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Samenvatting

In 2018 is een platteoesterrif bij de Borkumse Stenen aangelegd als natuurherstelmaatregel door het
Wereld Natuur Fonds. In het gebied zijn ook gasvelden aangetroffen waarnaar proefboringen worden
uitgevoerd. In dit rapport is een quickscan uitgevoerd van mogelijke effecten van alle bij gaswinning
horende activiteiten op het benthos van de Borkumse Stenen en het aangelegde oesterrif.
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1

Kennisvraag

Het Wereld Natuur Fonds Nederland (WWF NL) heeft in 2018 een platteoesterrif (hierna oesterrif
genoemd) bij de Borkumse Stenen aangelegd (Figuur 1), als natuurherstelmaatregel. Het bedrijf
Oranje Nassau Energie heeft in het GEMS-project (Gateway to the Ems) in het gebied N05-A in 2017
laagcalorische gasvelden aangetroffen. Er is al 3D-seismisch verkennend onderzoek uitgevoerd dat in
2019 zal worden voortgezet. Ook zijn proefboringen uitgevoerd in 2017 en 2018. Verdere
proefboringen zijn gepland. Vervolgens kan gedurende een periode van 10-25 jaar gaswinning plaats
gaan vinden, waarvoor in 2021-2022 een productieplatform zal worden geplaatst. Begin 2019 wordt
de locatie en de route naar land geselecteerd op basis van minimalisatie van milieueffecten.
Het WWF maakt zich met name zorgen over de effecten die gaswinning op het oesterrif kunnen
hebben en in bredere zin over de effecten op andere natuurwaarden van het gebied. WWF heeft
daarom Wageningen Marine Research (WMR) verzocht een quickscan te maken om mogelijke effecten
van gaswinning onder de aandacht te kunnen brengen.
De vragen die bij het WWF leven zijn:
•

In welke staat bevinden de Borkumse Stenen en het aangelegde oesterrif zich voordat resp.
het verkennend 3d-seismisch onderzoek, proefboringen en de uiteindelijke gaswinning worden
verricht? (m.a.w. beschrijf de kwaliteit van de nul-situatie)

•

Welke eventuele schadelijke effecten hebben alle bij gaswinning horende activiteiten op
natuurwaarden van het habitat bij en om de oesterbank en van de Borkumse Stenen (incl. op
zeezoogdieren zoals bruinvis, zeehonden, vissen zoals haaien, roggen, kabeljauw, vogels,
benthos, etc.) in brede zin ?

•

Wat zijn specifieke schadelijke effecten van de alle bij gaswinning horende
activiteitengasactiviteiten op het benthos van de Borkumse Stenen en het aangelegde
oesterrif in het bijzonder?

•

Op welke afstand spelen effecten op benthos/oesterriffen een rol? Zou er bijvoorbeeld een
bepaalde afstand in acht kunnen worden genomen door het gasbedrijf vanaf waar het veilig
kan opereren en het oesterrif geen schade oploopt?

•

Kort commentaar op de rol van cumulatieve impacts (van een combinatie van verschillende
activiteiten) in het gebied.
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Figuur 1: Uitsnede uit de infographic aangeleverd door het WWF (bron: Oranje-Nassau), met de
locatie van het WWF-oesterrif (groen vierkantje nabij platform, aangegeven door WWF) t.o.v. de
mogelijke gasinfrastructuur en activiteiten. Het oesterrif ligt aan de noordkant binnen de contouren
van het ontdekte gasveld NO5-A.

