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Geachte heer, mevrouw,   

Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, 

Stichting het Groninger landschap, stichting Wad, Wereld Natuurfonds en Noord-Hollands 

Landschap (hierna tezamen aan te duiden als de natuurorganisaties) dienen hierbij een 

zienswijze in naar aanleiding van de ontwerpen voor zeven beheerplannen voor het 

waddengebied. Deze ontwerpen betreffende de beheerplannen voor de Natura 2000-

gebieden Waddenzee (001), Texel (002), Vlieland (003), Terschelling (004), Ameland (005), 

Schiermonnikoog (006) en Noordzeekustzone (007) zijn op grond van de artikelen 19a en 

19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) van 14 januari tot en met 25 februari 2016 

ter inzage gelegd.  

De natuurorganisaties dienen één zienswijze in, die betrekking heeft op alle zeven 

ontwerpen omdat er in het waddengebied een grote samenhang is tussen de genoemde 

zeven Natura 2000-gebieden en het – terecht – niet voor niets is, dat deze zeven ontwerpen 

gelijktijdig ter inzage zijn gelegd. Tevens wordt in de beheerplannen met enige regelmaat 

naar de andere ter inzage gelegde beheerplannen verwezen. Een aantal habitat overlapt 

tussen de verschillende deelgebieden en veel soorten zijn verspreid aanwezig door het 

gehele gebied. Ook zijn er menselijke activiteiten die zich niet beperken tot één van de 

zeven deelgebieden. Allemaal redenen om in deze zienswijze vooral het geheel en de 

samenhang tussen de verschillende gebieden in beschouwing te nemen. In dat verband 

waarderen de natuurorganisaties het, dat aan de zeven ontwerpen ook een algemeen deel is 

toegevoegd dat nader ingaat om het geheel en de samenhang. De natuurorganisaties zijn 

zich er van bewust, dat dit algemene deel geen onderdeel uitmaakt van de formeel ter 

inzage gelegde ontwerpen.  
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De natuurorganisaties waarderen de inzet die de verschillende bevoegde gezagsorganen, in 

het bijzonder uw ministerie, plegen voor een adequate implementatie van het Natura 

2000netwerk ook als weerspiegeling van het grote belang van de Nederlandse natuur – in 

het bijzonder het onderhavige waddengebied – in internationaal verband. De ontwerpen voor 

de beheerplannen (inclusief bijlagen) in het waddengebied geven echter wel aanleiding voor 

een aantal belangrijke en kritische kanttekeningen.  

  

De natuurorganisaties blijven zich grote zorgen maken over de staat van de natuur in het 

waddengebied en zijn het niet eens met de indruk die gewekt wordt uit dit algemene deel, 

dat de Natura 2000-instandhoudingsdoelen gehaald zullen worden. De natuurorganisaties 

zijn van mening, dat voor herstel van de natuur in het waddengebied, zowel in de natte delen 

van de Waddenzee en Noordzeekustzone als op de eilanden en vasteland kust veel grotere 

inspanningen nodig zijn dan nu in de beheerplannen worden voorgesteld. Deze zienswijze is 

verder als volgt opgebouwd. Eerst een aantal algemene op- en bemerkingen die betrekking 

hebben op het gehele gebied en dus van toepassing zijn op alle zeven ontwerpen. Daarna 

een gedeelte dat slaat op het natte deel, dus de Waddenzee en de Noordzeekustzone 

gevolgd door een gezamenlijk deel over de vijf Waddeneilanden. Voor de volledigheid is het 

goed te begrijpen dat punten die genoemd zijn bij een specifiek beheerplan, ook van 

toepassing kunnen zijn op de andere beheerplannen. Tot slot – voor zover nog nodig – 

zienswijzen betreffende de zeven ontwerpen afzonderlijk.  

1. Algemeen  

In dit algemene deel zijn de op- en bemerkingen opgenomen die van toepassing zijn op 

alle zeven ontwerpen voor de zeven beheerplannen waddengebied.  

  

1. Tijdsduur en verouderde onderzoeksresultaten  

Het stemt tot tevredenheid, dat de ontwerpen voor de beheerplannen er nu eindelijk 

liggen. Het traject is lang, te lang, geweest. De laatste vertraging is vooral veroorzaakt 

door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarover later meer. Daar staat 

tegenover, dat de aanwijzingsbesluiten voor deze gebieden al in februari 2009 zijn 

vastgesteld. Volgens de Nbwet hadden de beheerplannen dus al in februari 2012 

moeten zijn vastgesteld. De beheerplannen zullen dus meer dan vier jaren te laat 

worden vastgesteld. Vier jaren die grotendeels verloren zijn gegaan en waarin de o zo 

noodzakelijke maatregelen ter verbetering van de natuur en ter bereiking van de 

instandhoudingsdoelen achterwege zijn gebleven.  

Jammer genoeg zijn er door de Nbwet geen sancties verbonden aan dit tekortschieten 

in de richting van de verantwoordelijke overheden.  

Doordat het proces zo lang geduurd heeft zijn de onderzoeken waarop de ontwerpen 

gebaseerd zijn verouderd. Het meeste onderzoek naar het bestaande gebruik in het 

waddengebied dateert van 2011 of eerder. De effecten van dat bestaande gebruik zijn 

dan ook naar de stand van de kennis van dat moment opgetekend. Nu de tijdsduur 

tussen het onderzoek en de vaststelling van de beheerplannen zo lang is, meer dan vijf 

jaren, hadden deze onderzoeken geactualiseerd moeten worden om voldoende 

betrouwbare beheerplannen te kunnen vaststellen.  
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2. Ambitie  

Het gaat misschien iets beter met sommige natuurwaarden in het waddengebied maar 

het gaat nog lang niet goed. Zo kunnen de meest recente onderzoeken en rapporten 

worden samengevat. De stelselmatige sterke achteruitgang van de natuur van het 

waddengebied lijkt zich, wellicht mede dankzij Natura 2000, om te buigen naar een 

minder sterke achteruitgang en op incidentele punten zelfs stilstand. Maar van 

verbetering en het dringend noodzakelijke herstel van de natuur is nog geen sprake. Om 

een enkel voorbeeld te noemen: het voedselweb is niet op orde en de visstand voldoet 

bij lange na niet aan een natuurlijke situatie. De ‘rijke Waddenzee’ is nog ver weg. 

Sommige broedvogels zijn bijna verdwenen uit het waddengebied.  

In dit licht is het verbazingwekkend, dat de verantwoordelijke overheden zich hierbij 

neerleggen en er niet voor gaan om dat noodzakelijke herstel te realiseren. In de 

ontwerpen voor de beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone is zelfs 

onder verwijzing naar de brief van 14 september 2011 (de zogenaamde Blekerbrief) 

expliciet gesteld, dat tijdens de eerste beheerplanperiode met beheermaatregelen niet 

verder gegaan zal worden dan het voorkomen van verslechtering. Alhoewel de 

ontwerpen voor de eilanden dit niet zo expliciet vermelden lijkt ook voor die ontwerpen 

hetzelfde uitgangspunt te gelden.  

De brief van 14 september 2011 is niet alleen achterhaald door de komst van een nieuw 

kabinet maar is ook volledig achterhaald door de ingezette beleidswijzigingen van dat 

huidige kabinet zoals onder meer blijkt uit de Natuurvisie en de Natuurvisie Grote 

wateren.  

Het is dan ook onbegrijpelijk, dat bij het herstel van de natuurwaarden van de berokken 

Natura 2000-gebieden niet meer ambitie en meer daadkracht om tot herstel te komen 

wordt getoond. Die ambitie en die daadkracht zou op zijn minst moeten blijken uit het 

voornemen in de eerste beheerplanperiode alle instandhoudingsdoelstellingen te 

bereiken. De te nemen maatregelen en de ecologische haalbaarheid zijn bekend.  

Langer wachten zal wellicht juist tot extra kosten in de toekomst leiden.  

In het ontwerp voor het beheerplan Waddenzee is een visie en toekomstbeeld 

(paragraaf 2.2) opgenomen. De natuurorganisaties onderschrijven deze visie volledig en 

betreuren het dat deze visie en dat toekomstbeeld niet vertaald zijn in het verdere 

ontwerp voor dit beheerplan. De natuurorganisaties zien dan ook graag, dat de visie en 

toekomstbeeld vertaald wordt in het verdere beheerplan Waddenzee en dat een 

dergelijke visie en doorwerking ook deel gaan uitmaken van de zes overige 

beheerplannen.  

