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wadplaten met minikokkeltjes en schelpkokerwormen, waren de waarden van de Waddenzee, zoals rust,
ruimte en donkerte soms moeilijk te vinden en werd mij het belang hiervan in de praktijk duidelijk. Met dit
rapport hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan de inzet van de Waddenvereniging voor het behouden
en verbeteren van dit bijzondere gebied.
Graag wil ik de Waddenvereniging en in het bijzonder mijn begeleiders, Ester Kuppen en Lies van
Nieuwerburgh bedanken voor het mogelijk maken van deze stage en voor hun enthousiasme, steun en
feedback tijdens het proces. Ook wil ik Karin de Boer en Klemens Eriksson bedanken voor hun inzicht tijdens
voortgangsgesprekken en feedback op het verslag. Daarnaast wil ik alle geïnterviewde experts bedanken
voor hun medewerking, kennis, tijd en betrokkenheid. Dank ook aan Sander Kole en Auke Wouda die mij
op weg hebben geholpen in de beleidsdocumenten en alle andere contactpersonen die hun kennis en
ervaring met mij wilden delen. Daarnaast ook dank aan Henny van der Windt voor zijn inzicht en
behulpzaamheid. Als laatste wil ik mijn mede studenten van SBP bedanken voor hun steun en feedback
tijdens het schrijven van dit verslag.

Samenvatting
Als respons op de sterke afname van biodiversiteit in de afgelopen decennia is in 1992 de Habitatrichtlijn
vastgesteld door de Europese Unie met als doel de Europese biodiversiteit te behouden en verdere
achteruitgang tegen te gaan. Om deze doelstelling te waarborgen zijn alle lidstaten verplicht
natuurgebieden aan te wijzen en maatregelen te nemen om de habitattypen en doelsoorten van Europees
belang in een ‘gunstige Staat van Instandhouding’ te brengen en behouden. Samen vormen deze gebieden
het Natura 2000 netwerk. Op 26 februari 2009 is de Nederlandse Waddenzee definitief aangewezen als
Natura 2000 gebied waarmee zij met een internationaal oppervlakte van een miljoen hectare een van de
grootste natuurgebieden in Europa is. Daarbij is zij door haar unieke kenmerken van grote (inter)nationale
waarde voor zowel natuur als mens. De Waddenzee is hierdoor tevens in 2009 uitgeroepen tot UNESCO
Werelderfgoed. De laatste eeuw is de invloed van de mens in de Waddenzee echter aanzienlijk toegenomen
waardoor negatieve consequenties voor het functioneren van dit unieke ecosysteem en haar componenten
meer en meer zichtbaar zijn geworden. Zo zijn de effecten van de Afsluitdijk op de morfologie en dynamiek
nog steeds merkbaar, zijn biobouwers in aantallen afgenomen en is de visstand aanzienlijk verslechterd.
Een goede bescherming van de onderwaternatuur door middel van duurzaam beheer en natuurbeleid is
dan ook een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de natuurwaarden van de Waddenzee. Naar
aanleiding van ontwikkelingen omtrent de evaluatie van het Nederlandse Natura 2000 doelendocument is
de centrale vraag gesteld waar en hoe aanpassingen gemaakt moeten worden in de Natura 2000
documenten die betrekking hebben op de Nederlandse Waddenzee voor een betere bescherming van de
onderwaternatuur. Door middel van literatuuronderzoek en interviews met zowel wetenschaps- als
beleidsexperts is naar voren gekomen dat er hiaten bestaan op verschillende niveaus in de Natura 2000
beleidsdocumenten alsmede in de wettelijke implementatie van het Europese beleid, waardoor de kwaliteit
van habitattype H1110A: permanent overstroomde zandbanken en H1140A: slik- en zandplaten in matig
ongunstige staat verkeert. Aanbevolen wordt om de evaluatie van het doelendocument als
aangrijpingspunt te gebruiken om:






Kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen aan te scherpen in het doelendocument,
voornamelijk voor vis
De kwaliteitsaspecten in de profielendocumenten van H1110 en H1140 aan te scherpen, waaronder
een betere kwaliteitsbeschrijving inclusief ecotopenkaart en een typische soortenlijst die echt
indicatief is voor het habitat
De aanwijzing van habitattype H1170: Riffen in de Waddenzee te bewerkstelligen
Na de eerste beheerplanperiode maatregelen in het beheerplan aan te scherpen

Naast aanpassingen aan de beleidsdocumenten wordt voor betreffende de problemen omtrent
vergunningverlening aanbevolen om de ontwikkelingen aangaande de beheerautoriteit aan te grijpen voor:



Het creëren van een degelijk cumulatieoverzicht
Het vaststellen van een onafhankelijke toetsingscommissie

Echter, om de bovengenoemde aanbevelingen te implementeren is het creëren van draagvlak een eerste
vereiste. Gezien de kwaliteiten van de Waddenvereniging zou zij hiervoor onder andere onderzoek kunnen
stimuleren en een samenwerking kunnen aangaan met (natuur)organisaties op zowel nationaal als
trilateraal niveau. Door de laatstgenoemde zou zij tevens de basis kunnen leggen voor een gelijk
natuurbeleid voor het gehele Natura 2000 en Werelderfgoedgebied Waddenzee.
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Summary
In response to the sharp decline of the European biodiversity in recent decades, in 1992 the Habitat
Directive was adopted by the European Union with the aim of preserving European biodiversity and
preventing further deterioration. In order to ensure this objective, all Member States are obliged to
designate protected nature areas and to take measures to bring as well as maintain habitat types and
species of European interest in a 'favourable conservation status'. Together these protected areas form the
Natura 2000 network. On 26 February 2009 the Dutch Wadden Sea was officially designated as Natura 2000
area with which it became one of the largest nature reserves in Europe with an international surface of
about one million hectares. In addition, due to its unique characteristics, it is of great (inter) national value
for both nature and people. In 2009 The Wadden Sea was therefore also declared as UNESCO World
Heritage. However, in the last century, human influence in the Wadden Sea has increased considerably. In
effect the negative consequences for the functioning of this unique ecosystem and its components have
become more and more visible. For example, the effects of the Afsluitdijk on the morphology and dynamics
are still noticeable, biobuilders have decreased in numbers and the fish stocks have deteriorated
considerably. Proper protection of the underwater nature through sustainable management and nature
policy is therefore an important condition for the conservation of the natural values of the Wadden Sea. As
a result of developments concerning the evaluation of the Dutch Natura 2000 target document, the central
question in this report is where and how adjustments need to be made in the Natura 2000 documents
relating to the Dutch Wadden Sea, to create a better protection of the underwater nature. Literature
research and interviews with both science and policy experts have shown that there are gaps at various
levels in the Natura 2000 policy documents as well as in the legal implementation of the European policy
leading to a poorly unfavourable state of habitat type H1110A: sandbanks that are slightly covered with
seawater and H1140A : Mud- and sandflats. It is recommended to use the evaluation of the target
document as a point of reference to:






Strengthen key tasks and conservation objectives in the target document, mainly for fish
Strengthen the quality aspects in the profile documents of H1110 and H1140, including a better
quality description with an ecotope map and a typical species list that is really indicative of the
habitat
Designate habitat type H1170: Reefs, in the Wadden Sea
Tighten measures in the management plan after the first management plan period

In addition to changes to the policy documents, the relevant issues regarding permit granting are
recommended to use the developments concerning the future managing authority for:



Creating a solid overview of cumulative activities
Establishing an independent assessment committee

However, in order to implement the above recommendations, support is a prerequisite. Taken into account
the qualities of the Waddenvereniging, she could stimulate research for this, among other things, and
collaborate with (nature) organizations on both national and trilateral levels. The latter could also lay the
foundation for an equal nature policy for the entire Natura 2000 and World Heritage Wadden Sea.
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ADC-toets

Onderzoek naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van
groot openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende
maatregelen als onderdeel van de passende beoordeling

Basismonitoring Wadden

Samenwerkings verband van de waddenprovincies, Rijksoverheid,
maatschappelijke organisaties en bedrijven voor de ontwikkeling van een
basismonitoring die inzicht moet geven in de ontwikkelingen in het
waddengebied.

Benthisch

Op of in de bodem levend

Biobouwers

Organismen die een direct of indirect effect hebben op de beschikbaarheid
van hulpbronnen voor andere soorten door de fysische abiotische- of
biotische omgeving te veranderen

Bioturbatie

Het door elkaar werken en verplaatsen van sediment door organismen

Communautair

Betrekking hebbend op de gemeenschap/Europese Unie

Constant aanwezige
soorten

Soorten die in elk gebied met het betreffende habitattype aanwezig zijn,
maar niet tot het habitattype beperkt zijn

Cumulatief effect

Effect van verschillende vormen van milieu-invloeden tezamen, waarbij de
gevolgen van de vormen afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar
van de verschillende vormen tezamen mogelijk wel

Ecosysteem

het geheel van alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge
wisselwerkingen en hun leefomgeving

Ecosysteemdiensten

Diensten die door een ecosysteem aan mensen worden geleverd
waaronder productiediensten, regulerende diensten, culturele diensten en
ondersteunende diensten

Ecotoop

Een geografische, landschappelijke eenheid die binnen bepaalde grenzen
homogeen is wat betreft de belangrijkste hydraulische, morfologische en
fysisch-chemische omgevingsfactoren die relevant zijn voor de biota

Estuarien systeem

Het geheel van structuren (zandplaten, schorren, geulen) en processen
(fysisch, chemisch en biologisch) dat door het getij wordt beïnvloed van de
rivier tot in de zee

Exclusieve soorten

Soorten waarvan de ecologische vereisten alléén in het betreffende
habitattype voorkomen

Externe werking

Hiervan is sprake als activiteiten buiten het Natura 2000 gebied een
(negatief) effect op het beschermde gebied kunnen hebben

Fitness Check

Europese evaluatie van het functioneren van de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn

Geomorfologie

De wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij
het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert

Gunstige Staat van
Instandhouding van een
natuurlijk habitattype

Hiervan is sprake als het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en
de oppervlakte van die habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen,
en de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies
bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan,
en de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten
gunstig is

Homogeniteit/homogeen

In welke mate iets homogeen is/overal gelijk
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Habitat/Habitattype

Het leefgebied van een organisme of een levensgemeenschap. Land- of
waterzones met bijzondere geografische, abiotische en biotische
kenmerken, en die zowel geheel natuurlijk als half natuurlijk kunnen zijn

Intertidale zone

Het gebied tussen de hoogwater en laagwaterlijn wat met laag water droog
staat en met hoog water onderwater staat

/intergetijdengebied
Karakteristieke soorten

Soorten waarvan de ecologische vereisten voorál voorkomen in het
betreffende habitattype

Kokkelvisserijarrest

Uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
waarin duidelijkheid is verschaft over prejudiciële vragen omtrent de
implementatie van Natura 2000 (C-127/02; ECLI:EU:C:2004:482)

Levensgemeenschap

Alle organismen in een bepaald gebied, waarvan de populaties bij elkaar
leven en onderlinge interacties kunnen hebben

Macrobenthos

De verzamelnaam voor bodemdieren die groter zijn dan één millimeter

Microfytobenthos

Microscopisch kleine plantjes (>2 µm) (algen, voornamelijk diatomeeën) die
op en in de bovenste centimeters van de wadbodem leven

Mosselwad

Onderzoeksproject (2011-2016) voor de monitoring van het herstel van
mosselbanken in de Waddenzee

Niche

Rol van een soort in een ecosysteem

Passende beoordeling

Beschrijft en beoordeelt de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen
van Natura 2000-gebieden als gevolg van menselijke activiteiten

Pelagisch

In open zee levend

Primaire productie

De aanmaak van organische verbindingen door producenten, middels
fotosynthese of chemosynthese

Prioritair

Onder een ‘prioritair’ type habitat of een ‘prioritaire’ soort, wordt een
habitat of soort bedoeld die gevaar loopt te verdwijnen of bedreigd is en
waarvoor de Unie bijzondere verantwoordelijkheid draagt omdat een
belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied in het aangewezen
gebied ligt

Programma Rijke
Waddenzee

Samenwerkingsverband van overheden, provincies en natuurorganisaties
voor het realiseren van een rijke Waddenzee voor natuur en mens

Significant effect

Hiervan is sprake als een menselijke activiteit afbreuk doet aan het behalen
van de instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000 gebied

Subtidale zone

De zone gelegen beneden de laagwaterlijn wat altijd onderwater staat

Swimway

(Toekomstig) onderzoeksproject waar de rol die de Waddenzee speelt in de
populatiedynamiek van voorkomende vissoorten zal worden benadrukt
door de hele levenscyclus te bestuderen en de knelpunten in de
populatiedynamiek te identificeren

Trofisch niveau

Positie van organismen in het voedselweb

Voedselweb

Geheel van voedselrelaties binnen een levensgemeenschap

Waddensleutels

Onderzoeksproject (2010-2015) ontstaan door samenwerking tussen
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, RUG en NIOZ om de kansen en
wegen voor herstel van de natuur in de Waddenzee te onderzoeken

17

Drooggevallen Wadplaat (Schiermonnikoog)
Foto: Nina Fieten
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1. Inleiding
1.1 Introductie
Als respons op de sterke afname van biodiversiteit in de afgelopen decennia (PBL 2014) zijn door de
Europese Commissie (EC) de Vogel- (1979) en Habitatrichtlijn (1992) opgesteld voor de bescherming van
habitattypen en flora- en faunasoorten met als doel de biodiversiteit in Europa te behouden en verdere
achteruitgang tegen te gaan. Om deze doelstelling te waarborgen zijn alle lidstaten verplicht
natuurgebieden aan te wijzen en maatregelen te nemen om de habitattypen en soorten vermeld in de
bijlagen van de Habitatrichtlijn in deze gebieden in een ‘gunstige Staat van Instandhouding’ te brengen. In
Nederland zijn ruim 160 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000 gebied (CLO 2017).
Voor de implementatie van het Natura 2000 beleid in Nederland zijn verschillende documenten opgesteld.
In het Natura 2000 doelendocument (2006) worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen
en soorten in Nederland op landelijk niveau beschreven. Tevens vormt het doelendocument het kader voor
de aanwijzingsbesluiten waarmee de beschermde gebieden worden aangewezen en waarin de doelen op
gebiedsniveau worden omschreven. Daarnaast geeft het doelendocument sturing aan de beheerplannen
waarin de gebiedsdoelen zijn uitgewerkt in ‘omvang’, ‘ruimte’ en ‘tijd’. De keuzes in het doelendocument
en de aanwijzingsbesluiten zijn of worden gemaakt op basis van een verzameling van objectieve
wetenschappelijke informatie over habitattypen en soorten wat is samengevoegd in de
profielendocumenten.
Op 25 februari 2009 is de Nederlandse Waddenzee definitief aangewezen als Natura 2000 gebied en is
daarmee met een internationaal oppervlakte van een miljoen hectare een van de grootste natuurgebieden
van Europa (Min. LNV). De Waddenzee vormt met zijn hoog dynamisch karakter een interactief systeem
met een belangrijke (inter)nationale waarde voor zowel natuur als mens en is hierdoor tevens in 2009
uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Hierdoor hebben de bijzondere kenmerken van het gebied ook
op mondiaal niveau erkenning gekregen en is de morele verplichting ontstaan goed voor dit erfgoed te
zorgen, hoewel dit op juridisch niveau niet afdwingbaar is (Burbridge 2012). De laatste eeuw is de invloed
van de mens in de Waddenzee aanzienlijk toegenomen waardoor negatieve consequenties voor het
functioneren van dit unieke ecosysteem en haar componenten zowel boven als onderwater meer en meer
zichtbaar zijn geworden (Lotze et al. 2005; Van der Veer et al. 2015). Een goede bescherming van de
onderwaternatuur door middel van duurzaam beheer en beleid is dan ook een belangrijke voorwaarde voor
het behoud van de natuurwaarden van de Waddenzee.
De Waddenvereniging komt al sinds 1965 als niet-gouvernementele organisatie op voor de belangen van
de Waddenzee. De Waddenvereniging streeft hierbij naar behoud, herstel alsmede goed beheer van
natuur, landschap en milieu en de ecologische en cultuurhistorische waarden van het Waddengebied. Met
een vast team medewerkers, een honderdtal vrijwilligers en een groot netwerk houdt zij ontwikkelingen in
het gebied in de gaten en neemt zij zo nodig actie (bewaken), wordt met verschillende partijen
samengewerkt (verbinden), worden activiteiten en nieuwe projecten gerealiseerd op basis van
onafhankelijke wetenschappelijke kennis en wordt gelobbyd om actuele problemen onder de aandacht te
brengen en aanpassing te stimuleren (aanjagen). Dit onderzoeksrapport draagt bij aan de bovengenoemde
doelstellingen van de Waddenvereniging door haar handvatten te geven om een betere bescherming van
de onderwaternatuur in de Waddenzee te kunnen bewerkstelligen.

1.2 Aanleiding
De aanleiding van dit rapport en het onderliggende onderzoek is de toekomstige evaluatie van het
Nederlandse Natura 2000 doelendocument (2006) die in 2019 zal plaatsvinden onder leiding van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eerder is in 2015 door de Europese Commissie een
Fitness Check uitgevoerd voor de Vogel- en Habitatrichtlijn. Hieruit is geconcludeerd dat de
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natuurrichtlijnen voldoen, maar dat de implementatie aan verbetering toe is. De evaluatie van het
doelendocument zal wellicht samen vallen met een mogelijke verbetering van de uitvoering van de Vogelen Habitatrichtlijn, wat perspectief biedt voor de Waddenvereniging om invloed uit te oefenen voor
eventuele aanpassingen aan de betreffende documenten en het Natura 2000 beleid.

1.3 Doel en vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is het analyseren en evalueren van de Natura 2000 beleidsdocumenten die
betrekking hebben op de onderwaternatuur van de Waddenzee (de Europese Habitatrichtlijn, het Natura
2000 doelendocument en profielendocumenten, het Waddenzee aanwijzingsbesluit en het Waddenzee
beheerplan) om zo mogelijkheden voor een betere bescherming bovenwater te krijgen. Hierbij is een
overzicht gecreëerd van de hiaten binnen de Natura 2000 beleidsdocumenten en systematiek en is
geïnventariseerd hoe en waar aanpassingen gemaakt moeten en kunnen worden. Uiteindelijk is hiermee
een adviesrapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen voor de Waddenvereniging op basis waarvan
zij door middel van lobbywerkzaamheden en andere acties het behoud en herstel van een gezonde
Waddenzee dichterbij kunnen brengen.
Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld:

Welke aanpassingen moeten en kunnen er gemaakt worden aan de beleidsdocumenten van Natura
2000 die betrekking hebben op mariene habitattypen en onderwater soorten in de Nederlandse
Waddenzee zodat de onderwaternatuur beter beschermd wordt?

Om bij te dragen aan de beantwoording van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1) Wat is de huidige ecologische status van de onderwaternatuur in de Waddenzee?
2) Welke onderdelen van het onderwatervoedselweb zijn in de loop der tijd verloren gegaan en wat
zijn de leemten in kennis?
3) Wat zijn de huidige instandhoudingsdoelen en beschermingsmaatregelen voor de
onderwaternatuur in de Waddenzee vanuit de Natura 2000 beleidsdocumenten?
4) Welke hiaten kunnen worden geïdentificeerd in de Natura 2000 beleidsdocumenten ten aanzien
van de keuzes die gemaakt zijn voor de onderwaternatuur in de Waddenzee?
5) Welke mariene habitats en soort(groep)en in de Waddenzee zouden meer bescherming moeten
krijgen ten aanzien van hun belang voor het ecosysteem?
6) Waar, hoe en met welke strategie kan door de Waddenvereniging invloed uitgeoefend worden om
verbetering in de bescherming van de onderwaternatuur te realiseren?

1.4 Aanpak
De onderzoeksvragen zijn aan de hand van theoretisch en empirisch onderzoek beantwoord. Zowel het
wetenschappelijke deel als het beleidsmatige deel zijn tot stand gekomen door middel van intensief
literatuur onderzoek en het interviewen van experts (Zie Bijlage I). Daarnaast is ook informatie ingewonnen
door deelname aan verscheidene meetings op uitnodiging van de Waddenvereniging en informele
gesprekken met contactpersonen van verschillende relevante instanties (Zie Bijlage II). Voor het literatuur
onderzoek zijn zowel beleidsdocumenten, wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten, technische
rapporten, monitoringsrapporten en internetbronnen gebruikt. De interviews zijn afgenomen met zowel
experts op het gebied van Waddenzee ecologie alsmede experts op het gebied van Natura 2000 beleid en
zijn voornamelijk persoonlijk tot stand gekomen. De interviews zijn opgenomen en naderhand anoniem
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uitgewerkt. Om de anonimiteit van de experts te waarborgen wordt in de tekst alleen verwezen met een
nummer dat correspondeert met de interview uitwerking in Bijlage I.

1.5 Afbakening
Het onderzoek beperkt zich tot de onderwaternatuur in de Nederlandse Waddenzee in verband met de
praktische haalbaarheid. Daarbij is gekozen voor een nadere analyse van de Natura 2000 mariene
habitattypen. De Natura 2000 onderwater doelsoorten in de Waddenzee worden voor deze focus buiten
beschouwing gelaten, omdat enerzijds de populaties van de drie zeezoogdieren respectievelijk gezond zijn
en anderzijds te weinig informatie beschikbaar is over de populatiestatus van de drie trekvissoorten. Tot de
te evalueren beleidsdocumenten behoort de Europese Habitatrichtlijn, het doelendocument (2006), de
profielendocumenten van de mariene habitattypen H1110A (Permanent overstroomde zandbanken) en
H1140A (Slik- en zandplaten), het Waddenzee aanwijzingsbesluit en het beheerplan. Habitattype H1130
(Estuaria) is hierbij buiten beschouwing gelaten (Zie Hoofdstuk 9). Hoewel de hoofdvraag zich in eerste
instantie beperkt heeft tot de analyse van de genoemde Natura 2000 beleidsdocumenten is gedurende het
onderzoek duidelijk geworden dat ook de wetgeving en systematiek van belang is om een goed advies te
kunnen geven. Deze aspecten zijn daarom ook meegenomen in de analyse.

1.6 Formeel kader
De stage wordt uitgevoerd in de context van de specialisatie Wetenschap, Bedrijf & Beleid en het
Masterprogramma Marine Biology van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van de stage is om door het
integreren van beleidsaspecten en op wetenschap gebaseerde kennis een onafhankelijk adviesrapport op
te stellen. Het advies zal gericht zijn aan de Waddenvereniging als opdrachtgever en stageverlener. De
inhoud van het project zal plusminus voor 30% bestaan uit wetenschappelijke aspecten en voor 70% uit
beleidsaspecten. De stage heeft plaatsgevonden gedurende de periode van 15 januari 2018 tot 22 juli 2018
en duurt effectief 25 weken. (Afwezig van 24 mei t/m 6 juni i.v.m. NICO expeditie). De stagebegeleiders
staan vermeld in Tabel 1.
Tabel 1. Overzicht begeleiding
Naam

Instituut

Functie

Rol in begeleiding

Dr. M.K. de Boer
(Karin)
E. Kuppen
(Ester)
Dr. L.L.J. van Nieuwerburgh
(Lies)

Rijksuniversiteit
Groningen

Marien ecoloog, Coördinator BètaWetenschapswinkel

SBP docent

Waddenvereniging

Programmaleider Goed Beheer

Stagebegeleider

Waddenvereniging

Marien ecoloog, Programmaleider
Knooppunt Waddenzee

Ondersteunend
begeleider

Prof. dr. B.D.H.K. Eriksson
(Klemens)

Rijksuniversiteit
Groningen

Associate professor Marine Ecology

RUG docent

1.7 Leeswijzer
Het rapport is opgebouwd uit 5 inhoudelijke hoofdstukken (Hoofdstuk 2 t/m 6), waarvan het eerste
hoofdstuk het wetenschappelijke aspect van het onderzoek belicht en de overige vier hoofdstukken het
beleidsaspect met een top-down benadering. Aan het begin van de inhoudelijke hoofdstukken wordt het
doel van het hoofdstuk beknopt omschreven en worden de samenvattende kernpunten uit het hoofdstuk
opgesomd. In Hoofdstuk 7 zijn vervolgens de belangrijkste kernpunten uit de voorgaande hoofdstukken
nader geanalyseerd en geïntegreerd met de informatie verkregen uit de expertinterviews. Op basis van de
analyse in hoofdstuk 7 worden conclusies getrokken en zijn aanbevelingen voor de Waddenvereniging
opgesteld in Hoofdstuk 8. Hierbij worden tevens aanknopingspunten gegeven voor de implementatie van
het advies. Het verslag wordt afgesloten met een korte discussie met daarin een evaluatie van het
onderzoek in Hoofdstuk 9 (Zie Fig. 1).
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Figuur 1. Leeswijzer overzicht van de opbouw van verschillende inhoudelijke hoofdstukken (lichtblauw omkaderd)
en rapportonderdelen (donkerblauw omkaderd) en de bijbehorende onderzoeksvragen. De onderlinge samenhang
is weergegeven met rode lijnen
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2. De Waddenzee in perspectief
In dit hoofdstuk wordt een beknopte omschrijving gegeven van de geomorfologische geschiedenis,
menselijke invloed en huidige gebiedsecologische kenmerken en waarden van de Waddenzee. Daarnaast
wordt het belang, de functie en de huidige ecologische status en de trends van de onderwaternatuur in de
Waddenzee beschreven. Hiermee wordt antwoord gegeven op deelvraag 1, 2 en 5.

Weer-spiegeling (Oostpunt Schiermonnikoog)
Foto: Nina Fieten

Kernpunten
 De Waddenzee wordt al eeuwenlang beïnvloed door menselijke activiteiten
 De Afsluitdijk heeft grote gevolgen gehad in zowel abiotisch als biotisch opzicht
 Grote vissoorten en soorten die de Waddenzee gebruiken als kinderkamer zijn afgenomen,
waardoor ook hun functie in het voedselweb is afgenomen
 (Sub)litorale zeegrasvelden zijn zo goed als verdwenen
 Structuurvormende biobouwers zijn van groot belang voor het voedselweb en het ecosysteem als
geheel
 Wadplaten hebben een belangrijke functie voor het voedselweb en ecosysteem als geheel
 De abiotische conditie van de onderwaternatuur is niet optimaal
 Specifieke kennis over het sublitorale Wad en de mogelijke effecten van klimaatverandering
ontbreekt door gebrek aan monitoring en onderzoek
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2.1 Inleiding
De Waddenzee is met een internationaal oppervlakte van circa 10.000 km² het grootste intergetijdengebied
ter wereld. Deze ondiepe kustzee strekt zich uit vanaf het Nederlandse Den Helder, langs de Duitse kust tot
aan het Deense Esbjerg en beslaat in lengte zo’n 500 km (Zie Fig. 2) (Schroor 2008; CWSS 2017). De
Waddenzee vormt met zijn hoog dynamisch karakter een interactief systeem met de Noordzee en het
achterland en wordt gezien als een gebied met een unieke waarde voor zowel natuur als mens. Zo worden
de ruimte, rust, openheid, nachtelijk duister, een uniek levende natuur en onverstoorde dynamiek van
getijdenwater, zand en slib gezien als de kernwaarden van de Waddenzee (Kernteam Basismonitoring
Wadden 2016). Door de ontstaansgeschiedenis en geo(morfo)logische processen in de Waddenzee zijn
levensgemeenschappen van planten en dieren ontstaan die zich hebben aangepast aan de wisselende
omstandigheden van het gebied. Daarnaast zijn grote aantallen van diverse soorten afhankelijk van de hoge
ecologische productiviteit van de Waddenzee. De Waddenzee is dan ook niet voor niets in juni 2009
uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed (Zie Fig. 2). Ook voor de mens is de Waddenzee een belangrijk
gebied. De Waddenzee speelt al eeuwen lang een belangrijke rol op sociaaleconomisch vlak en de laatste
decennia is de menselijke activiteit in de Waddenzee aanzienlijk toegenomen. Het ecosysteem van de
Waddenzee is ondanks zijn unieke waarde dan ook niet onaangetast gebleven en sterk aan verandering
onderhevig (Lotze et al. 2005; Lotze 2007; Wiersma et al. 2009). Om verdere aantasting te voorkomen en
de bestaande natuurwaarden te behouden is het van belang om de geschiedenis, de huidige kenmerken en
functies en het functioneren van het ecosysteem te begrijpen en mogelijke drukfactoren in kaart te brengen
waar vanuit maatregelen genomen kunnen worden.

2.2 Gebiedsbeschrijving en kenmerken
De Nederlandse Waddenzee (hierna: Waddenzee) omvat een oppervlakte van circa 2400 km² en loopt van
het westelijke zeegebied vanaf Den Helder tot aan het Nederlandse deel van het Eems-Dollard estuarium.
Aan de noordkant wordt de Waddenzee begrensd door een deel van de zeegaten en de havens en
hoogwaterkeringen, kwelders en platen aan de Waddenkant van de eilanden. Aan de zuidkant wordt de
Waddenzee begrensd door de Afsluitdijk, Lauwerszeedijk, de havens en waterkeringen van het vaste land
van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het gehele Waddengebied omvat, afgezien van
de Waddenzee, ook de eilanden inclusief de zeegaten en Noordzeekustzone als ook de aan de Waddenzee
grenzende gemeenten aan de vastelandskust (PKB 2007).

2.2.1 Geo(morfo)logische geschiedenis
De Waddenzee is een relatief jonge zee die zo’n 7500 jaar geleden gevormd is door een combinatie van
afnemende zeespiegelstijging en sedimentatie vanuit de Noordzee (Reise 2013). De basis hiervoor is gelegd
tijdens de een na laatste ijstijd (circa 150.000 jaar geleden), waarbij een honderden meters hoge gletsjer
met keileem bedekte stuwwallen vormde. De stuwwallen en overgebleven puin beïnvloedden de stroming
na het smelten van de ijskappen waardoor de eilanden zich konden vormen.
Na de laatste ijstijd (tot circa 18.000 jaar geleden) steeg de zeespiegel snel, stroomde de voormalig
drooggelegen Noordzee vol en werd veel sediment afgezet langs de kust waardoor strandwallen en duinen
gevormd werden. De inmiddels aanwezige barrière eilanden verplaatsten zich steeds zuidelijker en veel
sediment werd door de stroming en het getij van de noordkant naar de zuidkant verplaatst waardoor de
wadplaten zich konden vormen. Als consequentie van de afnemende zeespiegelstijging konden zout- en
zoetwater moerassen zich uitbreiden. Door weer en wind en opbouw en afbraak van planten zijn door de
jaren heen veengebieden ontstaan afgewisseld door slik en moeras. Het Waddengebied werd destijds
gekenmerkt door sterke onderlinge verbondenheid met de Noordzee, rivieren en binnenwateren,
getijdenplaten, kwelders, veengronden en hogere zandgronden (Zie Fig. 3.a) (Wiersma et al. 2009; Reise
2013).
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Figuur 2. Overzichtskaart Werelderfgoed Waddenzee (Common Wadden Sea Secretariat)

2.2.1.1 Menselijke invloed
Ook de mens heeft invloed gehad op de geo(morfo)logische ontwikkeling van het Waddengebied. Sinds de
5e eeuw v. Chr. zijn de eerste nederzettingen rond de Waddenkust gebouwd. Een periode van stormvloeden
volgde waarna rond de 13e eeuw n. Chr. een stelsel van dijken rond de kwelders was aangelegd.
Overstromingen bleven echter een frequent verschijnsel wat versterkt werd door zoutwinning uit
veenlagen, reclamatie en bodemdaling rond de Middeleeuwen. Succesvolle reclamatie werd voortgezet na
1500 waardoor het oppervlakte aan intergetijdengebieden met zo’n 58 procent afnam. Ook het oppervlakte
aan binnenwateren en de connectiviteit tussen rivieren en de Waddenzee werd hierdoor teruggedrongen
waardoor een groot deel van de estuariene omgeving en de daarbij aangepaste soorten verloren gingen.
Na 1850 werd land aangewonnen als onderdeel van de Industriële Revolutie en vonden er grootschalige
veranderingen plaats. Havens werden gebouwd en dijken aangelegd en opgehoogd, zo ook de Afsluitdijk
(1932) en Lauwerszeedijk (1969) waardoor een harde scheiding ontstond tussen zoet en zout, met grote
langdurige consequenties voor de stroming, sedimentatie, vorm en grootte van de zeegaten, zoet-zout
overgangen en de hiermee verbonden (onderwater) ecologie (Zie Fig. 3.b)(Zie paragraaf 2.4). Ook overige
kustbeschermingsconstructies zoals havenpieren, spuisluizen en grootschalige bedijking hebben gezorgd
voor fixatie van zeegaten en zandkusten waardoor de natuurlijke erosie en sedimentatie processen van de
eilanden en successie van (kwelder)vegetatie grotendeels is verstoord. Daarnaast wordt de huidige
morfologie beïnvloed door o.a. zandsuppleties, baggerwerkzaamheden, visserij en bodemdaling door
delfstoffenwinning (Zie ook paragraaf 2.4.1.1) (Lotze et al. 2005; Wiersma et al. 2009; Bakker et al. 2014;
Oost et al. 2017).
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a.

b.
Figuur 3. Morfologie Nederlands Waddengebied 800 na Christus (a). Morfologie Nederlands Waddengebied
2000 na Christus (b). (aangepast van: Wiersma et al. 2009)

2.2.2 Huidige kenmerken
De Waddenzee is een relatief ondiep, open en dynamisch zoutwater intergetijdensysteem wat bestaat uit
een complex van subtidale diepere geulen, ondiepe gebieden, intertidale en permanent droge slik- en
zandplaten met minimale invloed van rivieren en directe verbinding met de Noordzee. Langs de randen van
de eilanden en de vastelandskust liggen duinen en nog enkele slib en zand invangende kwelders waarvan
de laatstgenoemde na de grootschalige inpoldering grotendeels door de mens tot stand gekomen zijn
(Bakker 2014). De dynamiek en morfologie in het gebied wordt voornamelijk bepaald door het dubbeldaags
getij, de golven en stromingen waarbij sediment wordt aangevoerd, afgezet, verplaatst en geërodeerd. De
dynamische omstandigheden zijn direct en indirect bepalend voor de soortsamenstelling en biodiversiteit
in het gebied. Zo is naast de waterkwaliteit onder andere het zoutgehalte en de korrelgrootte van het
sediment bepalend voor de leefomstandigheden en dus het voorkomen en de diversiteit van bodemsoorten
(Beukema 1976; Gray 2002). De bodem bestaat voor een groot deel uit zand en slib, maar ook kunnen harde
structuren voorkomen zoals schelpdierriffen, veenbanken of stenen (STOWA 2012). De fractie fijn slib
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neemt toe dichter bij de kust en met name de oostelijke kant van de Waddenzee bevat veel slib (Riegman
2014). De verschillende overgangszones en gradiënten binnen het grote gebiedsoppervlak, vormen zo
verschillende microhabitats die een unieke diversiteit van soorten met verschillende niches waarborgen
met onderlinge afhankelijkheid (Min. IenM 2016; CWSS 2017). Bovendien hebben veel bodemsoorten
levend in zacht sediment intergetijdengebieden zoals de Waddenzee zelf ook invloed op hun omgeving, de
eigenschappen van het sediment en kunnen ze harde structuren vormen. Deze soorten zoals, zeegrassen,
rifvormende schelpdieren en wormen worden daarom ook wel ‘biobouwers’ genoemd (Zie paragraaf 2.3.2)
(Bouma et al. 2009; Van Colen et al. 2009; Van der Heide et al. 2011).
Het Waddenzee ecosysteem wordt verder gekenmerkt door een relatief hoge productiviteit door de
geringe diepte waardoor veel licht en warmte kan doordringen en de influx van nutriënten uit de Noordzee
en in mindere mate uit het IJsselmeer (Jung et al. 2017). Microalgen levend op de wadplaten
(microphytobenthos), zetten zonne-energie en nutriënten door middel van fotosynthese om in beschikbare
energie voor andere organismen. Ze vormen hiermee de basis van het Waddenzee voedselweb, door een
voedselbron te vormen voor soorten die hoger staan in de voedselketen, zoals bodemdieren (Dankers et
al. 1981; Christianen et al. 2017). De grote biomassa aan bodemdieren (wormen, schelpen en
kreeftachtigen) dient weer als voedsel voor andere soorten zoals vissen en miljoenen broedvogels en
trekvogels tussen Afrika en het Arctisch gebied die de Waddenzee gebruiken als voortplantings- en
overwinteringsgebied. De Waddenzee kan dan ook worden beschouwd als een interactief, open systeem
van grensoverschrijdend en globaal belang (Zie paragraaf 2.3).

2.2.2.1 Onderwater habitattypen
Waar de Waddenzee op het eerste oog niets meer lijkt dan een grote bak met zand en water, zijn er wel
degelijk een variatie aan omgevingsfactoren aanwezig waardoor verschillende habitattypen kunnen
worden onderscheiden. Een habitattype kan gedefinieerd worden als:
‘een ruimtelijk herkenbaar gebied waar de fysieke, chemische en biologische omgeving duidelijk verschilt
van de omliggende omgeving’ (Valentine et al. 2005).
Onder de onderwaternatuur in de Waddenzee wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen
de gebieden die droogvallen met het getij (intertidaal) en de gebieden die permanent onderwater staan
(subtidaal). Voor beide habitats is de lokale dynamiek erg belangrijk voor de soortensamenstelling. De
droogvallende platen worden met name gekenmerkt door een zandige of slibbige bodem waarop ook harde
substraten zoals mossel- en oesterbanken kunnen voorkomen. De bodem zelf wordt bewoond door vele
schelpdieren zoals kokkels (Cerastoderma edule) en diverse wormen zoals de wadpier (Arenicola marina).
Ook worden de wadplaten gekenmerkt door een dunne algenlaag. In vroegere tijden kwamen in dit habitat
ook zeegrasvelden voor, waarvan slechts een fractie van over is (Zie paragraaf 2.4.2). De permanent
overstroomde gebieden bieden habitat aan meer mobiele soorten in de waterkolom zoals vissen en
zeezoogdieren, maar ook vele bodemdieren zoals wormen, krabben, garnalen, anemonen en zeesterren.
Ook hier kunnen schelpdierbanken voorkomen en is het zeegras zo goed als verdwenen (Vorberg et al.
2009).
Terrestrische habitattypen in het Waddengebied, zoals duinen en kwelders, zijn vaak uitgebreid bestudeerd
en beschreven (Provoost et al. 2011; Bakker 2014), in tegenstelling tot de habitattypes onder het
wateroppervlak. Met de huidige technische innovaties (o.a. side-scan sonar en multibeam echolood) zijn
echter meer mogelijkheden ontstaan om ook variaties in gebieden onderwater in kaart te brengen (Pandian
et al. 2009; Brown et al. 2011). Door onderwater habitattypen in kaart te brengen en te classificeren kunnen
omgevingsfactoren die belangrijk zijn voor mariene organismen en daarmee geassocieerde
levensgemeenschappen beschreven worden. Daarnaast kunnen veranderingen in het habitat als gevolg van
onder andere menselijke activiteiten gevolgd en eventueel voorspeld worden. Dit kan dan ook van groot
belang zijn voor het beleid en beheer van mariene ecosystemen (Cogan et al. 2009; Baptist et al. 2016).
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Ook voor de Waddenzee hebben diverse onderzoeksprojecten een beeld van de onderwater habitattypen
of ecotopen gecreëerd. Ecotopen kunnen gedefinieerd worden als:
‘Een geografische, landschappelijke eenheid die binnen bepaalde grenzen homogeen is wat betreft de
belangrijkste hydraulische, morfologische en fysisch-chemische omgevingsfactoren die relevant zijn voor de
biota’ (Min. LNV 2008).
In 2015 is door het project Waddensleutels, opgestart om de kansen en wegen voor herstel van de natuur
in de Waddenzee te onderzoeken, een interactieve ecotopen- en kansenkaart geconstrueerd op basis van
verschillende omgevingsfactoren (bodemhoogte, sediment, droogvalduur, kustvegetatie en het voorkomen
van mossel- en oesterbank en zeegras) waarbij in totaal 14 ecotopen voor de Waddenzee geclassificeerd
zijn. Vijf hiervan vallen onder het natte Wad (Christianen et al. 2015) (Zie Fig. 4). In Tabel 2 zijn de
verschillende kenmerken en functies van de ecotopen omschreven. Vervolgens is deze kaart in 2016
aangepast door Wageningen Marine Research (WMR) waarbij naast de eerder gebruikte factoren ook het
zoutgehalte en de stroomsnelheden zijn toegevoegd (Baptist et al. 2016). Hierdoor is tevens onderscheid
gemaakt tussen laag- en hoog dynamische gebieden, wat potentieel belangrijke informatie kan leveren voor
de samenstelling van de aanwezige levensgemeenschappen. Hieruit zijn in totaal 23 ecotopen
geclassificeerd, waarvan acht onderwater-ecotopen (zowel brak en zout) die in totaal circa 93% van het
oppervlakte van het Waddengebied beslaan en daarmee de kern vormen van het Waddengebied (Zie Fig.
5; Tabel 3).
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Figuur 4. Screenshot Ecotopen- kansenkaart Waddenzee (Christianen et al. 2015 – Waddensleutels)
Beschikbaar via: www.waddennatuurkaart.nl

Tabel 2. Kenmerken en functies van onderwater-ecotopen Waddenzee (Christianen et al. 2015)
(Zie ook paragraaf 2.3)
Ecotoop
Kenmerken
Functies
Dieper dan 5 m. Hoge stroomsnelheden en
Transport van water, voedsel en larven;
1. Geul

2. Ondergedoken
wadplaten
3. Lage wadplaten

4. Middelhoge
wadplaten
5. Hoge wadplaten
Mossel- en
oesterbanken
Zeegras

dynamiek, relatief arm aan bodemdieren.
Bodem zandig of slibbig. Mosselbanken
kunnen voorkomen.
Dieper dan 5 m en 1% droogvallend. Bodem
zandig of slibbig. Voor 1930 kwam Groot
zeegras voor. Mosselbanken kunnen
voorkomen.
1-33% droogvallend. Grenzen aan 1. en 2.
Ontwatering door prielen en geulen.
Mosselbanken en oesterbanken. Hoge
dichtheid diatomeeën, wormen en
schelpdieren. Zandig of slibbig.
33-67% droogvallend. Weinig verschil met 3.
Mossel- en oesterbanken en Klein zeegras
(schaars).
67-99% droogvallend. Golfslag. Lage
stroomsnelheid en lagere biodiversiteit.
Zandig of slibbig.
Riffen bestaande uit mosselen en/of oesters
met daartussen poeltjes en open ruimtes.
Grote soortenrijkdom in en nabij riffen.
Vormen substraat. Grote soortenrijkdom in
en nabij zeegrasvelden.
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habitat voor vissen en kreeftachtigen;
foerageergebied voor zeehonden en vogels
Habitat voor vissen, zeesterren en
anemonen; foerageergebied voor
zeehonden en vogels
Habitat voor bodemdieren (wormen en
schelpdieren); foerageergebied voor
kreeftachtigen, vissen en vogels

Zie 3.

Foerageergebied voor vogels

Voedselbron; habitat; schuilplaats; sediment
stabilisatie; water filtratie
Foerageergebied; habitat; kraamkamer;
schuilplaats; sediment stabilisatie; invanging

Figuur
Figuur5.5.Screenshot ecotopen Waddenzee (Baptist et al. 2016 – WMR)
Beschikbaar via: www.arcgis.com/ zoekterm: EcotopenkaartWZED

Tabel 3. Zoutgehalte, oppervlakte en percentage onderwater-ecotopen van totale oppervlakte
Waddenzee (Baptist et al. 2016)
Ecotoop
(011) diep subliteraal, laag-dynamisch
(012) diep subliteraal, hoog-dynamisch
(021) ondiep sublitoraal, laag-dynamisch
(022) ondiep sublitoraal, hoog-dynamisch
(031) laag-litoraal, laag-dynamisch
(032) laag-litoraal, hoog-dynamisch
(041) mid-litoraal, laag-dynamisch
(042) mid-litoraal, hoog-dynamisch
Totaal

Zoutgehalte

Oppervlakte (ha)

Als percentage (%)

Brak

20

0,0

Zout

1111

0,4

Brak

936

0,3

Zout

34319

12,7

Brak

2996

1,1

Zout

59415

22,0

Brak

1537

0,6

Zout

24531

9,1

Brak

2081

0,8

Zout

49925

18,4

Brak

224

0,1

Zout

2335

0,9

Brak

8659

3,2

Zout

63346

23,4

Brak

130

0,0

Zout

949

0,4

Brak

16583

6

Zout

234931

87,3
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2.2.2.2 Menselijke activiteiten
Naast geo(morfo)logische en biologische kenmerken wordt de Waddenzee ook gekenmerkt door een breed
scala aan menselijke activiteiten die in en om het gebied plaatsvinden (Zie Fig. 6). Hoewel menselijke invloed
al een veelvoorkomend fenomeen was in de vroege historie van het Waddengebied, zijn de activiteiten met
voortschrijdende technische ontwikkelingen vanaf 1900 zowel in aantal als omvang toegenomen evenals
bijkomstige directe en indirecte effecten op de kern- en natuurwaarden van het Waddengebied zoals
vervuiling, habitat destructie en biodiversiteitverlies (Lotze et al. 2005; Lotze 2007). De huidige activiteiten
kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën: visserij (inclusief kwekerij), recreatie (o.a. pleziervaart
en kitesurfen), civiele werken en overige (economische) activiteiten (o.a. baggeren, delfstoffenwinning,
zandsuppleties, scheepvaart) en natuurbeheer en agrarisch gebruik (o.a. kwelderwerken) (Min. IenM 2016).
Respectievelijk kunnen per categorie zo’n 11, 11, 19 en 4 en in totaal ruim 45 verschillende activiteiten in
het Waddengebied worden onderscheiden met toenemende intensiteit (Zie Bijlage III) (Min. IenM 2016).
Zo zijn de baggervolumes voor de veerverbindingen in 15 jaar toegenomen van zo’n 1.500.000 m³ per jaar
in 2000 tot 4.000.000 m³ per jaar in 2015 en is het totaal aantal overtochten naar de eilanden in 2015 ten
opzichte van 2016 bijna 10 procent gestegen. Ook wordt per jaar zo’n 12.000.000 m³ zand langs de kust
gesuppleerd en zo’n 354.000 m³ zand gesuppleerd vanuit de Waddenzee (Schultze & Nehls 2017;
Stronkhorst et al. 2017). Daarnaast wordt de intensieve en bodemberoerende garnalenvisserij dag en nacht
jaarrond uitgevoerd met een internationale vloot van zo’n 500 schepen waarvan de helft bestaat uit
Nederlanse kotters. Officieel is garnalenvisserij alleen toegestaan in de diepere delen van de Waddenzee
(Kernteam Basismonitoring Wadden 2016). Hoewel directe oorzaak-gevolg relaties tussen specifieke
menselijke activiteiten, cumulatieve effecten en ecologische achteruitgang vaak lastig te trekken zijn door
onvoldoende onderzoek en data, zal in de analyse in paragraaf 7.1.2 verder in worden gegaan op de door
experts genoemde mogelijk belangrijkste bedreigingen.

Figuur 6. Overzichtskaart van sediment beïnvloedende activiteiten in het Waddengebied (Lidewij Kemme, 2012)

2.3 (Onderwater) natuur: belang en functie
Het belang van een natuurgebied wordt vaak beschreven aan de hand van de ecosysteemdiensten die het
gebied te bieden heeft. Ecosysteemdiensten kunnen omschreven worden als “ecologische kenmerken,
functies of processen die direct of indirect bijdragen aan het menselijk welzijn” (Constanza et al. 1997). De
Waddenzee biedt in dat opzicht directe voordelen als recreatiegebied, bron van voedsel en
kustbescherming. Tegenwoordig groeit echter het besef dat natuur niet alleen verdienstelijk kan zijn voor
de mens en naast haar economische waarde ook een (ecologische) waarde op zich heeft en recht heeft op
bescherming.
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De Waddenzee biedt door de lokale verschillen in substraat, korrelgrootte, en zoutgehalte maar ook de
waterkwaliteit, bodemschuifspanning, overstromingsduur, getijdenamplitude en golfwerking verschillende
dynamische leefomstandigheden (Compton et al. 2013; Folmer et al. 2017). Naast dat de
intergetijdenplaten en permanent overstroomde gebieden een habitat, reproductie- en door de enorme
productie een foerageergebied vormen voor soorten die hun hele levenscyclus in de Waddenzee
volbrengen, is de Waddenzee ook belangrijk voor soorten die de Waddenzee alleen gebruiken als kraamen kinderkamer (voor het opgroeien als juveniel) en als doortrekgebied van de rivieren richting de Noordzee
en verder of vice versa. Dit is met name het geval voor mobiele soortgroepen waaronder verscheidene
vissoorten (Walker 2015). De Waddenzee is dus van belang in zowel nationaal als internationaal opzicht.
De effectiviteit van de ecologische functies van ecosystemen zoals die van de Waddenzee hangt zowel af
van de totale samenhang van abiotische- (zonder biologische oorsprong) en biotische factoren (betrekking
op levende organismen) waaronder de interacties tussen en binnen soorten en soortgroepen alsmede de
invloed van menselijke activiteiten.

2.3.1 Het voedselweb
Een van de belangrijkste interacties tussen soorten is de predator-prooi interactie, waarbij de ene soort de
andere soort consumeert. Het netwerk van dergelijke interacties in een ecosysteem vormt het voedselweb
(Zie fig 7). Elk organisme in het voedselweb heeft een bepaald trofisch niveau, wat aangeeft hoever hij van
de basis van de energiebron verwijderd is. Aan de basis van intergetijden voedselwebben staan de primaire
producenten zoals micro-algen en zeegrassen met een trofisch niveau van 1 die door middel van
fotosynthese energie vastleggen voor organismen hoger in de voedselketen, zoals dierlijk plankton,
schelpdieren en wormen. Deze worden dan ook primaire consumenten genoemd, die weer gegeten worden
door secundaire consumenten zoals garnalen, krabben en zeesterren. Kleine en middelgrote vissen in het
systeem zijn erg belangrijk aangezien zij vaak de link vormen tussen lagere trofische niveaus en de
toppredatoren, zoals grotere vissen en zeezoogdieren die bovenaan de voedselketen staan. Toppredatoren
hebben een regulerend (top-down) effect op soorten met een lager trofisch niveau. De aanwezigheid van
predatoren heeft een direct effect op het ecosysteem door de consumptie van prooisoorten en het
veranderen van hun gedrag. Deze effecten beïnvloeden indirect interacties op lagere trofische niveaus
(trofische-cascade effecten) (Ripple et al. 2016). De gezondheid van het ecosysteem wordt vaak afgemeten
aan de stand van toppredatoren aangezien deze afhankelijk zijn van populaties van prooisoorten op lagere
trofische niveaus (Heithaus et al. 2008).

Figuur 7. Voorbeeld van een marien onderwater voedselweb
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Over het algemeen wordt een voedselweb beschouwd als stabiel naarmate de links tussen soorten en de
hoeveelheid soorten en dus de complexiteit van het voedselweb toenemen. Meer specifiek wordt gesteld
dat de stabiliteit van een voedselweb toeneemt wanneer: soorten van een hoog trofisch niveau
verschillende prooidieren consumeren en soorten van een gemiddeld trofisch niveau gegeten worden door
verschillende predatoren (Gross et al. 2009); predatoren groter zijn dan hun prooidier en/of hun dieet snel
kunnen aanpassen afhankelijk van de abundantie van hun prooisoorten (Heckmann et al. 2012) en trofische
coherentie, een maat voor hoe netjes de soorten binnen verschillende trofisch niveau’s vallen (Johnson et
al. 2014). Een instabiel voedselweb kan door een te hoge druk bijvoorbeeld door exploitatie van
toppredatoren sneller in elkaar vallen, waarbij er een verschuiving in soortgroepen kan plaatsvinden en
meer specialistische soorten mogelijk kunnen uitsterven (Eriksson et al. 2009; Baden et al. 2012). Voor de
Waddenzee is recentelijk een eerste stap gezet in het onderzoek naar het voedselweb wat wordt behandeld
in paragraaf 1.4.2.3.

2.3.2 Biobouwers
Naast predator-prooi interacties zijn ook andere non-trofische interacties van belang voor het functioneren
van de onderwaternatuur van de Waddenzee, zoals de interacties van biobouwers met hun omgeving.
Biobouwers zijn organismen die een direct of indirect effect hebben op de beschikbaarheid van
hulpbronnen voor andere soorten door de fysische abiotische- of biotische omgeving te veranderen (Jones
et al. 1994). Vaak hebben biobouwers, naast hun rol in het voedselweb als producent, consument of voedsel
voor andere organismen, een faciliterende rol voor organismen in het ecosysteem en de complexiteit van
het voedselweb door het verminderen van fysieke stress en het creëren van structuur in het habitat.
Biobouwers kunnen zo ook andere biobouwers en zichzelf faciliteren door het vormen van een interactief
netwerk. De effecten van de interacties zijn echter sterk context afhankelijk (Van der Heide et al. 2011;
Donadi et al. 2013; Eklöf et al. 2015; Van der Zee et al. 2016). In de Waddenzee worden een aantal soorten
als biobouwers geclassificeerd, waaronder structuurvormende soorten zoals rifvormende soorten en
zeegrassen, maar ook bioturberende soorten.