| 6 van 20 | Wageningen Marine Research

rapport C033/20

2

Methoden

Voor deze zeer beknopte deskstudie is gebruik gemaakt van bestaande kennis binnen WMR over
drukfactoren van olie- en gasactiviteiten, aangevuld met een literatuurstudie naar mogelijke effecten
op benthos (met speciale aandacht voor de in 2018 aangelegde platte oesterbank bij de Borkumse
Stenen). Hiervoor is gebruik gemaakt van de digitale bibliotheek van de Wageningen Universiteit met
de zoekmachine SCOPUS. Gezien de aard van deze studie, een quickscan, zijn de (potentiële)
natuurwaarden van het gebied en mogelijke effecten daarop niet uitvoerig beschreven. Een verdere
beperking is het ontbreken van informatie over de voorgenomen activiteiten. De potentiële effecten,
die in dit briefrapport worden beschreven, kunnen daarom niet worden beschouwd als een
nauwkeurige inschatting van de gevolgen van het ontwikkelen van het gasveld NO5-A voor de
natuurwaarden in het gebied. Het geeft slechts een indicatie van mogelijke gevolgen. Voor een betere,
nauwkeurige inschatting, waarbij ook het uitsluiten van (significante) effecten mogelijk is, is een
uitgebreide studie noodzakelijk.
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3

Resultaten

3.1

Huidige staat van de Borkumse Stenen en het
aangelegde oesterrif

Het gebied ‘Borkumse Stenen’ ligt in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan de
zuidzijde aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en aan de oostzijde aan het
Duitse Natura 2000-gebied ‘Borkum Riffgrund’ (Figuur 2: Potentiële riffen in het onderzoeksgebied
Borkumse Stenen (Bos et al., 2014), met een ingezette figuur van de ligging van het gebied Borkumse
Stenen in het Nederlandse deel van de Noordzee (Vrooman et al., 2018).Figuur ). Het gebied is ca. 10
tot 40 m diep, met maximale stroomsnelheden tussen 0,4 en 1,0 m/s en watertemperaturen variërend
tussen 3 en 19 °C (Joschko et al., 2008, Coolen et al., 2015). In het gebied worden grofweg drie
verschillende substraattypes onderscheiden (Bos et al., 2014): 1) matig fijn tot matig grof zand; 2)
dichte velden van de kokerworm Lanice conchilega op zand (> 500 ind/m2); en 3) grind/keien/stenen
(habitattype H1170 ‘riffen’). Dit harde substraat is zeer dicht begroeid. Binnen het onderzochte deel
van de Borkumse Stenen is in het gebied met het harde substraat de hoogste biodiversiteit (hoge
dichtheden, grote soortenrijkdom) gevonden. In totaal zijn er 199 taxa in het studiegebied
gedetermineerd (Bos et al., 2014). Binnen het gehele gebied Borkumse Stenen bestaat mogelijk 1980
ha uit H1170 (Bos et al., 2014).

Figuur 2: Potentiële riffen in het onderzoeksgebied Borkumse Stenen (Bos et al., 2014), met een ingezette
figuur van de ligging van het gebied Borkumse Stenen in het Nederlandse deel van de Noordzee (Vrooman et
al., 2018).

In mei 2018 is een natuurherstelproject in het gebied de Borkumse Stenen gestart, waarbij op zo’n 20
meter diepte ca. 5500 kg platte oesters (naar schatting 80.000 individuele oesters) zijn geplaatst,
afkomstig uit Noorwegen, onder meer op 3-D geprinte rifstructuren (Didderen et al., in prep).
Vervolgens is in juli 2018 een veldbezoek gebracht en zijn een aantal oesters meegenomen naar het
laboratorium voor verder onderzoek. De resultaten van dit pilotproject zijn veelbelovend: de
volwassen oesters overleven in het gebied, laten groei, reproductie en een goede conditie zien en er
zijn ook oesterlarven waargenomen direct afkomstig van de door WNF geplaatste volwassen oesters
(Didderen et al., in prep). Of oesterlarven zich uiteindelijk succesvol zullen vestigen in het gebied
moet nog blijken. Dat is in januari 2019 nog niet bekend. De volgende monitoring staat gepland voor
het voorjaar/zomer 2019.
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3.2

Potentiële effecten van offshore activiteiten op
natuurwaarden

Drukfactoren die gerelateerd zijn aan de bij gaswinning horende activiteiten (Tabel 1) kunnen
potentiële effecten veroorzaken op natuurwaarden van het gebied. Deze worden per drukfactor
onderaan de tabel toegelicht. Eventueel genoemde schattingen van de omvang van drukfactoren zijn
gebaseerd op willekeurige / generieke activiteiten en zijn niet specifiek voor de potentiële activiteiten
met betrekking tot gasveld NO5-A.

