlijk
procesiswaaropsindsdeafsluitingvandeZuiderzeeenLauwerszee
nauwelijksmenselijkeinvloedisgeweest.Alleengrootschaligebaggerwerken,inpolderingenenkustverdedigingzoalsdijkenendammenkunnen
nogeeneffecthebbenopdehydraulica.Uitgaandevandehuidige'natuurlijke'hydraulicaligteenbepaaldegeomorfologischestructuurentroebelingvast.Slechtsovereenperiodevanveletientallentothonderden
jarenkaneenwezenlijkanderegeomorfologieverwachtworden.DewestelijkeWaddenzeezoudanmeerhetkaraktervandeoostelijkeWaddenzee
kunnenkrijgen.VoorlopigkandehuidigetoestandvandeWaddenzeewat
betrefthydraulica,geomorfologische structuurentroebeling (voorzover
veroorzaaktdoorgesuspendeerdeslib)alsreferentiewordenaangehouden.
Erzijnwelaanwijzingendatdelaatstejarendehoeveelheidgesuspendeerdslibistoegenomen.Alsdateengevolgisvandenatuurlijke
erosie-ensedimentatieprocessenmoetdatgeaccepteerdworden.Volgens
onderzoekersvandeDienstGetijdewaterenvandeRijkswaterstaatwordt
eendeelvandezetoenameveroorzaaktdoormenselijkeactiviteiten(spui
IJsselmeer,speciedumpingloswalNoord,zandwinning e t c ) . Indatgeval
zoudewaardevoortroebelingineenreferentielagermoetenliggendan
dehuidigewaarde.Naderonderzoekenanalysevanbestaandegegevensis
daarvoornoodzakelijk.
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4.3 Debelangrijkste biologische processen
Deprocessen diebelangrijk zijn inhetvoedselwebvan deWaddenzee,
worden gereguleerd door dehoeveelheid beschikbaar licht,de temperatuur
ende import enexportvannutriënten. Ook toxische stoffenkunnen een
invloedhebben.Dehoeveelheid zonlicht ende temperatuur moeten gezien
worden alsnatuurlijke nietvanuithetWaddenzeebeleid te beïnvloeden
randvoorwaarden. Devoor deprimaire produktie beschikbare hoeveelheid
licht isafhankelijkvan de overspoelingsduur vanwadplaten enhet
doorzichtvanhetwater. Deoverspoelingsduur van dewadplaten is
afhankelijkvande geomorfologische structuur endehydraulica. Zoals
eerdervoor deze parametersvastgesteld, kan ookwat betreft
overspoelingsduur dehuidige situatie als referentie aangehoudenworden.
Het doorzichtvanhetwaterwordtbepaald door dehoeveelheid gesuspendeerd dood en levendmateriaal.Het dodemateriaalbestaat uit slib en
detritus (vooral deeltjesvan geërodeerde veenbanken). De hoeveelheid
gesuspendeerd doodmateriaal isafhankelijk van de hydraulische
processen. Tenzij aangetoondwordt datdoormenselijke activiteiten de
hoeveelheid gesuspendeerde deeltjesverhoogd is,kan ookhiervoor de
huidige situatie als referentie aangehoudenworden.
Overhet algemeen leveren levende algencellenmaar eenzeer geringe
bijdrage aan devermindering vanhet doorzicht invannature troebele
zoutewateren zoals deWaddenzee.Alleen inhetvoorjaar tijdens de bloei
van Phaeocystïs

pouchetii

wordthet doorzicht inhoofdzaak bepaald door

deze alg. Omdat doormenselijke activiteiten de duurvan debloei van
deze alg toegenomen is,moet als referentie voorhet doorzichtvanhet
water eenhogerewaarde aangehoudenworden dandehuidige toestand. Omdat
doorzicht nu en inhetverledenniet op eeneenduidige manier isgemeten,
moet deze referentie doornader onderzoek gekwantificeerd worden. Omdat
dehoeveelheid algen direct gekoppeld isaandehoeveelheid beschikbare
nutriënten zalmanipulatie van dehoeveelheid nutriënten diehet gebied
bereiken debelangrijkste maatregel zijnom de referentie voor doorzicht
tebenaderen. Hiertoe dienenvoor de aanvoer engehaltenvan nutriënten
streefwaardenbepaald teworden. Indejarenvijftig werd de belasting
metnutriëntenbepaald door deafbraakvanuit deNoordzee geïmporteerd
organisch materiaal.Later ging de invoervanuithet IJsselmeer overheersen (VanRaaphorst &Van derVeer 1990). Als referentie voor de
nutriëntenbelasting zoude situatie indejarenvijftig genomen kunnen
worden. Omdat effectenvan eutrofiëring pasvanaf dejaren zeventig
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meetbaarzijn,zoudegroottevandeprimaireproduktievanbeginjaren
zeventigdereferentievoordeprimaireproduktiekunnenzijn.De
streefwaardevoordenutriëntenbelastinghoeftnietpersegebaseerdte
zijnopeenconcentratieuithetverleden.Inhetkadervaneen
natuurgerichtenormstellingkandestreefwaardezodanigzijndatde
referentievoorprimaireproduktiebenaderdwordt.Omdatdewaterkwaliteitdeverantwoordelijkheid isvanhetMinisterievanV&Wwordthierin
ditkadernietverderopingegaan.
Omdatdeoverigebelangrijkebiologischeprocessendirectofindirect
gekoppeldzijnaandeprimaireproduktieeneerdergenoemdegeomorfologischeenhydraulischeprocessenwordendaarvoorgeenreferenties
gekwantificeerd.
Dedichtheidenproduktievanwormenenhetnonnetjeindereferentie
ligtwellagerdanindehuidigetoestand.Voorsuspensie-eters isde
situatienietzoduidelijkomdatdezeorganismenrelatiefweinigprofiterenvandetoegenomenprimaireproduktiedievooraldoor

Phaeocystis

geleverdwordt.

4.4Hogeplaten,strandvlakten,wadplaten enhunbiota
Hogeplaten,strandvlaktenenwadplatenwordengevormdeninstand
gehoudendoorvannatureoptredendefysischeprocessen.Dehuidige
dynamischetoestandkandusalsreferentiewordenaangehouden.Doorhet
accepterenvandenatuurlijkedynamiekwordenookveranderingenten
opzichtevandehuidigetoestandgeaccepteerdendereferentiekandan
ooknietalseenexactvaststaandesituatiebeschrevenworden.Welkan
hethuidigeoppervlakaandezestructurenalsreferentiewaardedienen
omdatmenselijkhandelennauwelijksofgeeninvloedheeftgehadophet
oppervlakvandezevoordeWaddenzeekarakteristiekebiotopen.Hierbij
wordtervanuitgegaandatdegeomorfologische structuurookbijeen
zeespiegelstijgingvergelijkbaarblijftmetdehuidigestructuur.
Defloraenfaunaopdestrandvlaktenenwadplatenwordtvooreendeel
bepaalddoorfysischeprocessenzoalswind,stroming,golfslagendaarmee
samenhangendestabiliteitvanhetsedimentensedimentatievansliben
organischmateriaal.Ookwatdatbetreftkandehuidigesituatievoor
floraenfaunaalsreferentiewordenaangehouden.Floraenfaunaworden
echterookbeïnvloeddoordeeutrofiëringenverontreinigingvanhet
systeemendoordirectemenselijkeactiviteiten.Deeffectenvan
verontreinigingzijnnietduidelijkmaarzekernietuittesluiten.Het
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beschrijvenvaneenreferentiewatbetreftfloraenfaunazonderde
invloedvanverontreiniging ismetdehuidigekennisvanzakennogniet
mogelijk.Overdeeffectenvaneutrofiëringbestaatwatmeerzekerheid.
Hetlijktaannemelijkdatineenreferentiedegemiddeldebiomassavande
bodemdierenongeveer20gasvrijdrooggewichtpervierkantemeter
bedraagt.Ditgegevenisgebaseerdoponderzoekuithetbeginvande
jarenzeventig.Erzijnechterookaanwijzingendatindieperiodede
biomassarelatieflaagwas (C.Swennen,pers.med.).Alsoorzaakdaarvoor
wordtveelalverontreiniginggenoemd.
Voorhetbeheerishetwellichtverstandigzichniettelatenleiden
dooreenstreventothetbereikenvaneengekwantificeerdstreefbeeldwat
betreftbodemdieren.Alsgestreefdwordtnaarhetterugdringenvan
eutrofiëringenverontreinigingwordtnaverloopvantijddereferentie
bereikt.Eengekwantificeerdstreefbeeld isdanooknietnoodzakelijk
voorbeleidenbeheer.
Doordirectemenselijkeactiviteitenzijnookveranderingenten
opzichtevandereferentieaantoonbaar.Doorgoedereguleringende
moeilijkebereikbaarheidvanhetmerendeelvandeplatenzijnoverde
geheleWaddenzeegeziendeveranderingentenopzichtevandereferentie
echterverwaarloosbaar.Doorhetstekenvanzagers (Nereis

virens)

open

directlangsmosselbankenkomenindebuurtvandekustenwelminder
mosselbankenvoordanindereferentie.Watbetreftmosselbankennabijde
kustkandehuidigetoestanddanooknietalsreferentieaangehouden
worden.Degrootsteinvloedopdroogvallendemosselbankenvindtechter
plaatsdoordemosselzaadvisserij.Injarenvolgendopeenslechte
broedvalwordennagenoegalledroogvallendebankenmetjongemosselen
weggevist.Inhetjaarnaeengoedebroedvalblijfteengrootdeelliggen
maaroverhetalgemeenverdwijnthetmerendeeldoorvisserijindedaarop
volgendeeerstejaren.Wanneerbankenzeeroudenhoogworden,verdwijnen
zedoorstormenijsgang.
Tengevolgevanhetoptredenvanzeergrotefluctuaties ishet
onmogelijkeenwaardeaantegevenvoordehoeveelheidmosselenineen
referentie.Opbasisvaninformatieopluchtfoto'suithetDuitse,Deense
enNederlandsewaddengebiedkanwordengeconcludeerddatinde
NederlandseWaddenzee3200haniet-gestoordemosselbankenaanwezigmoet
zijn.Insommigejarenzaldaaropnietmeerdanenkelemiljoenenkg
mosselenaanwezigzijnmaaringoedejarenkandezehoeveelheidoplopen
totbijna200miljoenkg.
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Ookvoorkokkelsgeldtdatdestandvandezesoortdoordevisserij
vooralinslechtekokkeljarenveronderhetnatuurlijkeniveaugehouden
wordt.Ookhierkanalsgevolgvangrotenatuurlijkefluctuatiesgeen
concretereferentiewaarde gegevenworden.

4.5Zeegrasvelden

Sublitoraalzeegras.Desublitoralezeegrasveldendiebestondenuithet
grootzeegras (Zostera

marina) zijnverdwenendooreennatuurlijke

oorzaak.Hetnietterugkomeniswellichttendeletewijtenaanmenselijkeactiviteiten.Voorzoverdehuidigeongunstigeconditiesvoorhet
zeegraseengevolgzijnvandeveranderdehydraulischesituatieals
gevolgvandeaanlegvandeAfsluitdijkmoetditgezienwordenalsde
huidigenatuurlijke toestand.Demaximaalhaalbaretoestandkanduseen
geringerareaalbeslaandandereferentiediegebaseerdisophistorische
engeografischeinformatie.
Opgrondvanhistorischegegevenskangeconcludeerdwordendatineen
referentie indewestelijkeWaddenzee15000hasublitoraalzeegras
voorkomt.Opgeografischegrondenmoetechtergeconcludeerdwordendatin
vergelijkbare gebiedenindeDuitseenDeenseWaddenzeeopditmomentook
geensublitoraalzeegrasvoorkomt.BijSyltkwamhetvoor1933welvoor
maarookdaarishetdoordezelfdeziektealsinNederlandverdwenen.
Onderzoeknaardeleefomstandighedenvanzeegrasheeftduidelijk
gemaaktdatsublitoraalzeegrasindeWaddenzeekangroeienopondiepe
plaatsenmeteengeringegetijamplitude.Watbetreftdebeschikbarehoeveelheidlichtleefthetsublitoraalzeegrasopderandvandebestaansmogelijkheid.Daaromiswellichtalleenoverlevingmogelijkalsinhet
voorjaargoedontwikkeldewortelsystemenmetscheutenaanwezigzijndie
voldoendeenergieopgeslagenhebbenomzodanigtegroeiendatdebladeren
hetwateroppervlakbereiken.Alszo'nsublitoralevegetatiezichechter
opnieuwmoetontwikkelenuitzaadwordendevolgendeeisengesteld:
-ermoetvoldoendezaadaanwezigzijn;
-ermoeteenstabielebodemzijn;dejongezeegrasvegetatie isnogniet
vergenoegontwikkeldomzelfeenstabielesituatietecreeëren;
-ermoetvoldoendelichtbeschikbaarzijn.

Eensituatiewaaraanalledrieeisenvoldaanwordt,komtwellichtmaar
afentoevoorenhetiszelfsmogelijkdatnahetgrotendeelsverdwijnen
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van de soort uit deWaddenzee endehydraulische veranderingen als gevolg
van de aanlegvan deAfsluitdijk, demogelijkheid voor vestiging van
nieuwe sublitorale velden zichnietmeervoordoet.
Aanhangers vandeklassiekevisie opnatuurbeheer kunnenalsreferentie dehistorische situatie aanhouden. Door toename van de getijamplitude
ishetpotentiële areaal echterbeduidend kleiner.Aanhangersvan de
visie voor natuurlijke ontwikkeling moeten concluderen dat de referentie
eenWaddenzee zonder sublitoraal zeegras is.Omdat dekans op natuurlijke
hervestiging o.a. doormenselijke invloed zeerklein is,ishet teverdedigen om deherintroductie van sublitoraal zeegras te stimuleren door het
onderbeschermde omstandigheden tepoten.Alshet zich daarna zelfstandig
kanhandhaven, ishet reëelvan eenreferentie uit tegaan die
overeenkomt methethaalbare areaal dat eerder genoemdwerd. Voordat
concrete uitspraken over de groottevan dit areaal gedaankunnenworden,
isverder onderzoek noodzakelijk.

Litoraal zeegras. De droogvallende zeegrasvegetaties van Zostera
en Zostera

noltii

marina

zijnwaarschijnlijk wel afgenomen als gevolg van

menselijke invloeden.Uithetverleden ismaar eenzeerbeperktehoeveelheid kwantitatieve informatiebeschikbaar. Opbasisvan onderzoek naar de
relatievanhetvoorkomenvan zeegras inde Duitse enDeense Waddenzee
met de standplaatsfactoren kan ookvoor deNederlandse Waddenzee aangegevenwordenwelk oppervlak potentieel geschikt zou zijnvoor de groei
van zeegras.Ditkan danaangehoudenworden als referentie. Voornoemd
onderzoek vindt plaatsbijhetRIN endeLandbouwuniversiteit Wageningen
enwordt inde loopvan 1991 afgerond.