2.3.2.1 Rifvormende soorten
Bekende rifvormende schelpdieren in de Waddenzee zijn mosselen (Mytilus edulis)- en (Japanse) oesters
(Crassostea gigas). Ondanks dat de Japanse oester een exoot is die van nature niet in de Waddenzee
voorkomt, vervult deze een soortgelijke belangrijke ecologische functie als de bijna uitgestorven platte
oester (Ostrea edulis) (Markert et al. 2010). De gevormde harde structuur in de vorm van mossel-, oester
of gemixte banken, vermindert de golfwerking en dus de lokale hydrodynamische stress (Donadi et al.
2013b), stabiliseert het sediment en biedt een schuilplaats, substraat en habitat voor diverse soorten die
op en nabij de bodem leven resulterend in een hogere biodiversiteit met ruim 40 procent meer soorten dan
op kale zand of slikplaten (Zie Fig. 8) en een vier keer grotere biomassa. Dit effect is sterker voor sublitorale
mosselbanken. Bovendien faciliteren ze zichzelf doordat jonge mosseltjes zich makkelijker hechten aan al
bestaande schelpdierbanken (Bouma et al. 2009; Dankers & Fey-Hofstede 2015; Christianen et al. 2017).
Daarnaast wordt het organisch materiaal in het sediment verhoogd door het door uitscheiding gevormde
slib in en rond de banken, wat weer voedsel biedt voor in de bodem levende soorten (Christianen et al.
2017; Van der zee et al. 2012). Ook is de biomassa van benthische microalgen en dus de primaire productie
in de nabijheid van mosselbanken verhoogd (Engel et al. 2017). Bovendien hebben mossel- en oesterbanken
niet alleen effect op lokaal niveau. De positieve ecosysteem effecten en interacties zijn zelfs meetbaar op
grote schaal tot op honderden meters rondom de bank (Van der zee et al. 2012; Donadi et al. 2015; Van de
Koppel et al. 2015).
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Figuur 8. Totaal aantal soorten op een intertidale mosselbank vergeleken met een
intertidale wadplaat (Christianen et al. 2017)

De schelpkokerworm (Lanice conchilega) is een borstelworm die een koker bouwt van grof zand en stukjes
schelp die 2 tot 3 cm boven de bodem uitsteekt en 20-30 cm in het sediment van zandige bodems in het
intergetijden- en subtidale gebied. Schelpkokerwormen kunnen in grote aantallen voorkomen en zo riffen
vormen die de stroming nabij de bodem verminderen, sediment stabiliseren en organisch materiaal uit de
waterkolom invangen. Bovendien verhoogt de structuur net als bij mossel- en oesterbanken, de
soortendichtheid en rijkdom van de levensgemeenschappen in, op en nabij de bodem wat weer soorten
van een hoger trofisch niveau aantrekt. Bovendien faciliteren ze de vestiging van jonge schelpdieren zoals
mosselen. Daarnaast beïnvloeden schelpkokerwormen de biochemische samenstelling van het sediment
door met hun pompcapaciteit de zuurstofconcentratie in het sedimentwater te verhogen wat een positief
effect heeft op in de bodem levende soorten (Rabaut et al. 2007; Rabaut et al. 2009).

2.3.2.2 Zeegrassen
Zeegrassen zijn mariene planten die uitgestrekte velden kunnen vormen in zandig en fijner substraat in
zowel ondergedoken als intergetijdengebieden. Naast hun functie als primaire producent, bieden ze net als
rifvormende schelpdieren, met hun bovengrondse bladeren en ondergrondse wortelstelsel een belangrijk
habitat, schuilplaats, substraat en ook kraam- en kinderkamer voor verschillende organismen. Zeegrassen
spelen tevens een rol in kustbescherming door het verminderen van de golfwerking en stabiliseren van het
sediment. Door sediment in te vangen en de troebelheid in de waterkolom te verminderen bevorderen ze
bovendien hun eigen groei (Hemminga & Duarte 2000; Van der Heide et al. 2011). De ecosysteem functie
van zeegras in de Nederlandse Waddenzee is echter vanaf de jaren ’30 drastisch afgenomen door het
nagenoeg verdwijnen van de velden van groot zeegras (Zostera marina) en klein zeegras (Zostera noltii) (Zie
paragraaf 2.4.2).

2.3.2.3 Bioturberende soorten
In tegenstelling tot structuurvormende biobouwers, hebben bioturberende soorten zoals de wadpier
(Arenicola marina) en soortgelijke wormen, de slijkgarnaal (Corophium volutator) en de kokkel
(Cerastoderma edule) vaak een destabiliserend effect op het sediment door verticale beweging, het graven
van gangen en opnemen van sediment wat hierdoor verplaatst en gemixt wordt. Hierdoor wordt zowel de
fysieke (korrelgrootte) (Zie Fig. 9) als chemische samenstelling veranderd zoals onder andere een verhoging
in de zuurstofconcentratie in het sediment waardoor andere soorten zich kunnen vestigen (Valdemarsen
et al. 2018). Echter, in hoge dichtheden kunnen kokkels het sediment weer stabiliseren door de productie
van slijmerige uitwerpselen en de facilitatie van sediment bindende algen (Donadi et al. 2013b).
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Figuur 9. Verschillende effecten van biobouwers op het sediment van de getijdenplaten in
de Waddenzee (aangepast van Donadi 2013)

2.4 Ecologische status en trends
Om een beeld te krijgen van het huidige functioneren van het Waddenzee ecosysteem is het van belang om
zowel de status en trends van abiotische- en biotische kenmerken van de onderwaternatuur in ogenschouw
te nemen. Ondanks dat vogels ook deel uitmaken van het ecosysteem, worden alleen trends in
onderwatersoorten behandeld. Onder de abiotische conditie van de Waddenzee vallen externe processen
zoals de hydromorfologie (o.a. het getij, sediment samenstelling en de morfologie) en de waterkwaliteit.
De biotische conditie van de Waddenzee kan worden beschreven aan de hand van de biodiversiteit
(soortenrijkdom) en de aantallen behorend tot bepaalde kenmerkende onderling afhankelijke
soortgroepen. Door de natuurlijke dynamische omstandigheden in de Waddenzee, kunnen de aantallen en
soorten organismen alsmede de verspreiding van habitattypen sterk wisselen met de tijd. Bovendien kan
de invloed van menselijke activiteiten op abiotische omstandigheden (o.a. (plastic)vervuiling, eutrofiëring
en klimaatverandering) en biotische componenten (o.a. verstoring en exploitatie) een sterk effect hebben
op de processen en algehele biotische conditie van het ecosysteem (Lotze 2005; Lotze et al. 2005; Eriksson
et al. 2010). Verschillende nationale en internationale monitoringsprogramma’s houden zich bezig met het
verzamelen van gegevens in de Waddenzee waaruit trends kunnen worden afgeleid. Voor de focus van dit
rapport zullen alleen de status en belangrijkste trends met betrekking tot de onderwaternatuur van de
Nederlandse Waddenzee worden behandeld waarover voldoende data beschikbaar is. Voor de status
beschrijving wordt waar mogelijk gerefereerd naar de historische situatie en de ontwikkelingen sinds de
jaren ’90 in verband met de betrouwbaarheid van data.

2.4.1 Abiotische conditie
2.4.1.1 Hydromorfologie
De waterbewegingen in de Waddenzee zijn afhankelijk van de wind en het getij en zijn bepalend voor het
sediment transport. Sediment wordt zo uitgewisseld tussen de Noordzeezijde van de eilanden (buitendelta)
en de bekkens. De Waddenzee met barrière eilanden en intergetijdenplaten kan bestaan als er een balans
is tussen de aanvoer van sediment en (relatieve) zeespiegelstijging1. Wanneer een groter is dan de ander
zal de Waddenzee verzanden dan wel verdrinken. Zoals behandeld in paragraaf 2.2.1, is de
1

Relatieve zeespiegelstijging is de combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging.
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(hydro)morfologie van het Waddengebied door de tijd heen beïnvloed door menselijke ingrepen en
activiteiten. Door de afsluiting van de Zuiderzee en Lauwerszee is de sedimenthuishouding in de westelijke
Waddenzee ontregelt door het kleiner worden van de bekkens, waardoor er meer sediment vanaf de
buitendelta naar de bekkens wordt getransporteerd (Zie Fig. 10). De geulen zijn hierdoor kleiner geworden
en de kust erodeert, waardoor menselijke ingrepen zoals baggeren en zandsuppleties noodzaak geworden
zijn. Daarnaast is in de oostelijke Waddenzee de concentratie slib groter geworden. Tot nu toe kunnen de
platen de zeespiegelstijging nog bijhouden. Over hoe deze processen in combinatie met eventueel
versnelde zeespiegelstijging en bodemdaling door delfstoffenwinning zich gaan ontwikkelen kan alleen
gespeculeerd worden (Vroom et al. 2014). Volgens Becherer et al. 2018 zou er een transitie kunnen
plaatsvinden van een getijdensysteem naar een lagunesysteem, met dramatische implicaties voor de
unieke natuurwaarden.

Figuur 10. Verandering in de sedimentbalans van 1925-2005 (Deltares).

2.4.1.2 Waterkwaliteit
De waterkwaliteit kan worden bepaald aan de hand van verschillende parameters waaronder de
temperatuur, zuurstofgehalte, saliniteit, troebelheid en de aanwezigheid van gesuspendeerd organisch
materiaal, nutriënten en giftige stoffen (STOWA 2012). Sinds 1860 wordt in het westelijke deel van de
Waddenzee de zeewatertemperatuur gemeten. Waar de temperatuur de eerste 30 jaar gemiddeld daalde,
is de temperatuur in de periode vanaf 1990 tot heden gemiddeld met 1.5 °C gestegen met een piek van
12.5 °C in 2014 (Zie Fig. 11). Deze trend zal met de huidige klimaatverandering waarschijnlijk blijven
toenemen (Philippart et al. 2017).

Figuur 11. Trend van jaarlijkse gemiddelden van zeewater temperatuur in het Marsdiep, westelijke
Waddenzee van 1861 tot 2015 (Philippart et al. 2017).
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De troebelheid van het water wordt bepaald door de hoeveelheid zwevend materiaal in de waterkolom
zoals fytoplankton en slib in combinatie met golfslag en stroming. Verschillende studies hebben
aangetoond dat de troebelheid in de Waddenzee na de afsluitdijk sterk is toegenomen (o.a. Giesen et al.
1990). Hoewel de troebelheid in de westelijke Waddenzee tussen 1974 en 2010 erg variabel was, lijkt er
verder geen significant neerwaartse of opwaartse trend te zijn (Phillipart et al. 2013).
Vanaf 1950 is het grootschalige agrarische gebruik van kunstmest toegenomen en daarmee ook de
nutriënten input van stikstof (N) en fosfaat (P) via de rivieren naar de Noordzee en Waddenzee met een
factor 10 en 12 respectievelijk. In de jaren ’80 en ’90 bereikten deze concentraties in de Waddenzee hun
hoogtepunt met onder andere een enorme groei van fytoplankton en primaire productie tot gevolg (van
een geschatte 20 tot 520 g C m-2 y-1). Na de jaren ’90 zijn door beleidsveranderingen de nutriënten
concentraties gedaald met zo’n 50% (Totale N) en 50-75% (Totale P) ten opzichte van 1980. Daarentegen
wordt de normwaarde van stikstof in de Waddenzee nog licht overschreden. Vanaf 2000 is ook de primaire
productie gedaald tot waardes rond de 200 g C m-2 y-1) (Van Beusekom 2005; Riegman 2014; Van Beusekom
et al. 2017). Tevens nam in de jaren ‘50 de waterlozing van industriële activiteiten toe en daarmee de
concentratie zware metalen en giftige stoffen in de rivieren en de Waddenzee. Tussen 1980 en 1990 zijn de
concentraties en input van metalen (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) in de Waddenzee afgenomen en bleven op
vergelijkbaar niveau tussen 1996 en 2007. Daarentegen overschreden in 2007 de concentraties Cd, Hg en
Pb in het sediment nog de toegestane levels voornamelijk in de westelijke Waddenzee. In de Oostelijke
Waddenzee waren de levels van Zn en Ni in het sediment te hoog (Bakker et al. 2009). De huidige toestand
wordt momenteel geëvalueerd. Hoewel de concentraties van andere verontreinigende stoffen zoals
polychloorbifenylen (PCB’s), tributyltin (TBT) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vanaf
1986 gedaald zijn, worden de normen nog steeds overschreden, waardoor de chemische toestand in de
Waddenzee nog steeds als onvoldoende wordt beoordeeld zonder verbeterde prognose voor 2021 en 2027
(Van Leeuwen et al. 2008; KRW 2015).
Net als in andere zeeën en oceanen is ook in de Waddenzee de toename in plastic vervuiling een steeds
groter wordend probleem. Plastic deeltjes worden zowel in het sediment en in de magen van verschillende
diersoorten (o.a. vogels en zeezoogdieren) teruggevonden. Tussen 2009 en 2014 bleek een groot deel van
het plastic afkomstig te zijn van de visserij. Hoewel er sporadische metingen worden gedaan, ontbreekt
gedegen monitoring voor plastic in de Waddenzee nog (Fleet et al. 2017).

2.4.2 Biotische conditie
2.4.2.1 Biodiversiteit
Ten opzichte van biodiverse habitats zoals koraalriffen, die wereldwijd habitat bieden aan 600.000 tot wel
meer dan 9 miljoen verschillende soorten (Reaka-Kudla 1997), herbergen de geulen en subtidale en
intertidale zand- en slibbige wadplaten van intergetijdensystemen door de dynamische omstandigheden
van nature een relatief lage diversiteit aan soorten. Daarnaast zijn de natuurlijke bronnen al vanaf het
moment dat de mens zich in het Waddengebied vestigde in gebruik genomen, waardoor de
soortensamenstelling en aantallen in het gebied in de loop van de tijd aanzienlijk is veranderd. Zo zijn tussen
1500 en 1800 veel grote mariene soorten zoals walvissen en zeehonden door jacht en visserij in de
Waddenzee uitgestorven of sterk in aantal verminderd. Vanaf de 19e eeuw zijn ook vissoorten en
schelpdieren door vervuiling en exploitatie in aantal achteruit gegaan. Door de komst van meer
geavanceerde visserij technieken nam vanaf 1900 tevens de exploitatie van vis, schaal-, schelp- en andere
bodemdieren (o.a. hydroïd poliepen (Sertularia spp. en zeesterren) in zowel de Waddenzee als de Noordzee
toe waarmee ook andere soorten door habitat destructie en bijvangst negatief beïnvloed werden zoals
benthische en grotere vissoorten waaronder roggen (zoals de pijlstaartrog (Dasyatis pastinaca) en de
stekelrog (Raja clavata)), haaien en kabeljauw (Gadus morhua). Naast exploitatie hebben menselijke
constructies zoals de Afsluitdijk (1932) een grote invloed gehad op de biodiversiteit waarvan de effecten
nog steeds zichtbaar zijn. Zo is de tuimelaar (Tursiops truncatus) uit de Waddenzee verdwenen door het
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verlies van de haringpopulatie in de Zuiderzee. Ook zijn veel diadrome vissoorten met uitsterven bedreigd
door het gebrek aan migratiemogelijkheden tussen zoet- en zoutwater en zijn de zeegrasvelden en de
daarvan afhankelijke fauna verdwenen. Van het begin tot het einde van de 20e eeuw zijn circa 144 soorten
op de Rode Lijst terecht gekomen waarvan circa 21 soorten zijn uitgestorven (Lotze 2005; Lotze et al. 2005).
Tegenwoordig herbergt de Waddenzee circa 500 onderwatersoorten (Bos et al. 2016).
Naast het verlies van soorten, zijn er in de Waddenzee ook nieuwe uitheemse soorten (exoten) bijgekomen
door onder andere de scheepvaart (via ballastwater en de aanhechting van organismen aan het schip),
(on)bedoelde introducties en klimaatverandering (zoals soorten die beter zijn aangepast aan o.a. een
hogere watertemperatuur). In totaal zijn er sinds het begin van de exotengerichte monitoring in 2009 ruim
80 uitheemse soorten ontdekt waaronder algen, wormen, zakpijpen, neteldieren, kreeftachtigen,
ribkwallen, week- en sponsdieren (Gittenberger et al. 2015). De soortenrijkdom in de Waddenzee is door
de komst van exoten dan ook nagenoeg gelijk gebleven (Lotze et al. 2005). De meeste exoten komen uit
de Stille- en Atlantische oceaan zoals de bekende exoten in de Nederlandse Waddenzee: de Japanse oester
(Crassostrea gigas), de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) en Japans bessenwier (Sargassum
muticum). Ondanks dat (invasieve) exoten erom bekend staan een bedreiging te vormen voor de
biodiversiteit, door onder andere ziekten en de competitie met inheemse soorten, hebben de exoten in de
Waddenzee vooralsnog geen significant negatieve gevolgen gehad voor de biodiversiteit. (Büttger et al.
2017).

2.4.2.2 Trends in soortgroepen
2.4.2.2.1 Macrobenthos
Sinds het begin van de monitoring in 1989 is de totale biomassa van het macrobenthos op de intertidale
platen (invertebraten >1mm die in of op de bodem leven) relatief stabiel gebleven waarbij tien soorten
ongeveer 90% van de biomassa bepalen. De grootste biomassa van benthische soorten wordt
vertegenwoordigd door de bioturberende kokkel (Cerastoderma edule) (4-10 g/m²), die vanaf 2005
gelijdelijk in aantal is toegenomen als gevolg van de ban op de kokkelvisserij, gevolgd door de wadpier
(Arenicola marina) en de strandgaper (Mya arenaria) (1.5-3 g/m²). De meest voorkomende soorten zijn het
wadslakje (Peringia ulvae) en de zandpijp (Pygospio elegans) met respecievelijk zo’n 500-3500 en 500-5000
individuen per vierkante meter. De dieplevende exoten strandgaper en de Amerikaanse zwaardschede zijn
op lokale plekken sterk in aantal toegenomen. Het nonnetje (Limecola balthica) is daarentegen vanaf 1995
sterk in aantal gedaald op verschillende locaties, alhoewel populaties in de westelijke Waddenzee
recentelijk weer lijken toe te nemen. Desondanks is de soortencompositie over de jaren ongeveer gelijk
gebleven en hebben er vooralsnog geen significante functionele of taxonomische verschuivingen
plaatsgevonden (Gittenberger et al. 2015; Drent et al. 2017; Folmer et al. 2017).
2.4.2.2.2 Structuurvormende biobouwers
Rond 1990 zijn de meeste intertidale mosselbanken (circa 4000 ha) verdwenen door visserij en weinig
broedval (circa 100 ha over). Na het verbod op de mosselvisserij in het intergetijdengebied trad er
stapsgewijs herstel op. Na het verdwijnen van de platte oester in de jaren ’60 door een combinatie van
factoren (visserij en de Afsluitdijk) en de introductie van de Japanse oester rond 1970 zijn vanaf 2004 ook
gemengde banken ontstaan met zowel mosselen als oesters. Hoewel het areaal aan banken tussen 2010
en 2016 weinig is veranderd, heeft er grote broedval plaatsgevonden in zowel het litoraal als sublitoraal
met verdubbeling van het aantal banken als gevolg. Het totaal aantal mosselbanken (inclusief gemengde
banken) omvat nu 3993 ha waarbij de meeste banken voorkomen in de oostelijke Waddenzee, gezien in
de westelijke Waddenzee herstel zo goed als uit blijft. Het totaal areaal aan Japanse oesterbanken
(inclusief gemengde banken) omvat circa 1751 ha (Zie Fig. 12) (Van den Ende et al. 2017). Daarnaast is de
platte oester in de zomer van 2017 herontdekt en zijn er zowel volwassen oesters (zo’n 50 individuen) als
larven in de waterkolom aangetroffen, waarvoor momenteel een herstelprogramma in ontwikkeling is
(Van der Have et al. 2017).
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Figuur 12. Veranderingen van het totaal areaal aan mossel- oester en gemengde banken in de
Nederlandse Waddenzee van 1995-2017 (Van den Ende et al. 2017)

Van de rifbouwende wormen is de zandkokerworm (Sabellaria spinulosa) sinds begin jaren ’90 nagenoeg
verdwenen door waarschijnlijk een combinatie van bodemberoerende activiteiten (Vorburg et al. 2009). De
schelpkokerworm (Lanice conchilega), is daarentegen nog wel aanwezig in de Waddenzee, maar is tussen
2008 en 2012 sterk in aantal gedaald met in 2013 een weer lichte toename (Folmer et al. 2017).
Vanaf 1930 zijn grootschalige sublitorale zeegrasvelden in de westelijke Waddenzee en de daarvan
afhankelijke fauna verdwenen door de combinatie van de Wierziekte (1930) en de verandering van erosie
en sedimentatieprocessen en vertroebeling door de Afsluitdijk (1932)(Van Katwijk et al. 2000). Voor deze
impact werd het oppervlakte aan subtidale velden van groot zeegras geschat op zo’n 6.500-15.000 ha. Rond
de jaren ’70 en ’80 nam tevens het areaal aan groot- en klein zeegrasvelden in het intergetijdengebied af.
Ook de dichtheid van de zeegrasvelden is sterk afgenomen. De precieze oorzaak hiervoor is onbekend. Het
huidige areaal omvat zo’n 292 ha, waarvan 281 ha bestaat uit een dichtheid van minder dan 5 procent.
Ondanks vele pogingen tot zeegras herstel is nergens significant herstel is opgetreden. Wel zijn lokaal
nieuwe plekken met klein zeegras ontdekt bij Griend en de Rottums (Dolch et al. 2017).

2.4.2.2.3 Kreeftachtigen
De gewone garnaal (Crangon crangon) is de meest belangrijke economische soort in de Waddenzee.
Ondanks de intensieve visserij en de constante toename van de vangst sinds 1970, is er geen significante
trend in garnalen biomassa of productie, hoewel de huidige biomassa relatief laag is (10.000-15.000
ton/jaar) ten opzichte van de vangst (30.000 ton/jaar). De productie is relatief hoog door de korte
levensduur en de natuurlijke mortaliteit is laag door de afname van predatoren (o.a. wijting en kabeljauw)
(Tulp et al. 2016). Wel is er in de periode van 1970-2010 een verschil in dichtheid van de populatie tussen
de oostelijke Waddenzee (afname) en westelijke Waddenzee (toename), waarschijnlijk door toename in
voedselbeschikbaarheid (Tulp et al. 2012).
De benthische predator, de gewone strandkrab (Carcinus maenas) is in de laatste decennia sterk zowel in
het oostelijke als het westelijke deel van de Waddenzee in aantallen toegenomen, mogelijk als gevolg van
verminderde predatiedruk en verhoogde voedselbeschikbaarheid (Zie Fig. 13) (Tulp et al. 2012).
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Figuur 13. Veranderingen van de dichtheid van de gewone strandkrab in de
westelijke en oostelijke Waddenzee van 1995-2010 (Tulp et al. 2012).

2.4.2.2.4 Vissen
Vis wordt in de Waddenzee gemonitord door drie verschillende programma’s (Tabel 4). Ondanks dat met
deze monitoringsprogramma’s een beperkt beeld wordt geschetst doordat de methoden minder geschikt
zijn voor pelagische, snelle soorten en de monitoring niet jaarrond plaatsvindt, komt uit de NIOZ fuik naar
voren dat vanaf de jaren ’80 tot nu de vispopulaties sterk zijn afgenomen in zowel biomassa, grootte en
aantallen. Daarbij is het trofisch niveau voor pelagische vis afgenomen (Fig. 14).
Daarentegen is er geen verschil in soortenrijkdom (Van der Veer et al. 2015; Walker 2015; Tulp et al. 2017).
Tabel 4. Overzicht belangrijkste monitoringsprogramma’s vis in de Waddenzee (voor details zie WaLTER 2018)
Monitoring

Start

Doel

Wanneer en hoe

Waar

Glasaalindex - WMR

1938

Glasaal

Visfauna fuiken Texel NIOZ

1960

Westelijke WZ, Spuisluis Den
Oever (sinds ’90 ook Harlingen,
Lauwersmeer, Termunterzijl en
Nieuwe Statenzijl)
Westelijke WZ, Marsdiep

Demersal Fish Survey
(DFS) - WMR

1969

Najaar 300 trekken
met een boomkor

Westelijke- Oostelijke WZ

Fuikmonitoring spuikom
Kornwerderzand - WMR

2000

Voor- en najaar,
fuiken twee keer
per week geleegd

Westelijke WZ, Spuikom
Kornwerderzand

Ankerkuilen Eems
estuarium – RWS, WMR

2006

Trekvis,
kinderkamersoorten,
standvis
Commerciële
bodemvissen
(schol, tong) en
garnalen
Trekvis,
kinderkamersoorten,
standvis
Visfauna
waterkolom

Najaar honderden
trekken; om het
uur de gehele nacht
met kruisnet
Voor- en najaar,
fuik dagelijks
geleegd

Mei en najaar met
ankerkuil

Drie locaties in het Eems
estuarium
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Figuur 14. Veranderingen in gemiddelde visbiomassa in het voorjaar (blauw) en najaar (paars) (a) en trofisch
niveau gemeten in het voorjaar (blauw: pelagisch; paars: benthopelagisch; zwart: benthisch) (b) van 1980-2010
(Van der Veer et al. 2015).

Uit de andere monitoring wordt duidelijk dat er met name een sterke achteruitgang is in de Waddenzee
voor de kinderkamersoorten in de westelijke Waddenzee waaronder schol (Pleuronectes platessa), wijting
(Merlangius merlangus), schar (Limanda limanda) en kabeljauw (Gadus morhua) (Zie Fig. 15). Daarentegen
lijken de trends voor wijting en kabeljauw in de Noordzee kustzone stabiel. De trends voor standvissen,
vissen die hun hele leven in de Waddenzee verblijven, zijn variabel. Voor de botervis (Pholis gunnellus),
grondels (Gobiidae) en de vijfdradige meun (Ciliata mustela) zijn deze redelijk stabiel. Van de diadrome
trekvissen in de monitoring is de paling (Anguilla anguilla) sterk in aantal gedaald tot bijna nul. Voor de
sprot (Sprattus sprattus), spiering (Osmerus eperlanus) en fint (Alosa fallax) lijkt de populatie af te nemen.
Van andere trekvissen zoals de rivier- (Lampetra fluviatilis) en zeeprik (Petromyzon marinus) zijn te weinig
monitoringsgegevens beschikbaar. In de totale biomassa is geen duidelijke trend zichtbaar (Walker 2015;
Tulp et al. 2017).

Figuur 15. Veranderingen in de gemiddelde dichtheid van kinderkamersoorten schol, wijting, schar en
kabeljauw in de oostelijke en westelijke Waddenzee van 1970-2016 (Tulp et al. 2017)

Over de oorzaak van de algemene afname in de vispopulaties kan alleen gespeculeerd worden aangezien
van veel soorten geen tot weinig informatie beschikbaar is over de habitatvereisten, habitatgebruik,
seizoensgebonden migraties en benodigde fysiologische omstandigheden. Een combinatie van
verschillende factoren zoals klimaatverandering, andere abiotische en biotische factoren (troebelheid,
waterkwaliteit en predatie) en menselijke activiteiten (visserij, zandsuppleties, schelpenwinning) ligt hier
mogelijk aan ten grondslag (Walker 2015; Van der Veer et al. 2015; Aarts et al. 2018). Voor de juveniele
schol lijkt het warmer worden van het water de belangrijkste reden van afname met een shift van
habitatgebruik als gevolg (Teal et al. 2012; Freitas et al. 2015; Van Walraven et al. 2017).
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2.4.2.2.5 Zeezoogdieren
In de Waddenzee komen tegenwoordig voornamelijk drie zeezoogdieren voor: de gewone zeehond (Phoca
vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypsus) en de bruinvis (Phocoena phocoena). Begin jaren ’90 werd
de gewone zeehond met uitsterven bedreigd door intensieve jacht tot de ban in 1962. In 1974 waren er
slechts circa 500 individuen over. Eind jaren ’90 werd de herstellende populatie geteisterd door
verschillende ziekte uitbraken waardoor de aantallen weer terugliepen. Inmiddels is de populatie duidelijk
hersteld en is de gewone zeehond het meest voorkomende zeezoogdier in de Waddenzee met een
populatie van 38.126 individuen in het internationale deel in 2017 waarvan ruim 8000 in de Nederlandse
Waddenzee. Na intensief bejaagd te zijn rond de Middeleeuwen vond de grijze zeehond zijn weg terug naar
de Waddenzee rond 1950. Ook deze populatie groeit snel met een totaal aantal van meer dan 5000
individuen in 2017, waarvan rond de 4000 in het Nederlandse deel. De bruinvissen die in de Waddenzee
voorkomen, maken deel uit van de internationale Noordzee populatie. Rond 1960 kwam de bruinvis niet
meer voor in de Waddenzee, maar vanaf de jaren ’90 werd de bruinvis weer gespot en de aantallen nemen
toe. De huidige Noordzeepopulatie wordt geschat op zo’n 345.000 individuen in 2017 (Jensen et al. 2017).

2.4.2.3 Het huidige onderwater voedselweb
Een van de focuspunten het Waddensleutels project (2010-2015) was om door middel van stabieleisotopenanalyse2 de structuur en het functioneren van het voedselweb in kaart te brengen aan de hand van
in totaal ruim 12.000 wadmonsters van 295 soorten. Hieruit is een schematische weergave van het totale
voedselweb gecreëerd inclusief vogelsoorten (Zie Fig. 16). Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het
microfytobenthos (o.a. kiezelwieren) op de wadplaten verantwoordelijk is voor driekwart van de primaire
productie tegenover een kwart uit pelagische productie (Christanen et al. 2017). Daarnaast is aangetoond
dat een lokaal voedselweb van een mosselbank meer soorten en meer connecties bevat en dus complexer
is dan een kale wadplaat, wat het belang van mosselbanken extra onderstreept (Christianen et al. 2017).
Bovendien toont het voedselweb ook hier aan dat grotere vissen die als toppredator functioneren,
ontbreken in dit systeem. Duidelijk is dat bepaalde soorten extra druk kunnen uitoefenen op soorten
waarmee het al minder gesteld is. Zo zijn zeesterren en garnalen een belangrijke predator voor jonge
schelpdieren zoals mosselen en oesters en hebben krabben een effect op het vestigingssucces (Weerman
et al. 2014). Over de stabiliteit van het voedselweb kan met de huidige kennis geen onderbouwde conclusie
worden getrokken (Zie paragraaf 7.1.1). Ondanks dat de eerste stap voor de Waddenzee is gezet, zal in de
toekomst meer onderzoek nodig zijn om voorspellingen te kunnen doen over het functioneren en reageren
van het voedselweb inclusief non-trofische interacties op abiotische en biotische veranderingen.

2

Stabiele isotopen (koolstof (C) of stikstof (N) kunnen een verschillend aantal neuronen en dus gewicht
hebben. Het weefsel van elk organisme bestaat voor zo’n 40% uit koolstof en 10% uit stikstof die door voeding
zijn verkregen. De verhouding van lichtere en zwaardere isotopen is uniek voor elke soort. Door een weefsel
analyse van een individu kan aangetoond worden welk trofisch niveau deze heeft in het voedselweb (N) en
waar de basis van de energie (C) vandaan komt.
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Figuur 16. Schematische weergave van het voedselweb van de Waddenzee gebaseerd op de door
Waddensleutels gemeten stabiele isotopen. Elke bol is een functionele groep soorten (L.L. Govers,
Waddensleutels 2015)
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3. Waddenzee beleid en beheer
Voor een goed resultaat dient verschillend beleid en beheer op elkaar afgestemd te worden voor het behalen
van de gestelde doelen. In dit inleidende beleidshoofdstuk wordt daarom een beknopt overzicht gegeven
van het beleid en beheer omtrent de Waddenzee en hoe het Natura 2000 beleid zich hierbinnen verhoudt.
Daarnaast worden de meest recente ontwikkelingen behandeld. Deze achtergrond dient, naast het
vergemakkelijken van het begrip voor de context, tevens als aanknopingspunt voor de implementatie van
het uiteindelijke advies in Hoofdstuk 8, waardoor het bijdraagt aan de beantwoording van deelvraag 6.

Sporen van de zee (De Hon)
Foto: Nina Fieten

Kernpunten





De Waddenzee valt onder verschillende (deels) samenhangende (internationale) beleidskaders
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande omtrent de Nederlandse (natuur)wetgeving
Het beheer van de Waddenzee valt momenteel onder een (te) groot aantal partijen
De beheerpartijen worden in de toekomst vervangen door een beheerautoriteit
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3.1 Achtergrond en beleidskader
Als respons op de wereldwijde afname van de biodiversiteit zijn vanaf de jaren ’70 onder andere door de
Europese Commissie (EC) initiatieven genomen om de natuur beter te beschermen en verdere
achteruitgang tegen te gaan. Zowel op Europees als internationaal niveau zijn hiertoe verschillende
verdragen getekend en is nieuw natuurbeleid opgesteld. Beleid kan worden gedefinieerd als ‘het streven
naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes’ (Hoogerwerf
& Herweijer 2009). Verschillend internationaal en Europees beleid is vervolgens geïmplementeerd in de
Nederlandse wetgeving en zodoende ook van kracht op de natuur, waaronder habitats, dier- en
plantensoorten, in de Waddenzee (Zie Fig. 17). In de volgende paragrafen wordt een korte toelichting
gegeven over de inhoud en samenhang van de onderdelen van het verschillende beleid.

Figuur 17. Overzichtsfiguur van internationaal en Europees beleid (donkerblauw omkaderd) en Nederlandse
wetgeving en implementatie (lichtblauw omkaderd) omtrent de Waddenzee. De onderlinge samenhang is
weergegeven met rode lijnen.

3.1.1 Ramsar en CITES
In 1971 is het internationale verdrag van Ramsar opgesteld voor de bescherming en het behoud van
ondiepe watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder voor watervogels. Daarnaast is in
1975 het internationale CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild
flora and fauna) getekend voor de regulatie en het verbod van internationale handel in beschermde
soorten. Samen zijn deze verdragen in Nederland geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming (Min.
LNV).

3.1.2 Verdragen van Bern en Bonn
Vervolgens zijn in 1979 de verdragen van Bern (door de Raad van Europa) en Bonn (op initiatief van de
Verenigde Naties) opgesteld, voor respectievelijk de bescherming en het behoud van wilde dieren- en
plantensoorten en de bescherming en het behoud van migrerende diersoorten. Beide verdragen zijn
verwerkt in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en via de eerdere Flora- en Faunawet in de Nederlandse
Wet natuurbescherming. In het kader van het verdrag van Bonn is onder andere de trilaterale
overeenkomst zeehonden Waddenzee (1990) aangenomen voor de bescherming van de gewone zeehond
in de Waddenzee. Daarnaast is de internationale AEWA overeenkomst (Agreement on the Conservation of
African-Eurasian Migratory Waterbirds) (1995) gesloten voor het behoud en herstel van een gunstige staat
van instandhouding van watervogels (Min. LNV).

46

3.1.3 Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)
In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld ter bescherming van de in Europa voorkomende vogels. Als aanvulling
op de Vogelrichtlijn is in 1992 tevens de Habitatrichtlijn vastgesteld door de Europese Unie met als doel de
Europese biodiversiteit te behouden door de bescherming van belangrijke Europese soorten en habitats.
De Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) -gebieden vormen samen het Natura 2000 netwerk (Zie Hoofdstuk 4).
Op mondiaal niveau geeft het Natura 2000 netwerk voor de Europese Unie een invulling aan de doelstelling
van het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (1992) om biodiversiteitsverlies wereldwijd een halt toe
te roepen (EC 2009). De verplichtingen voor de bescherming van specifieke soorten en habitats die vanuit
de VHR worden gesteld, zijn verwerkt in de Wet natuurbescherming (Wnb) (2017) (Zie paragraaf 5.2.2).
Hierin staan onder andere vereisten voor vergunningverlening van activiteiten in de Waddenzee die
natuurdoelstellingen kunnen aantasten (Zie paragraaf 5.2.3.2). In het beheerplan Waddenzee wordt een
overzicht gegeven van de benodigde maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken (Zie
Hoofdstuk 6 paragraaf 2.3; 3.3).

3.1.4 Kaderrichtlijn Water
Daarnaast is in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden om duurzaam gebruik
van water te bevorderen en de kwaliteit van grond- en oppervlakte water in zowel chemisch en ecologisch
opzicht in Europa te handhaven en te verbeteren voor 2027. De KRW is geïncorporeerd in de Waterwet
(Ww) (2009) waarin het beheer, inclusief vergunningverlening, van grond- en oppervlaktewater zoals de
Waddenzee wordt geregeld. Daarnaast verbetert de Ww de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke
ordening (Helpdeskwater). Bij de implementatie van Natura 2000 is afstemming met de vereisten vanuit
KRW noodzakelijk voor het realiseren van de natuurdoelstellingen voor beide richtlijnen (Gerritsen 2006).

3.1.5 Wet ruimtelijke ordening en Structuurvisie Derde Nota Waddenzee
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) (2008) vormt het wettelijk kader voor het regelen van het tot stand
komen en wijzigen van ruimtelijke plannen en behoeften (o.a. wonen, werken, mobiliteit, water en natuur).
Hiertoe voorziet de wet in structuurvisies waarin de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid van dat gebied
vaststaan. Voor de Waddenzee is dit de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee (2007) met als
hoofddoelstelling een “duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het
behoud van het unieke open landschap”. De toetsingskaders en doelstellingen van zowel de KRW als de VHR
zijn hierbij leidend. Daarbij vormt de structuurvisie een belangrijk uitgangspunt voor het Natura 2000
beheerplan. De structuurvisie op zich is niet juridisch bindend, maar is wettelijk verankerd in het Besluit
Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (2011) (Barro). Voor de uitvoering van het beleid en de doelen die
voortkomen uit de structuurvisie is een integraal Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied opgesteld.
Dit is een gezamenlijk plan van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen wat de basis vormt voor de
gezamenlijke maatregelen en handhaving in het gebied. In de praktijk lijkt dit plan echter nauwelijks een
rol te spelen (pers. comm. A. Wouda).

3.1.6 Trilaterale samenwerking Waddenzee
Nederland, Duitsland en Denemarken hebben in 1982 een samenwerkingsverklaring afgelegd om samen te
werken voor de bescherming van de Waddenzee. De Wadden Sea Board (WSB) is het bestuursorgaan die
de samenwerking leidt, toeziet op de werkzaamheden en de strategie van de samenwerking aanneemt en
implementeert. Om de vier à vijf jaar vindt een Regeringsconferentie plaats, voorbereid door het Common
Wadden Sea Secretariat (CWSS), om de samenwerking voort te zetten waarbij door de ministers van elk
land een Ministeriële Verklaring wordt getekend. Ook wordt eens in de vier jaar het Quality Status Report
(QSR) opgesteld over de kwaliteit van de Waddenzee. De gezamenlijke doelen voor het trilaterale gebied
zijn opgenomen in het Trilaterale Waddenzee Plan, waarin eveneens de gezamenlijke maatregelen, acties
en projecten voor de bescherming van het gebied zijn omschreven.
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3.1.7 Omgevingswet
Begin 2016 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de Omgevingswet die in 2021
van start dient te gaan. Met ingang van deze wet zullen veel bestaande wetten omtrent milieu, natuur,
water en ruimtelijke ordening gebundeld worden, zo ook de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke
ordening en Waterwet. Het doel is om zo onder andere verschillende plannen voor ruimtelijke ordening,
milieu en natuur op elkaar af te stemmen voor een beter overzicht; vergunningverlening gemakkelijker te
laten verlopen; duurzame ontwikkeling; en gemeente, provincies en waterschappen meer ruimte te geven
doordat zij het omgevingsbeleid kunnen afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen
(Rijksoverheid).

3.2 Beheerautoriteit(en)
Het Nederlandse Waddengebied kent vele beheerders waaronder het rijk, de provincies, waterschappen,
gemeenten, terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties. Onder het beheer vallen verschillende
taken en activiteiten om de doelen van het Waddenzee beleid te behalen zoals fysiek beheer (onderhoud),
vergunningverlening (behandeling van vergunningaanvragen), toezicht en handhaving (surveillances en
nalevingscontroles) en monitoring (metingen om veranderingen in de kwaliteit van de natuur op te sporen).
Het Waddengebied heeft tientallen verschillende beheerders waarover de taken en bevoegdheden
verdeeld zijn. Hieronder vallen vijf rijkspartijen: de Waddenunit (Ministerie Landbouw, Milieu en
Voedselkwaliteit (LNV)), Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)),
Staatsbosbeheer, het Ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf (Rijksoverheid) en Rijksdienst Cultureel
Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De overige partijen zijn decentrale overheden,
verenigingen en organisaties waaronder de drie provincies (Provincie Noord-Holland, Provincie Fryslân,
Provincie Groningen), de zeventien Waddengemeenten, vier waterschappen (Wetterskip Fryslân,
Noorderzijlvest, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hunze en Aa’s) en het Noord-Hollands
Landschap, It Fryske Gea, het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Vereniging van
Oevereigenaren (Algemene Rekenkamer 2013; Rijksoverheid).

3.2.1 Natuur van het Natte Wad
Waar de terrestrische natuur en de gebieden die droog staan met gemiddeld hoog water in Waddengebied
verdeeld zijn onder verschillende beheerautoriteiten valt het natte deel van de Waddenzee onder het
beheer van Rijkswaterstaat (RWS) met als eigenaar het Ministerie van IenW. RWS is sinds invoering van de
Wet natuurbescherming niet alleen verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Natura 2000
maatregelen die gericht zijn op de instandhoudingsdoelstellingen, maar ook voor de uitvoering zelf (Artikel
2.10, Wnb). De vergunningverlening voor de Wnb ligt deels bij de drie Waddenprovincies. Dit wordt nader
toegelicht in paragraaf 5.2.3.3.

3.2.2 Ontwikkelingen
De versnippering van het beheer in het Waddengebied leidt tot veel problemen. Zo blijft
natuurontwikkeling uit door de vele menselijke activiteiten en bestaan er problemen omtrent
vergunningverlening door het scala aan verschillende beheerders en toetsingskaders (Zie paragraaf 7.3). Dit
is met name het gevolg van een slechte samenwerking tussen de vele instanties waardoor er weinig
afstemming en uitwisseling plaatsvindt. Daarnaast wordt het Waddenzeebeleid niet op een doelgerichte
en samenhangende manier gemonitord en geëvalueerd doordat het beleid onvoldoende wordt
gecoördineerd (Algemene Rekenkamer 2013). Naar aanleiding van de bevindingen en lobby van
belangenpartijen, zoals de Waddenvereniging, heeft het kabinet in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de
toekomst’ aangekondigd dat er een beheerautoriteit voor de Waddenzee komt met een integraal
beheerplan voor een betere bescherming van natuur en een beter visbeheer. De verkenning naar de
beheerautoriteit wordt momenteel uitgevoerd, zodat de autoriteit begin 2019 van start zou kunnen gaan
(Rijksoverheid). Mogelijke kansen voor de beheerautoriteit voor een betere bescherming van de
onderwaternatuur binnen Natura 2000 worden geanalyseerd in paragraaf 7.3.3.
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4. Natura 2000 in Europa
In dit hoofdstuk wordt het Natura 2000 beleid, inclusief doelstellingen, procedure en systematiek op
Europees niveau omschreven. Hierbij worden de Habitatrichtlijn en de componenten die betrekking hebben
op de bescherming van (onderwater)habitattypen nader geanalyseerd. Daarnaast worden de huidige
ontwikkelingen beschreven die als aanleiding hebben gediend voor dit onderzoek. Dit hoofdstuk geeft
daarmee deels antwoord op deelvragen 3 en 4.

Zo blij als een (gewone) zeehond (Phoca vitulina) (Het Rif)
Foto: Nina Fieten

Kernpunten
 De Habitatrichtlijn is (te) algemeen geformuleerd, waardoor de mogelijkheid tot verschil in
interpretatie en onduidelijkheid bij de implementatie voor lidstaten is ontstaan;
 Zo geeft de Habitatrichtlijn geen duidelijkheid over het schaalniveau of de termijn waarbinnen
een ‘gunstige’ Staat van Instandhouding bereikt dient te worden;
 Zo zijn belangrijke begrippen uit Artikel 6 onvoldoende gedefinieerd of toegelicht
(o.a. ‘significant effect’; ‘passende beoordeling’; ‘passende maatregelen’)
 Van het totaal aantal beschermde habitattypen en soorten in de Habitatrichtlijn valt slechts 4%
van de habitattypen en 2% van de soorten onder het mariene milieu
 De Habitatrichtlijn is een relatief statisch document
 De Europese doelstellingen van de Habitatrichtlijn zijn tot op heden niet behaald
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4.1 Inleiding Natura 2000
De Europese Vogel- (1979) en Habitatrichtlijn (1992) (Hierna VR; HR; VHR) (Richtlijn 79/409/EEG; Richtlijn
92/43/EEG) zijn door de Europese Unie opgesteld met als doel om de biodiversiteit in stand te houden en
duurzaam gebruik van de natuur te waarborgen. Europese lidstaten zijn volgens deze richtlijnen verplicht
om specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) te beschermen. De VR is gericht op de
bescherming van in het wild levende broed- en trekvogels en de HR is gericht op de bescherming van
plantensoorten en diersoorten anders dan vogels. Beide richtlijnen bevatten gebieds- en soort
beschermende componenten. Om de biodiversiteitsdoelstelling te waarborgen dienen de Europese
lidstaten beschermde gebieden aan te wijzen voor de vogelsoorten en hun habitat genoemd in bijlage I van
de VR en habitattypen en soorten genoemd in bijlage I en II van de HR. Daarbij moeten de lidstaten specifiek
natuurbeleid- en beheer voor deze gebieden opstellen met gepaste maatregelen om de
biodiversiteitsdoelstelling te bevorderen. De HR schrijft voor dat de beschermingszones een samenhangend
Europees ecologisch netwerk vormen: het Natura 2000 netwerk. Momenteel bestaat het netwerk uit zo’n
26.000 Europese natuurgebieden met een gezamenlijk oppervlakte van 75 miljoen hectare. Het netwerk
omvat daarmee ongeveer 18 procent van het Europees grondgebied (Zie Fig. 18) (Europa Nu 2018). Van de
Europese mariene wateren valt slechts 4 procent onder de Natura 2000 bescherming (Nieto et al. 2015).

Figuur 18. Verdeling van Natura 2000 gebieden over de EU lidstaten
(European Environment Agency)
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4.2 De Habitatrichtlijn
De Europese Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) is 10 juni 1992 in werking getreden ter bescherming van
habitattypen en wilde dier- en plantensoorten (EC 1992). De doelstellingen en bepalingen van de HR
vormen hiermee de basis voor Natura 2000 en het kader voor de implementatie van natuurbescherming
voor de lidstaten en zullen in de komende paragrafen nader worden toegelicht.

4.2.1 Doelstellingen
De HR heeft als kerndoelstelling:
‘bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten’
(Artikel 2, lid 1)
Daarnaast hebben de maatregelen die getroffen dienen te worden op grond van de richtlijn als doel:
‘de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten van communautair belang in een
gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen’ (Artikel 2, lid 2).
Als gesteld in bovengenoemde leden is het realiseren van een ‘gunstige staat van instandhouding’ (SVI) (Zie
Box 1) van alle habitats en soorten van communautair belang (Zie Box 2) en zodoende het behoud en herstel
van de biodiversiteit in Europa, het primaire doel van de HR. Kort gezegd kan dit worden beschouwd als
een situatie waarin een habitat of soort floreert (zowel in kwaliteit en omvang) en dit ook op de langere
termijn zal blijven doen. De doelstelling streeft hiermee, afgezien van slechts het vermijden van
habitatverlies of uitsterven, ook naar het handhaven van duurzaam behoud en een gezonde structuur,
functie en populatiedynamiek voor nu en in de toekomst (EC 2011). De lidstaten zijn ten aanzien van de
richtlijn resultaatplichtig, maar er is geen termijn aan verbonden waarbinnen het resultaat bereikt moet
zijn (EC 2000).

Box 1. Definitie gunstige Staat van Instandhouding (SVI) (Artikel 1 Habitatrichtlijn)
Gunstige Staat van Instandhouding
De SVI van een natuurlijk habitat wordt als ‘gunstig’ beschouwd wanneer:



het natuurlijke verspreidingsgebied van het habitat en de oppervlakte van dat habitat binnen dat
gebied stabiel zijn of toenemen



de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan



de staat van instandhouding voor de voor dat habitat typische soorten gunstig is

De SVI van een soort wordt als ‘gunstig’ beschouwd wanneer:



uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare
component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange
termijn zal blijven



het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt
te zullen worden



er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van
die soort op lange termijn in stand te houden
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Om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren zijn gebiedsbeschermende- (natuurlijke habitats en
habitats van soorten) bepalingen (Artikelen 3 t/m 11 HR) voor habitattypen en soorten in bijlage I en II en
soortbeschermende bepalingen voor soorten uit bijlage IV en V opgenomen. De artikelen 17 t/m 23
bevatten aanvullende bepalingen aangaande informatie, onderzoek en wijziging van de bijlagen. Bijlagen I
t/m III hebben specifiek betrekking op Natura 2000, waarbij de gebiedsbeschermende bepalingen de focus
vormen voor dit onderzoek (Zie Box 3).
Volgens de bepalingen gesteld in artikel 3 HR dienen de lidstaten een ‘coherent Europees ecologisch
netwerk’ op te zetten dat bestaat uit gebieden met de in Bijlage I genoemde typen habitats en de habitats
van de genoemde soorten in bijlage II (Natura 2000). Elke EU lidstaat is dan ook verplicht om speciale
beschermingszones aan te wijzen voor gebieden die bovengenoemde habitats omvatten. Het Natura 2000
netwerk, en de daarvoor aangewezen gebieden, wordt noodzakelijk gesteld om de bovengenoemde
doelstellingen te behalen. De werkwijze voor de beoordeling of een habitat of soort in gunstige SVI verkeert
wordt nader toegelicht in paragraaf 4.3.1.
De HR dient als daarnaast als kader voor de lidstaten voor de Natura 2000 gebiedsaanwijzing. Lidstaten zijn
bevoegd om zelf de methodiek in te vullen voor het aanwijzen van gebieden en de daarbij te treffen
maatregelen om de doelen van de HR te bereiken. De HR stelt echter wel een aantal verplichtende
bepalingen ten aanzien van de Natura 2000 procedure die in de volgende paragrafen nader worden
geanalyseerd en toegelicht.

Box 2. Definitie Communautair belang (Artikel 1 Habitatrichtlijn)
Communautair belang, artikel 1 HR (1992)
Typen natuurlijke habitats zijn van communautair belang wanneer deze:



gevaar lopen in hun natuurlijke verspreidingsgebied te verdwijnen



een beperkt natuurlijk verspreidingsgebied hebben ten gevolge van hun achteruitgang of wegens
hun intrinsiek beperkte areaal



opmerkelijke voorbeelden zijn van een of meer van de volgende vijf biogeografische regio's:
Alpiene gebied, Atlantische zone, continentale zone, Macaronesië en Middellandse-Zeegebied.

Soorten zijn van communautair belang wanneer deze:



bedreigd zijn, uitgezonderd de soorten waarvan het natuurlijke verspreidingsgebied slechts een
marginaal gedeelte van dat grondgebied beslaat en die in het west-palearctische gebied niet
bedreigd of kwetsbaar zijn



kwetsbaar zijn, dat wil zeggen waarvan het waarschijnlijk wordt geacht dat zij in de naaste
toekomst bij voortbestaan van de bedreigende factoren zullen overgaan naar de categorie van
bedreigde soorten



zeldzaam zijn, dat wil zeggen waarvan de populaties van kleine omvang zijn en die, hoewel zij
momenteel noch bedreigd noch kwetsbaar zijn, in die situatie dreigen te komen. Deze soorten
leven in geografische gebieden die van beperkte omvang zijn, of zijn over een grotere
oppervlakte versnipperd



endemisch zijn en bijzondere aandacht vereisen wegens het specifieke karakter van hun habitat
en/of de potentiële gevolgen van hun exploitatie voor hun staat van instandhouding
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Box 3. Inhoud van de Habitatrichtlijn bijlagen (overgenomen van Min. EZ. 2011)
Bijlage I: Habitattypen waarvoor gebieden moeten worden aangewezen
Bijlage II: Soorten waarvoor gebieden moeten worden aangewezen
Bijlage III: Criteria voor de selectie van gebieden

Natura 2000

Bijlage IV: Soorten die strikt moeten worden beschermd
Bijlage V: Soorten waarvoor regels gelden m.b.t. onttrekking aan de natuur

4.2.2 Gebiedsaanmelding en aanwijzing
De eerste stap in de procedure verplicht de Europese lidstaten om een nationale lijst van geschikte
gebieden op te stellen die een belangrijke bijdrage leveren voor de instandhouding van de habitattypen en
soorten genoemd in bijlage I en II. De lijst bevat een overzicht van de habitattypen en soorten die in het
gebied aanwezig zijn met daarbij een kaart, naam, ligging en omvang van het gebied. De lijst wordt ingevuld
aan de hand van het Standaard Data Formulier (SDF) en uitsluitend opgesteld op basis van best beschikbare
relevante wetenschappelijke gegevens en de ecologische criteria genoemd in bijlage III, fase 1 van de HR.
Deze criteria worden nader toegelicht in paragraaf 4.3.1 (Artikel 4, lid 1; EC 2011). Vervolgens dient de lijst
binnen drie jaar na kennisgeving aangemeld te worden bij de EC. Er zijn geen numerieke criteria opgesteld
voor de gebiedsaanwijzing; de lijst moet ‘voldoende’ gebieden bevatten waarbij de belangrijkste gebieden
zijn inbegrepen. Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar de relatieve betekenis, geografische
ligging, het oppervlakte, het aantal aangemelde habitattypen en soorten en de ecologische waarde op
nationaal en Europees niveau (bijlage III, fase 2). Na evaluatie worden de gebieden door de EC op de
communautaire lijst gezet waarna de bescherming van de HR direct in werking treedt (Artikel 4, lid 5).
De lidstaten zijn vanaf de bekendmaking verplicht om de gebieden binnen zes jaar onder nationaal recht
aan te wijzen en ‘prioriteiten’ vast te stellen aangaande het behoud of herstel van de gunstige SVI van de
betreffende habitattypen en soorten gelet op het belang voor de gebieden en de coherentie van het Natura
2000 netwerk (Artikel 4, lid 4). De formulering en de locatie van deze prioriteiten in de nationale
beleidsdocumenten wordt aan de lidstaten zelf overgelaten.
Artikel 4, lid 4: Wanneer een gebied volgens de procedure van lid 2 tot een gebied van
communautair belang is verklaard, wijst de betrokken Lid-Staat dat gebied zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen zes jaar, aan als speciale beschermingszone en stelt hij tevens de prioriteiten
vast gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige staat van instandhouding
behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat van Bijlage I of van een soort van Bijlage II
alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor dat gebied bestaande dreiging
van achteruitgang en vernietiging.
Daarnaast dienen lidstaten gebiedsbeschermende maatregelen te treffen die bijdragen aan de gunstige
staat van instandhouding (Artikel 6). In 1998 is de termijn voor het opstellen van de communautaire lijst
verlopen. Door onvolledige en trage aanlevering van de lijsten door de lidstaten is deze pas gepubliceerd in
2004. In 2008 is de lijst geactualiseerd (Min. EL&I 2011; Kole 2014).