Daarnaast dienen de ontwikkelingen in de Waddenzee in een breder, internationaal 

perspectief bezien te worden. Het Waddengebied staat wereldwijd in de top tien van 

essentiële getijdenatuur voor miljoenen trekvogels. Voor trekvogelpopulaties is het 

gebied een belangrijk onderdeel van het meta-ecosysteem van de arctische 

broedgebieden, tot de overwintergebieden aan de westkust van Afrika. Uit het rapport 

Status of Coastal Waterbird Populations in the East Atlantic Flyway (Van Roomen, et al.,  

2015) met daarin speciale aandacht voor de populaties die gebruik maken van het 

Waddengebied, blijkt dat de oorzaken van de achteruitgang van flywaypopulaties van 

zowel broedvogels van het Waddengebied, als benthosetende trekvogels die het gebied 

gebruiken om op te vetten of te overwinteren, in het Waddengebied liggen, en niet 
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elders langs de trekroute. De ambitie voor het natuurbeheer van het Waddengebied, 

zoals verwoord in paragraaf 3.3.1. dient recht te doen aan deze alarmerende analyse en 

aan het internationale belang van het waddengebied voor trekvogelpopulaties. Bij het 

zoeken van locaties voor herstel of uitbreiding van habitattypen of soorten dienen dan 

ook de ontwikkelkansen voor de Waddennatuur primair leidend te zijn, en dient het 

principe van al dan niet in de weg staan van menselijke activiteiten secundair leidend te 

zijn.  

Het feit dat het Waddengebied van wereldbelang is voor trekvogelpopulaties dient een 

plek te krijgen in de strategie en ambitie voor het natuurbeheer van het Waddengebied.   

  

3. Dynamiek  

In alle ontwerpen is aandacht voor de dynamiek van de natuurlijke systemen in het 

waddengebied, zowel de dynamiek als gevolg van de getijden en stroming in de 

Waddenzee en de Noordzeekustzone als de dynamiek van het zandtransport en 

sedimentatie van duinen en kwelders. De beperkingen van die dynamiek door 

menselijke ingrepen zijn benoemd. Echter, de natuurorganisaties betwijfelen of de 

maatregelen die in de ontwerpen zijn voorgesteld afdoende zijn om tot voldoende 

herstel van de dynamische systemen te komen.   

Zowel bij de natte gebieden (Waddenzee en Noordzeekustzone) als bij de eilanden zal 

daar op worden teruggekomen.  

  

4. Draagvlak en bewustwording  

De natuurorganisaties delen de analyse uit het algemeen deel van het beheerplan dat 

de aantrekkelijkheid van het Waddengebied voor recreanten wordt bepaald door de 

beleving van de natuur, de rust en de ruimte. Het ontwikkelen van mogelijkheden voor 

vogel- en natuurrecreatie biedt daarom enorme kansen, niet alleen voor mens en 

economie, maar ook voor natuur en vogels. Immers, wanneer ondernemers het belang 

van gezonde vogelpopulatie en waddennatuur voor hun bedrijf zien, en recreanten de 

waarde van vogels en natuur voor hun beleving, zal het noodzakelijke draagvlak voor 

het behoud en herstel van de waddennatuur groeien. Met steun van het Waddenfonds 

en andere fondsen werken natuurorganisaties aan draagvlak en bewustwording voor 

vogel- en natuurbescherming in het Waddengebied en doen dat onder andere met het  

‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ programma. Naast de algemene voorlichting en 

communicatie in het hele waddengebied, die dit programma biedt, wordt er ook gewerkt 

aan voorbeeldprojecten voor het goed informeren en geleiden van waterrecreanten en 

geven invulling aan het convenant vaarrecreatie. Het benoemen van de rol die het 

programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen speelt als het gaat om geleiding, 

voorlichting en bewustwording, in het beheerplan, is dan ook op zijn plaats. Het komt 

wel terug in het ontwerp voor het beheerplan Waddenzee, in relatie tot het actieplan 

vaarrecreatie, maar niet waar het gaat om algemene voorlichting en bewustwording. 

Tevens geldt voor de andere ontwerpen dat we de bijdrage van de voorlichting, educatie 

en communicatie uit het programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen, niet zien 

terugkomen. Dit klemt des te meer doordat zowel in het algemene deel, als in de 

ontwerpen zelf een concrete strategie en actieplan voor communicatie gericht op 

draagvlak, bewustwording en gedragsverandering volledig ontbreekt. Omdat dit een 
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belangrijk onderdeel is van handhaving van maatregelen die gericht zijn op het 

realiseren van rust voor vogels en zeezoogdieren zien wij dit als een belangrijke omissie 

in de ontwerpen.   

  

5. Delfstoffenwinning  

Het waddengebied en de waddennatuur hebben te lijden of zullen te lijden hebben door 

verschillende vormen van delfstoffenwinning, zoals de gaswinning en schelpenwinning, 

maar ook de plannen voor zoutwinning onder de Waddenzee.  

Het waddengebied in zijn huidige vorm bestaat dank zij een precair evenwicht tussen de 

natuurlijke bodemdaling en zeespiegelrijzing enerzijds en de natuurlijke aanwas van de 

sedimentatie. Dit evenwicht dreigt verstoord te raken door enerzijds de menselijke 

activiteiten die extra bodemdaling veroorzaken, zoals de delfstoffenwinning en 

anderzijds de extra zeespiegelrijzing als gevolg van de – door menselijke activiteiten 

veroorzaakte – klimaatverandering.  

Voor het behoud van het waddengebied en de waddennatuur op lange termijn is het dus 

noodzakelijk om het evenwicht tussen bodemdaling en sedimentatie te borgen. De 

natuurorganisaties missen in de ontwerpen voor de beheerplannen een duidelijke 

uitspraak, dat nieuwe delfstoffenwinning is uitgesloten en dat zo mogelijk overgegaan 

zal worden tot beperking van de bestaande vormen van delfstoffenwinning.  

  

6. Defensieactiviteiten  

De natuurorganisaties zijn van mening, dat het waddengebied niet de geëigende plaats 

is voor het uitvoeren van defensieactiviteiten. Dat geldt in sterkere mate voor de 

Waddenzee, dat niet alleen een internationaal erkend natuurgebied en wetland is, maar 

ook een erkenning heeft als natuurlijk werelderfgoed.  

Het is niet duidelijk waarom bepaalde activiteiten van defensie wel in de ontwerpen zijn 

meegenomen, zoals de schietactiviteiten bij Breezanddijk en het opruimen van munitie 

van de Marnewaard, en andere activiteiten niet, zoals de schietactiviteiten bij Fort 

Erfprins en in de Marnewaard. Ook ontbreken de activiteiten van mariniers op de Hors 

(Texel).  

  

7. Verschil in benadering  

De natuurorganisaties constateren een wezenlijk verschil in benadering van de 
beheerplannen tussen enerzijds de Waddenzee en Noordzeekustzone en anderzijds de 
vijf waddeneilanden.  
Bij de Waddenzee en Noordzeekustzone is het bestaande gebruik dermate goed 

getoetst, dat dit als een passende beoordeling kan worden aangemerkt, ook in 

cumulatie met vergunde activiteiten. Bij de ontwerpen voor de eilanden ontbreekt deze 

onderbouwing van de stellingen over de effecten van het bestaande gebruik. 

Desondanks worden daar vergaande conclusies uit getrokken ten aanzien van de 

toelaatbaarheid van bestaand gebruik en de al dan niet bestaande noodzaak tot 

mitigerende maatregelen.  

Bij de ontwerpen voor de eilanden is er van uit gegaan, dat al het gebruik dat aanwezig 

is op 31 maart 2010 tot het zogenaamde ‘bestaande gebruik’ kan worden gerekend. De 

natuurorganisaties betwijfelen of deze redenering zich wel verdraagt met de Habitat- en 
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Vogelrichtlijn. Immers, deze richtlijnen hebben veel eerder dan die datum rechtstreekse 

werking gekregen (voor zover de Nederlandse wetgeving nog niet voor volledige 

implementatie zorgdroeg) en de Natura 2000-gebieden zijn op eerdere data 

aangewezen. De natuurorganisaties gaan er daarom van uit, dat ‘bestaand gebruik’ 

getoetst dient te worden aan eerdere data.   

  

Een tweede verschil bestaat hierin, dat in de ontwerpen voor de Waddeneilanden er een 

vermenging heeft plaatsgevonden van de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden 

op die eilanden zelf en de doelstellingen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone.  

Deze mengeling is niet alleen zeer verwarrend (en juridisch onjuist) maar ontneemt ook 

het zicht op het al dan niet realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van de 

betreffende Natura 2000-gebieden op de eilanden zelf. De natuurorganisaties adviseren 

om in de definitieve beheerplannen de doelrealisatie te beschrijven in dat beheerplan 

waar het juridisch thuis hoort.  

Bij de ontwerpen voor de beheerplannen van de eilanden is – in tegenstelling tot de 

ontwerpen voor Waddenzee en Noordzeekustzone – niet duidelijk terug te vinden welke 

activiteiten onder welke mitigerende voorwaarden mogen worden voortgezet. De 

definitieve beheerplannen dienen te worden voorzien met een lijst van activiteiten 

waarbij per activiteit een duidelijke lijst van voorwaarden is opgenomen.  

Evenmin is duidelijk aan welke eventueel te vergunnen activiteiten in het beheerplan 

voorwaarden worden gesteld waar het bevoegd gezag zich aan heeft te houden bij de 

vergunningverlening.  

In deze zienswijze zullen de op- en bemerkingen gemaakt worden bij die beheerplannen 

waar het ook juridisch thuis hoort.  