4.6 Kwelders
Eerder isaangetoond dat de omvangvankwelders indeWaddenzee in
hoofdzaakwerd bepaald door dewisselwerking tussenkwelderaanwas en
bedijkingen. Inhetverledenwerdmeer ingepolderd daner door nieuwe
aangroeibijkwam. Daardoor namhet kwelderareaal sterk af.EenWaddenzee
zonder ofmet zeerweinig kwelders kanniet gezienworden als een
'volledig' ecosysteem. Daarom wordthetkunstmatig stimulerenvan landaanwinningskwelders als compromis voor natuurlijke kwelders acceptabel
geacht enworden landaanwinningskwelders geacht deeluit temakenvan een
referentievoor deWaddenzee.
Bovendien iseenbepaalde omvangvankweldergebiedengewenst om op de
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langetermijnhetvoortbestaanvaneenvolledige soortensamenstelling
mogelijktemaken.Ditzogenaamdeminimumareaalligtvoordeongewervelde
dierenop500ha,voordevogelsop800-1000haenvoordekleinezoogdierenop1000-2000ha (Heydemann1981,Beeftink1984).Omdatgrotere
kweldersnauwelijksmeerbestaan,wordenallekweldersdiemeerdan500
haomvattenvanessentieelbelangvoorhetnatuurbehoudgeacht (Heydemann
1981, Dijkema1987).LangsdeAtlantischeenBaltischekustenvanEuropa
liggennogslechtstachtigvandergelijkegebiedenwaarvanzeveninde
NederlandseWaddenzee.DeinternationalebetekenisvandeWaddenzeekweldersisdaaromzeergroot (Wolffe.a.1988).
Vanwegedeenormeachteruitgangvankwelders inEuropaheefteen
deskundigengroepvandeRaadvanEuropagestelddatallekleinere
kweldersookeenbelangvertegenwoordigen;dezedragenbijaanhetbehoud
vandegeomorfologische enbiogeografischevariatieendienenals
'steppingstones'voordeverspreidingvanzouttoleranteplantenen
diersoorten (Dijkemae.a. 1984).
Omdeomvangvankweldersvoorverschillendejarenengebiedente
kunnenvergelijken,zijndepercentagesberekenddiedekweldersvormen
vanhetgetijdengebied.Diemaatisbeterhanteerbaardandeabsolute
oppervlakteomdatrekeningwordtgehoudenmetdeomvangvanhetsysteem
waardekwelderdeelvanuitmaaktenmethetkleinerwordenvandat
systeemdoorinpolderingen.Intabel6zijndergelijkepercentagesvoor
eenaantalgetijdengebiedenberekend.Hetaandeelkweldersblijktte
variërenvan7.5%tot10%voorgebiedenmetgunstigesedimentatieomstandighedenofwaarrelatiefweinigisbedijkt (WaddenzeevanDenemarken,
Westerschelde,Wash,Taag)envan1,5%tot4%voorgetijdengebiedenmet
veelbedijkingenofslechtesedimentatieomstandigheden(Waddenzeevan
Schleswig-Holstein,NiedersachsenenNederland,Oosterschelde).
Infiguur11zijndepercentageskwelder indeNederlandseWaddenzee
voordejaren1600,1700,1800,1860,1925en1987weergegeven.De
pioniervegetaties zijnindezewaardennietinbegrepenomdatzenietop
deoudekaartenstaanaangegeven.Daardoorisheteindtotaallagerdan
hetvergelijkbarepercentage intabel5.Detrendsvandepercentages
kwelderindetijd (fig.11)blijvendezelfdealseerderbeschrevenvoor
deoppervlakten.Uitfiguur11kanhetoppervlakvankwelders ineen
referentiewordenafgeleid.Hierbijishetbelangrijkwelkeachtergrondvisieopnatuurbeheeraangehoudenwordt.Dehuidigevisiekanworden
afgeleiduitdeAlgemeneBeheersvisie.Daarinwordtgestreefdnaareenzo

12-
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Figuur11.OmvangvankwelderindeNederlandseWaddenzeena1600als
percentagevanhettotalegetijdengebied;incl.HuisduinenmetachterliggendepolderenWieringen,excl.dekwelders.Kweldersin1985incl.
deSlufteropTexelmaarzonderzomerpoldersenpioniervegetatieslangs
hetvasteland.
=gemiddeld%kweldersvoordejaren1600,1700en
1800 (uitDijkema1987a).
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Tabel5.Omvangvankweldersin1987(incl.pioniervegetatie)als
percentagevanhetgetijdengebied.*=incl.dezomerpolders;**=voor
devoltooiingvandecompartimenteringsdammen.

Waddenzee

9,5

Denemarken

Zuidwest-Nederland

Schleswig-Holstein

2 , 0 ( 2 , ,5*)

NiederSachsen

4 , 0 ( 5 , ,5*)

Nederland

2 , 8 ( 3 , ,3*)

Oosterschelde

1,5

( 4 , ,0**)

8,4

Westerschelde
7,4

Groot-Brittannië

Wash
10,0

Portugal

Taagestarium

natuurlijkmogelijkeWaddenzeewaarinallestructurenensoortenplanten
endierendievannatureindeWaddenzeethuishorenzichkunnen
handhaven,ontwikkelenofherstellen.Erdientdaarbijeenglobalebalans
tussendegeomorfologischeprocessenvanopbouwenafbraaktebestaan.
Voorkwelderskunnenweditopvattenalseenglobaalevenwichttussen
inpolderingenen (natuurlijkeofkunstmatige)aanwas,eensituatiedie
zichtussen1600en1800voordeed.Hetgemiddeldaandeelkwelderuitdie
periode (fig.11)wordtalskwantificeringvoordereferentievoorgesteld.Daarmeekanduswordenuitgerekendhoeveelkweldersernu,in
eenkleinereWaddenzee,zoudenmoetenzijnbijeenevenwichtssituatie
tusseninpolderingenenaanwas.Dewaardeisdusonafhankelijkvande
omvangvandetotaleWaddenzee.

OostelijkeWaddenzee. Intabel6zijnvoordeoostelijkeWaddenzeede
huidigepercentagesmetdezevoorgesteldewaardevergelekenenomgerekend
naaroppervlakte.Deeilandkwelderszitten1800habovendereferentie
wateengevolgisvandeaanwasvankweldersachterstuifdijken.De
g

vastelandkwelderszittererechter5500haonderondanksalleresultaten
vandelandaanwinningswerken.Datkomtomdatindeafgelopeneeuwende
aanwasnietinstaatisgeblekendeverliezendooralleinpolderingenbij
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Tabel6. OmvangvankweldersindeoostelijkeWaddenzeevergelekenmet
devoorgesteldereferentie (uitDijkema1987a).

%kwelders

kwelders

verschilmet

1600-1800

1987

referentie

%
Friesland

km

km

eilanden

1,,4

4,5

20,5

+14,0

vasteland

4,,2

2,4

11,0

•9,5

eilanden

0,,6

1,2

7,1

vasteland

9 ,7

2,4

15,0

(wantij
TerschellingZoutkamperlaag)
Groningen

+ 3,7

(inclusief
Schiermonnikoog
enNederlandse
Dollard)

-45,2

tehouden.Bovendienvindternuerosieplaatsdoordestijgingvanhet
gemiddeldhoogwater.

WestelijkeWaddenzee. VoordewestelijkeWaddenzee ishetnietreëelom
eenreferentievoorhetaandeelkweldersvoortestellen.Dehuidige
situatie isuitgesprokenslecht.Deeilandkwelderszijnafgenomenvan
1250-8850haindeperiode1600-1800naar400hanu (fig.3).Hierbij
moetwelwordenopgemerktdateengrootdeelvandekweldersvoor1800is
ontstaant.g.v.menselijkeactiviteitenzoalshetaanleggenvanstuifdijken.Hetisnietreëeleenwezenlijkherstelteverwachtenomdatinde
kopvanNoord-HollandenopTexelvrijwelallegebiedenwaarmogelijk
nieuweaanwaskanplaatsvinden,bedijktzijn.

4.7Vogels
Zoalsaangegevenbijdebeschrijvingvandeontwikkelingvandenietbroedendevogelpopulaties indeWaddenzeewordendeaantallengereguleerd
doordeomstandighedenindeWaddenzeemaarookinvaakvervande
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Waddenzee gelegen overwinterings- enbroedgebieden. Hoewel de omstandighedenbuiten deWaddenzeevoor sommige soortenbelangrijker kunnenzijn,
ishet zeker zo dat eenWaddenzee met teweinig beschikbaar voedsel
invloedheeft op deaanwezige aantallen endeoverlevingskansen vanveel
vogels. Een tekort aanvoedsel kanveroorzaakt worden door een te lage
biomassavanbodemdieren ofvis enteveelverstoring en ongunstige
weersomstandigheden zoals storm of ijsgang.Voor enkele soorten is
wellicht ook dehelderheid vanhetwatervanbelang. Tekort aanvoedsel
kan effecthebben op deconditievan dezevogels endaarmee ophetwel of
nietmetvoldoende reserves arriveren op devolgende pleisterplaats op
weg naar debroed- ofoverwinteringsgebieden. Inpolderenvan een deelvan
deWaddenzee zal danook effecthebben ophet totaal aantalvogels dat
vanhet gebied gebruik maakt enwaarschijnlijk ookvoorhet totaal aantal
vogels van de trekroute-populatie. Dit geldt ookvoor intensieve vormen
vanverstoring met dienverstande dat de effecten indat geval een
reversibel karakter hebben.
Het feit dat de indeWaddenzee aanwezige aantallen deelsbuiten dit
gebiedworden gereguleerd betekent dathetniet goedmogelijk isom een
gekwantificeerdereferentie tegeven.Ervanuitgaande datde stand inhet
verledenkunstmatig laagwas door o.a. jacht op de trekroutemoetenwe
ervanuitgaan datvoorvele soortendeaantallen inde toekomstnogwat
kunnen toenemen. Dit geldtmetnamevoor ganzen eneenden.Denkbaar is
bovendien dat de aanwezige aantallen sternskunstmatig laagwaren als
nasleep van de grote sterfte doorverontreiniging indejaren zestig. De
aantallen die indeperiode 1960-1970voorkwamen, zijnweergegeven in
tabel 7.DeWaddenzee zal dusminimaal voor dat aantal voedsel
beschikbaar moetenhebben enook anderszins goede leefomstandigheden
moetenbieden. Een toe- of afnamevan deze aantallenhoeft echter niets
te zeggen over dekwaliteitvan deWaddenzee maar kanhiervanwel een
uitdrukking zijn.
Watbetreft debroedvogels zijnervoor enkele soortenwel mogelijkheden een gekwantificeerde referentie tegeven. De aantallenvan de
broedvogels wordenbepaald doorhetbroedsucces ende overleving van de
opgroeiende enoudere dieren.Hetbroedsucces isafhankelijk van de rust
inhetbroedgebied, het al danniet rapenvan eieren endebeschikbaarheidvanvoedsel tijdenshetbroedseizoen enhet grootbrengenvan de
jongen. Deze factorenwordenmet namebepaald inhetwaddengebied zelf.
De overleving van de oudere dierenwordtvooralbepaald door de aanwezig-
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heidvan geschikte pleisterplaatsen enoverwinteringsgebieden ende
beschikbaarheid vanvoedsel.Hetverdwijnenvan depopulatie grote sterns
uit deWaddenzee als gevolgvanverontreiniging met gechloreerde
koolwaterstoffen vanuit deRijnheeft duidelijk gemaakt dat de
omstandigheden indeWaddenzee vanvitaalbelang zijnvoor het
voortbestaanvan debroedvogelpopulaties inhetwaddengebied. Maar ook
andere factoren spelen eenrol.Zobleekvoor zilvermeeuwen de
bescherming vanhetbroedgebied endebeschikbaarheid van aanvullend
voedsel (vuilnisbelten) te leiden tot een sterke toename van de
broedvogelpopulatie. Een strevennaarmeervoedsel indevorm van
vuilnisbelten past echter niet ineen strevennaar eenzo natuurlijk
mogelijkwaddengebied. Voor eidereendenwashet creërenvan rustige
broedgebieden inreservatenbelangrijk. Ook soorten alsbergeend enwulp
enverschillende zangvogelsoortenhebben sterk geprofiteerd van de
aanwezigheid van ongestoorde reservaten.
Ervanuitgaande dat inhetwaddengebied voldoende rustigebroedgebiedenaanwezig zijnenerbovendienvoldoende voedsel is,iseen schatting
gemaaktvanhet aantalbroedvogels dat inde toekomst aanwezig zou kunnen
zijn. Deze aantallen zijn gepresenteerd intabel 8.Als vergelijking
worden inde tabel ook de aantallen tussen 1925 en 1930ende jaren
zeventig gepresenteerd. Demogelijkhaalbare, toekomstige
populatiegrootte isgebaseerd op schattingenvanvroeger aanwezige
aantallen (b.v.visdief, grote stern), ontwikkelingenen omvang van
populaties (b.v. groei populatie eidereend,kluut; afname zilvermeeuw) en
mogelijk aanwezige aantallenbijbeterebescherming (b.v.bontbekplevier,
tureluur).
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Tabel7.Maximavandemaandgemiddeldenvoordenazomer/herfst,winteren
voorjaarvoor24vandemeestkarakteristiekewadvogelsoorteninde
NederlandseWaddenzeeoverdejaren1960-1980 (naarSmit&Wolff1981).
Desoortengemerktmeteen*betreffentendelebroedvogels.

Soort

jul-okt

Rotgans

13000

nov-•jan

feb-mei

11 000

54000

Bergeend*

50000

45 000

20000

Smient

77000

137 000

24000

Wildeeend*

13000

23 000

16000

Eidereend*

60000

134 000

90000

190000

190 000

150000

16000

3 000

4000

000

2000

14000

4 000

17000

105000

50 000

97000

4000

2 000

1000

205000

105 000

180000

Rossegrutto

61000

20 000

67000

Wulp*

81000

48 000

54000

Zwarteruiter

2000

0

1000

Groenpootruiter

5000

0

1000

35000

6 000

8000

5000

2 000

2000

Kokmeeuw*

84000

8 000

20000

Stormmeeuw*

76000

13 000

10000

Zilvermeeuw*

42000

40 000

23000

Grotestern*

4000

0

2000

Visdief*

5000

0

4000

Dwergstern*

1000

0

Scholekster*
Kluut*
Bontbekplevier
Zilverplevier
Kanoetstrandloper
Drieteenstrandloper
Bontestrandloper

Tureluur*
Steenloper

4000

<1

< 1000
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Tabel8. Aantallenbroedparenindejaren1925-1930en1970-1980van
enkelevoorhetwaddengebiedkarakteristiekebroedvogelsoorten.Bronnen:
Teixeira1979,Smit1981,Smit&Wolff (1981),Vertegaal&VanderSaint
(1988)engegevensuithetarchiefRINTexel.

Soort

Geschatte aantal

Aantalinde

Mogelijk haalbare

tussen 1925-30

jarenzeventig

toekomstige
populatiegrootte

Eidereend

10

4000

10 000

Bergeend

1 000

1 300-1450

1 500

Scholekster

5 000

8400-8800

10 000

Strandplevier

500

150-200

500

Bontbekplevier

40

100

500

Tureluur
Kluut
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Visdief

3000-3

500
1 000?

4 000

2300-2700
2200

5 500

10 000

35000

30 000

60

2500

3 000

67000

60 000

5 000?
15 000?

