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Samenvatting
De oesterkweek in de Oosterschelde ondervindt een probleem met geïntroduceerde oesterboorders
die tot sterfte leiden van de oesters op de kweekpercelen. Daarnaast is sinds 2010 aangetoond dat
er in de Oosterschelde sprake is van een oester herpes virus waardoor er met name bij de jonge
oesters een sterk verhoogde sterfte optreedt.
Om te komen tot herstel van de oesterproductie hebben de Nederlandse Oestervereniging (NOV),
de Provincie Zeeland en het ministerie van LNV een Plan van Aanpak (2016) opgesteld om onder
andere met behulp van voor Nederland nieuwe technieken de problemen te beheersen. Door op
verschillende locaties ervaring op te doen met nieuwe technieken kunnen de resultaten met elkaar
worden vergeleken. Een dergelijke vergelijking geeft de kwekers meer inzicht in de voor- en nadelen
van het gebruik van verschillende locaties en methoden in de Oosterschelde. De nieuwe technieken
hebben allemaal betrekking op off-bottom kweek. De kweekactiviteiten zullen worden begeleid met
onderzoek naar de effectiviteit en de effecten op de natuur.
Voor deze kweekactiviteiten met off-bottom technieken dient de gebruikelijke vergunningprocedure
voor activiteiten in Natura 2000-gebieden te worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is
dat er een Passende Beoordeling wordt uitgevoerd waarin op basis van de best beschikbare kennis
en informatie wordt getoetst of de beoogde activiteit geen wezenlijk negatief effect heeft op de
instandhoudingsdoelen en daarmee de kernopgaven die in het aanwijzingsbesluit voor het
betreffende Natura 2000-gebied zijn geformuleerd.
De activiteiten die gerelateerd zijn aan oesterkweek op het litoraal bij Prinseplaat en 2e Plaat (oost
van Noordergaatje) in de Oosterschelde zijn geanalyseerd wat betreft de effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van habitats en soorten van Natura 2000-gebied Oosterschelde. Ook
is ingegaan op mitigerende maatregelen en cumulatieve effecten.
In voorliggende Passende Beoordeling is de beschikbare informatie samengevat. De conclusie is dat
op basis van de beschikbare informatie geen significant negatieve effecten zijn te verwachten van de
genoemde activiteit op habitattypen, habitatsoorten en de kwalificerende (broed)vogelsoorten en
de daarbij geldende verbeteropgaven binnen het Natura-2000 gebied de Oosterschelde. Tevens
worden de monitoringsvragen en wijze van evalueren van de mitigerende maatregelen besproken.
Deze Passende Beoordeling dient als onderbouwing van de aanvraag voor de vergunning op grond
van de Wet natuurbescherming voor de periode 1 mei 2019 – 30 april 2024.

4

1

Inleiding

In de Oosterschelde worden al meer dan 100 jaar oesters gekweekt. Tegenwoordig gaat het bij deze
visserij alleen nog om de Japanse oester (Crassostrea gigas). De platte Zeeuwse oester (Ostrea
edulis) is als gevolg van de ziekte Bonamia vrijwel verdwenen in de Oosterschelde
In de kom van de Oosterschelde vindt de kweek van Japanse oesters (Crassostrea gigas) plaats op
kweekpercelen op de bodem, voornamelijk beneden laagwater. In totaal is er 1550 ha perceelgrond
verhuurd, maar niet alle percelen zijn in gebruik. De bodemkweek bestaat uit het invangen van
oesterbroed met behulp van lege (mossel)schelpen waarop het jonge oesterbroed zich vasthecht. De
schelpen worden voor de broedval uitgezaaid op broed-invang percelen en in een tijdbestek van ca 9
– 12 maanden opgevist en verplaatst naar percelen voor de opkweek. De opbrengst van de
bodemcultuur wordt geschat op 3 mln kg oesters per jaar. Dit correspondeert met een geschatte
totale bestandsgrootte op de oesterpercelen van 9 mln kg (Kamermans & van Asch, 2018). De
bodemcultuur is de afgelopen jaren echter drastisch teruggelopen door twee recentelijk opgetreden
bedreigingen. Hierdoor zijn de oesterkwekers op zoek naar nieuwe kweekmethoden (NOV, 2016;
Smaal et al., 2016).
Er is een probleem met oesterboorders die in de Oosterschelde zijn geïntroduceerd, nl. de Japanse
oesterboorder Ocenebra inornata (Figuur 1) en de Amerikaanse oesterboorder Urosalpinx cinerea
(Figuur 2), welke beiden voor grote sterfte van oesters op de percelen zorgen. De eerste meldingen
van de Japanse oesterboorder dateren van 2007 (Faase & Ligthart, 2009), maar het is mogelijk dat de
slak al langer aanwezig is en niet eerder correct is gedetermineerd (Faase & Ligthart, 2009). De
Amerikaanse oesterboorder is tot nu toe alleen aangetroffen op 1 locatie in de Oosterschelde, bij
Gorishoek (Faase & Lighthart, 2007). Een recentere inventarisatie laat zien dat de roofslakken nu ook
worden aangetroffen in de Kom, de Dortsman, Prinseplaat, de Zandkreek, de Galgenplaat, de
Noordelijke Tak en het Grevelingenmeer (van Stralen et al., 2015).

Figuur 1. Ocenebra inornata (foto: L. Schroeder, found at http://www.bily.com).
Rechts: ei capsules en slak (Image: http://www.cryptosula.nl).

Figuur 2. Urosalpinx cinerea (foto: BISHOGAI Data Base http://shell.kwansei.ac.jp).
Rechts: ei capsules met jonge slakjes nabij Gorishoek, The Netherlands (foto. A.H.M.
Ligthart (Faasse & Ligthart 2009).
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Daarnaast komt sinds 2010 in de Oosterschelde een oester herpes virus voor waardoor er met name
bij de jonge oesters een sterk verhoogde sterfte optreedt. Het virus manifesteert zich bij een
o

watertemperatuur tussen 16 en 18 C. Het virus is in 2008 in Frankrijk aangetroffen en heeft daar tot
grote sterfte geleid. Ook in Nederland is de sterfte groot (Strietman et al., 2016). Vanuit de praktijk
van de oesterkwekers wordt gemeld dat de overleving van oesterbroed sinds 2013 veel te lijden heeft
van het herpesvirus. Inmiddels zijn er aanwijzingen voor toenemende resistentie bij de oesters in
Frankrijk (Kamermans et al., 2013; Dundon et al., 2011), wat echter nog niet in de Oosterschelde is
vastgesteld.
De combinatie van beide vijanden leidt nu tot grote problemen in de oesterkweek (Strietman et al.,
2016). Er worden veel slakken en ook regelmatig eipakketten aangetroffen op en nabij oesters, en
veel schelpen met een boorgat, waardoor van de broedjes die het virus overleven vervolgens weinig
terecht komt door predatie door de boorders. Het schoonvissen van percelen om oesterboorders te
verwijderen levert onvoldoende resultaat op, ook omdat de boorders mogelijk worden verspreid
door verplaatsingen van schelpdieren, een activiteit die inherent is aan de kweek (Wijsman & van de
Ende, 2015). Om te komen tot herstel van de oesterproductie hebben de Nederlandse
Oestervereniging (NOV), de Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken (nu
Ministrie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: LNV) een Plan van Aanpak 2016-2018
geformuleerd om onder andere met behulp van nieuwe technieken de problemen te beheersen, en
met strikte randvoorwaarden om negatieve ecologische effecten te voorkomen (NOV, 2016; Smaal
et al., 2016). Om de oesterboorder te ontlopen valt in eerste instantie te denken aan het invangen
en kweken in de waterkolom (“off-bottom”). De off-bottom-technieken die hiervoor in aanmerking
komen zijn tafels, waarop in het litoraal zakken met oesters worden gelegd voor verdere opkweek
(NOV, 2016). Doordat de dichtheid van de oesters in een off-bottomsysteem beter te reguleren is en
de oesters buiten het bereik van de oesterboorder worden opgekweekt, is de verwachting dat de
oestersterfte veel minder zal zijn.
De Oosterschelde is aangewezen als Natura 2000-gebied (Ministerie van LNV, 2009), waarvoor een
beheerplan (2015 – 2021) is opgesteld (Min IenM, 2016). In het aanwijzingsbesluit zijn de
instandhoudingsdoelstellingen en de begrenzing van het gebied vastgelegd. Het Natura 2000-gebied
Oosterschelde omvat het buitendijks gebied en een aantal aangrenzende binnendijkse gebieden, zoals
de inlagen aan de zuidkust van Schouwen.
Het beheerplan voor de Oosterschelde is op 7 november 2016 onherroepelijk geworden. Hierin is
opgenomen hoe met bestaande activiteiten in het gebied wordt omgegaan. De reguliere oesterkweek
op de percelen is middels het beheerplan vrijgesteld van een NBwet-vergunningplicht. Het kweken
van oesters middels off-bottomsystemen is een nieuwe activiteit. Deze activiteit is daarom
vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming 2017 (Wnb; voorheen
Natuurbeschermingswet 1998: NB wet). Onderdeel van deze procedure is dat er een Passende
Beoordeling (verder PB genoemd) wordt opgesteld waarin op basis van de best beschikbare kennis en
informatie wordt getoetst of de beoogde activiteit geen wezenlijk negatief effect heeft op de
instandhoudingsdoelen en daarmee de kernopgaven die in het aanwijzingsbesluit (Ministerie van LNV,
2009) voor het betreffende Natura 2000-gebied zijn geformuleerd.
Voor eerdere off-bottom kweekexperimenten in het litoraal van de Kom van de Oosterschelde is voor
de initiatiefnemer (NOV) door WMR een PB opgesteld (Kamermans & Smaal, 2016; Kamermans, 2016)
en op grond van deze PB is een NB wet vergunning verleend voor de litorale oesterperecelen YB74/75
(kenmerk DGAN-NB / 17023443). Deze experimenten hebben de kwekers inzicht gegeven in de vooren nadelen van het gebruik verschillende kweekmethoden en de experimenten worden begeleid met
6

onderzoek naar de rentabiliteit en de effecten op de natuur. De tussentijdse resultaten van dit
onderzoek (bijlage 7) zijn meegenomen in onderhavige PB. Als volgende stap in het kader van het Plan
van Aanpak heeft de NOV het voornemen tot uitbreiding van de litorale locaties voor off-bottom teelt.
Dit geeft de kwekers meer productiecapaciteit en geeft tevens meer inzicht in de voor- en nadelen
van het gebruik van off-bottomsystem op verschillende locaties in de Oosterschelde. Dit betreft zowel
ervaring met de techniek als inzicht in de bedrijfseconomische aspecten. De opschaling van het
kweekexperiment zal gepaard gaan met verdere monitoring van rentabiliteit en effecten op
natuurwaarden (zie paragraaf 6.3). Een grotere clustering van systemen is nodig om beter te kunnen
beoordelen wat de schaaleffecten zijn. Zoals aangegeven zijn kleinschalige proeven reeds gedaan en
veelbelovend. De opschaling zal geleidelijk plaatsvinden binnen de twee locaties, zoals verder
beschreven in paragraaf 2.1. Met het plaatsen van de systemen zijn grote investeringen gemoeid,
waardoor het niet haalbaar is om alle systemen in het eerste jaar te plaatsen. Naar verwachting zal
ieder jaar maximaal 25% van het totaal aangevraagde areaal worden geplaatst. Met de off-bottomoesterkweek wordt door andere ondernemers reeds sinds 2012 ervaring opgedaan (in het sublitoraal),
bijvoorbeeld op de Slikken van Kats, in de Zandkreek en nabij Wemeldinge, maar om factoren als
graasdruk midden in de systemen, slibophoping onder de systemen en effecten op foeragerende
vogels van grotere vlakken met off-bottom-oestersystemen goed te kunnen beoordelen is verdere
opschaling benodigd. Het doel van het voorliggende plan is bovendien om een grotere groep
gebruikers in de gelegenheid te stellen om ervaring op te doen met off-bottom kweeksystemen. Om
alle 32 leden van de NOV ruimte te bieden is 50 ha benodigd. Ook voor het inschatten van rentabiliteit
is schaalvergroting van belang.
Door het clusteren van de proeven op de twee voorgestelde locaties wordt de potentiele verstoring
van vogels en zeezoogdieren als gevolg van af- en aanvaren en de kweekactiviteiten beperkt tot één
gebied in de Oosterschelde. Hiermee wordt de verspreiding van de (mogelijke) verstoring over
meerdere kleine deelgebieden tegengegaan.
De oesterkweek in de off-bottomsystemen zoals omschreven in deze aanvraag wordt begeleid door
monitoring, waarbij tussenresultaten besproken zullen worden en, indien nodig, de activiteiten op
grond van deze tussenresultaten zullen worden aangepast, in overleg met o.a. de NOV en bevoegde
gezagen. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 6.3.
De off-bottom kweek van oesters is in principe van tijdelijke aard: Wanneer de toename van de
overleving van oesters op de bodem zo hoog is dat het weer commercieel interessant is, dan zal weer
worden overgestapt naar bodemkweek. Dit omdat de bodemkweek veel minder arbeidsintensief is
dan de off-bottom kweek en de productiekosten lager zijn.
In overleg met Rijkswaterstaat Zee en Delta, Natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieufederatie zijn
voor de huidige opschaling twee litorale locaties buiten het oesterkweekareaal gekozen. De
locatiekeuze heeft te maken met de huidige mate van verstoring van die gebieden en de afstand tot
kerngebieden van foerageerplaatsen voor steltlopers. De litorale percelen van de kwekers liggen
overigens dichter bij deze kerngebieden van foerageerplaatsen voor steltlopers dan de twee
voorgestelde locaties voor off-bottomkweek.
In deze PB wordt onderzocht en beoordeeld wat de effecten kunnen zijn van de (op)kweek van
oesters in off-bottom systemen in deze twee litorale gebieden op de instandhoudingsdoelstellingen
van het Natura 2000-gebied Oosterschelde en dient als onderbouwing van de aanvraag voor de
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de periode 1 mei 2019 – 30 april 2024.
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2

Te beoordelen activiteit

2.1

Locatiebepaling

De leden van de NOV zijn voornemens om met nieuwe off-bottom technieken oesters te gaan
kweken in het litoraal van de Oosterschelde (zie Figuur 3Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
Deze locaties liggen op de vrij toegankelijke gronden buiten het Toegangsbeperkingsbesluit TBBgebied (RWS, 2016a). Het gaat om 28 ha bij Prinseplaat en 22 ha bij 2e Plaat (de plaat oost van het
Noordergaatje), in totaal 50 ha (dit is inclusief werkruimte en een veiligheidszone). De locatie is
gelegen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied (Vogel- en Habitatrichtlijn)
Oosterschelde.
Binnen deze twee locaties zullen in de loop van de vergunninsgsperiode off-bottom oestersystemen
worden geplaatst. Naar verwachting zal ieder jaar ca. 25 % van het aangevraagde areaal worden
voorzien van off-bottomkweeksystemen. De geleidelijke aard van deze opschaling heeft
hoofdzakelijk te maken met de hoge kosten van de systemen en met de experimentele aard van de
activiteit. Door geleidelijk op te schalen kan bovendien beter gebruik worden gemaakt van
voortschrijdend inzicht dat aan de hand van ervaringen met de systemen wordt opgedaan.
Bij de keuze van de locaties is bewust gekozen voor locaties die in de huidige situatie door diverse
aspecten (waaronder natuurlijke dynamiek en autonome verstoring) in verhouding tot andere
locaties reeds van beperkter belang zijn voor vogels. Het relatieve belang van de voorgestelde
locaties ten aanzien van vogels (en in het bijzonder ten aanzien van de doelsoorten) is nader
uitgewerkt in paragraaf 5.6.2.

Yerseke

Figuur 3. Locaties in het litoraal bij Prinseplaat -28ha (A) en 2e Plaat (oost van Noordergaatje) –
22 ha (B) - in paars - waar de off-bottom oesterkweek is gepland.
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In onderstaand tekstvak zijn de coördinaten van de hoekpunten van de locaties weergegeven (in
WGS 84, decimale graden). De hoekpunten zijn met de klok mee genummerd, met het meest
westelijke hoekpunt als nummer 1:
2e Plaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.2

4,078124
4,079185
4,079786
4,081397
4,081999
4,085317
4,084684
4,085714
4,085046
4,086012
4,086913
4,085661
4,087524
4,086205
4,087937
4,083121

Prinseplaat
51,499732
51,500232
51,49973
51,50042
51,499877
51,501278
51,501739
51,502198
51,50276
51,503198
51,502455
51,50177
51,500488
51,499843
51,49856
51,495983

1
2
3
4
5
6
7
8

4,022828
4,023003
4,035163
4,034366
4,042887
4,041805
4,028643
4,029076

51,516758
51,516857
51,511247
51,510648
51,506962
51,506075
51,511072
51,511437

Beschrijving van het project

2.2.1 Kweekopstellingen
De te gebruiken systemen op de droogvallende platen betreft tafels met kofferzakken, zoals die ook
in Frankrijk worden gebruikt (zie Figuur 4) en tafels met hangende manden (BST-systemen, zie Figuur
5)

Figuur 4. Voorbeeld van off-bottom oesterkweeksystemen met zakken op tafels voor opkweek
tot consumptieformaat op Yerseke Bank 75.

In het Franse systeem worden kunststof kofferzakken die zijn gevuld met oesters op een frame van
betonijzer gelegd (Figuur 6). De zakken worden aan het frame vastgemaakt met elastieken. Een zak
heeft een afmeting van ca. 100 x 50 cm (0,5 m2). Een tafel is 3 meter lang, 80 cm breed en 60-100 cm
hoog en kan 6 zakken dragen (zie Figuur 4). Voor een BST-tafel worden 12 mandjes per tafel gebruikt
(zie Figuur 5).
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Figuur 5. Voorbeeld van off-bottom BST-systeem met mandjes

In een BST-mandje gaan maximaal 100 oogstbare oesters per mandje, terwijl er in een kofferzak
350/400 oesters gaan, waarvan bij het oogsten circa 200 tot 250 oesters overblijven. Het verschil
tussen de systemen is m.n. de prijs (BST systemen zijn vooralsnog duurder) en de hoeveelheid werk:
De BST-manden hoeven minder vaak geschud en schoongemaakt te worden, doordat de golfslag een
grotere invloed op de manden heeft dan op zakken op tafels.
Er zullen 2000 zakken of 4000 manden per hectare worden geplaatst, dus in het totaal 333 tafels per
hectare, ongeacht het gekozen systeem. Dit worden uiteindelijk maximaal 9333 tafels bij Prinseplaat,
en 7333 tafels bij 2e Plaat, met een totaal van 16667 tafels met of 100 000 zakken of maximaal
200.000 manden (zie tabel 1).
De installaties worden geplaatst op de bodem. De zakken/manden zullen bij hoogwater onder water
staan en bij laagwater vallen ze droog. Opkweek van oesterbroed tot consumptieformaat duurt 2-3
jaar. Hierdoor zullen steeds verschillende grootte klassen oesters tegelijkertijd aanwezig zijn en is
uitgegaan van een gemiddelde biomassa van 7 kg per zak. Bij het totaal van 50 ha met een
gemiddelde biomassa van 7kg oesters per zak, wordt op basis van bovenstaande inschatting van de
hoeveelheid zakken/manden de biomassa in de systemen in totaal ingeschat op 700 000 kg oesters
(bij volledige benutting van het beschikbare off-bottom kweekareaal). Onder normale
omstandigheden (volledige benutting van de bodemcultuur) is de geschatte totale bestandsgrootte
op de oesterpercelen ca 9 mln kg (Kamermans & van Asch, 2018). De voorziene biomassa in de offbottom systemen op Prinseplaat en 2e Plaat is ten opzichte hiervan ca. 7%. Aangezien de
bodempercelen de afgelopen jaren en voor de voorzienbare toekomst slechts in beperkte mate
benut worden, vanwege de predatie door de oesterboorder, is deze 7% biomassa geen toename van
de kweekbiomassa, maar een gedeeltelijke compensatie van de verloren kweekopbrengst.
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Figuur 6. Voorbeeld van oesters in kofferzakken.
Tabel 1. Kweek opzet in de vier voorgestelde locaties en de geschatte oogst van oesters (gebaseerd op het
aantal geschatte oesterzakken, maar opbrengst BST-manden is vergelijkbaar)

Hectares
Aantal tafels per hectare
Totaal aantal tafels
Aantal zakken per locatie
(6 per tafel)
Kg geschatte gemiddelde biomassa per tafel
(7kg per zak x 6 zakken per tafel)
Totaal geschatte gemiddelde biomassa per locatie
(kg)
Totaal geschatte gemiddelde biomassa (kg) voor
beide locaties samen

Prinseplaat
28
333
9333

2e Plaat
22
333
7333

56 000

44 000

42

42

392 000

308 000
700 000

2.2.2 Uitgangsmateriaal
Als uitgangsmateriaal wordt oesterbroed gebruikt dat op verschillende manieren is verkregen:
oesterbroed geproduceerd in een gecertificeerde hatchery, of gebiedseigen oesterbroed ingevangen
op eigen litorale en sublitorale percelen (met lege mosselschelpen of coupelles, Figuur 7), handmatig
geraapt o.b.v een door de Provincie Zeeland verleende vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming, of van visserij op de vrije gronden waar reeds vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming voor is verleend aan de betreffende bedrijven (vergunning DGANNB/18108823).
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Figuur 7. Voorbeeld van coupelles waarmee oesterbroed wordt ingevangen.

De hatchery oesters zijn zowel diploïde als triploïde oesters. Triploïde oesters zijn oesters van
dezelfde soort als die nu gekweekt wordt (de Japanse oester C. gigas), maar dan met drie paar
chromosomen in hun cellen in plaats van de normale twee paar in diploïde oesters. De productie van
triploïde oesters vindt plaats door een behandeling tijdens de bevruchting in de hatchery. Door de
extra set chromosomen zijn triploïde oesters steriel. Omdat geen energie wordt gebruikt voor het
ontwikkelen van geslachtsorganen en -producten gaan triploïde oesters efficiënter om met hun
voedsel en kunnen triploïde oesters sneller groeien (Stanley et al., 1984). In Australië werd na 1 jaar
een 1,5x hoger gewicht bereikt bij tripoide oesters (Nell & Perkins, 2005). Daarnaast bevatten
triploïde oesters voldoende vlees van goede kwaliteit in de periode dat andere oesters paaien en
gewicht verliezen (Nell & Perkins, 2005; Boudry, 2008). Dit zorgt ervoor dat triploïde oesters ook in
de zomer verkocht kunnen worden. Ook zijn triploïde oesters beter resistent tegen stressvolle
condities (Garnier-Gere et al., 2002) en vertonen ze een lagere sterfte (Gagnaire et al., 2006). De
methode is niet nieuw. In Frankrijk is 30% van de oesters triploïd (Robert et al., 2012). Er zijn
verschillende methoden om triploïde oesters te produceren. Als oesters triploïd zijn gemaakt door
fysiologische modificatie (“chemisch geïnduceerd”) kan er sprake zijn van onvolledige triploïdie
(Lapègue et al., 2008). Een beperkt gedeelte van deze oesters zijn dan terug veranderd in normale
diploïde oesters. Als oesters vanuit een tetraploïde en een diploïde ouder zijn gemaakt (“natuurlijk”)
kunnen ze niet terug veranderen naar diploïde oesters (Guo et al., 1996). Dit is de methode die in
gecertificeerde hatcheries wordt gebruikt. Eerst worden tetraploïde oesters in de hatchery gemaakt,
genetisch gecheckt om te zien of de behandeling succesvol was en in quarantaine gehouden in een
gecertificeerd quarantaine station als ouderdieren gebruikt voor het kweken van triploïde oesters.
Voor triploïde nakomelingen vindt er een kruising van een diploïde en een tetraploïde ouder plaats,
in een aparte ruimte van de hatchery, waarna de tetraploïde oesters weer terug gaan in
quarantaine. Zie ook bijlage 1 (Kamermans, 2015).
Indien als uitgangsmateriaal hatchery-broed wordt gebruikt, is dit afkomstig van een gecertificeerde
hatchery. Hiermee wordt gegarandeerd dat er geen ziektes, parasieten of andere (mogelijk
invasieve) soorten worden geïntroduceerd met de oesters. In de hatchery procedures gevolgd die
aantoonbaar vermijden dat tetraploïde oesters alsnog in de Oosterschelde terecht kunnen komen.
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2.2.3 Werkwijze
De werkzaamheden die worden uitgevoerd betreffen het plaatsen, het inspecteren en onderhouden
van systemen en het schudden en uitdunnen van de oesters. Het schudden en uitdunnen zal in het
voorjaar en najaar plaatsvinden. De markt is zodanig dat de oogst voornamelijk in de zomer
plaatsvindt. In de winter zullen er weinig activiteiten plaatsvinden, op incidentele controle van de
systemen na storm of ijsgang na. De activiteiten vinden uitsluitend plaats bij daglicht.
De activiteiten zijn samengevat in Tabel 2. De kweektafels worden vanaf een ondiep schip tijdens
hoogwater geplaatst. Bij het plaatsen van de tafels op de locatie zal het schip stil liggen om de
werkzaamheden aan de zakken te kunnen uitvoeren. Het plaatsen en verwijderen van tafels is
éénmalig. Voor de overige werkzaamheden vaart het schip steeds zo dicht mogelijk naar de locatie.
Zodra de tafels zichtbaar worden boven water stappen de kwekers van boord en lopen ze door het
water naar de tafels. Gedurende het werk komen de tafels droog te staan. Zodra het water
vervolgens weer te hoog wordt om te werken lopen de mensen weer terug naar het schip en
vertrekt het schip. Deze werkzaamheden vinden plaats gedurende 2 - 4 uur tijdens de
laagwaterkentering.
Het plaatsen en opruimen van de kweekinstallaties vindt zoveel mogelijk gecombineerd plaats zodat
er zo min mogelijk verstoring optreedt. Het plaatsen van de systemen zal direct starten na verlening
van de Wnb-vergunning (gestreefd wordt vanaf 1 mei 2019) en zal naar verwachting ca een maand
duren, zodat voor aanvang van het ‘herpes-seizoen’ (vanaf juni/juli) de eerste plaatsing van de
systemen is afgerond. Naar verwachting zal ieder jaar ca. 25 % van het aangevraagde areaal worden
voorzien van off-bottomkweeksystemen. Het plaatsen van de systemen zal na het eerste jaar
voornamelijk in het voorjaar (maart-april 2020, 2021 en 2022) plaatsvinden, wanneer de activiteiten
bij de systemen weer opstarten en zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere activiteiten,
zoals het nalopen en schoonmaken van reeds aanwezige manden en zakken. Het opruimen van de
systemen zal te zijner tijd gecoördineerd door de NOV plaatsvinden ter beperking van de verstoring.
De oesters moeten naar verwachting regelmatig worden uitgedund. Tevens zullen de zakken
periodiek moeten worden omgekeerd om de aangroei van algen te voorkomen en worden
opgeschud om de groeiranden van de oesters te beschadigen, zodat de oester een mooie diep-bolle
vorm krijgt. Bij een deel van de zakken zullen de oesters worden gesorteerd en opnieuw in zakken
gedaan. Bij het terugleggen worden de zakken gekeerd en wordt onderhoud gepleegd aan de tafels.
De zakken worden voor 1/3e deel gevuld met kleine oesters. Zodra deze zover zijn opgegroeid dat
de helft van de zak is gevuld, wordt een deel overgebracht in een lege zak, zodat de zak opnieuw
voor 1/3e deel is gevuld. Dat proces herhaalt zich totdat de oesters de consumptiegrootte hebben
bereikt. Het uitdunnen van de oesters gebeurt één keer per jaar, waarbij zo’n 200 tot 600 zakken per
getij uitgedund kunnen worden. Het schudden van de zakken vindt 2 keer per jaar plaats, waarbij
zo’n 600 zakken per getij geschud kunnen worden. Uitdunnen en schudden kan gecombineerd
worden. Het oogsten vindt maximaal 20 keer per jaar plaats, waarbij zo’n 600 zakken per getij
geoogst kunnen worden. De verwachting is dat per jaar 1/3 van het bestand op de tafels oogstbaar
is. Er is voor de worst-case bepaling uitgegaan van 26 schepen die rond laagtij (1 tot 2 keer per dag,
afhankelijk van de lichtperiode) naar één van de locaties varen. In totaal worden de locaties
maximaal 200 dagen per jaar bezocht.
De aangegeven frequentie van maximaal 270 scheepsbewegingen, verspreid over maximaal 200
dagen betreft een worst case inschatting. Als meerdere schepen op dezelfde dag de werkzaamheden
gaan uitvoeren neemt het aantal dagen dat er activiteiten worden uitgevoerd op de locaties af.
Daarnaast worden door de kwekers methoden ontwikkeld om de hoeveelheid werk (en daarmee de
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kosten) te verminderen, zodat de benodigde aanwezigheid lager kan worden dan aanvankelijk
ingeschat.
Ook zal de aanwezigheid op de platen zo veel mogelijk worden beperkt door de activiteiten zoveel
mogelijk gecombineerd uit te voeren, bijvoorbeeld door het uivoeren van de inspectie van de
systemen en het schudden en uitdunnen van oesters tijdens één bezoek.
Tabel 2. Worst-case inschatting van activiteiten op oesterkweeklocaties, uitgedrukt in maximaal aantal
droogvalperiodes per locatie. Uitganspunt is dat een locatie maximaal door 26 schepen tegelijk wordt
bezocht en dat er per schip 2-8 personen meekomen die binnen de droogvalperiode (ca. 4 uur per getij)
werkzaamheden verrichten op de locatie. Hierbij is geen rekening gehouden met de geleidelijke opschaling
van de activiteiten. Zeker voor de eerste 3 jaar is dit daarom een overschatting.
Activiteit

Aantal bezoeken

Seizoen
e

Prinseplaat
Maximaal 26
Max 26 getijen 1 schip
Min 1 getij 26 schepen
Maximaal 187
2x per 600 zakken.
56 000 zakken/600 = 93
2x 93 =
Max 187 getijen 1 schip
Min 187÷26 schepen = 7
getijen 26 schepen
Maximaal 31
600 zakken per getij.
1/3 van zakken per jaar
oogstbaar
18 700 zakken/600 =
Max 31 getijen 1 schip
Min 31÷26 schepen = 2
getijen 26 schepen

2 Plaat
Maximaal 26
Max 26 getijen 1 schip
Min 1 getij 26 schepen
Maximaal 147
2x per 600 zakken.
44 000 zakken/600 = 73
2x 73 =
Max 147 getijen 1 schip
Min 147÷26 schepen = 6
getijen 26 schepen
Maximaal 25
600 zakken per getij.
1/3 van zakken per jaar
oogstbaar
14 700 zakken/600 =
Max 25 getijen 1 schip
Min 25÷26 schepen = 1
getij 26 schepen

Opruimen
kweekinstallaties

Maximaal 26
Max 26 getijen 1 schip
Min 1 getij 26 schepen

Maximaal 26
Max 26 getijen 1 schip
Min 1 getij 26 schepen

alleen in laatste jaar

Controle systemen

Incidenteel na
storm/ijsgang

Incidenteel na
storm/ijsgang

Winter: november-maart

Totaal aantal
scheepsbewegingen

maximaal 270
scheepsbewegingen,
verspreid over maximaal
200 dagen

maximaal 224
scheepsbewegingen,
verspreid over maximaal
200 dagen

Voorjaar tot en met najaar
(april-september)

Plaatsen
kweekinstallaties
Aangroei verwijderen;
Opschudden;
Uitdunnen;
Onderhoud
kweekinstallaties

Belangrijkste oogst
periode

Voorjaar (alleen in eerste
jaar): april-juni 2019

Voorjaar en najaar: april-mei
en augustus-september

Zomer: juli-september

In tabel 2 zijn de werkzaamheden aangegeven als ieder schip op een ander tijdstip aanwezig is
(maximaal) en als alle schepen gelijktijdig hun werkzaamheden uitvoeren (minimaal). Indien het
gestelde maximum van 270 scheepsretouren in 200 dagen wordt benaderd, dan betekent dit tevens
dat bij het overgrote deel van de bezoeken slechts 1 schip (met meestal 2 tot incidenteel 8
personen) aanwezig is. Hierbij zal de aanwezigheid van personen op de locatie ook zeer lokaal zijn.
Indien de locaties vaak met meerdere schepen worden bezocht, betekent dit dat het aantal dagen
dat de locaties worden bezocht beduidend lager zal zijn dan de maximaal 200 dagen. Indien bij alle
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bezoeken sprake is van een maximale intensiteit (26 schepen op 1 plaat met 2 tot 8 man per schip) is
het aantal dagen waarop de locaties worden bezocht minder dan 15 per jaar.