4.2.3 Gebiedsbeschermende bepalingen
Vanaf 2004 geldt voor de gebieden op de communautaire lijst de bescherming van de HR zoals gesteld in
artikel 6, leden 1 t/m 4. Daaronder vallen zogenaamde positieve- als preventieve
instandhoudingsmaatregelen.

4.2.3.1 Positieve instandhoudingsmaatregelen
Als positieve instandhoudingsmaatregel wordt het opstellen van een beheerplan aanbevolen, maar niet
verplicht vanuit de HR (Artikel 6, lid 1). Daarnaast moet volgens de richtlijn bij het nemen van maatregelen
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rekening gehouden worden met ‘de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de
regionale en lokale bijzonderheden’ (Artikel 2, lid 3).
Artikel 6, lid 1: De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige
instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijkeordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of
op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van
de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen.

4.2.3.2 Preventieve instandhoudingsmaatregelen
In tegenstelling tot de positieve instandhoudingsbepaling in lid 1 bevatten de leden 2 t/m 4 preventieve
beschermingsvoorschriften (EC 2000).
Artikel 6, lid 2: De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit
van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn
aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant
effect zouden kunnen hebben.
Aan de hand van lid 2 is het niet toegestaan om te wachten met het nemen van maatregelen tot
verslechtering en verstoring heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt hierbij wordt gevormd door het
voorzorgsbeginsel. Dit houdt in dat voordat er toestemming wordt gegeven, op wetenschappelijke grond
zekerheid is verkregen dat het project geen significant schadelijke gevolgen heeft voor het gebied. De
passende maatregelen reiken dan ook verder dan de instandhoudingsmaatregelen van artikel 6, lid 1 (EC
2000). Afgezien van de verplichting om verslechtering binnen de beschermde gebieden te voorkomen,
dienen ook maatregelen te worden getroffen voor activiteiten buiten het gebied die een negatief effect op
het gebied kunnen hebben (EC 2000). Dit wordt ook wel ‘externe werking’ genoemd. Het tegengaan van
verdere achteruitgaan (behoud) is volgens dit lid het minimum streefdoel. Het lid is van toepassing op alle
activiteiten (zowel in het verleden, heden en de toekomst) en heeft tevens betrekking op verslechtering
door natuurlijke ontwikkelingen zoals successie (Kole 2014; Min. EL&I 2011). Leden 3 en 4 hebben
betrekking op nieuwe plannen en projecten en vormen nadere uitwerking van de in lid 2 gestelde
verplichtingen.
Artikel 6, lid 3: Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer
van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op
de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of
project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken
gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben
geboden.
Zoals bovengenoemd dienen álle plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben passend
beoordeeld te worden. Dit geldt dus ook voor activiteiten of projecten die buiten het beschermde gebied
plaatsvinden, maar een negatieve invloed kunnen hebben. Ook hier is het voorzorgsbeginsel van toepassing
(EC 2000; Min. EL&I 2011).
Artikel 6, lid 4: Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de
gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet
worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te
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waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de
Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.
Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een
prioritaire soort3 is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid,
de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van
de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.
Voor de onderzoeksplicht naar betere alternatieven geeft de HR zelf geen uitwerking, maar wel is duidelijk
dat economische belangen geen grotere rol mogen spelen dan ecologische belangen (Kole 2014). Het is
onduidelijk wat bedoeld wordt met ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’, anders dan dat
private belangen uitgesloten zijn. Als compenserende maatregelen kunnen binnen en buiten het
beschermde gebied nieuwe leefgebieden worden aangelegd, habitats worden verbeterd of een nieuw
gebied aangewezen worden. Ook zijn er door de EC voorwaarden gesteld voor de compenserende
maatregelen (EC 2011). Zo dienen de maatregelen:






van toepassing te zijn op soorten en habitats waarop het plan of project een negatief effect heeft
in dezelfde biogeografische regio getroffen te worden
in functies te voorzien die vergelijkbaar zijn met de gebiedsselectie criteria
in werking te zijn op het moment dat het gebied wordt aangetast, behalve als kan worden
aangetoond dat dit niet noodzakelijk is om de samenhang van Natura 2000 te verzekeren
niet van financiële aard te zijn

4.2.4 Monitoring, rapportage en evaluatie
Als aanvulling op de verplichtingen aangaande gebiedsaanwijzing en -bescherming stelt de HR ook
verplichtingen om toe te zien of en hoe de doelstellingen nagestreefd worden. Zo zijn Europese lidstaten
verplicht om toe te zien op de staat van instandhouding van de in Bijlage I en II genoemde habitattypen en
soorten (Artikel 11). De lidstaten dienen dit volgens de EC te doen aan de hand van een
monitoringsprogramma (Min. EL&I 2011). Nadat de richtlijn is verwerkt onder nationale wet- en regelgeving
is de lidstaat conform artikel 17 verplicht om elke zes jaar aan de EC verslag te doen van:




de getroffen instandhoudingsmaatregelen
het effect van de maatregelen op de staat van instandhouding van de betreffende habitats en
soorten
de belangrijkste resultaten van het monitoringsprogramma

Daarnaast stelt de EC dat de gegevens per gebied in de Natura 2000-database door de lidstaten actueel
gehouden moeten worden (Artikel 4, lid 1; Artikel 17). Dit moet worden gedaan aan de hand van het SDF
dat ook gebruikt is voor de gebiedsaanmelding. De EC kan na de evaluatie van de bijdrage van Natura 2000
aan de kerndoelstellingen ook overwegen om de status van een beschermd gebied te ontnemen als de
natuurlijke ontwikkeling dit rechtvaardigt (Artikel 9). Tevens kunnen zo nieuwe gebieden worden
toegevoegd (Artikel 1, lid 1).

4.2.5 Overige bepalingen
Artikelen 12 t/m 16 HR bevatten specifieke (verbods)bepalingen voor de bescherming van soorten uit
bijlagen IV en V die in dit rapport niet verder behandeld worden. Verder stelt de HR in de overige bepalingen
3

Onder een ‘prioritair’ type habitat of een ‘prioritaire’ soort, wordt een habitat of soort bedoeld die gevaar loopt
te verdwijnen of bedreigd is en waarvoor de gemeenschap bijzondere verantwoordelijkheid draagt omdat een
belangrijk deel van hun natuurlijke verspreidingsgebied in het aangewezen gebied ligt (Artikel 1 HR).
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onder andere dat de lidstaten en de EC wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de kerndoelstellingen
en het toezien op de SVI dient te bevorderen (Artikel 14). Verder stelt artikel 19 dat eventuele wijzigingen
van bijlagen I t/m VI om vooruitgang in technische en wetenschappelijke ontwikkelingen op te nemen op
voorstel van de EC vastgesteld kunnen worden door de Raad met meerderheid van stemmen van de
lidstaten. Bij de uitvoering van de richtlijn dienen de lidstaten zich tevens in te zetten voor
bevolkingseducatie en voorlichting aangaande de noodzaak van de bescherming van de biodiversiteit
(Artikel 22).

4.2.6 Bijlage I en II: Mariene habitattypen en soorten
Bijlage I en II van de HR bevatten in totaal respectievelijk 231 habitattypen en 900 dier- en plantensoorten
(CLO 2013; EC 1992). Hiervan vallen 9 habitattypen onder het mariene milieu en zijn 17 soorten, waaronder
uitsluitend diersoorten, geassocieerd met een mariene leefgebied (DG Environment 2017; OCEANA) (Zie
Tabel 5).
Tabel 5. Overzicht mariene habitattypen en soorten in Bijlage I en II van de Habitatrichtlijn. Prioritaire
habitattypen en soorten zijn aangeduid met een sterretje (*).
Mariene habitattypen
H1110 – Permanent overstroomde
zandbanken
H1120 – Posedonia velden*
H1130 – Estuaria
H1140 – Slik- en zandplaten
H1150 – Lagunen
H1160 – Grote baaien
H1170 – Riffen
H1180 – Permanent onderwater
staande structuren gevormd
door weglekkende gassen
H1650 – Smalle baaien van de boreale
Oostzee
H3380 – Geheel of gedeeltelijk onder
het zeeoppervlak gelegen
grotten

Mariene soorten
S1095 – Zeeprik
S1099 – Rivierprik
S1100 – Adriatische steur*
S1101 – Europese steur*
S1102 – Elft
S1103 – Fint
S1152 – Spaanse tandkarper
S1153 – Valencia tandkarper
S1154 – Canestrini grondel
S1992 – Corfu tandkarper
S1224 – Onechte karetschildpad*
S1349 – Tuimelaar
S1351 – Bruinvis
S1364 – Grijze zeehond
S1365 – Gewone zeehond
S1366 – Mediterrane monniksrob*
S1938 – Saimaarob*

Wetenschappelijke naam
Petromyzon marinus
Lampetra fluviatilis
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Alosa alosa
Alosa fallax
Aphanius iberus
Valencia hispanica
Pomatoschistus canestrini
Valencia letourneuxi
Caretta caretta
Tursiops truncatus
Phocoena phocoena
Halichoerus grypus
Phoca vitulina
Monachus monachus
Phoca hispida bottnica

Ondanks dat ook de zalm (Salmo salar) in Bijlage II van de HR genoemd wordt, geldt de bescherming van
deze soort alleen in zoet water en niet in het mariene milieu4.

4.3 Toelichting Natura 2000 systematiek
De in de HR gestelde bepalingen, waaronder de invulling van de SDF en de monitoring, rapportage en
evaluatie verplichtingen gesteld in Artikel 17, zijn verder uitgewerkt door de EC om de inhoud van de
rapporten in de verschillende lidstaten te standaardiseren en het samenvoegen van nationale gegevens
voor het opstellen van het EU-rapport mogelijk te maken (DG Environment 2017). De uitwerking aangaande
de beoordeling van de SVI van habitattypen wordt in de volgende paragrafen toegelicht.

4.3.1 Beoordeling landelijke SVI
De SVI wordt beoordeeld over de gehele biogeografische regio van een lidstaat waarbij zowel de
habitattypen en soorten binnen de Natura 2000 gebieden als buiten de gebieden worden meegeteld (EC
2011). De beoordeling wordt om de zes jaar uitgevoerd en gerapporteerd aan de EC conform artikel 17. Het
beoordelen van de SVI voor habitattypen en soorten van bijlage I en II van de HR is noodzakelijk voor het
formuleren van instandhoudingsdoelstellingen zoals een uitbreidings-, herstel- of behoudsopgave. Hierbij
4

Zoals gesteld in bijlage II en V van de Habitatrichtlijn: ‘freshwater populations only’
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wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsmatrix opgesteld door het Habitat Comité (Bijlage IV). De
beoordeling wordt gemaakt aan de hand van de best beschikbare gegevens over de ecologische aspecten
genoemd in Tabel 6 voor de betreffende habitattypen waarbij de SVI kan worden uitgedrukt als zijnde
‘gunstig’, ‘matig ongunstig’, ‘zeer ongunstig’ of ‘onbekend’. De huidige toestand wordt tijdens de
beoordeling vergeleken met een ‘gunstige referentiewaarde’, hieronder nader toegelicht.
Een gunstige totaalbeoordeling van de SVI kan worden bereikt als alle ecologische aspecten als gunstig zijn
beoordeeld, of als voor één van de vier aspecten geen of onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar
is (EC 2011). Wanneer een of meer van de aspecten als ‘ongunstig’ wordt beoordeeld, is de totaalscore van
de SVI ook ongunstig (Bijlage IV). Hierdoor leidt een negatieve trend vaak tot een negatieve SVI. Tabel 6
geeft een uitwerking van de aspecten weer voor een ‘gunstige’ SVI. Wanneer de totaalscore van de SVI als
gunstig is beoordeeld zijn aanpassingen aan beleid en beheer niet noodzakelijk. Wanneer de score
ongunstig is, moet actie worden ondernomen om een gunstige SVI te bereiken. Bij een zeer ongunstige
score wordt het habitat of de soort serieus met uitsterven bedreigd en dienen serieuze maatregelen te
worden getroffen. Voor de bepaling van trends wordt door de EC een tijdsperiode van 12 jaar (twee
rapportage periodes) aanbevolen om een meer betrouwbare en vergelijkbare schatting van de trend te
verkrijgen (EC 2011).
Tabel 6. Doelstellingen per aspect voor een ‘gunstige’ Staat van Instandhouding (SVI) van een natuurlijk
habitattype
Aspect

Doelstellingen ‘gunstige’ SVI voor een natuurlijk habitattype

Verspreiding
(status en trends)

Areaal stabiel of toenemend EN niet kleiner dan de ‘gunstige referentie’

Oppervlakte
(status en trends)

Oppervlakte stabiel of toenemend EN niet kleiner dan de ‘gunstige
referentie’ EN geen wezenlijke verandering in het verspreidingspatroon
binnen het areaal

Kwaliteit
(structuur en functie)

Structuur en functie (inclusief typische soorten) in goede staat EN
geen wezenlijke verslechtering

Toekomstperspectief
(drukfactoren, bedreiging en
activiteiten)

De vooruitzichten zijn uitstekend of goed. De belangrijkste bedreigingen
zijn niet wezenlijk; het habitattype zal op lange termijn levensvatbaar zijn

4.3.1.1 Gunstige referentiewaarde
Om te bepalen of een habitat of soort in gunstige SVI verkeert, is de vergelijking met een gunstige
referentiewaarde noodzakelijk. De gunstige referentiewaarde is de drempelwaarde waarbij de landelijke
SVI als ‘gunstig’ kan worden beschouwd. De bepaling van de gunstige referentiewaarden wordt echter
overgelaten aan de lidstaten zelf en dient op basis van ecologische overwegingen en met de best
beschikbare kennis te worden opgesteld en aan de EC te worden gerapporteerd. Hierdoor kan verschil in
werkwijze per lidstaat zijn ontstaan. Daarbij dient de gunstige referentiewaarde in principe niet lager of
gelijk te zijn dan het jaar waarin de HR in de lidstaat in werking trad (voor Nederland 1994), aangezien veel
habitattypen juist door hun ongunstige staat onder bescherming staan van de HR (Bijlsma et al. 2014; DG
Environment 2017).
Niet alle voor alle aspecten voor het beoordelen van de SVI wordt een gunstige referentiewaarde bepaald.
Zo hebben habitattypen alleen voor de aspecten ‘Oppervlakte’ en ‘Verspreiding’ een gunstige
referentiewaarde. De SVI voor deze aspecten kan pas als gunstig worden beoordeeld als de waarde van de
huidige toestand van het desbetreffende habitat gelijk is of groter is dan de gunstige referentiewaarde.
Voor de aspecten ‘Kwaliteit’ en ‘Toekomstperspectief’ moet worden gekeken naar de huidige status. Zo
stelt de beoordelingsmatrix voor ‘Kwaliteit’ dat als meer dan 25% van het oppervlak van het habitattype is
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beoordeeld als zijnde ongunstig dan wordt de SVI als ‘zeer ongunstig’ beoordeeld, maar voor de andere
scores is geen kwantitatief criterium opgesteld. Wel wordt aangeraden om een drempelwaarde van 90%
van het habitattype in goede conditie te nemen om de SVI voor kwaliteit (structuur en functie) als gunstig
te beoordelen. Daarnaast dienen ook de trends in stabiel of toenemend te zijn voor een gunstige
beoordeling van kwaliteit (DG Environment 2017). De bepaling van gunstige referentiewaarden in
Nederland, inclusief de bepaling van typische soorten en de gunstige referentiewaarden voor de
onderwaterhabitattypen in de Nederlandse Waddenzee, worden respectievelijk toegelicht in Hoofdstuk 5,
paragraaf 3.2 en Hoofdstuk 6, paragrafen 3 en 4.

4.3.2 Beoordeling Natura 2000 gebieden
Voor zowel de gebiedsaanmelding als voor het actualiseren van de gegevens van de Natura 2000 gebieden
wordt gebruik gemaakt van het SDF. Hierin wordt aan de EC gerapporteerd welke habitattypen en soorten
van communautair belang voorkomen in de Natura 2000 gebieden, wat hun conditie is en wat het belang
van de gebieden is voor deze habitattypen en soorten. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van
een door de EC opgestelde systematiek. Hierbij wordt een beoordeling gemaakt aan de hand van
ecologische criteria zoals gesteld in Bijlage III, fase I (Zie Box 4) en door de lidstaten opgestelde maatlatten.
De inhoud van de maatlatten voor Nederland wordt behandeld in Hoofdstuk 5, paragraaf 3.2. Tevens moet
voor het totaal van de beoordeelde criteria een indicatie van de kwaliteit van de gegevens worden gegeven
(EC 2011). Elk beoordelingsaspect wordt gescoord in drie categorieën. De algemene beoordeling wordt
bepaald op basis van de scores in de andere categorieën. Hiervoor worden de scores A (uiterst waardevol),
B (waardevol) en C (beduidend) gebruikt (Janssen et al. 2014).
Box 4. Criteria en toelichting voor gebiedsbeoordeling (Bijlage III, fase I Habitatrichtlijn)
Criteria en toelichting ter beoordeling van een gebied voor natuurlijke habitattypen:



Representativiteit:



Relatieve oppervlakte:



Behoudsstatus:

Mate van instandhouding van de structuur en functies van het
betrokken type natuurlijke habitat en herstelmogelijkheid



Algemene beoordeling:

Betekenis van het gebied voor de instandhouding van het
betrokken type natuurlijke habitat

Hoe ‘typisch’ is een habitat in het gebied voor het
desbetreffende habitattype
Het bestreken oppervlakte van het habitat in het gebied ten
opzichte van het totale door dit habitat bestreken oppervlakte
op het nationale grondgebied (%)

4.3.2.1 Behoudsstatus habitattypen
De behoudsstatus wordt, in tegenstelling tot de SVI, beoordeeld op gebiedsniveau en gescoord in de
klassen: A (uitstekend), B (goed) en C (beduidend). Dit criterium omvat respectievelijk drie en twee
verschillende subcriteria voor habitattypen die verder worden gescoord in drie klassen. De uitwerking van
de subcriteria voor een ‘uitstekende’ behoudsstatus voor habitattypen staan omschreven in Tabel 7 (EC
2011). De beoordeling moet in alle gevallen worden uitgevoerd door een ervaren deskundige.

Tabel 7. Subcriteria voor een uitstekende behoudsstatus voor habitattypen
Subcriteria

Doelstellingen voor een uitstekende behoudsstatus
(A) van natuurlijke habitattypen

(i) Mate van instandhouding van de structuur

Uitstekende structuur

(ii) Mate van instandhouding van de functies

Uitstekende vooruitzichten
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(iii) Herstelmogelijkheid

Herstel gemakkelijk

Habitattypen worden beoordeeld op de mate van instandhouding van de structuur (i), functies (ii) en
herstelmogelijkheid (iii). Voor de beoordeling van de structuur van natuurlijke habitattypen moet de huidige
structuur vergeleken worden met wetenschappelijke informatie en gegevens. Wanneer deze als
‘uitstekend’ wordt beoordeeld, wordt automatisch de behoudsstatus als ‘uitstekend (A)’ beoordeeld en is
evaluatie van de andere subcriteria niet nodig. De mate van instandhouding van de functies wordt
geïnterpreteerd als de vooruitzichten (potentiële slaagkans) voor de instandhouding van de structuur van
het habitattype in dat gebied. Voor subcriteria herstelmogelijkheid van het habitattype moet eerst
geïnventariseerd worden of alle informatie voorhanden is en of het herstel vanuit het oogpunt van
natuurbehoud verantwoord is (EC 2011; Janssen et al. 2014).

4.4 Status en doelrealisatie
De Europese Unie heeft zich in 2001 ten doel gesteld om verlies en achteruitgang van de biodiversiteit te
stoppen voor 2010. In 2010 is de doelstelling opnieuw geformuleerd voor 2020 waarin als eerste punt wordt
gestreefd naar 100 procent meer habitattypen en 50 procent meer soorten in een gunstige SVI te brengen
(EC 2011). De VHR vormt hiervoor een belangrijk instrument. Echter, uit de 2007-2012 rapportage aan de
EU is gebleken dat slechts 16% van de Europese habitattypen en 23% van de Europese soorten in die
periode in een gunstige SVI verkeert (Zie Fig. 19). Daarnaast is ten opzichte van de eerste rapportageperiode
(2001-2006) de SVI van in totaal 30% van de habitattypen en 22% van de soorten op EU niveau verslechterd.
Om het streefdoel voor 2020 momenteel nog te kunnen behalen moeten voor alle lidstaten samen 34% van
de habitattypen, 25% van de soorten en 78% van de vogelsoorten in een gunstige SVI verkeren (EEA 2015).
Uit de door de Europese Unie uitgevoerde Fitness Check, om het functioneren van de VHR (en daarmee
Natura 2000) in de lidstaten te evalueren, is dan ook geconcludeerd dat de natuurrichtlijnen van de VHR
voldoen, maar dat de uitvoering van de richtlijnen in de lidstaten te wensen overlaat (EC 2016). Ook voor
Nederland is dit het geval (Zie paragraaf 5.4; Fig. 19). De beoordeling is gedaan aan de hand van de vijf
criteria omschreven in Tabel 8 (Broekmeyer & Pleitte 2015):
Tabel 8. Beoordelingscriteria Fitness Check met toelichting en beknopte conclusies (European Commission 2016)
Beoordelings criteria

Toelichting

Conclusie

Effectiviteit en doeltreffendheid

Zijn de doelen bereikt?

Slecht

Efficiëntie en doelmatigheid

Zijn de kosten redelijk?

Redelijk

Coherentie of samenhang

Zijn er tegenstrijdigheden met ander beleid?

Goed

Relevantie

Is EU-actie nog steeds noodzakelijk?

Ja

EU toegevoegde waarde

Heeft de actie nog waarde op EU niveau?

Groot
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Figuur 19. Staat van Instandhouding van habitattypen in Europa, 2007-2012. Bron: Annexes
State of Nature report (EEA 2015)
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5. Natura 2000 in Nederland
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het Natura 2000 beleid op nationaal niveau. Hierbij wordt
een overzicht gegeven van de Nederlandse implementatie van Natura 2000 met betrekking op de landelijke
beschermingsbepalingen,
doelenen
beoordelingssystematiek
omtrent
de
Nederlandse
onderwaterhabitattypen. Dit hoofdstuk draagt daarmee bij aan de beantwoording van deelvragen 3 en 4.

Een mooie verzameling van schelpen (Richel)
Foto: Nina Fieten

Kernpunten
 De implementatie van Natura 2000 in Nederland is moeizaam verlopen
 Het Natura 2000 beheerplan en de vergunningplicht vormen respectievelijk de invulling van de
door de Habitatrichtlijn gestelde positieve- en preventieve beschermingsverplichting
 De Wet natuurbescherming biedt geen nadere toelichting of definitie van de onder andere de
begrippen ‘significant effect’ en biedt geen criteria voor de toetsing hiervan (‘passende
beoordeling’)
 Het instandhoudingsaspect ‘Kwaliteit’ wordt vaag omschreven en beoordeeld
 Nederland heeft veel selectiecriteria opgesteld voor de bepaling en beoordeling van ‘Typische
soorten’ (Zoals het enkel bepalen van aan- afwezigheid; te monitoren binnen huidige
programma’s; geen exoten; geen zeldzame/verdwenen soorten)
 De instandhoudingsdoelen in Nederlandse Natura 2000 gebieden worden niet behaald

61

5.1 Gebiedsaanmelding en aanwijzing
Door het relatief kleine oppervlakte, de hoge bevolkingsdichtheid, de grote bedrijvigheid en de daarbij
komende belangen is de implementatie van Natura 2000 in Nederland niet geheel voorspoedig verlopen.
Al bij het opstellen en aanmelden van de nationale lijst heeft Nederland vertraging opgelopen. In 1996 en
1998 heeft Nederland een lijst ingediend met een beperkt aantal gebieden, die door de EC als onvoldoende
werd beschouwd om tot een gunstige SVI te komen voor de betreffende habitattypen en soorten. Als gevolg
heeft Nederland de definitieve lijst pas in 1999 bij de EC aangemeld, 4 jaar na de uiterste inleverdatum (21
mei 1995). Mede als gevolg hiervan is de communautaire lijst met een vertraging van 6 jaar in 2004
gepubliceerd door de EC (Min. EL&I 2011). Voor de aanmelding zijn 52 habitattypen en 36 soorten van
Bijlage I en II van de HR opgenomen in de Nederlandse referentielijst (Janssen et al 2014; Ottburg & Janssen
2014). In 2007 is vervolgens de gebiedsaanwijzing onder Nederlandse wetgeving van start gegaan. In
Nederland zijn momenteel 166 Natura 2000 gebieden aangewezen, waarvan 162 gebieden op het land of
in de kustzone en 4 gebieden in de Noordzee. Bijna alle gebieden zijn per juli 2017 definitief aangewezen.
De aanmelding van de Waddenzee als Natura 2000 gebied en de betreffende habitattypen en soorten
worden grotendeels verder behandeld in Hoofdstuk 6. De huidige gebieden omvatten een oppervlakte van
zo’n 2 miljoen hectare waarvan 83% bestaat uit openwater en kustwater (Zie Fig. 19). Het grootste deel van
de Natura 2000 gebieden valt onder het Natuur Netwerk Nederland (Voorheen Ecologische Hoofd Structuur
(EHS)). Dit is een samenhangend netwerk van natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn door de
werving en het beheer van tussenliggende (landbouw)grond (CLO 2017).

Figuur 20. Nederlandse Natura 2000 gebieden (clo.nl)

5.2 Nederlandse procedure en uitvoering
De procedure voor de implementatie van Natura 2000 in Nederland is in grote lijnen vertaald vanuit de
bepalingen gesteld in de Habitatrichtlijn. Het nakomen van de richtlijnverplichtingen is de
verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf. Daartoe is voor sommige bepalingen ruimte gelaten voor eigen
invulling. De implementatie van de VHR in Nederland kan worden onderverdeeld in a) de implementatie
van de VHR in de Nederlandse wetgeving en b) de uitvoering van de wetgeving in de praktijk. De
internationale richtlijn verplichtingen zijn in Nederland juridisch geïmplementeerd in de Wet
natuurbescherming (Wnb) (2017) (Paragraaf 5.2.2). Voor de procedure en uitvoering van Natura 2000 in
Nederland kunnen na het aanmelden van een gebied bij de Europese Unie onder de Habitatrichtlijn de
volgende stappen worden onderscheiden die in de volgende paragrafen verder worden toegelicht
(Broekmeyer & Pleijte 2015; Min. LNV 2006):
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1) Het vaststellen van prioriteiten (het formuleren van instandhoudingsdoelstellingen)
2) de aanwijzing van het gebied als Natura 2000 gebied onder Nederlandse wetgeving met een
aanwijzingsbesluit
3) het opstellen van een beheerplan voor het gebied en uitvoeren van beheermaatregelen
4) het beschermen van habitattypen en soorten door toetsing, vergunningverlening en handhaving

5.2.1 Samenhang doelen, aanwijzing en documentatie
De verplichting van artikel 4, lid 4 HR, om gebieden aan te wijzen en prioriteiten vast te stellen aangaande
het behoud of herstel van een gunstige SVI voor habitattypen en soorten van communautair belang, is
vastgelegd in artikel 2.1, leden 1 t/m 7 Wnb. Nederland heeft ervoor gekozen om als invulling voor de
verplichting van ‘het vaststellen van prioriteiten’, instandhoudingsdoelstellingen te formuleren zoals
vastgesteld in lid 4:
Artikel 2.1, lid 4: Een besluit als bedoeld in het eerste lid bevat instandhoudingsdoelstellingen voor
het gebied. Daartoe behoren in elk geval de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van:
a. de leefgebieden voor vogelsoorten, voor zover nodig ter uitvoering van de Vogelrichtlijn, of
b. de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, voor zover nodig ter uitvoering van de
Habitatrichtlijn.’
Als leidraad voor de implementatie van Natura 2000 en de doelenformulering is in 2006 is door het
Ministerie van LNV het Natura 2000 doelendocument opgesteld met hulp van deskundigen,
terreinbeheerders, beschikbare gegevens en expert judgement. In het doelendocument wordt het relatieve
belang van de Nederlandse natuur omschreven en wordt de landelijke SVI van habitattypen en soorten
vastgesteld. Tevens worden de belangrijkste kernopgaven omschreven en worden de
instandhoudingsdoelstellingen op landelijk niveau geformuleerd en toegelicht (Zie paragraaf 5.3.1). Per
habitattype of soort wordt hier omschreven of behoud dan wel verbetering nodig is (Min. LNV 2006). Het
doelendocument vormt daarnaast het beleidskader voor de Natura 2000 aanwijzingsbesluiten en geeft
sturing aan de Natura 2000 beheerplannen (Zie Fig. 20). Zoals genoemd in de inleiding wordt het
doelendocument binnenkort geëvalueerd waarna indien noodzakelijk wijzigingen in doelen en
aanwijzingsbesluiten kunnen worden gemaakt.

Figuur 21. Overzicht van de onderlinge samenhang van de Habitatrichtlijn en Nederlandse Natura 2000
beleidsdocumenten die betrekking hebben op de Waddenzee in relatie tot de formulering van de
instandhoudingsdoelstellingen en verantwoordelijkheden
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Naast het doelendocument zijn bijbehorende profielendocumenten voor de te beschermen habitattypen
en soorten opgesteld. De profielen bevatten een verzameling van objectieve wetenschappelijke informatie
over de betreffende habitattypen en soorten op basis waarvan keuzes in het doelendocument en de
aanwijzingsbesluiten kunnen worden gemaakt (Zie Fig. 19). In de profielen wordt nader toelichting gegeven
op de verschillende ecologische kenmerken en definitie van de betreffende habitattypen en soorten, het
relatieve belang, de ecologische vereisten en de beoordeling van de landelijke SVI. De profielen zijn levende
documenten die aangepast kunnen worden aan de hand van nieuwe kennis (Min. EZ 2014). De systematiek
van de doelenformulering en profielendocumenten wordt verder behandeld in paragraaf 5.3.
De minister van LNV is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een gebied als Natura 2000 gebied. Dit
wordt formeel gedaan met het aanwijzingsbesluit. Hierin staat volgens wettelijke verplichting de exacte
begrenzing van het gebied omschreven en welke instandhoudingsdoelstellingen voor de betreffende
habitattypen en de habitats van soorten op gebiedsniveau gerealiseerd moeten worden (Artikel 2.1, lid 1
Wnb). Voordat een gebied definitief wordt aangewezen kan door burgers en belanghebbenden een
zienswijze voor het ontwerp-aanwijzingsbesluit ingediend worden conform de Algemene wet
bestuursrecht. Tegen het definitieve aanwijzingsbesluit kan in beroep worden gegaan bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vervolgens kan een aanwijzingsbesluit worden gewijzigd met
een wijzigingsbesluit. Voor het wijzigingsbesluit geldt dezelfde procedure als voor het aanwijzingsbesluit
(Artikel 2.3, lid 1 Wnb).
In het beheerplan worden de doelstellingen uit het aanwijzingsbesluit verder uitgewerkt in ‘omvang’,
‘ruimte’ en ‘tijd’. Daarbij worden tevens de beschermingsmaatregelen beschreven die nodig zijn om de
doelen te bereiken. Het beheerplan wordt in het algemeen opgesteld door betrokken overheden en andere
belanghebbende partijen waarbij nauw overleg plaatsvindt. Ook bij het beheerplan kan een zienswijze
ingediend worden en kan in beroep worden gegaan (Artikel 2.3, lid 1 Wnb).

5.2.2 De Wet Natuurbescherming
In Nederland zijn de internationale verplichtingen vanuit de VHR juridisch geïmplementeerd in de Wet
natuurbescherming. De Wet natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet
(Nbw) (1998) (gebiedsbescherming), Flora- en Faunawet (1998) (soortbescherming) en de Boswet (1961)
(bosbescherming). Hiermee zijn de gebiedsbeschermende- en soortbeschermende componenten uit de
VHR samengevoegd, waarbij de bepalingen betreffende Natura 2000 gebieden staan omschreven in
artikelen 2.1 t/m 2.11 Wnb. Het doel van de verandering naar de nieuwe wet kan worden samengevat in
de volgende punten (Ecogroen 2017):
1) bescherming van de biodiversiteit in Nederland
2) decentralisatie van verantwoordelijkheden
3) vereenvoudiging van regels
De nieuwe Wnb is daarbij gericht op de volgende doelstellingen omschreven in Artikel 1.10, lid 1 Wnb:
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het
behoud en herstellen van de biologische diversiteit;
b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
maatschappelijke functies, en
c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle
landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische
betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies
De belangrijkste veranderingen in de Wnb in vergelijking met de Nbw die van invloed kunnen zijn op de
effectiviteit van de huidige natuurbescherming worden nader geanalyseerd in paragraaf 7.3.
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5.2.3 Gebiedsbescherming
Naar aanleiding van de geformuleerde doelstellingen moeten vervolgens maatregelen worden getroffen
om aan de positieve- (Artikel 6, lid 1 HR) en preventieve beschermingsverplichting (Artikel 6, lid 2) van de
HR te voldoen. Dit is juridisch vastgelegd in artikel 2.2 leden 1 en 2 Wnb, waarmee het beheerplan (positieve
beschermingsmaatregel) en de vergunningplicht (preventieve beschermingsmaatregel) gewaarborgd zijn
(Zie Fig. 21):
Artikel 2.2, lid 1: Gedeputeerde staten dragen ervoor zorg dat in hun provincie
instandhoudingsmaatregelen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn worden
getroffen die nodig zijn voor Natura 2000-gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor
de onderscheiden gebieden.
Artikel 2.2, lid 2: Gedeputeerde staten dragen ervoor zorg dat in hun provincie passende
maatregelen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn worden getroffen die nodig
zijn voor Natura 2000-gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de onderscheiden
gebieden.

Figuur 22. Overzicht van de juridische implementatie van de beschermingsverplichting van de
Habitatrichtlijn (HR) in de Nederlandse wetgeving.

5.2.3.1 Beheerplan
De verplichting tot het opstellen van een beheerplan voor een Natura 2000 gebied zoals gesteld in artikel
2.3, leden 1 t/m 6, kan gezien worden als de Nederlandse vertaling van de verplichting uit artikel 6, lid 1 HR
om de nodige (positieve) instandhoudingsmaatregelen te treffen. Het is verplicht om in het beheerplan
minimaal de maatregelen die nodig zijn om de doelen te behalen en de beoogde resultaten van de
maatregelen te omschrijven (Artikel 2.3, lid 2 Wnb). Het beheerplan moet binnen 3 jaar na definitieve
aanwijzing van het Natura 2000 gebied opgesteld worden en is geldig voor een periode van 6 jaar waarna
het herzien of verlengd kan worden (Artikel 2.3, lid 4 Wnb). Tevens kan het beheerplan gewijzigd worden
in de periode waarvoor het is opgesteld (Artikel 2.3, lid 6 Wnb). Het beheerplan fungeert in de praktijk als
het implementatieprogramma voor het natuurbeheer van het gebied en wordt beschouwd als kader voor
vergunningverlening en het reguleren van bestaande activiteiten in het gebied (Kole 2014).
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5.2.3.2 Vergunningplicht
In Nederland is de vergunningplicht (Artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb) de belangrijkste implementatie van de
preventieve gebiedsbeschermende bepalingen in de HR (Artikel 6, leden 2 t/m 4 HR). Zo stelt artikel 2.7, lid
1:
‘Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een
Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met
uitzondering van het negende lid.’ (Artikel 2.7, lid 1 Wnb)
Het is daarbij verboden om:
‘zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten
die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke
habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect
kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen’ (Artikel 2.7, lid 2 Wnb).
Dit geldt ook voor projecten buiten het gebied die een effect op het gebied kunnen hebben (externe
werking). Doordat in zowel de HR als de Nbw geen nadere definities zijn gegeven van belangrijke begrippen,
wat naar voren is gekomen tijdens de kokkelvisserijzaak5, is uiteindelijk op Europees niveau door het Hof
van Justitie (Hvj EG) over de meeste prejudiciële vragen duidelijkheid verschaft in het kokkelvisserij-arrest
en andere jurisprudentie (pers. comm A. Wouda). Naar aanleiding van het kokkelvisserijarrest (HvJ EG 2004)
kan gesteld worden dat er sprake is van een significant verstorend effect als de activiteit afbreuk doet aan
het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000 gebied (Broekmeyer et al. 2008). Om
deze mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen en te voorkomen wordt als
vertaling van artikel 6, lid 3 in de HR een Habitattoets uitgevoerd bestaande uit een voortoets en een
passende beoordeling. De voortoets wordt uitgevoerd om te bepalen of een passende beoordeling
noodzakelijk is. Hierin worden door de initiatiefnemer alle activiteiten zowel binnen als buiten het gebied
omschreven met de te verwachte negatieve effecten voor het gebied (Backes et al. 2007). Wanneer
significante negatieve gevolgen voor een Natura 2000 gebied niet kunnen worden uitgesloten maakt het
bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanvrager van de vergunning voor een plan of project:
‘…een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied’ (Artikel 2.8, lid 1 Wnb).
Volgens de Wnb ingevolge de HR zijn er geen specifieke criteria voor deze passende beoordeling. Wel is
naar voren gekomen uit het kokkelvisserij arrest dat voor de passende beoordeling ‘op basis van de beste
wetenschappelijke kennis een inventarisatie gemaakt wordt van alle aspecten van een plan of project die
afzonderlijk of in combinatie (cumulatie) significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van
het gebied kunnen hebben’ (HvJ EG 2004). Hierbij is wederom het voorzorgsbeginsel van toepassing en
moet ook met cumulatieve effecten rekening gehouden worden door een zogenoemde cumulatietoets
(Broekmeyer & Sanders 2013). Wanneer de Habitattoets negatief uitvalt, kan alleen toestemming voor het
plan of project worden gegeven als aan de voorwaarden van Artikel 2.8, lid 4 Wnb (overeenkomstig met
artikel 6, lid 4 HR) is voldaan met de ADC-toets:

5

Tijdens de kokkelvisserijzaak zijn de Waddenvereniging en de Vogelbescherming in beroep gegaan tegen een
vergunningverlening door het ministerie van LNV voor kokkelvisserij in de Waddenzee
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i.
ii.
iii.

er zijn geen Alternatieve oplossingen,
er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang en
de nodige Compenserende maatregelen worden getroffen.

Daarnaast is de vergunningplicht niet van toepassing als (Artikel 2.9, leden 1 t/m 5):






het project of de activiteit wordt uitgevoerd conform een beheerplan of waarvoor een passende
beoordeling is uitgevoerd en deze door het vergunningverlenende orgaan is vastgesteld met
instemming
het project of de activiteit al bekend is of was op de referentiedatum 31 maart 2010
(overeenkomstig artikel 19d, lid 2 Nbw: ‘bestaand gebruik’)
het project of de activiteit bij provinciale verordening is aangewezen als bepaalde categorie en het
voldoet aan de bijbehorende regels
een programma is vastgesteld dat betrekking heeft op Natura 2000 gebieden en het project of de
activiteit voldoet aan de programma voorwaarden

5.2.3.3 Bevoegd gezag
Voor de Waddenzee stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met als uitvoerend orgaan
Rijkswaterstaat (RWS), het beheerplan vast in samenwerking met andere betrokken overheden. Tevens is
het ministerie van IenW en dus RWS op basis van de Wnb per 1 januari 2017 verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de maatregelen die gericht zijn op de instandhoudingsdoelstellingen (Artikel 2.10, lid 1.a;
Memo beheer en eigendom WZ). Momenteel worden de meeste maatregelen echter nog uitgevoerd door
de provincies (Pers. comm. A. Blok).
De drie Waddenprovincies (Noord-Holland, Friesland en Groningen) zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk
voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen en bepalen hiermee wat wel en niet mag aangaande
Natura 2000 gebiedsbescherming. Per 1 januari 2017 zijn hier ook de ontheffingen betreffende
soortbescherming bijgekomen. Ook zijn provincies verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.
Wanneer er sprake is van nationale belangen of activiteiten in gebieden die niet provinciaal zijn ingedeeld
zoals sleepnetvisserij, niet-handmatige schelpdiervisserij en delfstoffenwinning, wordt het bevoegd gezag
overgedragen aan de minister van LNV. De handhaving gebeurt door de schepen van de Rijksoverheid
Waddenunit (Artikel 1.3 Wnb; Besluit natuurbescherming).

5.3 Toelichting Nederlandse Natura 2000 systematiek
Zoals eerder genoemd heeft Nederland gekozen voor een bepaalde systematiek aangaande de formulering
van instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en soorten in de HR Bijlagen. De volgende paragrafen
geven nadere toelichting op de doelensystematiek van het doelendocument en aspecten aangaande de
beoordeling van de kwaliteit van een habitattype als achtergrond voor Hoofdstuk 6 waar de landelijke en
gebiedsdoelstellingen, de SVI en beoordelingscriteria en de beleidskeuzes die gemaakt zijn ten opzichte van
de onderwaterhabitattypen in de Waddenzee worden behandeld.

5.3.1 Natura 2000 doelendocument
Het doelendocument (2006) werkt vanuit de gedachtes ‘duidelijkheid bieden’, ‘richting geven’ en ‘ruimte
laten’. Zo dienen de doelen op gebiedsniveau sturend te zijn voor de bescherming en het beheer van het
gebied en tegelijkertijd ruimte te geven om de doelen op lokaal niveau in het beheerplan te concretiseren
in ‘omvang, ruimte en tijd’. De instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd in het doelendocument
voor de habitattypen en soorten die op de Nederlandse Natura 2000 lijst in 2004 zijn toegestuurd aan de
EC.
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Om duidelijkheid te bieden voor de formulering en keuzes ten opzichte van de Nederlandse Natura 2000
doelenstellingen zijn acht hoofdlijnen opgenomen (zie Doelendocument (2006), paragraaf 2.2). Hierin
wordt gesteld dat doelstellingen:
1. Maximaal aansluiten bij het nationale beleid, met name het realiseren van de Ecologische
Hoofdstructuur
2. Haalbaar en betaalbaar zijn zonder disproportionele lasten voor burgers en de economische sector
3. Bestaande kwaliteit en omvang in Nederland en in concrete gebieden handhaven en waar nodig in
een gunstige staat van instandhouding brengen
4. Een hogere inzet nastreven voor habitattypen en soorten die onder druk staan en waarvoor
Nederland relatief belangrijk is
5. Een minder hoge inzet nastreven als van Nederland redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat
een bepaalde soort of een bepaald habitattype (op die plaats) op lange termijn binnen Nederland
in een gunstige staat van instandhouding kan worden gebracht
6. In de tijd robuust geformuleerd zijn om te kunnen anticiperen op natuurlijke dynamiek en
klimaatverandering
7. Voldoende sturend zijn voor de bescherming én het beheer van de gebieden, zonder dat ze ruimte
voor concretisering op lokaal niveau volledig wegnemen.
8. Bij de vaststelling van doelstellingen wordt uitgegaan van de bestaande budgetten van beheer

5.3.1.1 Strategisch lokaliseren
Nederland heeft gekozen om doelstellingen ‘strategisch te lokaliseren’. Nederland stelt dat alle
gebiedsdoelstellingen samen met opgaves buiten de Natura 2000 gebieden bijdragen aan de landelijke
doelstelling voor een habitattype of soort. Bij strategisch lokaliseren wordt op efficiënte wijze toegewerkt
naar het landelijke doel door voor een gebied waar verbetering met een zo min mogelijke inspanning te
realiseren is een grotere relatieve bijdrage te vragen dan voor gebieden waar dit lastig te realiseren is. Zo
wordt een behoudsdoelstelling geformuleerd als de bijdrage van het gebied voldoende is voor de realisering
van een gunstige SVI op landelijk niveau of als de kosten voor het verbeteren van het gebied niet opwegen
tegen de baten van de bijdrage van het gebied aan het doel op landelijk niveau of als verdere verbetering
van de ecologische vereisten niet haalbaar is, ondanks de verminderde instandhouding van het habitattype
of de soort in dat gebied. Deze werkwijze is door de Raad van State geaccepteerd (Min. EZ. 2011). De
relatieve bijdrage voor de onderwaterhabitattypen in de Waddenzee worden behandeld in Hoofdstuk 6.

5.3.1.2 Richting geven en ruimte laten
Voor het stellen van prioriteiten en richting te geven aan de aanwijzingsbesluiten en beheerplannen worden
kernopgaven voor het gebied geformuleerd waarin de belangrijkste bijdrage van het gebied voor het Natura
2000 netwerk wordt omschreven. Daarnaast wordt voor de doelen aangegeven of de situatie in het gebied
volstaat met behoud, of dat er verbetering nodig is. In sommige gevallen is een ‘sense of urgency’ (SoU)
toegekend wanneer er binnen 10 jaar een onherstelbare situatie kan ontstaan voor het gebied.
Maatregelen dienen hierbij zo snel mogelijk gerealiseerd te worden. Daarnaast wordt in een beperkt geval
aangegeven welke habitattypen en soorten mogen afnemen ten gunste van andere habitattypen en
soorten. Tevens zijn in sommige gevallen complementaire doelen geformuleerd voor habitattypen en
soorten waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in Europees verband. Zoals eerder
gesteld is deze bepaling in de huidige Wnb niet meer opgenomen (zie Paragraaf 5.2.2).
In het beheerplan wordt ruimte gelaten om de doelen, maatregelen en de rol van actoren nader uit te
werken. De mate van ruimte is afhankelijk van de kenmerken van het habitattype of de soort. Als een soort
bijvoorbeeld specifieke eisen stelt aan zijn omgeving moeten ook specifieke maatregelen getroffen worden
en is er dus minder ruimte. Deze benaderwijze biedt volgens het doelendocument de mogelijkheid om bij
nieuwe kennis of inzichten aanpassingen te maken in het type maatregelen of het tijdsbestek waarin de
maatregelen voor het gebied getroffen moet worden. Zowel bij het bepalen van de maatregelen als het
toekennen van verbeterdoelstellingen wordt het principe van strategisch lokaliseren toegepast.
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5.3.1.3 Aanpak landelijke en gebiedsdoelstellingen Natura 2000
Voor de formulering van de landelijke Natura 2000 doelen en doelen op gebiedsniveau is gebruik gemaakt
van twee proceslijnen. Proceslijn 1 is gericht op habitattypen en soorten met als resultaat een overzicht van
het relatief belang en de SVI, conform de HR en geformuleerde doelen op landelijk niveau. Proceslijn 2 is
gericht op gebieden, met als uitkomst doelen op gebiedsniveau. In Tabel 9 zijn de stappen van de proceslijn
inclusief bijbehorende documenten weergegeven.
Tabel 9. Proceslijnen voor de formulering van Natura 2000 doelen op landelijk- en gebiedsniveau
Proceslijn 1: Habitattypen en soorten
Nadere interpretatie
Stap 1: definiëring van habitattypen en soorten
(Natura 2000 profielen)
Beoordelingen
Stap 2: bepaling relatief belang binnen EU
Stap 3: beoordeling SVI
Opgaven en doelen
Stap 4: definiëring verbeteropgaven
Stap 5: formulering doelen op landelijk niveau

Proceslijn 2: Gebieden
Focus
Stap 1: toedeling gebieden aan Natura 2000
landschap
Stap 2: formulering kernopgaven
Stap 3: toedeling van kernopgaven aan gebieden
Analyse
Stap 4: inschatting haalbaarheid
Stap 5: inschatting zwaarte opgave
Synthese
Stap 6: formulering gebiedsdoelen
(gebiedendocumenten verder vertaald naar
de aanwijzingsbesluiten)

Relatief belang
Het relatief belang is de mate waarin Nederland een bijdrage kan leveren aan het bereiken van een gunstige
staat van instandhouding van habitattypen en soorten op Europees niveau. Het relatief belang wordt
bepaald door de ligging van Nederland binnen het verspreidingsgebied, het aandeel dat de Nederlandse
habitattypes bijdragen aan het oppervlakte van deze habitattypen op Europees niveau en de bijdrage aan
ecologische variatie op Europese schaal. Nederland is van zeer groot relatief belang voor ongeveer de helft
van alle habitattypen en een derde van de soorten (Voor details zie Doelendocument).
Landelijke doelen
De landelijke doelen voor habitattypen en soorten worden opgesteld naar aanleiding van de bepaling van
het relatief belang binnen Europa en de beoordeling van de SVI. Er zijn alleen doelen opgesteld voor
habitattypen en soorten die tijdens de aanmelding in ‘meer dan verwaarloosbare mate’ aanwezig waren.
Voor habitattypen betekent dit dat vegetaties die bij het habitattype behoren niet aan het minimum
oppervlakte voldoen (100 m²). Soorten zijn verwaarloosbaar aanwezig als zij geen populatie vormen (Min.
EZ. 2011).
Een instandhoudingsdoelstelling kan zowel ‘behoud’, ‘uitbreiding’ of ‘verbetering’ omvatten. In principe
wordt bij een gunstige SVI het instandhoudingsdoel in termen van behoud geformuleerd. Bij een ongunstige
SVI wordt in principe een verbeteropgave gesteld, die op verschillende manieren geformuleerd kan worden:


Uitbreiding van oppervlakte van een habitattype of omvang leefgebied van een soort




Verbetering van de kwaliteit van een habitattype, of van het leefgebied van een soort
Verbetering van de ruimtelijke samenhang van het habitattype of het leefgebied van een soort
door verbinding, door verbetering van de verspreiding

In sommige gevallen zijn echter uitzonderingen gemaakt, zoals wanneer een herstelopgave niet als
realistisch beschouwd wordt of als dit alleen in een bepaald deel van Nederland realistisch is (strategisch
lokaliseren). Uitbreiding of verbetering kan, naast het treffen van instandhoudingsmaatregelen ook door
dynamische processen plaatsvinden. Daarnaast betekent instandhouding niet per se dat elk habitattype of
elke soort steeds in dezelfde omvang of in dezelfde omgeving aanwezig hoeft te zijn. Bij de
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instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen op landelijk niveau zijn de aspecten ‘Verspreiding’,
‘Oppervlakte’ en ‘Kwaliteit’ meegenomen.

Gebiedsdoelen
In de eerste plaats zijn de Natura 2000 gebieden toebedeeld aan een van de acht verschillende Natura 2000
‘landschappen’ 6 voor het hanteerbaarder maken van de toekenning van doelen op gebiedsniveau. Elk
landschap levert een specifieke bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit in Europa. Vervolgens
zijn kernopgaven voor de landschappen opgesteld waaruit prioriteiten en verschillen tussen gebieden
duidelijk worden, waarna de kernopgaven voor gebieden zijn opgesteld waar duidelijk wordt welk gebied
de grootste bijdrage levert. Voor het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen voor een gebied is net
als bij de landelijke doelstellingen niet uit gegaan van een bepaald referentie jaar. In plaats hiervan is
gekeken naar de huidige SVI op landelijk niveau en naar het minimale benodigde oppervlak van een
habitattype en het minimaal benodigde aantal soorten om op landelijk niveau een gunstige staat van
instandhouding te bewerkstelligen (Nota van antwoord). Ook hier is het begrip strategisch lokaliseren van
toepassing. Bij de formulering van de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen op gebiedsniveau is
het aspect ‘Verspreiding’ niet meegenomen.