Noordsestern

300

Dwergstern

500

Grotestern

20 000

3000-5000

20 000

1 100-1400

5 000

100-150

1 000

4000

25 000

4.8Zeezoogdieren

Grijzezeehond. Opgrondvanhistorischeoverwegingenisdezesoortals
inheemstebeschouwen.Doormenselijkeinvloedenmetnamejachtgingende
aantallensterkachteruit.Sindsenkeleeeuwenwordennogsporadischen
meestalsolitairedierenwaargenomen.Inanderequahabitatvergelijkbare
gebiedenbuitendeWaddenzeekomenwelgrijzezeehondenvoor.Sable
IslandbijNovaScotia,een40kmlangeen1,5kmbredezandbank,
herbergteenkolonievanca.10000dieren.Hierisgeenmenselijke
bewoningwaardoorverstoringteverwaarlozenis.Geconcludeerdkanworden
daterinprincipegeschiktebiotopenopdiverseplaatsenindeWaddenzee
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voorkomen,erinmiddelseenkolonievantachtigdierenzichgevestigd
heeftenderhalveeenaantalkoloniesvanintotaalenkelehonderden
grijzezeehondenpastineenreferentievoorzeezoogdiereninde
Waddenzee.
Gewonezeehond. Voordegewonezeehondiseenreferentie,uitgedruktin
eenordevangroottevoorpopulatieomvang,concreteraantegeven.Er
wordtdaarbijuitgegaanvaneenWaddenzeeineenreferentietoestand.
D.w.z.daterzeehondenvoorkomenmeteennormalehormoonhuishouding,dat
deverstoringvanvoldoendelaagniveauisomgespeendejongeneengoede
overlevingskans tebiedenenverdrinking infuikenweinigofniet
voorkomt.Dezeehondenstandzalzichdanopeennatuurlijkniveau
stabiliseren.Opgrondvanpopulatieberekeningenteruggaandtothetbegin
vandezeeeuw,metinachtnemingvanhabitatverliesdoordedefinitieve
afsluitingvandeZuiderzeeenLauwerszeeendeaantallengewone
zeehondenineenvergelijkbaargetijdegebieddeWashwordtdehaalbare
populatiegewonezeehondenopruim6000geschat.
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5 MAATREGELEN ENVOORWAARDEN TER STIMULERING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE
RICHTING VAN DE REFERENTIE

5.1 Inleiding
Deze studie isniet gericht ophet gevenvan een compleet overzicht van
alle ingrepen indeWaddenzee endeeffectendaarvan ophet ecosysteem.
Dat iseerder gedaan ineenRIN-studie over de cumulatie van ecologische
effecten indeWaddenzee (Dijkemae.a. 1985). Daarin is ineen serie
matrices eenoverzicht opgebouwdvan demogelijke interacties tussen
ingrepen enecologische aspectenvan deWaddenzee. Tabel 9en 10 geven
het eindresultaat van diematrices.Op grondvan de duur ende frequentie
van de interacties,de groottevanhetbeïnvloede gebied endeherstelduurnabeëindiging van de ingreepbleken indijkingen en anderewaterbouwkundige werken alsmede lozingenvan olie en systeemvreemde stoffen en
visserij de ernstigste effecten tehebben. Door regulerende maatregelen
wordtverstoringvanhet gedragvanvogels enzeehonden inveel gevallen
beperkt gehouden.Dat laatste is inmindere matehet gevalbij militaire
activiteiten enkleine luchtvaart.
Bij hetnemenvanmaatregelenmoet onderscheid gemaaktworden tussen
directe,veelal technische maatregelen en indirecte maatregelen zoals het
terugdringenvanmenselijke beïnvloeding doormiddelvanvoorschriften.
Ookhet terugdringenvanb.v. debelasting met nutriënten encontaminanten door technische maatregelenbuitenhetplangebied vallen onder de
indirecte maatregelen. Binnen dehoofddoelstelling voorhetbeheer van
hetwaddengebied ontmoeten indirectemaatregelen geenbezwaar. Het
toepassenvan directemaatregelenmoet getoetstworden aanhetuitgangspunt datnatuurlijke processenhun gangmoetenkunnengaan.
Het aanvaardenvan eendynamische beheersdoelstelling gericht ophet
instandhoudenvanhydraulische, geomorfologische en bodemkundige
processen leidt ertoe dat opbouw enafbraakvan ecosystemen of groei en
afnamevanpopulaties een integraal onderdeelblijvenvanprocessen inde
Waddenzee. Zolang afbraak en opbouw overhet gehele Nederlandse Waddenzeegebied genomen globaal inevenwicht zijn, iservanuit debeheersdoelstellingen gezien geenredenom inte grijpen.Aanleiding tot actief
menselijk ingrijpen (directemaatregelen) inhetverloopvan de
natuurlijke processen iservolgens deAlgemene Beheersvisie:
- alshet erom gaat denegatieve gevolgenvanmenselijk handelen op de
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Tabel 9. Duur en f r e q u e n t i e van de i n t e r a c t i e s met een n e g a t i e f e f f e c t
t u s s e n ingrepen en e c o s y s t e e m - a s p e c t e n i n de Waddenzee.
1

r e g e l m a t i g e i n t e r a c t i e , de i n g r e e p i s s t e r k g e t i j - , p l a a t s - of
seizoengebonden of een c a l a m i t e i t ;
2
r e g e l m a t i g e i n t e r a c t i e van k o r t e duur;
3
i n t e r a c t i e van l a n g e r e duur (> 1 j a a r ) ;
4
permanente i n t e r a c t i e , kan g e s t o p t worden;
5
d e f i n i t i e v e i n t e r a c t i e , kan n i e t g e s t o p t worden;
?
o p t r e d e n van een i n t e r a c t i e i s onzeker;
O
i n t e r a c t i e i s door r e g u l e r i n g v r i j w e l afwezig;
ly&icjSl i n t e r a c t i e i s ( v r i j w e l ) onmogelijk, met de h u i d i g e en t e verwachten
i n g r e p e n n i e t van b e l a n g of door r e g u l e r i n g v r i j w e l afwezig.

^ ^ ^

ECOSYSTEEM ASPECT

LANDSCHAP
omvang

INGREEP

ABIOTISCH MILIEU

wijdsheid

natuurlijkheid

waterbeweging

bodemopbouw

samenstelling
van water
en bodem

organismen van
de bodem

organismen van
het water

5
5

5
5

5

organismen
van de
kwelder

^ ^ ^ ^

indijken van kwelders

5
5
4
4
4

5
5

nutsleidingen

4
2
4
4

calamiteiten met olie

1

indijken van wad

5
5

landaanwinning en s t u i f d i j k e n
kunstmatige zandstranden

4

exploitatie van diepe delfstoffen

4

hoge bouwwerken

5
5
4
4
4
4

kunstmatige/verdiepte vaargeulen
ontgrondingen
grote transportleidingen

5
5
4

•

<D '

®

©

5

4

'é

©

<*>

4

4
2

3
2

3

3
3

3

3
2
3
3
1

3
2
3

4
4
4
2

,,

2

©

4

•

®

2

4
2

zeehonden
op l i g plaatsen
(wad)

5

5

©-""

4
2

2

®
3

3

3

3

1

1

1

1

1

4
4
4

4

4

lozmg var oppervlaktewater

4

mosselcuiiuur

4

4

1

kokkelvissenj

4
1

4
1

®
©

4
4

garnalen^ issenj

©

visserij op aal,harder etc. met fuiken

©

spitten van pieren en zagers
zomerdijken

fouragerende
vogels
(wad en
water)

5

?

1
4

lozing van systeemeigen stoffen

storten van baggerspecie

broedende
en
rustende
vogels op
kwelders

•

lozing van systeemvreemde stoffen

lozing van koelwater

DIERCEDRAC

LEVENSGEMEENSCHAPPEN

4

4

4

4

2
4

2

®

2

1
1

©

2
2

2
2

1

©
©

4
- •

agrarisch

g e b r u i k van kwelders

militaire activiteiten
burgerluchtvaart

4

2

4

*

M

,...r

2

opsporing ; a n mossel- en kokkelbanken
opsporing van diepe delfstoffen

1

beheer en onderzoek

2

©"•'

watersport
wadlopen
kwelder en oeverrecreatie
jacht

1
2

'

@

©
©

1
2

1

©

2

®
""'S

-92-

Tabel 10. Gebied van de i n t e r a c t i e s met een n e g a t i e f e f f e c t t u s s e n
i n g r e p e n en ecosysteemaspecten i n de Waddenzee.
1

r e l a t i e f k l e i n (b.v. s t e r k plaatsgebonden), t e r grootte
van de d o s i s ;
r e l a t i e f k l e i n , maar v e r g r o o t door t r a n s p o r t van de d o s i s
door g e t i j e n / o f wind;
r e l a t i e f omvangrijk en t e r g r o o t t e van de d o s i s ;
r e l a t i e f omvangrijk en nog v e r g r o o t door t r a n s p o r t van de d o s i s ;
omvangrijk door o n c o n t r o l e e r b a a r t r a n s p o r t van de d o s i s
door g e t i j e n / o f wind;
o p t r e d e n van i n t e r a c t i e i s onzeker;
i n t e r a c t i e i s door r e g u l e r i n g v r i j w e l afwezig;
i n t e r a c t i e i s ( v r i j w e l ) onmogelijk, met de h u i d i g e en t e
verwachten i n g r e p e n n i e t van b e l a n g of door r e g u l e r i n g v r i j w e l
afwezig.

2
3
4
5
?

O

^ ^ ^ ^

ECOSYSTEEM ASPECT

LANDSC H A P

ABIOTISCH MILIEU

omvang

wijdsheic

indijken van kwelders

3

indijken van wad

3

3
3
3
1
3
3

INGREEP

natuurlijkheid

waterbeweging

LEVENSGEMEENSCHAPPEN

bodemopbouw

^ ^ ^ ^ ^

landaanwinning en s t u i f d i j k e n
kunstmatige zandstranden

1

exploitatie van diepe delfstoffen

1

hoge bouwwerken

3
3
3
1
1

kunstmatige/verdiepte vaargeulen
ontgrondingen

nutsleidingen
calamiteiten met olie

,n

iozmg van systeemvreemde stoffen

4
4

© '

4
4

2
3

3

1

!

& '" ""TT"

2

2
1
4
1

2

1
1
3

4

®

1

3

3
1

2
4

agrarisch

2
2
4

3

3

3

5
2
2

2
2

5
2
2

2

1

2

3
2

5

*
3
1

militaire ach', ueiten

1

3

3

3

5
5

5

5

5

2

,inim

111

"
JrflUi'ii

"'"

'"'

H

1

1

©

inm

HILL..

'-"'
. . . , j

opsporing van diepe delfstoffen

3
3

3
3

:

[ it

""
"

wadlopen

M

kwelder- en oeverrecreatie
|

1

"' '

3

3

©'"
(Î)

®

@
1

©
1

3
3

'©
®

1

beheer en onderzoek
watersport

"<$

1

3

opsporing van mossel en kokkelbanken

jacht

--

~w
<D

•il n u i

1

'

3

"J

burgerluchtvaart

1

3

<3J

3

g e b r u i k van kwelders

1
1

©

©
1

T
*
"
L

f

1

©

spitten van pieren en zagers

3

3

1

é'

2

üorr.erdijken

teehonden
op l i g plaatsen
Iwad)

3

?

garnalenvisserij
visserij op aal,harder etc. met f u i k e n

broedende fou rage
en
rende
rustende vogels
vogels op (wad en
kwelders water)

3

yu...

Iozmg van oppervlaktewater

kokkelvisserij

organismen
van de
kwelder

• i

©

DIERGEDRAG

•

Iozmg van koelwater

©

organismen van
het water

1

lozing van systeemeigen stoffen

stoeten van baggerspecie

organismen van
de bodem

———™

_ .

1
1
3
1

.

grote transportleidingen

4
4

samenstelling
van wate
en bodem

'©

'<3> I
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natuurtecompenseren;
-wanneerdituiteenoogpuntvankustdefensienoodzakelijkis;
-ofeventueelwanneerdeglobalebalanstussendenatuurlijkeafbraakenopbouwprocessenoverdegeheleNederlandseWaddenzeestructureelis
verstoord.

Opgrondvandevoorgaandeargumentatieisereenredentotdirect
menselijkingrijpenbijhetbeheervanvastelandskwelders,de
hervestigingvansublitoraalzeegrasenoesterbankenenhettijdelijk
stimulerenvandegroeivandezeehondenpopulatie.
VoorzoverdehuidigetoestandvandeWaddenzeeverwijderdisvande
referentiekanoverhetalgemeenwordenvolstaanmethetnemenvan
indirectemaatregelenwaardoordevoorwaardenontstaandienoodzakelijk
zijnvoorontwikkelingeninderichtingvandereferentie.

5.2 Hydraulica,geomorfologischestructurenentroebeling
Omdatdehuidigetoestandalsreferentieaangehoudenwordt,moetgewaarborgdwordendatdehuidigeprocessenongestoordkunnenverlopen.Grote
waterstaatkundige ingrepenzoalsindijkingenendamaanlegdienenachterwegeteblijvenomdatdezeeeninvloedhebbenopdehydraulica,geomorfologischestructuurendeerosie-sedimentatiecyclus.Bijstijgingvande
zeespiegelofbodemdalingdoorgaswinningmoetdenatuurlijkeaanvoervan
zandvoldoendezijnomdegeomorfologischestructureninstandtehouden.
Omdaterindesedimentatiehuishoudingeenrelatiebestaattussenhet
sedimentindebuitendelta's,strandvlakten,strandenendeWaddenzee
dienendiegebiedenonderdewerkingssfeervandePKBgeplaatstte
worden.Zolangnietduidelijkisofvoldoendezandaangevoerdwordt,
moetenactiviteitendiedezandhongervandeWaddenzeeverhogen(gaswinning,zandwinning)achterwegegelatenworden.Omdatslibinhetwater
eennegatieveinvloedheeftopveelorganismenmoetenactiviteitendie
eentoenamekunnenveroorzakenkritischbekekenworden.

5.3 Biologischeprocessen
Vooreenverloopvandebelangrijkstebiologischeprocessenopeenniveau
zoalsverwacht indereferentieiseenevenwichtigeopbouwvanpopulaties
vanverschillendeorganismennoodzakelijk.Metevenwichtigeopbouwwordt
hierbedoelddatuitschietersdieondernatuurlijkeomstandighedenniet
voorkomen,beperktmoetenblijven.Deoorzaakvaneennietevenwichtige
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opbouwwordt ineerste instantie gezocht ineutrofiëring.Vanwege de
overheersende invloed endoorwerking inhet gehele systeem moet de
eutrofiëring encontaminatie teruggedrongen worden. Dit dientvoornamelijk teworden gerealiseerd viawettelijke en technische maatregelen
buitenhet PKB-plangebied. Om denalevering uithet sediment tebeperken,
moeten sedimenten insedimentatiegebieden zoweinig mogelijk worden
verstoord.
Het isnietvoldoende duidelijkwat de invloedvan verontreinigingen
met zwaremetalen of gechloreerde koolwaterstoffen ophet systeemis.
Door dekoppeling vanprimaire produktie,begrazing,predatie en
mineralisatie heeft eenbeïnvloeding van éénvan dezeprocessen een
effect op andere ecosysteemparameters enprocessen. Copepodenb.v. zijn
erg gevoeligvoor microverontreinigingen. Minder copepoden leidt tot
hogere algenconcentraties. Indit geval zal eenvermindering van de
eutrofiëring niethet effecthebben datvan tevoren is gecalculeerd.

5.4 Hoge platen, strandvlakten, wadplaten enhun biota
Zolang de fysische processen ongestoord kunnenverlopen, zullen de
geomorfologische structuren inde referentietoestand verkeren. Ook de
organismen die indeze gebieden leven,zullen de referentie benaderen
indien de effectenvan contaminanten eneutrofiëring teruggedrongen
worden. Karakteristieke biota diemeerdere jarennodighebbenvoor hun
ontwikkeling zoalsmossel-,oester- enkokkelbanken kunnen alleen tot
ontwikkeling komen indienze gedurende langere tijdnietbevist of
weggegravenworden.Activiteiten die deze gestructureerde overjarige
levensgemeenschappen fysiekbeïnvloeden (mosselzaadvisserij,kokkeivisserij,inde toekomstwellicht oestervisserij enhetvissenof steken
van zeepieren en zagers), verhinderen de ontwikkeling van die gemeenschappen. In gebiedenwaar eenontwikkeling van deze structuren gewenst
wordt,moeten die activiteiten geheelverbodenworden. Een quotering
zonder zonering zal eenongestoorde ontwikkeling nietmogelijkmaken.

5.5 Zeegrasvelden
Indien de droogvallende zeegrasveldenverdwenen zijndoor menselijke
invloed (eutrofiëring, contaminatie,visserij)zullen zepasweer terugkomen als deze invloedverminderd wordt.Ten gevolgevan de nalevering
van stoffen isdanvoorlopig geen groteverbetering teverwachten. In
gebiedenwaar zeegrassen terugkomen,kunnen ze zich alleen handhaven
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indiendaar geenactiviteiten plaatsvinden die de stabiliteit vanhet
sediment aantasten.
De sleutelfactoren voor de ontwikkeling van sublitorale zeegrasvelden
zijnde troebelheid vanhetwater,het getijregime ende stabiliteit van
het sediment.Troebeling veroorzaakt door debloeivan
pouchetii

Phaeocystis

kan teruggedrongen worden doorvermindering van deeutro-

fiëring. De sedimentstabiliteit kanvoor eendeelverbeterd worden door
een zeegrasveld met eengoed ontwikkeld wortelsysteem. Wellicht zijn
directe maatregelen noodzakelijk omhet sublitorale zeegras een goede
start te gevendoorhet op goed geselecteerde plekken aan teplanten.