  

8. Monitoring  

Alle zeven ontwerpen kennen een paragraaf monitoring. Dat is ook noodzakelijk, omdat 

anders er geen zicht op te krijgen is of de instandhoudingsdoelstellingen wel of niet 

gehaald woeden. De natuurorganisaties missen wel een integrale aanpak en 

afstemming van deze monitoring. Het waddengebied is – vanuit de natuur gezien – toch 

een geheel. De monitoring zal dus zodanig moeten worden opgezet en afgestemd, dat 

voldaan wordt aan de behoefte om inzicht te hebben in de stand van de natuur in het 

hele gebied maar ook in de stand van de natuur van de verschillende onderdelen. De 

natuurorganisaties missen in de monitoringsparagrafen een concrete beschrijving op 

welke momenten welke gegevens geleverd moeten worden. Zonder die concreetheid is 

niet na te gaan of de monitoring aan de doelen voldoet.  

De natuurorganisaties hebben groot bezwaar tegen de suggestie die gewekt wordt, dat 

de monitoring slechts ten doel heeft om aan het einde van de beheerplanperiode te 

kunnen vaststellen of de doelen daadwerkelijk gehaald worden en om te kunnen 

voldoen aan de Europese informatieverplichtingen. Monitoring moet ook ten doel 

hebben om gedurende de beheerplanperiode na te gaan of de ontwikkelingen gaan 

zoals verwacht en – indien dat niet zo is – tussentijds te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld 

door het nemen van extra maatregelen of door het alsnog opleggen van extra 

voorwaarden aan menselijke activiteiten.  
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De monitoring blijft over verschillende overheden en partijen versnipperd. Op een 

tweetal punten is verbetering noodzakelijk:  

- zorg er voor, dat er één overheidsorganisatie is, die eindverantwoordelijke is voor het 

totaal van de monitoring in het gehele waddengebied en die ook alle betrokken 

uitvoerders op die uitvoering kan aanspreken  

- zorg er voor, dat alle monitoringsgegevens binnen zes maanden na afloop van enig 

jaar openbaar gemaakt worden.  

Daarnaast dient de monitoring in internationaal perspectief bezien te worden. Allereerst 

missen we in het algemeen deel het benoemen en meenemen van de trilaterale 

monitoring (TMAP) die wordt uitgevoerd door in het kader van de drie landen 

samenwerking en die bijdraagt aan het Wadden Sea Quality Status Report. Daarbij 

geeft monitoring van trekvogelpopulaties, zoals in de periode 2009-2018 door het 

Programma Naar een Rijke Waddenzee aangejaagd, maar daarna nog niet structureel 

belegd, inzicht in waar knelpunten langs te trekroute liggen, en ook hoe  

Waddenpopulatietrends zich verhouden met trends op het niveau van de flyway. Deze 

monitoring, dient vast onderdeel te worden van het Quality Status Report, maar ook 

onderdeel te zijn van de beheerplannen in het Nederlandse deel van het  

Waddengebied. In het beheerplan Waddenzee is de monitoring van het Waddengebied 

beschreven. Daarin wordt de flywaymonitoring van het Programma Naar een Rijke 

Waddenzee wel benoemd, echter er wordt niet concreet gemaakt op welke wijze deze 

monitoring wordt opgenomen in de beheercyclus en aldus in het beheerplan. Ook op het 

gebied van de visstand is goede monitoring noodzakelijk.  

  

9. Handhaving  

Bij het beoordelen van de effecten van verschillende activiteiten gaan de ontwerpen uit 

van de fictie, dat alle activiteiten plaatsvinden volgens de regels, die binnen en buiten 

een beheerplan zijn of worden gesteld.  

Aangezien het een fictie is, is er dus geen zekerheid, dat de effecten zo beperkt zijn als 

wordt aangenomen. Overtreding van de regels zal dus zo veel mogelijk moeten worden 

beperkt, wil voldoende voldaan kunnen worden aan de verplichtingen, die Nederland ten 

aanzien van herstel van de waddennatuur en richting de Europese Unie, is aangegaan. 

Dat legt een zware verplichting bij de bevoegde gezagsorganen om te zorgen voor een 

adequate handhaving. Dit betekent ook dat het optreden als één beheerder van de 

wadden door alle betrokken overheden alleen al op grond van de uitvoering van deze 

beheerplannen urgent is.  

  

2. Waddenzee en Noordzeekustzone  

  

1. Eems  

De natuurorganisaties betreuren het, dat de aanwijzing als Habitatrichtlijngebied van het 

Eems-estuarium ondanks de lange duur van de totstandkoming van de ontwerpen voor 

de Waddenzee en Noordzeekustzone nog steeds niet heeft plaatsgevonden.  
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Gevolg zal zijn, dat zodra die aanwijzing in procedure gaat (hopelijk dit jaar) er een 

wijziging van de beheerplannen voor Waddenzee en Noordzeekustzone zal moeten 

plaatsvinden.  

  

2. Visserij  

Mede door de intensieve visserij binnen en buiten de Natura 2000-gebieden is de 

opbouw van de visstand onnatuurlijk: kleinere aantallen en kleinere vissen van alle 

soorten overheersen. Herstel van een natuurlijk voedselweb onder water is alleen 

mogelijk door een verdere beperking van de visserijdruk. Alle vijf visgilden in de QSR 

staan onder druk.  

  

3. Bodemberoerende visserij  

Een belangrijke oorzaak van de matige staat van instandhouding van de overstroomde 

zandbanken in de Waddenzee (H1110A) en Noordzeekustzone (H1110B) en de 

noodzakelijke herstelopgaven zijn de verschillende vormen van bodemberoering door 

de visserij. Op dit punt liften de ontwerpen voor de beheerplannen mee met de 

resultaten van andere processen, zoals het mosselconvenant, Vibeg en Viswad. Beide 

ontwerpen gaan er van uit, dat deze processen tot optimale resultaten leiden voor de 

natuur. Dat is echter allerminst zeker. Het doel van het mosselconvenant – geen 

bodemberoering meer vanaf 2020 – staat onder druk en voor Vibeg zijn de 

onderhandelingen over de sluiting van gebieden heropend.  

De voorwaarden en doelstellingen van dergelijke processen zijn niet onvoorwaardelijk in 

de ontwerpen vastgelegd. Daarmee is het eindresultaat niet verzekerd. De 

natuurorganisaties adviseren om de doelen en voorwaarden voor de bodemberoerende 

visserij alsnog in het beheerplan zeker te stellen, zodat ook het verwachte resultaat 

verzekerd is. Alleen op die manier kan het beheerplan de zekerheid bieden dat de 

instandhoudingsdoelen voor deze habitat bereikt zullen worden.  

De natuurorganisaties onderschrijven overigens de noodzaak, dat bodemberoerende 

visserijactiviteiten vergunningplichtig blijven.  

  

4. Niet-bodemberoerende visserij  

Er is te weinig zicht op de effecten van overige vormen van visserij, zoals bijvoorbeeld 

de staand want visserij. Zelfs de mate waarin deze visserij (nog) wordt uitgeoefendis 

onbekend. Zo ook welke vissers nog wel en welke niet meer gebruik maken van de 

(oude) vergunningen. Voorgesteld wordt in het ontwerp om een pilot te beginnen met 

een registratiesysteem. Dit is dringend noodzakelijk om zicht te krijgen op de werkelijke 

effecten. Desondanks worden deze vormen van visserij vrijgesteld van de 

vergunningplicht.   

De voorwaarden in de beheerplannen zullen op de volgende punten moeten worden 

aangevuld:  

- als het registratiesysteem binnen drie jaren niet naar behoren functioneert, zal de 

vergunningplicht herleven. De verzamelde gegevens moeten de basis vormen voor de 

mate waarin deze passieve vistuigen in het volgende beheerplan worden meegenomen. 

- vissers die gedurende drie jaren na vaststelling van het beheerplan geen gebruik of 

vangsten registreren raken hun rechten kwijt.   
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Over de mate waarin recreatieve staand wantvisserij voorkomt en de effecten daarvan is 

eveneens geen zicht. Registratie en handhaving wordt aan de gemeenten over gelaten. 

Daarbij is niet voorgesteld om de vangsthoeveelheid en -plaats te registreren wat wel 

wenselijk lijkt.  

  

5. Strandgebruik  

Op alle eilanden is het – soms intensieve - gebruik van de stranden een probleem ten 

aanzien van strandbroeders en de vorming van embryonale duinen. Op alle eilanden 

worden ook mitigerende maatregelen voorgesteld zowel ten aanzien van het recreatieve 

gebruik van de stranden als ten aanzien van het rijden met motorvoertuigen op de 

stranden.  

Vooral dat laatste behoeft een verdere beperking zowel in intensiteit als in de gebieden 

waar dit rijden nog is toegestaan. In ieder geval zal het strand rijden met 

motorvoertuigen tijdens de broedperiode van de strandbroeders geheel moeten 

beëindigd.  

Strandgebruik met een grote impact op de natuur, zoals vliegeren, strandzeilen zal  

moeten worden beperkt tot de minst kwetsbare gebieden en in bepaalde periodes 

(bijvoorbeeld rond de broedperiode) worden uitgesloten..  