5.3.2 Beoordeling SVI: kwaliteitsaspecten
Zoals genoemd in paragraaf 4.3, dient de landelijke Staat van Instandhouding voor habitattypen beoordeeld
te worden aan de hand van de aspecten ‘Verspreiding’, ‘Oppervlakte’, ‘Kwaliteit’ (structuur en functie) en
‘Toekomstperspectief’. Nederland heeft hier zelf ruimte in gehad om gunstige referentiewaarden voor de
aspecten ‘Verspreiding’ en ‘Oppervlakte’ te bepalen voor de beoordeling van de SVI van een habitattype.
Een voorwaarde daarbij is dat de referentiewaarde ten minste gelijk dient te staan aan de situatie in 1994,
waarin de HR in Nederland in werking trad (Bijlsma et al. 2014). De specifieke referentiewaarden voor de
onderwaterhabitattypen in de Waddenzee worden behandeld in paragrafen 6.3.1.3 en 6.4.1.3. Voor details
over de methode voor het vaststellen van de gunstige referentiewaarden zie Bijlsma et al. (2014).
In deze paragraaf worden de onderdelen voor de beoordeling van het aspect ‘Kwaliteit’ voor habitattypen
verder toegelicht, aangezien dit aspect minder concreet, maar zeker niet minder waardevol is voor de
beoordeling van een habitattype op landelijk en gebiedsniveau dan de overige aspecten. De focus hierbij
ligt op structuur en functie en typische soorten. Deze aspecten zijn ook als criteria gebruikt bij het
vaststellen van de Nederlandse gunstige referentiewaarde voor SVI beoordelingsaspect ‘Oppervlakte’
(Bijlsma et al. 2014).

5.3.2.1 Structuur en functie
De kwaliteit van een habitattype betreft de structuur en functie van het habitattype inclusief typische
soorten. Volgens de EU wordt onder structuur de fysieke abiotische als biotische structuurvormende
componenten van een habitattype verstaan zoals stenen of rifvormende soorten. Onder functie worden de
ecologische processen verstaan die op verschillende tijdelijke en ruimtelijke schaal kunnen plaatsvinden in
een habitattype (DG Environment 2017). Typische soorten dienen daarbij als indicator voor de kwaliteit van
het habitattype en worden toegelicht in de volgende paragraaf.
Voor de gebiedenrapportage in het SDF wordt naast de ‘Representativiteit’ en het ‘Relatieve oppervlakte’,
ook de ‘Behoudsstatus’, waaronder structuur en functie, van een habitattype beoordeeld. Nederland heeft
de beoordeling van de subcriteria voor behoudsstatus (Zie Hoofdstuk 4, Tabel 4) als volgt onderverdeeld:

6

(1) Noordzee, Waddenzee en Delta; (2) Duinen; (3) Rivierengebied; (4) Meren en Moerassen; (5) Beekdalen;
(6) Hogere zandgronden; (7) Hoogvenen en (8) Heuvelland.
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Subcriterium ‘Structuur’:
Structuur bepalende soorten; Inwendige structuur (binnen habitattype); Landschappelijke setting
(ten opzichte van andere habitattypen/ gebiedselementen); Fauna (in zoverre indicatief voor
bepaalde
structuren)



Subcriterium ‘Functie’:
Water; Lucht; Bodem; Processen (abiotisch en beheer); Connectiviteit/oppervlak; Rust/voedsel
(voor fauna)

De maatlatten voor de criteria zijn grotendeels gebaseerd op de kwaliteitskenmerken en beschrijving in de
profielen van de habitattypen en waar nodig aangevuld. Het subcriterium ‘Herstelmogelijkheid’ dient op
basis van expert judgement en literatuur beoordeeld te worden en hierbij wordt zowel naar technische als
financieel-maatschappelijke haalbaarheid van herstel gekeken. Per gebied kan per gebruikte parameter 0
of 1 punt worden gescoord, waarna de totaalscore wordt toegekend aan de door de EC opgestelde klassen.
Voor de score worden alle voorkomens van het habitattype in het gebied meegenomen (Voor details zie
Janssen et al. 2014).
In 2013 is er door Nederland voor gekozen om de beoordeling van de behoudsstatus op gebiedsniveau te
gebruiken voor de beoordeling van het SVI aspect ‘Kwaliteit’ (Structuur en functie) op landelijk niveau.
Onder het aspect ‘Kwaliteit’ vallen volgens de profielendocumenten op landelijk niveau de onderdelen
‘Vegetatietypen’, ‘Typische soorten’, ‘Abiotische kenmerken’ en ‘Overige kenmerken van een goede
structuur en functie’ die voor elk habitattype kunnen verschillen. Voor de mariene habitats (H1100-serie)
wordt het aspect ‘Vegetatietypen’ niet beoordeeld. Voor de beoordeling is bepaald dat als ten minste 75%
van het totaal oppervlak van het habitattype in een goede conditie verkeert en hoogstens 15% in slechte
conditie, de kwaliteit als ‘gunstig’ wordt beoordeeld. (Bijlsma & Janssen et al. 2014).

5.3.2.2 Typische soorten
Typische soorten zijn door Shaw & Wind (1997) gedefinieerd als zijnde ‘soorten die onafscheidelijk zijn van
het habitattype anders dan soorten die het habitattype definiëren’. Oftewel, soorten waarvan de
ecologische vereisten alleen voorkomen in het betreffende habitattype en die gebruikt kunnen voor de
beoordeling van een gunstige SVI van een habitattype. De HR geeft zelf geen uitwerking van de term
‘typische soort’ voor het gebruik in rapportage of effect beoordeling (Zie Hoofdstuk 5, Box 1; Artikel 1 HR).
Om moeite te besparen is er op EU niveau voor gekozen om typische soorten daarom bij de beoordeling
van structuur en functie op te nemen (DG Environment 2017). Door de EU zijn voor de Artikel 17 rapportage
de volgende criteria voorgesteld voor het selecteren van typische soorten (EC 2011; DG Environment 2017):







Typische soorten zijn een goede indicator voor de gunstige staat van instandhouding van het
habitattype, b.v. door de aanwezigheid van een bredere groep van soorten met specifieke
habitateisen aan te duiden, en gevoelig voor veranderingen in de kwaliteit van het habitattype
(zogenaamde “early warning indicator species”)
Typische soorten moeten soorten zijn die regelmatig en constant voorkomen in een habitattype
(oftewel 'Kenmerkend' zijn voor het habitattype) of tenminste in een belangrijk subtype of variant
van een habitattype
De typische soorten dienen gemakkelijk te worden gemonitord door niet-destructieve en/of
goedkope middelen
De samenstelling van de lijst van typische soorten per habitattype dient idealiter op de
(middel)lange termijn stabiel te blijven

Daarbij wordt vermeld dat de keuze van typische soorten niet beperkt wordt tot de Bijlagen II, IV en V van
de HR en dat typische soorten uit elke soortgroep gekozen mogen worden. Figuur 22 toont verschillende
opties voor de selectie van typische soorten. Typische soorten worden daarnaast per lidstaat gedefinieerd
door natuurlijke variatie. Wel wordt afstemming met andere lidstaten aanbevolen. Tevens wordt gesteld
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dat over het totaal van de voorkomens van een habitattype op lange termijn, levensvatbare populaties van
typische soorten aanwezig dienen te zijn voor een gunstige SVI, maar dat het aanwezig zijn van álle typische
soorten geen voorwaarde is. Als meerdere typische soorten bedreigd zijn (rode-lijst soorten) in een lidstaat,
kan het onderdeel structuur en functie niet als gunstig worden beoordeeld, aangezien de typische soorten
niet in goede conditie zijn (Zie EC 2011; DG Environment 2017).

Figuur 23. Overzicht van verschillende opties
voor typische soorten. Monitoring van
nummer 2 t/m 4 levert potentieel de meeste
informatie op volgens de EC, aangezien bv. de
effecten van sleutelsoorten kunnen worden
gemeten door het direct monitoren van de
habitatstructuur en zonder nummer 1 en 5 het
habitattype niet aanwezig is (Aangepast van:
DG Environment 2017)

Nederlandse selectie
Nederland heeft er in overleg met de EC voor gekozen om te werken met twee categorieën typische
soorten die in de profielendocumenten per habitat(sub)type beschreven worden:



Exclusieve (E) en karakteristieke (K) soorten (soorten waarvan de ecologische vereisten alléén,
respectievelijk voorál voorkomen in het betreffende habitattype)
Constant aanwezige (C) soorten (die in elk gebied met het betreffende habitattype aanwezig zijn,
maar niet tot het habitattype beperkt zijn)
Ca-soorten: geven een indicatie van een goede abiotische toestand
Cb-soorten: geven een indicatie van een goede biotische structuur
Cab-soorten: geven een indicatie van beide

Hier is voor gekozen omdat bij het opstellen van de lijst uit de selectie met alleen exclusieve soorten uit
bekende soortgroepen, hoofdzakelijk zeldzame of verdwenen soorten naar voren kwamen en dus de
toestand van het habitattype veelal ongunstig uit zou kunnen vallen. Daarnaast zouden exclusieve soorten
gekozen uit álle soortgroepen financieel onhaalbaar en lastig te monitoren zijn en er zou een gebrek zijn
aan gekwalificeerde waarnemers (Min. EZ 2014).
Naast de door de EU voorgestelde criteria voor de selectie van typische soorten heeft Nederland nog een
aantal punten toegevoegd (Min. EZ 2014; Troost et al. 2014):
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Typische soorten worden gekozen uit soortgroepen waarvoor al een (min of meer) reguliere
monitoring bestaat, om te voldoen aan de randvoorwaarde van het (relatief) goedkoop
monitoren.
Uit deze soortgroepen zijn eerst de exclusieve soorten en de karakteristieke soorten geselecteerd.
Dit zijn soorten die zich respectievelijk alleen (voor 100%) of bij voorkeur
(minimaal 50%) in het habitattype voortplanten (soorten die voor 1994 zijn verdwenen zijn niet
geselecteerd7).
Zeldzame of verdwenen soorten worden niet opgenomen als typische soort
Soortenlijsten mogen worden aangevuld met constant aanwezige soorten mits deze een
indicator zijn voor een goede abiotische toestand en/of een goede biotische structuur (zoals
trofische niveaus).
De typische soortenlijst moet zodanig zijn dat elk habitattype daarmee adequaat beoordeeld kan
worden, maar niet álle typische soorten in een levensgemeenschap dienen opgenomen te worden
(Per soortgroep is niet gestreefd naar volledigheid: elke soort afzonderlijk moet een toegevoegde
waarde hebben8).
Typische soortenlijsten mogen gelijk zijn voor verwante habitattypen, wanneer habitattypen qua
soortensamenstelling grotendeels overeenkomen.
Nederland heeft ervoor gekozen een aantal habitattypen op te splitsen in subtypen (bijvoorbeeld
H1110 in H1110A, H1110B en H1110C). Door de Europese Unie worden deze echter als een type
beschouwd (namelijk H1110). Typische soorten moeten in dat geval zowel per type als per subtype
worden geselecteerd.
Het Nederlands beleid is om geen exoten op te nemen als typische soort (d.w.z. geïntroduceerd na
1900)
Voor beschrijving van de huidige kwaliteit van een habitattype is het vaststellen van aan- of
afwezigheid van een typische soort voldoende

Tevens wordt genoemd dat het wel vrij staat om op gebiedsniveau extra soorten te selecteren voor het
bepalen van de kwaliteit, bijvoorbeeld soorten die te weinig specifiek of te zeldzaam zijn om te kwalificeren
als karakteristiek of constant, maar wel een goede kwaliteit kunnen weergeven. Daarnaast kan de typische
soortenlijst aangepast worden aan de hand van nieuwe kennis (Min. EZ 2014).

Nederlandse beoordeling en toetsing
Voor de gebieden rapportage in Nederland worden exclusieve en karakteristieke typische soorten gebruikt
bij de beoordeling van het aspect ‘Representativiteit’ en constante typische soorten bij de beoordeling van
de ‘Behoudsstatus’. De lijst van typische soorten wordt daarnaast gebruikt bij het beoordelen van het aspect
kwaliteit voor de SVI op landelijk niveau (Artikel 17 rapportage) (Janssen et al. 2014). De status van de
typische soorten wordt voor deze beoordeling bepaald aan de hand van de landelijk vastgestelde Rodelijststatus van de typische soort. Hierbij worden alle categorieën typische soorten betrokken. Daarnaast zijn
Rode Lijst categorieën aan de instandhouding van een typische soort gekoppeld waarbij alleen verdwenen
en zeer zeldzame soorten ongunstig scoren. Typische soorten hebben een gunstige SVI als 75% van alle
soorten in het habitattype een goede conditie heeft en hooguit 15% een slechte conditie (Zie Bijlsma &
Janssen 2014 voor details).

7

Typische soorten dienen sinds de inwerkingtreding van de Habitatrichtlijn (1994) of werden in de periode
1960-1994 dusdanig regelmatig aangetroffen te zijn, dat trends en/of verspreiding kunnen worden vastgesteld.
Zeldzame of verdwenen soorten worden dus niet opgenomen als typische soort (Troost et al. 2014).
8
Zo zijn bij de mariene habitattypen niet alle trofische niveaus (primaire producenten, zoöplankton, grote
predatoren) en soortgroepen (bijvoorbeeld naaktslakken, wieren) vertegenwoordigd (Min. EZ 2014). Hier
wordt in hoofdstuk 7 nader op in gegaan.
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Op gebiedsniveau betekent het behoud van typische soorten dat de aanwezige variatie en de gemiddelde
verspreiding van de typische soorten behouden blijft. Daarbij zijn soorten en hun dichtheden met elkaar
uitwisselbaar. Concreet betekent behoud dat:





het totale aantal verschillende typische soorten dat aanwezig was op het moment van aanwijzen
van het gebied neemt niet af (voor de Waddenzee 2009)
het eventuele verdwijnen van een typische soort kan worden gecompenseerd door de vestiging
van een andere typische soort
de mate van verspreiding van de typische soorten (als geheel) in het betreffende habitattype
neemt gemiddeld genomen niet af
indien het landelijk behoud van een typische soort staat of valt met het behoud van deze soort in
een bepaald gebied, dan is behoud van die specifieke soort in dat gebied noodzakelijk

Wanneer de kwaliteit verbetert wil dat zeggen dat meer typische soorten zich hebben gevestigd en/of meer
verspreid in het gebied voorkomen (Min. EZ 2014).
Aangezien typische soorten een onderdeel zijn van de SVI moeten ze meegenomen worden in de passende
beoordelingen van activiteiten en projecten. Voor mariene gebieden, zoals de Waddenzee, is het toetsen
aan typische soorten wél noodzakelijk aangezien deze, door gebrek aan vegetatietypen, het enige biotische
kwaliteitsaspect representeren (Zie paragraaf 6.2.1). Het is voor een activiteit niet toegestaan om de
soortenrijkdom van typische soorten of de gemiddelde verspreiding van typische soorten aan te tasten
(Min. EZ 2014). Als in een situatie niet bekend is of een typische soort voorkomt in het gebied, moet er
vanuit worden gegaan dat de soort wel aanwezig is (voorzorgsprincipe) (Min. EZ 2014).

5.3.2.3 Abiotische kenmerken
De abiotische kenmerken waaronder voedselrijkdom (stikstof concentratie), zoutgehalte (promille),
dynamiek (bodemschuifspanning) en helderheid (Secchi-diepte), geven op landelijk niveau de condities
weer die gunstig zijn voor de mariene vegetatietypen, levensgemeenschappen en typische soorten. De
waarden kunnen lokaal variëren. De vegetatietypen, typische soorten en abiotische kenmerken zijn
afhankelijk van elkaar, waardoor de vegetatietypen en typische soorten als indicator kunnen dienen voor
de abiotische toestand mits voldoende informatie hierover beschikbaar is (Jak et al. 2011). Voor de
betekenis van het behoud of de verbetering van de abiotische kenmerken op gebiedsniveau zie Leeswijzer
profielendocumenten, bijlage 7 (Min. EZ 2014).

5.3.2.4 Overige kenmerken van een goede structuur en functie
De overige kenmerken van structuur en functie geven een overzicht van andere biotische en abiotische
kenmerken die belangrijk zijn voor de kwaliteit binnen het habitattype. Volgens de Leeswijzer
profielendocumenten, Bijlage 7 (Min. EZ 2014) betekent behoud van de kwaliteit dat aan ‘de genoemde
kenmerken wordt voldaan’. Verbetering houdt in dat hier ‘beter aan wordt voldaan’. De Leeswijzer geeft
hierover geen duidelijkere richtlijn.

5.4 Status en doelrealisatie
Zoals behandeld in Hoofdstuk 4 dienen lidstaten elke 6 jaar op grond van artikel 17 HR, te rapporteren over
de SVI en trends van de habitattypen en soorten waarvoor gebieden zijn aangewezen. Uit de meest recente
rapportage (2007-2012) is gebleken dat in Nederland slechts 4% van de Nederlandse habitattypen en 23%
van de doelsoorten in een gunstige SVI verkeert. Voor habitattypen scoort Nederland daarmee het laagst
van alle lidstaten (Zie paragraaf 4.4). In vergelijking met de voorgaande rapportage (2001-2006), is de SVI
van 27% van de habitattypen en 22% van de soorten in Nederland verslechterd (European Environment
Agency 2015).
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6. Natura 2000 gebied Waddenzee
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de onderdelen die volgens de beleidsdocumenten
belangrijk zijn voor de beoordeling van de onderwaterhabitattypen met de focus op typische soorten.
Daarnaast worden de instandhoudingsdoelen en kernopgaven voor de onderwaterhabitattypen van de
Waddenzee op landelijk en gebiedsniveau behandeld zoals geformuleerd in de verschillende Natura 2000
beleidsdocumenten. Als laatste worden de huidige beschermingsmaatregelen voor deze habitattypen
toegelicht. Hiermee wordt deels antwoord gegeven op deelvragen 3 en 4.

Stilte voor de storm (Oostpunt Schiermonnikoog)
Foto: Nina Fieten

Kernpunten
 Voor beide habitattypen bestaat een behoudsdoelstelling voor de aspecten ‘Verspreiding’ en
‘Oppervlakte’ en een verbeterdoelstelling voor het aspect ‘Kwaliteit’
 Het ‘Toekomstperspectief’ van habitattype H1110A en H1140A is onduidelijk
 Er is geen aanwijzing voor H1170: Riffen in de Waddenzee
 Er zijn geen kwantitatieve doelstellingen voor vis voor beide onderwaterhabitattypen
 De typische soortenlijsten bevatten geen exclusieve soorten; nauwelijks zeldzame soorten en
bevatten weinig soorten van verschillende (functionele)soortgroepen
 De instandhoudingsdoelstellingen voor het aspect ‘Kwaliteit’ van habitattype H1110A en
H1140A zijn tot op heden niet behaald
 De beheermaatregelen betreffen voornamelijk kennisontwikkeling, mitigerende maatregelen,
en maatregelen onder het KRW beleid

75

6.1 Aanwijzing en achtergrond
In 2003 is het Nederlandse deel van de Waddenzee onder de HR aangemeld bij de EC, waarna het gebied
op 26 februari 2009 definitief is aangewezen als Habitatrichtlijngebied door de toenmalige minister van
LNV. Momenteel zijn er zes mariene soorten, waaronder drie zeezoogdieren en drie trekvissen, en drie
mariene habitattypen aangewezen voor de Waddenzee die bescherming genieten vanuit de HR (Zie Tabel
10). De habitattypen H1110: Permanent overstroomde zandbanken en H1140: Slik- en zandplaten zijn
onderverdeeld in verschillende subhabitattypen, waarvan habitattypen H1110A (getijdengebied) en
H1140A (getijdengebied) voorkomend in de Waddenzee de focus vormen van de analyse.

Tabel 10. Overzicht onderwaterhabitattypen en soorten in de Waddenzee uit Bijlage I en II van de Habitatrichtlijn.
NB. Hieronder vallen geen prioritaire habitattypen of soorten
Mariene habitattypen
H1110 – Permanent overstroomde zandbanken
H1130 – Estuaria
H1140 – Slik- en zandplaten

Mariene soorten
S1095 – Zeeprik
S1099 – Rivierprik
S1103 – Fint
S1351 – Bruinvis
S1364 – Grijze zeehond
S1365 – Gewone zeehond

Wetenschappelijke naam
Petromyzon marinus
Lampetra fluviatilis
Alosa fallax
Phocoena phocoena
Halichoerus grypus
Phoca vitulina

Het Natura 2000 aanwijzingsbesluit Waddenzee (DRZO/2008-001) vormt de juridische basis voor de
aanwijzing van de Waddenzee als Natura 2000 gebied. Keuzes in het aanwijzingsbesluit zijn mede gemaakt
naar aanleiding van de informatie in het doelendocument en de profielendocumenten. Het
aanwijzingsbesluit bestaat uit het besluit zelf met de habitattypen en soorten waarvoor het gebied is
aangewezen en een Nota van Toelichting inclusief Bijlagen en een kaart. De aanwijzing van de Waddenzee
was in eerste instantie exclusief het gebied behorend tot het Eems-Dollard estuarium. Op 30 maart 2017 is
het Nederlandse deel van het estuarium alsnog officieel aangewezen door de staatssecretaris van EZ met
behulp van een wijzigingsbesluit (N&B/2017-001), waardoor ook het habitattype H1130: Estuaria onder het
Natura 2000 gebied Waddenzee is komen te vallen. Het totale Natura 2000 gebied Waddenzee beslaat ruim
271.000 hectare. Hiervan is momenteel ruim 264.000 hectare aangewezen als Habitatrichtlijn gebied
(inclusief het estuarium van de Eems-Dollard) (Wijzigingsbesluit N&B/2017-001).
Daarnaast is in 2014 een wijziging op het besluit doorgevoerd ter aanpassing van de toelichting bij de
instandhoudingsdoelstelling van de doelsoort grijze zeehond (PDN/2013-001). Tevens is op 23 februari
2018 een ontwerp-wijzigingsbesluit ter inzage gelegd (DN&B/2018-000) voor aanpassingen van het
aanwijzingsbesluit ten aanzien van de aanwezige Natura 2000 waarden. Voor de onderwaternatuur in de
Waddenzee is hiermee ook de in de Waddenzee voorkomende doelsoort bruinvis (Phocoena phocoena),
toegevoegd. De uitgangssituatie vanuit waar uitbreiding of verbetering van de SVI gerealiseerd moet
worden is de situatie op de datum van aanwijzing. Voor de Waddenzee is dit 26 februari 2009. Deze datum
geldt tevens voor de toegevoegde doelsoort bruinvis (Wijzigingsbesluit DN&B/2018-000).

6.1.1 Kernopgaven en doelstellingen op landelijk niveau
De Waddenzee is toegewezen aan het Natura 2000 landschap ‘Noordzee, Waddenzee en Delta’. Per
landschap zijn kernopgaven gedefinieerd. De kernopgave ‘landschappelijke samenhang en interne
compleetheid’ vormt de basis voor de ecologische vereisten voor alle habitattypen en soorten in dit
landschap en is als volgt toegelicht:
‘Behoud of herstel ruimtelijke samenhang diep water, kreken, geulen, ondiep water, platen, kwelders of
schorren, stranden en bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen. Behoud openheid, rust en donkerte.
Voor vogels betekent dit voldoende rust en ruimte om te foerageren en voldoende rustige
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hoogwatervluchtplaatsen op korte afstand van foerageergebieden in het intergetijdengebied’
(Doelendocument 2006)
Deze opgave is opgesteld omdat volgens het doelendocument (2006) ‘duurzaamheid betreffende
habitattypen en soorten en behoud biodiversiteit (gradiënten) alleen op landschapsschaal te realiseren is’.
Hierbij kan worden opgemerkt dat alleen de betekenis van de opgave voor vogels verder wordt toegelicht
en er geen nadere uitleg is voor andere (onderwater) soortgroepen zoals bodemdieren en vissen, waarvoor
ruimtelijke samenhang en interne compleetheid ook van belang is. De kernopgaven gesteld voor de
specifieke ‘hoofdtypen’ van het landschap Noordzee, Waddenzee en Delta: ‘Open water’ en ‘Getijden
platen’, worden in de volgende paragrafen toegelicht.
Daarnaast worden in het aanwijzingsbesluit (2009) en het beheerplan de volgende algemene doelstellingen
voor de Waddenzee genoemd betreffende het behoud en indien van toepassing herstel van:
1. de bijdrage van de Waddenzee aan de ecologische samenhang van Natura 2000 in Nederland en
de EU;
2. de bijdrage van de Waddenzee aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van
instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de EU, die zijn opgenomen in Bijlage I of
II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar
een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en soorten
waarvoor het gebied is aangewezen;
3. de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee, inclusief de samenhang van de structuur en functies
van de habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
4. de op de Waddenzee van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten
waarvoor het gebied is aangewezen

6.1.2 H1170: Riffen
Ondanks dat er verschillende schelpdierbanken (met name gemengde banken met mosselen en oesters)
zowel in het sublitoraal als intertidaal voorkomen in de Waddenzee, wordt het habitattype H1170: Riffen,
niet als apart habitattype beschouwd voor de Nederlandse Waddenzee9, maar als ecotoop binnen H1110A
(subtidaal) en H1140A (intertidaal), waarin deze banken een onderdeel vormen van de kwaliteit (een goede
structuur en functie) (Profielendocumenten). Het habitattype H1170 wordt door de ‘Interpretation Manual
of European Union Habitats’ (EC 2013) als volgt gedefinieerd:
‘Riffen zijn verharde structuren van geogene of biogene oorsprong. Het zijn harde, compacte substraten op
stevige of zachte bodems, welke zich verheffen van de zeebodem in het sublitoraal en litoraal. Riffen kunnen
een zonering van benthische leefgemeenschappen van algen en diersoorten, alsmede van verharde
structuren en koraalgerelateerde structuren ondersteunen. Geogene riffen kunnen worden gevormd door
o.a. rotsen en keien. Biogene structuren zijn harde bodems van biogene oorsprong, ontstaan uit dode of
levende dieren; die een habitat vormen voor epibiotische soorten.’
Verschillende soort(groep)en worden hierbij genoemd als zijnde rifvormend zoals: borstelwormen (o.a.
zandkokerwormen (Sabellaria spinulosa; Sabellaria alveolata) en kalkkokerworm (Serpula vermicularis)),
tweekleppigen (o.a. de paardemossel (Modiolus modiolus) en de gewone mossel (Mytulis sp.)) en
koudwater koralen (o.a. steenkoraal (Lophelia pertusa)).
Daarbij worden zowel algen (bruine, rode en groene algen), als verschillende sedentaire dieren genoemd
die geassocieerd worden met riffen zoals sponzen, bloemdieren en neteldieren, mosdiertjes,
borstelwormen, hydroïdpoliepen, zakpijpen, weekdieren en zeepokken, maar ook mobiele soorten
kreeftachtigen en vissen (EC 2013). In paragraaf 7.2.4 wordt verder in gegaan op de betekenis van mogelijke
bescherming van dit habitattype voor de Waddenzee.

9

H1170 is wel voor o.a. de Noordzee en de Duitse Waddenzee aangewezen (Zie ook Hoofdstuk 7).
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6.2 H1110A: Permanent overstroomde zandbanken
Het habitattype H1110, permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken (verkort:
permanent overstroomde zandbanken), wordt volgens de ‘Interpretation Manual of European Union
Habitats’ als volgt gedefinieerd (EC 2013):
‘Zandbanken zijn verheven, langwerpige, afgeronde of onregelmatige topografische elementen, die
permanent ondergedoken zijn en hoofdzakelijk worden omgeven door dieper water. De banken bestaan
voornamelijk uit zandige sedimenten, maar ook grover (bijvoorbeeld grind en keien) en fijner materiaal
(bijvoorbeeld klei) kan aanwezig zijn op de bank. Banken waar zanderige sedimenten een laag vormen op
een hard substraat worden tot de zandbanken gerekend als de geassocieerde biodiversiteit afhankelijk is
van het zand, niet van het onderliggende harde substraat. Zandbanken liggen zelden dieper dan 20 meter
beneden het gemiddeld laagwaterpeil. De zandbanken kunnen zich echter ook uitstrekken tot beneden de
20 meter diepte.’
Bij deze definitie komt duidelijk naar voren dat de korrelgrootte van het sediment van de zandbanken kan
verschillen en dat de kenmerkende biodiversiteit afhankelijk is van het zand (en dus verschillen in
korrelgrootte). Daarnaast worden zeegrassen (Zostera spp.) en vrijlevende coraline algen (Corallinaceae)
als voorkomende flora genoemd. Onder fauna worden levensgemeenschappen van invertebraten en
bodemvissen, kenmerkend voor het zandige sublitoraal, genoemd zoals; borstelwormen (polychaeta),
kreeftachtigen (crustacea), bloemdieren (anthozoa), bioturberende schelpdieren (bivalvia), stekelhuidigen
(echinodermata) en vissen (o.a. zandspieringen (Ammodytes spp.), pitvissen (Callionymus spp.), grondels
(Pomatoschistus spp.), kleine pieterman (Echiichtys vipera), schol (Pleuronectes platessa) en schar (Limanda
limanda)).
Subhabitattype H1110A wordt in het Nederlandse profielendocument (2014) beschreven als zijnde, in de
Waddenzee en voor een klein deel van het Haringvliet, relatief vlakliggende gebieden als ook geulen waarbij
de getijdenwerking belangrijker is dan de golfwerking vanuit zee. Daarbij wordt genoemd dat de
stroomsnelheden op de vlakke delen gering zijn en de diepte minder dan 5 meter met een fijnzandige tot
slikkige bodem. De geulen hebben daarentegen een fijnzandige bodem door de hogere stroming en kunnen
plaatselijk dieper zijn dan 20 meter. De vorm van dit habitattype is grotendeels ontstaan door de
afdamming van de Zuiderzee, Lauwerszee en het Haringvliet. Daarbij is er geringe invloed van de rivieren,
maar is er wel variatie afhankelijk van de afstand van zoetwatertoevoer.

6.2.1 Beoordelingen
Volgens het doelendocument (2006) dienen de instandhoudingsdoelstellingen en kernopgaven
geformuleerd te worden aan de hand van de bepaling van het relatief belang van het habitattype voor
Europa en de beoordeling van de SVI. De uitkomsten voor H1110A worden hieronder toegelicht.

6.2.1.1 Relatief belang en relatieve bijdrage
Habitattype H1110 (permanent overstroomde zandbanken) in Nederland is voor Europa van ‘zeer groot’
belang (Klasse A). Dit betekent dat het aandeel van het habitattype ten minste 4% van het Europees dient
te zijn, wat meer dan zo is voor Nederland. Het landelijke oppervlakte van habitattype H1110 omvat circa
1.215.641 hectare (Janssen et al. 2014). Hoewel dit habitattype wijdverspreid voorkomt langs de Europese
kusten, komen de specifieke abiotische en biotische eigenschappen van het habitattype in de Waddenzee
(H1110A), de Noordzee kustzone (H1110B) en de Doggersbank (H1110C) op weinig andere plekken in
Europa voor (Profielendocument 2014).
De relatieve bijdrage van het sub-habitattype H1110A (getijdengebied) in de Waddenzee voor de landelijke
SVI is tevens zeer groot. Met circa 99% van het totale landelijke oppervlakte is de Waddenzee erg belangrijk
voor dit subhabitattype en hiermee dient dan ook rekening te worden gehouden bij het opstellen van de
doelstellingen (Zie Tabel 11) (Aanwijzingsbesluit Waddenzee 2009).
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Tabel 11. Relatieve bijdrage H1110A (Janssen et al. 2014).10
Habitattype
H1110A
Permanent overstroomde
zandbanken (getijdengebied)

Landelijk oppervlakte (ha)
142.913

Oppervlakte op de Waddenzee
>75% (142.568 ha = 99%)

6.2.1.2 Staat van Instandhouding
In beide rapportageperiodes (2001-2006; 2007-2012), is de totale SVI voor habitattype H1110 in Nederland
als ‘matig ongunstig’ beoordeeld (Zie Tabel 12). De beoordeling van subhabitattypen zoals H1110A worden
niet apart gerapporteerd aan de EU. Hoewel de aspecten ‘Verspreiding’ en ‘Oppervlakte’ in beide periodes
als ‘gunstig’ zijn beoordeeld doordat deze aspecten van het habitattype inclusief de subtypen na de laatste
bedijking (1970) min of meer stabiel gebleven zijn binnen de natuurlijke fluctuaties, zijn de aspecten
‘Kwaliteit’ en ‘Toekomstperspectief’ over het algemeen als ‘Matig ongunstig’ beoordeeld. De beoordeling
van het aspect ‘Kwaliteit’ wordt toegelicht in paragraaf 6.2.1.4.4. Bovendien is het ‘Toekomst perspectief’
in de laatste rapportage ‘onbekend’. Dit is volgens het profielendocument (2014) te wijten aan het feit dat
er onduidelijkheid bestaat over de effecten van het beleid voor de mosselzaad- en garnalenvisserij,
zeespiegel- en temperatuurstijging door klimaatverandering, de visserij in de Noordzeekustzone en de
mogelijke effecten van exoten. Over het algemeen heeft er geen positieve ontwikkeling plaatsgevonden
voor dit habitattype.
Tabel 12. Beoordeling landelijke SVI van habitattype H1110 voor de EU Artikel 17 rapportage
Rapportage
periode
2001-2006
2007-2012

Verspreiding

Oppervlakte

Gunstig
Gunstig

Gunstig
Gunstig

Kwaliteit
(structuur & functie)
Matig ongunstig
Matig ongunstig

Toekomst
perspectief
Matig ongunstig
Onbekend

Totaal
beoordeling
Matig ongunstig
Matig ongunstig

6.2.1.3 Gunstige referentiewaarden
De gunstige referentiewaarden voor de aspecten ‘Verspreiding’ (oppervlakte van het verspreidingsgebied
in 10 x 10 km hokken) en ‘Oppervlakte’ (oppervlakte van het habitattype in ha) komen overeen met de
geschatte situatie op het moment van in werking treden van de Habitatrichtlijn in Nederland (1994) en zijn
daarmee geschikt bevonden als drempelwaarden voor een ‘gunstige’ SVI (Zie Tabel 13) (Bijlsma et al. 2014).
Tabel 13. Gunstige referentiewaarden H1110 in Nederland (Bijlsma et al. 2014)
Habitattype
H1110 Permanent overstroomde
zandbanken

Gunstige referentiewaarde
Verspreiding (km²)
24.100

Gunstige referentiewaarde
Oppervlakte (ha)
1.215.600

6.2.1.4 Kwaliteitsaspecten
Zoals genoemd in Hoofdstuk 5 worden de kwaliteitskenmerken van een habitattype in de profielen gebruikt
als vereisten voor de beoordeling van de SVI op landelijk niveau. Voor habitattype H1110A bestaan geen
kenmerkende vegetatietypen meer, aangezien groot zeegras (Zostera marina) sinds de afsluiting van de
Zuiderzee is verdwenen. Het aspect ‘Vegetatietypen’ wordt daarom niet als kwaliteitskenmerk voor dit
habitattype benoemd.

10

Het landelijk oppervlakte van H1110A genoemd in het Aanwijzingsbesluit (2009) (130.000 ha) verschilt van
het oppervlakte genoemd door Janssen et al. (2014) (142.913 ha).
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6.2.1.4.1 Typische soorten
De typische soorten van habitattype H1110A in het meest recente profielendocument (2014), zijn verdeeld
over de drie soortgroepen ‘Borstelwormen’, ‘Vissen’ en ‘Weekdieren’. Daarbij vallen vrijwel alle soorten uit
de lijst onder de categorie ‘Constante’ soorten, waarop alleen de botervis (als ook ‘Karakteristieke’ soort)
een uitzondering is. Er zijn geen ‘Exclusieve’ soorten voor dit habitattype opgenomen (Zie Tabel 14). Ten
opzichte van een eerder verschenen profiel van H1110A in 2008, zijn de soorten uit de groepen
‘Bloemdieren’ (slibanemoon (Sagartia troglodytes) en zeeanjelier (Metrium senile)), ‘Kreeftachtigen’
(garnaal, strandkrab en zeepok) en ‘Stekelhuidigen’ (gewone zeester) uit het profiel verdwenen, evenals de
vissoorten: spiering (Osmerus eperlanus), dikkopje (Pomatoschistus minutus), grote zeenaald (Sygnathus
acus) en kleine zeenaald (Sygnathus rostellatus). Daarentegen zijn de schelpkokerworm, de vissoorten
harnasmannetje, schar en vijfdradige meun en de schelpdieren kokkel en wulk, aan het profiel toegevoegd
(Voor details zie Bijlage V).
Tabel 14. Overzicht typische soorten H1110A (Profielendocument versie 2014)
Nederlandse naam
Groene zeeduizendpoot
Schelpkokerworm
Zandzager
Bot
Botervis
Haring
Harnasmannetje
Puitaal
Schar
Schol
Slakdolf
Vijfdradige meun
Zeedonderpad

Wetenschappelijke naam
Alitta virens
Spio martinensis
Lanice conchilega
Nephtys hombergii
Platichthys flesus
Pholis gunnellus
Clupea harengus
Agonus cataphractus
Zoarces viviparus
Limanda limanda
Pleuronectes platessa
Liparis liparis
Ciliata mustela
Myoxocephalus scorpius

Soortgroep
Borstelwormen
Borstelwormen
Borstelwormen
Borstelwormen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen

Categorie
Ca
Ca
Ca
Ca
Cab
K + Cab
Cab
Ca
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab

Kokkel
Nonnetje
Mossel
Strandgaper
Wulk

Cerastoderma edule
Macoma balthica
Mytilus edulis
Mya arenaria
Buccinum undatum

Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren
Weekdieren

Cab
Cab
Cab
Cab
Cab

In 2014 is door IMARES in opdracht van het Ministerie van EZ het rapport ‘Typische soorten van habitattypen
in zoute wateren’ (Troost et al. 2014), opgesteld om een advies te geven voor een herziening van de destijds
huidige soortenlijsten op basis van de gegeven kaders. Afgezien van de wulk, die als te zeldzaam is
bestempeld, zijn de overige nieuwe soorten in het profiel (2014), onderdeel van de voorgestelde lijst door
IMARES. Hoewel ook de twee bloemdieren (sessiele bodemlevende dieren) op de betreffende lijst staan,
zijn deze niet in het profiel terecht gekomen. In het rapport wordt dit verklaard door het feit dat de huidige
survey technieken minder geschikt zijn voor deze soorten, hoewel dit tevens geldt voor het
harnasmannetje, slakdolf en botervis (zie Troost et al. 2014), die weliswaar alsnog in het vernieuwde profiel
zijn opgenomen. Het dikkopje, de kleine- en grote zeenaald zijn volgens het rapport niet in de lijst terecht
gekomen doordat ze niet goed gevangen worden en/of niet goed tot soortniveau gedetermineerd kunnen
worden. De garnaal, strandkrab, zeepok en zeester werden als té algemeen bevonden en zijn daarom niet
opgenomen. Het is onduidelijk waarom spiering (Osmerus eperlanus) niet weer in het profiel is opgenomen,
aangezien deze wel in de voorgestelde lijst staat. Daarnaast geeft het rapport een top-10 lijst van soorten
die uit een analyse van survey-gegevens zijn gekomen. Hieruit kwam ook wijting (Merlangius merlangus)
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naar voren als een mogelijk typische soort, maar deze is in het rapport geen indicatieve categorie
voorgesteld en is de soort niet opgenomen in het vernieuwde profiel (Zie paragraaf 7.2.3) (Voor details zie
Bijlage V).
Opmerkelijk daarbij is, dat in het H1110A profielendocument (2014) onder kop ‘5. Instandhouding van het
habitattype’ voor de in H1110A voorkomende vissoorten zowel de pijlstaartrog (Dasyatis pastinaca) en de
stekelrog (Raja clavata) als bij de beschrijving van de visgemeenschap in het habitattype ook spiering
(Osmerus eperlanus), wijting (Merlangius merlangus), ansjovis (Engraulis encrasiolus) en geep (Belone
belone) genoemd worden, terwijl geen van allen als typische soort is gecategoriseerd.
Ook wordt in het profielendocument (2014) een beschrijving gegeven van de biodiversiteit geassocieerd
met harde (biogene) structuren (riffen). Genoemd worden onder andere anemonen (Metrium senile),
hydroïdpoliepen, mosdiertjes, zeenaaktslakken, wieren, wormen (o.a. pauwkokerworm (Sabella pavonina))
en vissen (o.a. zwarte grondel (Gobius niger)), die allen niet als typische soort voor dit habitattype zijn
opgenomen.

6.2.1.4.2 Abiotische kenmerken
Het profielendocument (2014) geeft een overzicht voor welke abiotische waarden de kwaliteit van het
habitattype gunstig of minder gunstig is voor de levensgemeenschappen (Zie Tabel 15) (Voor details zie
Jak et al. 2011).
Tabel 15. Abiotische kwaliteitsaspecten habitattype H1110A
Aspect
Voedselrijkdom
Zoutgehalte
Dynamiek

Helderheid

Gunstig
Zwak eutroof tot eutroof
Sterk brak tot zout
Gemiddelde dynamiek,
incidenteel hoog dynamisch
voor zowel laag als hoog
dynamisch deel
Troebel tot matig helder

Matig
Sterk eutroof
Matig brak
Zeer hoog dynamisch in
hoog dynamisch deel

Ongunstig
Olitroof en mesotroof
Zeer zoet tot zwak brak
Zeer hoog dynamisch in laag
dynamisch deel

Zeer troebel en helder

Zeer helder

6.2.1.4.3 Overige kenmerken van een goede structuur en functie
Het profielendocument (2014) noemt als belangrijkste abiotische kenmerken voor subtype H1110A:






De variatie in hydrodynamiek met voortdurende ongestoorde getijdenbeweging
De variatie in sedimentsamenstelling met een afwisseling van gradiënten tussen zand en slib
Een goede waterkwaliteit11
Afwezigheid van zuurstofloosheid
De aanvoer van zoet water

De overige belangrijke kenmerken worden als volgt gesteld:






Hoge productiviteit
Natuurlijke opbouw levensgemeenschap
De voedselfunctie voor schelpdierbanken
De kinderkamer/opgroei-functie voor vis
Mosselbanken in diverse stadia van ontwikkeling12

11

drijvend afval op het wateroppervlak wordt hierbij niet meegerekend
Dit punt wordt niet als specifiek punt genoemd ‘bij overige kenmerken van een goede structuur en functie’,
maar wordt pas verder in het profielendocument genoemd.
12
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In het profielendocument wordt geen nadere toelichting gegeven over de natuurlijke opbouw van de
levensgemeenschap anders dan dat er een balans dient te zijn tussen ‘kort- en langlevende soorten die past
bij de natuurlijke morfologie en de van nature heersende abiotische omstandigheden’.
In hoofdstuk 5 van het beheerplan Waddenzee (2016) zijn er nog een aantal ecologische vereisten
toegevoegd en/of verder uitgewerkt voor habitattype H1110A:








Aanwezigheid van erosie en sedimentatie
Voldoende licht voor hoge primaire productie
Aanwezigheid van bodemfauna
Aanwezigheid van visgemeenschap in natuurlijke leeftijdsopbouw
Geringe menselijke beïnvloeding (in dit geval bodemberoering)
Weinig (menselijke) verstoring van biogene structuren
Waar overgangen naar rivieren aanwezig zijn, moet het spuien van zoet water bij voorkeur
geleidelijk zijn, ontstaan door een voortdurend proces van menging. Meer geleidelijke overgangen
zijn vooral relevant voor de gebieden bij de sluizen van de grotere afvoeren in de Afsluitdijk en bij
Lauwersoog.

Duidelijk uit de punten van het beheerplan wordt dat menselijke invloed voor een goede ecologische
kwaliteit beperkt moet worden.

6.2.1.4.4 Beoordeling
De beoordeling van het aspect ‘Kwaliteit’ voor H1110 is voor alle subtypes beoordeeld als zijnde ‘matig
ongunstig’ in zowel de eerste als tweede rapportage. Voor H1110A komt dit volgens het profielendocument
(2008) doordat sommige typische soorten zijn afgenomen (het nonnetje en de puitaal) hoewel het aantal
soorten stabiel gebleven is. Dit geldt ook voor het profielendocument (2014), maar hierbij wordt aanvullend
de wulk ook als zeldzaam bestempeld. Ondanks dat voor typische soorten alleen aan- of afwezigheid
gemeten hoeft te worden, worden hier toch trends in ogenschouw genomen.
In het profielendocument (2014) wordt daarnaast genoemd dat bodemberoerende activiteiten voor een
verhoogde dynamiek op van nature laag dynamische gebieden kunnen zorgen, wat ten grondslag kan liggen
aan een verschuiving van de biodiversiteit van lang naar kortlevende soorten. Dit is in het oudere profiel
niet eerder genoemd. Deze mogelijke verschuiving door bodemberoerende activiteiten wordt daarnaast in
het profiel (2014) genoemd als negatieve invloed hebbende op de ‘Natuurlijke opbouw
levensgemeenschap’. In beide profielen wordt genoemd dat de biomassa en de kinderkamerfunctie voor
vis waarschijnlijk sterk is afgenomen door klimaatverandering en visserij, en dat mosselbanken in oudere
levensstadia weinig meer voorkomen.
Hoewel de kwaliteit van subtype H1110A wel verminderd lijkt te zijn ten opzichte van de vorige versie van
het profielendocument, (wat ook geldt voor subtype H1110B)13 , blijft de beoordeling gelijk voor beide
rapportageperiodes. Daarbij zouden naar aanleiding van de bovenstaande bevindingen vraagtekens gezet
kunnen worden bij de uitwerking van de beschrijving en de methode van de beoordeling van het aspect
‘Kwaliteit’. Dit wordt nader ter discussie gesteld in Hoofdstuk 7.

6.2.2 Kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen
Naar aanleiding van het relatief belang en de eerste beoordelingen van de SVI zijn voor H1110A onder het
hoofdtype ‘Open water’ kernopgaven gesteld en zowel op landelijk als gebiedsniveau
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd die hieronder worden toegelicht.

13

subtype H1110C Doggersbank is pas toegevoegd in het profielendocument versie 2014
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6.2.2.1 Kernopgaven
De kernopgave met toelichting voor H1110A zoals gesteld in het doelendocument (2006) staat omschreven
in Tabel 16. Opvallend hierbij is dat de toelichting op de kernopgave erg beperkt is omschreven en met
name is gefocust op vogels.
Tabel 16. Kernopgaven H1110A (Doelendocument 2006)
Hoofdtype: Open water
1.03: Overstroomde zandbanken
& biogene structuren

Kernopgave
Verbetering kwaliteit permanent
overstroomde zandbanken
(getijdengebied) H1110A o.a. met
biogene structuren met mossels.
Tevens van belang als leefgebied
voor eider A063 en zwarte zeeeend A065 en als kraamkamer
voor vis

Toelichting
Permanent overstroomde
zandbanken internationaal van
belang vanwege groot aandeel
binnen Europa. Van internationaal
belang voor doortrekkende en
overwinterende watervogels.

6.2.2.2 Landelijke doelstellingen
In het doelendocument (2006) worden tevens de landelijke doelstellingen per habitattype genoemd in
Bijlage 9.3. De landelijke doelstellingen en de beknopte toelichting voor H1110A staat omschreven in Tabel
17. Opmerkelijk hierbij is dat er bij de toelichting voor kwaliteitsverbetering in tegenstelling tot de
profielendocumenten niks wordt vermeld ten aanzien van de kraamkamer- of habitatfunctie voor vis. Ook
wordt genoemd dat de referentie voor een ‘Kwaliteit’ (goede structuur & functie) nog bepaald moet
worden. Het is dan ook duidelijk dat het doelendocument in een eerder stadium is opgesteld, waardoor
vooralsnog coherentie met de andere documenten ontbreekt.
Tabel 17. Landelijke doelstellingen H1110A (Doelendocument 2006)
Habitattype
H1110A: Permanent
overstroomde zandbanken

Landelijke doelstellingen
Behoud verspreiding, behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
Toelichting

-

Habitattype H1110 van zeer groot belang in Nederland door abiotische en biotische kwaliteiten van de
Noordzee in combinatie met grote estuaria en waddengebieden. Zo’n situatie is schaars in Europa
Habitattype H1110A verkeert in matig ongunstige SVI. Kwaliteitsverbetering is vooral mogelijk ten aanzien van
bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels en door herstel zoet-zout gradiënten
Kenmerkend voor het systeem is de functionele samenhang van verschillende deelsystemen (eb- en
vloedgeulen en droogvallende platen)
Verder onderzoek is nodig om de referentie voor een gunstige structuur & functie (kwaliteit; inclusief
soortensamenstelling) nader te bepalen.

6.2.2.3 Gebiedsdoelstellingen
De gebiedsdoelstelling voor H1110A is in hoofdlijn omschreven in het doelendocument (2006) en de
uitwerking hiervan is beschreven in het aanwijzingsbesluit (2009). De doelstellingen en beknopte
toelichting staan omschreven in Tabel 18. Hierbij kan worden opgemerkt dat de doelen met name zijn
geformuleerd ter verbetering van mosselbanken en zich niet focussen op de visstand. In het
aanwijzingsbesluit wordt in tegenstelling tot het doelendocument, het belang van de visstand voor
kwaliteitsverbetering wel genoemd, maar niet verder (kwantitatief) uitgewerkt. Daarnaast wordt het
belang van de samenhang van verschillende deelsystemen genoemd.
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Tabel 18. Gebiedsdoelstellingen H1110A (Doelendocument 2006; Aanwijzingsbesluit 2009)
Habitattype
H1110A: Permanent
overstroomde zandbanken

Hoofdlijn gebiedsdoelstelling
Verbeteropgave gericht op de
ontwikkeling van biogene structuren
met mossels

Gebiedsdoelstellingen
Behoud oppervlakte en verbetering
kwaliteit
Toelichting

-

-

Habitattype H1110A komt nagenoeg alleen voor in de Waddenzee in matig ongunstige SVI
Het habitattype betreft de ondiepe delen tussen platen en diepe geulen met hoge stroomsnelheden
Kwaliteitsverbetering is vooral mogelijk door een deel van de mosselbanken betere ontwikkelingskansen te
bieden (diverse stadia van ontwikkeling aanwezig), door het herstel en de samenstelling van de visstand en het
herstel van zoet-zout gradiënten.
Kenmerkend voor het systeem is de functionele samenhang van verschillende deelsystemen (eb- en
vloedgeulen en droogvallende platen H1140A)

6.2.3 Beheermaatregelen
Zoals eerder genoemd zijn beheermaatregelen (positieve) maatregelen om ervoor te zorgen dat de
instandhoudingsdoelstellingen behaald worden en tussentijdse verslechtering te voorkomen. In het
beheerplan worden naast de ecologische vereisten genoemd in paragraaf 6.2.1.4.3, tevens de knelpunten
en mogelijke oplossingsrichtingen genoemd en of de doelen behaald kunnen worden met de huidige
beheerpraktijk (Zie Tabel 19). Daarbij worden de reeds getroffen of in een volgende beheerplanperiode te
treffen maatregelen behandeld waaronder beheermaatregelen, als vrijstellingsvoorwaarden,
vergunningsvoorschriften en mitigerende maatregelen.
Tabel 19. Knelpunten en oplossingsrichtingen voor habitattype H1110A (beheerplan Waddenzee 2016)
Habitattype
H1110A: Permanent
overstroomde
zandbanken

Behalen doelen met
huidige beheerpraktijk
Waarschijnlijk niet

Knelpunten
Onvoldoende aanwezigheid
sublitorale mosselbanken
(oudere stadia),
onvoldoende biomassa
vis/kraamkamerfunctie,
onvoldoende zoetzoutgradiënten

Oplossingsrichtingen
Vermindering bijvangst,
bescherming
bodemorganismen,
kennisopbouw en
ontwikkeling
mosselbanken, verbetering
zoet- zoutgradiënten

6.2.3.1 Mosselbanken en bodemorganismen
In 2008 is een convenant gesloten ten aanzien van de mosselzaadvisserij, waarbij een transitie plaatsvindt
met stapsgewijze afbouw van visserij buiten de kweekpercelen. Vanaf 2014 zijn zes gebieden in het
sublitoraal met een totaal oppervlakte van 9.300 ha gesloten voor mosselzaadvisserij. Hierdoor kan een
meer ongestoorde ontwikkeling van meerjarige mosselbanken plaatsvinden met een verdere beperking van
bodemberoering.
Verder wordt genoemd dat voor mosselbanken al kennisopbouw is bewerkstelligd in projecten als
Mosselwad en Waddensleutels (2010-2016). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er weinig meer
mogelijk is dan het beschermen van (jonge) mosselbanken tegen menselijke activiteiten die hier een
negatief effect op hebben. Hieruit kunnen dan oudere banken ontstaan. Dit geldt zowel voor H1110A als
H1140A.
Daarnaast is in 2014 het garnalenconvenant gesloten over de transitie naar een verduurzaming van de
garnalenvisserij, waarbij maatregelen voorgesteld worden die gericht zijn op vermindering van
bodemberoering en bijvangst. Zo moeten onder andere technische maatregelen genomen worden (o.a.
grotere maaswijdte en beperking van vistijd) en is het per 2017 verplicht om aan boord een black-box met
plaatsbepaling en het meten van motorvermogen te hebben. Daarnaast is het streven om voor 2020 een
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reductie van het aantal vergunningen te hebben van 20 tot 30%. Daarnaast zijn kleine gebieden gesloten
voor garnalenvisserij (Zie ook 6.4.2) (PRW 2014; Min. EZ 2017).

6.2.3.2 Vis en kraamkamerfunctie
Zoals bovengenoemd zijn de maatregelen die betrekking hebben op de (garnalen) visserij ook van
toepassing op het behoud en herstel van de vispopulatie en kraamkamerfunctie van de Waddenzee door
het verminderen van bijvangst. Daarnaast wordt de visstand met reguliere monitoring gevolgd en wordt
diepergaand onderzoek naar het effect van de Noordzeevisserij en mogelijke effecten van
klimaatverandering waar mogelijk deels uitgevoerd in de eerste beheerplanperiode en waarschijnlijk verder
uitgewerkt in de tweede beheerplanperiode. In 2017 is tevens een nieuw akkoord gesloten voor de
verduurzaming van visserij in o.a. de Noordzeekustzone door de zonatie van gebieden (Min. EZ 2017)..