2.2.4 Vaartuigen
De vaartuigen die voor de off-bottom oesterkweek gebruikt worden, zullen de reguliere vaartuigen
van de kwekers zijn. In bijage 6 is een lijst met schepen van de NOV-leden opgenomen. Er zal door
kwekers worden samengewerkt, zodat niet meer dan maximaal 26 schepen zal worden ingezet.
De vaarroute is vanaf de vaste ligplaats in Yerseke, via de vaargeul naar de off-bottom systemen op
de Prinsenplaat en op de 2e Plaat. De Aeruis-berekening, van de stikstofemissie ten gevolge van de
benodigde vaarbewegingen en de daaruit volgende stikstofdepositiewaarden, is opgenomen in
pargraaf 5.1 (Verontreiniging).

2.2.5 Markering
De installaties zullen worden gemarkeerd met bakens, vergelijkbaar met de markering van percelen
en volgens de richtlijnen die door Rijkswaterstaat worden aangegeven. In dit deel van de
Oosterschelde bevinden zich geen doorgaande vaarwegen. De plaats van de installaties is ondiep en
vrij van scheepvaart, m.u.v. enige recreatievaart met kleine bootjes en de vaartuigen van de
oesterkwekers.

2.2.6 Afstemming van werkwijze op aanwezige natuurwaarden
Bij de uitvoer van de activiteiten worden diverse maatregelen getroffen om effecten op
natuurwaarden te minimaliseren. Dit wordt nader besproken in hoofdstuk 6.
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3

Beleid

3.1

Beleidsbesluit schelpdiervisserij

Door de minister van LNV wordt in het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020 (Ministerie van
LNV, 2004) ruimte gegeven om te experimenteren met alternatieve en duurzame nieuwe
kweekvormen. In het Beleidsbesluit 2005-2020 is met betrekking tot de kweek van schelpdieren
(hfdst 4.3) het navolgende opgenomen:
Kansen op het gebied van vernieuwing binnen de schelpdiervisserij hebben vooral betrekking op
alternatieve/nieuwe productietechnieken en omstandigheden/ systemen waarbinnen de
schelpdiervisserij plaatsvindt. Deze vormen van innovatie bieden uitstekende perspectieven op een
verdere ontwikkeling naar een duurzame schelpdiersector...
Initiatieven om ook andere soorten zoals St. Jacobsschelpen, Venusschelpen en Japanse oesters te
kweken zullen op hun inpasbaarheid binnen de bestaande kaders worden beoordeeld. Op voorhand
wordt vanuit een positieve grondhouding naar dit soort initiatieven gekeken. Nieuwe kweekvormen
zullen vooraleerst alleen onder experimentele omstandigheden (kleinschalig en begeleid door
onderzoek) mogen plaatsvinden.
Een experiment met het op een alternatieve wijze kweken van schelpdieren past derhalve in het
beleid van de minister van LNV. Voorwaarde is wel dat het duurzaam is, kleinschalig, passend binnen
de natuurlijke mogelijkheden en wordt begeleid door onderzoek.
De off-bottom oesterkweek op de Prinseplaat en 2e Plaat is niet meer kleinschalig te noemen. De
opschaling is de volgende stap in het kader van het Plan van Aanpak van de NOV. Dit geeft de kwekers
meer productiecapaciteit en geeft tevens meer inzicht in de voor- en nadelen van het gebruik van offbottomsystem op verschillende locaties in de Oosterschelde. De opschaling van het kweekexperiment
zal gepaard gaan met verdere monitoring van rentabiliteit en effecten op natuurwaarden (zie
paragraaf 6.3). Een grotere clustering van systemen is nodig om beter te kunnen beoordelen wat de
schaaleffecten zijn. Zoals eerder aangegeven zijn kleinschalige proeven reeds gedaan en
veelbelovend, maar om factoren als graasdruk midden in de systemen, slibophoping onder de
systemen en effecten op foeragerende vogels van grotere vlakken met off-bottom-oestersystemen
goed te kunnen beoordelen is verdere opschaling benodigd. Het doel van het voorliggende plan is
bovendien om een grotere groep gebruikers in de gelegenheid te stellen om ervaring op te doen met
off-bottom kweeksystemen. Om alle 32 leden van de NOV ruimte te bieden is 50 ha benodigd. Ook
voor het inschatten van rentabiliteit is schaalvergroting van belang.
Door het clusteren van de proeven op de twee voorgestelde locaties wordt de potentiële verstoring
van vogels en zeezoogdieren als gevolg van af- en aanvaren en de kweekactiviteiten beperkt tot één
gebied in de Oosterschelde. Hiermee wordt de verspreiding van de (mogelijke) verstoring over
meerdere kleine deelgebieden tegengegaan.

3.2

Oosterscheldevisie 2018-2024

De Oosterscheldevisie van de Provincie Zeeland (in samenwerking met diverse gemeenten,
Waterschap Scheldestromen en RWS) biedt beleidsmatige ruimte voor experimenten met offbottom oesterkweek. De visie stelt: 'de schelpdiersector streeft niet naar meer areaal maar naar een
beter gebruik van het areaal. Zij wil vanuit het bestaande areaal de opbrengst en de kwaliteit van het
product optimaliseren.
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Het schelpdierbestand in de Oosterschelde wordt gevormd door wilde oesters, gekweekte oesters,
kokkels, gekweekte mosselen, mesheften en ‘overig’. De schelpdiersector streeft naar optimalisatie
van de opbrengst; hogere aantallen en een toename van het (vlees) gewicht. Dat vereist dat de
schelpdieren op de kweekpercelen voldoende voedsel in het water aantreffen. Dat lijkt niet het geval
te zijn. Schelpdieren zijn ‘filter-feeders’, zij leven van algen (fytoplankton) die zij uit het water halen.
Uit monitoring door het NIOZ is bekend dat in de periode 1995-2009 de productie van algen is
afgenomen. Daarna zijn de metingen gestopt waardoor er van de periode na 2009 geen data
beschikbaar zijn. Een gebrek aan voedsel (algen) leidt tot een verminderde opbrengst. De vraag is
waardoor dat gebrek aan voedsel wordt veroorzaakt. Onderzoek van Deltares wijst voor genoemde
periode geen afname aan meststoffen uit. De oorzaak lijkt te liggen in een verschuiving binnen de
samenstelling van de schelpdiervoorraad. Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat
in de periode 1995- 2009 het aandeel Japanse oesters sterk toenam, terwijl het aandeel mosselen
afnam. Japanse oesters filteren het water zeer effectief. Mogelijk wordt de afname aan algen
veroorzaakt door een overbegrazing door Japanse oesters. In de periode na 2009 hebben het
oesterherpesvirus en de oesterboorder een sterke afname van het oesterbestand tot gevolg gehad.
Op sommige plaatsen liep de sterfte onder jonge oesters op tot 80%. Sedert 2008 neemt het
vleesgewicht van de mosselen weer toe, dit lijkt het resultaat van de afname van de filtratiedruk. Dat
ondersteunt de hypothese dat minder begrazing leidt tot meer voedsel (Wageningen Marine
Research onderzoek Draagkracht voor schelpdieren, 2017). Schelpdieren zijn voor hun groei
afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende algen als bronvoedsel. Het is de vraag of een tekort
aan algen wordt veroorzaakt doordat in het water onvoldoende meststoffen aanwezig zijn waardoor
de algen niet voldoende kunnen groeien, of doordat er te weinig algen zijn als gevolg van
overbegrazing. Zolang de oorzaak niet is vastgesteld, kan niet efficiënt worden voorkomen dat de
situatie van voor 2009 zich herhaalt. In de periode 2018-2024 wordt de algenontwikkeling opnieuw
gemonitord, als onderdeel van het breder onderzoek naar de nutriënthuishouding / draagkracht.'
Voor wat betreft experimenteerruimte voor innovatieve technieken stelt de Provinciale visie:
'Binnen de Oosterschelde markeert de denkbeeldige lijn Yerseke-Gorishoek de overgang tussen het
mosselkweekgebied (west) en het oesterkweekgebied (oost). Om de oestersector minder gevoelig te
maken voor schade door de oesterboorder is er de wens om de oesterkweek van de bodem te halen
en meer naar boven te brengen, hetzij in drijvende korven, hetzij in intergetijdengebied op
zogenaamde ‘oestertafels’ (off bottom kweek). Provincie Zeeland, het ministerie van Economische
Zaken en de Nederlandse Oestervereniging hebben hiertoe een plan van aanpak ondertekend. In de
periode 2018-2024 worden de mogelijkheden en effecten op natuur onderzocht door in de Kom
oostelijk van Yerseke experimenteerruimte aan innovatieve technieken te bieden.' (Provincie Zeeland
et al, 2018)
In de Oosterscheldevisie 2018-2024 (2018) is het uitgangspunt het behoud van een economisch en
ecologisch gezonde schelpdiersector. De schelpdiersector streeft niet naar meer areaal maar naar
een beter gebruik van het areaal. Zij wil vanuit het bestaande areaal de opbrengst en de kwaliteit
van het product optimaliseren.

3.3

Economische agenda Provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft tevens een Economische Agenda 2017-2021 opgesteld. Hierin wordt
speciaal aandacht besteed aan aquacultuur en visserij in het algemeen en oesterkweek in het
bijzonder.
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Uit de Economische Agenda: 'Ons beleid richt zich op de volle breedte van de sector zoals de
zeevisserij, de schaal- en schelpdiersector en de binnenvisserij.
In de schaal- en schelpdiersector hebben de verbetering van de collectieve infrastructuur en
kennisontwikkeling prioriteit. De continuïteit van de sector is daarbij het uitgangspunt. We richten
ons onder andere op maatregelen die de insleep van exoten kunnen voorkomen en die, indien nodig,
de gevolgen ervan kunnen beperken. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken
(thans ministerie van LNV) en de Nederlandse Oestervereniging hebben we begin 2016 een Plan van
Aanpak Oesterproblematiek opgesteld. De komende jaren ondersteunen we de uitvoering. Dat geldt
ook voor de onderzoeks- en innovatieagenda voor de mosselsector. Deze agenda draagt bij aan de
toekomstbestendigheid van deze sector.
Met het bedrijfsleven en betrokken overheden verbeteren we de collectieve infrastructuur en
kennisontwikkeling in de schaal- en schelpdiersector en wij ondersteunen kansrijke innovaties die
kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde.' (Provincie Zeeland,
2017).

3.4

Natura 2000

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De Wet
natuurbescherming vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. Hiermee
zijn de verplichtingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, voor zover die betrekking hebben
op gebiedsbescherming, geïmplementeerd in het Nederlands recht. Ten aanzien van de
gebiedsbescherming van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn er geen grote wijzigingen in de
nieuwe Wet natuurbescherming. Wel komt de aanwijzing van Beschermde Natuurmonumenten te
vervallen, evenals de doelstellingen die al geformuleerd zijn voor bestaande Beschermde
Natuurmonumenten.
De gebiedsbescherming is vastgelegd in artikel 2.1 tot en met 2.11 van de Wet natuurbescherming.
Hierin wordt de aanwijzing en bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Hiermee zijn de
verplichtingen uit de Europese Vogel- en Habitarichtlijn, voor zover die betrekking hebben op
gebiedsbescherming, geïmplementeerd in het Nederlands recht.
De begrenzing van de Natura 2000- gebieden en de instandhoudingsdoelstellingen voor die
gebieden zijn vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden. De
instandhoudingsdoelstellingen beschrijven voor de voor het gebied aangewezen habitattypen en
soorten of een bepaalde ontwikkeling ervan gewenst is of dat het behoud ervan op het aanwezige
niveau moet worden nagestreefd.
Voor activiteiten of projecten die schadelijk kunnen zijn voor de beschermde natuur geldt een
vergunningplicht. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
De Oosterschelde is op 23 december 2009 door de minister van LNV definitief aangewezen als
Natura 2000-gebied (gebiedsnummer 118: Oosterschelde). Met het oog op deze aanwijzing, dienen
activiteiten die als plan of project volgens art. 6:3 van de Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG)
kunnen worden aangemerkt te worden beoordeeld op hun effecten op het behalen van de
instandhoudingdoelstellingen van het gebied. Dit dient te gebeuren middels een passende
beoordeling. Bij plannen in, of in de nabijheid (externe werking) van, een Natura 2000-gebied dienen
de initiatiefnemers te onderzoeken of het plan een significant negatief effect op de
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instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied kan hebben. Daarbij dienen
ook, indien noodzakelijk, de mitigerende maatregelen te worden betrokken. Deze analyse heet een
´passende beoordeling´.
In aanvulling op het aanwijzingsbesluit uit 2009, is in maart 2018 een Ontwerpwijzigingsbesluit
Habitatrichtlijngebieden gepubliceerd, waarin ook voor de Oosterschelde aanvullende habitattypen
en -soorten zijn opgenomen (DN&B/2018-000; art.71). De wijziging is nog niet definitief, maar bij de
effectbeoordeling dient hier alvast rekening mee te worden gehouden.
Het bevoegd gezag toetst de passende beoordeling. Wanneer uit de passende beoordeling de
zekerheid wordt verkregen dat de activiteit niet leidt tot significant negatieve effecten, kan de
activiteit doorgang vinden.
Het beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn is vastgelegd in artikel 3.1 van de Wet
natuurbescherming.
Het beheerplan voor de Oosterschelde is op 7 november 2016 onherroepelijk geworden. Hierin is
opgenomen hoe met bestaande activiteiten in het gebied wordt omgegaan. De reguliere
oesterkweek op de percelen is middels het beheerplan vrijgesteld van een vergunningplicht in het
kader van de Wnb. Het kweken van oesters middels off-bottomsystemen is een nieuwe activiteit.
Deze activiteit is daarom vergunningplichtig.
Ten behoeve van de passende beoordeling is gekeken naar die soorten en habitattypen welke als
kwalificerend zijn aangemerkt met betrekking tot de, binnen de Oosterschelde vallende, Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden.
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4

Natuurwaarden

4.1

Beschermde natuurwaarden en kenmerken

Het gebied Oosterschelde is onderdeel van het voormalige estuarium van de Schelde. In 1986 is de
Oosterschelde van de Noordzee afgesloten door een stormvloedkering. Tevens zijn er
compartimenteringsdammen aangelegd om het getijvolume te beperken. Door deze Deltawerken is
de Oosterschelde veranderd in een ondiepe baai met zout water en gedempt getij. De huidige
Oosterschelde bestaat uit een complex geheel van kreken, onder water staande zandbanken,
droogvallende slikken en platen en begroeide, periodiek overstroomde schorren. Het gebied vormt,
samen met binnendijkse gebieden, een bijzonder rijk leefmilieu voor flora en fauna. Vooral de
ondiepe wateren en het intergetijdengebied zijn rijk aan ongewervelden, die weer dienen als
voedsel voor vogels en grotere zeedieren. De dagelijks droogvallende slikken en platen van de
Oosterschelde zijn van groot internationaal belang voor foeragerende watervogels, met name voor
steltlopers, eenden en meeuwen. De oppervlakte aan buitendijks gebied in de Oosterschelde
bedraagt 351 km2. Daarvan is 112,5 km2 intergetijdengebied. Het totale oppervlakte van Natura
2000-gebied Oosterschelde (inclusief binnendijkse gebieden) is 370 km2.
Als gevolg van de getijdestromen en golfwerking vinden erosie- en sedimentatieprocessen plaats die
resulteren in een wisselend patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (het
intergetijdengebied), ondiep water en diepe getijdengeulen. In de monding van de Oosterschelde
bevinden zich diepe stroomgeulen die plaatselijk een diepte van 45 meter bereiken. Tussen deze
stroomgeulen en in het gebied ten oosten van de Zeelandbrug, bevinden zich uitgestrekte gebieden
met ondiepe wateren met zandbanken. In het oosten en noorden van het gebied komen grote
oppervlakten slikken voor. Binnendijks worden langs de oever een groot aantal karrevelden inlagen,
kreekrestanten en eendekooien tot het gebied gerekend. Deze gebieden bestaan voornamelijk uit
vochtige graslanden en open water. Het water, het intergetijdengebied en de binnendijks gelegen
gebieden vormen tezamen het leefmilieu voor de rijke flora en fauna van het gebied. De grote
variatie aan milieutypen in het gebied gaat gepaard met een grote diversiteit aan dier- en
plantensoorten. Genoemde variatie aan milieutypen wordt bepaald door factoren als getij, stroming,
watertemperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en sedimentsamenstelling.
Het Natura 2000-gebied de Oosterschelde heeft een totaal oppervlak van 36.976ha en bevat zowel
een buitendijks als een binnendijks (inlagen, karrevelden, kreekrestanten, eendenkooien) gebied
(Ministerie van LNV, 2009). De droogvallende slikken en platen vormen een belangrijk onderdeel van
de getijdennatuur in Zuidwest Nederland.
De huidige Oosterschelde bestaat uit een complex geheel van geulen, onder water staande
zandbanken, droogvallende slikken en platen en hoger gelegen schorren. Het gehele aquatische
gebied wordt gerekend tot het habitattype H1160 (Grote, ondiepe kreken en baaien, verkorte naam
Grote baaien), terwijl de habitattypen H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal), H1310B Zilte
pionierbegroeiingen (zeevetmuur), H1320 Slijkgrasvelden, H1330A Schorren en zilte graslanden
(buitendijks), H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks), H2130A Grijze duinen (kalkrijk),
H2160 Duindoornstruwelen, H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) en H7210
Galigaanmoerassen apart zijn aangewezen (Janssen & Schaminée, 2009 en LNV, 2018). De
Oosterschelde is een belangrijk leefgebied voor kustbroedvogels, moerasbroedvogels en
doortrekkende en overwinterende watervogels. De Oosterschelde is voor een vijftal habitatsoorten
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aangewezen: H1103 Fint, H1340 Noordse woelmuis, H1351 Bruinvis, H1364 Grijze zeehond en
H1365 Gewone zeehond.
In het doelendocument (Troost & Van Hulzen, 2009) is voor de Oosterschelde een aantal
kernopgaven geformuleerd:
•
•

•

Behoud van slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broedende vogels en
rustgebieden voor zeehonden;
Behoud en herstel van schorren en zilte graslanden (buitendijks) met alle
successiestadia, zoet-zout overgangen, verscheidenheid in substraat en getijregime en
als hoogwatervluchtplaats;
Behoud en ontwikkeling van kwaliteit binnendijkse brakke gebieden voor Noordse
woelmuis en voor broedvogels (Kluut, sterns) en als hoogwatervluchtplaats, overgangsen trilvenen (veenmosrietlanden) brakke variant van ruigten en zomen (Harig
wilgenroosje), schorren en zilte graslanden (binnendijks) en als hoogwatervluchtplaats.

Deze kernopgaven zijn in het aanwijzingsbesluit Oosterschelde (Ministerie van LNV, 2009) vertaald in
een aantal instandhoudingsdoelen.
Voor een aantal broedvogelsoorten, de zogenaamde kustbroedvogels, is in de Deltawateren een
regiodoel opgesteld. Dit is gedaan omdat deze soorten inspelen op veranderingen in de kwaliteit van
hun broedgebieden en/of van jaar tot jaar in verschillende gebieden kunnen broeden. Het regiodoel
geeft daarnaast de mogelijkheid om instandhoudingsmaatregelen te treffen in het gebied met de
beste potenties om de uitbreidingsdoelen te halen. Dit betekent echter niet dat de broedgebieden in
de andere Deltawateren worden verwaarloosd en niet meer van betekenis zijn. De kwaliteit en
omvang van bestaande broedgebieden dienen namelijk te worden behouden om het regiodoel te
kunnen realiseren (conform de instandhoudingsdoelstellingen in de afzonderlijke
aanwijzingsbesluiten).
De lijst met habitattypen en soorten waarvoor de Oosterschelde is aangewezen, met bijhorende
instandhoudingsdoelstellingen staat in tabel 3. In deze tabellen zijn voor enkele soorten in de plaats
van gebiedsdoelen regiodoelen geformuleerd. De regiodoelen zijn in de tabel met een “ * “
gemarkeerd.
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Code

Habitatrichtlijn: Habitattypen

H1160

Grote baaien

v

H1310A Zilte pionierbegroeiingen(zeekraal)

u

H1310B Zilte pionierbegroeiingen(zeevetmuur)

b

H1320

b

Slijkgrasvelden

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

b

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

u

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

b

H2160

b

Duindoornstruwelen

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
H7210

Galigaanmoerassen

Doelaantal

instandhouingsdoelstelling

Tabel 3. Lijst met habitattypen en soorten waarvoor de Oosterschelde is aangewezen, met bijhorende
instandhoudingsdoelstellingen. b=behoud doelstelling omvang en kwaliteit, u = uitbereidingsdoelstelling
areaal, v= of verbeterdoelstelling kwaliteit (Ministerie van LNV, 2009 en Ministerie van LNV, 2018).

u, v
b

Habitatrichtlijn: Soorten
H1103

Fint

b

=

H1340

Noordse woelmuis

u

>

H1351

Bruinvis

b

=

H1364

Grijze zeehond

b

=

H1365

Gewone zeehond

v

200

Vogelrichtlijn: Broedvogels

broedparen

A081

Bruine kiekendief

b

19

A132

Kluut

b

2000*

A137

Bontbekplevier

b

100*

A138

Strandplevier

u, v

220*

A191

Grote stern

b

4000*

A193

Visdief

b

6500*

A194

Noordse stern

b

20

A195

Dwergstern

b

300*
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Doelaantal

instandhouingsdoelstelling
Vogelrichtlijn: Niet-broedvogels

jaargemiddelden

A004

Dodaars

b

80

A005

Fuut

b

370

A007

Kuifduiker

b

8

A017

Aalscholver

b

360

A026

Kleine zilverreiger

b

20

A034

Lepelaar

b

30

A037

Kleine zwaan

b

nvt

A043

Grauwe gans

b

2300

A045

Brandgans

b

3100

A046

Rotgans

b

6300

A048

Bergeend

b

2900

A050

Smient

b

12000

A051

Krakeend

b

130

A052

Wintertaling

b

1000

A053

Wilde eend

b

5500

A054

Pijlstaart

b

730

A056

Slobeend

b

940

A067

Brilduiker

b

680

A069

Middelste zaagbek

b

350

A103

Slechtvalk

b

10

A125

Meerkoet

b

1100

A130

Scholekster

b

24000

A132

Kluut

b

510

A137

Bontbekplevier

b

280

A138

Strandplevier

b

50

A140

Goudplevier

b

113

A141

Zilverplevier

b

4400
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Doelaantal

instandhouingsdoelstelling
Vogelrichtlijn: Niet-broedvogels

jaargemiddelden

A142

Kievit

b

4500

A143

Kanoetstrandloper

b

7700

A144

Drieteenstrandloper

b

260

A149

Bonte strandloper

b

14100

A157

Rosse grutto

b

4200

A160

Wulp

b

6400

A161

Zwarte ruiter

b

310

A162

Tureluur

b

1600

A164

Groenpootruiter

b

150

A169

Steenloper

b

580

* = Dit betreft geen doelstelling voor de Oosterschelde, maar een regiodoel voor het gehele deltagebied.