5.6 Kwelders
Een eerste vereiste voor hetbehoudvanhet kwelderareaal ishet niet
meer inpolderenvankwelders.Ook zouoverwogenkunnenwordenhet areaal
aanvastelandskwelders tevergroten doorhet opgevenvan de zogenaamde
zomerpolders. Herstelvan 900ha zomerpolders totkwelders (Dijkema e.a.
1985)leidt tot eenvolledigbereikenvandevoorgestelde referentie voor
vastelandskwelders inFriesland (tabel 5 ) .Hetherstel ismogelijk door
de zomerpolders ineigendom teverwerven,de zomerkaden af tegraven en
eennieuw systeemvankreken teontwikkelen. Demaatregel dient gefaseerd
tewordenuitgevoerd om eventuele erosievandevoorliggende landaanwinningskwelders na tegaan.
Op de eilandkwelders isde sedimentatie onvoldoende om deverwachte
zeespiegelstijgingbij tehouden. De aanvoervan sediment kan daar
slechts toenemen indiendoor een toenamevan de dynamiek zand beschikbaar
komt. Het uiteindelijke kwelderareaal zal danwel kleiner zijndanhet
huidige. Van landaanwinningstechnieken wordt op de eilandennietveel
resultaatverwacht.
Inde oostelijke Waddenzee hebben stuifdijken gezorgdvoor een groot
kwelderaandeel op de eilanden (hoofdstuk 3.3.4). Waarhetbehoud van
eilandkwelders inde oostelijke Waddenzee gewenstwordt,dienende
stuifdijkenvoorlopig instand teworden gehouden opplaatsen waar
voldoende sedimentbeschikbaar is.Op de delenvan de eilandenwaar de
dynamische processenvan opbouw enafbraak gewenstworden, dienen
maatregelen echter achterwege teblijven. Eenverdeling van de gebieden
methandhavingvan debestaande kwelder enmet dynamische processenmoet
medebekekenworden inhet lichtvanverdere zeespiegelstijging enbodemdaling (zie deprognoses voor de eilandkwelders inhoofdstuk 3.3.4). Op
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plaatsen waar t.g.v. te weinig beschikbaar sediment eilandkwelders de
zeespiegelstijging niet kunnen bijhouden, is een vernieuwde dynamische
ontwikkeling h e t beste mechanisme om kwelders op de eilanden te laten
b e s t a a n (zij het minder in o m v a n g ) . Zandsuppleties aan de Noordzeezijde
v a n de eilanden kunnen daarbij behulpzaam zijn.
Verder zijn voor het behoud of herstel v a n vastelandskwelders directe
maatregelen noodzakelijk (zie hoofdstuk 4.6 en 5 . 1 ) .Bij vastelandskwelders is voldoende sediment aanwezig om de verwachte zeespiegelstijging bij te houden. Dat leidt echter vooral tot verticale opslibbing v a n
de bestaande kwelders terwijl de pionierzone die voor de kwelder is
gelegen door een toenemende golfenergie steeds lager wordt. Dat leidt tot
klifvorming v a n de kwelder die daarna door horizontale erosie verdwijnt
(zie prognose in hoofdstuk 3 . 3 . 4 ) . Bescherming of herstel v a n de vastelandskwelders is mogelijk met aanwasbevorderende of landaanwinningstechn i e k e n waarmee in de Waddenzee e e n eeuwenlange traditie bestaat. Voor
zover deze technieken gebruik maken v a n de natuurlijke processen bij
kwelderaanwas (vermindering golfenergie, bevorderen ontwatering) passen
ze in h e t voorgedane beleid voor de Waddenzee. Minimaal dient het tweede
alternatief uit de prognose voor vastelandskwelders (hoofdstuk 3.3.4;
stabiliserend onderhoud inclusief aanpassing v a n het dammenbestand) te
w o r d e n uitgevoerd. In h e t geval dat de erosieproblemen dan nog niet
opgelost kunnen worden en zeespiegelstijging en/of bodemdaling een
grotere rol gaan spelen, geniet alternatief drie (uitbreiden of
verplaatsen v a n de landaanwinningswerken) de voorkeur. Die optie heeft
tevens als voordeel dat beter op de natuurlijke processen afgestemde
landaanwinningstechnieken beproefd kunnen worden. Het volledig kunstmatig
aanleggen v a n kwelders door middel v a n het opspuiten of mechanisch
verplaatsen v a n grond is daarentegen niet gewenst omdat herstel v a n
alleen een referentiewaarde geen verbetering brengt in de verstoorde
balans tussen de processen v a n opbouw en afbraak.
In navolging v a n de Algemene Beheersvisie, het Beheersplan Natuur en
de aanbevelingen v a n kwelderdeskundigen (Ovesen, in v o o r b e r . ) wordt voor
een aanzienlijk deel v a n de kwelders gestreefd naar een zodanige
beweiding door landbouwhuisdieren dat een afwisselend patroon v a n meer en
minder beweide vegetatietypen ontstaat. Dat lukt h e t beste op grote
kwelders.
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5.7 Vogels
Broedvogels,m.n.diesoortendiebroedeninkolonieszijngevoeligvoor
verstoring,zoweltijdensdevestigingsfasealstijdensdebroodtijd
zelf.Rustindekolonieisdaarvooreenonontbeerlijkevoorwaardedie
alleenkanwordengegarandeerdbijeffectievebewaking.Handhavenvande
bewakingsactiviteiten indebelangrijkebroedvogelkolonies isdaarvoor
eenvoorwaarde.Bovendieniseenaangepastbeheernoodzakelijkzoals
begrazenvankwelders,wegvangenvangrondpredatorenopplaatsenwaar
dezevannaturenietthuishoreneneventueelmaaienindiengeenbegrazing
plaatsvindt.
Potentieelgeschiktebroedgebiedenopstrandvlaktenwordeninde
tegenwoordigesituatieveelalvrijintensiefgebruiktvoorrecreatieen
militaireoefeningenwaardoorzehunfunctiealsbroedgebieddeelshebben
verloren.Daaromdientgestreefdtewordennaaruitbreidingvande
beschermde (enbewaakte)gebiedenopstrandvlakten,metnamedaarwaar
natuurlijkedynamiekensuccessieweereenkanshebbengekregen.Inde
praktijkbetekentdituitbreidingvandebewaaktegebiedenopdeTexelse
Hors,opdeoostpuntenvanTerschelling,AmelandenSchiermonnikoogenop
eenaantalnaderaantewijzenplaatsenaandeNoordzeezijdevande
eilanden.
Dewadplatenzijnbelangrijkalsfoerageergebiedvoordebroedvogels
envoordeinveelgrotereaantallenvoorkomendebroedvogels.Tijdens
hoogwaterzijnongestoordehoogwatervluchtplaatsenvangrootbelang.
Jacht,recreatieenvliegbewegingendienenindebuurtvanpotentiële
hoogwatervluchtplaatsenachterwegeteblijven.Ditlaatstekan
gerealiseerdwordenviakanalisatievanvliegbewegingenenstrenger
toezichtophetaanhoudenvandevoorgeschrevenvlieghoogten.
Alsgevolgvanmosselzaad-enkokkelvisserijkomenoude,wildemosselenkokkelbankennauwelijksvoor.Metnameinhetgevalvandroogvallende
mosselbankenwordenhierdoorookfoerageermogelijkhedenvananderevogelsoortenaangetastdandiewelkealleenmosselseten.Hoewelnegatieve
effectenopvogelsindezinvanschadeaanvogelpopulaties inhet
waddengebiedtotdusvernietzijnaangetoond,verdienthetaanbeveling
eenaantalgroteregebiedenaantewijzenwaarzichongestoordewilde
mossel-enkokkelbankenkunnenontwikkelen.
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5.8Zeehonden
Vergelijkendpopulatie-ecologischonderzoekaandegrijzeengewone
zeehondheeftaangetoonddatbijbeidesoortendereproduktie telaagen
dejeugdmortaliteittehoogis.Derandvoorwaarden,d.w.z.decondities
voorpositievebeïnvloedingvandieomgevingsfactorendieprimairdedrie
eerdergenoemdeparametersbepalenomtoteenontwikkelingnaarde
referentiemogelijktemaken,zijnvoorbeidesoortennietgeheel
dezelfdeenwordendaaromgescheidenbehandeld.

Grijzezeehond. Deoorzakenvoordelagereproduktiezijnnietbekend.
Degegevensoverdepopulatieopbouwendebelastingvanouderedierenmet
contaminantenzijntesummieromuitsluitseltegevenoverinhoeverre
eenscheve (relatiefjonge)leeftijdssamenstellingen/ofbelastingmet
contaminanteneenrolspelen.Dehogejeugdmortaliteitwordtvoornamelijk
veroorzaaktdoordatdehoogtevandenugebruiktezandbankenonvoldoende
isendezetijdenshetgeboorteseizoenenaanhetbeginvandezoogperiodetevaakwordenoverstroomd.Daardoorspoelendepasgeborenjongen
dienognietlangdurigkunnenzwemmen,vandezandbankenrakenhun
moederkwijt.
Verstoringdooro.a.scheepvaartiseengelijksoortigebedreiging.
Immigratieenhetweeruitzettenvangerevalideerdedierenzijnpositieve
bijdragenendevoornaamsteredenengeweestvandegroeitotnutoe.
Alvorensbeheersmaatregelenoptestellen,zalinhetbeleiddekeuze
dienentewordengemaaktof1)mendezesoortopmiddellangetermijntot
enkelehonderdenwillatentoenemenendaarvooractiefmaatregelenzal
treffenof2)deontwikkelingenzijnbelooplatenendekolonie(s)laten
profiterenvanalgemenebeschermingsmaatregelen.
Ingevalvankeuzeéénzoudenerenkelegebiedenaangewezenkunnen
wordenwaardezeehondenligplaatsenkunnenbezettendiebovende
gemiddeldehoogwaterspring liggenendieverderdeeersteca.tienjaar
totdaterduidelijkekoloniesgevestigdzijn,afgeslotenzijnvoor
publiek.Daarbijvalttedenkenaandeoostpuntvanenkeleeilanden
(Ameland,Schiermonnikoog,Rottumerplaat,Rottumeroog)eneengebied
zoalsdePuntvanReide,deRichelendeRazendebol.Bijvoorkeurzouden
daardegerevalideerdedierenmoetenwordenuitgezet.
Ingevalvankeuzetweedienthetgebieddatdebestaandekoloniebenut
vanca.15novembertot15meionderdeNatuurbeschermingswet geplaatst
tewordenomdaarmeehetrisicovanverstoringtebeperkenentevensde
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ligplaatskeuze tebevorderen.Indienerindicatieszijndatooknieuwe
plaatsenwordengekozen,zoudaareenidentiekregiemkunnenworden
toegepast.Verdermoetdewaterverontreiniging,m.n.PCB-belasting,
wordenteruggedrongenenmoethetjachtverbodgehandhaafdblijven.

Gewonezeehond. Devoornaamstebedreigingenvoordegewonezeehondzijn
detelagereproduktieendehogejeugdsterfte.Daarnaastverdrinkener
zeehondeninnetten,voornamelijkjuvenieleensubadultedieren.Delage
reproduktieishetgevolgvanhogePCB-concentratiesinweefselen
organenvandezeehonden.Dehogejeugdsterfte isnietspecifiekaanéén
factortewijten;verstoringvanzogendejongen,mogelijkverzwakkingvan
hetimmuunsysteemdoorverontreinigingenenverlagingvanhetgeboortegewichtdoorverontreinigingenwerkensynergistisch.
Aangeziendehuidigezeehondenpopulatiezichveronderhetniveauvan
dereferentiebevindt,zoudeeerstejarengestreefdmoetenwordennaar
eenversneldepopulatiegroei.Oplangeretermijnmoetendeabiotische
omstandighedenzodanigzijndatdepopulatielichamelijkgezondblijft.
DePCB-belastingmoetverminderdworden.Bespiegelingenoverhet
percentagereductiezoalsdieindiversenota'swordenaangetroffen,
lijkennietergzinvol.Allereerstzalergeruimetijdnaleveringvanuit
hetsedimentoptreden.Desnelheiddaarvaneneenb.v.daarbijbehorende
halfwaardetijdzijnnogonvoldoendebekend.Bovendienisergeen
'no-effectniveau'aantegeven.GevoegdbijhetfeitdatPCB's
milieuvreemdestoffenzijn,ishetenigeadequatebeheersvoornemeneen
totaalverbodopdeproduktieenhetgebruikvanPCB'senverwante
verbindingen.Bovendienmoetereenbeleidkomengerichtophetinzamelen
vanPCB'swaardoorvoorkomenwordtdatzeinhetmilieukomen.Simulatieberekeningenomtrentdeinvloedvanveranderingeninreproduktieresp.
mortaliteitopdegroeisnelheidvaneenpopulatielatenziendat
mortaliteitondervolwassendieren(m.n.geslachtsrijpevrouwtjes)de
meestgevoeligeparameteris,gevolgddoormortaliteitonderjuvenielen.
Duidelijkmindergevoeligisdeparameterreproduktie.Maatregelendiede
overlevingskansenvanadultevrouwtjesenjuvenielenstimuleren,zijndus
zeereffectief.VolgenshethuidigebeheervallenallezeehondenligplaatsenonderdeNatuurbeschermingswetenwordenbeheerdals
artikel17-gebieden.Debeschermingdiewordtgeboden,isnietcompleet.
Verstoringendoorberoepsactiviteiten,luchtvaartenscheepvaartzijn
nietuitgeslotenentredendaadwerkelijkop.Omhetherstelvande
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populatiealopkortetermijneenduidelijkeinjectietegeven,zoueen
stringenterebeschermingdienentewordengegeven.Daarbijwordtvoorgesteldeenzoneringindebeschermdegebiedenaantebrengen.Degebieden
waarregelmatigjongenwordengeborenendusdevoorverstoringkwetsbare
groepenliggen,zoudendestatusvanreservaatverdienen.Dathoudtin
datalleberoepsactiviteiten inenbovendiegebiedenverbodenworden,
zekerindeperiodewaarvoornualleenregelsvoordepleziervaarten
andererecreatievormengelden.Inderustgebiedenblijvendehuidige
maatregelenvankrachtzolangdepopulatienogonderhetniveauvanvoor
devirusepidemiezit.Bovendatniveauishetdenkbaardatdekolonies
waarnooitjongenwordengeborendebeschermingminderstrakwordtdan
onderdenugeldenderegels.Daartoezouechtereersteengericht
onderzoekmoetenwordenuitgevoerdnaardepreciezeeffectenvan
verstoringopoverlevingskansen,ligplaatskeuzeenandergedragvan
zeehonden.
Hetterugzettenvangefokteengerevalideerdezeehondenkanonderde
huidigeomstandighedeneenfactorvanbelangzijnbijdesnelheidvande
toekomstigepopulatieontwikkeling.Populatiedynamische overwegingen
gekoppeldaanpathologische,epidemiologischeenecologischekennis
rechtvaardigeneenuitgebreidediscussietussenbetrokkeninstantiesover
dewenselijkheidendeomvangervan.Deuitkomstervanzouzeernuttig
zijnbijdebeslissingoferaldannieteenterughoudendbeleidopdit
puntdienttewordengevoerd.Preventievanverdrinkinginfuikenkan
wordenvoorkomendoorhetaanbrengenvaneenkeerwantofhetgebruikvan
eenopenkamer (Reijnders1985).Versneldeinvoeringvaneenverplichting
daartoeiseeneffectievemaatregel.
Intheoretischezinishetmogelijkdatdejachtopzeehondenwordt
heropend.HetbrengenvandesoortonderdeNatuurbeschermingswet zouook
dietheoretischemogelijkheiduitsluiten.
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Bijlage1
VISIESBETREFFENDENATUURBEHOUD,NATUURBEHEERENSTREEFBEELDENVOORDE
WADDENZEE

1INLEIDING

In1988werddoordeRaadvoorNatuur-enMilieuonderzoek (RMNO)een
rapportageuitgebracht,getiteld 'Vijfvisiesopnatuurbehoudennatuurontwikkeling'.Debelangrijkstedoelstellingvanhetgerapporteerde
onderzoekwas 'HetgevenvaneenoverzichtvandevoorNederlandvan
belangzijndebasisvisiesopnatuurbehoudennatuurontwikkelingopde
langeretermijn,metdaaraanverbondenconcretedoelstellingeninzake
aspectenvande(mogelijke)Nederlandsenatuurwaarden'.
Naeeninventarisatiewerdendriestromingenonderscheidendiehet
zwaartepuntleggenbij:
-eenzofunctioneelmogelijkenatuur;
-eengeheelzelfregulerendenatuur;
-eentechnologischeontwikkelingmitsdezemens-enmilieuvriendelijk
is.