6.2.3.3 Zoet- zoutgradiënten
Het herstel van zoet- zoutgradiënten wordt tevens voorzien door een KRW maatregel: visvriendelijk
spuibeheer van de spui- en schutsluizen en de Vismigratierivier bij Kornwerderzand die waarschijnlijk voor
de zomer van 2019 gebouwd gaat worden. Hoewel de maatregel het meest is gericht op trekvissen, wordt
ervanuit gegaan dat ook habitattype H1110A (en H1140A) meeliften.

6.2.3.4 Overige
Naast de bovengenoemde maatregelen die betrekking hebben op de knelpunten, zijn er ook andere (reeds
bestaande) Natura 2000 maatregelen die een positief effect kunnen hebben op H1110A. Ten eerste bestaan
de generieke visserijmaatregelen van voor 2009 waarbij o.a. trekvissen teruggezet moeten worden bij
bijvangst, rekening gehouden moet worden met zeehonden en vogels, litorale mosselbanken en
zeegrasvelden moeten worden ontzien en bodemberoerende visserij verboden is in afgesloten gebieden.
Deze maatregelen hebben ook betrekking op H1140A. Een andere reeds bestaande maatregel zijn
voorwaarden gesteld voor baggerwerken en onderhoud ter voorkoming van aantasting van habitattypen.
Ditzelfde geldt voor schelpenwinning, waarbij ook kwantitatieve beperkingen op quotum en wingebieden
zijn gesteld, en bedrijfslozingen van stoffen. Daarbij is een nieuwe maatregel met ingang van 2009 dat er
voorwaarden gesteld worden aan onderhoud van kabels en leidingen gericht op het beperken van
verstoring en afdekken met eigen materiaal. Als laatste is als KRW maatregel, kennisopbouw met betrekking
tot slibhuishouding, vertroebeling en ecologie van de Waddenzee van belang voor H1110A (en H1140A) en
wordt voortgezet tijdens de eerste beheerplanperiode. In het beheerplan wordt ervan uitgegaan dat door
bovengenoemde maatregelen de kwaliteitsverbetering van H1140A waarschijnlijk wel in de tweede
beheerplanperiode (2023-2029) wordt behaald.
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6.3 H1140A: Slik- en zandplaten
Het habitattype H1140, bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten (verkort: slik- en zandplaten), wordt
volgens de ‘Interpretation Manual of European Union Habitats’ (European Commission 2013) als volgt
gedefinieerd:
‘Slikwadden en zandplaten in kustzeeën, daarmee verbonden mariene gebieden en lagunes, die droogvallen
bij laagwater. Er groeien geen hogere planten en de platen zijn meestal bedekt door een film van
diatomeeën en cyanobacteriën. Ze zijn van uitzonderlijk belang als voedselgebied voor wad- en watervogels.
De zeer diverse gemeenschappen van ongewervelden en algen die er voorkomen kunnen gebruikt worden
bij het onderscheiden van verschillende ecotopen. Zeegrasgemeenschappen zijn een onderdeel van dit
habitattype”.
In tegenstelling tot H1110 wordt als aanvulling bij de definitie van H1140 afgezien van
zeegrasgemeenschappen geen kenmerkende biodiversiteit gespecificeerd. Subhabitattype H1140A wordt
in het tot de enige versie van het Nederlandse profielendocument (2008) beschreven als zijnde ondiepe
kustgebieden die droogvallen en onderwater komen te staan afhankelijk van het getij en de
hydrodynamiek. Plaatselijk kunnen harde substraten en biogene structuren voorkomen. De bovengrens
wordt gevormd door de gemiddeld hoogwaterlijn en de ondergrens door de laagwaterlijn. Onder de
laagwaterlijn begint habitattype H1110A. Daarbij wordt ook genoemd dat H1140A intern wordt gekenmerkt
door verschillende ecotopen zoals bij eb droogvallende, lage en hoge, slib en zandrijke platen (verschil in
korrelgrootte) met mosselbanken, kokkelbanken, schelpkokerwormen, zeegras- en ruppiavelden.
Daartussendoor kunnen geulen en prielen zich vormen. Als laatst wordt genoemd dat de kwaliteit van het
habitattype afhankelijk is van deze habitatdiversiteit en dat de landschappelijke samenhang van dit
getijdenlandschap van belang is voor karakteristieke soorten die een deel van hun levenscyclus in
verschillende deelsystemen doorbrengen.

6.3.1 Beoordelingen
6.3.1.1 Relatief belang en relatieve bijdrage
Habitattype H1140 (Slik- en zandplaten) in Nederland is net als H1110 voor Europa van ‘zeer groot’ belang
(Klasse A). Het landelijke oppervlakte van habitattype H1140 omvat circa 170.000 hectare (Janssen et al.
2014). Hoewel ook dit habitattype wijdverspreid voorkomt langs de Europese kusten, komen de specifieke
abiotische en biotische eigenschappen in de Waddenzee (H1140A) en Noordzeekustzone (H1140B) op
weinig andere plekken in Europa voor. Zoals eerder genoemd zijn de intergetijdenplaten met rijke
bodemfauna erg belangrijk als kinderkamer en voedselgebied voor vissen, trekpleister voor (trek) vogels en
rustplaats voor zeehonden en dus van groot internationaal belang (Profielendocument 2008).
De relatieve bijdrage van het subhabitattype H1140A (getijdengebied) in de Waddenzee voor de landelijke
SVI is volgens het aanwijzingsbesluit Waddenzee (2009) zeer groot met een oppervlakte groter dan 75%
van het landelijke oppervlakte. Dit is in tegenspraak met de som van getallen genoemd in Janssen et al.
(2014), waaruit het oppervlakte van H1140A in de Waddenzee slechts 54% blijkt van het landelijke
oppervlakte van H1140A (Zie Tabel 20). Overigens wordt als laatste door Janssen et al. (2014) wel weer het
totaal oppervlak genoemd van 170.000 ha voor H1140. Het blijft dus enigszins onduidelijk wat het landelijke
oppervlakte van H1140 en subtype H1140A is.
Tabel 20. Relatieve bijdrage H1140A (Janssen et al. 2014).14
Habitattype
H1140A
Slik- en zandplaten (getijdengebied)

Landelijk oppervlakte (ha)
238.229

14

Oppervlakte op de Waddenzee
(>75% ?) (129.169 ha = 54%)

Het landelijk oppervlakte van H1140A genoemd in het Aanwijzingsbesluit (2009) (109.000 ha) verschilt van
het oppervlakte berekend uit de getallen van Janssen et al. (2014) (238.229 ha) en het totale oppervlak H1140
(170.000 ha) (Bijlsma et al. 2014; Janssen et al. 2014)
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6.3.1.2 Staat van Instandhouding
In beide rapportageperiodes (2001-2006; 2007-2012), is de totale SVI voor habitattype H1140 in Nederland
als ‘matig ongunstig’ beoordeeld (Zie Tabel 21). De aspecten ‘Verspreiding’ en ‘Oppervlakte’ zijn in beide
periodes als ‘gunstig’ beoordeeld doordat deze aspecten van het habitattype voor subtype H1140A na de
inpoldering van de Lauwerszee min of meer stabiel gebleven is en subtype B (Noordzeekustzone) dankzij
uitbreiding in de Voordelta is toegenomen binnen de natuurlijke fluctuaties. De aspecten ‘Kwaliteit’ en
‘Toekomstperspectief’ zijn daarentegen voor H1140A als ‘Matig ongunstig’ beoordeeld. De beoordeling van
het aspect ‘Kwaliteit’ wordt toegelicht in paragraaf 6.3.1.4.4. Bovendien is het ‘Toekomst perspectief’ in de
laatste rapportage ‘onbekend’. Dit is niet toegelicht in de huidige versie van het profielendocument. Over
het algemeen heeft er geen positieve ontwikkeling plaatsgevonden voor dit habitattype.
Tabel 21. Beoordeling landelijke SVI van habitattype H1140 voor de EU Artikel 17 rapportage15
Rapportage
periode
2001-2006
2007-2012

Verspreiding

Oppervlakte

Gunstig
Gunstig

Gunstig
Gunstig

Kwaliteit
(structuur & functie)
Matig ongunstig
Matig ongunstig

Toekomst
perspectief
Matig ongunstig
Onbekend

Totaal
beoordeling
Matig ongunstig
Matig ongunstig

6.3.1.3 Gunstige referentiewaarden
De gunstige referentiewaarden voor de aspecten ‘Verspreiding’ (oppervlakte van het verspreidingsgebied
in 10 x 10 km hokken) en ‘Oppervlakte’ (oppervlakte van het habitattype in ha) komen overeen met de
geschatte situatie op het moment van in werking treden van de Habitatrichtlijn in Nederland (1994) en zijn
daarmee geschikt bevonden als drempelwaarden voor een ‘gunstige’ SVI (Zie Tabel 22). In dit geval is het
oppervlak van 170.000 hectare wel weer als totaaloppervlak genomen voor H1140 (Bijlsma et al. 2014).
Tabel 22. Gunstige referentiewaarden H1140 in Nederland (Bijlsma et al. 2014)
Habitattype
H1140:
Slik- en zandplaten

Gunstige referentiewaarde
Verspreiding (km²)
7.800

Gunstige referentiewaarde
Oppervlakte (ha)
170.000

6.3.1.4 Kwaliteitsaspecten
Voor habitattype H1140A worden in het profielendocument (2008) de volgende vegetatietypen genoemd
als kenmerkend voor dit habitattype: Snavelruppia (Ruppietum maritimae), Klein zeegras (Zostera noltii) en
Groot zeegras (Zostera marina). Deze worden volgens de Leeswijzer profielendocumenten (2014)
daarentegen niet specifiek meegenomen bij de beoordeling van dit habitattype.

6.3.1.4.1 Typische soorten
De typische soorten van habitattype H1140A in het meest recente profielendocument (2008), zijn verdeeld
over de vijf soortgroepen ‘Borstelwormen’, ‘Kreeftachtigen’, ‘Vaatplanten’, ‘Vissen’ en ‘Weekdieren’.
Daarbij vallen vrijwel alle soorten uit de lijst onder de categorie ‘Constante’ soorten. De schelpkokerworm,
wadpier, groot- en klein zeegras, kokkel en mossel vallen daarbij ook onder de categorie ‘Karakteristieke’
soorten. Er zijn geen ‘Exclusieve’ soorten voor dit habitattype opgenomen (Zie Tabel 23).

15

In het profielendocument H1140 (2008) wordt de totaalbeoordeling van habitattype H1140 niet beschreven,
maar wordt onderscheid gemaakt tussen subtype H1140A en H1140B.
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Tabel 23. Overzicht typische soorten H1140A (Profielendocument versie 2008)
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Soortgroep
Schelpkokerworm
Lanice conchilega
Borstelwormen
Wadpier
Arenicola marina
Borstelwormen
Zager
Nereis virens
Borstelwormen
Zandzager
Nephtys hombergii
Borstelwormen
Zeeduizendpoot
Nereis diversicolor
Borstelwormen
Garnaal
Crangon crangon
Kreeftachtigen
Strandkrab
Carcinus maenas
Kreeftachtigen
Groot zeegras
Zostera marina
Vaatplanten
Klein zeegras
Zostera noltii
Vaatplanten
Bot
Platichtys flesus
Vissen
Diklipharder
Mugil labrosus
Vissen
Schol
Pleuronectes platessa
Vissen
Kokkel
Cerastoderma edule
Weekdieren
Mossel
Mytilus edulis
Weekdieren
Nonnetje
Macoma balthica
Weekdieren
Platte slijkgaper
Scrobicularia plana
Weekdieren
Strandgaper
Mya arenaria
Weekdieren
Wulk
Buccinium undatum
Weekdieren

Categorie
K + Cab
K + Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
Cab
K + Cab
K + Cab
Cab
Cab
Cab
K + Cab
K + Cab
Cab
Cab
Cab
Cab

Zoals eerder genoemd is in het IMARES rapport ‘Typische soorten van habitattypen in zoute wateren’
(Troost et al. 2014), is een nieuwe typische soortenlijst voorgesteld voor de actualisatie van het H1140A
profielendocument (2008). In deze lijst wordt geen categorie aangewezen voor de borstelwormen: zager,
zeeduizendpoot en zandzager, omdat niet duidelijk zou zijn welke indicatorwaarde deze soorten hebben
boven die van de wadpier en de schelpkokerworm. De strandkrab en de garnaal zijn niet opgenomen omdat
ze door hun generalistische gedrag minder geschikt zijn als indicator. Daarentegen zouden ze wel als
indicator kunnen dienen voor de broedval en overleving van juveniele schelpdieren, maar dit werd als te
ver gezocht beschouwd. Ook groot- en klein zeegras zijn niet opgenomen door IMARES doordat ze zeldzaam
of verdwenen zijn. Hetzelfde geldt voor de wulk, ondanks dat deze soort een goede indicator is voor zowel
verstoring als vervuiling (Profielendocument 2008). Als laatste is de platte slijkgaper niet opgenomen omdat
deze niet goed gevangen kan worden met de huidige monitoringstechnieken en/of niet goed tot
soortniveau gedetermineerd kan worden (Troost et al. 2014) (Voor details zie Bijlage V).

6.3.1.4.2 Abiotische kenmerken
In het profielendocument (2008) wordt geen duidelijk overzicht gegeven voor welke abiotische waarden de
kwaliteit van het habitattype gunstig of minder gunstig is voor de levensgemeenschappen. Deze informatie
is wel te vinden in het rapport ‘Abiotische kenmerken zoute habitattypen Natura 2000’ van Jak et al. (2011)
en komt overeen met de abiotische kwaliteitsaspecten van H1110A (Zie Tabel 24). Wel wordt vermeld dat
naast voedselrijkdom, het zoutgehalte, de dynamiek en helderheid onder andere ook de frequentie van
droogvallen, de temperatuur en het slibgehalte van belang is voor de biodiversiteit.
Tabel 24. Abiotische kwaliteitsaspecten habitattype H1140A (Jak et al. 2011)
Aspect
Voedselrijkdom
Zoutgehalte
Dynamiek

Helderheid

Gunstig
Zwak eutroof tot eutroof
Sterk brak tot zout
Gemiddelde dynamiek, incidenteel
hoog dynamisch voor zowel het
laag als hoog dynamisch deel
Troebel tot matig helder
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Matig
Sterk eutroof
Matig brak
Zeer hoog dynamisch
in hoog dynamisch
deel
Zeer troebel en helder

Ongunstig
Oligotroof en mesotroof
Zeer zoet tot zwak brak
Zeer hoog dynamisch in laag
dynamisch deel
Zeer helder

6.3.1.4.3 Overige kenmerken van een goede structuur en functie
Hoewel de overige kenmerken van een goede structuur en functie minder duidelijk worden weergegeven
in het profielendocument (2008) voor H1140A dan in het profielendocument (2014) voor H1110A kunnen
de belangrijkste abiotische kenmerken voor subtype H1140A als volgt worden samengevat:





De variatie in hydrodynamiek met voortdurende ongestoorde getijdenbeweging
Het droogvallen van de platen
De afwisseling van gradiënten tussen zand en slib, hoog en laag, anaëroob en aëroob, zoet en
zout, dynamisch en beschut, troebel en helder, hoge en lage biomassa
Een goede waterkwaliteit16

De overige belangrijke kenmerken kunnen als volgt worden samengevat:










Een bodemfauna die past bij de lokale hydrografische en morfologische omstandigheden (de
aanwezigheid van een biofilm in rustige gebieden zonder verstikking van specifieke ecotopen door
macroalgen)
De totaal biomassa van het soortenspectrum van de bodemdieren is relatief stabiel onder de
natuurlijke fluctuaties
Het voorkomen van verschillende structurerende elementen zoals mosselbanken, velden van
zeegras en schelpkokerwormen
De voedselfunctie van schelpdieren voor vogels en vissen
De kinderkamer/opgroei-functie voor vis
Rustgebied en zooggebied voor zeehonden
Het ongestoord plaatsvinden van fysische processen
Mosselbanken in diverse stadia van ontwikkeling die habitat vormen voor andere organismen

In hoofdstuk 5 van het beheerplan Waddenzee (2016) zijn er nog een aantal ecologische vereisten
toegevoegd en/of verder uitgewerkt voor habitattype H1140A:










Aanwezigheid van voldoende fijn zand dat door het getij kan worden aangevoerd
Beschutting voor golven vanuit zee (aanwezigheid van Waddeneilanden)
Nauwelijks bodemberoering door menselijke activiteiten
Dagelijkse uitwisseling met water uit de geulen, waarbij over het algemeen geringere
stroomsnelheden optreden dan in de geulen en waarbij de stroomsnelheden onder nietstormomstandigheden overgrote oppervlaktes zeer gering zijn
Wanneer er zoet water uitstroomt in het gebied: bij voorkeur geleidelijke zoetzoutovergangen en
een gedurende het hele jaar aanwezige aanvoer van zoet water
Geen grote invloed van visserij op de bestanden van schelpdieren en vis
Weinig of geen verstoring door menselijke activiteit
Geringe negatieve invloed van exoten op het functioneren van het systeem

Net als bij H1110A wordt duidelijk uit de punten van het beheerplan wordt dat menselijke invloed voor een
goede ecologische kwaliteit van H1140A beperkt moet worden.

6.3.1.4.4 Beoordeling
De beoordeling van het aspect ‘Kwaliteit’ voor H1140 is voor subtype H1140A beoordeeld als zijnde ‘Matig
ongunstig’ in zowel de eerste als tweede rapportage. Volgens het profielendocument (2008) is dit doordat
sommige typische soorten zijn afgenomen zoals platvissen en het nonnetje hoewel het aantal soorten
stabiel gebleven is. Ook soorten waar niet op gevist wordt vertonen een dalende trend zoals zeegrasvelden
bij het Balgzand en Terschelling.
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drijvend afval op het wateroppervlak wordt hierbij niet meegerekend
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Daarnaast wordt in het profielendocument (2008) genoemd dat de sedimentsamenstelling lokaal is
veranderd door de afname van het slibgehalte in de platen door de afname van filterende organismen door
de mogelijke effecten van bodemberoering, zandsuppleties en klimaatverandering. Daarbij zijn ook de nog
niet herstelde mosselbanken en zeegrasvelden een reden voor de ongunstige beoordeling.
Ook in dit geval is er geen verschil in beoordeling voor beide rapportageperiodes en is in de laatste periode
het aspect ‘Toekomstperspectief’ onbekend door dezelfde genoemde redenen als voor H1110A. Daarnaast
wordt tevens voor H1140A de uitwerking van de beschrijving en de methode van de beoordeling van het
aspect ‘Kwaliteit’ nader ter discussie gesteld in Hoofdstuk 7.

6.3.2 Kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen
Naar aanleiding van het relatief belang en de eerste beoordelingen van de SVI zijn voor H1140A onder het
hoofdtype ‘Getijdenplaten’ kernopgaven gesteld en zowel op landelijk als gebiedsniveau
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd die hieronder worden toegelicht.

6.3.2.1 Kernopgaven
De kernopgave met toelichting voor H1140A zoals gesteld in het doelendocument (2006) staat omschreven
in Tabel 25. Opvallend hierbij is dat de toelichting weinig specifiek is.
Tabel 25. Kernopgaven H1140A (Doelendocument 2006)
Hoofdtype: Getijdenplaten
Kernopgave
1.10: Diversiteit getijdenplaten
Verbetering kwaliteit slik- en
zandplaten (getijdengebied)
H1140A ten behoeve van
vergroting van diversiteit

Toelichting
Slik- en zandplaten van
internationaal belang door groot
aandeel binnen Europa. Van belang
voor algemene biodiversiteit

6.3.2.2 Landelijke doelstellingen
De landelijke doelstellingen en de beknopte toelichting voor H1140A staat omschreven in Tabel 26.
Opmerkelijk hierbij is dat er in tegenstelling tot H1110A bij de toelichting niets wordt vermeld hoe de
kwaliteit verbetert kan worden.
Tabel 26. Landelijke doelstellingen H1140A (Doelendocument 2006)
Habitattype
Landelijke doelstellingen
H1140A:
Behoud verspreiding, behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
Slik- en zandplaten
Toelichting
-

-

Habitattype H1140A van zeer groot belang voor Europa omdat de Nederlandse, Deense en Duitse Waddenzee
het grootste oppervlakte herbergt en een belangrijke functie heeft voor trekvogels tussen West-Africa en
Siberië
Wegens matig ongunstige staat wordt verbetering nagestreefd
Voortzetting van zandsuppleties op de Noordzeekust van de eilanden en de Noord-Hollandse kust is
waarschijnlijk noodzakelijk voor behoud van de huidige oppervlakte aan intergetijdenplaten.
Tevens is van belang om te bezien wat de effecten zijn van Japanse oesters in het intergetijdengebied

6.3.2.3 Gebiedsdoelstellingen
Net als bij H1110A is de gebiedsdoelstelling voor H1140A is in hoofdlijn omschreven in het doelendocument
(2006) en de uitwerking hiervan beschreven in het aanwijzingsbesluit (2009). De doelstellingen en beknopte
toelichting staan omschreven in Tabel 27. In het aanwijzingsbesluit wordt in tegenstelling tot het
doelendocument, wel uitleg gegeven bij de punten waar kwaliteitsverbetering kan worden behaald.
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Tabel 27. Gebiedsdoelstellingen H1140A (Doelendocument 2006; Aanwijzingsbesluit 2009)
Habitattype
Hoofdlijn gebiedsdoelstelling
Gebiedsdoelstellingen
H1140A: Slik- en
Behoudsopgave voor het oppervlak
Behoud oppervlakte en verbetering
zandplaten
en een verbetering van kwaliteit in de kwaliteit
meeste gebieden
Toelichting
-

-

De Waddenzee is het belangrijkste gebied voor het habitattype slik- en zandplaten H1140A. De oppervlakte
van de platen is hier nagenoeg natuurlijk
Voor kwaliteit is enerzijds het behoud van morfologische variatie van belang en anderzijds de overgangen
daartussen
Kansen voor verbetering van de kwaliteit liggen bij het herstel van droogvallende mosselbanken (en daarbij
behorende levensgemeenschappen) waarbij wordt gestreefd naar een toename van oppervlakte, bij
bodemfauna en bij uitbreiding van zeegras- en ruppiavelden
Het herstel van geleidelijke zoet-zout overgangen is hierbij van belang

6.3.3 Beheermaatregelen
In het Waddenzee beheerplan (2016) worden naast de ecologische vereisten genoemd in paragraaf
6.4.1.4.3, tevens de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen genoemd en of de doelen behaald
kunnen worden met de huidige beheerpraktijk (Zie Tabel 28).
Tabel 28. Knelpunten en oplossingsrichtingen voor habitattype H1140A (beheerplan Waddenzee 2016)
Habitattype
Behalen doelen met
Knelpunten
Oplossingsrichtingen
huidige beheerpraktijk
H1140A: Slik- en
Onduidelijk
Onvoldoende aanwezigheid Kennisopbouw en
zandplaten
van litorale mosselbanken
ontwikkeling zeegras en
a.g.v. ongunstige abiotische mosselbanken, verbetering
factoren, onvoldoende
van zoet- zoutgradiënten
begroeiingen van zeegras,
onvoldoende zoet- zout
gradiënten

6.3.3.1 Mosselbanken
In het beheerplan wordt genoemd dat kwaliteitsverbetering al voor een deel is bereikt door het beëindigen
van de mechanische kokkelvisserij (2005) en de mosselzaadvisserij in het intergetijdengebied. Verder is voor
het herstel van droogvallende mosselbanken net als voor H1110A kennisopbouw bewerkstelligd in
projecten als Mosselwad en Waddensleutels (2010-2016). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat
er weinig meer mogelijk is dan het beschermen van (jonge) mosselbanken tegen menselijke activiteiten die
hier een negatief effect op hebben. Hieruit kunnen dan oudere banken ontstaan. Verder is er vanaf de
eerste beheerplan periode een verbod van het steken van zee-aas in mosselbanken.

6.3.3.2 Zeegras
Voor het KRW beleid zijn maatregelen getroffen die ook bij kunnen dragen aan de doelstellingen van Natura
2000. Zo heeft in 2012-2013 een proef plaatsgevonden voor het ontwikkelen van zeegrasvelden op
kansrijke locaties. Dit zal in de huidige beheerplanperiode worden voortgezet.

6.3.3.3 Zoet- zoutgradiënten
Zoals genoemd bij H1110A kan H1140A ook meeliften op de KRW maatregelen voor het visvriendelijk
spuibeheer van de spui- en schutsluizen en de Vismigratierivier bij Kornwerderzand.

6.3.3.4 Overige
Naast de bovengenoemde maatregelen die betrekking hebben op de knelpunten, zijn er ook andere Natura
2000 maatregelen die een positief effect kunnen hebben op H1140A. Zoals eerder genoemd zijn de
bestaande generieke visserijmaatregelen ook van toepassing op H1140A. Zo is garnalenvisserij in het
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litoraal niet toegestaan. Een andere oude maatregel is daarnaast het beperken van kleinschalig
medegebruik, waarbij er beperkingen worden gesteld voor het rapen van schelpdieren en zeekraal. Ook
mogen er bij mechanische pierenwinning sinds 2009 geen pieren gewonnen worden op een bodem met
veel kokkels, dient de natuurlijke hersteltijd in acht te worden genomen en is monitoring verplicht. Dit zou
voor een betere bescherming van bodemfauna moeten zorgen. Voor diepe delfstoffenwinning in het
Groningenveld moeten de maatregelen ter voorkoming van bodemdaling worden voortgezet in de
beheerplanperiode. Daarnaast is de kennisopbouw met betrekking tot slibhuishouding, vertroebeling en
ecologie van de Waddenzee als KRW maatregel tevens van belang voor H1140A en wordt voortgezet tijdens
de eerste beheerplanperiode. Als laatste wordt net als bij H1110A de mogelijkheid tot het verhogen van
het kennisniveau van de effecten van de Noordzeevisserij en andere factoren op de vispopulatie in de
Waddenzee voor de volgende beheerperiode genoemd als maatregel die betrekking heeft op het behoud
van de kinderkamer en voedselfunctie voor (plat)vissen. In het beheerplan wordt ervan uitgegaan dat door
bovengenoemde maatregelen de kwaliteitsverbetering van H1140A waarschijnlijk wel in de tweede
beheerplanperiode wordt behaald.

6.4 Preventieve instandhoudingsmaatregelen
6.4.1 Vergunningverlening
Zoals genoemd in paragraaf 5.2.3.2 kan de vergunningsplicht in tegenstelling tot de maatregelen die
getroffen moeten worden volgens het beheerplan, gezien worden als een preventieve
beschermingsmaatregel. Het bepalen of een activiteit een significant effect heeft op de
instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en soorten is hierbij doorslaggevend. De bepaling hiervan
wordt nader geanalyseerd in paragraaf 7.3.2.

6.4.1.1 Significant effect
Voor zowel H1110A en H1140A (als ook H1130 en H1160) is vastgesteld dat er geen sprake is van een
significant effect van het aspect ‘Oppervlakte’ als oppervlakteverlies van minder dan 10 hectare (10.000 m²)
optreedt, ténzij ‘het fysisch-ecologisch functioneren’ van het systeem wordt aangetast. Daarbij moet altijd
een passende beoordeling gemaakt te worden en de ADC-toets doorlopen te worden (Steunpunt Natura
2000 2010). Onder de 10 ha dient nog steeds getoetst te worden voor het aspect ‘Kwaliteit’, waarbij de
verwachte afname ten opzichte van de huidige kwaliteit moet worden vergeleken met de kwaliteit van de
begintoestand, die volgens de instandhoudingsdoelstellingen moet worden behouden of verbeterd zoals
volgens de termen voor verschillende kwaliteitskenmerken genoemd in de profielendocumenten. Daarbij
wordt vermeld dat bij de bepaling van significante effecten tevens rekening gehouden dient te worden met
cumulatieve effecten en externe werking (Steunpunt Natura 2000 2010).

6.4.2 Gesloten gebieden
Op grond van Artikel 2.5 Wnb (voormalig artikel 20, Nbw), worden jaarlijks door het ministerie van LNV
gebieden vastgesteld die tijdelijk of permanent gesloten kunnen worden voor vaarrecreanten om de rust
en foerageermogelijkheden van zeehonden en vogels te waarborgen. Daarnaast zijn er gesloten gebieden
aangewezen voor de schelpdier- en garnalenvisserij. Zo is 26% van het litoraal in de Waddenzee gesloten
voor bodemberoerende visserij. Daarnaast is 6.5% van het totaaloppervlak van het sublitoraal jaarrond
gesloten voor de garnalenvisserij (Zie Fig. 24). Van de Noordzeezeekustzone is 10% gesloten voor alle
vormen van visserij (PRW 2014; Min. EZ 2017; Troost et al. 2018).
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Figuur 24. Overzicht gesloten gebieden Waddenzee. In de rood omrande gebieden is de garnalenvisserij
gesloten in augustus. De rood gearceerde gebieden zijn jaarrond gesloten voor garnalenvisserij. De blauw
gearceerde gebieden zijn gesloten voor de mosselzaadvisserij. De mosselbanken in deze gebieden zijn tevens
gesloten voor de garnalenvisserij. (Troost et al. 2018)
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7. (Onderwater)natuur met beleid
In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de belangrijkste aanknopingspunten uit de voorgaande
hoofdstukken waarin zowel de wetenschappelijke als beleidsinformatie wordt geïntegreerd. De analyse
wordt tevens gebaseerd op de geïntegreerde informatie verkregen uit de expert interviews met
wetenschappers en beleidsmakers (Zie Bijlage I), waarbij de keuzes en kansen in het beleid met betrekking
tot bescherming van de onderwaternatuur worden belicht. Elke paragraaf sluit af met een samenvatting
van de analyse die gezamenlijk de basis vormen voor de conclusies en het uiteindelijke advies in Hoofdstuk
8. Dit hoofdstuk draagt bij aan de beantwoording van deelvragen 1 t/m 6.

Lokale rifvorming (Lanice conchilega) (Oostpunt Terschelling)
Foto: Nina Fieten
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7.1 Toekomstperspectief Waddenzee
In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat de Waddenzee als sinds duizenden jaren beïnvloed wordt door
menselijke ingrepen en activiteiten waardoor zowel geo(morfo)logische processen als de abiotische en
biotische conditie van het ecosysteem veranderingen hebben ondergaan en nog steeds aan verandering
onderhevig zijn. In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van het huidige ecosysteem functioneren,
mogelijke drukfactoren en bedreigingen en het ecologisch potentieel.

7.1.1 Ecosysteem functioneren
Duidelijk is dat het Waddenzee ecosysteem door de ontwikkelingen in het verleden en heden niet meer kan
worden beschouwd als zijnde in een ‘natuurlijke’ door de mens onaangetaste staat. Uit historisch
onderzoek (o.a. Lotze et al. 2005) en anekdotische verhalen kan gesteld worden dat het ecosysteem van de
Waddenzee zowel in abiotische condities als biotische condities door de geschiedenis aanzienlijk veranderd
is. In recentelijk perspectief hebben de meeste veranderingen met name in de jaren na de Afsluitdijk (1932)
plaatsgevonden. Het zo goed als verdwijnen van zeegras wordt door vrijwel alle experts gezien als het
grootste ecologische verlies, door hun belangrijke waarde voor zowel de waterkwaliteit als de biodiversiteit.
Daarnaast zijn ook het verdwijnen van grote predatorvissen en rifvormende en faciliterende soorten zoals
de zandkokerworm en hydroïdpoliepen waarschijnlijk van grote invloed geweest, ondanks dat er nieuwe
soorten voor in de plaats gekomen zijn. Als voorbeeld van de veranderingen in de visstand haalt expert 6
in het interview een gesprek aan met mevrouw geboren in 1928: “Ze vertelde hoe zij voor de Afsluitdijk het
wad beleefde. Je ging het Balgzand op om bot te prikken: in een kwartier had je een tas vol en je struikelde
erover. In het voorjaar spoot het bliek (zilveren visjes) de dijk op omdat ze achterna gezeten werden door de
gepen.”
Zowel uit de wetenschappelijke data als de interviews blijkt echter dat het wetenschappelijk beoordelen
van het huidige functioneren van het ecosysteem wordt bemoeilijkt door een gebrekkig referentiekader,
aangezien wetenschappelijke historische data mist en systematische monitoringsprogramma’s pas in de
tweede helft van de 20e eeuw en vaak niet doelgericht zijn opgericht. Hoewel voor bepaalde populaties
(zoals zeehonden en kokkels) wel voldoende monitoring is en herstel is opgetreden door accurate
beschermingsmaatregelen, blijft het beeld voor vis beperkt ondanks de negatieve trends. Zo zegt expert 6
over de dalende trend van vis in de NIOZ fuik: “Het is meer een indicatie dan een hard getal. Om een beter
beeld te krijgen moet vooral op meer plekken gemonitord worden”. Expert 4 voegt hieraan toe over de
Demersal Fish Survey: “Ondanks de monitoring is het niet compleet. Ons beeld is heel erg gefocust op
bodemvissen”. Daarnaast is de monitoring van het macrobenthos in het sublitoraal pas recentelijk gestart,
terwijl dit in het litoraal al 40 jaar gemonitord wordt. Bovendien is het habitatgebruik van veel soorten
onbekend evenals de aanwezigheid van sublitorale structuren en de interactie tussen het ondergedoken en
intertidale wad. Het merendeel van de experts vindt het daarom ook ‘lastig’ om harde uitspraken te doen
over of er een probleem is met de huidige onderwaternatuur, en specifiek het onderwatervoedselweb.
Echter, voorbeelden zoals het gebrek aan zeegras herstel, ondanks de vele herstelpogingen en het
wegtrekken van kinderkamersoorten lijken wel de verminderde functie van het systeem weer te geven.
Daarentegen lijkt het beter te gaan met de belangrijke biobouwers: mosselen en oesterbanken. Duidelijk is
wel dat de krabbenpopulatie toeneemt, wat volgens sommige experts mogelijk kan worden verklaard door
verhoogde voedselbeschikbaarheid en het gebrek aan predatorvissen zoals roggen en kabeljauw. Wanneer
meso-predatoren zoals krabben niet onder de duim worden gehouden, zou dit op termijn wel negatieve
gevolgen kunnen hebben voor de trofische en non-trofische interacties van het systeem. Ondanks dat de
wijting en kabeljauw in aantallen dalen, worden haaien echter recentelijk steeds vaker, maar onverklaard
waargenomen (Expert 4 en 7). Expert 7 zegt over het voedselweb: “We gaan uit van een ideaalbeeld, maar
het systeem is zoals het is. Er hebben wat verschuivingen plaatsgevonden onder andere bij vis. Hierdoor is
het niet een compleet voedselweb, maar we weten ook een heleboel dingen niet. Is de Waddenzee robuust?
We weten het niet”.
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7.1.2 Drukfactoren en bedreigingen
Ondanks het gebrek aan kennis over het huidige functioneren van het ecosysteem lijkt er consensus te zijn
over het feit dat er rede is tot vragen met betrekking tot mogelijke drukfactoren en bedreigingen. Hoewel
de Waddenzee is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed, nemen de activiteiten van verschillende partijen
en belanghebbenden in het gebied zowel in aantal als intensiteit toe (Zie paragraaf 1.2.2). Hierbij wordt er
volgens de HR en Wnb vanuit gegaan dat de vergunde activiteiten geen significant effect hebben op de
staat van instandhouding van een habitattype of soort, zo niet dat er volgens de ADC-toets en het
voorzorgsprincipe wordt gehandeld (Zie paragraaf 5.2.3.2 en paragraaf 7.3.2). Desalniettemin lijken
verschillende activiteiten en projecten wel degelijk impact te hebben op het systeem, ook al kan dit door
gebrek aan effect-studies, door de combinatie van activiteiten en autonome ontwikkelingen (zoals
klimaatverandering) niet of nauwelijks hard gemaakt worden. Zo zegt expert 2: “Het is moeilijk eenduidig
te zeggen, omdat we aan zoveel knoppen tegelijk draaien”.
Toch geeft de meerderheid van de experts aan de intensieve garnalenvisserij in het sublitorale deel van de
Waddenzee als een serieuze en directe bedreiging te zien voor het functioneren van de onderwaternatuur.
Zo ook expert 6: “Ik denk garnalenvisserij, omdat je daarmee én bodemberoering hebt én bijvangst van
jonge vis. Garnalen vissen is garnalen kweken. De overboord gepompte bijvangst is weer goed voer voor
garnalen en krabben.” De theorie dat krabben mogelijk toenemen door de garnalenvisserij en door predatie
een invloed hebben op de vestiging van jonge schelpdieren wordt ook door andere experts genoemd.
Daarnaast zegt expert 3 “Door garnalenvisserij krijg je directe en complete bodemberoering. Hierdoor gaat
het benthos verloren, wat de basis vormt van je systeem”.
In de periode van 2012-2014 is door Glorius et al. (2015) onderzoek gedaan naar de effecten van
garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden. Hieruit bleek dat 48.7% van de vangst bestond uit discard garnaal
en 12.3% uit vis (o.a. schol, schar, sprot, haring en wijting en de doelsoorten fint en rivierprik) en benthos.
De overleving van fint als bijvangst is vrijwel nihil en door gebrek aan gegevens voor fint en rivierprik kan
geen uitspraak worden gedaan over het effect op de populatie. Wanneer voor schol 20% overlevingskans
wordt aangenomen komt de reductie in paaibiomassa uit op 12-17%. Daarnaast bleek dat de soorten
diversiteit en homogeniteit afnam in relatie tot experimentele bevissing, terwijl de Amerikaanse
zwaardschede (Ensis) toenam. De mogelijke relatie tussen bodemberoering en toename in aantallen Ensis
maar ook de dieplevende strandgaper (Mya) in de Waddenzee is tevens door verschillende experts
genoemd. Bovendien leek de aanwezigheid van gevoelige soortengroepen als pokken, anemonen,
hydroïdpoliepen en mosdiertjes af te nemen ondanks dat dit niet statistisch kon worden onderbouwd door
verstoring van het experiment. Naast de garnalenvisserij, werden ook andere bodemberoerende
activiteiten door experts genoemd zoals baggeren en zandsuppleties wat verschillende effecten kan
hebben. Zo kan het lokaal verwijderen en bedekken van de bodem directe en indirecte effecten hebben op
de soortengemeenschap. Naast dat soorten direct gedood, beschadigd of verstoord worden, kunnen
concentraties slib en zand in de waterkolom een negatieve invloed hebben op filterfeeders, primaire
productie, de sedimentsamenstelling en waterkwaliteit en daarmee ook de levensgemeenschap (Min. IenM
2016)
Hoewel de bodemberoerende activiteiten in eerste opzicht voor de onderwaternatuur de belangrijkste
bedreiging lijken, moeten ook de mogelijke effecten van andere activiteiten en ingrepen die de
geomorfologie en natuurlijke dynamiek van het systeem aantasten in ogenschouw genomen worden zoals
bedijking, harde randen in zoet-zout overgangen, maar ook kwelderwerken die de slibhuishouding
beïnvloeden. Zo zegt expert 1: “Geomorfologische ingrepen gebeuren overal. Dat is veel bedreigender dan
bijvoorbeeld de toestand van het voedselweb. In het voedselweb zijn de grootste veranderingen al gebeurd.
Daar zijn alleen graduele verbeteringen mogelijk. De grootste bedreiging zijn het scala aan lokaal
geïnspireerde ondoordachte plannetjes en initiatieven voor kleine veranderingen zoals havenuitbreidingen
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en zoutwinningen op plekken waar al sediment tekort is en inconsistent beleid wat niet in een ruimer kader
gezien wordt.”
Daarnaast moet met name de cumulatie van de effecten van de circa 50 verschillende soorten activiteiten
moeten in het kader van een al veranderd ecosysteem niet onderschat worden (Zie paragraaf 7.3.2). Al deze
lokale menselijke activiteiten en ingrepen worden immers uitgevoerd binnen een veel grotere autonome
maar door de mens gestuurde ontwikkeling: klimaatverandering. Dit proces zou op een complexe manier
kunnen doorwerken door negatieve effecten te versterken en herstel tegenwerken. Klimaatverandering
heeft naast het stijgen van de zeespiegel, een direct effect op de temperatuur (Zie paragraaf 2.4.1.2) wat
er in combinatie met verzuring, voor kan zorgen dat soorten die zich minder goed aanpassen verdwijnen
en door andere soorten worden overgenomen, waar het afnemen van juveniele schol en het toenemen van
rode poon al aan wordt gelinkt. Een verschuiving in soorten zou volgens expert 7 uiteindelijk een mismatch
in het voedselweb tot gevolg kunnen hebben met een verminderde energiestroom en een systeem vol
opportunistische soorten. Daarnaast zou in theorie ook de stormfrequentie kunnen toenemen wat invloed
kan hebben op onder andere biobouwers en de kustverdediging. Ondanks dat de platen de huidige
zeespiegelstijging nog bij kunnen houden, biedt dit geen garantie voor de toekomst.

7.1.3 Ecologisch potentieel
Voor het beschermen en herstellen van natuur is een duidelijk doel en visie noodzakelijk. Verschillende
partijen hebben in de loop van tijd hun streefbeeld ontwikkeld voor de Waddenzee, zo ook het Programma
Rijke Waddenzee (PRW) (2010) waarin medewerkers van het ministerie, Rijkswaterstaat, de provincies en
de gebruikers van het wad samenwerken voor een gezamenlijk streefbeeld voor 2030: het realiseren van
een rijke Waddenzee voor natuur en mens. Een idealistisch beeld van een ecologisch gezonde zee met
schoon water, uitgestrekte schelpdierbanken, zeegrasvelden en een evenwichtig voedselweb inclusief
toppredatoren van zowel vissen als zeezoogdieren. Bovendien werkt ook de mens mee aan zowel de
natuurwaarde als een gezonde economische sector. De vraag is echter, is dit een haalbare kaart binnen de
fysieke en maatschappelijke kaders van het huidige systeem? Aan welke randvoorwaarden zou moeten
worden voldaan en welke stappen zouden moeten worden ondernomen? Binnen welke tijdsschaal?
Voor een visie van het ecologisch potentieel van de Waddenzee wordt vaak de vergelijking gemaakt met
een ander groot intergetijdensysteem: Banc d’Arguin in Mauretanië, West Africa. Dit systeem kan als een
meer ‘natuurlijk’ systeem worden beschouwd, waarin grote arealen zeegras nog als kraamkamer, habitat
en foerageergebied fungeren voor metersgrote roggen, haaien en dolfijnen, ondanks de toenemende druk
van (inter)nationale visserij en stroperij. In tegenstelling tot Banc d’Arguin, wordt de Waddenzee ingeperkt
door een groot fysiek kader genaamd de Afsluitdijk waardoor, in combinatie met de Lauwerszeedijk, het
potentieel van de Waddenzee in zowel morfologisch als ecologisch opzicht tot een laag niveau is
teruggebracht. Zo noemt expert 4: ‘Er is weinig ruimte voor natuurlijke dynamiek. Die ruimte wordt beperkt
doordat eilanden en vaargeulen vastliggen. Ook de Afsluitdijk ligt vast. Dat zijn behoorlijk harde randen’.
Expert 1 zegt hierop: “Stel dat er een stuk is waar de Waddenzee onverstoord door dijken zou kunnen
doorlopen tot aan een hoogveen wat zich ontwikkeld op de grens tussen zoet en zout water, wat zou dat
geweldig zijn. Het is een droom het IJsselmeer open te hebben, maar dit is een maatschappelijk
onverantwoorde daad door klimaatverandering.” De mogelijkheid voor het opheffen van deze randen en
daarmee het herstel van de oorspronkelijke dynamische processen is klein. In ecologisch opzicht, wil het
zeegras zich, ondanks vele herstelpogingen, niet herstellen waardoor de kans dat de afhankelijke
soortgemeenschappen en biodiversiteit terugkomen eveneens vrij klein is. Niettemin bieden mitigerende
projecten zoals de Vismigratierivier toch enig positief vooruitzicht voor kwetsbare migrerende vissoorten.
Ondanks deze afkadering, lijken vrijwel alle wetenschappers overtuigd van de veerkracht van de
Waddenzee en de mogelijkheid tot ecologische verbetering. De randvoorwaarden hiervoor liggen volgens
de meeste wetenschappers in de basis: het verbeteren van de nog bestaande habitattypen voor het
benthos en met name de nog aanwezige biobouwers, door menselijke activiteiten te minimaliseren en
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situaties creëren zonder enige menselijke verstoring. Zo zegt expert 3 “Harde structuren zoals de Afsluitdijk
zijn kwalijk, maar daarin gaat niks veranderen. Natuurpotentie kan nog wel meer gerealiseerd worden met
name door het sluiten van grote aaneengesloten gebieden”. Ook voor expert 2 zijn gesloten gebieden een
randvoorwaarde: “Het dichtgooien van gebieden op kombergingsniveau zou heel succesvol kunnen zijn.
Daarbij zou het een heel waardevol experiment kunnen zijn”. Hieraan voegt expert 8 toe: “Het ecologisch
potentieel hangt af van de sturing die er is op bestaande en nieuwe activiteiten”. Zoals onderbouwd in
paragraaf 7.1.2 is het verminderen van bodemberoerende activiteiten daarin wel degelijk een
randvoorwaarde. Zo ook volgens expert 4: “Als je iets gaat doen zonder de garnalenvisserij te verminderen,
is het een heilloze bezigheid”.
Daarnaast zullen volgens de meeste experts de soorten vanzelf komen, wanneer kleine en grootschalige
processen hun gang kunnen gaan en de leefomstandigheden beter zijn. Hiervoor zullen echter ook elders
dan in de Waddenzee ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Als voorbeeld noemt expert 7: “Als je haaien
en roggen terug wilt hebben, moet je ook zorgen dat alles in de Noordzee in orde is en ze niet meer opgevist
worden. Je kunt de Waddenzee niet los zien van de Noordzee en eventueel ook niet van Atlantische oceaan.
Het hele gebied beïnvloedt wat er in de Waddenzee gebeurt”. Daarnaast blijft klimaatverandering ook in
mogelijk herstel van grote invloed. Zo zegt expert 4: Klimaatverandering is een grote spelbreker. Ook al doe
je dingen voor herstel, wil dat niet zeggen dat het gaat werken”. Zoals eerder genoemd is kennisopbouw
over de verschillende mechanismen en processen in de Waddenzee ook in dit geval van groot belang.
Bovendien zal, wanneer een betere bescherming tot stand is gekomen, het effect op het ecosysteem
volgens de experts niet binnen 10 jaar waarneembaar zijn, zoals in het streefbeeld van PRW, maar zal het
een lange adem worden van minstens 50 jaar.

7.2 Natura 2000 documenten en systematiek
De analyse in deze paragraaf volgt een top-down benadering van de Natura 2000 beleidsdocumenten
waarbij achtereenvolgens de belangrijkste discussiepunten van de inhoudelijke analyse en de systematiek
van de Habitatrichtlijn, het Natura 2000 doelendocument en bijbehorende profielendocumenten van de
habitattypen, het Waddenzee aanwijzingsbesluit en het Waddenzee beheerplan zullen worden behandeld.

7.2.1 Habitatrichtlijn
Ondanks dat de Habitatrichtlijn tot op heden een cruciale rol speelt in de bescherming van de Europese
natuur, is duidelijk geworden uit Hoofdstuk 4 en 5 dat het algemene doel: ‘…het instandhouden van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten’ zowel op
Europees, als landelijk niveau niet voldoende wordt behaald. Hoewel de algemene bepalingen van de
Habitatrichtlijn aan de ene kant ruimte hebben geboden aan de lidstaten om een voor eigen gunstige en
passende invulling te geven voor de implementatie, heeft dit anderzijds als nadeel gehad dat er veel
onduidelijkheid over de begrippen en de uitvoering van de beschermingsbepalingen van Artikel 6 is
ontstaan bij de lidstaten (Zie paragraaf 7.3). Daarbij heeft diezelfde ruimte ertoe geleid dat sommige
lidstaten bij de omzetting naar nationale regelgeving alleen aan de minimale verplichting tegemoet zijn
gekomen, zoals ook Nederland, en waarbij Bijlage I, II en IV de minimale basis voor bescherming vormen17
(Cardoso 2012; Kole 2014). Deze conclusie is onder andere naar voren gekomen bij de Fitness Check. Ook
zou de verschillende nationale invulling het eventuele toekomstige samenwerking in het beleid van
internationale natuurgebieden zoals de Waddenzee kunnen vermoeilijken. Tevens is het feit dat er geen
eindtermijn is verbonden aan het behoud en bereik van een gunstige SVI niet bevorderlijk voor het
doelbereik.
De Habitatrichtlijn is daarnaast een relatief statisch document, wat de bescherming voor dynamische
(mariene) gebieden zoals de Waddenzee niet per se ten gunste komt. Daarbij noemt expert 7: “Er is geen
beleid gemaakt met een systeemvisie. In dat opzicht is Natura 2000 heel behoudend, omdat er geen
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rekening wordt gehouden met de dynamiek. Het is een juridisch instrument wat veel conflict kan
opleveren..”. Zo ook volgens expert 4: “Natura 2000 is lastig werkbaar. Het is star en gericht op
doelstellingen en soortenlijstjes. Dit gaat in tegen de basiswetten van de ecologie. Het zou mooi zijn als er
iets van dynamiek in stond, maar hoe ga je dit meten?’’. Zo zijn de bijlagen met habitattypen en soorten
sinds 1992 enkel aangepast in 2004 en 2007 door uitbreiding van de Europese Unie, waarbij geen
aanpassingen zijn gemaakt op basis van wetenschappelijke inzichten en ecologische grond zoals de IUCN
Rode Lijst van bedreigde soorten (Stuart et al. 2010; Hochkirch et al. 2013). Daarentegen staan soorten
waar het momenteel erg goed mee gaat nog wel op de lijst, zoals de gewone- en grijze zeehond in de
Waddenzee. Een studie van Trochet & Schmeller (2013) heeft echter aangetoond dat ruim 90% van de
bedreigde zoogdieren, vogels en reptielen, inclusief soorten die niet in de bijlage staan, wel gedekt worden
door het Natura 2000 netwerk doordat ze meeliften met de maatregelen die getroffen worden voor de
habitats en doelsoorten. Daarentegen is vastgesteld dat een groot aantal bedreigde vissoorten, inclusief de
bijlage soorten, juist erg slecht gedekt worden door het netwerk. Dit komt overeen met de bevinding dat
er relatief weinig bescherming is voor het mariene milieu ten opzichte van de terrestrische natuur (Zie
paragraaf 4.2.6: resp. 4% van alle habitattypen en 2% van alle soorten in de HR Bijlagen zijn gerelateerd aan
het mariene milieu).
Naast dat er al weinig mariene habitattypen in de bijlage staan is ook de beschrijving hiervan weinig
specifiek (Zie paragraaf 6.3). Voor de habitattypen in de Waddenzee merkt expert 2 op: “De indeling in
habitattypen is te grof. Je hebt de ondergedoken wadplaat en geul en estuaria. Dat is bijna een
topografische indeling en niet op ecosysteem type of mechanismen, of subhabitats gestuurd”. Expert 6 zegt
hierop: “Als je habitattypes wil toevoegen moet je in Europa wezen. Dan zouden ook voor Duitsland en
Denemarken aanpassingen moeten worden gemaakt want de Waddenzee ís Europa”. In paragraaf 7.2.3
Profielendocumenten wordt verder ingegaan op de mogelijkheid ter aanpassing van de habitattypen.
Verder zouden in theorie de bijlagen regelmatig moeten worden bijgewerkt voor een goede bescherming
(Stuart et al. 2010; Hochkirch et al. 2013). Op grond van Artikel 19, HR, zou dit mogelijk zijn door aanpassing
van de Habitatrichtlijn aan ‘technische en wetenschappelijke vooruitgang’ op voorstel van de Europese
Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vastgesteld door de Raad. Het advies om
hiervoor op Europees niveau te lobbyen wordt echter afgeraden door expert 8: “Het is strategisch erg
riskant om de discussie te openen, ondanks dat daar vanuit de ecologie alle reden toe is. Men is er bang
voor omdat de kans ook bestaat dat de lijst kleiner wordt. De lijst is opgesteld in een tijd dat
natuurbescherming nog niet zoveel pijn deed. De handen gaan niet op elkaar voor nog meer soorten. Het is
nu een stilzwijgende deal. We moeten het hier maar mee doen en hopen dat andere soorten daarop
meeliften”.