  

6.  Gaswinning Groningen  

In aanvulling wat eerder is opgemerkt over delfstoffenwinning maken de 

natuurorganisaties bezwaar tegen het zonder vergunning op grond van de Nbwet 

voortzetten van de gaswinning Groningen. Voor deze gaswinning zijn in 2015 nieuwe 

besluiten genomen, waardoor op grond van onder andere het Kokkelvissersarrest een 

vergunningplicht is ontstaan. Het vrijstellen van de vergunningplicht is ook in strijd met 

artikel 19a, lid 10 Nbwet nu voor de gaswinning Groningen geen passende beoordeling 

is gemaakt en niet op voorhand vast staat, dat de bodemdaling als gevolg van deze 

winningen geen significant negatieve effecten kan veroorzaken.  

  

3. Ontwerp beheerplan Waddenzee  

  

1.  Baggeren  

Baggeren ten behoeve van het op diepte houden van de bestaande vaargeulen wordt in 

de ontwerpen vrijgesteld van de vergunningplicht onder voorwaarden. De 

natuurorganisaties stellen voor om deze voorwaarden aan te vullen met de eisen, dat 

toepassing van baggerspecie buiten de vastgestelde verspreidingslocaties alleen 

mogelijk is na toetsing in het kader van een vergunningprocedure en dat bij 

overschrijding van maximale hoeveelheden volgens de bijlage (blz 286 e.v.) eveneens 

eenzelfde toetsing dient plaats te vinden.  

Voor een aantal geulen is p.m in de tabel (blz 286 e.v.) ingevuld. De tekst inhet begin 

van pagina 286 lijkt te suggereren, dat baggeren op deze plaatsen mogelijk is zonder 

vergunningprocedure. Dat kan en mag de bedoeling niet zijn.  
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Voor zover baggerschepen buiten de betonde vaargeulen moeten varen, moet daar de 

voorwaarde aan toegevoegd worden, dat een afstand tot groepen watervogels 

gehouden moet worden.  

Niet toegelicht is, waarom in de Boontjes een (groot) baggervak is opgenomen, terwijl 

recentelijk alleen een drempel is verwijderd. Het baggervak hoeft dan toch niet groter te 

zijn dan het gebied war die drempel verwijderd is.  

  

2. Visserij  

Beperking van de visserijdruk is noodzakelijk is hiervoor al opgemerkt. Bepaal bij de 

voorwaarden voor de beroepsmatige visserij (B.3.1), dat de vrijstelling vervalt als er drie 

jaren geen gebruik gemaakt is van die vrijstelling.  

  

3. Mosselvisserij  

Op pagina 152 van het ontwerpbeheerplan staat beschreven dat mosselkweekpercelen 

zich voornamelijk in het Westelijke deel van de Waddenzee bevinden. Dit suggereert ten 

onrechte dat in het oostelijk deel van de Waddenzee ook mosselkweekpercelen kunnen 

bevinden. Dit terwijl in het Oostelijk deel van de Waddenzee mosselvangst- en kweek 

niet is toegestaan. Voor de duidelijkheid stellen wij voor om in de tekst voornamelijk te 

veranderen in uitsluitend. Hetzelfde geldt voor wat op pagina 172 wordt gesteld. Er 

wordt maximaal 250 hectare potentieel geschikte kweekpercelen uitgetest. Indien deze 

geschikt blijken te zijn dan worden ze in gebruik genomen én worden een evenredig of 

groter areaal van de huidige kweekpercelen teruggenomen. Deze laatste 

vergunningvoorwaarde mist in het beheerplan. Evenals het feit dat het beschikbaar 

stellen van nieuwe kweekpercelen wordt toegestaan om een sluitingsstap (= 

natuurwinst) van de sublitorale mosselvisserij in 2018 mogelijk te maken. In de tekst 

staat dat het ministerie in 2014 een nieuw besluit neemt over de experimentele 

Mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Inmiddels is besloten dat het oppervlak MZI’s van 

het experiment gaan meetellen in de transitie. Tegen dit besluit loopt op dit moment nog 

een rechtszaak van de experimenteerders.  

Van belang is dat het toetsingskader mosselzaadimport (pagina 173) wordt aangevuld 

met de zin dat import en uitzaaien van mosselzaad én halfwasmosselen niet is 

toegestaan als er in het gebied van herkomst een invasieve exoot wordt aangetroffen, 

welke kan worden geclassificeerd als probleemsoort binnen de systematiek van het 

Schelpdier Import Monitoring Protocol.  

  

4. Voedselbeschikbaarheid i.r.t. kansen voor herstel broed- en rustplaatsen In paragraaf 

3.4.3. ruimte en rust voor vogels en zeezoogdieren wordt een aantal specifieke locaties 

benoemd waar broedhabitat kan worden aangelegd. Daarbij dient te worden 

aangegeven dat de keuze van de locatie onder andere afhankelijk is van de 

voedselbeschikbaarheid ter plaatste, zoals is onderzocht in het kader van de analyse 

van het Programma Naar een Rijke Waddenzee ‘Vogels langs de randen van het Wad’ 

(Van Der Hut,  et al, 2014). De genoemde locaties zijn in lijn met het rapport, maar ook 

andere locaties zijn volgens dit rapport kansrijk voor broedende en rustende 

vogelpopulaties. Bij het vinden van locaties voor het herstel van habitat voor broedende 

en rustende vogels, dient de analyse Vogels Langs de Randen van Het Wad een 



  11  

leidraad te zijn en als zodanig benoemd te worden in de verschillende 

ontwerpbeheerplannen.  

  

5. Broedvogels  

Voor de broedende eidereenden (pagina 97) wordt het instandhoudingsdoel op dit 

moment niet gehaald. Als knelpunten worden in het ontwerpbeheerplan onvoldoende 

voedselbeschikbaarheid en klimaatverandering genoemd. Met als oplossing het herstel 

van de voedselbeschikbaarheid (mosselbanken en kokkels). Inventarisaties van Imares 

(http://edepot.wur.nl/350894) wijzen uit dat het kokkelbestand de laatste jaren ongekend 

hoog is en dat het stopzetten van de mechanische kokkelvisserij zijn vruchten heeft 

afgeworpen. Dit suggereert dat er voor broedende eidereenden mogelijk meer aan de 

hand is dan alleen voedselgebrek. Er zal ook gekeken moeten worden naar de 

geschiktheid van het broedgebied, met name in relatie tot verruiging en verstoring. Als 

oplossingsrichting staat vermeld dat verstoring kan worden voorkomen door 

publieksgeleiding, hier is echter geen concrete invulling aan gegeven.  
Ten aanzien van de knelpunten voor kluten (pagina 100) in het Waddengebied dient 

ook opgenomen te worden dat er indicaties zijn dat het broedsucces te laag is om de 

populatie in stand te houden. Er zijn aanwijzingen dat op sommige broedlocaties een 

tekort aan (beschikbaarheid van) voedsel voor de kuikens een probleem is. Bij de 

oplossingsrichtingen dient er dus ook aandacht te zijn voor de voedselbeschikbaarheid 

voor kuikens. Dit om te voorkomen dat sommige broedlocaties in feite een ecologische 

val zijn.  
De grote stern (pagina 103) zit ver onder het instandhoudingsdoel, de Waddenzee is 

aangewezen voor 16.000 paar, in 2014 zaten er echter nog maar 4217 paar 

(www.sovon.nl). Bij de knelpunten en oplossingsrichtingen wordt wel aangegeven dat 

broedgebieden minder geschikt zijn door verruiging, wat echter niet benoemd wordt is 

dat er ook een tekort aan geschikte broedgebieden zijn. Bij de oplossingsrichtingen 

dient dan ook het uitbreiden van areaal geschikt broedgebied toegevoegd worden.  
  

6. Niet-broedvogels  

In tabel 5.13 wordt voor de scholekster  als enige oplossingsrichting het herstel van 

kokkelbanken genoemd. Hier moet in ieder geval het herstel van litorale mosselbanken  

toegevoegd worden (en hoe zit het met geschiktheid en ligging van 

Hoogwatervluchtplaatsen  ten opzichte van voedsel?).  
Er wordt gesteld dat de doelen voor kluut behaald worden met de huidige 

beheerpraktijk en dat er geen knelpunten zijn. Tegelijkertijd zit de kluut op dit moment 

onder het instandhoudingsdoel en neemt de populatie af. Er lijkt dus wel degelijk sprake 

te zijn van een knelpunt, het ontwerpbeheerplan ziet niet toe op maatregelen om deze 

achteruitgang te stoppen.  