Opbasisvandezestromingenwerdenvijfbasisvisiesafgeleid:
1.Klassiekenatuurvisie. Bescherming,instandhoudingenherstelvan
natuurlijkeenlandschappelijkewaarden.Menselijkeactiviteitenkunnen
eenpositieveenessentiëlerolspelen.Dezevisieisvooralontwikkeld
inwaardevollecultuurlandschappen.
2.Visievannatuurlijkeontwikkeling. Zelfregulerendecosysteemmet
natuurlijkeprocessenenvolledigheidvanlevensgemeenschappen.
Nauwelijksplaatsvoormenselijkingrijpen. (Determnatuurontwikkeling
wordtindevisievandeRMNOvolkomenandersgedefinieerddaninlater
verschenenbeleidsstukkenwaarnatuurontwikkelingbijnagelijkgesteld
wordtmetnatuurbouw).
3.Functionelenatuurvisie. Denatuurstaatindedienstvandemens,
diededynamiekaccepteertenflexibiliteitvertoontingrondgebruiken
inrichting.
4.Ecosofischenatuurvisie. Demensleeftinharmoniemetdenatuur
inkleinschaligesamenlevingsmodellen.Opbeperkteschaaloogstenvan
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natuurlijkehulpbronnenisacceptabel.
5.Duurzametechnologischevisie.Optimaalgebruikmakenvan
innovatieveenduurzametechnologie.Doorruimtelijkescheidingblijfter
ruimtevoorzogenaamdezwakkefunctiewaarondernatuurbehouden
natuurontwikkeling.

Hoeweldeuitgangspuntenvandetweelaatstgenoemdebasisvisieszeer
verschillendzijn,kangesteldwordendatwatbetreftdeWaddenzeebeide
ditwaterzienalsnatuurgebieddatdoortoepassingvangoedetechnologie
nietofnauwelijksverontreinigdzoumoetenwordenenwaaropzeer
beperkteschaalgeoogstzoukunnenworden.
Indeklassiekevisie (1)isdeWaddenzeeeennatuurgebiedwaarineen
aantalanderefunctieswordtgetolereerdmitsdezedenatuurfunctieniet
belemmeren.Intensiefbeheerisnoodzakelijkomzakenalskwelders,
stuifdijken,hogezandplatenetc.tebeschermenomzodoendeeen
gevarieerdsysteemtehouden.
Indevisievandenatuurlijkeontwikkeling (2)wordtnietingegrepen
indenatuurlijkeprocessenenmenselijkgebruikisslechtsmogelijkals
deeffectenwegvallentegende 'achtergrondruis'vandenatuurlijke
dynamiek.
Indefunctionelevisie (3)gaatdemenselijke invloedveelverderen
wordthetgebiedingerichtomeengrootaantalvoordemensbelangrijke
functies (visserij,delfstofwinningetc.)optimaaltevervullen,echter
welzodanigdatdeecologischeprocessenvanhetsysteemdoorgangkunnen
vinden.Doormiddelvannatuurbouwwordteengroterediversiteitvan
biotopenensoortenbereikt.
IndehuidigepraktijkvanhetbeheervandeWaddenzeezijnde
verschillendebasisvisiesteherkennen.Deverschillendevisieslijken
heterovereenstezijndatvoorditrelatiefweinigbeïnvloedegebiedde
visievannatuurlijkeontwikkelingteprefererenis.Vanuitelksectoraal
belanggezienwordtvoordeeigensectorechtermeestaldefunctionele
visieaangehouden,d.w.z.optimaalgebruikvanhetgebiedtenbehoevevan
deeigensector,rekeninghoudendmetdenatuurfunctiezoalsverwoordin
deklassiekevisie.
Deklassiekevisieisvooralgebaseerdopervaringenophetlandwaar
demenseenverrijkende invloedheeftgehadopdewaarden(vooral
diversiteit)vanhetecosysteem.IndeWaddenzeeisditnietof
nauwelijkshetgeval.Dewaardevanhetmerendeelvanderandgebieden

(kwelders,begroeidestrandvlakten etc.) isechterwelhetgevolgvan
menselijkeactiviteiten.Indeklassiekevisiemoetendezeactiviteiten
dusonveranderdvoortgezetwordenterwijldenatuurontwikkelingsvisie
dezeactiviteitenafwijst.Dediscussieoverdezetegenstelling isbinnen
Nederlandnognietafgerond.

2 VISIESVANDERIJKSOVERHEID

Devisiesvanderijksoverheidzijnvastgelegdineenaantalbeleidsnota'szoalshetNationaalMilieubeleidsplan ,hetNatuurbeleidsplanen
de3eNotaWaterhuishouding.DePlanologischeKernbeslissingWaddenzee
(PKB)kangezienwordenalseengebiedsgerichteuitwerkingvannationale
plannen.Opgrondvandezevisieswordensomsimplicietaldanniet
gekwantificeerde streefbeeldenontwikkeld.Dezestreefbeeldenrefereren
aaneenreferentie (ookminofmeergekwantificeerd)maarhoudenrekening
meteenaantalsectoralebelangenalsrandvoorwaarde.

2.1DePlanologischeKernbeslissingWaddenzee
HetbeleidbetreffendehetbeheervandeWaddenzeeisvastgelegdinde
PKBWaddenzee.Alshoofddoelstellingvoorhetbeleidgeldt:
'Debescherming,hetbehoudenwaarnodighetherstelvandeWaddenzee
alsnatuurgebied'.Meteenaantalrandvoorwaardenzoalskustverdediging,
visserij,scheepvaartetc.moetrekeningwordengehouden.
MeerconcreetwordtgestelddathetbeleidvolgensdePKBgerichtis
opdebescherming,hetbehoudenwaarnodighetherstelvan:
1.waterbewegingenengeomorfologische enbodemkundigeprocessen;
2.kwaliteitvanwater,bodemenlucht;
3.optimaleconditievanflora,faunaenkinderkamerfunctievoor
Noordzeevis;
4.foerageer-,broed-,zoog-enrustgebiedenvanvogelsenzeehonden;
5.floraenfaunainkweldersenzomerpolders;
6.landschappelijkekwaliteiten;
7.belevingswaardevannatuurenlandschap;
8.betekenisvoorhetnatuurwetenschappelijkonderzoek.

IndehoofddoelstellingvandePKBwordtgesprokenoverdeWaddenzee
alsnatuurgebied.Elderswordtduidelijkgestelddatdewaardevandat

natuurgebiedwordtbepaalddoorhetfeitdatdenatuurlijkeelementen
hiernoginhogematevrijspelhebbenendatdeWaddenzeewordt
gekenmerktdooreenhogematevandynamiek.Implicietbetekentditdat
hetbehoudvandenatuurlijkeprocessenendenatuurlijkedynamiekeen
hogeprioriteithebbenbijhetbeheervanditgebied.IndePKBwordter
vanuitgegaandateengrootaantalmaatschappelijkeactiviteitenmogelijk
isindeWaddenzee.Deeffectenmoetengetoetstwordenaandehoofddoelstellingenreguleringvindtplaatsopgrondvansectoralebeheersplannen.GeconcludeerdkanwordendaterindePKBeenduidelijkevisie
isopbeleidenbeheerinhetwaddengebied.Dezevisieisechterzodanig
algemeendathieruitgeengekwantificeerd 'streefbeeld'afgeleidkan
worden.

2.2DeAlgemeneBeheersvisievoordeWaddenzee
DeAlgemeneBeheersvisie iseenconcreteuitwerkingvandedoelstellingen
uitdePKB.DeAlgemeneBeheersvisieheefteenoverkoepelende functieeen
geeftalgemenerandvoorwaardenvoordeverschillendeactiviteiten.De
eventueleeffectenvandesectoraleactiviteitenwordengetoetstaande
hoofddoelstelling.Ditgebeurtechtervoorelkesectorafzonderlijken
nietvooreencombinatievanactiviteiten.
DeAlgemeneBeheersvisiegaatuitvanhetstandpuntdathetnatuurbeheereenzogrootmogelijkebijdragemoetleverenaanhetinstand
houdenvandetotalerijkdomaannatuurlijkeprocessen,structuren,
soortenplantenendierenenlevensgemeenschappen inNederlandeninde
wereld.Opgrondvanditstandpunt (visie)wordteenreeks(vooral
kwalitatieve)mogelijkestreefbeeldengedefinieerdentegenelkaar
afgewogen.
a.eentoestanddiezoveelmogelijkgelijkisaandesituatieineen
bepaalduitgangsjaar;
b.eentoestanddiezorijkmogelijkisaanbiotopenensoortenplanten
endieren;
c.eensituatiemeteenverhoogdevoedselrijkdomwaardoorzogroot
mogelijkeaantallenindividuenvanb.v.vissenenvogelsvoorkomen.
d.eentoestanddiezonatuurlijkmogelijkis;
e.eentoestandwaarineenzogrootmogelijkebijdragewordtgeleverdaan
hetbehoudvaninhunvoortbestaanbedreigdeprocessen,structurenen
soortenplantenendieren.
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Mogelijkheidcwordtafgewezenomdatdegevolgenonzekerzijnendeze
nietpastindeNederlandseoptiekvoordenatuurbescherming.Keuzeb
wordtvoorhetspecifiekeWaddenzeebeleidafgewezenomdatrelatiefgrote
ingrepennoodzakelijkzoudenzijnenhetinstrijdismethetstrevenom
hetdynamischekaraktervandeWaddenzeetewillenhandhaven.
Ookhetstrevennaardesituatieineenbepaalduitgangsjaar (a)wordt
instrijdgeachtmethetdynamischkarakter.Bovendienkandesituatie
vooreenaantalparameters indatuitgangsjaarnietoptimaalgeweestzijn
endikwijlsontbreektkwantitatieve informatie.Wellichteenbelangrijker
redenishetfeitdatdoormenselijkingrijpen(Afsluitdijk,kustbescherming,onderhoudvaargeulenetc.)eenaantalrandvoorwaardenzoalsstroomsnelheid,wateruitwisseling,getijamplitudeenbeschikbaarheidsediment
zodanigveranderd isdatnuvaneennieuwe 'natuurlijke'toestand
gesprokenmoetworden.Omsysteemeigenschappendievandegenoemderandvoorwaardenafhankelijkzijnweerophetniveauvanhetreferentiejaarte
brengenzouden,veelalgrotetechnologische ingrepennoodzakelijkzijn.
Dezepassennietinhetnatuurlijkkaraktervanhetgebied.
Hetstrevennaareentoestanddiezonatuurlijkmogelijkis(d)sluit
volgensdeAlgemeneBeheersvisiehetbestaanbijhetbeleidzoals
verwoord indePKBendeInterprovinciale Structuurschetsvoorhet
Waddengebied.DeWaddenzeeiseenvandemeestnatuurlijkegebiedenin
Nederlandwaardenatuurlijkverlopendeprocessenvanzelfhebbengeleid
toteenhooggewaardeerdecosysteem.Binnenhetstrevennaareenzo
natuurlijkmogelijketoestandkaninuitzonderingsgevallencorrigerend
wordenopgetredeningeval (doormenselijkeactiviteiten)voorde
Waddenzeekarakteristiekeprocessenofsoortenorganismenernstig
bedreigdworden (keuzee).
VolgensdeAlgemeneBeheersvisiedienthetbeheerzichprimairte
richtenop 'hetbehoud,hetherstelendeongestoordeverloopvande
natuurlijkeprocessendiezichindeWaddenzeeafspelenzodatalle
structurensoortenplantenendierendievannatureindeWaddenzee
thuishorenzichdaarkunnenhandhaven,ontwikkelenofherstellen'.
Activiteitenmetnegatievegevolgenmoetenzoveelmogelijkbeperktworden
maarnegatievegevolgenvantoegelatenactiviteitenmoetenzovolledig
mogelijkgecompenseerdworden.
DevisievandeAlgemeneBeheersvisieisduidelijkgeformuleerd.Op
grondvandevisieisechtergeengoedgekwantificeerdstreefbeeld
ontwikkeld.Zowordtnietduidelijkgemaaktwelkeingrepentoelaatbaar

wordengeachtbijhetcompenserenvannegatievegevolgen.Bijhetstreven
naareenzonatuurlijkmogelijketoestandzalhetstreefbeeldvooreen
beheertochgerelateerdmoetenzijnaaneenreferentie.Dezereferentie
kannietopeenongestoordebuitenlandsesituatiegebaseerdzijnomdat
zo'ngebiednietbestaat.Dereferentiezaldusbeschrevenmoetenworden
opbasisvanallerleiinformatiezoalstoestandelders,toestandvroeger,
theoretischebeschouwingenetc.

2.3 Visiesvandeverschillendeministeries
InhetNationaalMilieubeleidsplanvanhetministerieVROMwordtde
strategievoorhetmilieubeleidvoordemiddenlange termijnbepaald,
uitgangspunt ishetstrevennaareenduurzameontwikkeling.Deinhet
NationaalMilieubeleidsplangehanteerdedefinitievoorduurzame
ontwiwkkeling is 'eenontwikkelingdievoorziet indebehoeftevande
huidigegeneratiezonderdaarmeevoortoekomstigegeneratiesde
mogelijkheid ingevaartebrengenomookinhunbehoeftentevoorzien'.
Hetbegripduurzameontwikkelingisonlogischomdatontwikkelingin
principeeenverandering inhoudtendusvanduurzaamgeensprakeis.De
termduurzaamheidzouteprefererenzijn.Gebruikersvanhetbegrip
duurzameontwikkelinggaanveelaluitvandefunctionelenatuurvisie(zie
hoofdstuk 2.1).Bijeenhoofdzakelijksectoraalbeleidzalelkesector
zichzodanigwillenontwikkelendateenduurzaamgebruikvanhet
ecosysteemmogelijkis.Eenonderlingeafstemmingvandesectorenzaldus
welnoodzakelijkzijnomdatduurzaamgebruikdooreenbepaaldesector
belemmeringenkanhebbenvooreenanderesector.Nietteminkunnenbinnen
dehoofddoelstelling 'Waddenzeenatuurgebied'indefunctionelenatuurvisieveelsectorensterkuitgebreidwordenenhetdraagvermogeninstand
gehoudenworden.
OmopbasisvanhetNationaalMilieubeleidsplaneenstreefbeeldte
ontwikkelenishetessentieeldebehoeftenvanhuidigeentoekomstige
generatiestedefiniëren.Hierbijiso.a.deschaalbelangrijk.De
behoeftenvandesectorendiedeWaddenzeedirectgebruikenenbeïnvloedenzijnwellichtnietdezelfdealsdebehoeftenvandeNederlandse,
Noordwesteuropese ofwereldbevolking.Oplokaleofsectoraleschaalkan
eenstreefbeeldduseenoptimaalgebruikvanhetecosysteem inhouden
terwijleenbehoefteopgrotereschaalkanzijndatergensechtenatuurgebiedenvoorkomenwaarnatuurlijkeprocessendeoverhandhebben.Ookin
hetzogenaamdeBrundtland-rapportwaarhetbegripduurzameontwikkeling
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hoofdzakelijkwordtuitgewerktinhetkadervandefunctionelenatuurvisiewordtdezemogelijkheidexplicietgenoemd (Brundtland1987,
blz.13).
InhetNatuurbeleidsplanvanhetministerievanL&Vwordtalshoofddoelvoorhetnatuurbeleidgesteld: 'duurzameinstandhouding,herstelen
ontwikkelingvannatuurlijkeenlandschappelijkewaarden'.
Deduurzameinstandhoudingvannatuurlijkewaardenvereistspecifieke
milieucondities.Optimaalfunctionerenvannatuurlijkeprocesseniseen
eerstevereiste.Menselijkebeïnvloedingvanhetmilieumagnietzodanig
zijndatnatuurlijkeprocessen,zowelfysische,fysisch-chemischeen
biologische,wezenlijkbeïnvloedworden.
InhetNatuurbeleidsplanwordenopgrondvaneenaantalcriteria
gebiedengekozendieprioriteitkrijgenbijhetbeleid.DeWaddenzee
wordtopmeerderegrondengenoemd.Hetaccentbijhetbeheermoetliggen
opdeversterkingvandenatuurlijkeprocessen,eenplanmatigetoepassing
vandeNatuurbeschermingswet enhetterugdringenvandeverontreiniging
metsysteemvreemdeorganischeenanorganischestoffeneneutrofiëring.
Welmoetrekeninggehoudenwordenmetmaatschappelijkeprocessenen
eisen.
HetNatuurbeleidsplaniseenglobaalplan.Watbetrefthetwaddengebiedkiesthetduidelijkvooreenzonatuurlijkmogelijkeontwikkeling
zoalseerderuitgewerktindeAlgemeneBeheersvisie.Natuurbouwwordt
nietexplicietafgewezen.EenstreefbeeldvoordeWaddenzee isniet
verderontwikkeldenookontbrekeninhetNatuurbeleidsplanduidelijke
referenties.
De3eNotaWaterhuishoudingvandeMinisteriesvanV&WenL&Vgaatuit
vanhetbegrip 'integraalwaterbeheer',d.w.z.eenintegraleafwegingmet
betrekkingtotdeverschillendefunctiesvanwatersystemen.Eerdere
nota'swarenvooralgebaseerdophetbeheervandewaterkwantiteit.Een
belangrijkefunctieinde3eNotaWaterhuishouding isdezogenaamde
natuurfunctie.Hoewelnietduidelijkgedefinieerd,wordtdaarmeebedoeld
datereendoordeoverheid (MinisterievanLNV)geformuleerdetoestand
vandebiotischecomponentwordtbereikt.Hiertoewordeneisengesteld
aandeabiotischecomponenten.Watbetreftdewaterkwaliteitvoorde
zoutewaterengaatde3eNotaWaterhuishoudinguitvandenormenuithet
IndicatiefMeerjarenProgrammaMilieubeheer1987-1991.
Dekernvandedenkwijzevande3eNotaWaterhuishouding ishetontwikkelenvanglobalestreefbeelden.VoordeWaddenzeeluidtditglobale