4.1.1 Zandhonger
Een specifiek probleem van de Oosterschelde is de zogenaamde 'zandhonger' (Van Maldegem,
2004). Door de bouw van de stormvloedkering en de compartimenteringsdammen is het
morfologisch evenwicht van de Oosterschelde verstoord. Het getijvolume is verminderd en de
huidige afmetingen van de geulen zijn aan deze afname nog niet aangepast. Zolang de opvulling van
de geulen niet is gerealiseerd en de Oosterschelde niet haar nieuwe evenwicht heeft bereikt, zal de
Oosterschelde lijden aan zandhonger. Dit heeft tot gevolg dat de platen eroderen waardoor het
gebied waar steltlopers kunnen foerageren afneemt.
Om na te gaan of de bovengenoemde negatieve effecten van de zandhonger zijn af te remmen of te
stoppen heeft Rijkswaterstaat in 2007 een MIRT-verkenning uitgevoerd (Verkenning Zandhonger,
Witteveen+Bos, & Bureau Waardenburg, 2013). Het doel van de verkenning is het formuleren van
een voorkeursaanpak. Om kennis op te bouwen voor deze voorkeursaanpak is Rijkswaterstaat in de
periode 2009-2013 gestart met een vijftal pilots, waar een combinatie tussen de verbetering van de
natuurwaarden en verbetering van het veiligheidsniveau is gerealiseerd middels suppleties en/of
kunstmatige oesterriffen. Het betreft de proefsuppletie Galgenplaat, Cascadeproef Schelphoek,
Oesterriffen bij Viane en de Val (onderdeel van het Building with Nature onderzoeksprogramma), de
duinvoetsuppletie Sophiastrand en de zandsuppletie Oesterdam (Schaap, 2012 in Boersma et al,
2017).
Naast deze proeven blijkt uit de verkenning zandhonger dat ingrijpen op de Roggenplaat het meest
urgent is. Daarom is besloten op de Roggenplaat grootschalige zandsuppletie uit te voeren. Dit staat
gepland voor najaar 2019 (Zuidwestelijke Delta, 2019).
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De eerste conclusies bij de Oesterdam-suppletie laten zien dat met een verlenging van de
droogvaltijd als gevolg het suppleren ook de foerageertijd voor vogels toeneemt. De
soortendiversiteit aan vogels bij de Oesterdam lijkt nog wat achter te blijven: vrijwel alleen de
scholekster en wulp werden met regelmaat waargenomen. De bonte strandloper, tureluur en
zilverplevier werden wel in de nabijheid van de opgespoten gebieden gezien, maar kwamen over het
algemeen meer voor ten zuiden van de Oesterdam. Bergeend en rotgans kwamen ook voor in het
gesupleerde gebied. De Oesterdam is echter ook een recreatiegebied en verstoring van vogels werd
tijdens de telrondes waargenomen, vooral door pierenstekers, hoewel er ook veel honden worden
uitgelaten en de Oesterdam een hotspot voor kitesurfen is geworden. Hoewel het daardoor lastig is
harde conclusies over het succes van de zandsuppleties te trekken, wijzen eerste resultaten er wel
op dat er snelle vestiging van bodemleven plaatsvindt na suppleties en opgespoten platen daarmee
ook vrij snel weer aantrekkelijk zijn voor foeragerende vogels (Boersma et al., 2017).
De resulaten voor de aanpak van de zandhonger lijken hoopgevend en de suppletie bij de
Roggeplaat zou de voedselsituatie voor de steltlopers voor de komende 25 jaar moeten verbeteren
(Zuidwestelijke Delta, 2019). Zeker voor de korte termijn, dient echter nog rekening gehouden te
worden met de foeragereermogelijkheden voor steltlopers in relatie tot de plaaterosie.
In deze PB wordt daarom bij de beoordeling van de mogelijke invloed van off-bottom oesterkweek
op foerageermogelijkheden voor vogels rekening gehouden met de problematiek die volgt uit de
zandhonger (zie paragraaf 5.6.5).

4.2

Relevante beschermde natuurwaarden

Deze paragraaf beschrijft de relevante natuurwaarden met betrekking tot de off-bottom kweek voor
oesterteelt in de Oosterschelde. De activiteiten met betrekking tot de off-bottom kweek voor
oesterteelt in de Oosterschelde vinden plaats op droogvallende locaties grenzend aan een dijk en
aan geulen in het natte deel van het Natura 2000-gebied (zie Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.). De terrestrische habitat typen (H1310A, H1310B, H1320, H1330A, H1330B, H2130A,
H2160, H7140B en H7210) bevinden zich alle buiten (of zeer hoog in) de getijdenzone en liggen niet
in de buurt van de activiteiten. Deze habitattypen worden daardoor op voorhand niet beïnvloed
door de kweekactiviteiten en zijn daarmee niet relevant voor deze PB. Dit geldt ook voor de Noordse
woelmuis (H1340).
De Noordse woelmuis is in ons land een moerasbewoner die hier leeft in rietlanden, oeverlanden
van meren, langs beken en rivieren, en in drassige, extensief gebruikte hooi- en weilanden (bron:
profielendocument H1340). Er is niet/nauwelijks overlap van leefgebied van de Noordse woelmuis
met de oesterkweekactiviteiten, en aangezien de activiteiten zich tot het kweekgebied beperken.
Deze soort kan voorkomen op slikken, maar de gebieden waar de Noordse Woelmuis voorkomt zijn
ver verwijderd van de kweeklocaties (Figuur 8). Door het ontbreken van (ruigte)vegetatie op de
locatie van de oesterkweek en in de directe omgeving van de activiteit, is de geplande locatie van de
off-bottom systemen ongeschikt als leefgebied voor de Noordse woelmuis. Effecten op de Noordse
woelmuis zijn daarom op voorhand uit te sluiten.
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Figuur 8. Verspreiding van de Noordse woelmuis in omgeving 2018-2019 (www.telmee.nl; 2019). De globale
ligging van de locaties is aangegeven met rode stippen.

Het habitattype is H1160 (Grote ondiepe baaien en kreken), zijnde het habitattype waarbinnen de
oesterteelt plaatsvindt, is wel relevant en dus onderwerp van deze PB. Het habitattype is in de
Oosterschelde tot stand gekomen door de aanleg van dammen die de zoetwateraanvoer van het
oorspronkelijke estuarium beperken. De soortensamenstelling van de Oosterschelde is uniek en
verschilt van alle andere grote baaien in Europa. Het totale areaal H1160 bedraagt 34.700 ha van de
36.976 ha die het Natura 2000-gebied Oosterschelde groot is. Mogelijke effecten op H1160 worden
besproken in paragrafen 5.1 - 5.4.
Het project kan overlappen met de habitatsoorten fint (H1103), bruinvis (H1351), gewone- en grijze
zeehond (respectievelijk H1364 en H1365). De effectbeoordeling van de activiteit op deze
habitatsoorten wordt nader besproken in paragraaf 5.7.
Tenslotte zijn er diverse broedvogels en niet-broedvogels die de slikken en platen gebruiken om te
foerageren en als hoogwatervluchtplaats of die duikend hun voedsel verzamelen in diepere delen
van de Oosterschelde.
Voor veel vogelsoorten waarvoor doelstellingen zijn opgenomen bij de aanwijzing van de
Oosterschelde, geldt dat ze met name op en rond zoet water foerageren en rusten. Voor de kleine
zwaan en ganzen zijn de binnendijks liggende (natte) graslanden van belang, waardoor er
geen/nauwelijks overlap in de aanwezigheid van deze soorten met de activiteit optreedt. Ze komen
derhalve vooral voor rond de binnendijkse gebieden van Natura 2000-gebied Oosterschelde.
Een aantal soorten foerageert incidenteel in het zoute milieu. Het betreft de rosse grutto, kleine
zilverreiger, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend en brilduiker
(profielendocumenten LNV, vogelbescherming.nl (vogelgids); Cramp, S., et al.,1977). Het zoute
milieu is voor deze soorten echter van ondergeschikt foerageergebied t.o.v. zoetwater en de
binnendijkse graslanden. De meeste van deze soorten komen in grote aantallen voor rond de
Oosterschelde in de wintermaanden (november-maart, zie o.a. Arts et al, 2017a, Arts et al 2018a en
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bijlage 3). Gedurende de maanden (november-april) vinden er geen/nauwelijks werkzaamheden
plaats (op de incidentele controle van de systemen na).
Op voorhand vallen effecten op bepaalde vogelsoorten uit te sluiten, omdat deze soorten niet in de
nabijheid van de oersterkweek-activiteiten broeden, foerageren en rusten (soorten die zijn
aangewezen als broedvogelsoort zijn gemarkeerd met een *):
-

Bruine kiekendief (A081*)
Slechtvalk (A103)

Beide soorten foerageren in de rietmoerassen en de omringende agrarische gebieden (zowel
akkerland als grasland) binnendijks en bevinden zich hierdoor volledig buiten de werkingssfeer van
de oesterkweeksystemen (profieldocumenten LNV, vogelbescherming.nl; Arts et al, 2017b).
Zoals in de bovenstaande tekst aangegeven, geldt voor veel vogelsoorten dat de locaties van de
voorgenomen activiteit van beperkt belang zijn. Voor alle doelsoorten, met uitzondering van de
bruine kiekendief en de slechtvalk geldt echter dat effecten zonder nadere effectbeoordeling niet
geheel kunnen worden uitgesloten. Effecten op onderstaande vogelsoorten (alle doelsoorten, met
uitzondering van bruine kiekendief en slechtvalk) worden nader besproken in paragraaf 5.5 en 5.6:
Vogelrichtlijn: Broedvogels
A132
A137
A138
A191

Kluut
Bontbekplevier
Strandplevier
Grote stern

A193
A194
A195

Visdief
Noordse stern
Dwergstern

A069
A125
A130
A132
A137
A138
A140
A141
A142
A143
A144
A149
A157
A160
A161
A162
A164
A169

Middelste zaagbek
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Strandplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoetstrandloper
Drieteenstrandloper
Bonte strandloper
Rosse grutto
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Steenloper

Vogelrichtlijn: Niet-broedvogels
A004
A005
A007
A017
A026
A034
A037
A043
A045
A046
A048
A050
A051
A052
A053
A054
A056
A067

Dodaars
Fuut
Kuifduiker
Aalscholver
Kleine zilverreiger
Lepelaar
Kleine zwaan
Grauwe gans
Brandgans
Rotgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Brilduiker
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5

Effectenanalyse

De voorgenomen activiteiten kunnen verschillende effecten hebben op beschermde Natura 2000waarden in de Oosterschelde: Er kan sprake zijn van enige verstoring van watervogels door
scheepsbeweging en geluid van de motoren. Daarnaast zullen er activiteiten plaatsvinden aan boord
van een schip en lopend op de platen voor onderhoud, het controleren van de kweek en het oogsten
van de schelpdieren.
Hieronder wordt in meer detail ingegaan op de mogelijke effecten van de schelpdierkweek
activiteiten. Het gaat hierbij om:
-

5.1

Mogelijke effecten van vervuiling/uitstoot;
Mogelijke effecten op het habitat: verandering dynamiek substraat, verstoring of verlies
aan habitat, verstoring of verlies aan draagkracht;
Mogelijke effecten door verstoring (visueel, of door geluid of trillingen);
Effecten op vogels;
Effecten op habitatsoorten.

Verontreiniging

Bij het kweken van oesters en het oogsten ervan komen geen chemische stoffen in het water. De
oesterteelt vindt plaats in kunststof zakken. De tafels zijn gemaakt van betonijzer. Er zal corrosie
optreden, maar ijzer is een stof die van nature aanwezig is in het milieu. De tafels worden aan het
eind van de vergunde periode verwijderd. Door stormen gepaard met grote golfkracht raken deze
materialen of delen daarvan soms los en komen dan in het ecosysteem terecht. Ook bestaat de
moelijkheid dat door werkzaamheden, als uitdunnen en oogsten of door verwering, kleine partikels
(microplastics) in het ecosysteem terecht komen. Daarbij is het mogelijk dat deze deeltjes vervolgens
opgenomen worden door filtrerende organismen (b.v. oesters of mosselen) of door sediment etende
organismen (b.v. wormen). Er wordt geen afval achter gelaten. De te gebruiken installaties zijn
deugdelijk van constructie. Er zijn geen aanwijzingen dat slijtage van de materialen effecten zal
hebben op het ecosysteem. De zakken worden doorgaans na 5 jaar vervangen, maar indien
overmatige slijtage van de kunststof zakken wordt geconstateerd, worden deze binnen twee weken
vervangen, om de vorming van microplastics zoveel mogelijk te voorkomen. Afval, zoals kapotte
zakken of manden, onbruikbaar geworden materialen zoals bevestigingsmateriaal e.d. wordt mee
naar de wal genomen en daar door een afvalverwerker afgevoerd. Op basis van de beschikbare
kennis en de hierboven genoemde mitigerende maatregelen worden geen significante nadelige
effecten verwacht op het behalen van de instandhoudingsdoelen.
De geplande kweekactiviteiten gaan gepaard met scheepsbewegingen van en naar het gebied. Op de
kweeklocatie zullen de schepen stil liggen om de werkzaamheden aan de zakken te kunnen
uitvoeren. Het monitoren van scheepsbewegingen is onderdeel van het monitoringprogramma (zie
paragraaf 6.3). Met behulp van Aerius (rekeninstrument Programmatische Aanpak Stikstof:
https://calculator.aerius.nl/calculator/) is van de mogelijke scheepsbewegingen ten behoeve van de
activiteit bepaald in hoeverre deze leiden tot een verhoging van de emissie van stikstof, de
verspreiding door de lucht en toename van depositie op stikstof-gevoelige habitattypen. De
berekening met behulp van de Aerius Calculator is bijgevoegd (Bijlage 5). De Aerius berekening is
uitgevoerd voor de categorie koelschepen en vissersschepen GT: 100-1599. GT staat voor gross
tonnage. Dit is een non-lineaire maat voor het interne volume van een schip. De schepen die de
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kwekers gaan gebruiken zullen over het algemeen kleiner zijn, maar die optie was niet beschikbaar
in de Aerius calculator. Er is uitgegaan van 26 schepen die gedurende laagtij (twee keer per dag als
mogelijk in de licht periode, anders één keer) in het totaal 200 dagen per jaar nodig hebben voor het
uitvoeren van plaatsen en onderhoud aan de tafels en zakken. Voor de werkzaamheden bij
Prinseplaat wordt er een totaal van 270 scheepsbewegingen (zie Tabel 3) uitgerekend met in een
stikstof (NOx) emissie van 1.454,67 kg/j. Voor 2e Plaat wordt er een totaal van 224
scheepsbewegingen (zie tabel 3) uitgerekend met in een stikstof (NOx) emissie van 882,21 kg/j. Uit
de Aerius-berekening voor beide locaties samen blijkt dat de resulterende stikstofdepositie in de
omliggende natuurgebieden, beneden de drempel van 0.05 mol/ha/jaar blijft (zie bijlage 5).

5.2

Verandering dynamiek substraat

Het aangewezen habitattype in de Oosterschelde is H1160 Grote baaien. Typische soorten van dit
habitat type kunnen beïnvloed worden door de voorgenomen activiteit. Schelpdieren filtreren
organische en anorganische deeltjes uit het water. Slechts een deel van het gefilterde materiaal
wordt verteerd in het maag-darm kanaal waarbij de restproducten worden uitgescheiden als faeces.
De rest gaat niet door het maag-darmkanaal, en wordt daarvoor reeds verwijderd als pseudofaeces.
Pseudofaeces en faeces bezitten hoge gehaltes aan organische stof. Ze bezinken richting bodem
(depositie) en worden tijdens dit proces door de waterstroming meegevoerd en verspreid, vaak ook
weer opgewerveld en verder gevoerd tot ze opnieuw bezinken (de Mesel et al., 2008). Het organisch
rijker worden van de bodem als gevolg van depositie kan leiden tot verandering van de
omstandigheden voor soorten die in arme omstandigheden voorkomen. Andere soorten kunnen
juist baat hebben bij depositie en verrijkte omstandigheden. Bepalende factoren daarbij zijn de mate
waarin golven en stroming organisch materiaal verspreiden en de kwetsbaarheid van het natuurlijk
bodemleven. De kweekactiviteiten gaan gepaard met het betreden van de plaat. Hierdoor kan de
ruwheid van de bodem toenemen en dit kan erosie bevorderen. De plaat wordt momenteel al
regelmatig betreden door recreanten, handmatige oesterrapers en pierenstekers. Er valt niet te
verwachten dat de plaatbetreding in het kader van het off-bottom oesterkweken ten opzichte van
de huidige plaatbetreding significant negatieve effecten heeft.
Er wordt geen merkbare verandering in dynamiek van het substraat als gevolg van bezinken van
pseudofaeces en faeces of betreden van de bodem verwacht. Dit is mede gebaseerd op de eerste
resultaten van de monitoring van de bodem bij litorale off-bottom kweeklocaties YB74/75. In
augustus 2018 is hierbij een sediment-bemonstering uitgevoerd. Langs twee transecten zijn
monsters genomen onder de tafels (onder, n=10; zie figuur 9) en tussen de vakken met tafels
(referentie, n=10; zie figuur 11). Deze monstername heeft ook plaatgevonden in augustus 2017. De
monsters zijn geanalyseerd op korrelgrootte door NIOZ-YE. De onderzoekshypothese is dat het
slibgehalte onder de tafels toe kan nemen als gevolg van faecesproductie door oesters, terwijl dit
niet gebeurt tussen de vakken met tafels. Onderstaande figuur 9 laat geen statistisch significant
verschil zien in slibgehalte van het sediment onder de tafels en tussen de vakken met tafels. Er lijkt
dus geen ophoping op te treden. Daarom wordt ook geen effect op in de bodem levende dieren
verwacht (Kamermans et al., 2018; zie ook bijlage 7).
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Figuur 9. Slibgehalte sediment onder de tafels met oestermanden en tussen de de vakken met tafels op offbottom kweeklocaties YB74/75 (Kamermans et al., 2018).

Hoewel deze monitoring binnen een beperkt gebied en over een beperkte periode met een beperkt
aantal monsters heeft plaatsgevonden, is het wel een eerste indicatie van eventuele (afwezigheid
van) effecten op de dynamiek van het substraat. Vergelijkbare (eerste) resultaten zijn bekend van de
off-bottom kweek van oesters op de Slikken van Kats (hoog in het sublitoraal gelegen). Op deze
locatie zijn metingen verricht door de Hogeschool Zeeland (HZ). Zowel de YB74/75, als de Slikken van
Kats bevinden zich in vergelijkbaar ecotoop als de Prinseplaat en 2e Plaat (midden litoraal). Bij de
door de HZ verrichtte metingen op de Slikken van Kats is onder de oesters eveneens geen zichtbaar
effect waar te nemen op de bodem (Capelle et al., 2016). Dat er geen ophoping van faeces
plaatsvindt is waarschijnlijk het gevolg van de stroming door getij en wind.
Studies uit andere gebieden, zoals in de monding van de rivier de Exe (Verenigd Koninkrijk), of
kweekgebieden in Ierland (Donegal Bay, Clew Bay, Dungarvan Harbour en Bannow Bay) geven echter
geen eenduidig beeld ten aanzien van sedimentatie onder de systemen: in de Exe lijken de
oesterkweeksystemen de stroomsnelheid van het water af te remmen waardoor het in het water
aanwezige sediment bezinkt. Deze organische ophoping onder de systemen heeft hier kleine, doch
statistisch significante veranderingen in soortensamenstelling tot gevolg (Nugues et al., 1996). In
Ierland werd echter geen statistisch significant verschil gevonden tussen de locaties met
oestermandjes en de controlegebieden, zowel op het gebied van biodiversiteit,
soortensamenstelling, biomassa als organische depositie (Forde et al., 2015), hoewel de mate van
beschutting van de kweeksystemen op de verschillende locaties sterk verschilde (de locaties Donegal
Bay en Dungarvan Harbour liggen in meer open gebieden, terwijl Clew Bay en Bannow Bay meer
beschutting hebben). Ook is in deze Ierse gebieden gekeken of de effecten van een zware
winterstorm zichtbaar waren in de bodemsamenstelling onder en nabij de oesterkweeksystemen.
Veranderingen in sediment-korrelgrootte en sediment-distributie waren grotendeels vergelijkbaar
binnen elk kweekgebied en op elke locatie: na de storm was er een (statistisch) significante afname
in korrelgrootte en organisch materiaal als gevolg van resuspensie van sediment (O’Carroll et al.,
2016). Deze resultaten wijzen erop dat als er al sprake zou zijn van ophoping van organisch materiaal
onder de systemen, dat deze effecten omkeerbaar zijn als gevolg van natuurlijke resuspensie (b.v.
als gevolg van weersomstandigheden) of als de systemen worden verwijderd en er geen aanwas van
organisch materiaal meer plaatsvindt.
De eerste onderzoeksresultaten uit Nederland en een aantal studies elders laten zien dat weinig
significante effecten te verwachten zijn. Daarom wordt, zoals hierboven aangegeven, geen merkbare
verandering in dynamiek van het substraat als gevolg van bezinken van pseudofaeces en faeces of
betreden van de bodem verwacht en daarmee ook geen veranderingen op de kwaliteit van het
bodemhabitat. Gezien het feit dat andere onderzoeken echter geen eenduidig beeld ten aanzien van
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sedimentatie onder de systemen geven en gezien de schaalvergroting ten opzichte van de eerdere
Nederlandse proeven, dienen effecten op de sedimentsamenstelling, de soortcompositie en
biomassa als gevolg van mogelijke sedimentatie nader onderzocht te worden. Sedimentatiekorrelgrootte en het organisch stof gehalte in de bodem zullen daarom onderdeel van het
monitoringprogramma zijn (zie paragraaf 6.3).

5.3

Verandering soortensamenstelling

Oesterkweek (zowel off-bottom als bodemkweek) kan leiden tot een verandering van
soortensamenstelling van de bodemgemeenschap. Castel et al. (1989) observeerde een toename in
meiofauna en afname in macrofauna in gebieden met oesterkweek. Moore (1996) rapporteerde een
toename in diversiteit in gebieden met oesterkweek. Bouchet & Sauriau (2008) vonden meer
soorten in een referentiegebied in vergelijking met oesterkweekgebieden (waarbij zowel naar offbottom kweek als bodemkweek gebieden is gekeken), maar seizoenale variatie binnen
oesterkweekgebieden was net zo hoog als tussen de kweekgebieden en de refentiegebieden. Met
name tolerante en opportunistische soorten, zoals borstelwormen (polychaeten), ringwormen
(oligochaeten) en schaaldieren (crustacae) werden aangetroffen onder de off-bottomsystemen. Ook
in de in paragraaf 5.2 aangehaalde studies in Ierland werden veel polychaeten gevonden, maar ook
verschillende soorten schelpdieren (tweekleppigen en slakjes) en vlokreeftjes kwamen veel voor
(O’Carrol et al., 2016). Al deze soorten (m.n de polychaeten, zoals de zeepier Arenicola marina en
kleine schelpdieren) kunnen dienen als voedsel voor foeragerende vogels.
Bij de onderhavige opschaling worden tafels in het litoraal op Prinseplaat geplaatst op droogvallende
platen. Gezien de aanwezige stroomsnelheid en op basis van de eerdere onderzoeksresultaten
worden zoals in paragraaf 5.2 omschreven geen significante effecten van veranderingen op de
kwaliteit van het bodemhabitat verwacht. In het monitoringsprogramma voor YB74/75 wordt het
slibgehalte in de bodem gezien als indicatief voor de kwaliteit van het bodemhabitat. De eerste
resultaten van de litorale off-bottom kweekpercelen YB74/75 laten zien dat het slibgehalte van het
sediment na ruim een jaar kweken niet (statistisch) significant verschilt onder de kweekopstellingen
in vergelijking met er naast (Kamermans et al., 2018; zie ook figuur 9) en wijzigingen in
soortensamenstelling als gevolg van slibophoping wordt op basis van bovenstaande gegevens niet
verwacht. Gezien het feit dat andere onderzoeken echter geen eenduidig beeld ten aanzien van
sedimentatie onder de systemen geven en gezien de schaalvergroting ten opzichte van de eerdere
Nederlandse proeven, dienen effecten op de sedimentsamenstelling, de soortcompositie en
biomassa als gevolg van mogelijke sedimentatie nader onderzocht te worden (zie paragraaf 6.3).
Monitoring van sedimentatie (korrelgrootte en organische stofgehalte) kan als eerste indicatie van
wijzigingen die kunnen leiden tot een veranderde soortensamenstelling worden gebruikt. Er zal
echter ook verdere monitoring van bodemleven plaatsvinden. De monitoring en daaruitvolgende
(mogelijke) maatregelen worden nader besproken in paragraaf 6.3.
De effectenindicator (LNV, 2019) definieert ‘verandering in soortensamenstelling’ verder als: Er is
sprake van bewust ingrijpen in de natuur door herintroductie van soorten, introductie van exoten,
uitzetten van vis, inzaaien van genetisch gemodificeerde organismen etc. Het gevolg hiervan is dat er
concurrentie optreedt in voedselbeschikbaarheid, nestgelegenheid etc. Deze concurrentie kan leiden
tot het verdringen (opvullen van de niche) van de oorspronkelijke soorten. Ook kunnen soorten
verdwijnen door predatie door de geïntroduceerde soort. Hierdoor kunnen relaties binnen het
ecosysteem worden verstoord. Er is in de off-bottom kweeksystemen geen sprake van
(her)introductie van soorten of introductie van exoten. Zoals aangegeven in sectie 2.2.2 kunnen
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naast geraapte oesters uit de Oosterschelde ook triploide oesters worden gebruikt in de systemen.
De triploide oesters kunnen zich niet voortplanten (zoals nader besproken in 2.2.2 en bijlage 1) en er
treedt geen verandering in de soortensamenstelling op

5.4

Habitat verstoring of verlies oppervlakte

De activiteit vindt uitsluitend plaats binnen Habitattype H1160.
Het Profielendocument van LNV (versie 18 dec. 2008) geeft de volgende beschrijving van H1160:
“Grote inhammen van de kust waar, in tegenstelling tot estuaria, de invloed van zoet water beperkt
is. Deze ondiepe inhammen liggen in het algemeen in de luwte van golfwerking en bevatten een
grote diversiteit aan sedimenttypen en substraten met een goed ontwikkelde zonering van
bentische levensgemeenschappen. Deze gemeenschappen hebben meestal een hoge biodiversiteit.
Aan de ondiepe kant is de begrenzing vaak bepaald door de aanwezigheid van Zosteretea en
Potametea plantengemeenschappen. Diverse fysiografische types kunnen deel uitmaken van deze
categorie zolang de waterdiepte over een groot deel van het gebied gering is: baaien, fjord,
rivierdalen en inhammen.”
Het habitattype ‘Grote baaien’ bestaat intern uit een mozaïek van mariene ecotopen, zoals
watervlaktes en geulen; al dan niet bij eb droogvallende, hoge dan wel lage, zandige dan wel slibrijke
platen; mosselbanken, kokkelbanken en zeegras- en ruppiavelden. De samenhang tussen en de
afwisseling van de ecotopen vormen een wezenlijk aspect van de structuur en functie van het
habitattype. De kwaliteit van het habitattype wordt bepaald door deze habitatdiversiteit en de
daarmee gepaard gaande biodiversiteit. Het mozaïek van ecotopen in een grote baai vormt een
landschapsecologisch geheel met terrestrische habitattypen van kwelders/schorren en duinen.
De instandhoudingsdoelstelling voor Habitattype zoals dit is opgenomen in het Gebiedendocument
Oosterschelde is: “Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting: De Oosterschelde is het enige gebied dat voor dit habitattype grote baaien is
aangemeld. De kwaliteitsdoelstelling betreft enerzijds het herstel van de variatie en oppervlakten
aan platen en permanent onder water staande delen (een evenwichtige verdeling tussen diepe en
ondiepe, laagdynamische en hoogdynamische delen en zandige en slibrijke delen) met hun
bijbehorende biodiversiteit en anderzijds herstel van de gradiënt in zoutgehalte van het water in het
gebied en uitbreiding van de aanwezige zeegrasvelden en mosselbanken.”
De kwaliteit van het habitattype wordt bepaald door zowel abiotische- als biotische factoren.
Abiotische randvoorwaarden H1160 (profielendocument LNV, 2008)
Dynamiek: afgezwakt, zogenoemd ‘gedempt’ getij
Waterkwaliteit: goed, i.e. concentraties bestrijdingsmiddelen en anti-aangroeimiddelen lager dan
maximaal toelaatbaar, concentraties voedingsstoffen matig voedselrijk tot voedselrijk
Zoutgehalte: brak tot zout
Doorzicht: helderheid voldoende voor fotosynthese
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Tabel 4: Lijst van typische soorten voor H1160 (profielendocument LNV, 2008)
Tot de typische soorten worden gerekend: Ca = constante soort met indicatie voor goede abiotische
toestand; Cb = constante soort met indicatie voor goede biotische structuur; Cab = constante soort met
indicatie voor goede abiotische toestand en goede biotische structuur; K = karakteristieke soort; E =
exclusieve soort

Kenmerken van een goede structuur en functie (profielendocument LNV, 2008)
• aanwezigheid van getijstroming;
• aanwezigheid van natuurlijke geulenstelsels;
• afwisseling van zandige en slibrijke delen met overgangen;
• gevarieerde hoogteligging met droogvallende platen en permanent ondergelopen delen;
• afwisseling van hoogdynamische en laagdynamische delen;
• aanwezigheid van een goede waterkwaliteit (helderheid, zoutgehalte);
• aanwezigheid van zeegras- en ruppia-velden;
• aanwezigheid van soortenrijke mosselbanken;
• aanwezigheid van een algen of ‘film’laag met diatomeeën en cyanobacteriën;
• compleetheid van levensgemeenschappen ten aanzien van de volgende aspecten:
- biomassa, dichtheid en soortenrijkdom van bodemorganismen;
- aantallen en soortenrijkdom van vissenfauna;
- aantallen en soortenrijkdom van wadvogels;
- aantallen en soortenrijkdom van zeezoogdieren;
- aanwezigheid van kwelders in randzone (op landschapsschaal).
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-