6. Verstoring door
licht / optische
verstoring

5. Verstoring door
geluid

4. Vertroebeling

3. Verstoring
zeebodemhabitat

2. Verontreiniging

Activiteit

1.Oppervlakteverlies

Tabel 1 Matrix activiteiten – drukfactoren (op basis van Tamis et al., 2011). X: voorkomen/optreden van de
drukfactor door de activiteit.

Exploratiefase
seismisch onderzoek

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Boorfase
plaatsen en gebruik boorplatform
boren exploratie- en productieputten
heien
lozing van boorspoeling en boorgruis
lozing van regen-, spoel- en schrobwater
lozing van sanitair afvalwater
productietesten / affakkelen
gebruik stand-by boot

X

#1
#1
X
X
X

X
X
#2
X

X

X

X

Installatiefase
leggen en gebruik pijpleidingen
plaatsen platform

X
#3

X
X

X
X

X
X

X
X

#4

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Productiefase *
normale bedrijfsvoering hoofdplatform
normale bedrijfsvoering satelliet
lozing productiewater
lozing van regen-, spoel- en schrobwater
aangroeiwering en corrosiepreventie
lozing van sanitair afvalwater
onderhoud platform
Transport
helikopters
schepen
Ontmanteling
verwijderen pijpleidingen
verwijderen platform

X
X

X
X

X
X

* Tijdens de productiefase vinden emissies naar de lucht door verbrandingsgassen plaats, bijvoorbeeld afkomstig van generatoren voor de
elektriciteitsopwekking, gasmotoren of compressoren. Ook vinden emissies naar de lucht van onverbrande koolwaterstoffen plaats door het
van druk aflaten van de installaties, het afblazen van gassen en lekverliezen. Daarnaast ontstaan reststoffen die worden afgevoerd naar het
vasteland. Deze emissies zijn hier buiten beschouwing gelaten vanwege de focus op het lokale mariene milieu.
# Deze drukfactor speelt wel een rol maar wordt (ook) meegenomen in afzonderlijke activiteiten en is hier niet genoemd om dubbel tellen te
voorkomen: 1) verontreiniging tijdens de boorfase wordt veroorzaakt door diverse lozingen en scheepvaart; 2) verstoring van de zeebodem
door heien wordt meegenomen bij het boren van de putten (is onderdeel van het boorproces); 3) oppervlakteverlies door een
productieplatform wordt meegenomen bij de productiefase; 4) verontreiniging tijdens de productiefase wordt veroorzaakt door diverse
lozingen, aangroeiwering en corrosiepreventie en onderhoud platform.
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3.2.1

Oppervlakteverlies

Door het plaatsen van faciliteiten op de zeebodem is een deel van het oppervlak niet meer
beschikbaar voor het oorspronkelijke biologisch gebruik en zal (een deel van) de aldaar aanwezige
biota worden vernietigd. Voor het fysiek verlies door een platform voor (olie- en) gaswinning wordt
een cirkelvormig oppervlak met een straal van 100 meter gehanteerd (Ministerie van I&W en
Ministerie van LNV, 2018). Pijpleidingen worden over het algemeen ingegraven en veroorzaken
verstoring (zie punt 3) maar geen verlies van oppervlak. Alleen bij kruisingen van leidingen wordt
steenstort toegepast waarbij naar schatting een oppervlak van 500 m2 verloren gaat (Ministerie van
I&W en Ministerie van LNV, 2018). Het platform en kruisende leidingen zouden daarom in ieder geval
op ruime afstand (>100 m) van het oesterrif geplaatst moeten worden om effecten te vermijden. Om
effecten van oppervlakteverlies op de natuurwaarden van het gebied te minimaliseren zouden de
meest kwetsbare gebieden (velden van de kokerworm Lanice conchilega en de locaties met
grind/keien/stenen) vermeden moeten worden.