7.2.2 Doelendocument
Zoals behandeld in paragraaf 5.3.1 is het doelendocument (2006) opgesteld als kader voor de
aanwijzingsbesluiten en beheerplannen waarin de landelijke doelstellingen voor habitattypen en soorten
verder uitgewerkt dienen te worden. De landelijke doelen zoals genoemd in het doelendocument zijn
opgesteld naar aanleiding van het relatief belang en de beoordeling van de SVI. Als eerste kan opgemerkt
worden dat er synergie ontbreekt tussen de verschillende documenten wat betreft het vaststellen van het
oppervlakte voor het relatief belang, waar in verschillende documenten andere oppervlakten genoemd
worden voor H1140A (Zie paragraaf 6.3.1.1). Verder speelt zoals genoemd het aspect ‘Kwaliteit’ een
belangrijke rol bij de beoordeling van habitattypen. De beoordeling van dit aspect voor zowel de SVI (zie
eerder paragraaf 5.3.2) als vergunningverlening (zie ook paragraaf 5.3.3; 7.2.3; 7.3.2) blijft echter erg vaag.
De vraag is dan ook of de SVI en dus de doelstellingen overeenkomen met de daadwerkelijke status en
benodigdheden van het gebied. Expert 8 zegt hierop: “We hebben op dit punt veel gegevens niet om
landelijke goede uitspraken te doen over de SVI van mariene gebieden”. Duidelijk uit ook de voorgaande
hoofdstukken en paragrafen wordt dat gebrek aan kennis in beleid een grote rol speelt. Voor zowel H1110A
als H1140A zou in dat geval het voorzorgsprincipe toegepast kunnen worden en de doelstellingen,
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maatregelen en handhaving betreffende de ‘Kwaliteit’ eerder aan te scherpen dan vaag te laten. Aangezien
er al een verbeterdoelstelling is voor het aspect ‘Kwaliteit’ van beide habitattypen, kan wellicht alleen
aanscherping plaatsvinden op de toelichtingen voor deze verbetering door aan te tonen dat de ‘Kwaliteit’
zich niet een ‘matig ongunstige’ maar ‘zeer ongunstige’ status bevindt. (Zie paragraaf 7.2.3).
Daarnaast wordt het principe van ‘strategisch lokaliseren’ als landelijke insteek gehanteerd (zie paragraaf
5.3.1.1). Hoewel duidelijk is dat deze strategie ertoe bijdraagt dat er geen maatregelen getroffen worden
in alle Natura 2000 gebieden waar potentie is voor verbetering, is de mogelijkheid tot aanpassing hiervan
klein. Zo zegt expert 8: “..het is de uitkomst van een beleidsproces. Ik zie niet gebeuren dat als er een
landelijke doelstelling voor verbetering is, dat er in elk gebied verbeterd gaat worden. Pas als het echt niet
anders kan wordt de ambitie verhoogd, het moet eerst aangetoond worden dat het nu niet goed zou gaan”.
Aangezien de onderwaterhabitattypes in de Waddenzee op Europees als landelijk niveau van zeer groot
belang zijn, zal dit principe niet snel een probleem opleveren voor de Waddenzee.
Voor zowel het aspect ‘Verspreiding’ en ‘Oppervlakte’ is voor beide onderwaterhabitattypen gekozen voor
behoud. Wanneer voor deze aspecten een verbeterdoelstelling zou komen, zouden veel activiteiten niet
plaats kunnen vinden en dus kunnen zorgen voor minder druk op de natuur (Zie paragraaf 7.3.2). Expert 5
zegt hierop: “Als er verbeterdoelstelling is voor oppervlakte getijdengebieden, dan is iedere afname meteen
significant. Bij een behoudsdoelstelling kan er een beetje af”. De kans op een verbeterdoelstelling lijkt echter
klein aangezien het oppervlakte en de verspreiding van de habitattypen volgens de profielendocumenten
stabiel is gebleven en er geen directe aanleiding is om hier verandering in te brengen.
Wat betreft de instandhoudingsdoelen voor de onderwaterhabitattypen kan ook opgemerkt worden dat
deze niet goed op elkaar aansluiten in de verschillende documenten. Zo zijn de landelijke doelstellingen
voor H1110A in het doelendocument voornamelijk gefocust op de instandhouding van mosselbanken,
terwijl in het aanwijzingsbesluit het ‘herstel en de samenstelling van de visstand’ wel wordt genoemd als
toelichting bij het belang van kwaliteitsverbetering. Ondanks de sterk dalende trend van vis, is er geen
specifieke doelstelling opgenomen voor de visstand. Ditzelfde geldt voor H1140A. Dit wordt tevens
benoemd door expert 7: “Er is een groot gat in het beleid voor vis. Alleen zijdelings zijn er in Natura 2000
dingen opgenomen voor vis zoals dat bepaalde habitats een kraamkamer functie hebben en er zijn een
aantal trekvissen opgenomen. Er zijn alleen geen doelstellingen opgenomen voor vis, maar alleen voor
habitats”. Daarnaast zijn ook de kernopgaven zoals gesteld in het doelendocument voor zowel H1110A en
H1140A minimaal toegelicht en sluiten niet meer aan bij de huidige situatie van de habitattypen.
Het opstellen van individuele instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en soorten is echter niet
letterlijk verplicht vanuit de Habitatrichtlijn. Naar aanleiding van de bovengenoemde punten kan de
eigenlijke vraag gesteld worden of deze systematiek voldoende recht doet aan een dynamisch natuurgebied
als de Waddenzee (Zie ook paragraaf 2.2 en 7.1.3) en of een beschrijving op hoger abstractieniveau waarin
onder andere interacties en dynamiek een centrale focus krijgen, niet beter tegemoet komt aan het behoud
van de ecologische waarden van het gebied (zie ook paragraaf 7.2.1). Zo ook volgens expert 7: “Niemand
zou bedenken dat een systeem op soorten beheerd moet worden” Daarbij zegt expert 1: “De natuurlijke
geomorfologische processen worden ondergewaardeerd in Natura 2000, terwijl dit de belangrijkste reden
was om de Waddenzee aan te melden als UNESCO World Heritage. Natura 2000 zou zich daar wel om
moeten bekommeren. Als het goed zit met de geomorfologie, waterkwaliteit, rust en structuur, komen de
soorten vanzelf”. Om dit te bewerkstelligen zou volgens expert 8 moeten worden aangetoond waarom het
noodzakelijk is en hoe dit via maatregelen bereikt kan worden. Expert 8 zegt daarnaast: “De Habitatrichtlijn
is voor biodiversiteit bedoeld en geomorfologische veranderingen op zich zijn niet voor Natura 2000 relevant
behalve als het gevolgen heeft voor de biodiversiteit.” Naar aanleiding van de informatie in Hoofdstuk 2 en
de expert interviews, lijkt dit wel relevant. In het aanwijzingsbesluit wordt voor H1140A echter wel bij de
toelichting van instandhoudingsdoelstellingen genoemd dat ‘voor kwaliteit is enerzijds het behoud van
morfologische variatie van belang en anderzijds de overgangen daartussen’, maar hier wordt in de praktijk
weinig rekening mee gehouden (zie paragraaf 6.3.2.3 en paragraaf 7.2.5)
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Ook de algemene Natura 2000 gebiedsdoelstellingen lijken enige basis te geven voor een systeembeleid.
Deze doelstellingen worden zowel in het Waddenzee aanwijzingsbesluit als beheerplan genoemd (zie
paragraaf 6.1.1). Echter worden deze doelen nergens in het doelendocument (2006) zelf gesteld, ondanks
dat ze de kern vormen voor de Natura 2000 gebieden18. In zowel de landelijke kernopgaven voor het Natura
2000 landschap ‘Noordzee, Waddenzee en Delta’ als de algemene doelstellingen 1 en 4, komt naar voren
dat de ‘samenhang’ van de Waddenzee in zowel landschappelijk als ecologisch opzicht van belang is voor
de instandhouding. Het doelendocument stelt daarbij dat ‘duurzaamheid betreffende habitattypen en
soorten en behoud biodiversiteit (gradiënten) alleen op landschapsschaal te realiseren is’. In zekere zin
kunnen geomorfologische processen en dynamiek gezien worden als belang voor interactie en samenhang
voor de habitattypen en soorten op grote schaal. Daarbij zou tevens gekeken moeten worden naar zowel
de Waddenzee op trilateraal niveau als de Noordzee (Zie paragraaf 7.1.3). Bij het formuleren van
doelstellingen zou hier idealiter rekening mee gehouden worden, aangezien landelijk vastgestelde grenzen
geen recht doen aan natuurlijke processen en ontwikkelingen. Zo zegt ook volgens expert 7: “Een goede
bescherming zou voort kunnen komen door in te zetten op internationale targets”. In de praktijk wordt,
ondanks de trilaterale ministersconferentie, hiervoor weinig gedaan om deze samenhang (zoals zoet-zout
overgangen, verbetering van de visstand en bescherming van habitat-soort interacties) op zowel nationaal
als trilateraal niveau te waarborgen (Zie paragraaf 7.2.5; pers. comm. H. Verheij).

7.2.3 Profielendocumenten
Zoals behandeld zijn de profielen opgesteld als achtergrond met daarin objectieve wetenschappelijke
informatie over de habitattypen en soorten op basis waarvan keuzes in het doelendocument en de
aanwijzingsbesluiten zijn en kunnen worden gemaakt en waaraan getoetst wordt bij het bepalen van
effecten. Wat betreft de beoordelingssystematiek kan ten eerste worden opgemerkt dat, hoewel de
definitie en kwaliteitsbeschrijving in de profielen de basis vormt voor de bepaling van de maatlatten en
beoordeling van de behoudsstatus en daarmee landelijke ‘Kwaliteit’ van het habitattype, de maatlatten niet
altijd even consequent zijn en niet altijd overeenkomen met de profielen (Zie Hoofdstuk 6). De profielen
bieden in sommige gevallen onvoldoende informatie en zijn niet helemaal accuraat, zoals ook het
verouderde profiel van habitattype H1140A. Het is dus noodzakelijk dat verschillende documenten (zoals
ook aanwijzingsbesluit en beheerplan), op elkaar afgestemd worden om tot een heldere beoordeling op
zowel gebieds- als landelijk niveau te komen.
Verder is in tegenstelling tot de aspecten ‘Verspreiding’ en ‘Oppervlakte’ geen concrete gunstige
referentiewaarde voor ‘Kwaliteit’ opgesteld, wat de beoordeling automatisch subjectief maakt (Zie
paragraaf 5.3.1)(Voor details zie Janssen et al. 2014; Bijlsma & Janssen et al. 2014). Zo wordt tevens in
bijlage 7 van de Leeswijzer profielendocumenten (2014) genoemd dat behoud van de ‘Kwaliteit’ inhoud dat
aan ‘de genoemde kenmerken wordt voldaan’, waarbij verbetering inhoudt dat hier ‘beter aan wordt
voldaan’ zonder duidelijke toelichting. Zo noemt ook expert 4: “Er staat wel het moet een goede ecologische
structuur en functie hebben, maar hoe interpreteer je dat. Dit zou aangescherpt moeten worden.” Ook de
in de profielendocumenten beschreven ‘Overige kenmerken van een goede structuur en functie’ geven dit
niet even duidelijk aan. Opmerkelijk hierbij is overigens dat voor een ‘goede waterkwaliteit’ alleen wordt
gekeken naar de chemische toestand en op het oppervlak drijvend vuil, zoals plastic, niet wordt
meegenomen ondanks dat dit een steeds groter wordend probleem is (Zie paragrafen 2.4.1; 6.2.3.1.4.3 en
6.3.1.4.3).
In het rapport van Bijlsma & Janssen (2014) wordt daarnaast duidelijk dat de status van typische soorten
voor het beoordelen van het aspect ‘Kwaliteit’ wordt getoetst aan Rode lijsten met bedreigde soorten.
Hoewel terrestrische en zoetwatersoorten worden getoetst aan recente Rode lijsten, worden de typische
(mariene) soorten voorkomend in de Waddenzee getoetst aan de Trilaterale Rode Lijst uit 1996 (Bijlsma &
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Overigens worden de doelen wel in het samenvattingsdocument ‘Natura 2000 doelendocument
samenvatting’ (2006) genoemd
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Janssen 2014). Hierbij kunnen vraagtekens worden gesteld over in hoeverre de huidige status van de
typische soorten voor de mariene habitats nog overeenkomt met deze Rode lijst en of de lijst in die zin als
voldoende kan worden beschouwd voor de beoordeling van de status van deze typische soorten (Zie Bijlage
V). Ook zijn de criteria voor de selectie van typische soorten en daarmee de beoordelingscriteria voor het
aspect ‘Kwaliteit’ discutabel. Met name door de uitsluiting van onder andere zeldzame soorten, exoten,
verschillende trofische niveaus (zoals primaire producenten en toppredatoren) en de vaststelling van enkel
aan- of afwezigheid wordt een lijst die het habitattype representeert alsmede een goede beoordeling
hiervan beperkt. Zo zegt expert 1 over de soortenlijsten van de onderwaterhabitattypen: “Als je beton zou
storten in 99% van de Waddenzee, zou geen enkele van de typische soorten verdwenen zijn. Die 1% van het
oppervlakte zou voldoende zijn om de typische soorten te herbergen”.
Uit de vernieuwde versie van de typische soortenlijst van H1110A blijkt dan ook dat zeldzame soorten zoals
de kleine- en grote zeenaald en soorten gevoelig voor bodemverstoring zoals de zeeanemonen uit de
huidige lijst zijn verwijderd. Hoewel de typische soortenlijst van H1140A nog wel zeldzame soorten bevat
zoals de zeegrassen, bestaat de kans dat deze bij een herziening ook verwijderd worden, zoals in de
voorgestelde lijst door IMARES (Troost et al. 2014) (Zie Bijlage V). Expert 8 noemt daarbij: “Hoe algemener
de soort hoe geringer de kans dat die kenmerkend is. Zeldzame soorten hebben juist een unieke niche. Door
zeldzame soorten niet als typische soort te nemen, ben je de echte kenmerken van een habitattype, waar
het bij natuurbescherming om moet gaan, aan het verdoezelen”. Ook is inderdaad duidelijk dat er veel
trofische niveaus ontbreken, waaronder soorten van mogelijk belangrijke niveaus ter indicator zoals
toppredatoren (Zie Bijlage V). Daarbij noemt expert 7: “De lijst is goed op het moment dat alle functionele
groepen vertegenwoordigd worden, maar ook het stadia (in de levenscyclus) van soorten zou moeten
worden meegenomen”. Opmerkelijk is dan ook dat juist wijting die wel in de top-10 lijst genoemd is in het
IMARES rapport, zowel roofvis, als kinderkamersoort, als indicator voor habitatdegradatie en goed als
typische soort zou kunnen dienen (Walker 2015), niet in het profiel is opgenomen. Bovendien staan
verscheidene andere vissoorten (waaronder ook de zeenaalden, ansjovis, sprot en kabeljauw) die
verschillende indicatorwaarde hebben (o.a. voor klimaatverandering, visserijdruk, habitatdegradatie) zoals
genoemd in het PRW rapport ‘Wadden Sea Fish Haven: Development agenda for fish in the Wadden Sea’,
ook niet op de lijst (Walker 2015). Daarnaast merkt expert 6 op: “Als dit de kwaliteit is, wordt het altijd
gehaald! Er wordt alleen gekeken naar commerciële soorten en niet bijvoorbeeld de onooglijke wormpjes.
Daar moet je meer moeite voor doen om die te vinden.. Er zijn een heleboel plekken waar je andere soorten
vindt. Dit heeft ook te maken met de korrelgrootte samenstelling.” Ook lijkt alleen het vaststellen van aanof afwezigheid van een soort onvoldoende om de kwaliteit te kunnen vaststellen. Daarop zegt expert 8:
“Het meten van aantallen is wel een verzwaring van bescherming. Theoretisch is dit mogelijk, maar het is
de vraag of het voldoende draagvlak krijgt”. Daarnaast zouden exoten zoals Ensis, die worden verondersteld
te gedijen bij verhoogde dynamiek, als indicator kunnen dienen voor bodemberoering mits de aantallen
gemeten worden. Verder worden in het IMARES rapport worden tevens de typische soorten van de Duitse
profielendocumenten aangekaart. Opmerkelijk hierin is dat, in vergelijking met de Nederlandse profielen,
meer soorten borstelwormen, kleine kreeftachtigen zoals vlokreeftjes en mariene flora zijn opgenomen.
Bovendien wordt hier voor de macrofauna wel onderscheid gemaakt in voorkomen afhankelijk van
verschillende substraten (o.a. fijn, grof, zand, slik, hard) (Zie Bijlage V en VI).
Zoals tevens genoemd in paragraaf 7.2.1 is duidelijk dat de indeling van mariene habitattypen in de
Habitatrichtlijn relatief grof is. Ditzelfde geldt voor de onderwaterhabitattypen in de Waddenzee, hoewel
de ecotopenkaart van Waddensleutels en WMR veel meer variatie laat zien (Zie paragraaf 2.2.2.1). Daarbij
is in de kwaliteitsbeschrijving in de Nederlandse profielen weinig opgenomen betreffende habitatgebruik
en voorkomen van de typische soorten. Expert 6 merkt hierbij op: “Het is belachelijk dat er maar 2
habitattypes zijn. Er zijn ecotopenkaarten gemaakt (door o.a. Waddensleutels), daar zitten er iets van 15
habitats in inclusief de kwelders. Dit is op abiotische factoren gebaseerd; korrelgrootte, zoutgehalte,
stroming etc. Voor het beleid is het belangrijk omdat je inzichtelijk hebt waar je bepaalde habitattypes hebt
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zitten en als je iets gaat doen welke habitattypes je dan ook daadwerkelijk beïnvloedt”. Over het eventueel
verder opdelen van habitattypen is expert 9 enigszins terughoudend: “Door het opdelen van meer subtypes
wordt het beoordelen van activiteiten niet eenvoudiger; bureaus hebben dan hele specifieke kennis nodig.
Je hebt meer aan een robuustere bescherming. Als je dat zodanig vormgeeft dat activiteit niet een bepaald
habitattype mag beïnvloeden, dan liften alle subhabitattypen daarop mee”. Volgens expert 8 lijken er wel
mogelijkheden te zijn om dit op een andere manier op te lossen in het beleid: “Er zijn wellicht
aangrijpingspunten in het huidige profiel als het gaat om kwaliteitskenmerken om gebruik te maken van dit
soort gegevens zonder ze de juridische status van apart subtype te geven. Als je betere kennis hebt over
waar de waarde ligt, dan ben je er in ieder geval bewust van. Daar zou dan strenger op getoetst kunnen
worden. Kwaliteit wordt vaak als iets vaags gezien en als je een dergelijke kaart in de kwaliteitsbeschrijving
opneemt, kan het als een hulpmiddel gebruikt worden”.

7.2.4 Aanwijzingsbesluit
Zoals behandeld is de aanwijzing van de Waddenzee als Natura 2000 gebied inclusief de
instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen en doelsoorten op gebiedsniveau wettelijk vastgelegd
in het aanwijzingsbesluit. Hoewel verschillende wijzigingen hebben plaatsgevonden voor onder andere de
additie van habitattype H1130 (Estuaria) en doelsoort S1351 bruinvis (Phocoena phocoena), is het
opmerkelijk dat het habitattype H1170 (Riffen), ondanks het belang van rifvormende biobouwers (Zie
paragraaf 2.3.2) niet specifiek is aangewezen voor de Waddenzee, maar als maat voor een goede structuur
en functie. Expert 2 zegt hierop: “Het is belangrijk om stukken die biobouwer gedomineerd zijn anders te
typeren omdat die op een andere manier worden gebruikt, maar dan moet een habitattype ook anders
omschreven worden, omdat het elk jaar ergens anders kan liggen. Een rif, of zeegrasveld is echt anders dan
een kale zandplaat. Het probleem met onderwater is dat we er minder vanaf weten en het meer aan
verandering onderhevig is. In Duitsland zijn riffen wel aangewezen. Bij ons kan het ook zijn dat
mosselbanken instabieler zijn dan in Duitsland bv door visserij. Het is ook onduidelijk of het stoppen van
visserij meteen leidt tot een stabielere mosselbank.”. Ondanks dat voor zowel H1110A als H1140A
mosselbanken in ‘diverse stadia van ontwikkelingen’ een kenmerk en vereiste zijn voor de kwaliteit van het
habitattype en maatregelen genomen zijn naar aanleiding van het mosselconvenant, is er nog steeds een
gebrek aan oude (sub)litorale banken. Hoewel in 2016 de broedval goed is geweest, moet nog worden
bezien of dit standhoudt in de komende jaren (Zie paragraaf 2.4.2.2.2).
Door H1170 aan te wijzen voor de Waddenzee, zullen net als voor de overige habitattypen ook de
kwaliteitskenmerken waaronder typische soorten moeten worden vastgesteld. Waar in de profielen van
H1110A en H1140A wel soorten worden benoemd die geassocieerd zijn met het voorkomen van harde en
biogene structuren, worden deze niet specifiek beschermd. Daarnaast vallen niet alleen mosselbanken
onder H1170, maar ook harde structuren en andere rifvormende soorten zoals Japanse oesters en
schelpkokerwormen (Zie 6.1.2), die door aanwijzing ook dezelfde bescherming zullen krijgen. Hier zouden
veel (onderwater)soorten, waaronder zeldzame soorten, die hieraan geassocieerd zijn op mee kunnen
liften. Zo noemt expert 5 naar aanleiding van de typische soortenlijst: “Je kan veel bereiken door te richten
op algemene soorten en beschermen van structuren en habitats waarbinnen de zeldzame soorten
voorkomen”. Expert 8 merkt hierbij op: “Het is eigenlijk vreemd dat mosselbanken (riffen) opgenomen zijn
als maat voor goede structuur en functie. Biogene riffen zijn niet alleen mosselbanken maar ook (platte)
oesters. In het beheerplan staat vrij om op te schrijven wat precies moet verbeteren. Als er alleen maar staat
verbetering kwaliteit is het aan opstellers van beheerplan of zij dan ook biogene riffen willen verbeteren.
Dus het is afhankelijk van die keuze. Door riffen aan te wijzen ben je daar niet afhankelijk van”. Daarbij
noemt expert 9: “Als je ze aanwijst betekent het dat je ze moet gaan beschermen en heb je weer een
afweging nodig. Het belang van grote oester/mosselriffen met rustig achterliggend gebied zijn de
basishabitats in de Waddenzee die je goed moet beschermen, maar het moet goed onderbouwd worden.
Het zal effecten hebben op activiteiten die daar een invloed op hebben”. Over het potentieel om H1170
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aangewezen te krijgen voor de Waddenzee merkt expert 6 tevens op: “Zolang we nog visserij hebben op
mosselbanken zal dat niet gebeuren verwacht ik.”
Daarnaast valt net als in het doelendocument op aan de gebiedsdoelstellingen van het aanwijzingsbesluit
dat er geen specifieke doelstelling is voor vis, afgezien van de weinig gedetailleerde toelichting bij de
verbeterdoelstelling voor kwaliteit van habitattype H1110A ‘het herstel en de samenstelling van de
visstand’. Bovendien wordt voor H1140A vis niet genoemd. De analyse op de uitwerking hiervan in het
beheerplan wordt behandeld in de volgende paragraaf.

7.2.5 Beheerplan
In het Waddenzee beheerplan dienen de instandhoudingsdoelstellingen volgens het doelendocument
uitgewerkt te worden in ‘omvang’, ‘ruimte’ en ‘tijd’ waarin duidelijk wordt welke maatregelen getroffen
worden om de doelstellingen te behalen. Hoewel de kwaliteit van beide habitattypen ‘matig ongunstig’ is
en het toekomstperspectief door kennisgebrek als onbekend is beoordeeld, wordt er in het beheerplan
vanuit gegaan dat door de genoemde maatregelen (Zie paragrafen 6.2.3 en 6.3.3) de kwaliteitsverbetering
van beide habitattypen in de tweede beheerplanperiode (na 2022) wel wordt behaald. Echter is dit nog de
vraag wanneer de volgende punten in ogenschouw genomen worden.
In de eerste plaats kan opgemerkt worden dat alleen voor H1110A de visstand als knelpunt voor dit
habitattype is meegenomen, terwijl vissen ook geassocieerd zijn met H1140A als habitattype. Bij de
ecologische vereisten voor dit habitattype wordt de ‘Aanwezigheid van visgemeenschap in natuurlijke
leeftijdsopbouw’ genoemd, maar dit is niet toegelicht of kwantitatief uitgewerkt. Expert 8 zegt hierop: “Dat
zou in het beheerplan moeten worden uitgewerkt. Uitwerking in ‘omvang, ruimte en tijd’, is alleen niet altijd
het geval in beheerplannen”. Daarnaast is als maatregel om de visstand te verbeteren de verduurzaming
van de garnalenvisserij in gang gezet, waarbij technische maatregelen getroffen moeten worden en de
‘effort’ beter zou worden gehandhaafd. Daarnaast zijn bepaalde gebieden gesloten voor visserij (Zie
paragraaf 6.4.2). De effectiviteit van deze maatregel is echter geheel afhankelijk van het tijdsbestek en het
praktische verloop. In de huidige situatie lijken de aantallen kotters met aangepaste netten nog beperkt te
zijn en zijn de black-boxes nog niet toegerust om ook het vermogen van de kotters te controleren (pers.
comm. garnalenvisser). Daarnaast lijkt er toch te worden gevist in gesloten gebieden (Troost et al. 2018).
Handhaving van de maatregelen is dan ook van groot belang om aan de instandhoudingsdoelstellingen te
voldoen. Naast deze praktische maatregelen is ter verhoging van de kennis voor de tweede beheerperiode
(na 2022) onderzoek naar de Noordzeevisserij gepland. Echter, gezien de verslechtering van de visstand
zoals blijkt uit de NIOZ fuik, lijkt enige urgentie vereist.
Verder wordt weinig gedaan voor het verzachten van zoet- zoutovergangen anders dan gebruik maken van
de KRW maatregels waarin visvriendelijk spuibeheer moet worden toegepast en de toekomstige bouw van
de Vismigratierivier. Maatregelen die meer geleidelijke overgangen creëren wat de biodiversiteit ten gunste
komt staan niet vastgesteld, hoewel dit wel genoemd wordt in het beheerplan als ecologische vereiste voor
H1140A: ‘Wanneer er zoet water uitstroomt in het gebied: bij voorkeur geleidelijke zoetzoutovergangen en
een gedurende het hele jaar aanwezige aanvoer van zoet water’. Voor H1110A wordt onder andere
genoemd dat ‘Meer geleidelijke overgangen zijn vooral relevant voor de gebieden bij de sluizen van de
grotere afvoeren in de Afsluitdijk en bij Lauwersoog’.
Wat betreft het behoud van de ecologische vereisten betreffende de morfologische variatie en fysische
processen wordt weinig extra gedaan dan de al bestaande regels omtrent diepe delfstoffen- en
schelpenwinning, waarbij het ‘hand aan de kraan’ principe in tegenstelling tot het voorzorgsprincipe,
leidend is (Zie paragraaf 7.3.2). Daarnaast wordt de KRW maatregel ter kennisopbouw met betrekking tot
slibhuishouding, vertroebeling en ecologie van de Waddenzee voortgezet tijdens de eerste
beheerplanperiode. Voor doelstellingen op trilateraal niveau wordt in het beheerplan alleen zijdelings
verwezen naar de trilaterale regeringsverklaringen en het Wadden Sea Plan. Uit het beheerplan zelf wordt
niet duidelijk hoe de Nederlandse maatregelen betreffende de doelstellingen tegemoetkomen aan de
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doelen en maatregelen op trilateraal niveau. Als laatst kan worden opgemerkt dat voor beide habitattypen
in het beheerplan bij de bewoording van de ecologische vereisten gebruik gemaakt wordt van termen
waardoor ruimte gecreëerd wordt voor het mogelijk voortzetten van menselijke activiteiten zoals : ‘Geen
grote invloed van visserij; nauwelijks bodemberoering; weinig menselijke verstoring’ (Zie paragrafen
6.2.1.4.3 en 6.3.1.4.3).
In totaal noemen 4 van de 7 experts die ervaring hebben met Natura 2000 het beheerplan als mogelijkheid
om aanpassingen te maken voor een betere bescherming. Zo ook volgens expert 4: “In het beheerplan
moeten maatregelen aangepast worden, dus dat is de meest logische plek”. Expert 8 benoemd daarnaast:
“In het beheerplan is het meer geaccepteerd om dingen ter discussie te stellen. Als je slimme maatregelen
kiest via het beheerplan kan je wellicht voor die waarden die niet als zodanig beschermd zijn toch goede
dingen doen”. Echter benoemen verschillende experts dat aanpassingen pas gemaakt kunnen worden na
de eerste beheerperiode en dat dit voor de huidige situatie niet efficiënt is. Volgens Artikel 2.3, lid 6 van de
Wet natuurbescherming blijken tussentijdse aanpassingen in het beheerplan echter wel mogelijk:
“Gedeputeerde staten kunnen een beheerplan wijzigen gedurende het tijdvak waarvoor het is vastgesteld..”.
Het draagvlak voor tussentijdse aanpassing is daarentegen weer discutabel.

7.3 Natura 2000 Nederlandse implementatie
De bepalingen van de Habitatrichtlijn zijn door de lidstaten geïmplementeerd in nationale wet- en
regelgeving. Zoals behandeld zijn deze bepalingen in Nederland in de eerste plaats terechtgekomen in de
Natuurbeschermingswet (1998) en vervolgens in de Wet natuurbescherming (2017). In deze paragraaf
wordt de algemene wetgeving en de implementatie van de positieve en preventieve
beschermingsbepalingen, respectievelijk de wettelijke functie van het beheerplan en de
vergunningverlening, nader geanalyseerd. Tevens worden de kansen voor de toepassing van kennishiaten
en de ontwikkeling van de beheerautoriteit in het Natura 2000 beleid behandeld.

7.3.1 Wet natuurbescherming
Ondanks dat de hoofdregels van de vergunningplicht en de daarbij behorende toetsingsmethode voor
Natura 2000 gebieden in de Wnb niet zijn veranderd ten opzichte van de Nbw, zijn er een aantal wijzigingen
vanaf 1 januari 2017 die wellicht in meer of mindere mate invloed kunnen hebben op de effectiviteit van
natuurbescherming binnen Natura 2000 .
De Wnb is in de eerste plaats opgesteld ter bescherming van de natuur in Nederland zoals gesteld in Artikel
1.10, lid 1.a (Zie paragraaf 5.2.2), waarin ook het belang van de ‘intrinsieke waarde’ van de natuur wordt
belicht. Opmerkelijk is daarbij echter dat in lid 1.b en lid 1.c naar voren komt dat de Wnb tevens gericht is
op het ‘doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelingen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke
functies’. Het menselijk gebruik van de natuur in Nederland is hiermee wettelijk vastgelegd. Het begrip
‘duurzaamheid’ wordt hierin echter achterwege gelaten. Expert 9 merkt hierbij op: “De huidige Wet
natuurbescherming is meer een juridische wet dan een ecologische wet. Zoals in de vorige paragrafen ook
naar voren kwam is het gebrek aan draagvlak dan ook vaak een probleem. Zo vervolgt expert 9: “In
Nederland hebben we totaal, maar dan ook totaal geen draagvlak voor Natura 2000. We gaan wel op
vakantie naar natuurgebieden, maar het belang van natuur in Nederland wordt gauw aan de kant
geschoven. Er is geen feeling meer voor échte natuur”. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op
de hieruit volgende consequenties.
Verder is de toegenomen decentralisatie van de bevoegdheidsverdeling een belangrijke verandering. Het
beleid is hierdoor versnipperd geworden waardoor er weinig regie is. Zo zegt expert 9: “Er is een tendens in
Nederland van decentralisatie, dat heeft voor en nadelen. Sommige activiteiten die politiek landsbelang
hebben moet je op rijksniveau houden”. Zo is het aanvragen voor vergunningverlening minder duidelijk
geworden en bestaat onder andere de kans dat kennis beschikbaar op rijksniveau (zoals Dienst Landelijk
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Gebied) niet volledig benut wordt (Broekmeyer & Pleijte 2015; Van Veen et al. 2011). Expert 8 noemt daarbij
echter ook: “We moeten oppassen dat we niet zeggen dat het allemaal ideaal was toen de
verantwoordelijkheid alleen bij het ministerie lag”. In het Waddengebied zijn de gevolgen van teveel
decentralisatie met het scala aan verschillende beheerders weliswaar in de praktijk duidelijk geworden, wat
met één beheerautoriteit wellicht deels opgelost kan worden (Zie paragraaf 7.3.3). Expert 1 zegt hierop:
“Het Rijk moet meer zijn verantwoordelijkheid nemen. Vanuit governance oogpunt is de Waddenzee van
internationaal belang en vereist governance op dat niveau. Je laat het beheer niet over aan dorpjes en
provincies. De autoriteit ontbreekt. Dit is ook het geval bij het overhevelen van natuurbescherming naar
provincies. Het is goed dat een kader voor de Waddenzee redelijk restrictief is, maar dit moet wel
ondersteund worden met beleid dat verenigbaar is. Door decentralisatie verlies je mogelijkheden”.
Wat betreft de soort en gebiedsbescherming is relatief weinig veranderd. Wel is de bepaling om naast
instandhoudingsdoelstellingen complementaire doelen te formuleren voor habitattypen en soorten die
sterk onder druk staan en waarvoor Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid heeft komen te
vervallen in de Wnb. In de Nbw was deze mogelijkheid opgenomen in Artikel 10.a, lid 3 Nbw: ‘De
instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, kan mede betrekking hebben op doelstellingen ten
aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de
natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, anders dan vereist ingevolge de richtlijnen, bedoeld in
het tweede lid’. Ondanks dat de complementaire doelen niet worden aangemeld bij de EC, zijn ze eerder
wel opgenomen in de aanwijzingsbesluiten waarmee de realisering van landelijke doelen werd
gewaarborgd.
Verder is het in de nieuwe Wnb mogelijk om een vergunning te verlenen zonder het maken van een
passende beoordeling indien het project óf plan een voortzetting of herhaling is van een eerder project of
plan of deel uitmaakt van een ánder plan (Artikel 2.8, lid 2 Wnb). De plicht voor het opstellen van een
nieuwe passende beoordeling zou hierdoor vaker kunnen komen te vervallen dan voorheen (Noordover &
Vos 2016). In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de wetgeving omtrent vergunningverlening.
In tegenstelling tot mogelijk negatieve effecten van de veranderingen, geeft de Wnb ook verbeteringen. Zo
is de wet overzichtelijker en is de zorgplicht voor Natura 2000 gebieden, soorten en hun leefomgeving beter
geformuleerd (Zie Artikel 1.11 Wnb). Dit moet dienen als een vangnet voor de bescherming van soorten
waarvoor geen verbodsbepaling is opgesteld (Drahmann & Bruijnsteen 2016). Uitzonderingen hierop zijn
handelingen vastgelegd in de Visserijwet (1963) (Artikel 1.11, lid 3 Wnb), waardoor de bescherming voor
bepaalde vissoorten niet is gewaarborgd.

7.3.2 Beheerplan en vergunningplicht
Zoals genoemd kan het beheerplan gezien worden als de Nederlandse vertaling van de verplichting uit
artikel 6, lid 1 HR om de nodige (positieve) instandhoudingsmaatregelen te treffen en dient het tevens als
kader voor vergunningverlening en het reguleren van bestaande activiteiten (zie paragraaf 7.2.5 en Bijlage
III). De Wet natuurbescherming stelt echter nauwelijks verplichtingen ten aanzien van de vorm en inhoud
van beheerplannen waardoor deze onderling kunnen verschillen en er in sommige gevallen weinig
informatie beschikbaar is over de totstandkoming van keuzes ten aanzien van doelen en maatregelen (Kole
2014). Daarnaast ontbreekt de wettelijke koppeling tussen Natura 2000 en ander beleid zoals de
Kaderrichtlijn water. Voor de Waddenzee is de kans op hierdoor ontstane knelpunten echter klein,
aangezien hier bij het opstellen van het beheerplan Waddenzee voldoende rekening mee is gehouden (Zie
paragrafen 6.2.3 en 6.3.3; pers. comm. A. Wouda). Als laatst kan bediscussieerd worden of het beheerplan
op zich een goede en volledige implementatie is van Artikel 6, lid 1 HR. Volgens Kole (2014) is dit niet geheel
het geval, aangezien de uitvoering van het beheerplan inclusief de opgenomen
instandhoudingsdoelstellingen niet in rechte afdwingbaar is omdat de bevoegdheidsgrondslag hiervoor
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ontbreekt in de Wnb. Artikel 2.3, lid 3 Wnb stelt dat ‘de daartoe bevoegde bestuursorganen zorg dragen
voor een tijdige uitvoering van de door hen te treffen, in het beheerplan opgenomen maatregelen, voor
zover zij met het opnemen van die maatregelen hebben ingestemd’. Volgens Kole (2014) is dit niet meer
dan een inspanningsverplichting en geen harde verplichting. De keuze om maatregelen te treffen wordt
aan de overheden zelf gelaten. Uitvoering van de instandhoudingsmaatregelen kan in die zin alleen worden
gewaarborgd door andere instrumenten zoals de vergunningplicht.
Zoals behandeld in paragraaf 5.2.3.2 kan de vergunningplicht worden gezien als de implementatie van de
preventieve gebiedsbeschermende bepalingen van Artikel 6, leden 2 t/m 4 in de HR. De Wnb en ook de
voormalige Nbw bevatten geen definitie van belangrijke begrippen als ‘significant effect’ en biedt geen
criteria voor de toetsing hiervan (‘passende beoordeling’), wat ruimte creëert voor subjectiviteit. Om meer
duidelijkheid te verschaffen over de invulling en de methode voor de bepaling van het begrip ‘significant
effect’ is door het Steunpunt Natura 2000 in 2010 het document ‘Leidraad bepaling significantie’ opgesteld
(MER 2010). Op aandringen van provincie Zeeland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het
document ‘Aanvulling Leidraad significantie: doelformulering getijdenwateren’ opgesteld om de
grenswaarde voor de bepaling van het significant effect van het aspect ‘Oppervlakte’, ruimer te formuleren.
Opmerkelijk is dat de voorgestelde 1 are (100 m²), is opgeschaald naar 10 hectare (10.000 m²) omdat kleine
ingrepen anders al snel als significant kunnen worden bevonden (Steunpunt Natura 2000 2010). Daarbij kan
opgemerkt worden dat de bepaling van significantie in de eerste plaats is gekoppeld aan een beleidsdoel
(instandhoudingsdoel) en geen ecologisch doel op zich (Broekmeyer et al. 2008).
Voor de passende beoordeling is voor deze ruimte gekozen om te voorkomen dat de wet continu moet
worden aangepast door nieuwe jurisprudentie en omdat elke zaak verschilt (pers. comm. S. Kole). Ook is
het uitvoeren van een voortoets niet opgenomen in de wet. In de praktijk wordt daardoor soms geen
onderscheid gemaakt tussen de voortoets en passende beoordeling (Backes et al. 2007; Broekmeyer et al.
2008). Het gebrek aan concrete criteria kan zo ten koste gaan aan de kwaliteit van een passende
beoordeling. Zo noemt expert 9: “Het laat veel over aan de toepassing door het bevoegd gezag. Dat levert
maatwerk op, maar hierdoor kan je soms ook positieve dingen regelen voor de natuur. Het beleidskader zou
helderder en duidelijker moeten zijn. Het blijft altijd een mate van subjectiviteit. Je moet op basis van
ecologische feiten tot een juridische afweging kunnen komen, maar er zijn veel termen in wet niet
gedefinieerd. Voor gebiedsbescherming is er weinig veranderd in de Wet natuurbescherming; maar geen
verbetering van interpretatie”.
Hoewel de regels voor vergunningverlening en toetsing wettelijk zijn vastgelegd en er richtlijnen zijn
opgesteld om onduidelijkheid te voorkomen blijkt inderdaad dat dit voor de Waddenzee niet altijd even
goed wordt nagestreefd. Zo dient bij een passende beoordeling ook rekening gehouden te worden met
cumulatieve effecten, wat door het scala aan activiteiten vermoeilijkt wordt (Broekmeyer & Sander 2013).
Expert 5 zegt hierop: “Er is geen goed cumulatie overzicht. Het Natura 2000 beleid gaat mank op eenmalige
activiteiten”. Dit wordt ook door expert 8 bevestigd: “Je kan pas weten als er een cumulatieve overschrijding
is aan de hand van een cumulatieboekhouding: die er niet is. Hierdoor zou je eigenlijk elke verkleining
significant moeten noemen. De vergunningverlenende instantie is hiervoor verantwoordelijk; voor de
Waddenzee dus alle partijen gezamenlijk. Technisch moet het mogelijk zijn, maar het is een kwestie van wil
en financiering”. Ook dient wanneer een Habitattoets negatief uitvalt, de ADC-toets doorlopen te worden,
wat in de praktijk niet altijd het geval is. Zo benoemd expert 9: “Normaal moet je de ADC toets doorlopen;
maar dit wordt nagenoeg niet gedaan. Veel activiteiten worden zo geformuleerd dat het niet hoeft. Daar
kan je je vraagtekens bij zetten”.
Duidelijk uit de vorige paragrafen is dat het gebrek aan ecologische kennis een grote rol speelt in het Natura
2000 beleid. Zo ook bij het maken van passende beoordelingen. Hoewel het voorzorgsprincipe hierbij van
toepassing is wordt ook dit principe niet volledig toegepast. Zo noemt expert 5: “Het kennisniveau over
habitattypen en over de soortbescherming is ontoereikend. Dat is een probleem omdat bij passende
beoordeling moet worden opgesteld met best beschikbare kennis. Wanneer de kennis ontbreekt hoor je te
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zeggen; uit voorzorg doen we het niet. Dat wordt nooit gedaan. Het gaat altijd door”. Daarbij zegt tevens
expert 9: “Er is geen enkele activiteit echt verboden vanwege het voorzorgsprincipe. Als je het over diepe
delfstoffen hebt, die een impact hebben op geomorfologische processen, daar is niet het voorzorgsprincipe
maar ‘hand aan de kraan’ principe toegepast. Dit is een juridische afweging. Het voorzorgsprincipe is op
basis van ecologie. Bij onvoldoende kennis zou het beleidsmatig geweigerd moeten worden indien dit van
invloed is op het instandhoudingsdoel”. Specifiek de toetsing op het aspect ‘Kwaliteit’ waaronder typische
soorten en de overige kenmerken van een goede structuur en functie is een probleem voor beoordelingen.
Zo noemt expert 9: “Naar typische soorten wordt steeds minder gekeken. Ook hier moet je als je iets wilt
het onderbouwen met toetsing aan de informatie die beschikbaar is, en de kennis van onderwaternatuur is
dan veel minder aanwezig dan van de platen. Van een kleinschalige lokale aanvrager kan je niet verwachten
dat ze alles weten. Als overheid moet je daar pragmatisch mee omgaan”.
Als laatste wordt duidelijk dat afgezien van de hiaten bij het maken van de passende beoordeling ook
problemen bestaan bij de beoordeling hiervan. Zo noemt expert 5: “Er is in het algemeen te weinig
onafhankelijkheid tussen de aanvrager van de activiteit, de opsteller en de beoordelaar “. Daarbij noemt
ook expert 8: “Percepties kunnen verschillen over of een passende beoordeling wel of niet goed is, door o.a.
onvoldoende kennis over de wet. Op zich is de richtlijn voor toetsing duidelijk, maar er worden nog steeds
passende beoordelingen gemaakt die tegen de leidraad ingaan, zoals het bepalen van significantie, en
waarbij de activiteit toch wordt vergund”. Er lijkt dus weinig coherentie en onafhankelijkheid te zijn in de
vergunningverlening in het algemeen. Het opstellen van een onafhankelijke toetsingscommissie zou
hiervoor wellicht een oplossing kunnen bieden, echter zou dit volgens expert 8 en 9 een wetswijziging
vergen en is het draagvlak hiervoor weer discutabel. Zo noemt expert 8 “Men vindt in de huidige
politieke/maatschappelijke situatie controle niet fijn. Er is weinig draagvlak. Er moet overtuigend
aantoonbaar zijn dat fouten grote gevolgen kunnen hebben voor de natuur. Het gaat te vaak over
procedures en geld in plaats van de achterliggende waarden. Dat is bepalend voor wat er in de praktijk
gebeurt”.

7.3.3 Eén beheerautoriteit
Zoals tevens behandeld in paragraaf 3.2 hebben bepaalde problemen betreffende de vele beheerders in de
Waddenzee geleid tot het besluit om éen beheerautoriteit voor de Waddenzee vast te stellen. In theorie
zouden met de ontwikkeling van deze beheerautoriteit, de bovengenoemde problemen, zoals het gebrek
aan een cumulatieoverzicht en gebrek aan onafhankelijkheid bij beoordelingen, aangepakt kunnen worden.
Een nieuwe beheerautoriteit dient echter wel aan bepaalde eisen te voldoen om effectief te kunnen
optreden. Zo noemt expert 8: “De partij moet zowel de juiste kennis, positie, de bereidheid en het lef hebben
om keuzes te maken”. Dit wordt bevestigd door expert 9 : “Het moet geen praatbeheerautoriteit zijn het,
maar moet ook tot besluiten kunnen komen. Een beheerautoriteit gaat over beheer, niet over beleid. Het
beheer kan goed zijn als het beleid helder is”. Duidelijkheid in het beleid en daarmee ook het beheer van de
Waddenzee wordt door meer dan de helft van de experts genoemd als vereiste voor een betere
bescherming van de onderwaternatuur. Zo ook volgens expert 6: “In Duitsland is gewoon gezegd: dit is een
Nationaal park, dus hier mag je niks doen. In Nederland zijn goede lobby’s voor recreatie, vervoer en visserij,
dus voor Nederland is dit moeilijk. Daarnaast moet je weten wat er onderwater zit, hoe zich dat ontwikkelt
en niet alleen wat maar ook hoeveel. En als je het wil beschermen moet je het ook handhaven”.

7.3.4 Kennishiaten
Duidelijk is dat er vele kennishiaten bestaan betreffende de ecologie van de Waddenzee wat doorwerkt in
het beleid. Zoals behandeld hebben de belangrijkste kennishiaten betrekking op de sublitorale
habitattypen, habitat-soort interacties en de mogelijke effecten van klimaatverandering. Hoewel
verschillende projecten in het verleden (zoals Mosselwad en Waddensleutels) hebben bijgedragen aan de
kennisopbouw blijft veel onbekend, met name voor vissoorten. Recentelijk zijn ontwikkelingen gaande voor
het onderzoeksproject Swimway, waar de rol die de Waddenzee speelt in de populatiedynamiek van deze
soorten zal worden benadrukt door de hele levenscyclus te bestuderen en de knelpunten in de
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populatiedynamiek te identificeren (PRW). Daarnaast is in 2015 door de beheerders van het Waddengebied
afgesproken om een gezamenlijke Basismonitoring Wadden op te zetten, om het gebrek in samenhang van
de monitoring te verminderen (Basismonitoringwadden).
Afgezien van het feit dat kennishiaten vaak dienen als trigger voor het opstarten van onderzoeksprojecten
zijn er ook andere manieren waarop kennishiaten een rol kunnen spelen in beleid en de implementatie
hiervan. Zo kunnen kennishiaten hiaten een reden zijn om experts te vragen voor beleidsadvies. Echter
kunnen kennishiaten in een debat over beleidsaanpassingen ook als argument gebruikt worden om een
besluit uit te stellen en dat het beleid moet worden aangepast op basis van het voorzorgsprincipe. Daarbij
kunnen binnen de formele procedures van de Wet natuurbescherming kennishiaten de basis vormen voor
een debat over hoeveel onzekerheid geaccepteerd wordt bij het beoordelen van het significant effect (Floor
2018). Deze toepassingen zouden van nut kunnen zijn bij de huidige beleidsproblemen in de Waddenzee
om een betere bescherming te stimuleren.
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8. Conclusies & Advies
In dit hoofdstuk wordt het slotakkoord gegeven waarin op basis van de analyse en integratie van de
deelvragen in Hoofdstuk 7 antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag. Het hoofdstuk sluit af met
aanbevelingen waarbij tevens mogelijkheden en handvatten voor de implementatie door de
Waddenvereniging zullen worden toegelicht.

Een stap vooruit (Oostpunt Schiermonnikoog)
Foto: Nina Fieten
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8.1 Conclusies
In deze paragraaf worden de conclusies getrokken uit de analyse en geïntegreerde informatie uit Hoofdstuk
7. Hiermee wordt mede antwoord gegeven op deelvraag 1 t/m 6, waarbij achtereenvolgens de ecologische
vereisten voor bescherming (zie paragraaf 7.1) en de mogelijkheden voor aanpassingen aan de Natura 2000
beleidsdocumenten worden behandeld (zie paragraaf 7.2). Samengenomen wordt hiermee antwoord
gegeven op de centrale onderzoeksvraag:
Welke aanpassingen moeten en kunnen er gemaakt worden aan de beleidsdocumenten van Natura 2000
die betrekking hebben op mariene habitattypen en onderwater soorten in de Nederlandse Waddenzee zodat
de onderwaternatuur beter beschermd wordt?
Hoewel de hoofdvraag zich in eerste instantie beperkt heeft tot de analyse van de genoemde Natura 2000
beleidsdocumenten is gedurende het onderzoek duidelijk geworden dat er tevens hiaten bestaan in de
Natura 2000 wetgeving en systematiek (zie deels paragraaf 7.2 en 7.3) die een betrekkelijke invloed hebben
op de bescherming van de onderwaternatuur van de Waddenzee. Zodoende zijn ook uit deze resultaten
conclusies getrokken betreffende de kansen en mogelijkheden voor een betere bescherming.

8.1.1 Ecologische vereisten
Alles bij elkaar genomen kan geconcludeerd worden dat de Waddenzee in zowel abiotische als biotische
conditie duidelijk in negatieve zin is veranderd sinds 1932. Echter, ondanks verschillende indicaties zijn er
teveel kennislacunes om een eenduidige conclusie te trekken over het huidige functioneren van het
ecosysteem ten aanzien van het onderwatervoedselweb en (onderwater)habitat-soort interacties. Het
verduurzamen van menselijke activiteiten is een noodzaak om de druk op de Waddenzee te verminderen
binnen het al groter wordende probleem van klimaatverandering. Uit de interviews is naar voren gekomen
dat de nadruk daarbij ligt op de bodemberoerende activiteiten, zoals de garnalenvisserij, die direct
negatieve invloed hebben op de onderwaternatuur waarbij zowel bodemdieren als vissen de consequenties
ondervinden. De Waddenzee heeft zeker ecologische potentie, maar wel binnen de in het verleden
gecreëerde harde randen, waarbij de Afsluitdijk een gegeven is. Dynamische mechanismen en grootschalige
processen zijn echter van belang, iets dat met het creëren van lokale natuurlijke overgangsgebieden zou
kunnen worden verbeterd. Daarnaast ligt volgens de experts de grootste potentie in het beschermen van
de basis: biobouwers en de benthische gemeenschap. Daarbij zijn meer en grotere onverstoorde
aaneengesloten gebieden van belang om die basis te versterken. Het aanwijzen van meer gesloten
gebieden biedt tevens onderzoeksmogelijkheden. Hierbij is kennisopbouw over de potentiele (cumulatieve)
effecten van menselijke activiteiten alsmede de ecologie in het kader van klimaatverandering van belang
voor de focus van toekomstig beleid. De Nederlandse Waddenzee is daarnaast niet alleen afhankelijk van
processen op lokale schaal maar ook van het achterland, de Noordzee, trilateraal niveau en het beleid wat
daar betrekking op heeft. Voor een goede bescherming, met name voor vis, dient dit beleid volgens experts
beter op elkaar afgestemd te worden.

8.1.2 Natura 2000 documenten en systematiek
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat er wat betreft de Natura 2000 documenten hiaten bestaan
op verschillende niveaus. In de eerste plaats is er een gebrek aan onderlinge afstemming, coherentie en
actualisatie van de verschillende Natura 2000 beleidsdocumenten die betrekking hebben op de
onderwaterhabitattypen. Daarnaast is de systematiek in de praktijk slecht werkbaar en ontbreekt de
ecologische kennis om goede richtlijnen en doelstellingen vast te stellen.

8.1.2.1 De Habitatrichtlijn
Wat betreft de Habitatrichtlijn kan gesteld worden dat de basisprincipes voldoen, maar dat het gebrek aan
duidelijkheid betreffende implementatie, bescherming van mariene natuur en de flexibiliteit ter aanpassing
aan dynamische natuurgebieden te wensen over laat. Aanpassingen op Europees niveau lijken echter niet
haalbaar aangezien dit overeenstemming vereist van alle lidstaten met daarnaast het risico dat de
natuurbescherming eerder ten negatieve dan ten positieve beïnvloed wordt.
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8.1.2.2 Doelendocument
In de eerste plaats loopt het doelendocument achter op de huidige ecologische vereisten en ontwikkelingen
van de betreffende onderwaterhabitattypen. Daarnaast zijn de kernopgaven en landelijke doelstellingen te
vaag omschreven. Het voorzorgsprincipe zou hier een potentiele rol kunnen spelen bij het aanscherpen van
de instandhoudingsdoelstellingen. Echter, om recht te doen aan de natuurlijke kenmerken van de
Waddenzee, zou de algemene systematiek betreffende individuele instandhoudingsdoelstellingen
veranderd moeten worden naar een meer systeemgerichte aanpak, waar in de algemene Natura 2000
doelstellingen een basis voor gegeven wordt. In totaal wordt door 3 van de 7 experts die bekend zijn met
Natura 2000 aangegeven dat aanpassingen aan het doelendocument het meest effectief kunnen zijn.

8.1.2.3 Profielendocumenten
Voor de profielen is duidelijk dat de kwaliteitscriteria van de onderwaterhabitattypen relatief subjectief
bepaald en beoordeeld worden waarin weinig rekening wordt gehouden met de ecologische vereisten en
huidige ontwikkelingen (zoals toename in plastic afval). De typische soortenlijst is volgens de experts
onvoldoende om als indicator voor een goede kwaliteit te dienen. Volgens meer dan de helft van de experts
zou de aanscherping hiervan in combinatie met een specifieke ecotopenkaart inclusief omschrijving binnen
de kwaliteitsbeschrijving van de habitattypen voor Nederland een goede stap zijn richting een betere
bescherming. Echter is mogelijke aanpassing hiervan zeer afhankelijk van het maatschappelijk draagvlak,
aangezien hier ook aan getoetst dient te worden bij de vergunningverlening. De evaluatie van het
doelendocument kan een ingang bieden om ook aanpassingen aan de profielen te maken.