Er wordt gesteld dat de doelen voor steenloper behaald worden met de huidige 

beheerpraktijk en dat er geen knelpunten zijn. Dit is in contrast met het feit dat aantallen 

steenlopers op dit moment lager zijn dan waar het instandhoudingsdoel op toeziet. De 

langjarige populatietrend vertoont een significante afname van <5% per jaar en de 

laatste tien seizoenen is er geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk. Er lijkt dus wel 

http://edepot.wur.nl/350894
http://edepot.wur.nl/350894
http://edepot.wur.nl/350894
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/
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degelijk sprake te zijn van een knelpunt en het ontwerpbeheerplan ziet niet toe op 

maatregelen om deze achteruitgang te stoppen.  
Op pagina 218 wordt gesteld wordt dat het doelbereik voor de strandplevier 

(draagkracht voor 50 paar) aan het eind van de beheerplan periode waarschijnlijk 

gehaald wordt. Met name maatregel 19 (dynamische afsluiting strandvlaktes uiteinden 

Waddeneilanden) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doelbereik van de 

strandplevier. De daadwerkelijke effectiviteit zal echter afhangen van de omvang van de 

afgesloten gebieden en de handhaving ervan. Zonder duidelijke uitwerking en 

monitoring lijkt het voorbarig te stellen dat het doelbereik behaald zal worden. Zeker 

gezien de uiterst slechte staat van instandhouding op dit moment.  
  

7.  Polder Breebaart  

 4886, Aanpassing slibhuishouding Polder Breebaart: er staat nu dat het doel is om “de 

opslibbing te beperken en deels te verwijderen, zodat de (binnendijkse)  

kweldervegetatie voldoende onder zilte invloed blijft staan en de broedplaats voor met 

name kluten beschermd blijft tegen predatie (vos)”. Hier worden doel en middel wat door 

elkaar gehaald, en zijn de ontwikkelingen om Breebaart juist als slibmotor in te zetten 

niet opgenomen. Wij stellen de volgende tekst voor: Het doel is de (binnendijkse) 

kweldervegetatie voldoende onder zilte invloed te laten blijven staan en de broedplaats 

voor met name kluten te beschermen tegen predatie (vos). Hiervoor zal waar nodig slib 

verwijderd worden.  
  

  

  

4. Ontwerp beheerplan Noordzeekustzone  

  

1. Kust- en strandsuppleties  

Er is voorgesteld om onder voorwaarden vrijstelling van de vergunningplicht te verlenen 

voor de suppleties die gepland zijn tijdens de beheerplanperiode (t/m 2022).  

Voorwaarden komen weliswaar overeen met de vergunningvoorwaarden zoals die tot nu 

toe werden gesteld, maar dit biedt onvoldoende garanties, dat de resultaten van 

onderzoek en dergelijke voldoende tot uiting komen bij het uitvoeren van die kust- en 

strandsuppleties.  

Bovendien geven de voorwaarden veel ruimte om – weliswaar gemotiveerd – af te 

wijken van de eisen die ten behoeve van natuurwaarden worden gesteld. De 

natuurorganisaties geven er dus de voorkeur aan, dat kust- en strandsuppleties 

vergunningplichtig blijven. De voorwaarden zoals gesteld in het ontwerp beheerplan 

dienen dan als voorwaarden waarmee het bevoegd gezag rekening moet houden bij het 

verlenen van die vergunningen. In eenvoudige gevallen maakt dat de 

vergunningverlening ook makkelijker. Administratieve eenvoud is onvoldoende 

onderbouwing voor het afschaffen van de vergunningplicht.  

  

2. Baggeren  
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De voorwaarden voor baggerwerken zijn overgenomen uit het voorwaardenkader 

Waddenzee voor baggeren (blz 212). Verduidelijkt moet worden, dat waar Waddenzee 

staat in deze voorwaarden Noodzeekustzone moet worden gelezen.  

In de voorwaarden ontbreekt een koppeling van het toegang beperkende besluit voor de 

Noordzeekustzone en eveneens ontbreekt een voorwaarde, dat tot groepen zee-eenden 

een afstand van 1.500 m gehouden moet worden.  

  

3. Strandbroeders  

De meeste stranden vallen formeel juridisch onder het Natura 2000-gebied  

Noordzeekustzone, vandaar dat de opmerkingen over de strandbroeders hier zijn 

opgenomen.  
Het afzetten van stukken strand voor kale grondbroeders als strandplevier en 

bontbekplevier is erg belangrijk om te zorgen dat er voldoende rust is voor deze 

doelsoorten. Goed dus dat deze maatregel in de verschillende ontwerpbeheerplannen 

een plaats heeft gekregen, maar het is op zich niet voldoende. Cruciale factoren voor 

succes met het dynamisch afzetten van het strand is echter wel dat er voldoende 

oppervlakte en vroeg genoeg in het jaar afgezet worden, zodat deze doelsoorten ook in 

de vestigingsfase niet verstoord worden. Uiteraard staat of valt dit met een goede 

handhaving daarnaast is communicatie belangrijk. Van de drie soorten strandbroeders 

is het halen van het instandhoudingsdoel voor de dwergstern (A195) met de 

voorgestelde maatregelen heel misschien te halen. Voor de andere twee soorten, 

namelijk de bontbekplevier (A137) en de strandplevier (A138) zeker niet. Het probleem 

zit grotendeels in de verstoring van (potentiele) broedlocaties. Desondanks zijn in de 

ontwerpen verdergaande maatregelen ter bescherming van die potentiele broedlocaties 

niet overwogen. Naar mening van de natuurorganisaties zijn de beperkte maatregelen 

met betrekking tot strandrijden en het markeren van (potentiele) brodlocaties ten ene 

male onvoldoende.  

Ook ten aanzien van evenementen, die onder voorwaarden zijn vrijgesteld, moet er voor 

gezorgd worden dat die niet gehouden kunnen worden rond de broedperiodes. 

Opvallend is ook nog, dat de oorzaak van de teruggang van de strandplevier, waarvan 

de staat van instandhouding desastreus is, zonder nadere toelichting elders wordt 

gelegd.  

  

5. Waddeneilanden algemeen  

  

1. Zoals onder Algemeen al is opgemerkt, is in de ontwerpen voor de beheerplannen van 

de Waddeneilanden een mengeling opgenomen van doelstellingen voor de Natura 

2000-gebieden op de eilanden met die van de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Di 

is verwarrend en maakt het beoordelen van de doelrealisatie van de doelen van de 

Natura 2000-gebieden op de eilanden zelf bijna onmogelijk. Met inachtname van deze 

beperking een aantal opmerkingen over de ontwerpen.  
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2. Dynamiek  

Om de natuur de beste kans te bieden om zich te handhaven en te herstellen zijn een 

juiste toestand van de abiotische randvoorwaarden essentieel. Een hele belangrijke 

randvoorwaarde voor de natuur in het waddengebied is de dynamiek. In de 

beheerplannen wordt keer op keer geconstateerd dat het gebrek aan dynamiek tot 

problemen zorgt voor de natuur en dat voor het handhaven of verbeteren van de 

toestand van de natuur dynamische processen meer hun gang zouden moeten kunnen 

gaan. Het is uiteraard vanzelfsprekend dat de kustveiligheid niet in het geding mag 

komen, maar ook waar dat niet speelt wordt vaak niet gekozen voor het terugbrengen 

van dynamische processen in het systeem. Het zou goed zijn om een bepaalde 

volgordelijkheid aan te brengen in de beheermaatregelen. Zo zou bij de constatering 

van een verstoord systeem eerst gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om 

abiotische randvoorwaarden te herstellen/verbeteren, zoals het terugbrengen van de 

dynamiek of het verbeteren van de waterhuishouding, voordat naar aanvullende 

maatregelen als begrazing en plaggen gekeken wordt. Deze visie wordt onder andere 

gesteund door het OBN rapport, ‘Vegetatie trends…Waddeneilanden’, F.H. Everts, 

oktober 2013. Dit rapport vermeld op p.105 dat: ‘In het algemeen kan gesteld worden 

dat het scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling en herstel van 

hydrologische/geomorfologische processen op landschapsniveau het meest effectief is 

voor het instandhouden van een substantieel areaal aan goed ontwikkelde 

duinvalleivegetaties. Daarnaast kan de uitvoering van herstelmaatregelen in oudere 

duinkernen, m.n. herstel van de hydrologie en plaggen, zorgen voor regeneratie en een 

verlengde levensduur van soortenrijke valleivegetaties.’ En vervolgens op p109: 

‘Resumerend lijkt verhoging van de kwaliteit van Grijze duinen met alleen een 

begrazingsbeheer dan ook niet goed te lukken. Hiervoor is een combinatie met lokale 

verstuiving een betere optie.’  

  

3. Programmatische aanpak stikstof (PAS)  

Alhoewel de Waddenzee in het proces ook als PAS-gebied is aangemerkt, speelt de  

PAS daar zo’n kleine rol, dat de algemene opmerkingen over de PAS hier worden 

gemaakt.  

In de PAS is ontwikkelruimte voor nieuwe activiteiten opgenomen en die ontwikkelruimte 

wordt ook gebruikt en uitgegeven, terwijl die ontwikkelruimte in de toekomst nog 

gerealiseerd zal moeten worden als gevolg van generieke stikstofdepositie verlagende 

maatregelen. Voor habitat op de eilanden, waarbij de kritische depositiewaarde is 

overschreden is het uitgeven van ontwikkelruimte voordat die ruimte daadwerkelijk is 

ontstaan in strijd van de Habitatrichtlijn omdat dat een verdere achteruitgang van die 

habitat tot gevolg heeft.  