3.2.2

Verontreiniging

Verontreiniging door regen-, spoel-, en schrobwater (RSS-water) betreft koolwaterstoffen, die via een
gesloten drainagesysteem gereguleerd worden geloosd. Sanitair afvalwater kan verontreinigd zijn met
organische stoffen en reinigingsmiddelen. Door de aanwezigheid van een behandelingsinstallatie voor
sanitair afvalwater zullen effecten echter gering zijn. Productiewater bestaat uit het formatiewater en
gecondenseerd water dat met het gas is meegeproduceerd. Dit water kan verontreinigd zijn met
koolwaterstoffen, zware metalen en productiechemicaliën. Ook kan het radioactieve componenten
bevatten (afhankelijk van de geologische formatie). Nadat het productiewater behandeld is en voldoet
aan wettelijke lozingseisen kan het offshore geloosd worden. In sommige gevallen wordt het
productiewater niet geloosd maar in hetzelfde of in een vergelijkbare reservoir geïnjecteerd (herinjectie). Verder kan verontreiniging door scheepvaart verwacht worden bij alle activiteiten waarbij
schepen worden ingezet. Lokale effecten daarvan zijn te verwaarlozen. De gevolgen voor het milieu
door het gebruik van aluminium-zink anoden is beperkt tot lokale effecten op het platformoppervlak
en dragen op die manier bij aan de aangroeiwering (Tamis et al., 2011). Een algemene schatting van
de afstand tot het platform waarbij geen effecten van verontreiniging meer worden verwacht is 500 m
(Tamis et al., 2011). Indien het platform op ruime afstand (> 500 m) van het oesterrif wordt
geplaatst, lijken er met betrekking tot verontreiniging verwaarloosbare of geen effecten te zullen
optreden.

3.2.3

Verstoring substraat (zeebodem)

Het plaatsen en verwijderen van het platform, het plaatsen van de pijpleidingen, het boren van putten
en de lozing van boorspoeling en boorgruis hebben een direct effect op het habitat. Bij het plaatsen
van een platform ontstaat er schade aan de bestaande bodemfauna en er wordt nieuw (hard)
substraat geïntroduceerd, waarop zich andere soorten kunnen vestigen (Coolen, 2017). Binnen een
zone van 500 m rondom de platforms zijn overige activiteiten uit veiligheidsoverwegingen uitgesloten.
Mocht het zo zijn dat hierdoor visserij wegvalt, kan een refugium ontstaan (Duineveld et al., 2007).
Het plaatsen van pijpleidingen veroorzaakt een verstoring van het sediment van naar schatting ca. 10
m aan weerszijden van de leiding (Tamis et al., 2011). Ook hier geldt dat leidingen ruim uit de buurt
van het oesterrif zouden moeten worden geplaatst.
Het boren van putten verstoort het substraat door het plaatsen van de buizen, door het boren en door
eventueel vrijkomend cement en spacers. Boven in de put is de diameter ongeveer 90 cm. Een
overschot aan cement dat op de zeebodem terecht komt, zou een klein oppervlak (één tot enkele
vierkante meters) van de zeebodem kunnen bedekken en de aanwezige biota verstikken. Het hierdoor
beïnvloede oppervlak zal zich nabij het lozingspunt bevinden.
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Door lozing van boorspoeling en –gruis wordt het natuurlijk substraat lokaal bedekt met het geloosde
materiaal. In de praktijk blijkt dat 90% van het geloosde boorgruis binnen 100 meter van het platform
bezinkt (NOGEPA, 2001). Naar schatting wordt een gebied van ca. 0,8 ha bedekt met een laagdikte
van meer dan 1 mm, waarbij dichtbij het lozingspunt een laagdikte van 1 tot 3 cm kan ontstaan
(Tamis et al., 2011). N.B. Deze schattingen zijn gebaseerd op een willekeurige boring en zijn niet
specifiek voor de potentiële activiteiten met betrekking tot gasveld NO5-A. Indien de activiteiten op
ruime afstand (> 500 m) van het oesterrif plaatsvinden lijken er met betrekking tot fysieke verstoring
verwaarloosbare of geen effecten te zullen optreden.