8.1.2.4 Aanwijzingsbesluit
Wat betreft het aanwijzingsbesluit kan gesteld worden dat de gebiedsdoelstellingen onvoldoende
tegemoetkomen aan de ecologische situatie van de onderwaterhabitattypen waaronder de visstand. Uit
het literatuuronderzoek en de expertinterviews komt naar voren dat het aanwijzen van H1170 voor de
Waddenzee een grote kans is voor een betere bescherming van de onderwaternatuur, maar dat ook hier
het draagvlak waarschijnlijk een beperkende factor is door de verschillende activiteiten in het
Waddengebied. Wijzigingen in het aanwijzingsbesluit zullen automatisch volgen na aanpassing van de
instandhoudingsdoelstellingen in het doelendocument en aanpassingen, zoals een betere
kwaliteitsomschrijving, in de profielen.

8.1.2.5 Beheerplan
Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat hoewel in het beheerplan voor H1110A en H1140A
verschillende knelpunten en oplossingsrichtingen zijn gespecificeerd, de maatregelen die getroffen worden
vanuit Natura 2000 onvoldoende lijken om aan de ecologische vereisten van beide habitattypen (zoals het
verzachten van zoet-zoutovergangen en verbeteren van de visstand) en daarbij de instandhoudingsdoelen
te voldoen. Daarbij is er wederom een gebrek aan concrete doelstellingen voor de visstand. Hoewel het
maken van aanpassingen in het beheerplan makkelijker te bewerkstelligen lijkt volgens de experts, zullen
effectieve aanpassingen waarschijnlijk pas na de eerste beheerperiode gemaakt kunnen worden.

8.1.3 Natura 2000 implementatie
In Nederland bestaat de tendens om bevoegdheden te decentraliseren wat voor de Waddenzee op
verschillende vlakken heeft geleid tot problematiek. Daarnaast kan gesteld worden dat de implementatie
van de positieve en preventieve beschermingsverplichtingen van de HR in Nederland onvoldoende is
uitgevoerd. Voor de Waddenzee is dit het duidelijkst te merken aan de hoeveelheid activiteiten die vergund
worden waarbij volgens de experts zowel de Wet natuurbescherming als de natuur onvoldoende in
ogenschouw genomen wordt en waarbij er te weinig onafhankelijkheid bestaat bij de beoordelingen, een
goed cumulatieoverzicht en (ecologische) kennis en de verbinding tussen wetenschap en beleid ontbreekt.
De komst van één beheerautoriteit zou een kans zijn om hier verandering in te brengen mits deze
daadkrachtig te werk gaat, de juiste kennis bezitten, bereidheid en de juiste positie heeft om het beheer
uit te voeren. Echter, volgens de meeste experts zijn duidelijke beleidskeuzes, zoals ook in de documenten,
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hiervoor een randvoorwaarde. Als laatste kunnen kennishiaten met verschillende strategieën worden
ingezet als toepassing bij de huidige beleidsproblemen in de Waddenzee om een betere bescherming te
stimuleren.

8.1.4 Slotakkoord
Uit de bovengenoemde paragrafen komt naar voren dat er zowel binnen de Natura 2000
beleidsdocumenten als de uitvoering van de Natuurbeschermingswet, specifiek de vergunningverlening,
verschillende aanpassingen noodzakelijk zijn om dichter bij een betere bescherming van de
onderwaternatuur van de Waddenzee te komen. Hierover is consensus bij zowel de wetenschaps- als
beleidsexpert. Hoewel Artikel 1.10 van de Wet natuurbescherming ten eerste stelt dat de natuur mede
beschermt dient te worden vanwege haar intrinsieke waarde, wordt echter in lid 2 duidelijk dat het
menselijk gebruik van de natuur in Nederland een vooraanstaande rol speelt en dat er geen enkel draagvlak
is voor de natuur. Dit blijkt ook uit de zeer ongunstige Staat van Instandhouding van de habitattypen en
soorten in Nederland. In het huidige maatschappelijke denkbeeld lijkt de natuur zich enkel aan te moeten
passen aan economische en maatschappelijke belangen, in plaats van dat dit andersom gebeurt. Ditzelfde
geldt voor het Natura 2000 en unieke Werelderfgoed gebied Waddenzee. Vanuit dit perspectief dient
erkent te worden dat mogelijkheden ter aanpassing van de beleidsdocumenten en vergunningverlening
eerder kenmerken zijn van symptoombestrijding, terwijl de onderliggende oorzaak niet wordt aangepakt.
Om de (onderwater)natuur van de Waddenzee en andere natuurgebieden echt recht te doen zal er dan ook
een fundamentele verandering plaats moeten vinden in het huidige denkpatroon over de waarde van de
natuur versus economische en maatschappelijke belangen. Daarbij zullen ook andere duidelijkere
maatregelen getroffen moeten worden.

8.2 Aanbevelingen
Uit de bovengenoemde conclusies en aangrijpingspunten is duidelijk geworden dat de Waddenvereniging
aanpassingen binnen het Natura 2000 beleid op nationaal en waar mogelijk op trilateraal niveau kan
stimuleren. Zowel de aanstaande evaluatie van het doelendocument als de ontwikkelingen betreffende de
beheerautoriteit bieden kansen voor de Waddenvereniging om hierin een verschil te kunnen maken. In
Figuur 25 wordt een overzicht gegeven van de kansen voor een betere bescherming inclusief stappenplan.
In het kader van de evaluatie van het doelendocument ter aanpassing van de beleidsdocumenten worden
de volgende punten ter aanpassing aanbevolen op volgorde van prioriteit:


De aanwijzing van H1170 Riffen in de Waddenzee
De aanwijzing van riffen in de Waddenzee kan een grote stap voorwaarts zijn in de bescherming
van biobouwers, beide habitattypen (zowel sub- als intertidaal) en gerelateerde soorten. Zoals ook
geldt voor H1140 en H1110 dient ook voor H1170 in het profielendocument een
kwaliteitsbeschrijving bijgevoegd te worden waarin een gedegen lijst met typische soorten voor dit
habitattype opgesteld dient te worden, waar ook rekening mee dient te worden gehouden met
vergunningverlening. Aanbevolen wordt dan ook om hier de focus op te leggen.



Het aanscherpen van de kwaliteitsaspecten in de profielendocumenten van H1110 en H1140
Hierin dient een betere omschrijving te komen voor de variatie binnen de habitattypen en
belangrijke hotspots voor natuurontwikkeling, zoals in de ecotopenkaart van Waddensleutels.
Specifiek zou hiervoor de typische soortenlijst zodanig moeten worden aangepast dat de soorten
zowel indicatief zijn voor verschillende soorten verstoring, als dat zij specifiek gelinkt kunnen
worden aan het ecotoop (zoals d.m.v. korrelgrootte voor benthos als in Duitsland). Tevens dienen
daarbij zowel zeldzame soorten en exoten meegenomen te worden mits zij een goede
indicatorwaarde hebben. De typische soorten dienen daarbij regelmatig gemonitord te worden in
aantallen.
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Het aanscherpen van de kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen in het doelendocument
Specifiek zullen hierbij duidelijkere opgaven en doelen voor vis moeten worden verwerkt in
verband met de huidige ecologische situatie. Daarnaast zullen kernopgaven gesteld moeten
worden voor de dynamiek van grootschalige processen waarbij ook rekening wordt gehouden en
afstemming plaatsvindt met het beleid op trilateraal niveau.



Het aanscherpen van de maatregelen in het beheerplan
Na de eerste beheerperiode, dienen er meer effectieve maatregelen te komen voor de
kwaliteitsverbetering voor H1110A en H1140A waaronder het verbeteren van zoet-zout
overgangen, de visstand en de bodemgemeenschap. Artikel 2.5 Wnb (voormalig Artikel 20 Nbw)
zou hierbij als instrument kunnen dienen om grotere gesloten gebieden vast te stellen met zowel
sublitoraal als litoraal habitat. Hiermee wordt tevens meer bescherming gecreëerd voor de
samenhang en interacties van deze habitats. Daarnaast zullen meer maatregelen getroffen dienen
te worden om het menselijk gebruik te verduurzamen en waarbij handhaving hiervan beter wordt
nageleefd. Gezien aanpassingen in het beheerplan tijdens de beheerperiode waarschijnlijk lastig te
bewerkstelligen zijn, vereist dit actie op de lange termijn.

Daarnaast kan de Waddenvereniging gebruik maken van de ontwikkelingen omtrent de beheerautoriteit
door draagvlak te creëren voor de volgende punten op volgorde van prioriteit:


Een cumulatieoverzicht van de vergunde activiteiten en cumulatieve effecten
De beheerautoriteit zou dit centraal kunnen oppakken en samen met andere
vergunningverlenende partijen een dergelijk overzicht creëren en meer duidelijke richtlijnen
vaststellen voor vergunningverlening.



Het vaststellen van een onafhankelijke toetsingscommissie
De beheerautoriteit zou een onafhankelijke toetsingscommissie kunnen aanwijzen met voldoende
kennis om activiteiten die op grote schaal plaatsvinden of de activiteiten die effect kunnen hebben
op de morfologie en grootschalige processen in de Waddenzee te kunnen beoordelen. Voor
beoordelingen over kleinschalige activiteiten waarover snel beslissingen gemaakt moeten worden
kunnen kan de verantwoordelijkheid bij de provincies blijven, mits uitwisseling van informatie
plaatsvindt en een boekhouding van activiteiten wordt bijgehouden.

8.3 Implementatie en rol Waddenvereniging
Om deze aanbevelingen voor de Waddenzee te implementeren zal echter rekening gehouden moeten
worden met enorm aantal stakeholders met ieder zijn eigen visie en belang op zowel korte als lange termijn.
Zoals genoemd zal vanuit beleidsmatig oogpunt voor het realiseren van een duurzame bescherming van de
Waddenzee naast een toekomstvisie ten eerste bewustzijn en consensus gecreëerd moeten worden over
de negatieve effecten van de huidige fysieke en maatschappelijke kaders in de Waddenzee en het belang
van een betere bescherming van de Waddenzee op trilateraal niveau. De Waddenvereniging als organisatie
heeft verschillende kwaliteiten die zij in kan zetten om dit te realiseren. Een van de sterke punten is dat zij
een groot netwerk heeft en daardoor goede lobby mogelijkheden. Zo heeft en kan zij samenwerkingen
aangaan met verschillende partijen, zoals andere natuurorganisaties, maar ook het ministerie, op nationaal
en internationaal niveau. Bovendien is zij communicatief sterk. De Waddenvereniging zou de volgende
punten in overweging kunnen nemen om het draagvlak te vergroten en zich sterk te maken voor een gelijk
natuurbeleid op trilateraal niveau:


Het aanjagen van onderzoek naar het habitatgebruik van onderwatersoorten en de effecten van
activiteiten op de onderwaternatuur (en het ecosysteem als geheel)
Hoewel de Waddenvereniging zich onder andere ingezet heeft voor het Swimway project, is het
belangrijk dat zij ook in de toekomst een verbindende en mediërende rol blijft spelen om
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wetenschappers van verschillende instituten samen te brengen om zo grootschaliger en
impactvoller onderzoek te kunnen verrichten.


Bewustwording over de huidige situatie stimuleren en verbinden van stakeholders
De Waddenvereniging zou samen met andere organisaties een grootschalig symposium kunnen
organiseren voor zowel beleidsmakers, wetenschappers en andere belangstellende waar de
verschillende ontwikkelingen en mogelijke effecten, tevens in het kader van klimaatverandering,
belicht worden. Hierbij zou een workshop gegeven kunnen worden waarin belanghebbenden van
verschillende partijen moeten samenwerken en zo ideeën kunnen worden uitgewisseld.



Actie ondernemen op trilateraal niveau
Om zich sterk te maken voor een gelijk beleid voor de Waddenzee op trilateraal niveau, zou de
Waddenvereniging een samenwerking kunnen aangaan met natuurorganisaties op trilateraal
niveau. Daarnaast kan zij een sterkere positie innemen tijdens trilaterale conferenties zodat er
meer uit het trilaterale samenwerkingsverband gehaald kan worden.



Politieke discussie openen over het natuurbeschermingsbeleid in Nederland
Zoals genoemd in het slotakkoord is duidelijk dat het gebrek aan natuurbescherming niet alleen
speelt in de Waddenzee, maar in Nederland in het algemeen. Door middel van de bovengenoemde
punten ter verstevigen van het draagvlak, zou de Waddenvereniging samen met andere
natuurorganisaties, zowel nationaal als internationaal de politieke discussie kunnen openen over
natuurbescherming in het algemeen. Hierin zou geopperd kunnen worden om bepaalde
(bodemberoerende)activiteiten in de Waddenzee op voorhand uit te sluiten.

De bovengenoemde aanbevelingen en actiepunten zou de Waddenvereniging in haar voordeel kunnen
gebruiken om meer duidelijkheid naar de buitenwereld te creëren over haar doelstellingen, haar imago te
versterken en haar zichtbaarheid te vergroten. Gezien de minder sterke punten van de Waddenvereniging,
is het van belang om scherp te blijven en een duidelijke focus te houden zonder hiervan af te wijken (Zie
Bijlage VII). Daarom wordt ook aanbevolen om:


Focuspunten vast te stellen
De resultaten van dit onderzoek kunnen in combinatie met de analyse van de organisatie door de
nieuwe directeur gebruikt worden te bepalen wat de Waddenvereniging vanaf nu wil gaan
uitdragen en wat haar idealen zijn om een duidelijkere richting in te slaan.

Wanneer de Waddenvereniging besluit om naar aanleiding van dit onderzoek een nieuwe stagiair in te
zetten voor eventueel vervolg onderzoek, wordt nader onderzoek van de volgende punten aanbevolen:


De ecologische situatie en het Natura 2000 beleid op trilateraal niveau
Zoals tijdens dit onderzoek naar voren is gekomen, is het beleid van Duitsland en Denemarken
meer gericht op natuurbescherming dan in Nederland. Zowel voor het creëren van draagvlak ter
aanpassing, als eventuele samenwerking op trilateraal niveau is het van belang een overzicht te
krijgen van de punten waarin het beleid verschilt en voor welke punten Nederland, Duitsland en
Denemarken het beleid op eenzelfde manier zouden kunnen uitvoeren. Dit zou de
Waddenvereniging als basis kunnen gebruiken voor een trilateraal samenwerkingsverband en als
argumenten ter discussie kunnen gebruiken.



Mogelijkheden voor financiering en samenwerking onderzoeken
Daarnaast zou ook de rol van de Waddenacademie en de mogelijkheden ter financiering door het
Waddenfonds geanalyseerd moeten worden om de implementatie mede mogelijk te maken.
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9. Discussie
In dit hoofdstuk wordt een korte eindevaluatie gegeven waarin de beperkingen van het onderzoek worden
behandeld.

Strandkrab (Carcinus maenas) in de verdediging
Foto: Nina Fieten

118

In verband met tijds-gerelateerde beperkingen is de focus in dit onderzoek gelegd op de onderwaternatuur,
specifiek de onderwaterhabitattypen en bijbehorende onderwaterlevensgemeenschappen van de
Nederlandse Waddenzee. Ondanks dat verscheidene doelsoorten van de Waddenzee ook deel uitmaken
van de onderwaternatuur zijn deze buiten beschouwing gelaten omdat de populaties van de gewone- en
grijze zeehond alsmede de bruinvis in goede ecologische status verkeren en er weinig bekend is over de
drie trekvissen fint, rivierprik en zeeprik. Daarnaast is het Nederlandse beleid (zowel KRW als Natura 2000)
omtrent vismigratie en de genoemde doelsoorten in een voorgaand stagerapport genaamd ‘Van visverkeer
naar waterdicht beheer’ geschreven door Visser (2014) onder leiding van Rijkswaterstaat, uitgebreid aan
de orde gekomen.
Duidelijk is echter dat de onderwaternatuur door middel van verschillende abiotische en biotische
interacties onderdeel is van het gehele ecosysteem inclusief de terrestrische habitattypen en
(vogel)soorten. Voor een volledige analyse zouden ook het ecologisch functioneren als wel de effecten van
menselijke activiteiten en het beleid met betrekking op het ecosysteem als geheel moeten worden
meegenomen inclusief een uitgebreide actorenanalyse. Ook moet rekening gehouden worden met het feit
dat er op dit moment te weinig bekend is over de staat van het ecosysteem en het mogelijk potentieel. In
Hoofdstuk 7 wordt door de experts een beeld geschetst, maar dit is voornamelijk speculatief. Degelijk
onderzoek in de toekomst is dus van groot belang.
Daarnaast maakt de Nederlandse Waddenzee deel uit van de gehele Waddenzee op trilateraal niveau en
staat de Waddenzee in directe verbinding met het achterland en de Noordzee. Via de interacties van
migrerende soorten is de Waddenzee daarnaast tevens verbonden met ecosystemen op globaal niveau.
Ondanks dat de Waddenzee in ecologisch opzicht een dusdanig grote rol speelt dat internationaal beleid
ook meegenomen zou moeten worden in de analyse, was dat voor dit stageproject praktisch niet haalbaar.
Tijdens zowel het literatuuronderzoek als de interviews werd echter duidelijk dat een vergelijking met de
ecologische status en het natuurbeleid in Duitsland echter interessant zou zijn voor een vervolgonderzoek.
Dit is daarom ook als aanbeveling opgenomen in het voorgaande hoofdstuk.
Als laatste zijn in totaal 9 experts geïnterviewd, waaronder 7 wetenschappers en 2 beleidsexperts. Hoewel
de wetenschappers verbonden zijn met verschillende onderzoeksinstituten en de beleidsexperts op
verschillende niveaus in het natura 2000 beleid actief zijn, zou het voor de objectiviteit van dit rapport beter
zijn geweest om een gelijk aantal wetenschaps- als beleidsexperts te interviewen. Echter was helaas niet
iedere gecontacteerde expert bereikbaar of bereidwillig om mee te werken.
Afgezien van de wetenschaps- en beleidsexperts is het voor een eventueel vervolgonderzoek, betreffende
beleidsaanpassingen ook aan te raden om gesprekken aan te gaan met verschillende stakeholders om een
duidelijker overzicht te krijgen van ieders belang en de mogelijkheden en kansen voor het creëren van
draagvlak.
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Bijlage I. Expert interviews
i. Introductie en doel
Het doel van het onderzoek is het analyseren en evalueren van de Natura 2000 beleidsdocumenten die
betrekking hebben op de onderwaternatuur in de Waddenzee om zo mogelijkheden voor een betere
bescherming boven water te krijgen. De aanleiding voor dit onderzoek is de Natura 2000 Fitnesscheck en
de toekomstige evaluatie van het doelendocument (2006). Daarbij wordt informatie verkregen via expert
interviews met als doel:
1) Meer inzicht krijgen in het functioneren van het Waddenzee ecosysteem middels wetenschappelijk
onderbouwde informatie
2) Randvoorwaarden in kaart brengen voor ecologisch potentieel Waddenzee
3) Duidelijk krijgen waar bescherming het meest noodzakelijk is
4) Kennishiaten in kaart brengen
5) Duidelijkheid krijgen over gemaakte keuzes wat betreft de bescherming van de onderwaternatuur
in de Natura 2000 beleidsdocumenten
6) Overzicht creëren van de haalbaarheid voor eventuele aanpassingen op verschillende
beleidsniveaus

ii. Aanpak en uitwerking
De interviews zijn afgenomen met experts op zowel het gebied van Waddenzee ecologie alsmede experts
op het gebied van Natura 2000 beleid. De interviews zijn tot stand gekomen tijdens een persoonlijke
ontmoeting als in sommige gevallen met behulp van Skype en zijn met toestemming van de expert
opgenomen en naderhand anoniem uitgewerkt. Om de anonimiteit van de experts te waarborgen is in
zowel de tekst als de uitwerking met een nummer verwezen. Voor de integratie van de eerdere analyse uit
hoofdstukken 2 t/m 6 en de informatie uit de expertinterviews zijn verschillende quotes gebruikt uit de
expertinterviews.
Daarbij moet worden vermeld dat de interview vragen niet voor alle experts overeenkomen. Gezien de
beperkte tijd zijn de vragen voor de beleidsexperts meer gericht op beleid en de vragen voor de
wetenschappers meer gericht op ecologie. In sommige gevallen was de tijd zo beperkt, dat ook een aantal
van de standaard vragen niet behandeld zijn. In dit geval is bij het antwoord een ‘X’ gezet. Ditzelfde geldt
voor gevallen waarin het antwoord onduidelijk was.

iii. Experts
De geïnterviewde experts zijn actief bij de volgende instanties genoemd in willekeurige volgorde:
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Van Hall
Larenstein (VHL), Wageningen Marine Research (WMR), Deltares, Technische Universiteit (TU) Delft,
Provincie Friesland en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Expert

Gebied

Datum interview

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Beleid
Beleid

08-03-2018
29-03-2018
05-04-2018
29-03-2018
29-03-2018
20-03-2018
22-03-2018
11-06-2018
29-06-2018
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iv. Resultaten interviews: wetenschappers

WETENSCHAP
X = vraag is niet gesteld of antwoord is onduidelijk

1. Is er volgens u een probleem met de huidige onderwaternatuur in de Waddenzee?
Expert
1
2

3

4

5

6

7

Antwoord
X
We zorgen er niet goed voor in algemene zin, dus ik vermoed van wel, maar er wordt vrijwel
geen onderzoek naar gedaan. In het intertidaal is de druk wel beperkter omdat er minder wordt
gevist maar de activiteiten in het sublitoraal zijn nog heel algemeen en de effecten hiervan zijn
nog niet goed onderzocht.
Ja, het grootste probleem is het gebrek aan kennis en bodemverstoring. We weten bij
droogvallende platen dat er degradatie gaande is, dus biobouwers, zeegrasvelden en
mosselbanken/oesterbanken. Ook toppredatoren nemen af. Waarschijnlijk geldt dit ook voor
de onderwaternatuur. Je ziet trends in grote groepen steltlopers en pelagische vissen achteruit
gaan en druk op het systeem toenemen. Er lijkt een verschuiving te zijn van nonnetjes en kokkels
naar meer invasieve soorten zoals Ensis en Mya. Door een hogere druk van activiteiten heb je
veel verstoring, waarbij alleen aangepaste soorten overleven.
Moeilijk te zeggen. We hebben alle soorten nog, we zijn geen soorten kwijt die met DFS
gevangen zijn sinds 1970. Alleen de aantallen fluctueren. Pas als de balans zoek is heb je een
probleem. We missen het historische plaatje. Een echte inschattingen voor een realistisch beeld
hebben we niet. Het pelagische systeem weten we ook weinig van en is moeilijker om te meten.
Ja, er is teveel bodemberoering in de Waddenzee. We zijn vergeten hoe zo’n systeem er ook uit
kan zien en hoe het was. Zeegras hadden we. Vroeger was de Waddenzee bodem een bodem
met allerlei organismen; anemoontjes, hydroïdpoliepen, kokerwormen, zeegras,
zeenaaktslakken etc; de bodem was diverser. Dit zou resuspensie en vertroebeling kunnen
voorkomen. Het systeem is geswitched.
Het probleem is dat er weinig bekend is van de onderwaternatuur, maar het kan beter en het
was beter, completer en mooier. Onder compleet wordt dan verstaan; meer soorten in grotere
hoeveelheden. Dat kan best habitat specifiek, dus je hoeft niet op elke plek alle soorten te
hebben, want bij verschillende plekken horen bepaalde gemeenschappen. Als je in Duitsland
kijkt heb je nog veel meer zeegras. In Nederland niet ondanks de pogingen om het terug te
krijgen.
Lastig om te zeggen. We gaan uit van een soort ideaalbeeld van het systeem, maar het systeem
is zoals het is. Er hebben wat verschuivingen plaatsgevonden; onder andere bij de vissen.
Aantallen en grootte. Hierdoor is het niet een compleet voedselweb, maar we weten ook een
heleboel niet. Er zijn wat verschuivingen, maar dat zegt niet meteen dat het niet deugt. We
weten veel niet door gebrek aan monitoring. Binnen het kader van klimaatverandering gaan
we baggeren, zandsuppleren, vissen etc. dus waar ligt het aan?

2. Hoe zou u het huidige (onderwater)ecosysteem van de Waddenzee omschrijven?
Expert
1
2

Antwoord
X
Voor de afsluitdijk zag het systeem er heel anders uit. Met name verlies grootzeegras velden is
ecologisch gezien de meest grote verandering, maar ook de getij amplitude is veranderd en
platte oesters zijn verdwenen. Ook Sabellaria riffen zijn waarschijnlijk niet meer aanwezig. De
rifvormende soorten zullen door verandering van stroming en visserij beperkter zijn, maar het
is lastig te zeggen wat de effecten op lange termijn zijn geweest.
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Dat is lastig. We weten hier en daar wel wat, maar grote meetactiviteiten zoals SIBES op
droogvallende platen zijn er amper voor het sublitoraal. Dus de trends van soorten zijn lastig te
duiden.
Je hebt de zandplaten en de geulen. We hebben wel wat structuurvorming, maar ik denk dat
dat met name verschilt met vroeger. Vroeger hadden we meer variatie aan habitats. Ook lege
schelpen, en grind zijn belangrijk voor de vestiging van vanalles en dat is nu anders, ook door
bodemvisserij. Maar het is altijd dynamisch geweest. De kans dat structuren zich weer
ontwikkelden was groter. Nu liggen de eilanden ‘vast’ en is het minder dynamisch.
X
Sinds mijn 18e kom ik op de Waddenzee. Ik weet niet beter dan dat dit het is: shifting baselines.
Ik heb praatjes gehouden voor ouderen van rond de 90 (in 1928 geboren), die dus 7 waren toen
de Zuiderzee werd gesloten. Een mevrouw vertelde hoe zij het wad beleefde. Ze zei; “We gingen
botprikken en je ging het balgzand op en in een kwartier had je een tas vol en je struikelde er
over. In het voorjaar spoot het bliek de dijk op omdat ze achterna gezeten werden door de
gepen”. Je ziet het ook wel uit de fuikgegevens. Hier praat ik over de jaren 30/40. Daaraan is in
ieder geval te zien dat er echt wel achteruitgang is.
X

Voedselweb
3. Wat is volgens u de definitie van een robuust voedselweb? Zijn hier kenmerkende
soort(groepen) voor?
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Als het systeem gemiddeld genomen ondanks grote fluctuaties niet zoveel uit zijn toestand
wordt gebracht. Het voedselweb in de Waddenzee is relatief eenvoudig en kent weinig soorten
in vergelijking met meer oligotrofe systemen. Een groot deel van de productie zit in weinig
soorten. Nutriënten, biobouwers en predatie zijn allemaal belangrijk. De fysieke structuur is
belangrijk; populaties moeten niche, rust, bescherming en voedsel hebben. De
geomorfodynamiek is daarbij van belang. Een grotere diversiteit van het voedselweb leidt niet
noodzakelijk tot meer stabiliteit. Voor een systeem als de Waddenzee is morfodynamiek, in
interactie met biobouwers, waarschijnlijk de dominante factor.
Hangt er vanaf. Je zou een voedselweb met een primaire producent en een consument heel
robuust kunnen noemen. Je kan ook streven naar een voedselweb met een hoge biodiversiteit,
dan moeten voor robuustheid meerdere soorten meerdere voedselbronnen hebben. Dit is vaak
bij een groter voedselweb. Dus bij een gezond systeem kan zou je dit wel kunnen verwachten.
Andere relaties, non-trofische interacties, spelen ook een belangrijke rol. Die zijn we met de
zeegrasvelden deels kwijtgeraakt. Andere soorten zijn direct of indirect afhankelijk van
biobouwers; ze hebben een faciliterende werking.
Robuustheid is een combinatie van het aantal soorten die een niche vervullen; als een soort
wegvalt met veel soorten die een niche vervullen is het minder erg. Ook de hoeveelheid links in
een voedselweb is belangrijk. Hoe meer mogelijke links er zijn, hoe robuuster. Daarnaast zijn
ook de non-trofische interacties zoals de faciliterende effecten van (biobouwende) soorten
belangrijk. Daar wordt te weinig naar gekeken. Het is belangrijk niet alleen te kijken naar
specifieke soorten, maar naar (functionele) soortgroepen.
Moeilijk te zeggen, er zit snel een waarde oordeel aan. Je hebt ook voedselwebben waar je niet
zoveel verschillende niveaus hebt die ook functioneren. Het voedselweb is een heel vak apart,
er zijn veel indirecte interacties. Voor kenmerkende soorten moet je kijken naar natuurlijke
systemen. Wat je daar vaak ziet is een evenwichtige leeftijdsopbouw; bij vissen. Als je gaat
overbevissen op de klassieke manier worden de vissen steeds kleiner. Evenwichtige
leeftijdsopbouw wordt ook gehanteerd in N2000, maar dit is vaag geformuleerd omdat het zo
lastig is. Het gaat om een goede representatie van oudere individuen.
X
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Dat het tegen een stootje kan. Als je klimaatverandering hebt, dan kan het daar tegen of dan
verandert het mee. Het is geen statisch systeem. Er zou gerust een beetje in gevist kunnen
worden als je je aan de regels houdt. Kenmerkende soortgroepen zijn de biobouwers zoals de
mossel, Japanse oester en platte oester. De Japanse oester heeft niet een hele negatieve
invloed; die is alsnog belangrijk voor de functie als biobouwer. Ook de schelpkokerworm en
zeegras op termijn. Verder heb je nog heel veel mooie/leuke soorten op een paar plekken in
kleine hoeveelheden. De biobouwers zijn belangrijk omdat ze een faciliterende werking hebben
voor andere soorten. Op het droogvallende wad viel de broedval van mosselen bijna uitsluitend
op de plekken waar de schelpkokerworm ook lag. Biobouwers zijn wel de randvoorwaarde voor
een robuust systeem. En grote gesloten gebieden.
Iets dat tegen een stootje kan. Een voedselweb moet echt een web zijn, met veel soorten. Het
is een combinatie van soorten en habitats: wisselwerking. Een voedselweb moet alle
componenten bevatten; primair/ secundair etc maar ook biobouwers/ filterfeeders en wormen/
schelpdieren etc. Niet dat je een systeem hebt dat gedomineerd wordt door 1 bepaalde soort.
De biomassa moet veel meer verspreid worden over alle trofische niveaus en niet teveel
oppotten in 1 niveau. De energiestroom moet goed doorgegeven worden. Er zijn meerdere
stabiele toestanden met verschillende abiotiek, wat je wellicht niet wilt. De gezondheid wordt
afgemeten vaak aan gezondheid van toppredatoren. Als daaronder schakels ontbreken zie je
het daar het makkelijkst. Maar een gezond microben systeem in bodem is misschien
belangrijker voor de gezondheid.

4. Beschouwt u de Waddenzee als robuust in dit opzicht?
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Ja. Er zijn in de Waddenzee veel veranderingen geweest, bijvoorbeeld in toevoer van nutriënten
en vervuilende stoffen, maar de systemische fluctuaties zijn niet groot over een lange
tijdsschaal. Het systeem is redelijk voorspelbaar op lange termijn, maar vertoont sterke
variabiliteit van jaar tot jaar, bijvoorbeeld als gevolg van wel of geen vestiging van jonge
schelpdieren. Maar we moeten oppassen met shifting baselines: grote vis bijvoorbeeld is sterk
onder invloed van Noordzee visserij: de aantallen zijn minder hoog dan ze zouden kunnen zijn.
Dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het zo is dat als je een wadbodem continu omploegt
dit niet goed is voor het epibenthische leven. Er is vaker gesuggereerd dat op het sublitorale
wad een shift gaande is van epibenthische soorten (mosselbanken) naar endobenthische
soorten (strandgapers). De Waddenzee is niet meer zoals het was maar het is nog steeds een
waardevol ecosysteem. Maar er zijn completere systemen zoals Banc d’Arguin. Ondanks dat
daar ook gevist wordt, zijn ze beter af dan hier. De vissen die ze daar stropen hebben wij hier al
niet meer (roggen/haaien). Die zijn we hier al langer geleden kwijtgeraakt (100 jaar eerder).
Het is moeilijk de onderwaternatuur los te zien van gehele Waddenzee. Dus robuustheid is
daarvan afhankelijk. Het is lastig te bepalen als je het hebt over het hele grote plaatje. Op dit
moment denk ik dat het niet robuust is door de neerwaartse trends. Het herstel van
mosselbanken is lastig en die faciliteren weer. Garnalen en krabben eten mossellarfjes op dus
die vestigen zich moeilijker. Een voedselweb is natuurlijk altijd in beweging maar ik denk wel
dat als we niet iets doen dit nog meer gaat verarmen.
Het is moeilijk om te zeggen of we met een verarmd voedselweb te maken hebben, dat komt
ook door ons historisch besef. Toppredatoren hebben we nu in de vorm van zeehonden, die nu
misschien de plek innemen van grote roofvis. Voor garnalen zien we geen duidelijke trend. Wel
zijn er andere ontwikkelingen in de Westelijke dan in Oostelijke Waddenzee. Krabben nemen
inderdaad toe. Garnalenvisserij lijkt hier toch wel effect te hebben. Het probleem is de
referenties. Met de randvoorwaarden die we nu hebben is het de vraag wat een haalbare kaart
is.
X
Dat is niet zo makkelijk te zeggen. Een heleboel dingen hebben we nog wel, maar niet zo veel.
Vooral grote vissen in grote hoeveelheden missen. De toppredatoren en een niveautje lager; de
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middelgrote vissen. En zeegras. In Nederland zijn een paar soorten die de biomassa opnemen;
mossels, kokkels, nonnetjes, Mya, Ensis, schelpkokerworm. In andere gebieden is dit meer
verspreid. Wat betreft robuustheid is het moeilijk om een vergelijking te maken met andere
gebieden en de Waddenzee, omdat er al heel veel gebeurd is; kokkelvisserij, hardervisserij,
zeebaars etc. Er zijn al veel soorten verdwenen.
We hebben eigenlijk geen idee. Er wordt heel selectief gekeken en er is nog nooit een goed
visonderzoek gedaan. Er is weinig aandacht geweest voor het ecosysteem in zijn geheel. We
baseren ons begrip op makkelijke waarneembare signalen. Met vis is het lastig omdat je de
Waddenzee niet los kan zien van Noordzee en eventueel ook niet van Atlantische oceaan. Het
hele gebied beïnvloedt wat er in de Waddenzee gebeurt.

5. Wat is volgens u het belangrijkste gemis voor de onderwaternatuur van de Waddenzee?
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Wat we massaal missen in de Waddenzee is zeegras, alleen niemand weet precies waarom.
Daarnaast vissen zoals roggen, maar er zijn veel positieve ontwikkelingen in de visserij die
aantonen dat de sanering in het Europese gemeenschappelijke visserijbeleid positieve gevolgen
heeft gehad.
Zeegrasvelden
Habitatvormende soorten onderwater (zeegras, mosselen, oesters, zand/schelpkokerwormen)
en toppredatoren
X
Zeegras; diversiteit van bodemsoorten
Zeegras, grotere vissen
In het verleden zeegras en predatorvissen. Wat nu specifiek mist is lastig te zeggen

Vis
6. Is er volgens u sprake van een historisch lage visstand en is er voldoende monitoring dit te
stellen?
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De NIOZ fuik toont achteruitgang in dichtheid en soortensamenstelling. Bij de DFS zijn minder
algemene trends te zien. Er moet rekening mee gehouden worden dat de monitoring niet heel
representatief is, en er is sprake van shifting baselines.
Ja, dat kan je wel stellen gebaseerd op de analyses die zijn gedaan. Dan moet je naar de laatste
100 jaar kijken. Nu vang je bijna niks in de fuiken. Ook zijn er veel meer krabben in de
Waddenzee. Bij garnalen zie je geen trend. Er wordt niet veel gemonitord en er zit niet een heel
duidelijk plan achter de monitoring. Monitoring heeft vooral zin als je dit kunt koppelen met
experimenten om gerichte vragen te beantwoorden.
X
De grote verandering die de biomassa bepaalt is de schol en die zijn we kwijt. De jonge
scholletjes zijn er nog; maar de 1 jarige schol vertrekt nu eerder in hun leven naar de Noordzee.
Daarnaast vangen we geen echt grote vissen meer, maar we zien ook nieuwe soorten opkomen.
Probleem: van 100 jaar geleden hebben we geen gegevens. Ondanks de monitoring is het niet
compleet. Ons beeld is heel erg gefocust op bodemvissen. Daarnaast is de vangst efficiëntie
onduidelijk; we weten niet goed hoeveel we opvissen van wat er zit.
X. Moet beter.
Ja er is in die zin voldoende monitoring om te zeggen dat de visstand achteruit is gegaan maar
absoluut kan je er niks over zeggen want er is 1 fuik en er is 1x per jaar de Demersal Fish Survey.
Dit is meer een indicatie dan een hard getal. Om een beter beeld te krijgen moet vooral op meer
plekken gemonitord worden. Als je op ander plekken dezelfde tendens vindt heb je sterkere
aanwijzingen: daarom gaan we nu ook monitoren bij Lauwersoog.
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Er is onvoldoende monitoring; dit is alleen gebaseerd op demersaal. Een pelagisch
monsteringsprogramma is nodig en het jaar rond of in ieder geval een paar periodes in het jaar.
De fuik is het hele jaar, maar op 1 plek waar een gigantische afname van biomassa zichtbaar
is. Dit is ook zo bij de DFS. Maar pelagiaal weten we niks. Ook monitoring op de kwelders zou
meer informatie kunnen geven. Plus informatie doorgeven van de vissers en opslaan.

7. Hoe erg is het volgens u dat er geen predatorvissen zijn? (Zouden we ze terug kunnen krijgen?)
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Antwoord
Wat betreft haaien en roggen heeft dit nauwelijks impact op het systeem. Bij vogels is de impact
al gering en dit geldt waarschijnlijk nog sterker voor vis.
Puur vanuit biodiversiteitsaspect is het heel erg, maar het kan ook verklaren waarom we zoveel
krabben hebben (opportunistische fourageerder die ook profiteert van regelmatige
bodemomwoeling en bijvangsten). Andere systemen laten zien dat als toppredatoren weg zijn
er een mesopredator release kan optreden. Als dit inderdaad zo is dan kunnen krabben
toenemen, waardoor de druk op de trofische lagen daaronder groter wordt. Dus vanuit dat
perspectief is het ook erg. In eerste instantie moeten we begrijpen waarom ze teruglopen. Nu
zijn er een aantal hypotheses maar die zijn niet goed onderbouwd.
X
Bij het verdwijnen van predatoren krijg je rare effecten. Sommige andere vissen worden niet
meer gepredeerd. Er worden wel weer haaien gevangen, maar waarom ze terugkomen weten
we niet. Kabeljauw komt heel moeilijk terug. Visserijdruk opheffen maakt niet per definitie dat
het goed komt. Klimaatverandering is een grote spelbreker. Aan de ene kant verdwijnen er
soorten en aan de andere kant krijgen we soorten die wel van warm water houden. Vissen
kunnen zich aanpassen aan andere microhabitats.
X
Predatoren houden de rest onder de duim en zijn een regulerende factor. Nu zijn er een stuk
meer krabben dan vroeger. Meer kleine vissen omdat die minder gegeten worden. De
onderlaag is dan wel sterk, maar hoe verder je omhoog gaat hoe slechter het wordt. Op een
gegeven moment houdt je kwallen, krabben en garnalen over als je lang genoeg doorgaat.
Krabben en garnalen eten ook kleine schelpdieren. Daarnaast staat de Waddenzee niet los van
de Noordzee; dat is ook een probleem.
Ze hebben een structurerende functie dus vanuit dat perspectief is het erg, maar ook vanuit
biodiversiteitsaspect.

8. Zijn er onderbouwde oorzaken voor de achteruitgang van de visstand?
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Je zou je kunnen afvragen of er iets mis is met het habitat of met het beheer, omdat er weinig
haaien en roggen in de Waddenzee zitten. Maar hier is waarschijnlijk niets mis mee aangezien
ze in de Noordzee al opgevist zijn. Het is onwaarschijnlijk dat juveniele platvis minder voorkomt
door vermindering van de kwaliteit in de Waddenzee: juist verbetering qua rust en vervuiling
ook door schelpdiervisserij regulering. Het grootste effect op de visstand zou de afsluiting van
de Zuiderzee zijn. Een beter beheer op de garnalenvisserij zou waarschijnlijk kunnen leiden tot
verbetering van habitats (voor vestiging bodem- en schelpdieren). Voor zeegras is het
onduidelijk, alles is onderzocht. We weten dat subtidaal zeegras verdwenen is rond de periode
van de constructie van de Afsluitdijk, maar dit was ook de periode waarin een wereldwijde
ziekte heerste. Wellicht is het in de Waddenzee niet teruggekomen omdat het milieu was
veranderd. Daarna is ook het intertidale zeegras sterk verminderd, maar dat was ook het geval
in Grevelingen en Oosterschelde in dezelfde periode. Er zijn geen duidelijke verklaringen voor.
Het kan zijn dat bepaalde habitats niet meer geschikt zijn of er helemaal niet meer zijn of een
combinatie van dat soort oorzaken. Er is weinig naar gekeken en al helemaal niet op een
experimentele manier. Je zou kunnen kijken wat er gebeurt als je meer structuur terugbrengt;
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waarschijnlijk vormt dit een schuilplaats en bron van voedsel voor vissen. Klimaat (opwarming)
is ook gesuggereerd als mogelijke oorzaak. Ook dat is er eentje die nog wel meer aandacht
verdient om beter uit te zoeken.
X
Er zijn fysiologische studies over groei: als het echt warm wordt is er negatieve groei. Daarnaast
heb je de bijvangst van de garnalenvisserij. De meeste soorten kunnen niet veel hebben, maar
we weten van veel soorten niet hoe groot de populatie is. De vangst efficiëntie is afhankelijk
van vele omstandigheden.
X
Nee, er is nog nooit echt goed naar gekeken. Er zijn wel suggesties van oorzaken;
zandsuppleties, visserij op de Noordzee, visserij Waddenzee, temperatuur, nutriënten etc.
Er worden verschillende oorzaken genoemd zoals klimaatverandering, gebrek aan habitat en
menselijke activiteiten. Een ecofysiologische aanpak kan erg van belang zijn. Als je de hele
levenscyclus niet kan volgen verdwijn je. Een rustig habitat en genoeg voedsel is noodzakelijk.
Als dat er niet is dan zijn de vissen er niet. Bijvangst van de visserij binnen en buiten de
Waddenzee is ook een probleem.

Ecologisch potentieel
9. Wat is volgens u het ecologisch potentieel van de Waddenzee en wat zijn de kaders,
randvoorwaarden en het tijdsbestek voor een zogenaamde ‘rijke’ Waddenzee?
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De twee grootste amputaties van de Waddenzee zijn de afsluiting van de Zuiderzee en polders.
Het creëren van zachtere randen en zoet/zout overgangen is zowel belangrijk voor de
biodiversiteit als in de toekomst wellicht voor de veiligheid. Als het goed zit met de
hydromorfologie, is aan een belangrijke basisvoorwaarde voldaan. Daarnaast kan het systeem
veel hebben en heeft het een enorme absorptiecapaciteit.
Als je het systeem goed gaat beschermen kan je in principe een heel eind komen met het herstel
van het systeem. Als je de afsluitdijk doorbreekt en alle visserij stopt dan weet je nog niet of het
zich hersteld, maar het zou het wel completer maken, met name voor structuurvormende
soorten maar wellicht ook voor toppredatoren. Een interessant experiment zou zijn om
kombergingsgebieden te sluiten. De gedachte is dat kombergingsgebieden functionele
eenheden zijn door de manier waarop ze hun water ontvangen, dus op die schaal zou het ook
beschermd moeten worden. Wat je bv ziet rondom de Rottums (beschermd gebied is groot
genoeg om kombergingsgebied te omvatten): rijk gebied voor benthos en zeegras is
teruggekeerd. Het lijkt er dus op dat verminderde verstoring kan leiden tot het terugkeren van
dat soort soorten, maar dit moet wetenschappelijk getoetst worden. Als je kijkt naar dit soort
processen moet je denken aan een jaar of 50 voor herstel.
De Waddenzee heeft een heel groot ecologisch potentieel door de dynamiek en veerkracht. Heel
veel soorten zijn er nog, alleen toppredatoren zijn lastig; hoge mobiliteit en komen uit de
Noordzee. Vissoorten en vogelsoorten zijn ook afhankelijk van andere gebieden. Het
voedselweb is een interactie van biotiek en abiotiek; daar weten we te weinig van. In andere
gebieden zoals Banc d’Arguin is de abiotiek vaak volgend in plaats van sturend. Wat we nu zien
is momentopname en naar welk referentiepunt kijk je terug. Er zit altijd een stukje
waardeoordeel bij. Het gaat niet om alleen om de esthetische waarde van biodiversiteit, maar
om de rol van de soorten in het systeem en hoe belangrijk is die. Herstel is niet binnen korte tijd
(10 tot 50 jaar) haalbaar. Harde structuren zoals afsluitdijk zijn kwalijk maar daar gaat niks aan
veranderen.
Als je situaties creëert zonder verstoring kunnen soorten zelf hun weg wel weer vinden.
Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je gebieden hebt waar niks gebeurt. Het verminderen van
(garnalen)visserij is daarbij een belangrijke voorwaarde. Verder is er weinig ruimte voor
natuurlijke dynamiek. De ruimte wordt beperkt doordat eilanden en vaargeulen vastliggen; ook
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de Afsluitdijk ligt vast. Dat zijn behoorlijk harde randen. Als je haaien en roggen terug wil
hebben moet je ook zorgen dat alles op Noordzee in orde is: verder kijken dan Waddenzee.
Als je kijkt naar zeegras denk je ook dat moet lukken; maar ondanks alle moeite lukt het toch
niet. Maar veel soorten zijn er nog en de platte oester is zelfs terug. Het potentieel is er, maar
hoe het gerealiseerd moet worden is moeilijk. Bodemverstoring voorkomen is een
randvoorwaarde, maar ook de sedimenthuishouding.
Biobouwers en gesloten gebieden zijn voorwaarden voor het ecologisch potentieel. Je moet
onderaan beginnen en dan opbouwen. En dan denk ik niet dat je in 10 jaar al dolfijnen hebt,
maar voor hetzelfde geld zijn ze er ineens. Ik denk eerder aan een termijn van 50 jaar, ook als
je dingen afsluit. Het gaat vooral om de lange adem. Er zijn wel randvoorwaarden waar eerst
aan moet worden voldaan; visvriendelijk spuitbeheer, bij Eems kan nog wat behaald worden en
je moet ook in de Noordzee aan de slag om bv haaien/roggen terug te krijgen.
Twee dingen spelen een rol: de stuurbaarheid van het systeem en de tijdsspanne. Een dolfijn
heeft een generatietijd van 20 jaar en dan moet je een lange adem hebben. Hoe maakbaar is
de natuur, wat kan je eraan doen. Je moet een kader scheppen waarin dat soort dingen kunnen
ontwikkelen. De Waddenzee is zo sterk hydromorfodynamisch gestuurd dat als je de habitats
goed hebt, de rest vanzelf komt. Daarom is temperatuur zo belangrijk: verschuiving van
soorten. De potentie is er, er is voedsel genoeg, maar het gaat erom hoe makkelijk gaat het van
het ene niveau naar het ander. Verder heb je de Afsluitdijk als kader, maar ook het feit dat
mensen moeten kunnen wonen en werken in het gebied. Je kunt plaatselijk en specifiek kleine
knelpunten oplossen, maar wat buiten de Waddenzee gebeurt is waarschijnlijk nog
belangrijker.

10. Wat is volgens u de grootste bedreiging voor het functioneren van het ecosysteem van de
Waddenzee?
Expert
1

2

3

4

5

Antwoord
De Afsluitdijk was de grootste impact in het verleden. Nu zijn het ondoordachte lokale
initiatieven; inconsistent beleid; egoïstische ontwikkelingen die niet in een groter kader worden
gezien. Er zijn mensen die denken dat de natuur in de Waddenzee ophoudt bij de grens van de
kwelders. Dat is waarom we nog steeds kwelderwerken tolereren, of ongelukkige constructies
als de nieuwe Prins Hendrikdijk. Voor de Waddenzee is dat slecht want die ingrepen verstoren
de dynamiek van slib, zand en water. De morfologische ingrepen zijn veel belangrijker dan
bijvoorbeeld de biodiversiteit van het voedselweb. In het voedselweb zijn de grote dingen al
gebeurd. Graduele verbeteringen zijn deels mogelijk.
Dat is moeilijk eenduidig te zeggen, omdat we aan zoveel knoppen tegelijk draaien. Het gaat
er ook om hoever we terugkijken in de geschiedenis. De kustlijn verkorting is in mijn optiek de
grootste impact; het veranderen van de kustlijn, inpolderen van kwelders en venen, afsluitdijk
etc. Verder kan je nu denken aan lokaal baggeren en op grotere schaal visserij, maar ik zou het
niet durven zeggen. Zandsuppleties zijn ook een interessante met name wat voor impact dit
heeft op de korrelgrootte. De kijk in de Waddenzee is dusdanig dat er wordt gezegd dat je pas
kan praten over een effect als het van voor naar achter is dichtgetimmerd en dan pas ga je iets
doen, terwijl je zou moeten aantonen dat iets géén effect heeft.
Garnalenvisserij. Daarmee krijg je direct en complete bodemberoering. Hierdoor gaat benthos
verloren. Je gooit de basis van je systeem overhoop met name in ondergedoken gebieden.
Daarmee krijg je weinig vestiging van bodem stabiliserende soorten en veel resuspensie, wat
een soort feedback creëert. Maar het is ook een combinatie van factoren: bodemverstoring,
nutriënten dynamiek, baggerindustrie etc.
Garnalenvisserij. Daarnaast wordt het steeds drukker op de platen door recreatie. Ook veel
ontwikkelingen op de eilanden; er is elke keer iets veranderd, of iets bij. Verder ook
zandsuppleties en dat soort activiteiten, maar het is moeilijk te zeggen.
Garnalenvisserij. Het rolt over de bodem en het net schuurt erachteraan. Dat maakt de fragiele
organismen kapot.
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Echt harde getallen hebben we niet. Handmatige kokkelvisserij is ook uitgebreid bijvoorbeeld,
maar de impact hiervan weten we niet. Ik weet niet goed wat de allergrootste bedreiging is,
maar waarschijnlijk de garnalenvisserij omdat je daarmee en bodemberoering hebt, en het
wegvangen van jonge vis als bijvangst. Garnalen vissen is garnalen kweken; het zijn de
kakkerlakken van de Waddenzee. Al die bijvangst die overboord gepompt wordt is erg goed
voer voor de garnalen. Dus je ziet geen invloed van visserij op de populatie van garnalen.
Temperatuurverhoging is belangrijk omdat 99% van de meesten die voorkomen koudbloedig
zijn. Ook visserij, baggeren, zandsuppleties kan nooit goed zijn. Als je elk jaar een stoot zand
over je heen krijgt blijf je in een soort pioniersysteem. Het gaat om de cumulatie van
activiteiten. Er is niet 1 ding, maar temperatuurverhoging is waarschijnlijk belangrijker dan we
tot nu toe weten.

11. Wat kunnen we volgens u in de toekomst verwachten? (o.a. klimaatverandering)
Expert
1

2

3
4

5
6

7

Antwoord
Wat betreft de vissen weten we niet wat we kunnen verwachten in de Waddenzee, maar de
trends op de Noordzee zijn redelijk positief. Wat betreft klimaatverandering: bijna alle bekkens
hebben een tendens om sneller te verlanden dan de zeespiegelstijging. Het platenareaal is niet
bedreigd, maar bij versnelde zeespiegelstijging is dit een ander verhaal.
Als je puur naar de voorspellingen kijkt, suggereert dit dat de platen nog een poosje kunnen
meegroeien dus er is morfologisch nog geen probleem. Met name de ondiepe delen zullen wat
warmer worden waar een relatie is gelegd met het effect hiervan op platvis, maar hierover zijn
ook alternatieve hypotheses. Ook kom je misschien met een toename aan stormen; dit zou
schade kunnen doen aan mosselbanken, zeegrasvelden en oesterriffen. Het risico is moeilijk in
te schatten.
X
Klimaatverandering kan op hele complexe manieren doorwerken. Je hebt de temperatuur en
zeespiegelstijging, daarbij is er te weinig overzicht om dingen te voorspellen of conclusies te
trekken. Bovendien zijn er veel indirecte mechanismen. Het is een combinatie van veel zaken,
maar dat het invloed heeft is duidelijk; o.a. te zien in verschuivingen in vissoorten.
X
Persoonlijk denk ik dat klimaatverandering nog niet echt een probleem is; de platen lijken nog
mee te kunnen groeien met zeespiegelstijging en de soorten daar is nog geen probleem mee in
perspectief met de andere ingrepen die er zijn. Als je heel veel soorten hebt gaan er soorten bij
of gaan er af. Stel de kokkel kan niet tegen opwarming en verdwijnt; dan ben je gelijk een kwart
van je biomassa kwijt. Als je op een paar paarden wed en er valt een weg dan heb je een
probleem.
Temperatuurverhoging kan nu al effect hebben. Soorten zoals Ensis en Spisula kunnen beter
tegen warme temperatuur. Je kan een verschuiving van soorten krijgen met daarbij een
verstoorde energiestroom en verdwijnen van soorten. Maar hiervoor komen vaak andere
soorten in de plaats. Als je een kenmerkende Waddenzee wil hebben is het erg.
De hele specifieke/fragiele soorten raak je kwijt. Die hebben vaak ook een belangrijke rol in het
ecosysteem.