Oppervlakte

Ondanks het feit dat het ca 50 ha betreft, gaat het om een relatief klein beslag van een groot areaal:
het totale beschikbare areaal aan platen en slikken in de Oosterschelde is ca. 11.777 ha (De Ronde et
al., 2013). In totaal is er reeds 11,4 ha vergund voor andere off-bottom oesterkweeklocaties. Het
totale areaal aan off-bottom oesterkweek komt met de nieuwe locaties op totaal 61,4 ha, zijnde
0,5% van het totale areaal aan platen en slikken. Ten opzichte van het totale areaal aan H1160
(34.700 ha) beslaat de totale off-bottom oesterkweek ca. 0,18% (zijnde 0,14% voor 50 ha bij
Prinseplaat en 2e Plaat).
De 50 ha off-bottomkweek in het litoraal bij Prinse- en 2e Plaat is echter wel een toename aan
kweekareaal voor de oesterkweek, er worden geen bodempercelen ingegeven. Wel wordt er, ter
beperking van de mogelijke verstoring van foeragerende, rustende en broedende vogels, een
bufferzone van 500 meter rond de schorren bij Stroodorpepolder en bij Rattekaai (met een
oppervlakte van ruim 330 ha) gesloten voor oerstervisserij op vrije gronden. De oestervisserij op de
vrije gronden levert de grondstoffen (oesterbroed en consumptieoesters) voor de kweek in de
bodemcultuur en off-bottommandjes. Hoewel momenteel de oestervisserij in de Kom van de
Oosterschelde beperkt is, is er recent (najaar 2018) veel oesterbroed gevallen in dit gebied,
waarmee het voornemen bestaat om de komende periode visserij op vrije gronden in de Kom uit te
voeren. De precieze intensiteit hiervan is, evenals de intensiteit van de activiteit bij de offbottomsystemen moeilijk te voorspellen (zie ook paragraaf 6.1). Het beperken van de oestervisserij
op de vrije gronden in de Kom van de Oosterschelde leidt netto tot een afname aan de totale
voetafdruk van activiteiten die benodigd zijn voor de oesterkweek (incl de visserij op grondstoffen).
Hierdoor wordt een netto afname aan verstoord areaal gerealiseerd. Ook treedt treedt er geen
verlies van habitattype H1160 op.
-

Kwaliteit van het habitattype: Abiotische factoren

De oesterkweek in zakken/manden heeft geen effect op de abiotische randvoorwaarden zoals
hierboven genoemd. De systemen beinvloeden de dynamiek van het getij niet. De zoutgradiënt,
uitgedrukt als de verhouding zout en brak gebied binnen habitattype 1160, wijzigt niet ten gevolge
van de activiteit. De water(bodem)kwaliteit, uitgedrukt als de concentraties nutriënten en
milieuvreemde stoffen, wijzigt eveneens niet. Oesters produceren pseudofaeces en faeces, maar er
wordt geen ophoping van slib verwacht (zie paragraaf 5.2), dus ook geen lokale toename van
nutriënten. Oesters produceren geen milieuvreemde stoffen.
-

Kwaliteit van het habitattype: Biotische factoren

Oesterkweek in zakken kan in beginsel een effect hebben op de kwaliteit van het habitattype H1160
door beïnvloeding van een aantal andere natuurlijke processen (sedimentatie, schaduwwerking), die
de biotische factoren beinvloeden. Eventuele effecten als gevolg van sedimentatie zijn besproken in
paragraaf 5.2 en 5.3. De tafels kunnen door schaduwwerking de lichtinval op de bodem beperken,
waarmee het plantaardige bodemleven ter plaatse nadelig kan worden beïnvloed. Aangezien de
systemen vrij hoog boven de bodem staan (de tafels zijn ca 60-100 cm hoog) en ver uit elkaar staan
(er moet voldoende ruimte tussen de tafel gehouden worden om ertussen door te lopen en
onderhoud aan de systemen te plegen), zal schaduwwerking beperkt zijn. Dit blijkt ook uit de eerste
monitoringsresultaten op het litoraal bij YB74/75. Hier zijn in 2018 boven YB74/75 (off-bottom
percelen) en YB73 (controle) met drones foto’s genomen om inzicht te krijgen in de algengroei
(macroalgen en bodemdiatomeeën) op de bodem. Indien schaduwwerking optreedt, zou minder
algengroei op de off-bottom percelen waargenomen worden. Uit de foto’s (zie ook bijlage 7) blijkt
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dat er meer macroalgen (zeewier) bij de tafels aangetroffen zijn dan in het controlegebied
(Kamermans et al, 2018). De wieren hechten zich o.a. aan de poten van de off-bottom opstellingen
en door stroming meegevoerde wieren kunnen zich eveneens rond de tafels ophopen.
Bodemdiatomeeën (eencellige algen die op droogvallende platen voorkomen) zijn eveneens
aanwezig tussen de tafels en zijn minder aanwezig op een schoongevist bodemperceel (Kamermans
et al, 2018). Doordat de effecten van schaduwwerking beperkt/niet aanwezig lijken te zijn, worden
effecten op het bodemleven en daarmee op de kwaliteit van het habitat daarom niet verwacht.
Aangezien de onderhavige activiteit op Prinseplaat en 2e Plaat echter een schaalvergroting van de
activiteit betreft, wordt gedurende de looptijd van de activiteit montioringsonderzoek uitgevoerd
om eventuele effecten op bodemleven in beeld te kunnen brengen, waaronder ook de effecten op
het plantaardige bodemleven. Dit is verder besproken in paragraaf 6.3.
In tabel 4 is de lijst van typische soorten voor H1160 op basis van het profielendocument LNV (2008)
weergegeven. H1160 is intern gestructureerd uit meerdere ecotopen en de daarmee geassocieerde
soorten. De lijst van typische soorten bevat dus soorten typisch voor zowel de droogvallende delen
als de dynamischer geulen en zandbanken, van de waterkolom daarboven en soorten die typisch zijn
voor harde substraten zoals de mosselbanken (LNV, 2008).
Met betrekking tot de typische soorten wordt in het profielendocument H1160 aangegeven (LNV,
2008; p.8) dat het aantal typische soorten niet is afgenomen en dat het merendeel van de typische
soorten nog vrij algemeen tot zeer algemeen voorkomt. “De abundantie van de soorten is echter wel
veranderd, zoals die van de platvissen en de bodemdieren. Door erosie van de platen nemen de
aantallen en biomassa van bepaalde bodemdiersoorten zoals van de kokkel af. De
soortensamenstelling is niet stabiel maar nog in ontwikkeling. In het zouter geworden milieu heeft
een forse toename van meer zuidelijke en meer Atlantische soorten plaatsgehad. Het gebied heeft
steeds meer een marien karakter gekregen. De zeer kenmerkende estuariene brakwatersoorten zijn
echter zo goed als verdwenen.”
Aangezien de typische soorten overwegend soorten zijn die behoren bij een dynamisch
kustecosysteem gaat het hierbij om soorten met een relatief snelle voortplanting met een groot
aantal nakomelingen, die nieuwe of verstoorde gebieden snel kunnen (her)koloniseren.
Voor alle (typische) vissoorten geldt dat de off-bottom oestersystemen geen barrierewerking
hebben. Bij hoog water kunnen vissen zonder problemen rond en onder de systemen
doorzwemmen. Ook geldt dat vissen niet in de systemen gevangen kunnen worden, door de
gebruikte materialen en relatief kleine openingen in de zakken. Bij eerdere proeven met off-bottom
oesterkweek (b.v. bij YB 74/ de Slikken van Kats en in de Zandkreek) is ook nooit melding gemaakt
van verstrikt geraakte vissen. De systemen kunnen door de beschutting die ze bieden zelfs een
aantrekkende werking op vis hebben en daarmee mogelijk ook een positief effect op visetende
vogels. Hier is echter geen onderzoek naar gedaan (noch voorzien).
Op andere locaties, zoals in Ierland en Frankrijk (zie ook paragrafen 5.2 en 5.3), is onderzoek gedaan
naar de biodiversiteit van soorten onder de off-bottom systemen. Hieruit bleek dat met name
tolerante en opportunistische soorten, zoals borstelwormen (polychaeten), ringwormen
(oligochaeten) en schaaldieren (crustacae, met name kleine krabben) werden aangetroffen onder de
off-bottomsystemen (Bouchet & Sauriau, 2008), verscheidene soorten schelpdieren (tweekleppigen
en slakjes) en vlokreeftjes kwamen ook veel voor (O’Carrol et al., 2016).
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De zeeanjelier komt voornamelijk op rostachtige ondergrond voor en is niet geassocieerd met
zandbanken, hoewel het kunstmatige hard substraat van de tafels mogelijk vestiging van deze soort
mogelijk kan maken. Hetzelfde geldt voor mosselen, die zich aan de tafels zouden kunnen hechten.
De off-bottom locaties liggen ver verwijderd van locaties waar klein zeegras voorkomt (RWS, 2013).

Figuur 10. Deelgebieden zeegraskartering (RWS, 2013). Van alle gebieden zijn de locaties waar sinds 2007
zeegras gevonden was vlakdekkend met de rastermethode gekarteerd, ongeacht of er zeegras aanwezig
was of niet. Omdat tijdens de kartering uitsluitend Klein zeegras is aangetroffen, is alleen dat vegetatietype
weergegeven. In rood de litorale off-bottomkweeklocaties weergegeven.

De voorgenomen activiteit heeft geen significant negatief effect op het ontstaan van meerjarige
stabiele mosselbanken, aangezien er niet op de bodem wordt gevist. De verwachting is ook dat het
betreden van de plaat geen effect heeft, omdat er geen relatie bekend is tussen betreden en
broedval van mosselen. Meerjarige stabiele mosselbanken komen in de Oosterschelde niet voor: In
de Oosterschelde worden geen banken aangetroffen die geclassificeerd zouden kunnen worden als
mosselbank (oesterbedekking < 5%; Van den Ende, 2018). Er liggen lokaal in de Kom van de
Oosterschelde wel oester- en gemengde schelpdierbanken (zie figuur 11).
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Figuur 11. Oester- en gemengde banken Oosterschelde, Kom (Van den Ende et al., 2018). In oranje
oesterbanken, in groen gemengde schelpdierbanken. De off-bottomkweeklocaties zijn gemarkeerd met rode
stippen.

Bij de Prinseplaat ligt een kleine oesterbank met Japanse oesters. Dit is geen stabiele meerjarige
bank, de bank was in 2016 afwezig (Van den Ende et al., 2016) en in vergelijking met de
bestandsopname in 2017 (Van den Ende et al., 2017) is de bank in 2018 ook weer kleiner geworden.
De bodemfauna die aanwezig is op droogvallende oesterbanken bestaat voornamelijk uit wormen,
krabben en vlokreeften. Zandplaten zonder oesterbedekking herbergen meer schelpdieren zoals
kokkels en nonnetjes (Geurts van Kessel, 2004). Het aanbrengen van hard substraat in de vorm van
de off-bottom stellages (de tafels) zou andere soorten kunnen aantrekken, waardoor de activiteit
zou kunnen leiden tot lokale verschuivingen in het voorkomen van (typische) soorten. Gelet op het
vrij algemeen tot zeer algemeen voorkomen van de typische soorten in de Oosterschelde, leiden de
verschuivingen zeker niet tot een significante afname op populatieniveau en al zeker niet tot het
verdwijnen van soorten.
Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de off-bottom oesterkweek geen
significante negatieve gevolgen zal hebben voor de typische soorten in de Oosterschelde. Dit sluit
aan op hetgeen in paragraaf 5.2 en 5.3 wordt geconcludeerd: veranderingen in de
sedimentsamenstellingen en mogelijke wijzigingen in soortensamenstelling als gevolg van
slibophoping worden niet verwacht. Gezien het feit dat andere onderzoeken echter geen eenduidig
beeld ten aanzien van sedimentatie onder de systemen geven en gezien de schaalvergroting ten
opzichte van de eerdere Nederlandse proeven, dienen zekerheidshalve effecten op de
sedimentsamenstelling, de soortcompositie en biomassa als gevolg van mogelijke sedimentatie
nader onderzocht te worden (zie paragraaf 6.3). Hierbij zal ook aandacht zijn voor (mogelijke
veranderingen) in typische soorten.
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Effecten op de kwaliteit van habitattype 1160 (grote ondiepe kreken en baaien) zijn niet te
verwachten, omdat door de voorgenomen activiteit het oppervlak of de kwaliteit van het
habitattype niet wordt aangetast. Tevens is geen negatief effect op vissen te verwachten, daar de
kweek geheel in zakken plaatsvindt.

5.4.1 Draagkracht
Oesters filtreren organische en anorganische deeltjes uit het water. Deze filtratiedruk kan de
draagkracht van de voedselketen beïnvloeden (zie Kamermans et al., 2014; Smaal et al., 2013;
Smaal, 2017). De Japanse oester is een dominante soort in de Oosterschelde die verantwoordelijk is
voor een groot deel van de filtratiedruk.
In dit verband wordt onder de draagkracht van een bepaald gebied verstaan de maximale biomassa
aan filterfeeders die in het gebied kan overleven gegeven de beschikbare hoeveelheid voedsel.
Effecten op draagkracht zouden daarmee effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen van
het habitattype en van de beschermde vogels, voor zover deze zich voeden met filter feeders.
De graasdruk is dat gedeelte van de dagelijks geproduceerde algen dat per tijdseenheid weggefilterd
wordt, in verhouding tot het totale volume van een bepaald gebied. De hoeveelheid algen in het
systeem is dynamisch; er vindt toe- en afname plaats door primaire productie en aan– en/of afvoer
door stroming. De grootte van deze primaire productie hangt vooral af van het nutriëntenaanbod,
de beschikbaarheid van licht in de waterkolom en de watertemperatuur. Het nutriëntenaanbod
wordt gestuurd door onder andere aan- en afvoer, de afgifte uit of opname door de bodem van het
systeem en de afgifte van nutriënten na algenconsumptie door schelpdieren en andere grazers of
mineralisatie door bacteriën of overige detrivoren.
Draagkracht is daarom geen statisch gegeven. De voedselproductie varieert van jaar tot jaar,
afhankelijk van de beschikbaarheid van licht en voedingsstoffen. Benutting van de draagkracht door
de filterfeeders varieert: voedselopname door filterfeeders is wisselvallig als gevolg van een
wisselende omvang van het totale bestand. Een omvangrijke broedval leidt tot toename van het
bestand. In hoeverre oesters een beslag leggen op het aanwezige voedsel en effecten opleveren
voor de instandhoudingsdoelen, wordt bepaald door de mate van doorstroming in het gebied, het
niveau van de primaire productie en de filtratiedruk vanuit de natuur en andere schelpdierkweek
(mosselen).
Door het gebruik van hatcherybroed worden extra oesters in het systeem gebracht. De productie
per oppervlakte-eenheid is hierdoor bij off-bottom mogelijk iets hoger, doordat triploïde oesters iets
sneller groeien en de sterfte van de oesters over het algemeen lager is. Dit kan gevolgen hebben
voor het voedselaanbod voor de andere aanwezige filterfeeders. De dichtheid van oesters in de
zakken in vergelijking met de dichtheid op oesterpercelen is echter lager. Bovendien worden de
bodemkweekpercelen voor oesters minder benut, vanwege de predatie door de oesterboorder.
Zoals in paragraaf 2.2.1 aangegeven, wordt bij totale benutting van de 50 ha de biomassa in de offbottomsystemen in totaal ingeschat op 700 000 kg oesters. Onder normale omstandigheden
(volledige benutting van de bodemcultuur) is de geschatte totale bestandsgrootte op de
oesterpercelen ca 9 mln kg (Kamermans & van Asch, 2018). De voorziene biomassa in de off-bottom
systemen op Prinseplaat en 2e Plaat is ten opzichte hiervan ca. 7%. Aangezien de bodempercelen de
afgelopen jaren en voor de voorzienbare toekomst slechts in beperkte mate benut worden, vanwege
de predatie door de oesterboorder, is deze 7% biomassa geen toename van de kweekbiomassa,
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maar een gedeeltelijke compensatie van de verloren kweekopbrengst. Een toename van effect op de
draagkracht, door overgang van bodemkweek naar off-bottomkweek is daarom niet te verwachten.
Aanvullende redenen waarom er geen effect op de draagkracht en op de instandhoudingsdoelen te
verwachten is, zijn:
-

Het totale areaal aan oesterbanken op droogvallende platen in de Oosterschelde neemt af. In
2018 werd het areaal aan banken in de Oosterschelde door Wageningen Marine Research
(WMR) geschat op 576 ha, hiervan is 260 ha geclassificeerd als oesterbank (< 5% mosselen) en
316 ha als gemengde bank (Van den Ende et al., 2018). Dit laatste is een forse toename ten
opzichte van 2017 (198 ha gemengde bank) en weer meer in lijn met de in 2016 geschatte 283
ha gemengde banken. In 2017 werd het areaal oesterbanken geschat op 325 ha (een kleine
toename ten opzichte van 2016: 234 hectare). Hiermee lijkt de neergaande trend in totaal
areaal oester- en schelpenbanken voor het eerst sinds 2016 enigszins te stabiliseren, maar het
betreft nog steeds een afname van ca. 30% sinds 2013 (zie Ende et al, 2014) in de gehele
Oosterschelde. Niet alleen het areaal van Japanse oesters, maar ook het totale bestand aan
schelpdieren is sinds 2010 met 50% afgenomen in de Kom van de Oosterschelde (Kamermans
& van Asch, 2018). Bepaling van de grootte van schelpdierbestanden in de Oosterschelde is
een Wettelijke OnderzoeksTaak (WOT) die jaarlijks wordt uitgevoerd door WMR. Een
eventuele toename van het bestand aan Japanse oesters (of andere schelpdieren) zal
zichtbaar worden in deze monitoringsresultaten. Dit wordt nader besproken in paragraaf 6.3.

-

De hoeveelheid oesters is afhankelijk van het succes van de broedval en de mortaliteit. Er is de
laatste jaren in de Oosterschelde sterfte onder éénjarige oesters als gevolg van het oester
herpes virus en recent door de Japanse oesterboorder, waardoor het bestand aan oesters op
de kweekpercelen laag is. De draagkrachtberekeningen voor de Oosterschelde gaan echter uit
van een worst-case scenario, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de percelen volledig benut
worden. Er is echter al jaren geen sprake van een volledige bezetting van de kweekpercelen.
Indien de oesterpopulatie tolerantie opbouwt tegen het Herpes-virus en/of indien de sector in
staat is de percelen effectief vrij te houden van de oesterboorder, dan kan de populatie weer
toenemen. De off-bottom kweek van oesters is in principe van tijdelijke aard: Wanneer de
toename van de overleving van oesters op de bodem zo hoog is dat het weer commercieel
interessant is, dan zal weer worden overgestapt naar bodemkweek. Dit omdat de
bodemkweek veel minder arbeidsintensief is dan de off-bottom kweek en de productiekosten
lager zijn. Dit wordt nader besproken in paragraaf 6.3.

-

Japanse oesters vestigen zich in het intergetijdengebied met name net boven de laagwaterlijn.
Dit areaal wordt gedekt door de jaarlijkse schelpdierinventarisaties van WMR (voorheen
IMARES). Het bestand in het sublitoraal van de Oosterschelde is kleiner dan het bestand op de
droogvallende platen (Agonus, 2018 en referenties hierin). Hoewel er daarom geen reguliere
bestandschattingen naar Japanse oesters in het sublitoraal plaatsvinden, is op basis van de
beschikbare kennis uit het verleden en vanuit observaties van oestervissers te stellen dat ook
in het sublitoraal geen sprake is van een toename aan Japanse oesterbanken.

39

Figuur 12: schelpdierbestand in de Oosterschelde (presentatie prof. Smaal, IMARES, 2015).

Op grond van het bovenstaande komen wij tot de conclusie dat er onder de huidige omstandigheden
geen effect is op de draagkracht. Er is geen vaste draagkrachtdrempel te bepalen, omdat de
beschikbaarheid van algen van vele factoren tegelijkertijd afhankelijk is (de watertemperatuur, de
hoeveelheid licht in het water, de hoeveelheid voedingsstoffen voor de algen, de aanwezigheid van
andere soorten die algen eten (schelpdieren, zoöplankton, etc.). Wel kan worden aangegeven in
hoeverre de voorgenomen activiteit een substantiële bijdrage kan leveren aan het vergroten van de
hoeveelheid schelpdieren die algen eten, of in hoeverre de vergroting wegvalt in de ruis rondom de
voedselbeschikbaarheid die wordt veroorzaakt door de andere bovengenoemde factoren. In
navolging van de meerjarige productie- en effectmetingen aan mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s)
(project 2009-2013; Kamermans et al. 2013), is een programma (‘Draagkracht MZI’) uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van LNV (Kamermans & van Asch, 2018). De centrale vraag bij dit
onderzoek was: Heeft de opschaling van MZI’s effect op de draagkracht voor schelpdieren in de
Waddenzee en Oosterschelde? Monitoring is van belang om mogelijke effecten van de opschaling
zichtbaar te maken en te kunnen evalueren. De indicatoren voor een veranderende draagkracht die
worden onderzocht, zijn het vleesgehalte van aangevoerde mosselen en de groei van kokkels zoals
die blijkt uit de jaarlijkse bestandsopnamen. Het gebruik van de draagkrachtindicatoren werkt als
volgt: een afname van het vleesgehalte van mosselen en een afname van de groei van kokkels wijzen
op een afname van de draagkracht voor schelpdieren. Uit Smaal et al. (2013) blijkt dat vleesgehalte
een goede indicatie van draagkracht is. Met dit onderzoek is het mogelijk een vinger aan de pols te
houden. Analyse van de data vanaf 1992 tot en met 2016 laat zien dat het vleesgehalte van
mosselen en de groei van kokkels in de Oosterschelde fluctueert in ruimte en tijd, maar geen
negatieve trend in de tijd vertoont (Kamermans & van Asch, 2018). De fluctuaties in ruimte en tijd
zijn een gevolg van natuurlijke fluctuaties in voedselaanbod en totale biomassa aan filtrerende
organismen.
Aangezien draagkracht geen statisch gegeven is en de voedselproductie van jaar tot jaar varieert,
afhankelijk van de beschikbaarheid van licht en voedingsstoffen is het van belang om de draagkracht
van de Oosterschelde nader te monitoren, zodat tijdig voorkomen kan worden dat er significante
effecten optreden.
In navolging van bovenstaande beschreven gebruik van draagkrachtindicatoren, zal op vergelijkbare
wijze de draagkracht gemonitord worden (zie paragraaf 6.3). Dit is voor ondernemers in de
schelpdiersector eveneens van belang (dus ook voor o.a. mosselkwekers): zodra er sprake is van
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‘overbegrazing’, is dit direct te merken in het vleesgewicht van de schelpdieren. Dit heeft direct
gevolgen voor het rendement van de off-bottom systemen, maar ook voor b.v. de MZIs,
mosselhangcultures en schelpdierkweek op de bodem. De ontwikkeling van het vleesgewicht van de
oesters in de off-bottomsystemen wordt door de NOV (in het bijzonder de werkgroep off-bottom
kweek) gemonitord. Indien er aanwijzingen zijn dat lokaal de draagkracht dreigt te worden
overschreden, neemt de NOV actie in overleg met o.a. de bevoegde gezagen om de overschrijding
van de draagkracht tegen te gaan (bijvoorbeeld door het aanpassen van de dichtheden van oesters
in de systemen). Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 6.3.
Op grond van het bovenstaande komen wij tot de conclusie dat er geen significant effect te
verwachten is op de draagkracht bij het kweken van oesters in de off-bottom systemen op
Prinseplaat en 2e Plaat.

5.5

Verstoring van beschermde soorten (visueel, of door geluid of trillingen)

Visuele verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Visuele verstoring leidt vooral tot
vluchtgedrag van dieren. De soort reageert bijvoorbeeld op beweging omdat een potentiële vijand
wordt verwacht. Daarnaast kan optische verstoring het uitzicht van soorten beperken waardoor zij
potentiële vijanden niet zien naderen.
De opstellingen worden geplaats in het litoraal binnen de in figuur 3 aangegeven contouren van
locaties (Prinseplaat en 2e Plaat). De opstellingen bewegen niet en zijn met hoog water niet
zichtbaar. De tafels zijn ca 60-100 cm hoog en zijn na plaatsing permanent aanwezig. Er is sprake van
geleidelijke opschaling. Naar verwachting zal jaarlijks ca. 25 % van het hier aangevraagde areaal aan
tafels worden bijgeplaatst (zie paragraaf 2.1).
Rond laag water worden op de locaties diverse werkzaamheden verricht. De aard en intensiteit van
deze werkzaamheden wordt besproken in paragraaf 2.2.3. In de onderstaande tabel zijn de
werkzaamheden samengevat.
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Tabel 4. Type verstoring gedurende periode van 2-4 uur rond laagwater kentering (afgeleid van Tabel 2).
Activiteit

Type verstoring

Seizoen

Plaatsen
kweekinstallaties

Schip komt vanuit de vaargeul aanvaren, motor
gaat uit, tafels en zakken worden over boord
getild, mensen lopen door het water om tafels op
hun plaats te zetten, mensen lopen terug en schip
vertrekt weer.

Voorjaar (maximaal 26 keer
met 1 schip, minimaal 1
keer met 26 schepen,
alleen in eerste jaar)

Aangroei
verwijderen;
Opschudden;
Uitdunnen;
Onderhoud
kweekinstallaties

Schip komt vanuit de vaargeul aanvaren, motor
gaat uit, mensen lopen door het water
werkzaamheden aan tafels en zakken uit te
voeren, mensen lopen terug en schip vertrekt
weer.

Voorjaar en najaar
(maximaal 187 keer met 1
schip, minimaal 6 keer met
26 schepen)

Belangrijkste oogst
periode

Opruimen
kweekinstallaties

Schip komt vanuit de vaargeul aanvaren, motor
gaat uit, mensen lopen door het water om zakken
van aan tafels te halen, brengen deze naar het
schip en schip vertrekt weer.
Schip komt vanuit de vaargeul aanvaren, motor
gaat uit, mensen lopen door het water om tafels
van hun plaats te halen, brengen deze naar het
schip en schip vertrekt weer.