3.2.4

Vertroebeling

Vertroebeling betreft een toename van gesuspendeerd materiaal in de waterkolom. Een verhoogde
troebelheid in de waterkolom kan effect hebben op de primaire productie (vermindering algengroei) of
hindering van zichtjagers veroorzaken. Daarnaast kunnen deeltjes in het water ook leiden tot een
fysiek effect door het verstoppen van ademhalingsorganen (zoals kieuwen), of het verstoren van het
verzamelen van voedsel. Dit laatste is voornamelijk het geval als de grootte van de (anorganische)
deeltjes vergelijkbaar is met die van voedseldeeltjes. De hoogste concentraties van gesuspendeerde
deeltjes zullen voorkomen tijdens de boorfase, door periodieke (bulk) lozingen die plaatsvinden nadat
een sectie is gecompleteerd. Er is bijvoorbeeld ingeschat dat tijdens het boren van een productieput
voor de ontwikkeling van een gasveld, de drempelwaarde van 200 mg/l (waarboven effecten kunnen
worden verwacht; Jak et al., 2000) kan worden overschreden binnen een maximale afstand tot het
lozingspunt van 30 - 40 m. Deze concentraties zouden maximaal gedurende 1 à 2 uur per geval
optreden (Tamis et al., 2011). Tweekleppigen zijn, vanwege hun aanpassingsmechanismen, in het
algemeen vrij tolerant voor vertroebeling. Dit betekent echter niet dat ze geen effect ondervinden
door blootstelling aan vertroebeling. Effecten zijn onder andere vermindering van voedselactiviteit en
respiratie en verhoging van de pseudofaecesproductie en energieverbruik (Wilber & Clarke 2001).
Langdurig verhoogde blootstelling (> 5 dagen boven de drempelwaarde van 200 mg/l) kan reductie in
groei en reproductie veroorzaken en uiteindelijk verhoogde mortaliteit (Jak et al., 2000; Wilber &
Clarke 2001). Een randvoorwaarde voor het oesterrif is een laag (<90 mg/l) zwevend stofgehalte
(Smaal et al., 2017; Kamermans et al., 2018). Kortdurende vertroebeling en verhoging van
sedimentatie zal naar verwachting geen groot effect hebben op een platteoesterrif en bijbehorende
biota (Perry & Tyler-Walters, 2016). Negatieve effecten door compensatie voor verhoogde zwevend
stof concentraties zijn echter niet uit te sluiten. Op welke afstand tot het boorplatform een verhoogd
zwevend stofgehalte (>90 mg/l) kan optreden en hoe lang dat duurt is op basis van deze quickscan
niet in te schatten.