De Pas heeft wel als positief gevolg, dat er mogelijkheden zijn ontstaan, ook in 

financiële zin om een aantal herstelmaatregelen te nemen.  

In het algemeen missen de natuurorganisaties in de ontwerpen maatregelen die de 

oorzaak, namelijk een te grote depositie van stikstof, aanpakken. Er komen vooral 

maatregelen voor die de gevolgen proberen te bestrijden.  

  

4. Monitoring stikstof op de eilanden  
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Op diverse eilanden zijn veel bedrijven die gezamenlijk veel stikstof uitstoten. Het is 

noodzakelijk om niet alleen te werken met modelering van stikstoflast, maar deze ook 

daadwerkelijk lokaal te meten. Dit om de impact van deze activiteiten op de kwetsbare 

habitats van het eiland te kunnen bepalen. Het werken met modellering is onvoldoende 

om de zekerheid te krijgen dat de stikstoflast afneemt zoals voorspelt, dit dient met 

metingen gestaafd te worden. In het beheerplannen wordt aangegeven dat monitoring 

op provinciaal niveau noodzakelijk is om bij het ‘Hand aan de kraan principe’ te bepalen 

wat de actuele situatie in het veld is. Directe metingen op lokaal niveau zijn hiervoor 

noodzakelijk, en mogen zeker gezien de stikstofproblematiek op de eilanden niet vooruit 

geschoven worden in de tijd. Dit is met name voor Schiermonnikoog van belang omdat 

onlangs al werd gemeld dat de ontwikkelruimte voor de komende zes jaar al vergeven 

is. Onduidelijk is hoe de monitoring van de stikstofuitstoot op lokaal niveau haar vorm 

gaat krijgen? Ook is het feit dat de aanvullende monitoring in het kader van de PAS nog 

niet is geregeld zeer zorgelijk. Op welke termijn wordt dit geregeld en had dit niet 

geregeld dienen te zijn voorafgaand aan het in werking treden van de PAS? Dat de 

aanvullende monitoring in het kader van Natura 2000 en de PAS-GA nog niet geregeld 

zijn is zorgelijk en mogelijk strijdig met o.a. het ‘Hand aan de Kraan principe’ van de 

PAS. Binnen welke termijn is deze monitoring geregeld en hoe verhoud zich dit met een 

adequate nulmeting?  

  

5. Begrazing  

In de ontwerpen voor de beheerplannen is veelal uitbreiding van de begrazing 

voorgesteld om de vergrassing tegen te gaan als gevolg van een te hoge 

stikstofdepositie. Begrazing dient weloverwogen te worden toegepast. Niet in alle 

gebieden en op alle habitat is begrazing a priori de beste maatregel om de nadelige 

gevolgen van de overmaat aan stikstofdepositie terug te dringen. Begrazing en andere 

middelen om die overmaat depositie te verwijderen zijn bovendien middelen om de 

nadelige gevolgen (de symptomen) te bestrijden, zonder dat aan de eigenlijke oorzaak – 

een te hoge stikstofdepositie – wordt weggenomen.  

Die weloverwogen toepassing van begrazing dient te blijken uit begrazingsplannen,  

waarin de begrazing zelf, de diersoort, de intensiteit enzovoorts goed afgewogen 

worden tegen de mogelijke nadelen. Die nadelen kunnen ook liggen op het gebied van 

het gebruik van bepaalde habitat door broedvogels. Bij het opstellen van de 

begrazingsplannen moet het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen het 

leidende uitgangspunt zijn. Zo dient er voldoende geschikt ( broed) habitat beschikbaar 

te zijn voor de Blauwe Kiekendief en de Velduil.  

Hiervoor is al gesteld, dat de ontwerpen veel te laat in procedure zijn gebracht. Het 

verbaast de natuurorganisaties dan ook hogelijk, dat de genoemde begrazingsplannen 

nog geen deel uitmaken van de ter inzage gelegde ontwerpen. De natuurorganisaties 

dringen er dan ook met klem op aan, dat die plannen met spoed worden opgesteld in 

overleg met de betrokkenen en onderdeel gaan uit maken van de definitieve 

beheerplannen.  
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6.  Blauwe kiekendief en velduil  

Ten aanzien van de blauwe kiekendief wordt in de verschillende 

ontwerpbeheerplannen en het algemene deel verwezen naar de landelijke achteruitgang 

van deze soort. Het klopt dat de blauwe kiekendief landelijk afneemt, maar de aantallen 

buiten het Waddengebied zijn al jarenlang verwaarloosbaar ten opzichte van de 

aantallen in het Waddengebied zelf. Het Waddengebied was lange tijd hèt bolwerk van 

de blauwe kiekendief in Nederland.  

Ten aanzien van de velduil wordt gesteld dat er geen sprake is van een vaste populatie 

in het Waddengebied. Dit is onjuist, op sommige Waddeneilanden komt de velduil 

jaarlijks tot broeden, echter al jarenlang in afnemend aantal. Behoudens Vlieland, 

hebben er in het verleden significante aantallen velduilen op de eilanden bevonden. Op 

bijlage 5 van het algemene deel (tabel "doelbereik per gebied") zijn een tweetal 

voetnoten opgenomen over het doelbereik van de instandhoudingsdoelstellingen  voor 

blauwe kiekendief en velduil. De eerste stelt dat het doel voor blauwe kiekendief en 

velduil mogelijk niet in de eerste beheerplanperiode gehaald zal worden, maar mogelijk 

wel in de tweede of derde. Onduidelijk is waarop dit gebaseerd is. De tweede voetnoot 

is echter nog opmerkelijker, deze stelt dat het leefgebied op orde is voor beide soorten 

en dat het mogelijk niet halen vanwege de landelijke dalende trend (door externe 

factoren). Dit laatste is onjuist, de afnemende aantallen van blauwe kiekendief en velduil 

wordt wel degelijk veroorzaakt door een afname van de kwaliteit van het leefgebied van 

beide soorten. Er is wel degelijk een handelingsperspectief voor beide soorten. Dat er 

geen concrete maatregelen opgenomen zijn voor beide doelsoorten is een belangrijke 

omissie in de ontwerpbeheerplannen; door het niet opnemen van concrete maatregelen 

die het leefgebied van beide soorten verbeteren wordt verzaakt om in ieder geval een 

verdere achteruitgang in de eerste beheerplanperiode te stoppen.  

Het Waddengebied vormt vanouds een nationaal bolwerk voor broedpopulaties van 

blauwe kiekendief en velduil. Een belangrijke reden daarvoor vormt de gecombineerde 

aanwezigheid van relatief grote oppervlakten met (half-)natuurlijke habitat: de duinen en 

kwelders. Daarnaast is ook het agrarisch cultuurlandschap voor beide soorten van groot 

belang. Alle drie de habitattypen worden door beide soorten benut als foerageergebied, 

broedgebied en slaapgebied.  

De achteruitgang van blauwe kiekendief en velduil wordt veroorzaakt door een scala 

aan factoren. De problemen liggen zowel in de natuurgebieden (duinen, kwelders) als in 

het agrarisch cultuurlandschap. In de duinen is de afgelopen decennia veel veranderd 

(Van Oosten et al. 2010). Denk daarbij onder meer aan verdroging, introductie van 

begrazing, afgenomen konijnpopulaties, toegenomen recreatie, het verdwijnen van 

dynamiek en het ouder worden van de bossen langs de randen van het duin. Al deze 

veranderingen hebben specifieke, deels nog niet goed begrepen gevolgen gehad voor 

blauwe kiekendief en velduil. De reductie van het voedselaanbod (konijn en zangvogels 

als veldleeuwerik), de verminderde vangbaarheid van prooien (woelmuizen) en het 

verdwijnen van belangrijke prooisoorten (zandhagedis), hebben de duinen als belangrijk 

foerageergebied echter een beduidend lagere status gegeven; de 

voedselomstandigheden zijn er niet meer toereikend (Van Oosten et al. 2010). Blauwe 

kiekendief en velduil gebruiken niet alleen het duingebied om naar voedsel te zoeken, 

maar ook het agrarisch cultuurlandschap. Een aanzienlijk deel van de problemen van 
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blauwe kiekendief en velduil is, óók in het Waddengebied, terug te voeren op de 

teloorgang van natuurwaarden, en dus van voedselaanbod, in agrarisch gebied. Vooral 

’s winters zijn blauwe kiekendief en velduil afhankelijk van voedsel dat ze in het 

agrarisch cultuurlandschap bij elkaar moeten scharrelen (muizen, vogels). Als ze er 

onvoldoende voedsel vinden, dan neemt de sterfte toe of komen ze in een slechte 

conditie de winter uit. Als ze de winter niet overleven of in een slechte conditie de winter 

uitkomen, dan heeft dat negatieve effecten op de voortplanting in het daaropvolgende 

broedseizoen (zogenoemde carry-over effecten). Vooral voor de blauwe kiekendief zijn 

er sterke aanwijzingen dat voedselgebrek in de winter een belangrijke rol speelt bij de 

afname van de populatie (Van Turnhout et al. 2013).  