Zomer (maximaal 31 keer
met 1 schip, minimaal 1
keer met 26 schepen)
Najaar (maximaal 26 keer
met 1 schip, minimaal 1
keer met 26 schepen,
alleen in laatste jaar)

Zowel de aanwezigheid van de systemen als de uitvoer van de kweekactiviteiten kunnen leiden tot
verstoring van vogels en zeehonden. In paragraaf 5.7 wordt nader ingegaan op zowel de grijze als
gewone zeehond. Er zijn echter binnen een afstand van 1200 meter geen ligplaatsen voor
zeehonden.
De belangrijke hoogwatervluchtplaatsen (HVPs) voor vogels die foerageren in het oostelijk deel van
de Oosterschelde liggen binnendijks o.a. in de Koude- en Kaarspolder en Yerseke en Kapelse Moer
en buitendijks bij de Slikken van de Dortsman (Stavenisse) en de Schor bij Rattekaai (bij Rilland) (zie
bijlage 2). Het Markiezaat is tevens een belangrijke HVP voor vogels in het oostelijk deel van de
Oosterschelde. De binnendijkse gebieden liggen op een afstand van meer dan 250 meter van de
activiteiten en zijn door een hoge dijk gescheiden van de activiteiten. De buitendijkse HVP’s liggen
op meer dan 2 kilometer afstand van de kweeklocaties en liggen daarmee ruim buiten de
invloedssfeer van de kweekactiviteiten.
Beide beoogde kweeklocaties komen met hoog water geheel onder water te staan. Dit geldt ook
voor de systemen. De afstand van de kweeklocaties tot de dichtsbijzinde locatie die bij hoog water
boven water blijft is minimaal 150 meter. Daarnaast geldt dat er op en rond de off-bottom
kweeklocaties bij hoog water vrijwel geen werkzaamheden worden uitgevoerd (zie paragraaf 1.3).
Op grond van bovenstaande kunnen effecten op HVP’s en op kleine groepjes overtijende vogels
worden uitgesloten.
In de onderstaande paragrafen worden de effecten die als gevolg van de activiteiten kunnen
optreden in algemene zin besproken. In paragraaf 5.6 wordt besproken welke invloed deze effecten
hebben op de verschillende vogelsoorten.
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5.5.1 Verstoring door aanwezigheid van de systemen
De aanwezigheid van de systemen kan ertoe leiden dat een deel van de vogelsoorten de locaties met
off-bottom systemen mijdt wat voor deze soorten kan leiden tot een afname van beschikbaar
foerageergebied. Dit is onder meer bekend van plevieren rond de off-bottomkweek in Ierland
(Atkins, 2012), al is dit resultaat niet eenduidig. In de studie van Hilgerloh et al (2001) lijken ze bij
systemen met zakken op de tafels wel onder de tafels te foerageren, maar niet bij systemen zonder
zakken. Voor andere soorten, met name soorten die in kleine groepen of individueel foerageren,
zoals scholekster, wulp, groenpootruiter en tureluur, kan het zijn dat de systemen weinig effect
hebben of zelfs een aantrekkende werking hebben (Atkins, 2012; Hilgerloh et al, 2001).
Er kan hier ook gewenning optreden, waarbij dieren die in de eerste instantie een locatie met nieuw
aangebrachte systemen mijden, maar uiteindelijk de locatie toch weer in gebruik nemen. Bij studies
in Ierland lijken de vogels zelfs te wennen aan de aanwezigheid en beweging van de tractoren die
gebruikt worden bij de werkzaamheden (Atkins, 2012). Dit werd geobserveerd voor o.a.
scholeksters, strandlopers en tureluurs.
Verder is het in theorie mogelijk dat zwemmende dieren tijdens het duiken ook hinder kunnen
ondervinden van de aanwezigheid van de systemen, bijvoorbeeld doordat ze verstrikt kunnen raken
in de systemen. De vormgeving van de manden en zakken (de gebruikte materialen en relatief kleine
openingen in de zakken) is zodanig dat vogelsoorten welke al duikend hun voedsel bemachtigen er
niet in verstrikt kunnen raken. Bij eerdere proeven met off-bottom oesterkweek (b.v. bij YB 74/ de
Slikken van Kats en in de Zandkreek) is ook nooit melding gemaakt van verstrikt
geraakte/verdronken vogels. De systemen kunnen door de beschutting die ze bieden zelfs een
aantrekkende werking op vis hebben en daarmee mogelijk ook een positief effect op visetende
vogels. Om verstrikking/verdrinking van vogels verder uit te sluiten zullen de systemen tijdens elk
bezoek worden gecontroleerd op vogelslachtoffers, indien deze worden aangetroffen wordt dit
geregistreerd en gerapporteerd (zie ook paragraaf 6.3).
Aan de andere kant kan de aanwezigheid van de systemen een aantrekkende werking hebben op
vogels.
-

-

-

De systemen kunnen macroalgen vasthouden, die voor diverse vogelsoorten als voedsel
kunnen dienen. Bij de monitoring van de off-bottom oestersystemen op de Yerseke Bank
zijn tussen de systemen verhoogde concentraties van macroalgen vastgesteld (zie Bijlage
7).
Er kunnen zich op en rond de systemen “prooidieren” (waaronder vissen en krabben)
verzamelen die de locaties juist weer geschikter maken als foerageergebied. Dit kan
onder andere worden veroorzaakt door de aanwezigheid van vast substraat, waar zich
bijvoorbeeld mosselen aan hechten, door de verhoogde concentratie macroalgen en/of
door de beschutting die door de systemen worden gecreëerd (Ahmed en Solomon,
2016).
De systemen kunnen, doordat ze langer boven water blijven dan de platen waar ze op
staan een rustplaats en voor sommige soorten een foerageerplek vormen die een
langere tijd beschikbaar blijft dan de omliggende platen. Dit gebruik is onder andere
vastgesteld voor steenloper en scholekster, tijdens monitoringsonderzoek bij
kweeksystemen in Nederland (Kamermans et al., 2014) en onderzoeken bij off-bottom
kweeksystemen in Ierland (Atkins, 2012). Voor een aantal soorten kan de aanwezigheid
van de systemen er hierdoor voor zorgen dat de periode waarover foerageer- en
rustgebied beschikbaar is, wordt vergroot.
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5.5.2 Verstoring door aanwezigheid van schepen en personen
Door de beweging van vaartuigen nabij de platen en door de aanwezigheid van mensen op de platen
kunnen dieren in de omgeving worden verstoord (visuele verstoring). Ook kunnen de geluiden
(inclusief trillingen) die door de kweekactiviteiten (inclusief de bijbehorende scheepvaart) worden
geproduceerd leiden tot verstoring. Deze geluiden bestaan zowel uit geluid boven water als geluid
onder water. Geluid boven water kan tot verstoring van vogels leiden. Onderwatergeluid kan leiden
tot verstoring van vissen en zeezoogdieren. De geluiden die bij de activiteiten vrijkomen leiden in het
algemeen niet tot een significante toename ten opzichte van het omgevingsgeluid.
De activiteit is locatie gebonden. Er wordt 2-4 uur rond de laagwater kentering gewerkt waarbij de
motor van het schip alleen aan is gedurende het transport van en naar de locatie. Er wordt geen
geluidsapparatuur, anders dan ten behoeve van communicatiedoeleinden, gebruikt. Doordat de
beide locaties dicht bij een bestaande drukke vaargeul liggen, leidt het geluid dat door de
scheepsmotoren wordt gemaakt bij het varen tussen de haven en de platen niet tot een significante
toename van geluid op en rond de locaties.
Verstoring van vogels door gebruik van verlichting is bij off-bottom oesterkweek niet aan de orde
omdat uitsluitend bij daglicht wordt gewerkt.
Activiteiten bij laag water, waarbij mensen aanwezig en werkzaam zijn vormen het grootste risico
voor het verstoren van vogels. De locaties Prinseplaat en 2e Plaat worden echter in de huidige
situatie al vaak door mensen bezocht. Bij dezelfde plaat zijn diverse bodempercelen aanwezig en de
gebieden zijn opengesteld voor betreding door recreanten. Er vindt recreatie op de droogvallende
platen plaats vanuit Yerseke (m.n de Prinseplaat), er bevinden zich zwem- en duiklocatie bij de
Prinseplaat en in de nabijheid van beide locaties bevindt zich een gepacht spitvak voor het steken
van zeepieren. De aanwezigheid van mensen en hierdoor optredende verstoringen treedt hierdoor
al regelmatig in deze gebieden op. Door de regelmatige aanwezigheid van verstoringsbronnen kan
de waarde als foerageergebied voor bepaalde soorten afnemen (De Ronde et al., 2013).
De mate waarin verstoring optreedt en de mate waarin de bovengenoemde verstoring leidt tot
negatieve effecten hangt sterk af van de soort. Ook de bestaande situatie binnen het gebied waar de
activiteit wordt uitgevoerd is hierin van belang. Dieren van dezelfde soort kunnen in de ene situatie
op een afstand van meer dan 100 meter opschrikken door de aanwezigheid van een persoon, terwijl
ze in een andere situatie een persoon op minder dan 5 meter kunnen benaderen (zie b.v. Livezey et
al., 2016).

Figuur 13: Pierenstekers bij op plaat bij Kattendijke met rotganzen nabij.
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Figuur 14: Pierensteker op plaat bij Kattendijke met scholekster nabij.

Ten aanzien van algemene verstoring door de aanwezigheid van de systemen en aanwezigheid van
schepen en personen valt op grond van waarnemingen en onderzoeken in het buitenland (o.a.
Atkins, 2012 en Marine Institute, 2011) en de vrij hoge autonome verstoring van het gebied niet te
verwachten dat een grote additionele verstorende werking uitgaat van de activiteiten ten behoeve
van de off-bottomoesterkweek. Aangezien de studies (b.v. Hilgeloh, 2001 en Atkins, 2012) niet
eenduidig zijn en er sprake is van een schaalvergroting van de Nederlandse situatie off-bottom
oesterkweek, wordt verstoring van vogels, inclusief mogelijke gedragsveranderingen, meegenomen
in de verdere monitoring van de activiteiten (zie paragraaf 6.3).
De mogelijke effecten van de aanwezigheid van de systemen en van de kweekactiviteiten door het
verstoren van doelsoorten worden nader besproken in paragraaf 5.6.

5.6

Vogels

Als gevolg van de activiteiten voor de oesterkweek, kunnen in beginsel groepen vogels worden
verstoord.
In paragraaf 5.6.1 wordt ingegaan op de verspreiding, de aantallen en de trends van de vogelsoorten
(in het bijzonder de doelsoorten) en worden deze aantallen vergeleken met de doelaantallen uit het
aanwijzingsbesluit. In paragraaf 5.6.2 wordt aan de hand van diverse factoren, waaronder bestaande
verstoringsbronnen en verspreidingsgegevens, besproken in hoeverre de voorgenomen
kweeklocaties van belang zijn voor vogels in het algemeen en voor steltloper-doelsoorten in het
bijzonder.
In paragraaf 5.6.3 en 5.6.4 worden de effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelen voor
de verschillende vogeldoelsoorten nader besproken.
In paragraaf 5.6.5 worden de conclusies ten aanzien van de verstoring van vogels samengevat.
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5.6.1 Vogels: Verspreiding, aantallen en trends
5.6.1.1 Broedvogels
De Oosterschelde is een van de belangrijkste broedgebieden voor kustbroedvogels in het
Deltagebied. Als gevolg van de uitvoering van de Deltawerken (stormvloedkering,
compartimenteringsdammen) is het areaal aan slikken en schorren in het gebied flink afgenomen.
Voor kustbroedvogels is zowel de afname van het schorrenareaal (broedgebied) als de afname van
ondiep water (foerageergebied) van belang. Om het verlies aan natuur (ten dele) te compenseren
werd in 1991 het ‘Plan Tureluur’ gepresenteerd. Langs de Oosterschelde werden 44 grotere en
kleinere gebieden geselecteerd, waar mogelijkheden bestonden voor natuurontwikkeling. Omdat de
mogelijkheden voor compensatie in het buitendijkse gebied beperkt zijn, vond een groot deel van de
natuurontwikkeling binnendijks plaats. Er werden twee grootschalige natuurontwikkelingsprojecten
uitgevoerd, namelijk op de zuidkust van Schouwen (2000-2015) en op de zuidkust van Tholen (20012004). Diverse kustbroedvogels hebben geprofiteerd van de aanleg van deze
natuurontwikkelingsgebieden en zijn na de eeuwwisseling in de Oosterschelde in aantal
toegenomen (o.a. kluut, bontbekplevier, kokmeeuw, visdief en dwergstern) (Arts et al., 2018b).
Onderstaand worden de ontwikkelingen in trend en verspreiding van de relevante
broedvogelsoorten besproken. Dit betreft alle broedvogel-doelsoorten behalve de bruine kiekedief
(zie paragraaf 4.2).
Bontbekplevier
De deltapopulatie van de bontbekplevier nam in het begin van de jaren negentig sterk af. Vanaf
1995 trad een stabilisatie op en schommelde het aantal broedparen tot 2010 tussen 140 en 175
paar. Na 2012 zette opnieuw een afname in. Na een dieptepunt in 2015 (131 paar) trad een licht
herstel op van de populatie, in 2017 werden 146 broedparen geteld. Bontbekplevieren zijn over het
algemeen erg plaatstrouw en in de broedverspreiding verandert de laatste jaren weinig. De
Oosterschelde is het belangrijkste gebied (65 paar), gevolgd door de Voordelta (38 paar) en
Westerschelde (26 paar). In 2016 kwam 26% van alle bontbekplevieren tot broeden in
natuurontwikkelingsgebieden. Net als bij de strandplevier is er een recente toename op de
Noordzeestranden van de Voordelta. Er werden 26 broedparen geteld op openbare
recreatiestranden (18% van de deltapopulatie) (Arts et al., 2018b).

Figuur 15. Verspreiding (links) en trend (rechts) van de bontbekplevier in het Deltagebied in 2017
(Arts et al., 2018b).
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Dwergstern
Na een lange periode met stabiele aantallen (250-350 paar in 1983-2006; met uitzondering van de
lage aantallen in de eerste helft van de jaren negentig, toen een deel zich had verplaatst naar een
nieuwe vestiging in het havengebied van Zeebrugge, België) namen de aantallen dwergsterns in het
Deltagebied vanaf 2007 toe. In de periode 2007-2014 kwamen er 490-570 paar tot broeden
(uitgezonderd 2010 met 350 paar en 2013 met 740 paar). De laatste drie jaar zijn de aantallen weer
lager; in 2017 werden 364 broedparen vastgesteld. De grootste kolonie in 2017 was gevestigd op de
Hooge Platen (104 paar), Slikken van Flakkee (76) en Markenje (60). Op de Noordzeestranden waren
er in 2017 alleen vestigingen op de Maasvlakte (58 paar) en Neeltje Jans (2). Van de totale deltapopulatie kwam in 2017 52% van alle dwergsterns tot broeden in natuurontwikkelingsgebieden.

Figuur 16. Verspreiding (links) en trend (rechts) van de dwergstern in het Deltagebied in 2017
(Arts et al., 2018b)

Grote stern
Het aantal broedparen van de grote stern in het Deltagebied fluctueert rond de 6000 paar na een
toename in de tweede helft van de jaren negentig. De laatste 2 jaar kwamen ruim 5000 paar tot
broeden. In het noordelijk Deltagebied werd in 2017, in tegenstelling tot het voorgaande jaar, niet
op Markenje gebroed en vestigden alle grote sterns zich op de Scheelhoekeilanden in het Haringvliet
(3175 paar). In de kolonie op de Hooge Platen in de Westerscheldemonding kwamen 2045 paar tot
broeden. In 2017 broedden alle grote sterns in het Deltagebied in natuurontwikkelingsgebieden
(Arts et al., 2018b).
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Figuur 17. Verspreiding (links) en trend (rechts) van de grote stern in het Deltagebied in 2017
(Arts et al., 2018b)

Kluut
De kluut is gedurende de jaren tachtig en negentig toegenomen in het Deltagebied. Na een
maximum in 2003 (3110 broedpaar) volgde een afname. In de periode 2012 t/m 2016 kwamen
tussen 2140 en 2515 paar tot broeden in het Deltagebied. In 2017 werden 2260 broedparen
vastgesteld. Het belangrijkste gebied in 2017 was de Oosterschelde met 735 paar (32% van de totale
deltapopulatie). Andere belangrijke gebieden waren de Voordelta (333 paar, 15%), de

Figuur 18. Verspreiding (links) en trend (rechts) van de kluut in het Deltagebied in 2017
(Arts et al., 2018b)

Westerschelde (220 paar, 11%) en de Biesbosch (163 paar, 7%). In 2017 kwam 60% van alle kluten in
het Deltagebied in natuurontwikkelingsgebieden tot broeden (Arts et al., 2018b).
Noordse stern
Voor de noordse stern ligt het Deltagebied aan de zuidgrens van het broedareaal. De aantallen
noordse sterns in de Delta vertonen regelmatig grote fluctuaties tussen jaren, dat is kenmerkend
voor populaties aan de rand van het verspreidingsgebied. De huidige aantallen zijn hoger dan de
periode vóór 2003. Na twee piekjaren in 2014 en 2015 (95 paar) viel het broedbestand de laatste
twee jaar terug naar iets minder dan 70 paar. In het Grevelingenmeer kwamen 38 paar tot broeden,
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in de Oosterschelde 27 en 1 paar in het Veerse Meer. Hoewel de fluctuerende aantallen anders doen
vermoeden is de noordse stern zeer traditioneel in de keuze van het broedgebied en vinden
broedgevallen vrijwel elk jaar in dezelfde gebieden plaats. In 2017 kwam 41 % van alle noordse
sterns in natuurontwikkelingsgebieden tot broeden (Arts et al., 2018b).

Figuur 19. Verspreiding (links) en trend (rechts) van de noordse stern in het Deltagebied in 2017
(Arts et al., 2018b)

Strandplevier
De broedpopulatie van strandplevier in het Deltagebied is in de afgelopen 35 jaar sterk afgenomen
van ruim 500 paar bij het begin van de tellingen tot een dieptepunt in 2015 (108 paar). In 2016 en
2017 waren de aantallen broedparen weer hoger met respectievelijk 116 en 128 paar. De
belangrijkste gebieden in 2017 waren het Grevelingenmeer (53 paar), Voordelta (27), Oosterschelde
(27) en Westerschelde (16). Opmerkelijk is de toename in de Voordelta van 14 naar 27 paar,
waarvan de helft op recreatiestranden. Ruim een derde kwam in 2017 tot broeden in
natuurontwikkelingsgebieden (Arts et al., 2018b).

Figuur 20. Verspreiding (links) en trend (rechts) van de strandplevier in het Deltagebied in 2017
(Arts et al., 2018b)
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Visdief
In de periode 1979-2007 verdrievoudigde het aantal broedparen in het Deltagebied bijna tot
maximaal 7700. Daarna fluctueerden de aantallen op een lager niveau van ruim 5000 paar; in 20092016 kwamen er in het Deltagebied 4850-5700 paar tot broeden verdeeld over ca. 60 kolonies. In
2017 was het aantal ten opzichte van de twee voorgaande seizoenen iets hoger; er kwamen totaal
5275 paar tot broeden. De grootste kolonies bevonden zich op de Maasvlakte (753 paar), de
Scheelhoekeilanden (367), het Voorland Nummer Een (362), Sluiscomplex Terneuzen (336), Hooge
Platen (330) en Markenje (320 paar). In 2017 kwam 71% van alle visdieven tot broeden in
natuurontwikkelingsgebieden (Arts et al., 2018b).

Figuur 21. Verspreiding (links) en trend (rechts) van de visdief in het Deltagebied in 2017
(Arts et al., 2018b).

In de onderstaande tabel 5 is per soort aangegeven wat de doelaantallen zijn en in hoeverre de
doelaantallen worden bereikt. Verder wordt op basis van de meest recente beschikbare
verspreidingsinformatie per soort aangegeven of de soort nabij de kweeklocaties broedt (Arts et al.,
2018b).
Om een beeld te krijgen van de verspreiding van foeragerende en rustende dieren op- of nabij de
kweeklocaties zijn tevens de resultaten van laagwatertellingen geraadpleegd (Arts et al., 2017b,
tevens opgenomen als bijlage 3). Dit onderzoek wordt nader besproken in de volgende paragraaf
(5.6.1.2).
Voor een selectie van de doelsoorten zijn aan de hand van deze onderzoeksgegevens in bijlage 4
verspreidingskaarten opgesteld. Dit is gedaan voor alle broedvogel-doelsoorten, waarvoor geldt dat
slikken en platen van belang kunnen zijn. Dit betreft de Kluut, de bontbekplevier en de strandplevier.
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aanwijzingsbesluit

RWS, 2016a

Arts et al., 2018b

Arts et al., 2018b

Arts et al., 2018b

Arts et al., 2018b

Arts et al., 2018b

Arts et al., 2018b

Arts et al., 2017b

Arts et al., 2017b

doelaantal

regiodoelstelling deel
Oosterschelde

broedparen
Oosterschelde 2017

broedparen deltagebied
2014

broedparen deltagebied
2015

broedparen deltagebied
2016

broedparen deltagebied
2017

broedplaats nabij
kweeklocaties

rustende/foeragerende
dieren binnen 1 km van
Prinseplaat en 2e Plaat

Verspreidingskaart
opgenomen in bijlage 4

Kluut

b

2000*

803

735

2460

2141

2515

2235

ja

nee

ja

Bontbekplevier

b

100*

68

65

133

131

144

145

ja

ja

ja

Strandplevier

u, v

220*

60

27

126

108

115

128

nee

nee

ja

Grote stern

b

4000*

734

0

6291

6328

5096

5219

nee

nee

nee

Visdief

b

6500*

1109

1475

5691

4851

4942

5273

ja

ja

nee

Noordse stern

b

20

20

27

95

95

69

66

nee

nee

nee

Dwergstern

b

300*

19

20

567

415

440

364

nee

nee

nee

bron

RWS, 2016a

broedvogelsoort

Instandhoudingsdoel

Tabel 5. Overzichtstabel broedvogels met per soort aangegeven de doelstellingen (b= behoud, u= uitbreiding
leefgebied, v= verbetering kwaliteit van het leefgebied), de doelaantallen (zowel regionaal als specifiek voor
de Oosterschelde) en het aantal vastgestelde broedparen uit recente tellingen (Arts et al., 2018b). Verder
wordt op basis van de meest recente beschikbare verspreidingsinformatie per soort aangegeven of de soort
nabij de kweeklocaties broedt (Arts et al., 2018b) en of de soort op of nabij de kweeklocaties is
waargenomen tijdens laagwatertellingen in 2016 en 2017 (Arts et al., 2017b). De waarnemingen van alle
broedvogelsoorten in deze tabel zijn op kaart weergegeven in bijlage 4.

* = Dit betreft geen doelstelling voor de Oosterschelde, maar een regiodoel voor het gehele deltagebied.

5.6.1.2 Niet-broedvogels
De trend van het aantal vogeldagen van watervogels in de Oosterschelde toont de afgelopen drie
seizoenen een licht herstel na een dal in 2012/2013 (Arts et al., 2018a). Ten opzichte van het aantal
vogeldagen van het seizoen 2012/2013 is het totaal aantal vogeldagen met bijna 9% toegenomen.
De trend van de bodemdiereters (benthivoren) in de Oosterschelde is in de afgelopen drie seizoenen
positief. De trend van de planteneters (herbivoren) fluctueert, maar is de laatste vier seizoenen vrij
stabiel. Het aantal vogeldagen van de viseters (piscivoren) fluctueert, dit jaar waren de aantallen
vergelijkbaar met vorig seizoen (Arts et al., 2018a).
Bodemdiereters
De trend van de benthivoren in de Oosterschelde is in de afgelopen drie seizoenen licht positief (Arts
et al., 2018). In het voorbije seizoen was het aantal vogeldagen 8% hoger dan het gemiddelde van de
voorgaande drie seizoenen. Benthivoren zijn in wintermaanden het talrijkst in de Oosterschelde. In
januari werden ruim 116000 benthivoren geteld. De talrijkste benthivoren in de Oosterschelde zijn:
scholekster, bonte strandloper, wulp, zilverplevier, rosse grutto en kanoet. Van deze “top zes” waren
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Zilverplevieren opvallend talrijk in het seizoen 2015/2016, met het grootste aantal vogeldagen in de
laatste 10 seizoenen. zilverplevieren vertonen doorgaans kleinere aantalsverschillen tussen jaren.
Het aantal scholeksters en wulpen was ten opzichte van vorig seizoen vergelijkbaar. De kanoet was
opvallend algemeen met het grootste aantal vogeldagen sinds 2010/2011. Het aantal rosse grutto’s
was vergelijkbaar met voorgaande seizoen. De bonte strandloper laat de laatste jaren een licht
positieve trend zien. Met een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 9% van het aantal vogeldagen
over de afgelopen drie telseizoenen. De opvallende groei van het aantal Bergeenden in het seizoen
2014/2015 stagneerde in 2015/2016, maar zette door in het seizoen 2016/2017. De soort is met
name in de wintermaanden talrijk (Arts et al., 2018a).
Planteneters
De herbivoren zijn het talrijkst in de wintermaanden (Arts et al., 2018a). Het seizoensmaximum in
2016/2017 werd met 73700 al in november bereikt. De aantallen van de herbivoren fluctueert, maar
zijn de laatste vier seizoenen vrij stabiel. De talrijkste herbivoren in de Oosterschelde zijn rotgans,
smient, brandgans, wilde eend en grauwe gans. De trend van de rotgans is overwegend positief. In
de Oosterschelde stabiliseerde het aantal rotganzen in vergelijking met het voorgaande seizoen. Een
soort waarvan de aantallen lager waren dan voorgaande jaren is de brandgans. Bij brandganzen lijkt
meer dan alleen de zachte winter een rol te spelen. Deze soort overwintert in de Oosterschelde in
sterk wisselende aantallen maar de laatste twee seizoenen is het aantal vogeldagen 30% lager dan in
de drie seizoenen daarvoor. Deze afname werd niet alleen in de Oosterschelde vastgesteld maar ook
voor de Zoute Delta als geheel. De smient liet ten opzichte van het vorige seizoen een lichte
toename zien. In de Zoute Delta zijn smienten in zachte en gemiddelde winters minder talrijk dan in
koude winters (Arts et al., 2018a).
Viseters
De piscivoren zijn het talrijkst in het najaar (Arts et al., 2018a). Het seizoensmaximum in 2016/2017
werd bereikt in augustus toen bijna 2200 viseters werden geteld. De verschillen tussen de
wintermaanden zijn klein. De aantallen van de viseters fluctueren sterk tussen jaren, dit jaar echter
waren de aantallen vergelijkbaar met vorig seizoen. De talrijkste piscivoren in de Oosterschelde zijn
middelste zaagbek, fuut, aalscholver, geoorde fuut en lepelaar. De aantallen van de middelste
zaagbek en aalscholver zijn vergelijkbaar met voorgaand seizoen. Bij de kleinere soorten (geoorde
fuut en dodaars) werd een verdere afname geconstateerd. De aantallen viseters van ondiep water
(lepelaar en kleine zilverreiger) namen toe. De lepelaar zelfs tot het hoogste aantal sinds de tellingen
begonnen (Arts et al., 2018a).

Laagwatertellingen
Om een beeld te krijgen van de verspreiding van foeragerende en rustende dieren op- of nabij de
kweeklocaties zijn de resultaten van laagwatertellingen geraadpleegd (Arts et al., 2017b, tevens
opgenomen als bijlage 3). Dit betreft een onderzoek dat in opdracht van de Provincie Zeeland in
2016/2017 door Delta Project Management is uitgevoerd (Arts et al., 2017b). Voor deze
laagwatertellingen zijn in 2016/2017, gedurende een jaar in 4 perioden laagwatertellingen
(vogeltelling tijdens afgaand tij) uitgevoerd in een selectie van gebieden in de Oosterschelde. De
perioden zijn zo gekozen dat een goed beeld wordt verkregen van de verschillende functies van de
laagwatergebieden (droogvallende slikken) voor de watervogels gedurende een jaar. Het gaat om de
situatie in het voorjaar (april-mei), zomer (juni-juli), najaar (augustus-oktober) en in de winter
(november-februari). Vogels verplaatsen zich gedurende het droogvallen van de foerageergebieden.
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Om de functie van het gebied goed te kunnen beschrijven zijn in elke periode op elk traject drie
tellingen uitgevoerd in de periode van hoog- naar laagwater (Arts et al., 2017b).
Tijdens het onderzoek zijn waarnemingen van individuele watervogels of groepen watervogels
ingetekend op veldkaarten (polygonen). Per soort is onderscheid gemaakt tussen rustende vogels,
foeragerende vogels en overig gedrag. Naast vogels zijn mogelijke verstoringen genoteerd, dit
betreft mensen, voertuigen, enz.
De gebruikte telmethode voldoet om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de
laagwaterverspreiding van vogelsoorten en aantallen op de droogvallende slikken in de
Oosterschelde (Arts et al., 2017b). Het uitgevoerde onderzoek is beperkt in de zin dat in ieder
seizoen slechts één dag onderzoek heeft plaatsgevonden. Daar tegenover staat dat ieder onderzocht
deelgebied iedere onderzoeksdag 3 keer is onderzocht, waarbij ervoor is gezorgd dat er een goede
spreiding is over de periode van hoog naar laag water. Daarnaast geldt dat het onderzoek is
uitgevoerd door onderzoekers die veel ervaring hebben met watervogelinventarisaties.
In totaal zijn er binnen het onderzoek ruim 16000 losse waarnemingen gedaan, waarbij in totaal
694.000 vogels zijn geteld. Doordat de gebieden waar de vogels verblijven zijn gedigitaliseerd als
polygonen is het mogelijk ruimtelijke analyse uit te voeren met de verzamelde gegevens. Ook geven
de gegevens hierdoor een goed beeld van het relatieve belang van de verschillende zones en
locaties.
De gegevens worden in deze passende beoordeling niet gebruikt om aanwezigheid van soorten uit te
sluiten. Wel wordt de data gebruikt om in beeld te krijgen wat het relatieve belang van de
voorgenomen kweeklocaties is ten opzichte van de slikken en platen in de ruime omgeving.
Voor een selectie van de doelsoorten zijn aan de hand van deze onderzoeksgegevens in bijlage 4
verspreidingskaarten opgesteld. Dit is gedaan voor alle doelsoorten waarvoor droogvallende platen
van belang kunnen zijn als foerageer- of rustgebied en waarvan de doelaantallen niet worden
gehaald, of waarvan er sprake is van een negatieve trend waardoor de instandhoudingdoelen voor
de toekomst in het geding zijn.
In de onderstaande tabel 6 is per soort aangegeven wat de doelaantallen zijn en in hoeverre de
doelaantallen worden bereikt. Verder wordt per soort aangegeven of deze tijdens de
bovengenoemde laagwatertellingen op- of nabij de kweeklocaties is waargenomen (Arts et al.,
2017b) en of van de soort een verspreidingskaart is opgenomen in bijlage 4.
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aanwijzingsbesluit

aanwijzingsbesluit

Sovon, 2019

Sovon, 2019

Sovon, 2019

Sovon, 2019

Sovon, 2019

Arts et al., 2017b

Arts et al., 2017b

vogelsoort

Instandhoudingsdoel

doelstelling

seizoensgemiddelde
2013/2014

seizoensgemiddelde
2014/2015

seizoensgemiddelde
2015/2016

seizoensgemiddelde
2016/2017

trend sinds 2008

rustende/foeragerende
dieren binnen 1 km van
Prinseplaat en 2e Plaat

Verspreidingskaart
opgenomen in bijlage 4

Tabel 6. Overzichtstabel niet-broedvogels met per soort aangegeven de doelstellingen (b= behoud, u=
uitbreiding leefgebied, v= verbetering kwaliteit van het leefgebied), de doelaantallen en het vastgestelde
seizoensgemiddelden uit recente tellingen (Arts et al., 2018b). Verder wordt op basis van de meest recente
beschikbare verspreidingsinformatie per soort aangegeven of de soort op- of nabij de kweeklocaties is
waaargenomen tijdens laagwatertellingen in 2016 en 2017 (Arts et al., 2017b). De waarnemingen van
doelsoorten waarvan de doelaantallen in 2016/2017 niet werden gehaald (rood gemarkeerd de tabel) zijn
op kaart weergegeven in bijlage 4.