3.2.5

Verstoring door geluid

Volgens Europese regelgeving (EU, 2008) wordt onderscheid gemaakt tussen continu geluid en
impulsgeluid. Continu geluid wordt (tijdelijk) veroorzaakt door transport (schepen en helikopters),
tijdens het boren naar gas en bij normale bedrijfsvoering op productieplatforms. Impulsgeluid wordt
veroorzaakt bij seismisch onderzoek en soms bij heiwerkzaamheden tijdens de boorfase (voordat met
het boren wordt begonnen, wordt op de plaats van de put een zware metalen buis met een grote
diameter enkele tientallen meters de grond in geheid of geboord). Aangezien veel mariene diersoorten
geluid/trillingen gebruiken voor communicatie met soortgenoten en voor foerageren, kan geluid een
belangrijke storingsfactor zijn voor fauna. Naast fysieke schade, kan geluidsbelasting ook leiden tot
stress, verstoring van communicatie en/of gedragsverandering van individuen. Dit kan vervolgens
weer leiden tot het verlaten van het leefgebied of bijvoorbeeld een afname van reproductie. In
bepaalde gevallen kan ook gewenning optreden, in het bijzonder bij continu geluid.
Observaties in het veld tijdens seismisch onderzoek met grote airguns (79 en 110 liter) in British
Columbia leverden vermijding van bruinvissen op tot 70 km afstand (Bain & Williams, 2006). Ook
werd in dezelfde studie vermijding door de gewone zeehond waargenomen. Omdat het geluidsniveau
van de ontvanger afhangt van lokale factoren zoals diepte, sediment type en weersomstandigheden,
zijn afstanden tot waar gehoorschade van zeezoogdieren door seismische activiteiten kan optreden
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lastig vast te stellen. Wel zijn geluidsniveaus van airguns bekend (Sound Pressure Level 160-261 dB
re 1μPa op 1 m afstand, afhankelijk van het type en formaat van de airgun: Ainslie et al., 2009; Kater
et al., 2011), welke vergelijkbaar zijn met die van heien (Sound Pressure Level 210 – 257 (0-piek) dB
re 1μPa op 1 m afstand, afhankelijk van de diameter van de heipaal: Genesis Oil and Gas Consultants,
2011). De afstand tot waar permanente gehoorschade (PTS: permanent threshold shift) bij
bruinvissen kan optreden ten gevolge van heien voor de installatie van offshore windturbines, is
afhankelijk van de weerscondities, 0,5 tot 1,5 km (Heinis et al., 2015). In Nederland is binnen het
kader Ecologie en Cumulatie (Heinis et al., 2015) een drempelwaarde (geluiddosis door een
zwemmende dier ontvangen als gevolg van het heien van de gehele paal) van 164 dB re μPa2s voor
tijdelijke gehoorschade (TTS: temporary threshold shift) en 179 dB re μPa2s voor permanente
gehoorschade (PTS) gehanteerd.
Mitigerende maatregelen (zoals ‘soft start’ en ‘acoustic deterrent device’) kunnen mogelijk dergelijke
effecten voorkomen (Heinis et al., 2015). Op basis van de geluidsemissie karakteristieken is de kans
aanwezig dat ook seismische surveys kunnen leiden tot primaire beschadiging bij bruinvissen (De
Haan et al., 2015). Indien zeezoogdieren dicht bij de geluidsbron aanwezig zijn, zal gehoorschade
zeker optreden (UNEP/CBD, 2012). Naar verwachting zullen bruinvissen het platform tijdens heien tot
op tientallen kilometers afstand vermijden (Dähne et al. 2013; Kastelein et al., 2013).
Ook vissen en ongewervelden kunnen gevoelig zijn voor onderwatergeluid (UNEP/CBD, 2012; Carroll
et al., 2017). Fysieke schade van impulsief onderwatergeluid (zoals gehoorschade en gescheurde
zwemblaas) is bekend bij vissen (UNEP/CBD, 2012). (Sub)-lethale effecten van onderwatergeluid zijn
ook aangetoond voor kreeft (Day et al., 2016), inktvis (André et al., 2011) en tweekleppigen (Charifi
et al., 2017; 2018; Day et al., 2016; 2017). Effecten van onderwatergeluid op de platte oester (Ostrea
edulis) zijn onbekend. Wel blijkt op basis van (veld)onderzoek met andere soorten (Pecten fumatus,
een mantelschelp) dat effect van seismisch onderzoek op schelpdierpopulaties significant verhoogde
mortaliteit tot gevolg kan hebben (Day et al., 2016; 2017).
Japanse oesters (Magallana gigas) kunnen geluid waarnemen van onder andere scheepvaart,
seismisch onderzoek, heien, boren en wind turbines (Charifi et al., 2017). Bij langdurige blootstelling
van Japanse oesters aan scheepvaartgeluid (14 dagen) was een verminderde activiteit (o.a. filtratie,
klepbeweging) en groei waargenomen (Charifi et al., 2018). Er is bij de mantelschelp Pecten fumatus
geen directe massale sterfte waargenomen maar wel een verhoogde mortaliteit in de periode na
blootstelling aan het geluid. Ook zijn er fysiologische effecten (langdurige verandering bloedwaarden)
en gedragseffecten waargenomen (Day et al., 2016; 2017). De organismen waren blootgesteld aan
geluid vergelijkbaar met airguns die op een afstand variërend van 114 tot 875 meter passeren (Day et
al., 2016). Schelpdierlarven (Pecten novaezelandiae, een mantelschelp) vertoonden een verstoorde
ontwikkeling na blootstelling aan onderwatergeluid (de Soto et al., 2013). Bij kortdurende blootstelling
(enkele uren) van de gewone mossel Mytilus edulis aan onderwatergeluid door heien is een verhoogde
voedselactiviteit waargenomen, wat mogelijk een stressreactie kan zijn (Spiga et al., 2016).
Op basis van de hierboven beschreven informatie lijkt het mogelijk dat (significant verhoogde)
mortaliteit, fysiologische effecten en gedragseffecten kunnen optreden bij platte oesters en andere
tweekleppigen als gevolg van blootstelling aan onderwatergeluid door het gebruik van seismische
airguns.