Het behouden van broedpopulaties van blauwe kiekendief en velduil vereist dat de 

voedselsituatie voor beide soorten op korte termijn jaarrond verbeterd wordt en dat 

terreinbeheerders, agrariërs en/of particuliere grondeigenaren in het Waddengebied een 

mede op blauwe kiekendief en velduil gericht beheer gaan voeren, zowel in de duinen 

als in cultuurland.  

Vogelbescherming Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief hebben momenteel het 

Waddenfondsproject ‘Wadvogels van Allure’ in uitvoering. ‘Wadvogels van allure’ 

bestaat uit verschillende componenten om de achteruitgang van blauwe kiekendief en 

velduil te stoppen. Een belangrijk onderdeel van ‘Wadvogels van Allure’ is het inrichten 

van 150 ha ‘vogelakkers’ verspreid over het Waddengebied. Op grond van ervaringen 

elders in Nederland verwachten we dat deze vogelakkers de voedselsituatie voor 

blauwe kiekendief en velduil sterk kunnen verbeteren. Deze vogelakkers dienen in onze 

zienswijze zo spoedig mogelijk een structurele plaats te krijgen in het agrarisch 

natuurbeheer door agrariërs en vooral het natuurbeheer door de klassieke 

terreinbeherende organisaties in het Waddengebied en dus ook in de  

ontwerpbeheerplannen. ‘Wadvogels van Allure’ is er onder andere voor bedoeld om dit 

te bespoedigen. Het is een grote omissie in de onderhavige ontwerpbeheerplannen dat 

er geen aanvullende, expliciete maatregelen voorzien zijn om de voedselsituatie voor 

beide doelsoorten te verbeteren. Daarnaast profiteren natuurlijk ook andere soorten van 

gunstig beheer voor blauwe kiekendief en velduil als tapuit, wulp en veldleeuwerik.  

  

7. Konijnenjacht  

In de beheerplannen voor de eilanden wordt konijnenjacht als huidig gebruik 

toegestaan. Wij vragen ons af hoe zich dit verhoudt met de opgave om de 

konijnenpopulaties te herstellen en mogelijk zelfs uit te zetten? Aangegeven wordt dat 

konijnenbestrijding een indirect effect kan hebben op de heischrale duinen en de Tapuit. 

Is dit niet reden te meer om de konijnenjacht te verbieden, en in ieder geval niet 

vergunningvrij te maken?  

  

8. Uitzetten van konijnen  

Een maatregel die we gelukkig in een aantal (maar niet alle) ontwerpbeheerplannen 

terug zien komen is het bijplaatsen van konijnen in gebieden waar ze niet of nauwelijks 

meer aanwezig zijn. De Waddeneilanden zijn één van de laatste kerngebieden voor 

tapuit. Het voorkomen van tapuiten is sterk gebonden aan de aanwezigheid van 



  18  

konijnen, die de vegetatie kort grazen en met hun gegraaf zorgen voor plekken met 

open zand. Bovendien nestelen tapuiten vaak in konijnenholen.  

In het buitenland is de herintroductie van konijnen een belangrijke pijler van succesvol 

herstel van bedreigde populaties van soorten als Spaanse keizerarend. Het is geen 

eenvoudige en goedkope maatregel, maar er is al veel ervaring en literatuur 

beschikbaar over de voorwaarden ten aanzien van de wijze van uitzetten, aantallen en 

omgaan met pathogenen en virusziekten. Deze optie zou voor alle waddeneilanden 

onderzocht moeten worden, zodat op korte termijn daadwerkelijk konijnen uitgezet 

kunnen worden. Voorkeur heeft dan wel het uitzetten van (eiland)inheemse konijnen.  

  

9. Bijvoeren van begrazers  

Het bijvoeren van begrazers op de eilanden heeft negatieve effecten op de 

nutrientenhuishouding. De natuurorganisaties hebben niet kunnen ontdekken in de 

ontwerpen voor de beheerplannen voor de eilanden dat dit bijvoeren is verboden. Dit 

verbod moet minimaal als voorwaarde voor de nog op te stellen begrazingsplannen in 

de beheerplannen worden opgenomen. Ook het gebruik van ontwormingsmiddelen en 

dergelijke dient aan voorwaarden te worden verbonden.  

  

6. Ontwerp beheerplan Texel  

  

1. Ontbrekende bijlagen  

De toetsingslijsten als bijlagen bij het ontwerp op grond waarvan het bestaande gebruik 

is beoordeeld ontbreken.  

  

2. Verouderde gegevens  

In het ontwerp wordt verwezen naar verschillende plannen, zoals de beheerplannen van 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor hun terreinbeheer, die zeer verouderd 

zijn. Dat geldt ook voor plannen van overheden die ofwel achterhaald zijn door nieuwe 

plannen ofwel waarvan de looptijd is verstreken.  

Het definitieve beheerplan dient op deze punten geactualiseerd te worden.  

  

3. Broedvogels  

In het ontwerpbeheerplan voor Texel staat op pagina 66 vermeld dat de potentie van de 

Waddenzee en Noordzeekustzone gezamenlijk in principe voldoende is om de 

instandhoudingsdoelstellingen voor strandplevier te bereiken. Hiermee wordt 

gesuggereerd dat de draagkracht van het gebied op orde is. Het klopt dat er in principe 

voldoende geschikt habitat voor deze soort aanwezig is, echter zijn veel plekken niet 

geschikt als broedgebied vanwege intensieve verstoring. Een gebrek aan rustige 

broedlocaties is wel degelijk een knelpunt die er mede voor zorgt dat de draagkracht 

van het gebied nu niet op orde is. Hiervoor dienen gerichte maatregelen getroffen te 

worden zoals het op voorhand afsluiten van kansrijke broedlocaties, zodat deze 

gevrijwaard blijven van verstoring.  

Op pagina 67 van ditzelfde ontwerpbeheerplan wordt ten onrechte gesteld dat de 
draagkracht van het N2000-gebied Waddenzee voldoende is voor grote stern, visdief 



  19  

en noordse stern. Deze drie doelsoorten bevinden zich onder de gestelde 

doelaantallen, er worden dan ook terecht maatregelen beschreven voor deze soorten in 

het ontwerpbeheerplan Waddenzee.  

Op pagina 236 wordt gesteld dat er voor roodborsttapuit, tapuit, velduil en blauwe 

kiekendief al zeer veel wordt gedaan (maaien, begrazen, bosopslag en struweel 

verwijderen en dat het grijze duin in oppervlak zal uitbreiden en in kwaliteit verbeteren). 

Er worden geen extra maatregelen voorgesteld voor deze soorten omdat de oorzaken 

buiten Texel zouden liggen en de oorzaak van de landelijke dalende trend onduidelijk is. 

Voor het handelingsperspectief met betrekking tot blauwe kiekendief en velduil 

verwijzen wij naar wat wij eerder in onze zienswijze onder punt 5.6 hebben benoemd. 

Voor tapuit geldt dat het van belang is om te onderzoeken of de konijnenpopulatie 

hersteld kan worden door het uitzetten van konijnen, zie ook wat wij onder 5.8 hebben 

gesteld.  

  

4. Defensie  

De Joost Dourleinkazerne maakt deel uit van het eiland. Defensie heeft plannen om dit 

onderdeel af te stoten, waarschijnlijk al gedurende de beheerplanperiode. Zal er voor de 

activiteiten in het kader van dit afstoten, zoals de sloop van gebouwen, een Nbwet 

vergunningprocedure worden doorlopen? Hoe zullen de nieuwe activiteiten in het gebied 

(natuurontwikkeling, recreatie) worden ingepast?  

  

7. Ontwerp beheerplan Vlieland  

  

1. Stikstof  

Onder eilanden algemeen is al opgemerkt, dat het stel van de stikstofgevoelige habitat 

niet alleen bereikt kan worden door afvoer van nutriënten (bijvoorbeeld door maaien of 

plaggen), maar dat duurzaam herstel op lange termijn alleen mogelijk is door 

vermindering van de stikstofdepositie. In het beheerplan ontbreken voldoende 

maatregelen om dat daadwerkelijk te bereiken.  

  

2. Waterwinning  

Door de drinkwaterwinning treedt er verlaging op van de grondwaterstanden in 

verschillende gebieden (Cranberryvlakte, Bokkedal, Kooisplek, ten noorden van het 

dorp Oost-Vlieland en dergelijke).  

In het ontwerp is verondersteld, dat de reeds genomen maatregelen, zoals verwijderen 

naaldbos, besparing, verplaatsen putten, onttrekkingsplan en regeneratie Kooisplek en 

IJsbaan) afdoende zijn. Op langere termijn is een verdere besparing van de 

drinkwaterwinning op Vlieland volgens de natuurorganisaties noodzakelijk. Dit kan 

alleen bereikt worden door (opnieuw) maatregelen te nemen om het waterverbruik 

verder te beperken. Ook zou er onderzoek gedaan kunnen worden naar methodes om 

neerslag beter in het gebied vast te houden.  