Aalscholver

b

360

367

322

322

387

0

ja

nee

Bergeend

b

2900

1800

2460

2400

2803

+

ja

ja

Bontbekplevier

b

280

318

274

243

282

0

ja

ja

Bonte strandloper

b

14100

15477

15691

16423

17571

0

ja

nee

Brandgans

b

3100

9542

8714

8396

8015

~

nee

nee

Brilduiker

b

680

164

160

133

126

+

nee

nee

Dodaars

b

80

74

80

63

87

--

ja

nee

Drieteenstrandloper

b

260

495

450

848

444

-

nee

nee

Fuut

b

370

267

271

351

355

~

ja

nee

Goudplevier

b

2000

1409

1694

3186

2048

~

nee

nee

Grauwe gans

b

2300

3336

2613

3316

3273

~

ja

nee

Groenpootruiter

b

150

66

72

84

169

~

ja

nee

Kanoetstrandloper

b

7700

3677

3678

5252

5970

0

nee

ja

Kievit

b

4500

3871

4062

5124

3321

0

nee

ja

Kleine zilverreiger

b

20

26

52

65

62

0

ja

nee

Kleine zwaan

b

geen
opgave

?

?

?

?

nee

nee

Kluut

b

510

609

572

642

636

0

nee

nee

Krakeend

b

130

221

233

267

228

~

nee

nee

bron
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aanwijzingsbesluit

aanwijzingsbesluit

Sovon, 2019

Sovon, 2019

Sovon, 2019

Sovon, 2019

Sovon, 2019

Arts et al., 2017b

Arts et al., 2017b

vogelsoort

Instandhoudingsdoel

doelstelling

seizoensgemiddelde
2013/2014

seizoensgemiddelde
2014/2015

seizoensgemiddelde
2015/2016

seizoensgemiddelde
2016/2017

trend sinds 2008

rustende/foeragerende
dieren binnen 1 km van
Prinseplaat en 2e Plaat

Verspreidingskaart
opgenomen in bijlage 4

Kuifduiker

b

8

22

21

16

30

~

nee

nee

Lepelaar

b

30

89

133

152

219

++

ja

nee

Meerkoet

b

1100

458

572

526

701

~

nee

nee

Middelste zaagbek

b

350

340

324

378

421

~

ja

nee

Pijlstaart

b

730

419

668

768

796

+

nee

nee

Rosse grutto

b

4200

4691

5183

4879

4515

0

nee

nee

Rotgans

b

6300

7130

9046

8152

8792

+

ja

nee

Scholekster

b

24000

20182

19625

19412

21452

-

ja

ja

Slobeend

b

940

594

704

927

1009

~

nee

nee

Smient

b

12000

7530

7415

7598

8245

-

ja

nee

Steenloper

b

580

836

885

713

785

-

ja

nee

u, v

50

18

23

13

9

--

nee

ja

Tureluur

b

1600

1268

1382

1395

1577

-

ja

ja

Wilde eend

b

5500

5287

4859

5041

4910

0

ja

nee

Wintertaling

b

1000

1243

1507

2269

1428

~

nee

nee

Wulp

b

6400

13767

13958

13775

14359

+

ja

nee

Zilverplevier

b

4400

4932

5266

4502

5594

0

ja

nee

Zwarte ruiter

b

310

125

154

161

161

-

ja

ja

bron

Strandplevier
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5.6.2 Vogels: Relatief belang van de kweeklocaties
De platen waar de off-bottom kweeksystemen worden geplaatst worden door diverse vogelsoorten
gebruikt als rust- en foerageergebied. De mate waarop effecten kunnen optreden is sterk afhankelijk
van de mate waarin de betreffende platen van belang zijn voor de vogels in de omgeving. Dit hangt
samen met de geschiktheid van de locatie ten opzichte van de alternatieven in de omgeving.
De mate van geschiktheid wordt mede bepaald door factoren als ligging ten opzichte van
broedgebieden en hoog water vluchtplaatsen (HVP’s) en biotoopkenmerken (zoals droogvalduur,
steilheid, korrelgrootte en bodemleven). Daarnaast speelt de aanwezigheid van verstoringsbronnen
een belangrijke rol.
In de volgende paragrafen 5.6.2.1 tot en met 5.6.2 wordt aan de hand van diverse factoren
besproken wat het relatieve belang is van de kweeklocaties voor vogels in het algemeen en voor
steltlopers in het bijzonder. In paragrafen 5.6.3 en 5.6.4 worden de effecten per doelsoort nader
besproken.
5.6.2.1 Belang van locaties op basis van ligging en biotoop-kenmerken
Behalve de aanwezigheid van foerageer areaal met voldoende droogvalduur kunnen in bepaalde
delen beperkingen optreden voor de draagkracht voor vogels door andere factoren. Hoewel
hiernaar geen onderzoek is gedaan, weten we dat zaken als verstoring (door mensen of door
predatoren), lange vliegafstanden tot HVP’s (wat hoge energetische kosten met zich meebrengt) of
een lage voedseldichtheid, bijvoorbeeld door een lage productiviteit van een deelgebied of door een
hoge dynamiek van de bodem waardoor langlevende soorten zich er niet kunnen vestigen, effect
kunnen hebben op de verspreiding en verdeling van vogels over het gebied. Vogels zijn dan ook in de
praktijk niet evenredig verdeeld over het gebied. Bepaalde gebieden zijn rijker aan vogels dan
andere delen (De Ronde et al., 2013).
Rekeninghoudend met bovengenoemde factoren zijn binnen de Oosterschelde door
gebiedsdeskundigen op basis van expertjudgement, kerngebieden voor steltlopers aangewezen (De
Ronde et al., 2013). Het belangrijkste criterium voor de keuze van kerngebieden is de aanwezigheid
van een fors areaal met lange droogvalduur (40-80%). Andere criteria zijn: relatief weinig verstoring,
relatief grote stabiliteit (gebieden met zeer hoge erosiesnelheden vallen er buiten), geen
hoogdynamische gebieden waar zich over het algemeen weinig voedsel bevindt (De Ronde et al.,
2013).
Het totale oppervlakte van de kerngebieden (± 5300 hectare) is een kleine helft (45 %) van het totale
areaal aan platen en slikken binnen de Oosterschelde (De Ronde et al., 2013). Deze kerngebieden
liggen verspreid over de Oosterschelde en herbergen 80 á 90% van de steltloperaantallen in de
Oosterschelde (De Ronde et al., 2013).
De gekozen locaties voor de off-bottomoesterkweek liggen op ruime afstand (meer dan 4 kilometer)
van deze kerngebieden (zie Figuur 22 ). Hieruit volgt dat de voorgenomen locaties voor off-bottom
kweek deel uitmaken van het areaal aan platen en slikken dat 55 % van het totaalareaal in beslag
neemt, maar door diverse factoren slechts 10 tot 20% van de steltloperaantallen herbergt.
Verder zijn de locaties zo gekozen dat de grootste delen van de Prinseplaat en 2e plaat vrijgehouden
worden van systemen (zie figuur 23).
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Figuur 22. Kerngebieden (licht groen) van foerageerplaatsen waar de overgrote meerderheid van alle
steltlopers in de Oosterschelde van afhankelijk is (De Ronde et.al., 2013). De ligging van de nieuwe locaties
voor off-bottom oesterkweek (Prinseplaat en 2e Plaat) is hierop met blauw aangegeven.
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Figuur 23. De ligging van de nieuwe locaties voor off-bottom oesterkweek (Prinseplaat en 2e Plaat) Ten
opzichte van TBB-gebieden in de omgeving (oranje gearceerd en gelabeld). De ligging van bestaande
schelpdierpercelen is weergegeven met rode contouren. Als ondergrond is een geomorfologische kaart van
de Oosterschelde van Rijkswaterstaat uit 2016 gebruikt. De licht roze kleur staat voor “laag energetische
plaat” en de donker roze kleur staat voor “hoog energetische plaat” (RWS, 2016c).

5.6.2.3 Bestaande verstoringsbronnen
Er vinden op en rond de betreffende platen in de huidige situatie jaarrond diverse activiteiten plaats.
De regelmatige aanwezigheid van verstoringbronnen kan ervoor zorgen dat dieren een locatie gaat
vermijden (waardoor het gebied voor deze dieren niet of in mindere mate van belang is; De Ronde
et al., 2013). Daarnaast is het mogelijk dat er gewenning optreedt, waardoor de
verstoringsgevoeligheid afneemt (Henkens et al, 2012 en referenties hierin). Beide verschijnselen
leiden ertoe dat bij een hoog autonoom verstoringsniveau de kans op negatieve effecten door de
introductie van een nieuwe verstoringsbron lager is dan bij een laag autonoom verstoringniveau.
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de autonome verstoringsbronnen. In paragrafen
5.6.3 en 5.6.4 worden de potentieële effecten per doelsoort besproken.
Schelpdierkweek
De nieuwe locaties maken geen deel uit van bestaande oesterkweekpercelen (bodempercelen),
maar liggen wel dicht tegen bestaande litorale kweekpercelen (zowel mossel- als
oesterkweekpercelen). De reguliere oester- en mosselkweek op de percelen is middels het
beheerplan vrijgesteld van een NBwet-vergunningplicht en getoetst in de Nadere Effectenanalyse
fase II (NEA: Royal Haskoning et al, 2011). Activiteiten ten behoeve van reguliere oesterkweek op de
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percelen dienen zich te houden aan alle voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in de Akten
van verhuring van visrecht voor oesterpercelen in de Oosterschelde. Het betreden van de platen
voor inspectie van de bestanden en voor het rapen van oesters maken tevens deel uit van de
reguliere visserijactiviteiten. Ook op mosselpercelen die grenzen aan de voorgenomen off-bottom
oesterkweeklocatie op de Prinsplaat worden oesters geraapt (door de huurder van het perceel zelf,
of met schriftelijke toestemming van de huurder).
In principe is oester- en mosselvisserij op de percelen toegestaan van maandag tot en met vrijdag
tussen een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang en op zaterdag van
zonsopgang tot 12.00 uur. Dit heeft geen significant negatief effect op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Oosterschelde, conform de NEA en het beheerplan Natura
2000-gebied Oosterschelde (RWS, 2016a).
De geplande kweeklocaties bevinden zich tevens in de buurt van de haven van Yerseke. Dit is een
gebied waar vrijwel dagelijks vaarbewegingen plaats vinden in verband met werk op de percelen en
ook recreatievaart plaatsvindt.

Figuur 24. Verspreiding van de vaarintensiteit in de Oosterschelde zoals bepaald via een simulatie met het
recreatiemodel MASOOR (onderdeel van PARENA) (Henkens et al., 2012).

Pierensteken
Op de plaat tussen de Prinseplaat en de 2e Plaat is een vaste pierensteeklocatie (Henkens et al.,
2012). Dit perceel wordt gepacht door Sportvisserij Zuidwest Nederland. Ook op andere platen en
langs de stranden wordt pieren gestoken (Arts et al., 2017b en persoonlijke waarneming). Het
spitten van zeeaas is in het Natura 2000 Beheerplan voor de Oosterschelde beoordeeld (RWS,
2016a) en vrijgesteld van een Wnb-vergunning, onder voorwaarden.
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Figuur 25. Locaties voor zwemmen, duiken en pieren steken in de Oosterschelde (Henkens et al., 2012). De
globale ligging van de off-bottom kweeklocaties zijn weergegevens met blauwe stippen.

Recreatie
Rond de platen wordt, vooral in de zomer veel gerecreëerd. Het fietspad op de dijk langs de
Prinseplaat wordt ook in de winter regelmatig bezocht door fietsers en wandelaars. Ook aan de voet
van de dijk wordt jaarrond regelmatig gewandeld en honden uitgelaten.
In de zomer wordt ook op de platen gerecreëerd. Bij mooi weer varen recreanten vanuit Yerseke
naar de droogvallende platen, waarbij de platen ook regelmatig worden betreden (zie b.v. Figuur
26). De 2e Plaat kan alleen worden bereikt met boten, de Prinseplaat is bij laag water ook te voet te
bereiken. Betreding van de Prinseplaat is daarmee nog laagdrempeliger.

Figuur 26. Recreatie op de platen bij Yerseke in de zomermaanden (bron: www.pzc.nl). Beide
droogvallende delen op de foto betreffen delen van de 2e Plaat.
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Nabij de Prinsenplaat is een bekende zwemplek en duikplek (zie figuur 25) en in het hoogseizoen is
het gemiddelde aantal bootpassages rond de Prinseplaat en rond de 2e Plaat ca. 75-150 per dag (zie
figuur 24).
Tijdens de laagwatertellingen zijn op- en rond de platen binnen een straal van 500 meter van de
kweeklocaties de volgende “verstoringsbronnen” waargenomen (Arts et al., 2017b):
- Wandelaar (1x in voorjaar en 3x in zomer)
- Mens (2x in zomer, 1x in najaar)
- Schelpdierzoeker (3x in zomer)
- Zonnebader (1x in zomer)
- Vaartuig (1x in zomer)

Figuur 27. Hond en foeragerende scholeksters op droogvallende plaat, met Prinseplaat op de achtergrond
(foto februari 2019)

De hoge mate van verstoring zorgen ervoor dat de platen in mindere mate geschikt zijn voor
verstoringsgevoelige vogels. Naarmate het autonome verstoringsniveau bij de platen hoger wordt,
neemt het belang van deze platen voor vogels af (De Ronde et al., 2013).

5.6.2.4 Aanwezigheid van vogels op en rond de platen.
Tijdens de laagwatertellingen die in 2016/2017 zijn uitgevoerd zijn diverse vogelsoorten binnen een
straal van 1000 m rond de Prinseplaat en 2e Plaat waargenomen (Arts et al., 2017b, tevens verwerkt
in tabellen 5 en 6: De gevolgde methode voor de laagwatertellingen en de volledigheid van de data
is in meer detail besproken in paragraaf 5.6.1.2).
Het betreft de volgende broedvogelsoorten:
-

Bontbekplevier.
Visdief.

En de volgende niet-broedvogelsoorten:
-

Aalscholver
Bergeend
Bontbekplevier (tevens broedvogel)
Bonte strandloper
Dordaars
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-

Fuut
Grauwe gans
Groenpootruiter
Kleine zilverreiger
Lepelaar
Middelste zaagbek
Rotgans
Scholekster
Smient
Steenloper
Tureluur
Wilde eend
Wulp
Zilverplevier
Zilvermeeuw
Zwarte ruiter

Voor al deze soorten geldt dat de waarnemingen van de soorten zich duidelijk buiten de Prinseplaat
en 2e Plaat concentreren. Voor de meeste soorten zijn de concentraties te vinden rond de platen bij
de Zankreek, de slikken van Dortsman en/of de platen rond de schorren bij Rattekaai en bij
Stroodorpepolder (zie ook bijlage 4).
Op grond van de tellingen kan niet worden uitgesloten dat de beoogde off-bottom kweeklocaties
ook door andere vogelsoorten worden gebruikt. De dataset is echter wel uitvoerig genoeg om een
beeld te geven van het relatieve belang van de locaties ten opzichte van platen in de omgeving.
Kijkend naar de aantallen vogels die de Prinseplaat en 2e Plaat bezoeken is het belang van deze
platen ten opzichte van de platen in de omgeving ook erg beperkt (zie onderstaande figuur 28 en de
verspreidingskaarten voor losse soorten in bijlage 4).

Figuur 28. Visuele weergave van de totale aantallen vogels op locatie (voor alle doelsoorten): hoe groter de
punten, hoe groter de aantallen vogels die er zijn waargenomen. Gele stippen betreffen waarnemingen uit
de periode maart tot en met oktober, blauwe stippen betreffen waarnemingen uit november-februari (bron
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data: Arts et al., 2017b).

Op bovenstaande kaart is te zien dat rond de kweeklocaties diverse waarnemingen zijn gedaan van
doelsoorten, maar dat de grootste concentraties zich rond de Zandkreek (boven Wilhelminadorp),
rond de Slikken van Dortsman (nabij Stavenisse) en rond de schorren bij Stroodorpepolder en bij
Rattekaai (van Krabbendijke tot nabij de Oesterdam) bevinden.
In bijlage 4. zijn de waarnemingen per soort weergegeven van een selectie van doelsoorten. Het
betreft:
- alle broedvogeldoelsoorten waarvoor platen van belang kunnen zijn als foerageerof rustgebied (zie tabel 5)
- de niet-broedvogeldoelsoorten waarvoor platen van belang kunnen zijn en
waarvoor de doelaantallen niet worden gehaald of onder druk staan door een
negatieve trend (zie tabel 6).
In de volgende paragrafen 5.6.3 en 5.6.4 wordt, mede aan de hand van deze verspreiding, besproken
welke effecten op deze soorten kunnen optreden.
5.6.2.5 Conclusie relatief belang van de locaties
De locaties voor de off-bottom oesterkweek hebben een gezamelijke oppervlakte van 50 ha. Dit is ca
0,4 % van het totale areaal aan platen (van 11.777 ha) (De Ronde et al., 2013). Daarnaast geldt dat
steltlopers niet gelijk verdeeld zijn over de platen: 80 - 90 % van de steltlopers wordt waargenomen
binnen de zogenaamde kerngebieden (De Ronde et al., 2013). Deze kerngebieden beslaan
gezamenlijk ca 45% van het totaal areaal aan droogvallende platen en liggen op ruime afstand van
de voorgenomen off-bottom oesterkweeklocaties (zie figuur 22). Indien de off-bottomoesterkweeklocaties volledig ongeschikt raken voor alle doelsoorten zou dit betekenen dat hiermee
0,4% van het totaal areaal aan droogvallende platen onbruikbaar zou raken.
Aangezien dit areaal echter geen deel uitmaakt van de kerngebieden, maakt het deel uit van de 55%
van droogvallende platen die gezamenlijk minder dan één vijfde van de foerageerwaarde voor
steltlopers vormen (zie ook paragraaf 5.6.2.1). Hieruit volgt dat, indien de locaties volledig
onbruikbaar raken door de werkzaamheden, dit zou leiden tot een verlies minder dan 0,1 % van de
foerageerwaarde aan droogvallende platen binnen de Oosterschelde. Gezien de grote natuurlijke
fluctuaties in de vogelaantallen is het uitgesloten dat een dergelijke afname meetbare effecten heeft
op het vogelbestand.
Daarnaast geldt dat de locaties door de aanwezigheid van diverse autonome verstoringsbronnen
reeds beduidend minder geschikt zijn als foerageer- en rustgebied dan veel andere platen in de
omgeving met een vergelijkbare hoogte en dynamiek.
Verder is het zeer onwaarschijnlijk dat de activiteiten leiden tot het volledig ongeschikt raken van de
gebruikte locaties. Voor een deel van de doelsoorten, waaronder scholekster, wulp, groenpootruiter
en tureluur, kan het zijn dat de systemen weinig effect hebben of zelfs een aantrekkende werking
hebben (Atkins, 2012; Hilgerloh et at, 2001). Andere soorten zoals aalscholver en diverse
meeuwensoorten lijken de systemen ook te gebruiken als rustplaatsen (Atkins, 2012; zie ook
paragraaf 5.5.1).
Het is echter wel mogelijk dat bij lokale concentraties van specifieke vogelsoorten effecten optreden
op deze soorten. Dit geldt met name voor soorten die sterk aan een locatie gebonden zijn en
daardoor niet goed uit kunnen wijken naar alternatieve foerageergebieden. Deze beperkte
mogelijkheid tot uitwijken geldt hoofdzakelijk voor vogels die in de directe omgeving van de
voorgenomen kweeklocaties broeden, zoals de kluut, de bontbekplevier en de visdief.
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Voor alle doelsoorten die rond de kweeklocaties zijn waargenomen geldt echter dat er beduidend
grotere concentraties zijn waargenomen rond de Zandkraak, rond de Slikken van Dortsman en/of
rond de schorren bij Stroodorpepolder en bij Rattekaai.
Gelet op bovenstaande kan daarom geconcludeerd worden dat er geen doelsoorten zijn waarvoor
de twee off-bottom kweeklocaties van groot belang zijn. Bovendien zijn er in de nabije omgeving
voldoende alternatieve foerageer- en rustlocaties, die ook reeds in grotere mate door de
verschillende doelsoorten worden gebruikt.
Effecten op broedende en op foeragerende vogelsoorten wordt in paragrafen 5.6.3 en 5.6.4 nader
besproken.

5.6.3 Vogels: verstoring broedvogels
Voor de broedgebieden geldt een verstoringafstand van 500 meter (Jongbloed et al., 2009).
Binnen 500 meter van de locatie is één gebied aanwezig dat geschikt is als broedgebied voor
kustbroedvogels waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd (kluut, bontbekplevier,
strandplevier, grote stern, visdief, Noordse stern en dwergstern, zie paragraaf 4.2). Dit betreft de
inlaag “Koude- en Kaarspolder”. In de Koude- en Kaarspolder zijn in 2017 diverse van de hierboven
genoemde broedvogeldoelsoorten broedend waargenomen: kluut (26 broedpaar), bontbekplevier (2
broedpaar) en visdief (44 broedpaar) (Arts et al., 2018b). De minimale afstand van dit broedgebied tot
de de dichtstbijzijnde off-bottom-oesterkweeklocatie (de Prinseplaat) is 260 meter (opgemeten in
QGIS). Het gebied ligt echter achter een hoge dijk (ca. 7 meter boven NAP), waardoor het gebied
geheel aan het gezicht onttrokken is.
De kweekactiviteiten op de platen leiden daarmee niet tot visuele verstoring van het broedgebied.
Door de ruime afstand tussen de kweeklocatie en het broedgebied, de tussenliggende dijk en de
beperkte productie van geluid en trillingen kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden leiden
tot directe verstoring van broedende vogels (op het nest).
Het is echter voor broedende vogels vaak wel van belang om geschikt foerageergebied in de
omgeving beschikbaar te hebben. Verstoring van foeragerende dieren van nabij broedende
vogelsoorten kan daarmee het broedsucces beïnvloeden indien er hierdoor onvoldoende geschikt
(en goed bereikbaar) foerageergebied overblijft.
Effecten op foerageermogelijkheden en rustplaatsen voor vogels (zowel broedvogels als nietbroedvogels) worden nader besproken in de volgende paragrafen. Hierbij wordt voor de soorten
waarvoor broedvogeldoelen zijn opgenomen apart besproken of de activiteit door effecten op
foerageer- en rustgebied negatieve effecten op broedlocaties kan hebben.

5.6.4 Vogels: verstoring foeragerende en rustende vogels
Voor de soorten die op en rond de platen foerageren kunnen de activiteiten en de geplaatste offbottom systemen tot verstoring leiden.
Een Ierse studie naar effecten van oesterkweekactiviteiten op in het litoraal geplaatste tafels (Atkins,
2012) liet zien dat meetbare verstoring door activiteiten van kwekers slechts af en toe geobserveerd
werd en meestal klein was (vogels vlogen op en landen weer dichtbij). De aanwezigheid van tafels
had een positief of neutraal effect op de scholekster, tureluur, steenloper, wulp, rotgans,
stormmeeuw, zwartkopmeeuw en zilvermeeuw, en een negatief effect op bonte strandloper, rosse
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grutto, zilverplevier, kanoet, bergeend, bontbekplevier, kievit, drieteenstandloper, grutto en grote
mantelmeeuw. De soorten die een neutrale of positieve reactie hadden op oesterkweektafels zijn
soorten die in kleine groepen foerageren, zoals (steenloper) of als sterk verspreide individuen of
losse groepen (scholekster, wulp, groenpootruiter en tureluur). De soorten die een negatieve
respons vertoonden zijn voornamelijk soorten die dicht opeen in grote groepen foerageren (kanoet,
drieteenstrandloper, bonte strandloper, grutto en rosse grutto, en in mindere mate bontbekplevier).
Atkins (2012) geeft aan dat de negatieve respons te maken kan hebben met het gedrag van de
vogels. De tafels zouden het groepsgedrag kunnen beïnvloeden doordat individuen in grote groepen
moeilijker contact kunnen houden als ze verdeeld raken over meerdere rijen tafels.
Net als in de studie in Ierland worden op de Prinseplaat en 2e Plaat oesters op tafels in het litoraal
van een estuarium geplaatst. Daarnaast zijn alle beschermde vogelsoorten van deze locaties,
afgezien van de kluut, lepelaar, grauwe gans en brandgans, opgenomen in de Ierse studie. De Ierse
kwekers benaderen hun opstellingen vanaf de kant met tractoren. De Nederlandse kwekers komen
met schepen vanaf het water. De beïnvloeding van de foeragerende vogels zal dus minder zijn op de
voorgenomen locaties in de Oosterschelde. Ondanks dat externe beïnvloeding per locatie
verschillend kan zijn, en mogelijk dus ook het gedrag van de vogels, geven de resultaten uit de Ierse
studie slechts een indicatie voor mogelijk effecten.
In de onderstaande tekst worden de effecten van de off-bottom oesterkweeksystemen op de
Prinseplaat en op de 2e Plaat nader besproken. Bij deze bespreking wordt onderscheid gemaakt
tussen twee groepen:
-

soorten die in het open water rusten en/of foerageren
soorten die op of direct langs droogvallende platen foerageren.