3.2.6

Verstoring door licht en optische verstoring

Door de emissie van licht kunnen vogels en zeezoogdieren verstoord worden. Sommige vogelsoorten
vermijden platforms en veranderen vaak van richting om op een grotere afstand te passeren. Anderen
worden aangetrokken door platformverlichting. Het effect van verlichting op zee op bepaalde
trekvogels is aanzienlijk (Marquenie & van der Laar, 2004). Dit zijn voornamelijk zangvogels. Ook
andere vogelsoorten, zoals de Kleine mantelmeeuw, de Grote mantelmeeuw en de Zeekoet, zijn
echter ’s nachts waargenomen bij een platform dat ca. 20 km ten noorden van Texel buiten de
Noordzeekustzone ligt (van der Laar, 2007). Het risico op effecten van licht van offshore installaties
(verstoring vliegpatroon van vogels) kan gereduceerd worden door de horizontale en verticale
lichtdispersie af te schermen.
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Optische verstoring is verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Doorgaans zal er sprake zijn van een
cumulatie van visuele verstoring en storing door geluid, licht en/of trilling, aangezien de aanwezigheid
van een object vaak gepaard gaat met dergelijke storingsfactoren. Sommige zeevogels (voornamelijk
meeuwen) gebruiken platforms om te rusten, andere vogelsoorten houden grote afstand (1000 meter)
tot vaste offshore constructies, zoals de Grote stern en de Zwarte zee-eend (Jak et al., 2000;
Marquenie & van der Laar, 2004). Ook de helikopters en bevoorradingsschepen kunnen optische
verstoring veroorzaken. Onder water speelt dit probleem waarschijnlijk niet, maar hier is verder geen
onderzoek naar gedaan.

3.3

Overige risico’s

Naast de potentiële effecten ten gevolge van de drukfactoren die door olie- en gasactiviteiten worden
veroorzaakt zijn er nog risico’s voor de natuur door incidenten/calamiteiten, zoals een aanvaring
tussen een schip en een platform. Kansen op deze gebeurtenissen zijn onder meer afhankelijk van de
nabijheid van scheepvaartroutes terwijl de gevolgen sterk afhangen van de omstandigheden zoals
snelheid van de aanvaring, grootte van het schip (NOGEPA, 2001). Eventuele gevolgen voor het milieu
kunnen daarom variëren van nihil tot zeer ernstig, zoals een blow-out. Een blow-out is een
ongecontroleerde uitstroming uit een put, waarbij koolwaterstoffen (olie en/of gas), boorspoeling of
water vrijkomen (NOGEPA, 2001). Blow-outs kunnen ook optreden bij het boren naar nieuwe olie- of
gasvoorkomens of bij ontwikkelingsboringen, maar ook tijdens productie, door bijvoorbeeld lekkages,
aanvaringen, brand of explosie op het platform of tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de put. Een
platform is uitgerust met een speciale blow-out preventer, die de bron kan afsluiten zodra zich een
gevaarlijke situatie voordoet. In geval van een blow-out van een gasput zal zowel gas als condensaat
vrijkomen. Het gas zal zich snel in de lucht verspreiden. Lokale effecten op het mariene milieu zullen
vooral door het vrijgekomen condensaat worden veroorzaakt, wat zich in zee zal verspreiden in een
dunne film op het wateroppervlak. De halfwaardetijd voor het verdwijnen van een vlek (door de
zwaartekracht, wind, zeecondities, verdamping en dispersie) bedraagt voor condensaat ca. 4 uur
(NOGEPA, 2001).
Incidentele milieubelasting kan tevens optreden door spills. Onder spills worden verstaan lozingen die
niet samenhangen met de normale bedrijfsvoering, maar het gevolg zijn van onvoorziene zaken, zoals
door overslagincidenten, opslagincidenten, procesincidenten of pijpleidingincidenten. Spills van
milieubelastende vloeistoffen zijn bijvoorbeeld olie, condensaat, diesel, mijnbouwhulpstoffen,
boorspoelingchemicaliën. Eventuele effecten op de aanwezige natuurwaarden zijn afhankelijk van de
aard en de omvang van de spill en de lokale milieucondities.
Mogelijke bodemdaling en aardbevingen in het gebied als gevolg van de activiteiten zijn niet
onderzocht. Ook mogelijke effecten daarvan op de natuurwaarden in het gebied zijn niet onderzocht.
Naar verwachting zal bodemdaling gezien de waterdiepte in het gebied verwaarloosbare effecten
hebben. Het lijkt aannemelijk dat aardbevingen mogelijk het kwetsbare rifhabitat kunnen verstoren.