streefbeeld: 'DeWaddenzee isprimaireennatuurgebied.Daarnaast iser
beperkteruimtevoorvisserijenrecreatie.Eutrofiëringsverschijnselen
behorentothetverleden.Dezeehondenstand isinovereenstemmingmetde
natuurlijkedraagkracht.Debruinvis,grotesternendoortrekkendevissen
komenalgemeenvoor,evenalsnatuurlijkemosselbanken,schelpbanken,
zeegrasveldenenveldenmetkokerwormen.Eenrijkebodemfaunadientals
voedselvoortrekvogels.DeWaddenzeeiseenwetlandin 'optimaforma'.
Inbepaaldezonesenseizoenenisrecreatiefmedegebruikvanhetgebied
mogelijk.Devisserij isafgestemdopdefunctiesvanhetgebied.De
scheepvaartisinbepaaldezoneslichttoegenomen.Winningvanzanden
schelpenisbeperkt.IndeEems-Dollardzijnscheepvaart,natuurbehouden
-ontwikkelingenvisserijopelkaarafgestemd.Herstelvannatuurwaarden
indeDollard isgerealiseerd.Aanwezigeindustrieheeftgeennadelige
effectenophetecosysteem'.
Hetglobalestreefbeeldmoetvertaaldwordennaartoetsbaredoelstellingenvoorhetbeheer.VoordeWaddenzeekanditineersteinstantie
aangegevenwordendoordegewenstelevensomstandighedenvoorplantenen
dierenvasttestellen.Vooreenaantalorganismenisditonlangsdoor
Rijkswaterstaatgedaanindezogenaamdeecoprofielen.Hetbeheermoet
zichrichtenophetbereikenvandegewenstelevensomstandigheden.In
tweedeinstantiemoetalstoetsbaredoelstellingvoorhetbeheereen
gekwantificeerd streefbeeldontwikkeldworden.
Voordeverschillendewatersystemenwordthetvoorgaandeuitgewerktin
devormvanactieplannen.InhetWaddenactieplanvanRijkswaterstaat
wordtvoordeontwikkelingvanhetstreefbeelduitgegaanvaneen
referentie.Alsreferentie isinprincipehetjaar1930gekozen.De
Waddenzeezoutoenafgezienvanalleinpolderingenineennagenoeg
natuurlijketoestandhebbenverkeerd.Hierbijmoetechterworden
opgemerktdatin1930deoesterbankenalgrotendeelsverdwenenwaren,er
inverhoudingmetnuweinigvogelswarenenereenrelatiefkleinareaal
aankwelderswas.Indeuitwerkingvandeecoprofielenwordtdaaromniet
strakvastgehoudenaandesituatiein1930maarvoorelkorganismewordt
eenreferentieontwikkelddiemogelijkhogeroflagerligtdandewaarde
in1930.Tengevolgevanmaatschappelijkeontwikkelingen,waterbouwkundigeingrepenetc.wijkthetstreefbeeldinde3eNotaWaterhuishouding
afvandereferentie.Alsvisuelepresentatievandereferentieende
huidigetoestand isgekozenvoordezogenaamde 'AMOEBE-benadering'(Ten
Brinke.a. 1990).Erwordtinde3eNotaWaterhuishoudingvanuitgegaan
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dateenduurzameontwikkelingmogelijkisalsdeafwijkingvande
referentiewaardebinnendegrenzen75%en200%ligt.OmdatdeWaddenzee
primairalsnatuurgebiedgezienwordt,wordtminderafwijkinggetolereerd
endestreefwaardevoorelkorganismemoetbinnendegrenzen90%en150%
vandereferentieliggen.InhetWaddenactieplanwordthetstreefbeeld
alleengekwantificeerdopgrondvanbiotischeaspecten.Abiotischezaken
enprocessenspelenalleeneenrolalsrandvoorwaarde.
HetWaddenactieplankomtdeeertoevoorheteersteengekwantificeerd
streefbeeldvoordeWaddenzeetehebbenontwikkeld.Watbetrefthet
kwelderareaal isdateerdergedaandoorDijkema(1987a).

3 VISIESVANDEGEBRUIKERS
DeWaddenadviesraadwaarinnagenoegallegebruikersvandeWaddenzee
vertegenwoordigdzijn,heeftonlangsdeministervanVROMgeadviseerd
betreffendedeherzieningvandePKB.DePKBmoetvoordemiddenlange
termijneenintegraleuitwerkingzijnvandenationaleplannen (4eNota
RuimtelijkeOrdening,NationaalMilieubeleidsplan,Natuurbeleidsplanen
3eNotaWaterhuishoudingwaarbijhetnatestrevenecologischsysteem
(streefbeeld)centraalmoetstaan.Ditstreefbeelddienteen 'duurzaam'
karaktertehebbenmedeinhetlichtvandeAlgemeneBeheersvisiewaarde
nadrukligtopnatuurlijkeprocessen.Voorhetbereikenvanhetstreefbeeldishetnoodzakelijkconcreteeisen(grens-enstreefwaarden)te
ontwikkelenvoordeecologischeenruimtelijkekwaliteitendievanwater
ensediment.
WatbetrefthetstreefbeeldgaatdeWARnietuitvaneenbepaald
referentiejaarmaarverwijstnaardeAlgemeneBeheersvisieenhetbelang
vannatuurlijkeprocessen.Voorhetontwikkelenvangrens-enstreefwaarden(normering)vanmilieuparametersenuiteindelijkvaneen
gekwantificeerdstreefbeeld ishetvolgensdeWaddenadviesraadnoodzakelijkinzichttehebbenin:
-debuffercapaciteitvanhetecosysteem;
-deoorzaak-gevolgnetwerkenendedaarmeesamenhangendeprocessen;
-decumulatieveennaijleffecten.

DeWaddenadviesraadgeeftduidelijkdevoorkeuraaneenstreefbeelddat
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zonatuurlijkmogelijkismaardatookhaalbaarmoetzijnbinnende
huidigeofvoordetoekomstmogelijkerandvoorwaarden.
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Bijlage2
FYSISCHEASPECTENENPROCESSENINDEWADDENZEE

1 INLEIDING
Erbestaateenzeersterkerelatietussenhydraulica,morfologie,erosie,
sedimentatieentroebeling.
Ineenoverzichtsartikeloverdeuitwisselingvanmateriaaltussende
NoordzeeenWaddenzeeendedaarmeesamenhangende troebelingstelde
Postma (1981)datheteencomplexprocesis.Hetwordthoofdzakelijk
bepaalddoordehydrodynamiekvanhetsysteemdieweerafhankelijk isvan
demorfologie.Verderzijnbelangrijkdebronnen,samenstellingen
omzettingenvandeopgelosteenparticulairestoffen,deuitwisseling
tussenwaterenbodemendeverliezenuithetsysteemdoorexportof
permanenteafzetting.
PostmaconcludeerdedateropdeNoordzeeeenkustwaartstransport
optreedt.Daardoorontstaatopenkeletientallenkilometeruitdekust
eentroebelingsminimum.Directlangsdekustbevindtzichwelveel
materiaalinsuspensie.Hetkustwaterbeweegtzichmeteenreststroom
naarhetnoordeneneengrootgedeeltestroomtmetvloeddeWaddenzee
binnen.Eenuitgebreidoverzichtoversedimenttransport indeWaddenzee
isdoorPostma (1982)gepubliceerd.
Brolsma (1982)benaderdedetransportproblematiekvanslibenzandop
anderewijze.Hijberekendevoordeverschillendekombergingsgebiedenin
deWaddenzeederelatietussenoppervlakeninhoudenvondeengoede
rechtlijnigecorrelatie.Hijconcludeerdedaaruitdatereenverband
bestond.Eencausaalverband isechternooitaangetoond.
Doorderelatievezeespiegelrijzingneemtdeinhoudtoe,dusopgrond
vandetheorievanBrolsmazoudooraanvoervansedimentdeinhoudweer
moetenafnemen.Uithetkustgebiedwordtzandaangevoerdmaarhet
vloedwaterbevatookslib.Vooreendeelgaatditmetdeebstroomweer
naarbuitenindienhetevenwichttussenaan-enafvoerverschuiftkan
nettoeengrotesedimentatieoptreden.Hetnetto-transportdoorde
zeegatenismeestalgeringt.o.v.hettransportpertijzodathet
overschotnietbepaaldkanwordenuitmetingenvanin-enuitstromend
water (Slagmolen1983).

Zand-enslibtransportiseengevolgvaneenaantalprocessendiedoor
elkaarheenlopen (DeReus1982).Instromendwaterzullent.g.v.
turbulentiedeeltjes inhetwatermeegevoerdworden.Hoehogerde
stroomsnelheidhoegroterdedeeltjesdieinsuspensiekunnenblijven.
BijindeWaddenzeenormaaloptredendestroomsnelhedenbevindtzich
alleenslibinsuspensie.Indezeegatenkanbijspringtijendedaarbij
horendehogestroomsnelhedenookveelzandinsuspensiezijn(Postma
1982).
Zoalseerdervermeldzorgteennoordwaartsgerichtereststroomlangs
dekustvooreenaanvoervantroebelwaternaardezeegatendiewater
naardeWaddenzeevoeren.Eenaantalmechanismenzorgenvoortransport
naarbinnen.Heteersteisgerelateerdaanhetsysteemdatslibinde
riviermondenvasthoudt.D.w.z.deeltjesuitdelichterebovenlaag (zoet
ofhogeretemperatuur)zinkennaardeonderlaag.Dereststroomvandeze
laaggaatnaarbinnen,dushetdeeltjeook (Stommel1953,Schultz&
Simmons 1957).Eentweedemechanisme isbeschrevendoorPostma (1954).
Hetberustophetprincipedateendeeltjetijdnodigheeftomte
bezinken.Alstijdensvloeddestroomsnelheidzoveelafneemtdateen
deeltjegaatbezinken,wordthetnogoverenigeafstandmeegevoerd
voordathetdebodembereikt.Metdeebwordthetnietmeerzover
teruggevoerdalswaarhetoorspronkelijkvandaankwam.Bovendienzijnde
getijdestromenverdernaarbinnenmindersterkdanbijdezeegaten.Dit
procesgaatdoortotdatereenevenwichtistussendeaanvoerenafvoer
t.g.v.diffusievanhogeconcentratie (binnen)naarlageconcentratie
(buiten).
HetdoorPostmabeschrevenverschijnselwerddoorVanStraaten&
Kuenen (1958)het 'settling-lageffect'genoemdenzijverfijndende
theoriedooreenderdemechanismetebeschrijven.Eengesedimenteerd
deeltjewordtpasgeërodeerdbijeenstroomsnelheiddieveelhogerisdan
desnelheidwaarbijzoeendeeltjenormaalgetransporteerdwordt.De
ebstroomzaldusaleenflinkesnelheidmoetenbereikenomeen
gesedimenteerddeeltjeweeroptewervelen.Ditmechanismewerdhet
'scouring-lageffect'genoemd.EenvierdemechanismedatVanStraaten&
Kuenen (1958)inhuntheoriebetrokkenwashetfeitdatdegeulenminder
diepzijnnaarmatemenverdernaarbinnengaat.Deplatenzijnzelfszeer
ondiep.Eendeeltjekandusinkortetijdnaardebodemzinken.Bijhet
eindevandeebbevindtdewatermassazichindediepegeuleneneen
deeltjeheeftdandikwijlsnieteensdetijdnaardebodemtezinken
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voordatdevloedweergaatlopen.Postraa(1961)ginghieropweerverder
inennoemdehetfeitdatindeWaddenzeedetijdtussenmaximumvloeden
maximumeblangerisdantussenmaximumebenmaximumvloed.Ditbetekent
daterrondhettijdstipvanhoogwatereenlangereperiode ismetweinig
stroomwaardoormeersedimentkanbezinkendanrondlaagwater.
Samenvattendkangesteldwordendatdoornaarbinnengerichttransport
vangesuspendeerdemateriaaleenaantalmechanismenverklaardkanworden.
Eengoedeaanvoerisgewaarborgddoordatindezeegatendemaximum
vloedsnelhedenoverhetalgemeenhogerzijndanebsnelheden.Inprielen
tussendroogvallendeplatenzijndeebsnelhedenechterhoger(Postma
1982,Dankerse.a. 1984).Dezeprielenwordendoordeebstroomopdiepte
gehoudenenkunnenduswaterensedimentaanvoerenvoorhetomliggende
wad.Opdewadplatenzijndestroomsnelhedenzeldenhooggenoegvoor
erosiemaarinwerkeringvangolvenkanhierechterwelsterkeerosie
veroorzaken.
Indiendeeltjesveruithetgebiedbinnendringen,zullenzedikwijls
oprustigeplaatsenminofmeerpermanentsedimenteren.Opdezemanier
wordtdusmateriaaluithetsysteemverwijderdenneemtgeendeelmeer
aanhettransport.Hetblijktdatzeerkleinedeeltjes (fijnsliben
lutum)nauwelijksbezinkenenookweerzeergemakkelijkgeërodeerd
worden.Doordebindendewerkingvandiatomeeënophetwadoppervlaken
doordevormingvanpseudofaeceskunnendekleinedeeltjesechterwel
permanentbezinken.Ooktussenvegetatieinzeegrasveldenenopkwelders
kunnenzulkerustigeomstandighedenheersendatookkleinedeeltjesdaar
bezinken.
BijdesedimentatieinhetWaddengebiedmoetenvolgensVanStraaten
(1954)eenviertalprocessenonderscheidenworden:
1.Opvullingvangeulen.Hierbijmoetgerekendwordenophetafsnijden
vanmeandersenhetdichtslibbenvannietmeergebruiktegeulen.Overhet
algemeenzalhierfijnslibsedimenterendoorhetafnemenvande
stroomsnelheid.Doorgolfwerkingbijstormwordtookregelmatigveelzand
opgewerveldenditkanindieperegeulenterechtkomen.
2.Lateraleafzettingeninbinnenbochten.Dikwijlszalsedimentatiein
binnenbochtensamengaanmeterosieinbuitenbochtenenzodoendezullen
geulenzichverplaatsen.VanStraaten (1949)vondverplaatsingentot10m
in18dagenmaarincidenteel iswaargenomendateengeuldooreen
droogvallendeplaatzichbinneneenuurenkelemeterskonverplaatsen
(Ponsioen1985).