Dit onderscheid wordt gemaakt vanwege de grote verschillen in schaal en aard van de effecten die
de voorgenomen activiteit op deze groepen kan hebben.
Vogels die vooral in het open water rusten en/of foerageren
Voor vogels die duikend hun voedsel bemachtigen kan tijdelijke verstoring optreden door de af- en
aanvarende boten en/of ten gevolge van de aanwezigheid van mensen en systemen op de platen.
Het betreft de volgende doelsoorten (soorten die zijn aangewezen als broedvogelsoort zijn
gemarkeerd met een *):
A004 Dodaars
A007 Kuifduiker
A037 Kleine zwaan
A051 Krakeend
A053 Wilde eend
A056 Slobeend
A069 Middelste Zaagbek
A191 Grote stern*
A194 Noordse Stern*

A005 Fuut
A017 Aalscholver
A050 Smient
A052 Wintertaling
A054 Pijlstaart
A067 Brilduiker
A125 Meerkoet
A193 Visdief*
A195 Dwergstern*

Op grond van de hoogwatertellingen 2013-2017 (data servicedesk RWS) komen de volgende in het
water foeragerende doelsoorten voor nabij de Prinseplaat en 2e Plaat: aalscholver, dodaars, fuut,
bergeend, brilduiker, krakeend, meerkoet, middelste zaagbek, slobeend, smient, wilde eend en
wintertaling. Alle soorten zijn voornamelijk in de winterperiode aanwezig (data servicedesk RWS)
terwijl de kweekactiviteiten voornamelijk vanaf voorjaar tot najaar zijn (zie Tabel 2). Voor de vogels
die op het open water verblijven zal de verstoring minimaal zijn, aangezien zij ruime mogelijkheden
hebben om bij verstoring in de omgeving een alternatieve verblijfplaats te vinden.
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Zoals in paragraaf 5.5. is aangegeven, zijn de activiteiten rond de kweek van oesters in off-bottom
systemen locatiegebonden en beperkt in de tijd (vrijwel alleen tijdens laag water). Tijdens hoog
water zijn er vrijwel geen activiteiten op de percelen (zie paragraaf 2.2.3).
Indien deze soorten op de percelen foerageren is dat bij voldoende water (dus voornamelijk tijdens
hoogwater). Daarnaast geldt voor deze soorten dat er ruimschoots voldoende uitwijkmogelijkheden
zijn om verstoringsbronnen te ontwijken.
De vormgeving van de manden en zakken is zodanig dat vogelsoorten welke al duikend hun voedsel
bemachtigen er niet in verstrikt kunnen raken. Bij eerdere proeven met off-bottom oesterkweek
(b.v. bij YB 74/ de Slikken van Kats en in de Zandkreek) is ook nooit melding gemaakt van verstrikt
geraakte/verdronken vogels. Om verstrikking/verdrinking van vogels verder uit te sluiten zullen de
systemen tijdens elk bezoek worden gecontroleerd op vogelslachtoffers. Indien deze worden
aangetroffen wordt dit geregistreerd en gerapporteerd (zie ook paragraaf 6.3).
Voor bovenstaande vogelsoorten die vooral in het open water rusten en/of foerageren geldt dan
ook dat significante effecten als gevolg van verstoring of door de aanwezigheid van de systemen
kunnen worden uitgesloten. De activiteit vormt voor deze soorten dan ook geen beperking voor het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.
De systemen kunnen, net als b.v. mosselzaadinvanginstallaties en mosselhangcultures, zelfs een
aantrekkende werking op vis hebben, vanwege de beschutting die de systemen bieden onderwater,
en daarmee ook een positief effect op visetende vogels.
Vogelsoorten die op of direct langs droogvallende platen rusten en/of foerageren
Verder treedt mogelijk verstoring van vogels op als gevolg van de werkzaamheden rond de offbottom systemen, met name de vogelsoorten die op- of dicht langs de randen van slikken en platen
rusten of foerageren. Dit betreft de volgende soorten (soorten die zijn aangewezen als
broedvogelsoort zijn gemarkeerd met een *):
A026 Kleine zilverreiger
A043 Grauwe gans
A046 Rotgans
A130 Scholekster
A137 Bontbekplevier*
A140 Goudplevier
A142 Kievit
A144 Drieteenstrandloper
A157 Rosse grotto
A161 Zwarte ruiter
A164 Groenpootruiter

A034 Lepelaar
A045 Brandgans
A048 Bergeend
A132 Kluut*
A138 Strandplevier*
A141 Zilverplevier
A143 Kanoetstrandloper
A149 Bonte strandloper
A160 Wulp
A162 Tureluur
A169 Steenloper

Voor deze soorten geldt dat ze kunnen worden verstoord tijdens het foerageren en dat een kleiner
deel van de Prinseplaat en de 2e Plaat beschikbaar blijft als rust- of foerageergebied. De gemiddelde
afstand waarbij volgens Krijgsveld et al. (2008) vluchtgedrag van foeragerende steltlopers kan
optreden is 125 meter. De doelsoorten die op slikken en platen foerageren betreffen voornamelijk
de subgroep scholeksters, kluten en plevieren, voor deze subgroep geldt een gemiddelde
verstoringsafstand van 100 meter (tabel 4.4 in Krijgsveld et al., 2008). Livezey et al (2016) geeft over
het algemeen een lagere verstoringsafstand (96 m voor scholeksters t.o.v. een gemontoriseerd
snelbewegend vaartuig), maar komt voor steltlopers (scholekster, kluten en plevieren) ook rond de
100 m op basis van voorzorg.
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Ondanks dat het ca 50 ha betreft, betreft het een relatief kleine afname van een groot areaal (ca
0,4%) van het totale beschikbare areaal aan platen en slikken in de Oosterschelde (ca.11.777 ha; De
Ronde et al., 2013). Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat de locaties ten opzichte van
andere slikken en platen in de omgeving door diverse factoren van zeer beperkt belang zijn voor
steltlopers (zie paragraaf 5.6.2). Hierdoor zijn de effecten die kunnen optreden door de activiteiten
op de beoogde locaties ook zeer beperkt. Daarnaast geldt dat het heel goed mogelijk is dat voor een
deel van de soorten negatieve effecten uitblijven (zie paragraaf 5.5).
Voor het grootste deel van de vogelsoorten die op slikken en platen rusten en/of foerageren geldt
dat de doelaantallen worden gehaald (zie tabellen 5 en 6) en dat de trend niet zodanig negatief is
dat het behalen van de doelaantallen in de toekomst in het geding is. Voor deze soorten geldt,
gezien het beperkte belang van de betreffende platen (zie paragraaf 5.6.2) en de beperkte kans op
negatieve effecten (zie paragraaf 5.5), dat de activiteit geen bedreiging vormt voor het behalen van
de instandhoudingsdoelen.
Voor een aantal doelsoorten geldt echter dat doelaantallen niet worden gehaald en/of dat de
doelaantallen door benadering van doelaantallen en door een negatieve trend op termijn niet
gehaald dreigen te worden. Van deze soorten wordt in de onderstaande tekst besproken in hoeverre
verstoring door de voorgenomen kweekactiviteit een bedreiging vormt voor het behalen van de
gestelde doelaantallen. Dit betreft de volgende vogelsoorten (soorten die zijn aangewezen als
broedvogelsoort zijn gemarkeerd met een *):
-

Bergeend
Bontbekplevier*
Scholekster
Strandplevier*
Kanoetstrandloper
Kievit
Zwarte ruiter
Tureluur
Zwarte ruiter

In aanvulling op de bovengenoemde soorten wordt ook de kluut besproken. Dit vanwege de
nabijgelegen broedlocatie (in de Koude- en Kaarspolder) gecombineerd met het mogelijke gebruik
van slikken en platen als foerageergebied.
De genoemde getallen in de onderstaande teksten zijn vrijwel allemaal terug te vinden in de tabellen
5 en 6. De bronnen die bij deze gegevens horen zijn eveneens terug te vinden in deze tabellen. In het
algemeen geldt dat de onderstaande informatie afkomstig is uit het aanwijzingsbesluit (dit geldt
voor de doelgetallen) en uit Arts et al (2017b, 2018a en 2018b). De meest recente en bruikbare
telgegevens van foeragerende en rustende vogels op droogvallende slikken en platen zijn afkomstig
uit de laagwatertellingen van 2016/2017 (Arts et al., 2017b). De aard en de volledigheid van deze
gegevens wordt besproken in paragraaf 5.6.1.2.
Kluut
Voor de kluut zijn zowel broedvogeldoelen als niet-broedvogeldoelen gesteld.
Broedvogeldoel:
Voor de broedvogeldoelen geldt dat het regiodoel ruim worden gehaald (doel: 2000 broedpaar;
geteld: 2260 broedpaar). Binnen een staal van 500 meter rond de Prinseplaat en de 2e Plaat is de
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Koude- en Kaarspolder het enige gebied dat geschikt broedbiotoop vormt voor de kluut. In de
Koude- en Kaarspolder zijn in 2017 26 broedpaar waargenomen. Verstoring van broedende (op het
nest zittende) kluten is uitgesloten aangezien dit gebied op ruim 260 meter van de percelen achter
een 7 meter hoge dijk ligt (zie paragraaf 5.6.3.). Binnen de Koude- en Kaarspolder zijn tevens goede
foerageergelegenheden aanwezig voor kluten. Ook zijn er diverse andere binnendijkse
vogelgebieden in de nabijheid aanwezig die geschikt foerageergebied vormen (zoals bijvoorbeeld de
Yerseke Moer en de Kapelsche Moer). Zowel binnen de Koude- en Kaarspolder als binnen de Yerseke
Moer worden zowel veel broedende als foeragerende kluten waargenomen (dhr. W. Castelijns,
Zeeuws Landschap, pers. com.). Ook op waarneming.nl zijn binnen deze gebieden diverse
waarnemingen van broedende en foeragerende kluten ingevoerd.
Niet-broedvogeldoel:
Het niet-broedvogeldoel voor de kluut wordt binnen de Oosterschelde vrij ruim gehaald (doel: 510,
geteld: 636). Buiten de broedperiode zijn kluten minder gebonden aan een vaste locatie en hebben
daarmee meer de gelegenheid om de meest geschikte foerageer- en rustgebieden op te zoeken.
De kluut wordt jaarrond rond de Oosterschelde waargenomen, met een piek rond mei (Arts et al,
2018a). Een belangrijk gebied voor de kluut ligt rond Plan Tureluur (Flaauwers- en Wevers inlaag op
Schouwen-Duiveland) (Arts et al., 2018b).
Effecten op foerageer- en rustmogelijkheden:
Voor zowel broedvogels als niet-broedvogels geldt dat geschikte foerageer- en rustgebieden van
belang zijn voor het behalen van de gestelde doelen.
Buitendijks zijn er diverse platen die door factoren als langere droogvalduur, groter- en flauwer
verloop in diepte, en lagere verstoring geschikter foerageergebied vormen dan de Prinseplaat en 2e
Plaat (zie paragraaf 5.6.2). Dit betreft onder andere de platen rond de schorren van Rattekaai, de
Slikken van Dortsman en de Zandkreek. Tijdens de laagwatertellingen zijn binnen een straal van 1000
meter van de Prinseplaat en 2e Plaat geen foeragerende kluten waargenomen. De dichtstbijzijnde
waarnemingen betreffen waarnemingen van foeragerende en rustende dieren in zowel voorjaar
najaar en winter bij de Slikken van Dortsman en bij de Zandkreek (zie figuur 29 en bijlage 4). Deze
locaties liggen op een afstand van respectievelijk ca. 4 km en ca. 10 kilometer van de Koude- en
Kaarspolder.
Conclusies kluut
Er kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen kweeklocaties van beperkt belang zijn voor het
broedsucces van de kluten binnen de Kaarspolder vanwege de ruime aanwezigheid van alternatieve
foerageergebieden in de nabijheid van deze broedlocatie (die ook daadwerkelijk worden gebruikt)
en het ontbreken van waarnemingen van foeragerende of rustende kluten op – en rond de
Prinseplaat en de 2e Plaat. Tevens geldt dat de grootste delen van de Prinseplaat en 2e Plaat buiten
het ruimtebeslag van de off-bottomkweek vallen. Het is bovendien de vraag of de activiteiten en de
aanwezigheid van de systemen daadwerkelijk tot aanvullende verstoring leiden.
Op grond van bovenstaande kan worden gesteld dat de voorgenomen activiteiten geen bedreiging
vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de kluut als broedvogel.
Bovendien geldt voor de kluut dat de broedvogelaantallen vrij ruim worden gehaald en er geen
sprake is van een duidelijk negatieve trend (Arts et al., 2018b). De niet-broedvogelaantallen worden
eveneens vrij ruim gehaald en er is ook hiervoor geen sprake van een duidelijk negatieve trend
(sovon.nl, 2019).
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Figuur 29. Ligging locaties waarnemingen van kluut (licht blauw) ten opzichte van de voorgenomen
kweeklocaties op de Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts et al., 2017b). De waarnemingen zijn gelabeld
met de volgende gegevens: Seizoen (V/Z/N/W), aantal, gedrag (R/F).

Bontbekplevier
Voor de bontbekplevier zijn zowel broedvogeldoelen als niet-broedvogeldoelen gesteld.
Broedvogeldoel:
Voor de broedvogeldoelen geldt dat de regiodoelen ruim worden gehaald (doel: 100 broedpaar;
geteld: 146 broedpaar. Binnen een staal van 500 meter rond de kweeklocaties is de Koude- en
Kaarspolder het enige gebied dat geschikt broedbiotoop vormt voor de bontbekplevier. In de Koudeen Kaarspolder zijn in 2017 2 broedpaar waargenomen (Arts et al., 2018b). Verstoring van
broedende (op het nest zittende) bontbekplevieren is uitgesloten aangezien dit gebied achter op
ruim 260 meter van de percelen achter een 7 meter hoge dijk ligt (zie paragraaf 5.6.3.). De
bontbekplevier foergeert doorgaands zo dicht mogelijk bij de broedlocatie (RWS, 2016a). Tijdens de
laagwatertellingen zijn binnen een straal van 1000 meter van de Prinseplaat en 2e Plaat enkele
waarnemingen gedaan van de bontbekplevier. Hiervan was één waarneming binnen de
broedperiode. Dit betrof een waarneming in de zomer (08-07-2016) van 2 rustende dieren aan de
voet van de dijk op ruim 300 meter ten westen van de kweeklocatie op de Prinseplaat (zie figuur 30
en bijlage 4). De kweeklocatie op de Prinseplaat ligt vrij ver van de broedlocatie en tussen de
broedlocatie en de off-bottom kweeklocatie op de Prinseplaat is een een vrij groot areaal aan
droogvallende platen, dat wordt doorsneden door een brede geul (zie figuur 30). Alle waarnemingen
(ook buiten de broedperiode) tijdens de laagwatertellingen zijn gedaan aan de dijkzijde van deze
geul.
Niet-broedvogeldoel:
Het niet-broedvogeldoel voor de bontbekplevier werd in binnen de Oosterschelde net behaald (doel:
280, geteld: 282). Buiten de broedperiode zijn bontbekplevieren minder gebonden aan een vaste
locatie en hebben daarmee nog meer de gelegenheid om de meest geschikte foerageer- en
rustgebieden op te zoeken.
Effect op foerageer- en rustmogelijkheden:
Buitendijks zijn er diverse platen die door factoren als langere droogvalduur, groter- en flauwer
verloop in diepte, en lagere verstoring geschikter foerageergebied vormen dan de Prinseplaat en 2e
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Plaat (zie paragraaf 5.6.2). Dit betreft onder andere de platen rond de schorren van Rattekaai, de
Slikken van Dortsman en de Zandkreek. Tijdens de laagwatertellingen zijn binnen een straal van 1000
meter van de Prinseplaat en 2e Plaat 5 waarnemingen gedaan van foeragerende of rustende dieren
(zie figuur 30 en bijlage 4). De grootste groep betrof een waarneming van 20 dieren die zich in het
najaar rustend aan de voet van de dijk ophielden. De andere waarnemingen betroffen
waarnemingen van foeragerende en rustende dieren die aan de dijkzijde van de geul aan het rusten
of foerageren waren. Op de platen zelf zijn geen waarnemingen van bontbekplevieren gedaan.
Conclusie bontbekplevieren:
Er kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen kweeklocaties van zeer beperkt belang zijn voor
het broedsucces van de bontbekplevieren binnen de Kaarspolder vanwege het beperkte aantal
bontbekplevieren dat in de buurt broedt, de ruime aanwezigheid van alternatief foerageergebied in
de nabijheid van deze broedlocatie (dat daadwerkelijk wordt gebruikt) en het ontbreken van
waarnemingen van foeragerende of rustende bontbekplevieren op de Prinseplaat en de 2e Plaat.
Tevens geldt dat de grootste delen van de Prinseplaat en 2e Plaat buiten het ruimtebeslag van de offbottomkweek vallen. Het is bovendien de vraag of de activiteiten en de aanwezigheid van de
systemen daadwerkelijk tot aanvullende verstoring leiden. Er kan daarom op grond van
bovenstaande worden gesteld dat de voorgenomen activiteiten geen bedreiging vormen voor het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de bontbekplevieren. Bovendien geldt voor de
bontbekplevier dat de niet-broedvogelaantallen worden gehaald en er geen sprake is van een
negatieve trend (sovon.nl, 2019). Daarnaast geldt dat het vastgestelde aantal broedende
bontbekplevieren nabij de locatie laag is en dat de (regio)doelaantallen voor broedende
bontbekplevieren ruim worden gehaald. Op grond van bovenstaande kan daarom worden
uitgesloten dat de voorgenomen kweekactiviteit een belemmering kan vormen voor het behalen van
de instandhoudingsdoelstelling.

Figuur 30. Ligging locaties waarnemingen van bontbekplevier (rood) ten opzichte van de voorgenomen
kweeklocaties op de Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts et al., 2017b). De waarnemingen zijn gelabeld
met de volgende gegevens: Seizoen (V/Z/N/W), aantal, gedrag (R/F).
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Strandplevier
Voor de strandplevier zijn zowel broedvogeldoelen als niet-broedvogeldoelen gesteld.
Broedvogeldoel:
Voor de broedvogeldoelen geldt dat de regiodoelen niet gehaald worden (doel: 220 broedpaar;
geteld: 128 broedpaar). Binnen een staal van 500 meter rond de Prinseplaat en 2e Plaat is de Koudeen Kaarspolder het enige gebied dat geschikt broedbiotoop vormt voor de strandplevier. Er zijn hier
echter in 2017 geen broedende strandplevieren waargenomen (Arts et al., 2018b). De
dichtstbijzijnde bekende broedplaatsen van de strandplevier rond de Oosterschelde nabij de
voorgenomen off-bottomkweeklocaties, bevinden zich in de Kom nabij de schor bij
Stroodorpepolder (Arts et al., 2018b). Nabij deze locaties is tijdens de laagwatertellingen bij de
voorjaarsronde tevens een waarneming gedaan van een rustende strandplevier (zie figuur 31 en
bijlage 4).

Figuur 31. Locatie waarneming van strandplevier (geel) ten opzichte van de voorgenomen kweeklocaties op
de Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts et al., 2017b). De ingetekende gebieden met de labels:
“bufferzone 500 m “, “gebied visplan NOV” betreffen locaties waar aanvullende beperkingen worden
opgelegd voor visserij. Dit wordt nader besproken in paragraaf 6.1.

Niet-broedvogeldoel:
Het niet-broedvogeldoel voor de strandplevier werd binnen de Oosterschelde eveneens niet behaald
(doel: 50, geteld: 9). Buiten de broedperiode zijn strandplevieren minder gebonden aan een vaste
locatie en hebben daarmee nog meer de gelegenheid om de meest geschikte foerageer- en
rustgebieden op te zoeken.
Effect op foerageer- en rustmogelijkheden:
Buitendijks zijn er diverse platen die door factoren als langere droogvalduur, groter- en flauwer
verloop in diepte, en lagere verstoring geschikter foerageergebied vormen dan de Prinseplaat en 2e
Plaat (zie paragraaf 5.6.2). Dit betreft onder andere de platen rond de schorren van Rattekaai, de
Slikken van Dortsman en de Zandkreek. De betere geschiktheid van deze locaties wordt onder meer
bevestigd door de veel grotere aantallen aan strandlopers (waaronder bonte strandloper en
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kanoetstrandloper) en plevieren (waaronder de bontbekplevier en de zilverplevier) die binnen deze
gebieden zijn waargenomen. Tijdens de laagwatertellingen zijn binnen een straal van 1000 meter
van de off-bottom kweeklocaties geen waarneming gedaan van strandplevieren (zie figuur 31 en
bijlage 4). Een zeldzame soort als de strandplevier kan relatief makkelijk worden gemist, waardoor
het uitblijven van waarnemingen op een locatie minder zegt. Er zijn echter, ondanks de lage
aantallen van de soort zowel tijdens de voorjaarsronde als tijdens de najaarsronde waarnemingen
gedaan (van respectievelijk 1 en 5 rustende strandplevieren bij Stroodorpepolder en de
Grevelingendam) (Arts et al., 2017b).
Conclusie strandplevieren:
Op basis van de afwezigheid van broedlocaties nabij de beoogde kweeklocaties en het uitblijven van
waarnemingen van foeragerende strandplevieren in de omgeving van de Prinse- en 2e Plaat wordt
geconcludeerd dat de voorgenomen kweeklocaties van zeer beperkt belang zijn voor foeragerende
en rustende strandplevieren. Tevens geldt dat de grootste delen van de Prinseplaat en 2e Plaat
buiten het ruimtebeslag van de off-bottomkweek vallen. Het is bovendien de vraag of de activiteiten
en de aanwezigheid van de systemen daadwerkelijk tot aanvullende verstoring leiden.
In de wijde omgeving van de beoogde kweeklocaties bevindt zich alternatief foerageergebied waar
wel gebruik door strandplevieren is vastgesteld.
Er kan daarom op grond van bovenstaande worden gesteld dat de voorgenomen activiteiten geen
belemmering vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de
strandplevieren.
Daarnaast geldt dat er maatregelen worden getroffen waarmee activiteiten door de NOV rond de
bekende broedlocaties van de strandplevier in de Kom van de Oosterschelde worden beperkt. Dit
wordt nader toegelicht in paragraaf 6.1.

Kanoetstrandloper
Voor de kanoetstrandloper zijn alleen niet-broedvogeldoelen gesteld. Het niet-broedvogeldoel voor
de kanoetstrandloper werd binnen de Oosterschelde niet behaald (doel: 7700, geteld: 5970).
De aantallen in Nederland schommelen sterk van jaar tot jaar, maar de trend van de aantallen
kanoeten in Nederland is sinds 1980 toenemend (minder dan 5% per jaar). De Waddenzee is voor
deze soort van groot belang (vogelbescherming.nl).
De kanoet komt jaarrond rond de Oosterschelde voor, met de piekaantallen tussen septemberjanuari. De belangrijkste gebieden voor de kanoet liggen bij de Schelphoek (buitendijks) en Plan
Tureluur (binnendijks), de slikken van Dortsman/Middelplaat en bij de Oesterdam (Arts et al.,
2018a).
Buitendijks zijn er diverse platen die door factoren als langere droogvalduur, groter- en flauwer
verloop in diepte, en lagere verstoring geschikter foerageergebied vormen dan de Prinseplaat en 2e
Plaat (zie paragraaf 5.6.2). Dit betreft onder andere de platen rond de schorren van Rattekaai, de
Slikken van Dortsman en de Zandkreek. De betere geschiktheid van deze locaties wordt onder meer
bevestigd door de hoge aantallen kanoetstrandlopers die binnen deze gebieden zijn waargenomen.
Tijdens de laagwatertellingen zijn binnen een straal van 1000 meter van de beoogde off-bottom
kweeklocaties geen waarneming gedaan van kanoetstrandlopers (zie figuur 32 en bijlage 4).
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Figuur 32. Waarneming van kanoetstrandloper (blauw (winter) of geel (voorjaar, zomer en najaar)) ten
opzichte van de voorgenomen kweeklocaties op de Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts et al., 2017b). De
ingetekende gebieden met de labels: “bufferzone 500 m “ en “gebied visplan NOV” betreffen locaties waar
aanvullende beperkingen worden opgelegd voor visserij. Dit wordt nader besproken in paragraaf 6.1.

Op basis van het uitblijven van waarnemingen van kanoetstrandlopers in de ruime omgeving van de
kweeklocaties gecombineerd met de hoge aantallen kanoetstrandlopers die zijn waargenomen in de
alternatieve foerageergebieden, wordt geconcludeerd dat voorgenomen kweeklocaties niet van
belang zijn voor foeragerende en rustende kanoetstrandlopers. Tevens geldt dat de grootste delen
van de Prinseplaat en 2e Plaat buiten het ruimtebeslag van de off-bottomkweek vallen. Het is
bovendien de vraag of de activiteiten en de aanwezigheid van de systemen daadwerkelijk tot
aanvullende verstoring leiden. Daarnaast geldt dat de soort vrijwel alleen in de wintermaanden
(november-februari) is waargenomen en dat er in deze periode vrijwel geen activiteiten
plaatsvinden.
Op grond van bovenstaande kan worden gesteld dat de voorgenomen activiteiten geen
belemmering vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling voor de
kanoetstrandloper.

Zwarte ruiter
Voor de zwarte ruiter zijn alleen niet-broedvogeldoelen gesteld. Het niet-broedvogeldoel voor de
zwarte ruiter werd binnen de Oosterschelde niet behaald (doel: 310, geteld: 161).
Het preferente voerdelbiotoop van de zwarte ruiter binnen intergetijdengebieden zijn de
droogvallende slikken, bij voorkeur de zeer slikkige delen met ondiepe plasjes of de plasjes op
mosselbanken (profielendocument LNV, 2008). Aangezien zowel de Prinseplaats als de 2e Plaat
hoofdzakelijk bestaan uit slibarme, laag energetische zandplaten (zie figuur 23) vormen deze platen
daarmee beperkt geschikt foerageergebied.
Tijdens de laagwatertellingen is binnen een straal van 1000 meter van de beoogde offbottomkweeklocatie één waarneming gedaan en binnen een straal van 1500 meter van de offbottom kweeklocaties in totaal twee waarnemingen van de zwarte ruiter. Het betroffen beiden
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waarnemingen in het najaar van 1 foeragerende zwarte ruiter, de één op ruim 230 meter ten
zuidwesten van de locatie op de Prinseplaat aan de voet van de dijk en de andere bij de ingang van
de haven van Yerseke op circa 1300 meter van beide locaties.

Figuur 33. Ligging locaties waarnemingen van zwarte ruiter (zwart) ten opzichte van de voorgenomen
kweeklocaties op de Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts et al., 2017b). De waarnemingen zijn gelabeld
met de volgende gegevens: Seizoen (V/Z/N/W), aantal, gedrag (R/F).

Op basis van het beperkte aantal waarnemingen van zwarte ruiters in de omgeving van de Prinse- en
2e Plaat, de ruime afstand waarbinnen de beperkte waarnemingen zijn gedaan en de ongeschiktheid
van het foerageerbiotoop voor deze soort wordt geconcludeerd dat de voorgenomen kweeklocaties
van zeer beperkt belang zijn voor foeragerende en rustende zwarte ruiters. Tevens geldt dat de
grootste delen van de Prinseplaat en 2e Plaat buiten het ruimtebeslag van de off-bottomkweek
vallen. Het is bovendien de vraag of de activiteiten en de aanwezigheid van de systemen
daadwerkelijk tot aanvullende verstoring leiden.
In de wijde omgeving van de beoogde kweeklocaties bevindt zich alternatief foerageergebied waar
wel gebruik door zwarte ruiters is vastgesteld.
Er kan daarom op grond van bovenstaande worden gesteld dat de voorgenomen activiteiten geen
belemmering vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de zwarte ruiter.

Tureluur
Voor de tureluur zijn alleen niet-broedvogeldoelen gesteld. Het niet-broedvogeldoel voor de
tureluur werd binnen de Oosterschelde niet behaald (doel: 1600, geteld: 1577).
De afname van de tureluur in Nederland (een trend die al zo’n 10 jaar gaande is) wordt door
Vogelbescherming Nederland toegeschreven aan de intensivering van de landbouw (toename droge
en kruidenarme, structureel homogene graslanden, vroeg maaien) in combinatie met lage
waterpeilen. Ook op kwelders is de soort afgenomen, door verruiging (vogelbescherming.nl).
De tureluur komt jaarrond rond de Oosterschelde voor, met piekaantallen november-maart. De
soort komt in grote aantallen voor bij de slikken bij de Stroodorpepolder (Krabbendijke) en de
slikken van de Dortsman/Middelplaten (Arts et al., 2018a).
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Tijdens de laagwatertellingen (Arts et al., 2017b) zijn binnen een straal van 1000 meter van de offbottom kweeklocaties diverse waarnemingen van tureluurs gedaan. Het betreft hoofdzakelijk
waarnemingen langs de dijkvoet, met een afstand van ruim 100 meter tot het off-bottom
kweeklocatie op de Prinseplaat, er zijn echter ook waarnemingen gedaan van tureluurs die zich op
de Prinseplaat bevonden (zie figuur 34a en 34b en bijlage 4).

Figuur 34a (boven) en figuur 34b (onder) waarneming van tureluurs (blauw (winter) of geel (voorjaar, zomer
en najaar) rond de voorgenomen kweeklocaties op de Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts et al., 2017b).
De ingetekende gebieden met de labels: “bufferzone 500 m “ en “gebied visplan NOV” betreffen locaties
waar aanvullende beperkingen worden opgelegd voor visserij. Dit wordt nader besproken in paragraaf 6.1.

75

Buitendijks zijn er diverse platen die door factoren als langere droogvalduur, groter- en flauwer
verloop in diepte, en lagere verstoring geschikter foerageergebied vormen dan de Prinseplaat en 2e
Plaat (zie paragraaf 5.6.2). Dit betreft onder andere de platen rond de schorren van Rattekaai, de
Slikken van Dortsman en de Zandkreek. De betere geschiktheid van deze locaties wordt onder meer
bevestigd door de beduidend grotere aantallen tureluurs die binnen deze gebieden zijn
waargenomen (zie figuur 34 en bijlage 4). Vanwege het relatief lage aantal waarnemingen ten
opzichte van de platen in de omgeving kan worden geconcludeerd dat de beoogde kweeklocaties
relatief beperkt van belang zijn voor foeragerende en rustende tureluurs. De meeste tureluurs die
binnen een straal van 1000 meter van de kweeklocaties zijn waargenomen bevonden zicht tevens
niet op de Prinseplaat of 2e Plaat, maar aan de dijkzijde van de geul. Tevens geldt dat de grootste
delen van de Prinseplaat en 2e Plaat buiten het ruimtebeslag van de off-bottomkweek vallen. Het is
bovendien de vraag of de activiteiten en de aanwezigheid van de systemen daadwerkelijk tot
aanvullende verstoring leiden.
Uit studies in Ierland lijken de effecten op de tureluur als gevolg van de aanwezigheid van de offbottomsystemen beperkt (Atkins, 2012; Hilgerloh et at, 2001).
Op grond van bovenstaande kan worden gesteld dat de voorgenomen activiteiten geen
belemmering vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de tureluur.