3.4

Potentiële effecten op benthos en platte oesters in het
bijzonder

Alle hierboven genoemde drukfactoren als gevolg van offshore activiteiten ten behoeve van
gaswinning, met uitzondering van optische verstoring / verstoring door licht, kunnen potentieel effect
hebben op bodemdieren (benthos). Voor de goede/succesvolle ontwikkeling van het oesterrif dat
recentelijk is aangelegd zijn er belangrijke randvoorwaarden: een lage bodemdynamiek; een laag
zwevend stofgehalte (<90 mg/l); temperatuur tussen de 3 en 30°C; de sedimentsamenstelling (stevig
slibbig zand, slibbig gravel met schelpen, stenen is optimaal; zand met korrelgrootte tussen 63 en 210
μm is geschikt); voldoende voedselaanbod; zuurstofgehalte (>0,5 mg/l); waterdiepte (1-80 m diep);
saliniteit (20-35 ‰); stroomsnelheid (<0,8 m/s); minimale predatie en competitie; en de mogelijkheid
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voor succesvolle rekrutering, wat afhangt van de omvang van de ouderpopulatie en de aanvoer van
larven door middel van de waterbeweging (Smaal et al., 2017; Kamermans et al., 2018). Offshore
activiteiten ten behoeve van gaswinning kunnen mogelijk invloed hebben op deze factoren:
booractiviteiten (lozing van boorspoeling en boorgruis) kunnen potentiële effecten veroorzaken op de
bodemdynamiek, de sedimentsamenstelling en het zwevend stofgehalte. Daarnaast zijn er (potentieel
dodelijke) effecten van onderwatergeluid door seismisch onderzoek en booractiviteiten mogelijk.
Mogelijke mitigerende maatregelen, zoals het afvoeren van boorspoeling en –gruis, her-injectie van
productiewater en geluid reducerende maatregelen tijdens het boren, zouden zorgvuldig moeten
worden afgewogen. Het is op basis van dit beknopte onderzoek en de hierin onderzochte literatuur
niet mogelijk een uitspraak te doen op welke afstand er geen effecten door offshore activiteiten ten
behoeve van gaswinning op het oesterrif kunnen optreden.

3.5

Cumulatieve impacts

De cumulatieve effecten van menselijk handelen is een belangrijke aandachtspunt van het Noordzee
beheer en beleid (Ministerie van IenW & LNV, 2018). Het meenemen van cumulatie in plannen en
projecten is sinds januari 2017 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in artikel 7.23, lid 1
sub f van de Wet milieubeheer. Ook heeft het Rijk zichzelf gebonden aan het opstellen en toepassen
van een Kader Ecologie en Cumulatie voor de ontwikkeling van windenergie op zee (Rijkswaterstaat,
2019). Daarbij spelen cumulatieve effecten van onderwatergeluid door heien op bruinvissen een
belangrijke rol (Heinis et al., 2015; 2019).
Met betrekking tot het oesterrif zijn cumulatieve effecten zeker ook van belang. Het wordt mogelijk
geacht dat er door blootstelling aan geluid van seismisch onderzoek in combinatie met andere
stressoren mortaliteit kan optreden bij schelpdieren (Day et al., 2016; 2017; Przeslawski et al., 2018).
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