In ieder geval zal er voor gezorgd moeten worden dat – op langere termijn – de 

grondwaterstanden zich herstellen (dat wil zeggen: hoger worden), zodat de natuurlijke 

situatie zoveel mogelijk wordt hersteld.  
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8. Ontwerp beheerplan Terschelling  

  

1. Herstel dynamiek  

In het ontwerp voor het beheerplan is herstel van de dynamiek een van de 

uitgangspunten. Echter, serieuze maatregelen om die dynamiek te herstellen voor de 

eilandstaart ontbreken. Die dynamiek van de eilandstaart (inclusief Bosplaat) zal op 

termijn alleen hersteld kunnen worden door ingrijpende maatregelen, zoals het herstel 

van een of meer wash-overs. Nu maakt onverkorte handhaving van de stuifdijk echt 

herstel van die dynamiek onmogelijk. De natuurorganisaties betreuren het, dat het 

ontwerp voor het beheerplan geen aanzetten in die richting geeft.  

  

2. Maatregelen  

Veel maatregelen op Terschelling zijn in het ontwerp beheerplan weinig concreet 

geformuleerd en in de vorm gegoten van ‘in samenspraak met betrokkenen wordt 

gezocht naar …’. Als die maatregelen door deze vorm van formuleren niet zeker zijn, 

hoe kan dan geconstateerd worden, dat de doelen bereikt zullen worden. Samenspraak 

met betrokkenen is lovenswaardig, maar het einddoel moet wel vast staan. Nu lijkt het 

alsof die betrokkenen een soort vetorecht hebben ten aanzien van die maatregelen. In 

het beheerplan zal het einddoel van de maatregelen vastgesteld moeten worden.  

  

3. Waterwinning  

In het ontwerp beheerplan wordt geconstateerd, dat de grondwaterstand van de 

vochtige duinvalleien met hoge moerasplanten als gevolg van de waterwinning te laag is 

(blz 213).  

  

4. Mitigerende maatregelen Noordsvaarder en Bosplaat  

De natuurorganisaties betwijfelen of de mitigerende maatregelen op de Noordsvaarder 

afdoende en voldoende handhaafbaar zijn. In dat verband is het wenselijk om de 

Noordsvaarder en Bosplaat geheel af te sluiten voor honden. In ieder geval missen zij 

de mogelijkheid om tijdens de looptijd van het beheerplan, als de resultaten van de 

voorgestelde mitigerende maatregelen tegen vallen, verdergaande maatregelen te 

nemen.  

Terzijde merken de natuurorganisaties nog op, dat voortzetting van het huidige gebruik 

moeilijk als mitigerende maatregel is aan te merken (huifkarbedrijf).  

  

9. Ontwerp beheerplan Ameland  

  

1. Kansen voor Ameland: herstel slenken voor rustende en broedende vogels  
De oude slenken aan de wadkant van Ameland, nu veelal in agrarisch gebruik, bieden  

goede kansen voor broedende, foeragerende en rustende wadvogels. Deze gebieden 

zijn nu niet begrensd als N2000 gebied, en worden ook niet als zodanig beheerd. 

Echter, wanneer de kans zich voordoet om deze gebieden verder te ontwikkelen voor 
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natuurdoelen, dan dienen dergelijke ontwikkelingen gezien te worden in het licht van 

externe werking en zodoende ondersteund te worden door het beheerplan.  

  

2. Oerd en Hon  

De duinen op de eilandstaart van Ameland (Oerd en Hon) worden momenteel niet 

begraasd. Zoals aangegeven onder het kopje 5.4 “invloed van begrazing op vegetatie 

en fauna” zijn de effecten van begrazing in duinen op sommige punten positief, maar op 

andere punten ook niet. Wij verzoeken u de beslissing om begrazing in te stellen op het 

Oerd en de Hon uit te stellen naar de volgende beheerplan periode. Dat maakt het 

mogelijk om beter gebruik te maken van de ervaringen van bestaande en nieuwe 

begrazingsprojecten.  

  

3. Verstuiving  

Verstuiving als belangrijke factor in het herstel van duinen is boven twijfel verheven. 

Naast stuifkuilen, een vorm van secundaire verstuiving, is ook verstuiving vanuit de 

zeereep een mogelijke bron van kalkrijk zand, waarmee ontkalking van grijze duinen 

voorkomen kan worden en de successie vanaf witte duinen naar nieuwe grijze duinen in 

gang gezet kan worden. Deze vormen van verstuiving moeten in samenhang bekeken 

worden en de keuze van de locatie moet gebaseerd worden op de logica van de plek – 

welke vorm van verstuiving is waar op het eiland de meeste natuurlijke vorm, biedt de 

meeste kansen op het bereiken van de achterliggende doelen en biedt het meeste 

perspectief op het bereiken van een langdurig positief effect. Waar de veiligheid dat 

toelaat kan het losser laten van het kustlijnbeheer al voldoende zijn om stuivend zand in 

de duinen te krijgen. Op het Oerd en de Hon is recent middels de aanleg van een aantal 

kerven verstuiving vanuit de zeereep op gang gebracht en is een oppervlakte van 10 

hectare duinen geplagd. Wij verzoeken om op het Oerd en de Hon nu geen stuifkuilen 

als maatregel op te nemen, maar de resultaten van de gemaakt kerven en het 

plagproject goed te volgen en op basis daarvan te besluiten of en welke aanvullende 

maatregelen in de tweede beheerplanperiode nodig zijn om meer verstuiving op gang te 

krijgen.  

  

4. Gebruik Neerlands Reid  

Gesteld wordt dat het recreatief gebruik van dit gebied zonder negatieve effecten voor 

(broed)vogels kan plaatsvinden. Vervolgens wordt vermeld dat effecten niet kunnen 

worden bewezen of ontkracht. Hieraan wordt vervolgens voor de activiteiten geen 

vergunningsplicht opgelegd, maar een monitoringsverplichting. Wij zijn van mening dat 

activiteiten pas vrij van de vergunningplicht kunnen worden gemaakt als op voorhand 

zeker is dat ze geen negatieve effecten hebben.  

  

5. Chemische bestrijdingsmiddelen  

Voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ( activiteit 33) wordt geen enkele 

restrictie opgelegd. Er wordt wel een (beperkt) negatief effect op de broedvogels 

geconstateerd in het achtergronddocument ‘Toetsing huidige activiteiten Ameland’, 

bijlage bij het beheerplan Natura 2000-beheerplan Ameland, maar verder geen enkele 
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verdere voorwaarden aan verbonden. Het zou zeer wenselijk zijn om duidelijk 

voorwaarden te formuleren wanneer welk type bestrijdingsmiddel mag worden ingezet.  

   

6. Kievietseieren rapen  

In bijlage 6 wordt het rapen van kievietseieren als bestaand gebruik aangemerkt. Dit is 

niet (meer) het geval. Activiteit 181, het rapen van Kievietseieren is niet meer actueel en 

hoort niet thuis in het beheerplan.  

  

7. Activiteiten die gezamenlijk een (mogelijk) significant effect hebben  

Op pagina 170 wordt geconstateerd dat de volgende activiteiten een mogelijk significant 

effect op de embryonale duinen hebben: nr 133 Oerdritten, nr. 239 Strandrijden en nr.  

241 Crossen.  

Er worden (zeer) beperkt mitigerende maatregelen voorgesteld. Het lijkt wenselijk om te 

monitoren of deze maatregelen die enkel bestaan uit het verleggen van de rijroutes op 

een beperkt gedeelte van het strand wel het gewenste resultaat hebben of dat er meer 

nodig is om de kans op significant neg effecten uit te sluiten.  

  

10. Ontwerp beheerplan Schiermonnikoog  

  

1. Over de waterwinning op Schiermonnikoog is er de volgende vraag. Op pagina 165 van 

het ontwerp voor het beheerplan Schiermonnikoog wordt gesproken over het gebruik 

van een achterhaalde kaart. Vervolgens klopt de verwijzing naar de relevante figuur niet, 

en wordt niet nader ingegaan op welke gevolgen de waterwinning nu heeft voor de 

gebieden die binnen het beinvloedingsgebied liggen. Kan dit worden verduidelijkt?  

  

2. Ontwormingsmiddelen begrazers  

Uit het Beheer- en Inrichtingsplan plus voor Schiermonnikoog blijkt, dat de 

ontwormingsmiddelen voor begrazers negatieve effecten kunnen hebben voor insecten 

en dientengevolge ook voor insectenetende vogels, bijvoorbeeld het paapje. Is dit effect 

wel beoordeeld in het ontwerp en welke maatregelen zullen er worden genomen om dit 

negatieve effect te voorkomen?  

  

3. Melkveehouderijen  

Het eiland is te klein voor het aantal melkveehouderijen dat zich daar nu bevindt (blz 

314). De oplossing die gepresenteerd wordt, namelijk grondaankoop op de vaste wal, 

geeft misschien een juridische oplossing voor die veehouderijen, maar geen enkele 

oplossing voor de negatieve effecten van deze veehouderijen op de natuur van het 

eiland (nutriëntenuitstoot en dergelijke).   

Namens Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, stichting 

het Groninger landschap, stichting Wad, It Fryske Gea, Wereld Natuurfonds, Noord-Hollands 

Landschap 

 Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging    
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