12. Wat zijn volgens u de belangrijkste kennishiaten?
Expert
1
2

3

Antwoord
X
Op dit moment is het ondergedoken wat een groot hiaat; wat ligt er aan structuren? Hoe
verhoudt zich dat met vroeger? Hoe is het habitat gebruik van bepaalde vissoorten? Is dit te
koppelen aan het verlies van de kraamkamerfunctie van de Waddenzee?
De samenstelling van de bodem leefgemeenschap (subtidaal) en de trends hiervan.
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Het historische plaatje, pelagische vis en het belang van habitats die niet bemonsterd worden.
Van heel veel vissoorten weten we niet wat het gebruik is door de jaren heen. Daarbij moet je
oppassen om je te laten verleiden door correlatieve relaties: je moet geen kort door de bocht
conclusies nemen. Dat gebeurt heel veel in de biologie. Het kan een heel logisch verhaal lijken
maar wat het mechanisme is weten we vaak niet.
Het kennisniveau over habitattypen in relatie tot soortbescherming is ontoereikend.
Vooral dat we weinig weten over de ecologie en wat er zit. Er is weinig onderzoeksmonitoring.
Er is wel wat monitoring maar dat is vaak op commerciële soorten. Als je wat wilt weten over
het bodemleven wat ook impact heeft op wat erboven zit; dan is SIBES belangrijk, belangrijk is
ook de tijdsspanne. Daarnaast pakt de fuik niet alle niveaus. Je kunt ook gaan zenderen of op
andere manieren vissen. Of camera’s; maar het is troebel dus je ziet weinig.
Vissen; zoöplankton maar ook de microbiële gezondheid

BELEID
X = vraag is niet gesteld of antwoord is onduidelijk

13. Bent u bekend met het Natura 2000 beleid?
Expert
1
2
3
4
5
6
7

Antwoord
Ja
Een beetje
Niet echt
Ja
Ja
Ja
Ja

14. Vindt u dat er hiaten aanwezig zijn in het huidige N2000 beleid voor de onderwaternatuur in de
Waddenzee?
Expert
1

2

Antwoord
Ja. Er zijn teveel tabelletjes en habitatnummers waarbij niemand zich afvraagt of het goed is
voor het systeem. Wat beter zou zijn is dat de beschrijvende soorten zouden worden
geïnterpreteerd als beschrijvend maar niet als normgevend. Maar dat het areaal normgevend
is, en de kwaliteit van dat areaal. Daarnaast dat er aandacht is voor processen en het
garanderen van voldoende waterkwaliteit en primaire productie en afwezigheid van zware
verontreiniging. De kwaliteit wordt nu heel vaag gedefinieerd en gehanteerd. Een beetje
vaagheid is wel goed voor de interpretatieruimte, maar het zal altijd een stroef instrument
blijven. De natuurlijke geomorfologische processen worden ondergewaardeerd terwijl dit de
belangrijkste reden was om de Waddenzee aan te melden als UNESCO World Heritage. Natura
2000 zou zich daar wel om moeten bekommeren. Als het goed zit met de geomorfologie,
waterkwaliteit, rust en structuur, komen de soorten vanzelf.
Ja. De indeling in habitattypen is te grof. Je hebt de ondergedoken wadplaat en geul en estuaria.
Dat is bijna een topografische indeling en niet op ecosysteem type of mechanismen, of
subhabitats gestuurd. Het is belangrijk om stukken die biobouwer gedomineerd zijn anders te
typeren omdat die op een andere manier worden gebruikt, maar dan moet een habitattype ook
anders omschreven worden, omdat het elk jaar ergens anders kan liggen. Een rif, of zeegrasveld
is echt anders dan een kale zandplaat. Het probleem met onderwater is dat we er minder vanaf
weten en het meer aan verandering onderhevig is. In Duitsland zijn riffen wel aangewezen. Bij
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ons kan het ook zijn dat mosselbanken instabieler zijn dan in Duitsland bv door visserij. Het is
ook onduidelijk of het stoppen van visserij meteen leidt tot een stabielere mosselbank.
X
Het is goed dat het er is. Zonder Natura 2000 zou de natuur er veel slechter voor staan, maar
het is lastig werkbaar. Het is star en gericht op instandhoudingsdoelstellingen en soortenlijstjes.
Dit gaat in tegen de basiswetten van ecologie. Het zou mooi zijn als het meer rekening zou
houden/ruimte zou geven voor dynamiek, maar hoe ga je dat meten?
Ja voor het hele beleid. Dat is te merken aan de passende beoordelingen. Er is te weinig
onafhankelijkheid tussen de aanvrager van de activiteit, de opsteller en de beoordelaar. Ook is
er geen goed cumulatie overzicht. Het Natura 2000 beleid gaat mank op eenmalige activiteiten.
Het kennisniveau over habitattypen en over de soortbescherming is ontoereikend. Dat is een
probleem omdat bij passende beoordeling moet worden opgesteld met best beschikbare
kennis. Wanneer de kennis ontbreekt hoor je te zeggen; uit voorzorg doen we het niet. Dat
wordt nooit gedaan. Het gaat altijd door.
Het is belachelijk dat er maar 2 habitattypes zijn. Er zijn ecotopenkaarten gemaakt (door o.a.
Waddensleutels), daar zitten er iets van 15 habitats in inclusief de kwelders. Dit is op abiotische
factoren gebaseerd; korrelgrootte, zoutgehalte, stroming etc. Voor het beleid is het belangrijk
omdat je inzichtelijk hebt waar je bepaalde habitattypes hebt zitten en als je iets gaat doen
welke habitattypes je dan ook daadwerkelijk beïnvloedt. Nu zijn het alleen ondergedoken
platen.
Er is een groot gat in beleid voor vis. Alleen zijdelings zijn er in de Natura 2000 dingen
opgenomen voor vis zoals dat bepaalde habitats een kraamkamer functie hebben en er zijn een
aantal trekvissen opgenomen. Er zijn alleen geen doelstellingen opgenomen voor vis, maar
alleen voor habitats. De grote manco aan Natura 2000 is dat dingen met getallen zijn
vastgelegd en dit het beleid heel star maakt. Er is geen beleid gemaakt met een systeemvisie
en in dat opzicht is Natura 2000 heel behoudend. Er wordt geen rekening gehouden met de
dynamiek van het systeem. Het is een juridisch instrument wat veel conflict kan opleveren en
mensen kunnen zich eraan vast houden wetende dat doelstellingen nooit gehaald worden.

15. Vindt u dat het typische soortenlijstje voor H1110A en H1140A voldoende als indicator kan
dienen voor de goede kwaliteit van het habitattype? (b.v. geen zeldzame soorten; alleen meten
van aan- of afwezigheid)
Expert
1

2
3
4

5

Antwoord
Voor habitattypes bestaan lijstjes van typische soorten om een indruk te geven van hoe een
habitat eruit ziet. De interpretatie dat er niets aan de hand is zolang die typische soorten
voorkomen, is verkeerd. Het zijn geen soorten die afhankelijk zijn van heel specifieke historisch
gegroeide combinaties van factoren. Als je beton zou storten in 99% van de Waddenzee, zou
geen enkele van de typische soorten verdwenen zijn. Die 1% van het oppervlak zou voldoende
zijn om de typische soorten te herbergen.
X
X
Ze heten typische soorten, waarbij de voorwaarde is dat het meetbaar moet zijn. Zeldzame
soorten zitten hier niet in. Hier zijn toen keuzes in gemaakt we gaan dit zo insteken. Kans dat
je iets ziet veranderen in typische soorten is klein, maar een alternatief is moeilijk. Door
aanpassing van de lijst wordt de bescherming wel strenger. Er zou meer gericht moeten
worden op ecologische groepen (bv zoveel diatomen). Er zijn ook geen maatlatten voor vis in
de Waddenzee. Het is zo ingestoken dat je er bijna altijd wel aan voldoet. Er staat wel het
moet een goede ecologische structuur en functie hebben, maar hoe interpreteer je dat. Dit
zou aangescherpt moeten worden.
Nee, zeldzame soorten staan niet in het typische soortenlijstje. Alleen bijzondere soorten
zouden beschermd moeten worden. Wel kan je veel bereiken door te richten op algemene
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soorten en beschermen van structuren en habitats waarbinnen de zeldzame soorten
voorkomen.
Nee, er wordt alleen gekeken naar commerciële soorten en niet bijvoorbeeld de lelijke
wormpjes. Daar moet je meer moeite voor doen om die te vinden. En niet op maar een paar
plekjes gaan kijken. Het is slecht dat alleen gekeken wordt naar aan- en afwezigheid. Ook
wordt niet gekeken naar exoten bv Ensis. Het zijn typische soorten voor een deel van het wad,
een beetje zandig wad daar vind je dit. Er zijn een heleboel plekken daar vind je deze soorten
niet, maar daar vind je andere soorten. Het heeft te maken met de korrelgrootte
samenstelling. Als dit de kwaliteit is; dit haal je altijd! IHet zou meer moeten zeggen over echt
het habitat. Je kunt kijken welke soorten vaak met elkaar voorkomen en linken aan de
abiotiek. Meer dan dat kan je niet doen om nu dingen vast te stellen, dat is een begin. Het is
moeilijk te sturen onderwater.
Als je naar de vissen kijkt: H1110: is dit de Waddenzee? Deze soorten representeren geen
compleet ecosysteem. Natura 2000 gaat niet uit van het systeem maar van soorten. Niemand
zou bedenken dat een systeem op soorten beheerd moet worden. Het uitgangspunt van
Natura 2000 is niet goed. Op het moment dat alle functionele groepen vertegenwoordigd
worden is het een goede lijst, maar ook het stadia zou moeten worden meegenomen (bv voor
vis). De lijst moet verfijnd worden en niet alleen aan- of afwezigheid van de soort. Er kan op
verschillende manieren gemonitord worden.

16. Waar zou een goede bescherming van de onderwaternatuur volgens u aan moeten voldoen?
Expert
1

2

3

4

5
6
7

Antwoord
Het Rijk moet meer zijn verantwoordelijkheid nemen. Vanuit governance oogpunt is de
Waddenzee van internationaal belang en vereist governance op dat niveau. Je laat het beheer
niet over aan dorpjes en kleine provincietjes. Die hebben hun belangen en ook een belangrijke
rol, maar iemand moet nu en dan zeggen dat kan allemaal wel zo zijn, maar de Waddenzee
is van ons allemaal en er gaan geen belangen over andere belangen. Die autoriteit ontbreekt.
Dit is ook het geval bij het overhevelen van natuurbescherming naar provincies. Het is goed
dat een kader voor de Waddenzee redelijk restrictief is, maar dit moet wel ondersteund
worden met beleid dat verenigbaar is. Door decentralisatie verlies je mogelijkheden. Ook het
vastleggen van bescherming voor geomorfologische processen is belangrijk.
De bereidheid om daadwerkelijk gebieden te sluiten, maar gelijktijdig ook meer kennis over
wat eigenlijk de mechanismen zijn. Voor subtidaal zeegras weten we bv niets over de
mechanismen. We weten ook niks over de helderheidsgegevens op de platen;
troebelheidsgegevens van de geulen zeggen niks over de platen. We moeten niet de fout
maken om onderwaternatuur in isolatie te zien maar de relatie zien met het intertidaal en de
Noordzee. Alles is met elkaar verbonden en hetzelfde geldt voor de Noordzee als je kijkt naar
migratie. We maken over het algemeen de fout: we doen er een hekje omheen en het is
beschermd.
Er zijn nog stappen in te maken met name in onderwaternatuur; geulen en ondergedoken
platen. Natuurpotentie kan nog wel meer gerealiseerd worden met name met het sluiten van
gebieden.
Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden: in dit gebied gaan we vissen en in andere
gebieden doen we gewoon niks: gebieden zoneren. Nu worden er slappe keuzes gemaakt, we
willen alles overal. Dan trek je altijd aan kortste eind. Schep de randvoorwaarden zo goed
mogelijk. De knoppen waar je aan kunt draaien; draai daar aan. Echt sturen is lastig.
Een duurzame interactie tussen mens en natuur
Weten wat er zit, hoe zich dat ontwikkelt. Niet alleen wat, maar ook hoeveel. Als je het wilt
beschermen, moet je het ook handhaven.
Een goede bescherming zou voort kunnen komen door in te zetten op internationale targets
en daarbij een knooppunt analyse. Ook zou werk gemaakt moeten worden van internationale
targets. Schep de randvoorwaarden zo goed mogelijk om dingen goed te laten ontwikkelen.
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17. Op welk niveau van de beleidsdocumenten (Habitatrichtlijn, Doelendocument + profielen,
Aanwijzingsbesluit, Beheerplan) zou eventuele aanpassing voor een betere bescherming
volgens u het meest effectief zijn?
Expert
1
2

3
4

5

6

7

Antwoord
De kwaliteitsbeschrijving: profielendocumenten en het beheerplan.
X. Ik denk dat het als een algemene manier van opschrijven best kan werken, maar het is
pragmatisch. Op het wad is het probleem dat het dynamisch en stochastisch is en dat maakt
het anders dan terrestrische systemen: die zijn meer voorspelbaar.
X
Moeilijk om te zeggen. De aanwijzingsbesluiten en typische soortenlijst zijn belangrijk. In het
beheerplan moeten maatregelen aangepast worden, dus dat is de meest logische plek. Voor
typische soorten: een definiëring voor de zeldzame soorten. Strenger dan dit zou al fijn zijn.
Zoveel mogelijk subjectieve dingen eruit halen.
Het aanscherpen van instandhoudingsdoelstellingen zou wel helpen. Als er verbeterdoelstelling
is voor oppervlakte getijdengebieden, dan is iedere afname meteen significant. Bij een
behoudsdoelstelling kan er een beetje af. De vraag blijft; wie gaat dat wegen. In Nederland
blijft de verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. De manier waarop getoetst wordt moet
aangepast worden. Ook aanscherpen van typische soorten zou effect kunnen hebben als het
goed wordt uitgewerkt.
Als je habitattypes wil toevoegen moet je in Europa wezen. Dan zouden ook voor Duitsland en
Denemarken aanpassingen moeten worden gemaakt want de Waddenzee ís Europa. Maar in
Duitsland is gewoon gezegd; dit is een Nationaal park dus je mag niks doen. In Nederland zijn
goede lobby’s voor recreatie, vervoer en visserij dus daarom is dat moeilijk voor Nederland. In
eerste instantie is het het makkelijkst om gebieden te laten sluiten. Dat is een uitspraak. Dat
zou misschien de nieuwe beheerautoriteit kunnen doen als die het mandaat heeft. Ook het
makkelijkst te hand haven: als de Waddenzee gesloten is mag je er niet in.
Het beheerplan loopt tot 2022, dus daar is weinig aanpassing voor mogelijk. De grootste
invloed die je kan hebben is op het doelendocument. Het gaat om alle processen bij elkaar. Als
je echt een verandering wil maken in visserij moet je het hele vergunningstelstel loslaten.

18. Als u nu kon bepalen welke beschermingsmaatregelen zouden moeten worden getroffen, wat
zou u dan doen?
Expert
1
2

3

4
5
6

Antwoord
X
Gebieden dichtgooien op kombergingsniveau. Dat zou heel succesvol kunnen zijn en het zou
een heel waardevol experiment kunnen zijn: het sluiten van gebieden in combinatie met
onderzoek.
De hele Waddenzee sluiten voor visserij en baggeren. In Duitsland is in veel gebieden al hogere
natuurwaarde. In Nederland zou dit ook kunnen als je dit op die manier beschermd. Dan is er
ook veel meer potentie tot herstel. Aan de basis van het voedselweb kan je de meeste potentie
behalen. Zolang je verstoringsactiviteiten hebt, is het potentieel voor natuurlijk herstel heel
laag. Mensen roepen het is de laatste wildernis maar dat is niet waar er wordt al duizende jaren
geëxploiteerd. Het is geen natuurlijk systeem meer. We kunnen ingrijpen door iets met benthos
en biobouwers te doen. Hogere trofische niveaus zijn veel moeilijker.
Garnalenvisserij minderen en een groot aaneengesloten gebied creëren. Bescherm de gebieden
waar je nog wat te beschermen hebt. Het moet niet te ingewikkeld worden.
Scherpere beoordelingen en het kennisniveau omhoog
Vermindering bodemberoerende visserij en misschien ook wel van de zandsuppleties en het
heroverwegen van de manier waarop dat nu gebeurd. Verder grote gebieden sluiten. Dan is het
de afweging van neem je een zo mooi mogelijk gebied, en ga je daar op verder of neem je een
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zo slecht mogelijk gebied waar zoveel mogelijk te verbeteren valt. Het mooiste is als het hele
Oostwad wordt gesloten. Je moet een combinatie van sublitoraal en litoraal sluiten.
De enige maatregelen die echt nut hebben zijn maatregelen om de menselijke activiteiten te
verduurzamen. Dus kijken naar zandsuppleties, baggerwerkzaamheden, inkaderen en
visserijdiscussies etc. In die zin dus maatregelen gebaseerd op kennis in plaats van op gevoel.
Het blijft een gepolariseerde discussie wat ook komt doordat het een juridisch instrument is. De
partij die het best georganiseerd is heeft hier het minst last van.

19. Hoe zou volgens u de Waddenvereniging een verschil kunnen maken?
Expert
1

2

3
4
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6
7

Antwoord
Als NGO kan je ernaar streven om zowel biologische als geomorfologische processen als belang
vast te leggen. Dat activiteiten deze processen niet verstoren; geen broedeilanden,
kluutenplassen en kwelders aanleggen etc.
Dat hangt er vanaf hoe de vereniging en de leden zichzelf zien. Vroeger was het een stuk
activistischer en dan kan je een verschil maken, maar het is de vraag of de vereniging zich zo
ziet of zich meer wil richten op onderzoek. Als ledenvereniging is het soms goed om wat
zichtbaarder te zijn en harder je mening te durven ventileren.
X
Niet kinderachtig zijn van we vragen teveel. Maak duidelijke keuzes en probeer wat je
ontwikkelt natuurinclusief te doen. We kunnen er niet omheen dat we hier wonen en iets
moeten. Wat je onderneemt; doe het zo duurzaam mogelijk.
Zorgen dat er minder activiteiten toe worden gestaan.
Zorg dat je bij de nieuwe beheerautoriteit op schoot komt te zitten en doe niet teveel water bij
de wijn.
De kracht van Waddenvereniging is goed op de hoogte zijn van alles, veel kennis. En dat moet
lokaal worden verspreid en het is belangrijk om gezien te worden in het gebied. De
Waddenvereniging kan invloed uitoefenen op alle niveaus en met iedereen in discussie gaan.
Ze kunnen de discussie openen en inspelen op vis, de beheerautoriteit, visserijbeleid en
knelpunten analyse maken met experts.
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v. Resultaten interviews: beleidsexperts
WETENSCHAP
X = vraag is niet gesteld of antwoord is onduidelijk

1. Is er volgens u een probleem met de huidige onderwaternatuur in de Waddenzee?
Expert
8
9

Antwoord
Er is nagenoeg geen sprake meer van een ‘natuurlijk’ systeem. Er is zeker een grote mate van
menselijke invloed. Hoe erg dit is? Dan kom je in een beleidsmatige discussie terecht.
De kennis van de onderwaternatuur ontbreekt op vele fronten. Van het sublitoraal weten we
weinig. We hebben te weinig gegevens om te bepalen wat de onderwaternatuur betekent voor
het geheel van het ecosysteem.

2. Hoe zou u het huidige (onderwater)ecosysteem van de Waddenzee omschrijven?
Expert
8
9

Antwoord
Zie vraag 1.
Ik denk dat er geen ander natuurgebied in Nederland is waar zoveel gebruik is. Voornamelijk
op het terrein van onderwaternatuur: zoals diepe delfstoffen winning, zoutwinning,
vaargeulonderhoud en dat is in de loop der jaren meer geworden. Die activiteiten moet je
toetsen aan de huidige documenten en de Wet Natuurbescherming is daarin niet sterk meer
sturend. Als je kunt aantonen met wetenschappelijke kennis wat de effecten zijn, en die vallen
mee, dan moet je die activiteiten toestaan. Als er geen voldoende beleidskader is, dan is dat de
lijn.

3. Wat is volgens u het ecologisch potentieel van de Waddenzee en wat zijn de
randvoorwaarden?
Expert
8
9

Antwoord
X
Het kader is beleidsmatig het document wat nu in wording is: Wadden 2050, de opvolger van
PKB Waddenzee. Het ecologisch potentieel hangt ook af van de sturing die er is op
bestaande/nieuwe activiteiten. Daarentegen is ook de klimaatverandering van grote invloed
op het systeem. Hoe dat precies op elkaar inspeelt en wat belangrijker is, is lastig te zeggen.
Daarnaast hebben we externe effecten; grootschalige visserij ook buiten Waddenzee niet goed
in beeld. Er is zeker ecologisch potentieel; de natuur kan heel veerkrachtig zijn, maar het begint
bij de landelijke politiek. Een duidelijke koers, visie en helder beleidskader is nodig voor
effectieve vergunningverlening, dat ontbreekt vaak. We missen predatorvissen en het systeem
is heel anders dan voor de Afsluitdijk. Het probleem is draagvlak om betere omstandigheden te
creëren.

4. Wat is de grootste bedreiging voor het functioneren van het ecosysteem van de Waddenzee?
Expert
8
9

Antwoord
Ik denk visserij. Maar je moet uitkijken met intuïtie, er worden teveel besluiten genomen op
basis van intuïtie in plaats van feiten.
Klimaatverandering. Als de zeespiegelstijging echt zo doorgaat, dan zou de Waddenzee kunnen
verdrinken en hebben we een heel ander systeem. Daarnaast de bestaand gebruik activiteiten.
Die moeten goed gereguleerd worden. Als een activiteit teveel schade levert moeten we daar
zorgvuldig mee om gaan. De grootste ecologische impact zit hem in activiteiten die de basis
aantasten van o.a. stromingen en geomorfologische grote processen.
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5. Wat zijn de belangrijkste kennishiaten?
Expert
8
9

Antwoord
X; er wordt veel gemeten aan de soorten die voorkomen als aan de mogelijke oorzaken van
verandering.
Misschien wel de interactie tussen het droogvallende- en het diepe deel van de Waddenzee,
maar het is lastig te beantwoorden. Dit is ook lastig voor instanties die ingrepen moet
beoordelen. Wat betekenen die nou voor het systeem? Als er meer en betere informatie is
door meer onderzoek kan het op termijn alleen maar beter zijn voor het functioneren van het
systeem en de implementatie in het beheer en beleid van de Waddenzee.

BELEID
X = vraag is niet gesteld of antwoord is onduidelijk

6. Vindt u dat de doelstellingen van N2000 overeenkomen met de beschermingsmaatregelen die
getroffen worden?
Expert
8

9

Antwoord
Ik heb geen concrete voorbeelden dat er niet goed gehandhaafd zou worden, maar dat
betekent niet dat er geen fouten worden gemaakt. Dit zal in de Waddenzee ook gebeuren. Er is
goede wil, maar niet voldoende algemeen toezicht doordat het teveel omvattend is.
Ja. Het doelendocument gaat met name over schelpdierbanken en die hebben een
kenmerkende structuur met soorten. Op dit moment is dat de best wetenschappelijke kennis en
als dat aangevuld of aangepast moet worden, moet dat plaatsvinden. Er wordt getoetst aan
de doelstellingen in de documenten, als het er niet instaat wordt er niet getoetst. Vis lift
momenteel mee met het habitat. Daar valt nog een slag in te maken. Als je zegt we willen een
voldoende kwaliteit en oppervlakte van een bepaald habitat hebben, krijg je automatisch
typische soorten die erbij horen.

7. Is de decentralisatie van bevoegdheden hierop van invloed geweest?
Expert
8

9

Antwoord
Soms wel soms niet. We moeten oppassen dat we niet zeggen dat het allemaal ideaal was toen
de verantwoordelijkheid alleen bij het ministerie lag. Bij de ontwikkeling van de
beheerautoriteit voor de Waddenzee zie je voor het eerst dat men enigszins schrikt van de
gevolgen van decentralisatie.
Er is een tendens in Nederland van decentralisatie, dat heeft voor en nadelen. Sommige
activiteiten die politiek landsbelang hebben moet je op rijksniveau houden. We praten nu over
beheerautoriteit en op vele fronten zijn er ontwikkelingen die samengebracht en gecoördineerd
moeten worden.

8. Wat is uw idee over de nieuwe beheerautoriteit?
Expert
8

9

Antwoord
Het is de vraag of structurele veranderingen dé oplossing zijn. Dit hangt ook af van de
taakopvatting van mensen. De partij moet zowel de juiste kennis, positie, de bereidheid en het
lef hebben om keuzes te maken.
Alle partijen hebben de intentie om te komen tot een volwaardige beheerautoriteit die
daadkrachtig en effectief kan zijn, maar dat vergt ook moed van de politiek en bestuurders. Het
moet geen praatbeheerautoriteit zijn het moet ook tot besluiten kunnen komen. Een
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beheerautoriteit gaat over beheer, niet over beleid. Het beheer kan goed zijn als het beleid
helder is.

Wet natuurbescherming
9. Vindt u dat er momenteel op een juiste manier wordt getoetst voor de passende beoordeling?
Expert
8

9

Antwoord
Percepties kunnen verschillen over of een passende beoordeling wel of niet goed is, door o.a.
onvoldoende kennis over de wet. Op zich is de richtlijn voor toetsing duidelijk, maar er worden
nog steeds passende beoordelingen gemaakt die tegen de leidraad ingaan, zoals het bepalen
van significantie, en waarbij de activiteit toch wordt vergund.
Er moet zorgvuldig mee worden omgegaan. De aanwijzingsbesluiten en aanvragen zijn het
toetsingskader. De besluiten moeten er zo uit zien dat ze houdbaar zijn bij de Raad van State.
In sommige gevallen moet er een afweging gemaakt worden als er bepaald belang bij zit. In
democratisch Nederland vindt altijd overleg plaats en dan is de vraag of het kan. Als partijen
het eens zijn, wordt de vergunning verleend en mag het.

10. Ziet u het als een probleem dat er weinig criteria in de wet staan voor het maken van een
passende beoordeling?
Expert
8
9

Antwoord
X
Het laat veel over aan de toepassing door het bevoegd gezag. Dat levert maatwerk op, maar
hierdoor kan je soms ook positieve dingen regelen voor de natuur. Het beleidskader zou
helderder en duidelijker moeten zijn. Het blijft altijd een mate van subjectiviteit. Je moet op
basis van ecologische feiten tot een juridische afweging kunnen komen, maar er zijn veel
termen in wet niet gedefinieerd. Cumulatie en significantie etc. zijn termen die voor
interpretatie vatbaar zijn. Voor gebiedsbescherming is er weinig veranderd in de Wet
natuurbescherming. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet is er geen verduidelijking
gekomen van de diverse termen waardoor jurisprudentie de reikwijdte gaat bepalen. Normaal
moet je de ADC toets doorlopen indien er sprake is van significante effecten; maar dit wordt
nagenoeg niet gedaan. Veel activiteiten worden zo geformuleerd dat het niet hoeft. Daar kan
je je vraagtekens bij zetten.

11. Wordt er volgens u genoeg rekening gehouden met het voorzorgsprincipe?
Expert
8
9

Antwoord
Het gaat te vaak over procedures en geld in plaats van de achterliggende waarden. Dat is
bepalend voor wat er in de praktijk gebeurt.
Er is geen enkele activiteit echt verboden vanwege het voorzorgsprincipe. Als je het over diepe
delfstoffen hebt, die een impact hebben op geomorfologische processen, daar is niet het
voorzorgsprincipe maar ‘hand aan de kraan’ principe toegepast. Dit is een juridische afweging.
Het voorzorgsprincipe is op basis van ecologie. Bij onvoldoende kennis zou het beleidsmatig
geweigerd moeten worden indien dit van invloed is op het instandhoudingsdoel.

12. Wordt er volgens u genoeg rekening gehouden met cumulatieve effecten?
Expert
8

Antwoord
Je kan pas weten als er een cumulatieve overschrijding is aan de hand van een
cumulatieboekhouding: die er niet is. Hierdoor zou je eigenlijk elke verkleining significant
moeten noemen. De vergunningverlenende instantie is hiervoor verantwoordelijk; voor de
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9

Waddenzee dus alle partijen gezamenlijk. Technisch moet het mogelijk zijn, maar het is een
kwestie van wil en financiering.
Indien er effecten zijn die gecumuleerd kunnen worden, moet je daar rekening mee houden.
Voor kleine activiteiten, die geen oppervlakte van een habitattype wegnemen is dit makkelijker.

13. Zou een onafhankelijke toetsingscommissie voor vergunningverlening een uitkomst kunnen
bieden? Hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden?
Expert
8

9

Antwoord
Dat zou handig zijn ja. Dit zou waarschijnlijk een wetswijziging vergen. Daarnaast vindt men in
de huidige politieke/maatschappelijke situatie controle niet fijn. Er is weinig draagvlak. Er moet
overtuigend aantoonbaar zijn dat fouten grote gevolgen kunnen hebben voor de natuur.
Dan zou je de wet aan moeten passen. Als je het zou willen over álle aanvragen dat gaat niet
werken; je hebt veel kleinschalige activiteiten waar je snel mee over van gedachten wilt kunnen
wisselen. Voor grootschalige ingrepen zoals gas- zoutwinning, windmolens, baggeren, visserij
zou het een optie kunnen zijn. Dit zou moeten worden gedaan op basis van wetenschappelijke
informatie, maar je weet bijna niks zeker. In passende beoordelingen worden vaak aannames
gemaakt. Maar als er kennis ontbreekt moet je alles op alles zetten om wetenschappelijke
kennis te ontwikkelen en dit moet wel eenduidig zijn. Je moet naast de juridische procedures
ook de samenwerking opzoeken.

Beleidsdocumenten
14. Hoe haalbaar acht u het aanpassen van de soorten en habitatlijst in de Bijlagen van de
Habitatrichtlijn?
Expert
8

9

Antwoord
Nee, het is strategisch erg riskant om de discussie te openen ondanks dat daar vanuit de
ecologie alle reden toe is. Men is er bang voor omdat de kans ook bestaat dat de lijst kleiner
wordt. Tot nu toe is er zeer terughoudend geopereerd ten aan zien van verandering van de lijst,
want de lijst is al erg groot wat betreft huidige standaard.
X

15. Kunnen er volgens u gevolgen zijn voor natuurbescherming door de werkwijze van strategisch
lokaliseren van doelen?
Expert
8

9

Antwoord
Ja, want er zijn gebieden waar je voor behoud kiest terwijl er potentie is voor verbetering, maar
dit is uitkomst van het beleidsproces. Ik zie niet gebeuren dat als er een landelijke doelstelling
voor verbetering is, dat er in elk gebied verbeterd gaat worden. Pas als het echt niet anders kan
wordt de ambitie verhoogd, het moet eerst aangetoond worden dat het nu niet goed zou gaan.
X

16. Wordt de Staat van Instandhouding voor mariene gebieden volgens u op een juiste manier
bepaald?
Expert
8
9

Antwoord
We hebben op dit punt veel gegevens niet om landelijke goede uitspraken te doen.
X
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17. In Natura 2000 zijn er maar drie habitattypen voor de onderwaternatuur in de WZ gedefinieerd.
Toch zijn er onderzoeken die aantonen dat er wel 5 – 8 ecotopen kunnen worden
onderscheiden als verschillende parameters worden meegenomen. Is het een mogelijkheid
binnen N2000 om bestaande habitattypen op te delen voor betere bescherming?
Expert
8

9

Antwoord
Er zijn wellicht aangrijpingspunten in het huidige profiel als het gaat om kwaliteitskenmerken
om gebruik te maken van dit soort gegevens zonder ze de juridische status van apart subtype
te geven. Als je betere kennis hebt over waar de waarde ligt, dan ben je er in ieder geval bewust
van. Daar zou dan strenger op getoetst kunnen worden. Kwaliteit wordt vaak als iets vaags
gezien en als je een dergelijke kaart in de kwaliteitsbeschrijving opneemt, kan het als een
hulpmiddel gebruikt worden.
Door het opdelen van meer subtypes wordt het beoordelen van activiteiten niet eenvoudiger;
bureaus hebben dan hele specifieke kennis nodig. Je hebt meer aan een robuustere
bescherming. Als je dat zodanig vormgeeft dat activiteit niet een bepaald habitattype mag
beïnvloeden, dan liften alle subhabitattypen daarop mee.

18. Vindt u dat het typische soortenlijstje voor H1110A en H1140A voldoende als indicator kan
dienen voor de goede kwaliteit van het habitattype? (b.v. geen zeldzame soorten; alleen meten
van aan- of afwezigheid)
Expert
8

9

Antwoord
Er is een pragmatische keuze gemaakt voor soortgroepen die je vrij intensief moet kunnen
monitoren, want je kunt niet alles meten. Bepaalde groepen kunnen wel een indicatie geven
hoe het met andere soortgroepen gaat. Daarentegen horen typische soorten kenmerkend te
zijn voor het habitattype. Hoe algemener de soort hoe geringer de kans dat die kenmerkend is.
Zeldzame soorten hebben juist een unieke niche. Door zeldzame soorten niet als typische soort
te nemen, ben je de echte kenmerken van een habitattype, waar het bij natuurbescherming om
moet gaan, aan het verdoezelen. Het meten van aantallen is wel een verzwaring van
bescherming. Theoretisch is dit mogelijk, maar het is de vraag of het voldoende draagvlak krijgt.
Er wordt steeds minder naar gekeken. Ook hier moet je als je iets wilt het onderbouwen met
toetsing aan de informatie die beschikbaar is, en de kennis van onderwaternatuur is dan veel
minder aanwezig dan van de platen. Van een kleinschalige lokale aanvrager kan je niet
verwachten dat ze alles weten. Als overheid moet je daar pragmatisch mee omgaan. Hoemeer
criteria/variabelen je opneemt voor toetsing, deste beter de bescherming. Als je allerlei typische
soorten zal opnemen, zal dat voor de bescherming van het gebied beter zijn, maar we hebben
op dit moment te weinig draagvlak voor Natura 2000 en natuur in het algemeen. We moeten
ons natuurlijk druk maken om typische soorten in onderwaternatuur, maar we hebben het
grote geheel nog niet eens in de vingers.

19. Weet u waarom H1170: riffen, niet is aangewezen voor de Waddenzee? Zou de aanwijzing
hiervan kunnen bijdragen aan betere bescherming?
Expert
8

9

Antwoord
In het profiel staat dat NL daarvoor gekozen heeft om ze op te nemen als maat voor goede
structuur en functie, maar dat is eigenlijk vreemd. Biogene riffen zijn niet alleen mosselbanken
maar ook (platte) oesters. In het beheerplan staat vrij om op te schrijven wat precies moet
verbeteren. Als er alleen maar staat verbetering kwaliteit is het aan opstellers van beheerplan
of zij dan ook biogene riffen willen verbeteren. Dus het is afhankelijk van die keuze. Door riffen
aan te wijzen ben je daar niet afhankelijk van.
Als je ze aanwijst betekent het dat je ze moet gaan beschermen en heb je weer een afweging
nodig. Het belang van grote oester/mosselriffen met rustig achterliggend gebied hebben meer
betekenis gekregen in habitatbescherming. Dit zijn de basishabitats in de Waddenzee, die je
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goed moet beschermen, maar het moet goed onderbouwd worden. Het zal effecten hebben op
activiteiten die daar een invloed op hebben. De huidige Wet natuurbescherming is meer een
juridische wet dan een ecologische wet.
20. Weet u waarom er geen maatlatten voor vis zijn opgesteld terwijl er wel als
verbeterdoelstelling staat dat de visstand hersteld en verbeterd moet worden?
Expert
8
9

•
Expert
8

9

Antwoord
Dat zou in het beheerplan moeten worden uitgewerkt. Uitwerking in ‘omvang, ruimte en tijd’,
is alleen niet altijd het geval in beheerplannen.
X
Vindt u dat natuurlijke geomorfologische processen mee moeten worden genomen in de
doelen van de habitattypen? Zou dit een mogelijkheid zijn?
Antwoord
Het zou kunnen maar je zou moeten kunnen aantonen waarom het zo noodzakelijk is en hoe
het via andere maatregelen bereikt zou kunnen worden. De Habitatrichtlijn is voor biodiversiteit
bedoeld en geomorfologische veranderingen op zich zijn niet voor Natura 2000 relevant
behalve als het gevolgen heeft voor de biodiversiteit.
X

21. Op welk niveau van de beleidsdocumenten (Habitatrichtlijn, Doelendocument + profielen,
Aanwijzingsbesluit, Beheerplan) zou eventuele aanpassing voor een betere bescherming het
meest effectief zijn?
Expert
8

9

Antwoord
Het beheerplan, omdat daar in de praktijk de meeste dingen worden afgesproken (bv.
Afspraken over betere handhaving). In het beheerplan is het meer geaccepteerd om dingen ter
discussie te stellen. Als je slimme maatregelen kiest via het beheerplan kan je wellicht voor die
waarden die niet als zodanig beschermd zijn toch goede dingen doen.
Daar waar maatregelen genomen worden die echt geëffectueerd worden, dus in
vergunningverlening en het beheerplan. Maar als het niet in profielen/aanwijsbesluit
aangepast wordt, verandert daar ook niks in. Als profielen aangepast worden dan moet alles
aangepast worden, maar beheerplannen zijn star en staan vast voor 6 jaar. De basis begint bij
de documenten en vergunningverlening ligt daar achteraan.

22. Hoe zou de Waddenvereniging een verschil kunnen maken?
Expert
8

9

Antwoord
Beleidsdocumenten: Landelijk niveau; discussie openen typische soorten wanneer goed
onderbouwd. Vergunningverlening: Discussie openen als je kunt aantonen dat bepaalde
passende beoordelingen niet aan standaard voldoen en er fouten zijn in de
vergunningprocedure. Dit kan ook ter discussie worden gesteld bij de ontwikkelingen van de
beheerautoriteit als je hier goede aanleiding voor hebt.
De Waddenvereniging kan met iedereen om tafel zitten om afspraken te maken, maar kan ook
het juridische spoor volgen.
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Bijlage II. Contactpersonen en meetings
i. Contactpersonen
Wanneer informatie uit een gesprek met een contactpersoon is gebruikt in de analyse, wordt verwezen
met pers. comm. ‘Naam contactpersoon’. Pers. comm. refereert naar ‘Persoonlijke communicatie’.
Naam

Organisatie / expertise

Contact

Dr. Sander Kole

Open Universiteit / Natura 2000; Nederlands
recht
Zelfstandig jurist
Rijkswaterstaat / stagiair
Waddenvereniging / Goed Beheer;
Internationale samenwerking
Provincie Groningen / Natura 2000; beleid
Garnalenvisser

sander.kole@ou.nl

Auke Wouda
Anouk Blok
Herman Verheij
Luuk Boerema
Anoniem

auke@mamores.nl
a.blok@rws.nl
verheij@waddenvereniging.nl
-

ii. Meetings
Activiteit

Locatie

Datum

Overleg Victor de Jonge
Overleg Wadden Gebied beheer:
Coalitie Wadden Natuurlijk

Staatsbosbeheer, Groningen
It Fryske Gea, Oldeterp

26-03-2018
24-04-2018
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Bijlage III. Overzichtstabel activiteiten Waddengebied
Aangepast van Min. IenM 2016 – Beheerplan Waddenzee
Activiteit
Visserij (beroepsmatig)
Bodemdieren (benthos)
Mosselzaadvisserij
Mosselkweekpercelen
Mosselzaadimport en gebruik
mosselzaadinvanginstallaties
Handmatige kokkelvisserij
Handmatige oestervisserij
Mesheftvisserij
Mechanische pierenvisserij
Kreeftachtigen
Garnalenvisserij
Diverse vissoorten
Sleepnetvisserij
Vaste vistuigen
Zegenvisserij
Recreatie
Algemene waterrecreatie
Wadlopen
Betreding zandplaten, recreatie stranden
Recreatievaart en droogvallen
Snelle recreatievaart
Robbentochten
Demonstratievisserij
Zeehengelen
Steken zeeaas
Kitesurfen
Evenementen
Excursies
Civiele werken en overige (economische) activiteiten
Scheepvaart
Baggerwerken (onderhoud vaarwegen)
Reguliere kustsuppleties (incl. zandwinning en transport)
Onderhoud kabels en leidingen
Onderhoud waterbouwkundige constructies (o.a.
veerhavens)
Onderhoud kustverdedigingsconstructies
Schelpenwinning
Diepe delfstoffenwinning (gas- en zout)
Bestaande lozingen van stoffen
Nieuwe lozingen
Bestaande koelwaterinnames en lozingen
Reguliere monitoring en onderzoek
Projectgerichte monitoring en onderzoek
Reguliere oefening calamiteiten
Burgerluchtvaart
Vliegen van en naar Den Helder
Activiteiten defensie
Activiteiten voor beheer, opsporing, toezicht, inspectie
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Vergunningplicht

Ja
Vrijstelling onder voorwaarden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Vrijstelling onder voorwaarden
Vrijstelling onder voorwaarden
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
Vrijstelling onder voorwaarden
Vrijstelling onder voorwaarden
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
Vrijstelling onder voorwaarden
Ja, of vrijstelling onder voorwaarden
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
Vrijstelling onder voorwaarden
Vrijstelling onder voorwaarden
Vrijstelling onder voorwaarden
Vrijstelling onder voorwaarden

Ja
Ja, Gaswinning Groningerveld vrijstelling
onder voorwaarden
Vrijstelling onder voorwaarden
Ja
Vrijstelling onder voorwaarden
Vrijstelling onder voorwaarden
Ja
Vrijstelling onder voorwaarden
Nee, mitigatie
Ja
Ja, of vrijstelling onder voorwaarden, of
mitigatie
Nee, mitigatie

Natuurbeheer en agrarisch gebruik
Schadebestrijding (vossen)
Betreding en openstelling kwelders
Onderhoud kwelderwerken
Onderhoud vastelandskwelders
Beheer en onderhoud Rottum

Vrijstelling onder voorwaarden
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
Nee, mitigatie
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Bijlage IV. Beoordelingsmatrix SVI habitattypen Europese Unie
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SECUNDAIRE EN TERTIAIRE CONSUMENTEN & PREDATOREN

Nederlandse naam
Vissen
Beenvisachtigen
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Adderzeenaald
Ansjovis
Bot
Botervis
Brakwatergrondel
Dikkopje
Diklipharder
Driedradige meun
Elft
Fint
Gewone zeedonderpad
Glasgrondel
Grauwe poon
Grote pieterman
Grote zeenaald
Haring
Harnasmannetje
Houting

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst
Trilateraal
LNV
NL (1996) (2004)

LNV NL
(2008)

H1110A
IMARES
(2014)

LNV NL
(2014)

X
X

X
X

H1110
DL
(2011)

H1140A
LNV NL
IMARES
(2008)
(2014)

Osteichthyes
Entelurus aequoraeus
Engraulis encrasicolus
Platichthys flesus
Pholis gunnellus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Mugil labrosus
Gaidropsarus vulgaris
Alosa alosa
Alosa fallax
Myoxocephalus scorpius
Aphia minuta
Eutrigla gurnardus
Trachinus draco
Sygnathus acus
Clupea harengus
Agonus cataphractus
Coregonus oxyrhinchus

X (+)

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X (+)
X*
X (+)

X*

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

H1140
DL
(2011)

Bijlage V. Overzichtstabel typische soorten

Overzicht typische soorten van habitattypen H1110A en H1140A (Profielendocumenten Min. LNV) in vergelijking met het voorstel tot wijziging van IMARES (Troost
et al. 2014), de rode lijst soorten (LNV en Trilateraal) en de typische soorten uit de Duitse profielen. Bij de trilaterale lijst zijn de soorten met een destijds gezonde
populatie aangeduid met (+) en soorten die zo goed als uitgestorven zijn met (*). Bij de typische soorten zijn de soorten die niet meer in de huidige lijst staan,
aangeduid met rood.

161

Kleine pieterman
Kleine zeenaald
Koornaarvis
Puitaal
Schar
Schol
Slakdolf
Smelt
Spiering
Steur
Tong
Trompetterzeenaald
Vijfdradige meun
Zalm
Zeeforel
Zeepaardje
Zeestekelbaars
Kaakloze vissen
Rivierprik
Zeeprik
Kraakbeenvissen
Gewone pijlstaartrog
Stekelrog

X

Echiichthys vipera
Sygnathus rostellatus
Atherina presbyter
Zoarces viviparus
Limanda limanda
Pleuronectes platessa
Liparis liparis
Hyperoplus lanceolatus
Osmerus eperlanus
Acipenser sturio
Solea solea
Sygnathus typhie
Ciliata mustela
Salmo salar
Salmo trutta trutta
Hippocampus ramulosus
Spinachia spinachia

X
X

X
X

X (+)

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X*

X

X*

X

X
X

X

X*
X
X*

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Agnatha
Lampetra fluviatilis
Petromyzon marinus
Chondrichthyes
Dasyatis pastinaca
Raja clavata

PRIMAIRE, SECUNDAIRE EN TERTIAIRE CONSUMENTEN
Rode Lijst soorten
Nederlandse naam
Kreeftachtigen

Wetenschappelijke naam
Crustacea

Trilateraal
NL (1996)

LNV
(2004)

Habitattype H1110A
LNV NL
(2008)

IMARES
(2014)

LNV NL
(2014)

H1110

Habitattype H1140A

H1140

DL
(2011)

LNV NL
(2008)

DL
(2011)

IMARES
(2014)

Pissebedden
Agaatpissebed
Boorpissebed
Brakwaterpissebed
Gewone zeepissebed
Havenpissebed
Lijnpissebed
Staafpissebed

Isopoda
Eurydice pulchra
Limnoria lignorum
Idotea chelipes
Idotea baltica
Ligia oceanica
Cyathura carinata
Idotea linearis

Tienpotigen
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Brakwatersteurgarnaal
Garnaal
Gewone zwemkrab
Gladde zeepok
Kniksprietkreeftje
Langneussteurgarnaal
Noordzeekrab
Noordzeekreeft
Strandkrab
Zuiderzeekrabbetje
Vlokreeften

X

X

Decapoda
Palaemonetes varians
Crangon crangon
Liocarcinus holsatus
Balanus crenatus
Bathyporeia pilosa
Palaemon longirostris
Cancer pagurus
Homarus gammarus
Carcinus maenas
Rhithropanopeus harrisii

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X*
X

X

X

Amphipoda

Brakwatervlokreeft
Moddergarnaal
Tijgervlokreeftje
Vlokreeftje
Wadkreeftje
Wandelend geraamte

Gammarus duebeni
Corophium lacustre
Gammarus tigrinus
Gammarus salinus
Corophium volutator
Caprella linearis

Neteldieren

Cnidaria

Bloemdieren

X (+)
X
X
X
X
X
X

Anthozoa

X
X
X
X
X
X (+)

Slibanemoon
Weduweroos
Zeeanjelier
Zeedalia
Hydroïdpoliepen

Sagartia troglodytes
Sagartiogeton undatus
Metridium senile
Urticia felina
Hydrallmania falcata
Sertularia cupressina

Spinachtigen

Chelicerata
Pycnogonum littorale
Nymphon rubrum

Stekelhuidigen

Echinodermata
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Gewone zeester
Levendbarende slangster
Zee-egels
Kleine zee-appel

X

X

X

X
X

Pantopoda

Michelinmannetje
Rode zeespin
Zeesterren

X

Hydrozoa

Gekromde zeeborstel
Zeecypres
Zeespinnen

X (+)
X (+)
X

X
X

Asteroidea
Asterias rubens
Amphipolis squamata

X
X

Echinoidea
Psammechinus miliaris

X
PRIMAIRE EN SECUNDAIRE CONSUMENTEN
Rode Lijst soorten

Nederlandse naam
Ringwormen
Borstelwormen
Ambergele
zeeduizendpoot
Groene zeeduizendpoot
Groengele wadpier

Wetenschappelijke naam
Annelida

Trilateraal
NL (1996)

LNV
(2004)

Habitattype H1110A
LNV NL
(2008)

IMARES
(2014)

LNV NL
(2014)

H1110

Habitattype H1140A

H1140

DL
(2011)

LNV NL
(2008)

DL
(2011)

Polychaeta
X

Neanthes succinea
Alitta virens
Eteone longa

X

X

X
X

IMARES
(2014)
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Oostzeegroenworm*
Schelpkokerworm
Wadpier
Wapenworm
Zager
Zandzager
Zandpijp
Zandkokerworm
Zeeduizendpoot
Slurfwormen
Lepelworm

Marenzellia neglecta
Lanice conchilega
Arenicola marina
Scoloplos armiger
Nereis virens
Nephtys hombergii
Pygospio elegans
Sabellaria spinulosa
Nereis diversicolor
Amphitrite figulus
Boccardia redeki
Heteromastus filiformis
Manayunkia aestuarina
Nereis pelagica
Ophelia limacina
Ophelia rathkei
Spio martinensis
Streblospio shrubsoli
Travisia forbesii

Kustpalmborsteltje
Glad slikwormpje

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X*
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

Echiura
Echiurus echiurus

-

X
X

X

Oligochaeta
X
X
X

Heterochaeta costata
Paranais litoralis
Tubificidae
PRIMAIRE CONSUMENTEN
Rode Lijst soorten

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Habitattype H1110A

H1110

Habitattype H1140A

H1140

Rode Lijst soorten
Nederlandse naam
Sponsdieren

Wetenschappelijke naam
Porifera

Boorspons
Gewone broodspons

Clione celata
Halichondria panicea

Weekdieren

Mollusca

Slakken
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Asgrauwe keverslak
Alikruik
Boompjesslak
Brakwaterknotsslak
Gekielde schorrenslak
Grays kustslakje
Grote vlokslak
Kleine alikruik
Kwelderslak
Muiltje
Opgezwollen
brakwaterhoorntje
Ruwe alikruik
Scheefhoorn
Schorrenslak
Slanke ringsprietslak
Vliezig drijfhoorntje
Wrattige sterslak
Wulk
Zeeraspknotsslak
Zuiderzee schijfslak
-

Trilateraal
NL (1996)

LNV
(2004)

Habitattype H1110A
LNV NL
(2008)

IMARES
(2014)

LNV NL
(2014)

H1110

Habitattype H1140A

H1140

DL
(2011)

LNV NL
(2008)

DL
(2011)

IMARES
(2014)

X
X

Gastropoda
X

Lepidochitona cinera
Littorina littorea
Dendronotus arborescens
Tenellia pallida
Limapontia capitata
Assiminea grayana
Aeolidia papillosa
Littorina neritoides
Alderia modesta
Crepidula fornicata
Hydrobia ventrosa

X
X*
X
X
X
X
X
X
X

Littorina saxatilis
Lacuna vincta
Limapontia depressa
Facelina coronata
Rissoa membranacea
Archidoris tuberculata
Buccinum undatum
Cuthona nana
Corambe obscura
Doridiella batava

X
X*
X
X
X*
X
X
X
X*
X*

X

X
X

X

X

Tweekleppigen
Afgeknotte gaper
Amerikaanse boormossel
Brakwaterkokkel
Halfgeknotte
strandschelp
Kokkel
Mossel
Nonnetje
Platte oester
Platte slijkgaper
Strandgaper
Tapijtschelp
Tere platschelp

Bivalvia
Mya truncata
Petricola pholadiformis
Cerastoderma glaucum
Spisula subtruncata
Cerastoderma edule
Mytulis edulis
Macoma balthica
Ostrea edulis
Scrobicularia plana
Mya arenaria
Venerupis senegalensis
Tellina tenuis

X
X (+)
X
X (+)

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X (+)
X

X

X

X

X
X (+)
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PRIMAIRE PRODUCENTEN
Rode Lijst soorten

Nederlandse naam
Macroalgen
Bruinwieren
Suikerwier
Veterwier
Vingerwier
Warrig dunsteeltje
-

Wetenschappelijke naam

Trilateraal
NL (1996)

Phaeophyceae
Laminaria saccharina
Chorda filum
Laminaria digitate
Punctaria latifolia
Acinetospora crinita
Asperococcus fistulosus
Isthmoplea sphaerophora
Pogotrichum filiforme
Sorocarpus micromorus

X
X (+)
X*
X
X
X*
X*
X
X

LNV
(2004)

Habitattype H1110A
LNV NL
(2008)

IMARES
(2014)

LNV NL
(2014)

H1110

Habitattype H1140A

H1140

DL
(2011)

LNV NL
(2008)

DL
(2011)

IMARES
(2014)

-

Sphacelaria radicans
Spongonema tomentosum
Groenwieren

Darmwier
Vederwier
Roodwieren
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Dun buiswier
Fijn koraalwier
Knoopwier
Korstmoswier
Rond buiswier
Roodwolwier
Schorpioenwier
Vaatplanten
Brakwater kransblad
Groot zeegras
Kortarige zeekraal
Klein zeegras
Kust kransblad
Snavelruppia
Spiraalruppia

X
X

Chlorophyceae
Enteromorpha ralfsii
Bryopsis plumose
Spongomorpha aeruginosa

X
X
X

Rhodophyceae
Polysiphonia nigra
Jania rubens
Gracilana verrucosa
Catenella caespitosa
Polysiphonia lanosa
Nemalion helminthoides
Bostrychia scorpioides
Ahnfeltia plicata
Callithamnion corymbosum
Compsothamnion thuyoides
Corallina officinalis
Gloiosiphonia capillaris
Polysiphonia denudata

X
X*
X (+)
X
X*
X*
X
X
X*
X*
X*
X*
X

Tracheophyta
Chara canescens
Zostera marina
Salicornia europaea
Zostera noltii
Chara baltica
Ruppia maritima
Ruppia cirrhosa

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Bijlage VI. Duitse typische soorten H1110 en H1140
i. Typische soorten H1110 profielendocument (2011)
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ii. Typische soorten H1140 profielendocument (2011)

169

170