3.Verticaleafzettingenopplaten.Omdatbuitendegeulende
stroomsnelhedensterkafnemenzalopplatensnelsedimentatieoptreden.
Doorgolfwerkingzalechterhetmeestesedimentregelmatigweer
geërodeerdworden.Doorditregelmatigsedimentereneneroderenzalopde
meesteplaatsenvooralzandachterblijvenenhetfijneslibzalbezinken
opplaatsendiezeerrustigzijn.Waarschijnlijkbestaatereenevenwicht
tussenhetgemiddeldewaterniveauendeplaathoogte,d.w.z.datermeer
golferosieoptreedtalsdeplaathoogtetoeneemt.Eenblijvendesedimentatiezalindatgevaldusalleenoptredenbijeenzeespiegelstijgingof
indienlangzameophogingvanuitdevastewaldekrachtvandegolven
vermindert.
4.Afzettingentussenvegetatie.Opkwelderskunnengrotehoeveelheden
sedimenttussendevegetatiebezinken.InDollardkwelderswordtnaar
2
schattingjaarlijks15kg.perm afgezet (Dankerse.a.1984).Ookde
kweldersenschorreninderestvandeWaddenzeekunnenveelsediment
vastleggen.Dijkemae.a. (1988)gevenvoorde landaanwinningskwelders
2
getallentussen15en30kgperm perjaar.

VolgensPostma (1981)bestaat15%vanhetuitdeNoordzeeaangevoerde
materiaaluitorganischmateriaal.IndeNoordzeeisgemiddeld35%van
hetgesuspendeerdemateriaalorganisch;indewinter0,1%levendplankton
maarindezomer20%.IndeWaddenzeewordtdoordeprimaireproduktie
nogeens25%aanhetorganischmateriaaltoegevoegd.Ditzijnvooral
kleineplanktonorganismen.VerderkomenindeWaddenzeenoggrote
hoeveelhedenveenrestenvrijdoorerosievanoudeveenlagen.Inde
Waddenzeebestaathetgesuspendeerdemateriaalvoor12%uitorganische
deeltjes,55%iszand,8%kleideeltjesenderestzijnschelperestenen
ijzeroxiden (Verwey 1952).Eengrootgedeeltevanhetorganischmateriaal
wordtindeWaddenzeeafgebrokenzodathetbodemsediment indeWaddenzee
nogmaar3%organischmateriaalbevat.
HetsedimentindeWaddenzeebestaatgemiddeldvoor90%uitzanddat
weervoor90%uitkwartsbestaat (Eijsink1979).Degeulbodemszijnover
hetalgemeenzeerzandigterwijldeplatenbovenGHWvoor85%uitzanden
voorminderdan3%uitlutumbestaan.Langsdewaddenkustbestaatde
bodemvoor5%uitlichtezavelen10%uitzwaregrondmet8-30%lutum.
Reineck&Siefert (1980)vondeneengoedecorrelatietussensedimenttype
enlocatiet.o.v.zeeenoverheersendewindrichting.
HetiseenalgemeenbekendfeitdatindeWaddenzeedeconcentraties
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gesuspendeerdmateriaal inderichtingvandekusttoenemen(o.a.
Lüneburg 1939,1953,1955,1958,Gry1942,Postma1954). Postma(1961)
lietziendatdegrovefracties (>128micrometer)niettoenamenmaarde
fractie<64micrometerwel.Overdeoorzaakzijndemeningenechter
verdeeld.VolgensLüneburgisheteengevolgvandichtheidsstromeneneen
tengevolgedaarvannaarbinnengerichttransport.Gry (1942)legdede
nadrukoperosievanlokalekleibankenenslikgebiedenterwijlPostma
(1954)enVanStraaten&Kuenen(1958)hetbeschikbaarzijnvanfijn
materiaaltoeschrevenaanheteerdergenoemde 'scour-lag'en
'settling-lageffect'.Dücker(1982)verondersteltdattroebeling
ontstaatdoorgolferosieopplatenwaarnahettroebelewaterbijebde
geulenuitstroomt.Gry (1942)benadruktedathetzandgehalteafhingvan
destroomsnelheidenstroomsterkteterplaatsemaarhetslikgehaltevan
deplaatsvanherkomstvanhetwater.
Overhetalgemeenzalhetwaterbijhoogwaterkenteringhelderderzijn
danbijlaagwaterkenteringomdatdanmeerrelatiefhelderNoordzeewater
aanwezigisenomdatrondhoogwatermeestaleenlangereperiodemet
weinigstroomoptreedt.
IndeondiepedelenvandeWaddenzee isgolferosiehetbelangrijkste
procesdatverantwoordelijkisvoordedaarheersendetroebeling.Postma
(1961)lietziendatereensterkecorrelatiewastussengetijfaseen
concentratiegesuspendeerdmateriaal.Ditwasteverklarenuithet
optredenvanerosiewanneergolvenhetsedimentopnetonderwater
staandeplatenopwoelden.OokDücker (1982)vondditverbandenhij
toondeaandatopwadplateneenrechtlijnigverbandbestondtussen
windsnelheidenconcentratie.Ditverbandbestondtotwindkracht6.
Daarbovengingengolvenbrekenennamdetroebelingonevenredigtoe.
Reineck6eSiefert (1980)bestudeerdenhetsedimentopwadplatenenvonden
datbijeenwindsnelheid>10m/sslibuithetsedimentweggespoeldwerd.
Slibconcentraties inhetwaternemensterktoebijhetbeginvaneen
stormmaarbijlangerdoorstaanvandestormisergeenverderetoename
omdatdanreedsalhetonderdieomstandighedenerodeerbaarslibis
opgewoeldenafgevoerd.
Indeondiepegeulenbegintookstroombelangrijkertewordeninhet
erosieproces (Postma1961)maarnogveelvanhetgesuspendeerdemateriaal
isafkomstigvandeplaten (Dücker1982). Indiepegeulenisalleen
stroomsnelheidbelangrijk (Postma1961,Halliwell&O'Connor 1966)maar
debodemvandezegeulenbestaatbijnahoofdzakelijkuitzand.Bijlage
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stroomsnelhedenwordtditzandnietopgewoeldenbestaathet
gesuspendeerdmateriaalhoofdzakelijkuitvaneldersaangevoerdslib(Gry
1942).Bijsnelhedentot30cm/svondGry (1942)slechts10mg/lzandin
suspensiewaarvaneendeelwaarschijnlijkbestonduitgeflocculeerdslib.
Bij40cm/ssteegdeconcentratietot25mg/lenbij50cm/stot100
mg/l.
IndewinterishetwaterindeWaddenzeemeestaltroebelerdaninde
zomerondanksdeindewinterlagereconcentraties fytoplankton.Inhet
winterhalfjaarisdegemiddeldewindsnelheidhogerdan 'szomers.
Deviscositeitvanwateriso.a.afhankelijkvanhetzoutgehalteende
temperatuur (Dücker1982).Bijlagetemperatuurisdeviscositeithoger
endaardoordeerosiesterker (Christiansen1974).Debezinksnelheden
nemenafwaardoormeersedimentinsuspensieblijft (Dillo1960,Jackson
1964, Halliwell&O'Connor 1966). Evans&Collins (1975)vondendatboven
eenwadplaatindeWashinzomerenwinterevenveelzandinsuspensiewas
maardaterindewinterveelmeerslibbijkwam.
Uithetvoorgaande isduidelijkgewordendatdeconcentratiesvanslib
inhetwatervandeWaddenzeeinruimteentijdgrotevariatiesvertonen.
Tochzullenenkelewaargenomengemiddeldengenoemdwordenterindicatie
vandeordevangrootte.
IndeDeenseWaddenzeevondGry (1942)inaugustusgemiddeldewaarden
van10mg/linoppervlaktemonstersuithetzeegat (Graadyb)enbijna300
mg/linmonstersdiegenomenwarenbijdebodemindeHobogt.Ophet
DuitsewadbijScharhörnvondDücker (1982)meestalconcentratiestussen
100en150mg/l.Slechts15%vandemetingenkwambovende300mg/lmaar
tijdensstormenwerdwelmeerdan500mg/lwaargenomen.Eenlangdurige
metingbijRottumgafeengemiddeldevan36mg/ldichtbijheteilanden
135mg/lindebuurtvandelandaanwinningswerken (DeReus1981).Ophet
AmelanderwadvondPostma (1961)gemiddeld75mg/lterwijljuistbuiten
hetzeegat30mg/lvoorkwam.Overeengetijperiodekonopeenankerstationdeconcentratievariërenvan15-900mg/l.Indewestelijke
Waddenzeevarieerdehetgemiddeldezwevendestofgehaltevan40mg/linde
zomertot70mg/lindewinter.Hetjaargemiddeldein1980was60mg/l
(DeWite.a. 1982).DeoostelijkeWaddenzeeistroebelermet 'szomers80
mg/len 'swinters120mg/l.Hetjaargemiddeldeligtdaaropca.100
mg/l.
Uitderivierenkomtrelatiefhelderwater.InhetgespuideIJsselmeerwaterbevindtzich15mg/lenindeEems23mg/l.HetNoordzeewater

langsdeNederlandsekustisookrelatiefhelder.McCave (1981)noemtop
enigeafstandvandekustwaardenvanminderdan5mg/l.Dichternaarde
kustneemtdittoetot20-50mg/l.

2 ONTWIKKELINGEN INHYDRAULICA,MORFOLOGISCHESTRUCTURENENTROEBELING
2.1Historischoverzicht
OverhetontstaanvandeWaddenzeeendeZuiderzeebestaateenuitgebreideliteratuur (o.a.Pons&Wiggers 1960). Samengevatkomtheterop
neerdaterindeRomeinsetijdhetmeerFlevobestondmetdaaromheen
uitgestrekteveengebieden.Indelieen12eeeuwwerdveelveenontgonnen
zodatrond1200groteoverstromingenplaatsvonden.Daardoorontstonden
Waddenzee,ZuiderzeeengrotemereninNoordHolland.Directnahet
ontstaanbegondeZuiderzeesneldichtteslibbenomdatveelsediment
beschikbaarwasenomdatdoordegroterivierafvoereensterke
dichtheidsstromingaanwezigwas.DezezogenaamdeAlmereafzettingenhebben
eenbrak/zoetkaraktereneendiktevan2m.Na1600iserduidelijk
minderzoetwaterafvoerendedaarnaafgezettezogenaamdeZuiderzeeafzettingenhebbeneenduidelijkzoutkarakter.Zandzettezichineerste
instantieafbijdezeegatenmaardeaanvoerwasnietvoldoendeomalles
optevullen.Eenvergelijkbaresituatiewordttegenwoordignog
aangetroffeninenkeleestuarialangsdeAmerikaanseoostkust(Postma
1982, blz.42/43).HetgevolgwasdatdeWaddenzeezichvormdealseen
langgerektebinnenzeemeteenaanzienlijktijverschilendroogvallende
platentussengeulenenprielen.Debodemwaszandig.DeZuiderzeewerd
eenvlakke,ondiepe,minofmeerrondekommetweinigtijdatviaéén
openingnaarbinnenkwam.Debodemwasslikkig.
OorspronkelijkwerdhetmeerFlevoendeZuiderzeegevoeddoorhet
Vlie.LaterwerdhetzeegatvanTexelgevormdendoordegunstiger
liggingt.o.v.degetijgolfwerdhetsteedsbelangrijker.
BijdeplanningenhetontwerpvandeAfsluitdijkwerddoorde
staatscommissieLorentzeenuitgebreidhydrografischonderzoekgedaanom
deeffectenvandeAfsluitdijkzogoedmogelijktevoorspellen (Lorentz
e.a. 1926).DaardooriservandehydrografievandewestelijkeWaddenzee
endeZuiderzeerelatiefveelbekend.
DegeulsystemenvanhetzeegatvanTexelenhetVlieverenigdenzich
totéénsysteeminhetgebiedtussenStavorenenEnkhuizen.Onderlinge
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uitwisseling tussendetweegeulsystemenvondplaatsdoorhet
Scheurrak-Omdraai endeDooveBalg.DerelatietussendeWaddenzeeen
Zuiderzeewaszeeringewikkeld.Battjes (1961)vatditalsvolgtsamen:
'DegetijgolfdiedoordezeegatendeWaddenzeebinnendrongplanttezich
inhetovergangsgebied tussendeWaddenzeeendekomvandeZuiderzeein
zuidwaartserichtingvoortenbereiktezodekomvandeZuiderzee.
TegenheteindevanhetZuiderzeebekkenwerddegolfteruggekaatstende
teruggekaatste golfinterfereerdemetdebinnenkomende.Doordegrote
lengtevandeoorspronkelijkekomonderginghetgetijeenaanzienlijke
fase-verschuiving.Hetfase-verschilvanhetverticalegetijtussenDen
HelderenUrkb.v.bedroeg180 ,d.w.z.datbijopkomendwaterteDen
HelderhetwaterbijUrkvielenomgekeerd.Demiddenmootvanhet
kombergingsgebiedvandeZuiderzee,datishetdeeltennoordenvanUrk,
werdvooreengrootdeelgevuldengeledigddoordeachtermoot,datis
hetdeelbezuidenUrk.Dezeegatenbehoefdendusbetrekkelijkweinig
wateraandethansafgeslotenZuiderzeeteleveren'.
Ondernormaleomstandighedenwaserdusweiniguitwisselingtussen
ZuiderzeeenWaddenzeeeninhetovergangsgebiedontstondeenpendelende
waterbeweging.BijstormmetverhoogdewaterstandenwerktedeZuiderzee
welalsbufferenstroomdengrotehoeveelhedenzeewaterdeZuiderzee
binnen.Lorentze.a. (1926)berekendenhoeveelhedenvan150000-200000
3.
m /s.
Dehydrografische envooraldemorfologischeontwikkelingeninhet
zeegatvanTexelzijnuitgebreidbeschrevendoorBattjes (1961).Vroeger
(17een18eeeuw)warenhetAmsteldiepenMalzwinbelangrijk.Inde19e
eeuwwerdenNoord-HollandskanaalenAnnaPaulownapolderaangelegd.
DaardoorverminderdehetkombergingsgebiedvanhetAmsteldiepenMalzwin
endeTexelstroomheeftzichvreemdgedragen.Vroegerliephetdiepste
gedeelteop350muithetHorntje(Texel)naarhetzuidenendraaidebij
deHeldersedijknaarhetwesten.BijHuisduinenboogdegeulweernaar
hetzuiden.Sindsheteindvande19eeeuwwerddegeulsteedsrechter.
HijgingdichternaardeTexelsekustzodatin1910deoeververdediging
bijhetHorntjeaangelegdmoestworden.Hijgingverderuitdekustbij
NieuwendiepmaarkwamdichtonderdedijkbijHuisduinen.Ditisvooreen
estuariumeenvreemdesituatie.Degeulsleetuitindebinnenbochtenen
momenteelisereennagenoegrechtegeulvan22kmvanhetSchulpengat
naarhetBurgzand.HetoppervlakvandedoorsneevanhetMarsdiepnamtot
1930toe.Waarschijnlijkwasgeenstabielesituatieontstaannahetaan
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deTexelseHorsvastgroeienvandeOnrust.
2.2VeranderingendoorafsluitingvandeZuiderzeeenLauwerszee
Hetverkleinenvaneenkombergingsgebiedheefteengrootaantaleffecten
ophetoverblijvendegebied.Eendeelvandezeeffectentreedtdirectop
maareendeelispasoplagetermijnmerkbaaralszichaanpassingenaan
hetverstoordeevenwichtvoordoen.Ookisersprakevanindirecte
effecten.Hiertoemoetengerekendwordendefysisch-chemischeeffectenen
debiologischeeffectendieeengevolgzijnvanveranderingenin
stromingen,getijamplitudeenmorfologie.

DirectehydraulischeeffectenvandeAfsluitdijk
MetdeaanlegvandeAfsluitdijkwerddewestelijkeWaddenzeeverkleind
2
2
van5200km tot1500km (Rietveld1963).Doorhetverdwijnenvande
buffercapaciteitvandeZuiderzeenamendestormvloedstandeninde
westelijkeWaddenzeetoe.VroegerwarendestormvloedstandeninDen
HelderenOudeschildNAP+2m,maarnukomenstandenvan2,5-3mboven
NAPregelmatig (meerdan1keerpertienjaar)voor.
DoordeAfsluitdijkwerdhetgetijbekkenverkortendeteruggekaatste
getijgolfdemptehetgetijnietmeerzoalsvoorheenmaarhetwerd
versterkt.HettijverschilnamvooralindebuurtvandeAfsluitdijktoe.
InDenHelderwasdetoename15cm,inOudeschild39cm,bijHarlingen56
cmenlangsdeAfsluitdijkwerddegetijamplitudemeerdanverdubbeldvan
70cmnaar160cm.Doordetoenamevandegetijamplitudenamende
stroomsnelhedenindezeegatentoe(Battjes1961). InhetMarsdiepmet
25%,deVliestroommet10-19%eninhetEyerlandseGatmet10%.
Deeb-envloedsnelhedennamennietevenredigtoe.InhetMarsdiepwas
detoenamevandemaximaleebsnelheid40%(van1,07 tot1,5m/s)terwijl
devloedmaar6% (van1,34naar1,42m/s)toenam (Philippart 1989).
Behalvedetoegenomengetijamplitudehaddenookanderefactoreneen
invloedopdestroomsnelheden.Vroegerkwamhettijnaarbinnendoortwee
evenwijdigegeulsystemen (VlieenhetzeegatvanTexel).Nadeaanlegvan
deAfsluitdijkkwamhetwaddenzeegebiedindebuurtvanHarlingenonder
invloedvanhetzeegatvanTexel (fig.1).Hetkombergingsgebiedvanhet
2
zeegatvanTexelnamtoevan600tot700km terwijlhetEyerlandseGat
2
enhetVlieafnamenvanresp.200tot170km en700tot630km.
DaardoornamdestroomdoorhetZuidoostrakafmaardoordeDooveBalg
namhijsterktoe.IndegeulendieoorspronkelijkdeZuiderzeevanwater

2
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Figuur1. Veranderingvankombergingsgebieddoordeafsluiting (Klok&
Schalkers 1978).
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o
Figuur2. ReststromendoordezeegatenindewestelijkeWaddenzeevoor
deafsluiting (c),directerna(b)enin1976 (a)(Philippart 1989).
voorzagenendienugeenfunctiemeerhebbenzoalsAmsteldiepenVlieter
namendestroomsnelhedenaf.
DoordeafsluitingvandeZuiderzeeverdweenhetvoorhetzeegatvan
Texelkarakteristieketweetoppig tij.Deeerstetopwerd12cmlageren
detweede12cmhogerzodatdeeerstenogmaarnetherkenbaar is.Voor
transportverschijnselenzijnveranderingeninsnelheidenduurvande
tijstromenvangroterbelang.Demaximalevloedstroomtreedtnuevenals
vroeger (voor1930)ca.drieuurvoorhoogwaterop.Vroegerbleefhij
echterdrieuurlangboven80%vandemaximumwaarde.Tegenwoordig isdat
nogmaarslechtséénuur.Devloedstroom iswelwatsterkergeworden.De
maximaleebstroomwasvroegernetevenvoorlaagwater,nuechtertweeuur
voorlaagwater.Vroegerduurdedemaximaleebstroomdrieuur,nunogmaar
krap21/2uur.
Wellichtvannoggroterbelangvoordetransportverschijnselen isde
verandering indereststromingendieoptradennadeafsluiting.Vroeger
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wasereenrelatiefgrotereststroomnaarbuitendoorhetMarsdiep.Deze
isnadeafsluitingdrastischverminderd (Philippart 1989).Deveranderingeninreststromenzijnweergegeveninfiguur2.
Morfologischeaanpassingenenhydraulischeeffectenoplangetermijn.
Debestaandeevenwichtentussengeuldoorsnedenengetijvolumewarenverstoordeneennieuwevenwichtbegonzichintestellen.Deafwijkingen
tussendewerkelijketopografieendeevenwichtssituatiewerdenlangzaam
weggewerkt (o.a.afhankelijkvandebeschikbaarheidvansediment).De
responsietijdindebuurtvandezeegatenlijktkorterdanverdernaar
binnen (Rietveld1963).Doordestroomtoename indeDooveBalgwerddeze
geulinkortetijdveelgroter.Deweerstandnamdaardoorafenhet
tijverschilbijdeFriesekustnamnogmeertoe.Hetomgekeerdevond
plaatsindegeulennaarWieringenendaarnamdegetijamplitudelater
weerwatafmaarhijisnogwelveelgroterdanvoordeafsluiting.
MomenteelgaathetbelangvandeWierbalgachteruiteninhet
Visjagersgaatjevindtsterkeerosieplaats.HetVisjagersgaatjeontwikkeltzichalsverlengdevanhetMalzwinterwijldeWierbalgduidelijk
eenzijgeulgaatworden.OfditprocessamenhangtmetdeAfsluitdijkis
nietduidelijk.
VandeDuin&DeBoer (1981)berekendendesedimentatie inhetgebied
Zwin-Javaruggentussen1928/1934en1975.IndezeoudeZuiderzeegeulen
vondveelsedimentatieplaats (2,5-5min40jaarwasheelnormaal).
Opvallendwasdatdegrootstesedimentatienietindegeulenmaarlangs
deoostrandenvandediepstegedeeltenplaatsvond.Thijsse (1950)gaat
3
ervanuitdatbijdeAfsluitdijkongeveer1miljardm sedimentafgezet
moetwordenvoordateenevenwichtssituatiebereiktis.Rietveld (1963)
6 o

schatdatdaarvanjaarlijksongeveer9-10x10 m sedimenteert.
InhetgebiedvandeVlaktevanOostbierum,hetAbt,vondtussen1910
en1930jaarlijksgemiddeld0,2cmsedimentatieplaats.Nadeaanlegvan
deAfsluitdijkliepdatoptot2,8cm/jaarentussen1965en1975tot5,7
cm/jaar.Na1975namhetweeraftot2,8cm/jaar.Devaarrouteissinds
1926jaarlijks10-20mmondiepergeworden.OmdatrelatiefweinigsedimentatieplaatsvondinhetdoorhetzeegatvanAmelandgevoerdegebiedten
oostenvanhetTerschellingerwantijkangeconcludeerdwordendatde
genoemdesedimentatieeengevolgisvandeafsluitingvandeZuiderzee.
Deachtergrondenvanerosieopplatenzijnminderduidelijkdande
oorzakenvangeulvergroting.Hetisnietduidelijkofereenevenwicht
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bestaattussenplaathoogteenverticaalgetijenzojahoederelatie
is.Indiendeplaathoogteafhankelijk isvanhetgemiddeldewaterniveau
isdesedimentatieoferosiegerelateerdaandezeespiegelveranderingen
maaralsdehoogteafhankelijkisvanhetlaagwaterniveauzalbijeen
vergrotingvandeamplitudeeenlagerlaagwaterniveauoptredenendus
erosieopdeplaten.Bijeenrelatiemethethoogwaterniveauzalonderde
zelfdeomstandighedensedimentatieoptreden.
Welkesituatieoptreedtiswaarschijnlijkafhankelijkvanhetgebied.
Inopengebiedenmetveelgolveniswaarschijnlijkhetlaagwaterniveau
belangrijki.v.m.degolferosie.Inrustige 'sedimentatiegebieden'lijkt
heteropdathethoogwaterniveaubelangrijkisi.v.m.desedimentaanvoer.
Aanwijzingenhiervoorzijnverkregenuitonderzoekinlandaanwinningswerken (Kamps1962)enkwelders (Dankerse.a. 1984).
Hetmetenvanjaarlijksesedimentatie ismoeilijkomdatplaatselijke
fluctuatiesveelalgroterzijndandesedimentatieendemeetnauwkeurigheidtegeringis.Veelmetingenovereenlangetijdkunnenechterwel
eenstatistischbetrouwbaarbeeldgeven.
DoordevoormaligeStudiedienstHoornvandeRijkswaterstaatzijnde
groteaantallenlodingenuitdeWestelijkeWaddenzeeverwerkttot
bruikbareatlassenwaarinerosieensedimentatieoverzichtelijkwordt
weergegeven (Glime.a.1987,1988a,1988b,1989).Hetisduidelijkdat
tothetbeginvandejarenzeventigveelsedimentatieoptrad.Inde
WaddenzeewestelijkvanhetwantijvanAmelandnamhetoppervlakboven
2

2

NAPtoemet15,9km (15%)enhetgebiedbovenNAP -2mmet43,5km
(3,9%).Vanafhetbeginvandejarenzeventigisdesedimentatieechter
sterkverminderdeninsommigedeelgebiedenoverheerstdeerosie.
Dehoeveelhedengesedimenteerdengeërodeerdmateriaalzijnweergegevenintabel1.UitdewaardenindetabelleidenGlime.a.afdatrond
1950degrootsteaanpassingenaandeveranderingent.g.v.deAfsluitdijk
haddenplaatsgevonden.Detabelgeeftmaareenzeeralgmeenbeeld.Lokaal
kunnenbinneneenzeegatgroteverschillenvoorkomen.ZozijneraanwijzingendaterlangsdeAfsluitdijkendeFriesekustvooralsedimentatie
optreedtterwijlerachterdeeilandenwellichtdeerosieoverheerst.De
erosieensedimentatiena1980hangtvooreengrootdeelsamenmethet
dynamischekaraktervanhetgebied.Ditblijktookuithetfeitdatde
sedimentatie inhetzeegatvanhetVlietussen1965en1982(49x10 m)
inwerkelijkheidgezienmoetwordenalszeersterkesedimentatie (85x
10 m)tussen1966en1977gevolgddoorzwareerosie (ca.40x10 m)

ft

3
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Tabel1. Desedimentatie (+)enerosie (-) inverschillendedelenvande
westelijkeWaddenzee.

Periode

ZeegatvanTexel

1933-1950

+140x10 6m 3

1950-1965
1965-1982

+ 40x10 m
- 30x10 6m 3

ZeegatvanhetVlie
+57x10 6m 3

, _

]

Eyerlandsegat

01

in 6

,_
-19x10 m
+49x10 6m 3

3
-21x10 m

]
+2x10 6m 3

tussen1977en1983.DoorGlime.a.(1987)wordtweleenverbandgelegd
tussendeerosieinhetzeegatvanTexelindeperiode1965-1982ende
zandwinningdiedaarplaatsvondenvooranderehydrografischecondities
zorgde.
EffectenvandeafsluitingvandeLauwerszee
DoorhetafsluitenvandeLauwerszeeverkleindehetkombergingsgebiedvan
deZoutkamperlaag.Omdatdegeuldusinfeitetegrootwasennietsnel
genoegdichtslibdebreiddehetgeulenstelselvanSchildknoopen,VierhuizergatenGroningerbalgzichinoostelijkerichtinguit.DeEilanderbalgtrokzichterugenhetwantijvanSchiermonnikoogverplaatstezich
inoostelijkerichting.DesedimentatieindeZoutkamperlaagbedroeg
plaatselijkmeerdan5mbinnentienjaar.

Effectenoptroebeling
VoordeafsluitingvandeZuiderzeewerdengrotehoeveelhedenslibnaar
deZuiderzeegetransporteerddiedaarvervolgenskondenbezinken.In
principekanuitdediktevandesliblaagberekendwordenhoeveelslib
jaarlijkssedimenteerde.Hetisnietzekerofmetdebestaandeinformatie
eennauwkeurigeberekeninggemaaktkanworden(P.J.Ente,pers.med.).
Eengroveschattingisechterwelmogelijk.Eenlaagvan40cmafgezet
overeenperiodevan350jaarkomtneerop1,25x10 tonslibperjaar.
Hiervankanongeveer0,5x10 tonafkomstigzijnuitdeIJssel.in
relatietotdedoorEisma(1981)geschattehoeveelheiddieinde
Waddenzee sedimenteert (1x10 ton)bleeferdusveelindeZuiderzee
achter.VolgensDeReus (1981)blijfterindeWaddenzee2,5-3x10 ton
achter.Datdeafsluitingdetroebelingvergrootheeft,kanhierechter
nietuitgeconcludeerdwordenomdatbijstormgrotehoeveelheden
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Zuiderzeeslib insuspensiekwamenennaardeWaddenzeeterugstroomden.
HetbelangrijksteeffectvandeafsluitingvandeZuiderzeewasde
toenamevandegetijamplitudeindeWaddenzee.Dithadtotgevolgdateen
veelgrotergebieddanvroegertweekeerperdagonderinvloedvangolfwerkingkwamtestaan.Ooknamendoordegrotereamplitudedestroomsnelhedenindezeegateneengrotetoevoergeulentoe.Tevenswerdhet
beïnvloedingsgebiedvanhetzeegatvanTexeluitgebreidwaardoorde
stroomsnelhedenindeDooveBalgtoenamen.Doordetoegenomenerosieen
deonstabiliteitvanhetgeulenpatroonkandetroebelingzijntoegenomen
(DeJonge 1983).Daartegenoverstaatdatdoorsedimentatieindodegeulen
detroebelheidafgenomenzoumoetenzijn.Alsechtereendeelvandit
gesedimenteerdemateriaalafentoeopgewerveldwordtendezeerfijne
delenlanginsuspensieblijven,zullenookdezegebiedeneenhoge
troebelinghouden.
Hoeweldestroomsnelhedenindezeegatentoenamen,kandaaruittoch
nietdirectwordengeconcludeerddatdaardoordetroebelingtoenam.De
vloedstroom isnauwelijksnogmaarkortetijdopmaximalesterkteendit
wasvroegerveellanger.Daardoorzoueventueelminderaanvoerkunnen
plaatsvinden.Demaximumebstroomtreedtnuwateerderopdanvroeger
maardemaximumstroomsnelhedendurenkorterendehoeveelheidafgevoerd
materiaalzouhierdoorafgenomenkunnenzijn.Eenconclusietrekkenover
hettengevolgevandezeveranderingenvantoe-enafnemenvande
troebelingismetdeterbeschikkingstaandegegevensnietmogelijk.
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Ecologievankleine landschapselementen
Kleinelandschapselementenvormenvoor
veelsoortenplantenendierenvanhet
cultuurlandschapbiotoopenecologische
infrastructuur.In1986wijddehetRIN
eenstudiedagaanditthema.Inhet
verslaghiervanwerdeenoverzicht
gegevenvandestandvanhetonderzoek
enerisruimeaandachtbesteedaan
praktijkproblemenvandelandinrichting.
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Biologischewaterbeoordeling: instrument
voorwaterbeheer?
DeWerkgroepBiologischeWaterbeoordelingorganiseerde in1987insamenwerkingmethetRINeensymposiumwaarvan
debijdragengebundeldzijninditboek.
"Dewerkgroepheefteenrijkenplezieriggeïllustreerdkaderuitputtendop
potengezet.Latenwevoortaanspreken
vandeblauwegidsenwiehemonverhoopt
nognietheeft:aanschaffen!"
JaapDorgeloinHydrobiologicalBulletin
22,2:209.
184 p a g i n a ' s
prijs ƒ 35,b e s t e l c o d e : BW

WerkgroepBiologischeWjterbeoordehng
Rijksinstituut voor Natuurbeheer

Beideboekenzijntebestellendooroverschrijvingvanhetverschuldigde
bedragopgiro5160648vanhetRINteLeersumondervermeldingvande
bestelcode.Uwgiro-overschrijvinggeldtalsbestelformulier;toezending
geschiedt franco.

6