Scholekster
Voor de Scholekster zijn alleen niet-broedvogeldoelen gesteld.
Het niet-broedvogeldoel voor de scholekster werd binnen de Oosterschelde niet behaald (doel:
24000, geteld: 21452). De afname van de scholekster in Nederland is gaande sinds ca. 1985. De
waarschijnlijke oorzaaken hiervan liggen zowel in de broedtijd als winter: Broedvogels brengen
vooral in het intensief gebruikte boerenland te weinig jongen groot, terwijl overwinteraars kampen
met voedselgebrek door overbevissing van mosselbanken (Waddengebied) en het verdwijnen of
ongeschikt worden van droogvallende platen (Deltagebied). (vogelbescherming.nl).
De scholekster komt jaarrond rond de Oosterschelde voor, met de piekaantallen tussen septemberfebruari (Arts et al., 2018a). Met name de buitendijkse gebieden Slikken van Dortsman/Middelplaat
en het Slaak zijn voor de scholekster van belang, als binnendijks gebied is de Flaauwers inlaag (Plan
Tureluur) van groot belang.
Tijdens de laagwatertellingen (Arts et al., 2017b) zijn binnen een straal van 1000 meter van de offbottom kweekpercelen diverse waarnemingen gedaan van scholeksters (zie figuur 35 en bijlage 4).
De waarnemingen zijn verspreid over de seizoenen, maar beduidend meer in najaar en winter (zie
figuur 35 en bijlage 4).
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Figuur 35a (boven ) en 35b (onder): waarnemingen van scholekster (blauw (winter) of geel (voorjaar, zomer
en najaar)) ten opzichte van de voorgenomen kweeklocaties op de Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts
et al., 2017b). De ingetekende gebieden met de labels: “bufferzone 500 m “ en “gebied visplan NOV”
betreffen locaties waar aanvullende beperkingen worden opgelegd voor visserij. Dit wordt nader besproken
in paragraaf 6.1.

Buitendijks zijn er diverse platen die door factoren als langere droogvalduur, groter- en flauwer
verloop in diepte, en lagere verstoring geschikter foerageergebied vormen dan de Prinseplaat en 2e
Plaat (zie paragraaf 5.6.2). Dit betreft onder andere de platen rond de schorren van Rattekaai, de
Slikken van Dortsman en de Zandkreek. De betere geschiktheid van deze locaties wordt onder meer
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bevestigd door de beduidend grotere aantallen scholeksters die binnen deze gebieden zijn
waargenomen (zie figuur 35 en bijlage 4). Vanwege het relatief lage aantal waarnemingen ten
opzichte van de platen in de omgeving kan worden geconcludeerd dat de beoogde kweeklocaties
relatief beperkt van belang zijn voor foeragerende en rustende scholeksters. Verder geldt voor de
scholekster dat uit de uitgevoerde onderzoeken rond off-bottom kweeksystemen in Ierland en in
Nederland geen tot zelfs positieve effecten van aanwezigheid van oesterkweeksystemen zijn
vastgesteld (Atkins, 2012; Hilgerloh et at, 2001, zie ook paragraaf 5.5.1). Ook de aanwezigheid van
mensen tussen de systemen lijkt voor de scholekster geen noemenswaardige gevolgen te hebben
((Atkins, 2012; zie ook paragraaf 5.5.2). Tevens geldt dat de grootste delen van de Prinseplaat en 2e
Plaat buiten het ruimtebeslag van de off-bottomkweek vallen. Het is bovendien de vraag of de
activiteiten en de aanwezigheid van de systemen daadwerkelijk tot aanvullende verstoring leiden.
Op grond van bovenstaande kan worden gesteld dat de voorgenomen activiteiten geen
belemmering vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de scholekster.

Kievit
Voor de kievit zijn alleen niet-broedvogeldoelen gesteld.
Het niet-broedvogeldoel voor de kievit werd binnen de Oosterschelde niet behaald (doel: 4500,
geteld: 3321). De kievit komt vrijwel uitsluitend voor in de binnendijks liggende (natte) graslanden
rond de Oosterschelde, waar ze o.a. ook broeden en deze soort foerageert voornamelijk in
weilanden, waar ze met name regenwormen, maar ook andere ongewervelden eten
(vogelbescherming.nl; 2019, Arts et al, 2017b). De buitendijkse gebieden zijn daarmee vrijwel niet
van belang voor de soort.
Buitendijks zijn er diverse platen die door factoren als langere droogvalduur, groter- en flauwer
verloop in diepte, en lagere verstoring geschikter foerageergebied vormen dan de Prinseplaat en 2e
Plaat (zie paragraaf 5.6.2). Dit betreft onder andere de platen rond de schorren van Rattekaai, de
Slikken van Dortsman en de Zandkreek. De betere geschiktheid van deze locaties wordt onder meer
bevestigd door de beduidend grotere aantallen kieviten die binnen deze gebieden zijn
waargenomen. Tijdens de laagwatertellingen zijn binnen een straal van 1000 meter van de offbottom kweeklocaties geen waarneming gedaan van kievitten (zie figuur 36 en bijlage 4).
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Figuur 36. Waarnemingen van de kievit (rood) ten opzichte van de voorgenomen kweeklocaties op de
Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts et al., 2017b). De waarnemingen zijn gelabeld met de volgende
gegevens: Seizoen (V/Z/N/W), aantal, gedrag (R/F).

Vanwege het beperkte belang van buitendijkse gebieden van de soort, het uitblijven van
waarnemingen van kieviten in de ruime omgeving van de kweeklocaties en vanwege de ruime
aanwezigheid van alternatief foerageergebied dat zich in de omgeving van de kweeklocaties bevindt
(en waar tevens diverse waarnemingen van de soort zijn gedaan), kan worden geconcludeerd dat de
voorgenomen kweeklocaties niet/zeer beperkt van belang zijn voor foeragerende en rustende
kieviten. Tevens geldt dat de grootste delen van de Prinseplaat en 2e Plaat buiten het ruimtebeslag
van de off-bottomkweek vallen. Het is bovendien de vraag of de activiteiten en de aanwezigheid van
de systemen daadwerkelijk tot aanvullende verstoring leiden.
Op grond van bovenstaande kan worden gesteld dat de voorgenomen activiteiten geen
belemmering vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen kievit.

Bergeend
Voor de bergeend zijn alleen niet-broedvogeldoelen gesteld. Het niet-broedvogeldoel voor de
bergeend werd binnen de Oosteschelde net niet behaald (doel: 2900, geteld: 2830), er is overigens
wel sprake van een positieve trend (Sovon.nl, 2019).
De bergeend komt jaarrond voor rond de Oosterschelde, met de meeste waarnemingen tussen
november-maart (met een piek in januari; Arts et al., 2018a). De meeste waarnemingen worden
gedaan bij de Schor van Rattekaai/Stroodorpepolder, de Oesterdam en de slikken van
Dortsman/Middelplaat.
Tijdens de laagwatertellingen (Arts et al., 2017b) zijn binnen een straal van 1000 meter van de offbottom kweekpercelen enkele waarnemingen van bergeenden gedaan (zie figuur 37a en b en bijlage
4). Het betreft waarnemingen 2 waarnemingen van 1 tot 2 foeragerende dieren in het voorjaar op
de Prinseplaat en een waarneming van 28 foeragerende dieren voor de haven van Yerseke.
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Figuur 37a (boven) en 37b (onder): Waarnemingen van bergeend (blauw (winter) of geel (voorjaar, zomer en
najaar) ten opzichte van de voorgenomen kweeklocaties op de Prinseplaat en 2e Plaat (bron data: Arts et
al., 2017b). De waarnemingen in de detailkaart (onder) zijn gelabeld met de volgende gegevens: Seizoen
(V/Z/N/W), aantal, gedrag (R/F). De ingetekende gebieden met de labels: “bufferzone 500 m “, “bufferzone
150 m“ en “gebied visplan NOV” betreffen locaties waar aanvullende beperkingen worden opgelegd voor
visserij. Dit wordt nader besproken in paragraaf 6.1.

Buitendijks zijn er diverse platen die door factoren als langere droogvalduur, groter- en flauwer
verloop in diepte, en lagere verstoring geschikter foerageergebied vormen dan de Prinseplaat en 2e
Plaat (zie paragraaf 5.6.2). Dit betreft onder andere de platen rond de schorren van Rattekaai, de
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Slikken van Dortsman en de Zandkreek. De betere geschiktheid van deze locaties wordt onder meer
bevestigd door de beduidend grotere aantallen bergeenden die binnen deze gebieden zijn
waargenomen (zie figuur 37 en bijlage 4). Vanwege het relatief lage aantal waarnemingen ten
opzichte van de platen in de omgeving kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen
kweeklocaties relatief gezien van zeer beperkt van belang zijn voor foeragerende en rustende
bergeenden. Aangezien tevens geldt dat de grootste delen van de Prinseplaat en 2e Plaat buiten het
ruimtebeslag van de locaties vallen en aangezien ook de kans op lokale negatieve effecten ten
gevolge van de activiteiten en de aanwezigheid van de systemen zeer beperkt is, kan worden gesteld
dat de voorgenomen activiteiten geen belemmering vormen voor het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen van de bergeend.

5.6.5 Conclusie effecten vogels
De platen waar de off-bottom kweeksystemen worden geplaatst worden door diverse vogelsoorten
gebruikt als rust- en foerageergebied. De mate waarop effecten kunnen optreden is sterk afhankelijk
van de mate waarin de betreffende platen van belang zijn voor de vogels in de omgeving. Dit hangt
samen met de geschiktheid van de locatie ten opzichte van de alternatieven in de omgeving.
De mate van geschiktheid wordt mede bepaald door factoren als ligging ten opzichte van
broedgebieden en hoog water vluchtplaatsen (HVP’s) en biotoopkenmerken (zoals droogvalduur,
steilheid, korrelgrootte en bodemleven). Daarnaast speelt de aanwezigheid van verstoringsbronnen
een belangrijke rol. Zoals aangegeven in paragraaf 5.5 en paragrafen 5.6.2 – 5.6.4 worden significant
negatieve effecten op broedende-, foeragerende- en rustende vogels niet verwacht:
-

-

-

-

-

-

-

De locaties voor de off-bottom oesterkweek beslaan een beperkt deel (ca. 0,4 %) van de
totale beschikbare platen in de Oosterschelde waarop vogels kunnen foerageren en
rusten en liggen buiten de kerngebieden voor foeragerende vogels (paragraaf 5.6.2);
De locaties zijn door de aanwezigheid van diverse autonome verstoringsbronnen reeds
beduidend minder geschikt zijn als foerageer- en rustgebied dan veel andere platen in
de omgeving;
Voor alle doelsoorten die rond de kweeklocaties zijn waargenomen geldt dat er
beduidend grotere concentraties zijn waargenomen rond de Zandkreek, rond de Slikken
van Dortsman en/of rond de schorren bij Stroodorpepolder en bij Rattekaai;
Door de activiteiten kan lokaal verstoring optreden, al geldt voor een groot deel van de
soorten dat de effecten van de aanwezigheid van systemen en zelfs van mensen tussen
de systemen zeker niet groot hoeven te zijn en dat er voor somige soorten zelfs
positieve effecten kunnen optreden (zie paragraaf 5.5);
De kweekactiviteiten op de platen leiden niet tot visuele verstoring van het
broedgebied. Door de ruime afstand tussen de kweeklocatie en het broedgebied, de
tussenliggende dijk en de beperkte productie van geluid en trillingen kan worden
uitgesloten dat de werkzaamheden leiden tot directe verstoring van broedende vogels
(op het nest) (paragraaf 5.6.3);
Voor vogelsoorten die vooral in het open water rusten en/of foerageren geldt dat
significante effecten als gevolg van verstoring of door de aanwezigheid van de systemen
kunnen worden uitgesloten (5.6.4);
Voor het grootste deel van de vogelsoorten die op slikken en platen rusten en/of
foerageren geldt dat de doelaantallen worden gehaald. Gezien het beperkte belang van
de betreffende platen en de beperkte kans op negatieve effecten vormt de activiteit
geen bedreiging vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelen (paragraaf
5.6.4);
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-

Voor een aantal doelsoorten waarvoor de doelaantallen niet worden gehaald en/of
waarvoor de doelaantallen door benadering van doelaantallen en door een negatieve
trend op termijn niet gehaald dreigen te worden zijn de beoogde off-bottomlocaties van
zeer beperkt belang. Voor al deze soorten geldt dat de waarnemingen van de soorten
zich duidelijk buiten de Prinseplaat en 2e Plaat concentreren. Voor de meeste soorten
zijn de concentraties te vinden rond de platen bij de Zankreek, de slikken van Dortsman
en/of de platen rond de schorren bij Rattekaai en bij Stroodorpepolder (paragraaf 5.6.4).

Met oog op het autonome verlies van platen ten gevolge van de zandhonger in combinatie met de
slechte staat van instandhouding van enkele doelsoorten, is echter extra voorzorg geboden. Om
deze reden zijn in de Kom van de Oosterschelde ten zuidoosten van Yerseke gebieden aangewezen
waarbinnen aanvullende beperkingen worden opgelegd ten aanzien van activiteiten die door de
NOV, ten behoeve van de oesterkweek worden uitgevoerd. Deze gebieden zijn aangewezen op
grond van het relatief hoge belang dat deze voor foeragerende dieren vormen (zoals ook blijkt uit de
verspreidingskaartjes in paragraaf 5.6.4 en in biijlage 4). Deze beperkingen worden nader besproken
in paragraaf 6.1.
Daarnaast zal monitoringsonderzoek worden uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de reacties
van de vogels in het algemeen en kwetsbare doelsoorten in het bijzonder) op de aanwezigheid van
de systemen en op de uitgevoerde werkzaamheden Dit wordt nader besproken in paragraaf 6.3).

5.7

Habitatsoorten

De Oosterschelde is voor een vijftal habitatsoorten aangewezen (zie tabel 4): de Fint (H1103), de
Noordse woelmuis H1340, de Bruinvis (H1351), de Grijze zeehond (H1364) en de Gewone zeehond
(H1365) en de Noordse woelmuis (H1340). De Noordse woelmuis komt niet voor in het gebied waar
de projecten plaatsvinden (Fig. 8, zie sectie 4.2). De Fint en de Bruinvis komen alleen zwemmend in
de geulen voor.
De Fint (H1103) is een anadrome trekvis die bovenstrooms in de beken en rivieren wordt geboren,
als juveniel in de zoet-zout overgang verblijft, als volwassen vis op zee verblijft en terugkeert naar de
rivier om te paaien. De fint gebruikt de Oosterschelde met name op doortrek van zee naar de
zoetwater paaigebieden stroomopwaarts. De off-bottom oestersystemen belemmeren deze
doortrek niet. Ook voor de fint geldt (evenals voor andere vissoorten) dat deze niet in de systemen
gevangen kan worden, door de gebruikte materialen en relatief kleine openingen in de zakken.
De bruinvis wordt de laatste jaren steeds vaker waargenomen in de Oosterschelde. Stichting Rugvin
heeft op 18 juni 2017 een bruinvistelling uitgevoerd en dat leverde na aftrek van dubbeltellingen 34
bruinvissen op. Er zijn geen bruinvissen waargenomen ten oosten van Wemeldinge
(https://rugvin.nl/oosterschelde-2/scans/).
De oesterkweeksystemen vormen geen beperking voor de voedselbeschikking van de bruinvis, die
vooral foerageert op vis zoals wijting (Merlangius merlangus), kabeljauw (Gadus morhua), puitaal
(Zoarces viviparus) en haring (Clupea harengus). De werkzaamheden zouden mogelijk een
verstorende werking kunnen hebben op de bruinvis. Hiervoor geldt echter wat reeds in de Passende
Beoordeling is opgenomen ten aanzien van verstoring: De activiteiten bij de off-bottom systemen
worden allemaal uitgevoerd vanaf een vaartuig, of lopend op de droogvallende platen. De vaarroute
is vanaf de vaste ligplaats in de Koningin Julianahaven te Yerseke, of direct vanaf de bedrijven aan de
Korringaweg in Yereke, via de vaargeul naar de platen. Bovendien vindt er in het gebied (m.n. in de
zomermaanden) veel recreatie plaats en worden er tevens nabij de off-bottom systemen pieren
82

gestoken. Dieren die gevoelig zijn voor verstoring komen door de recreatieactiviteit rond
Prinsenplaat en 2e Plaat nu al (vrijwel) niet voor gedurende de zomermaanden. De maanden waarin
de meeste recreatie plaatsvindt, zijn tevens de maanden waarin de activiteiten rond de kweek en de
oogst van oesters het meest intensief zijn. In de wintermaanden (november-april) zijn er
niet/nauwelijks activiteiten ten behoeve van de off-bottom oesterkweek. Bovendien zijn de
activiteiten rond de kweek van oesters locatiegebonden en beperkt in de tijd, waardoor verstoring
van passerende bruinvissen beperkt zal zijn. Hiervoor geldt dat alle activiteiten bij de
verwaterpercelen worden uitgevoerd vanaf een vaartuig of lopend op de droogvallende plaat bij
laag water.
De Oosterschelde heeft voor zowel gewone als grijze zeehonden een functie als voedsel- en
verblijfgebied. Voor het vervullen van deze functies zijn wadplaten met aanliggende diepe geulen
van belang. De Oosterschelde heeft voor de grijze zeehond (nog) geen functie voor het krijgen van
jongen (Arts et al., 2018a). Voor de gewone zeehond vindt het werpen van jongen plaats op rustig
gelegen platen. De werkzaamheden ten behoeve van de te vergunnen activiteiten vinden alleen
plaats op de droogvallende platen van de Prinseplaat en 2e Plaat.
De trend van de Grijze zeehond (H1364) is positief in de Zeeuwse Delta (Arts et al., 2018a). In
2016/2017 werden maximaal 1489 exemplaren geteld. Het overgrote deel van de Grijze Zeehonden
komt voor in de Voordelta. In 2016/2017 werden maximaal 1478 exemplaren geteld in de Voordelta
en 16 in de Oosterschelde rustend op de Galgenplaat en op de nog verder naar het westen gelegen
Roggenplaat op meer dan 5 km afstand van de voorgenomen kweeklocaties (zie figuur 19C). Jongen
worden alleen in de Voordelta aangetroffen (zie figuur 19D). Hierdoor zijn geen significante effecten
op de populatie Grijze zeehonden te verwachten.
De Gewone zeehond (H1365) verkeert landelijk in een gunstige staat van instandhouding. Voor de
Deltawateren geldt een regiodoelstelling van minstens 200 dieren. Deze doelstelling wordt, mede
dankzij immigratie vanuit andere gebieden, met ca. 577 dieren in 2013 ruimschoots gehaald
(Wijsman & Goudswaard, 2015). Een tweede doelstelling is dat de populatie in de Delta zelfstandig
levensvatbaar is. Het is niet te verwachten dat het aantal van 577 Gewone zeehonden in 2013 in de
Delta levensvatbaar is en de populatie blijft dus afhankelijk van de migratie, voornamelijk uit het
Waddengebied. In 2016/2017 werden maximaal 161 exemplaren geteld in de Oosterschelde (Arts et
al., 2018a). Ligplaatsen van zeehonden bevinden zich voornamelijk in het midden en westen van de
Oosterschelde, maar er is een ligplaats op het noordelijkste puntje van de 2e Plaat (zie figuur 19A).
In het seizoen 2016/2017 werden daar maximaal 9 exemplaren geteld (Arts et al., 2018a). Op die
locatie worden geen jongen aangetroffen (zie figuur 19B). De afstand tot de kweekactiviteiten is
1200 m of meer (zie Figuur 39). De schepen zullen de locatie vanuit het zuiden benaderen en dus
niet langs de ligplaats varen. Hierdoor zijn geen significante effecten op de populatie Gewone
zeehonden te verwachten.
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Figuur 38. Ligplaatsen van Gewone Zeehond (A en B) en Grijze Zeehond (C en D), gebaseerd op alle tellingen
in seizoen 2016/2017 (in september en oktober werden de Voordelta, Oosterschelde en de Westerschelde
niet geteld. In november werden de Oosterschelde en Westerschelde niet geteld). Locaties van
kweekactiviteiten zijn aangegeven met rode cirkels. Uit Arts et al. (2018a).
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Figuur 39. Ligplaats van Gewone Zeehond bij 2e Plaat (rode stip) en kweeklocatie op 2e Plaat (paarse vak B).
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6

Mitigerende maatregelen

Om te voorkomen dat de voorgenomen activiteiten een belemmering vormen voor het behalen van
de instandhoudingsdoelen worden diverse mitigerende maatregelen getroffen.

6.1

Beperken activiteiten op andere locaties

Zoals besproken in voorgaande paragrafen betreft de 50 ha een relatief klein beslag van een groot
areaal: 0,4% van het totale beschikbare areaal aan platen en slikken in de Oosterschelde (ca. 11.777
ha, De Ronde et al., 2013). De 50 ha off-bottomkweek in het litoraal bij Prinse- en 2e Plaat is echter
wel een toename aan kweekareaal voor de oesterkweek.
Zoals in paragrafen 5.6.3, 5.6.4 en 5.6.5 aangegeven, zijn significant negatieve effecten op het
behalen van de broedvogel- en niet-broedvogeldoelen uit te sluiten.
Met oog op het autonome verlies van platen ten gevolge van de zandhonger in combinatie met de
slechte staat van instandhouding van enkele doelsoorten, is echter extra voorzorg geboden. Om
ervoor te zorgen dat de voetafdruk van de oesterkweek in zijn geheel (visserij op oesters,
bodemkweek, off-bottomkweek) niet toeneemt en om eventuele resteffecten op foeragerende en
rustende vogels verder te beperken, is gezocht naar passende maatregelen.
In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheid tot het ingeven van (delen van)
bodemkweekpercelen op locaties die vergelijkbaar zijn aan de locaties Prinse- en 2e Plaat. De
bodempercelen die ligging en waterdiepte het meest op de off-bottomlocaties lijken, liggen echter
vlakbij de dijk bij Yerseke. Hier vinden o.a. de andere off-bottom experimenten plaats (YB74/75) en
is het autonome verstoringsniveau nog vrij hoog, als gevolg van de verwaterpercelen voor mosselen,
bodempercelen voor oesters, vaste vakken voor pierensteken (gepachte percelen) en de ligging nabij
de haven van Yerseke. De beperking van activiteiten op bodempercelen is in de praktijk bovendien
vooral een beperking van de vaarbewegingen, die alleen bij hoog water plaatsvinden, waarbij al
geen verstoring van op de slikken foeragerende vogels optrad en daarmee geen vermindering in
verstoring oplevert.
Er is daarom gekozen voor een beperking van de oestervisserij op de vrije gronden rond de schorren
bij Stroodorpepolder en bij Rattekaai. Beide schorren vormen geschikt broedbiotoop voor diverse
kustbroedvogels en zijn tevens van belang als HVP (zie bijlage 2). Daarnaast grenzen deze schorren
aan een groot areaal aan droogvallende platen met een groot verloop in droogvalduur en zijn
daardoor van belang als foerageergebied (De Ronde et al., 2013).
Hoewel de oestervisserij op de vrije gronden een andere activiteit is dan de oesterkweek, wordt
deze door dezelfde vissers uitgevoerd en is nauw verbonden aan de oesterkweekactiviteiten: De
oestervisserij op de vrije gronden levert de grondstoffen (oesterbroed en consumptieoesters) voor
de kweek in de bodemcultuur en off-bottom mandjes. Hoewel momenteel de oestervisserij in de
Kom van de Oosterschelde beperkt is, is er recent (najaar 2018) veel oesterbroed gevallen in dit
gebied, waarmee het voornemen bestaat om de komende periode visserij op vrije gronden in de
Kom uit te voeren. Het beperken van de oestervisserij op de vrije gronden in de Kom leidt netto tot
een afname aan de totale voetafdruk van activiteiten die benodigd zijn voor de oesterkweek (incl de
visserij op grondstoffen).
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De mitigerende maatregel bestaat uit het sluiten voor gebruik door de oestervissers gedurende de
looptijd van de vergunning voor de off-bottom oesterkweek van een zone van 500 meter rond de
schorren bij Rattekaai en bij Stroodorpepolder. In de keuze voor mitigerende locaties, is gekeken
naar het relatief belang van de gebieden voor foeragerende doelsoorten, op basis van beschikbare
vogelgegevens (zie bijlage 4). De betreffende schorren en de omliggende slikken vormen reeds een
belangrijk foerageer- en/of rustgebied voor diverse steltlopers, waaronder de doelsoorten
scholekster, tureluur, kanoetstrandloper, zilverplevier, bontbekplevier en strandplevier (Arts et al.,
2018a, Arts et al., 2018b, Arts et al., 2017b, zie bijlage 4). Tevens maakt een deel van de slikken deel
uit van de kerngebieden voor steltlopers (de Ronde et al., 2013, zie figuur 40). Door een ruimte van
500 meter rond de schorren vrij te houden van activiteiten t.b.v. oestervisserij wordt niet alleen
extra rust geboden aan foeragerende vogels, maar wordt tevens gegarandeerd dat broedende
vogels op de schorren niet worden verstoord als gevolg van werkzaamheden door de NOV. Bij de
schorren zijn zowel broedlocaties van bontbekplevier als strandplevier bekend (Arts et al., 2018b).

Figuur 40. Ligging van de off-bottom locaties (blauw) en de (tijdelijk) gesloten zones (groen omlijnd) ten
opzichte van de kerngebieden (licht groen) (De Ronde et al., 2013)

Deze zone van 500 m rond de belangrijke foerageergebieden ligt binnen het TBB-gebied de
Kom/Speelmansplaten, waarbinnen het wel toegestaan is om te varen, maar waar platen niet
mogen worden betreden en sluit aan op de TBB-gebieden “schor bij Rattekaai” en “schor bij
Stroodorpepolder” welke beiden niet toegankelijk zijn (RWS, 2016a). De recreatiedruk is hier
beduidend lager dan op de locatie bij de Prinsenplaat en de 2e Plaat. Het aantal bootpassages in het
hoogseizoen is hier 0-25 per dag (Henkens et al., 2012). Hierdoor vindt in de huidige situatie minder
verstoring in dit gebied plaats. Dit maakt het gebied aantrekkelijker voor verstoringsgevoelige
soorten en leidt ertoe dat het beperken van verdere verstoring effectiever is dan het beperken van
verstoring in een gebied met reeds hoge autonome verstoring. Het buiten gebruik nemen van deze
zone zorgt ervoor dat er binnen een gebied van ruim 330 ha geen verstoring ten gevolge van de
oesterkweek meer plaatsvindt. Hiermee wordt niet alleen een groot areaal aan geschikt
foerageergebied op de platen ontzien, maar wordt tevens een gegarandeerd dat er binnen 500
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meter (de verstoringsafstand voor broedgebieden conform Jongbloed et al., 2009) van de geschikte
broedbiotopen op de schorren geen verstoringen ten gevolge van oesterkweek plaatsvinden.
De intensiteit van de beoogde activiteit (oestervisserij) binnen deze gebieden is lager dan de
intensiteit die wordt beoogd op de Prinseplaat en de 2e Plaat, maar daartegenover staat dat de
locaties waar de activiteit wordt beperkt (ruim 330 ha) vele malen groter zijn dan de locaties
waarbinnen de off-bottomkweek zal worden uitgevoerd (gezamenlijk ca. 50 ha).

Figuur 41. Ligging nieuwe locaties voor off-bottom oesterkweek (Prinseplaat en 2e Plaat) en nieuw
gesloten gebieden (tijdelijk gesloten gebied uit het visplan van de NOV en het nieuw te sluiten gebied
rond de Schorren).

De visserij op vrije gronden is geen constante activiteit. Het is een dynamische activiteit die wordt
afgestemd op waarnemingen van broedval. Zoals gezegd, is in 2018 binnen een groot deel van de
Kom nieuwe broed gesignaleerd. Dit leidt ertoe dat visserij op de vrije gronden in de Kom de
komende paar jaar weer uitgevoerd zal worden, in eerste instantie voor oesterbroed, daarna voor
het opvissen van halfwas- en consumptieoesters. De precieze intensiteit hiervan is, evenals de
intensiteit van de activiteiten bij de off-bottomsystemen, moeilijk te voorspellen. Op basis van
expert-judgement (a.d.h.v. Agonus, 2018 en in overleg met de NOV) is een inschatting gemaakt van
de hoogst-verwachtbare intensiteit van activiteiten die binnen deze gebieden worden uitgevoerd
(worst-case benadering), zoals weergegeven in tabel 7:
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Tabel 7: Worst-case inschatting van activiteiten ten behoeve van oestervisserij vrije gronden in de Kom van
de Oosterschelde, specifiek rond de Schor bij Rattekaai
Aantal scheepsbewegingen per jaar
Activiteit

Proefvaart voor
lokaliseren oesterbroed

Opvissen oesterbroed

Opvissen
consumptieoesters

Totaal aantal
scheepsbewegingen/jaar

bufferzone 150 meter

bufferzone 500 meter rond
schorren

ca 100-200
scheepsbewegingen/jaar

ca 100-200
scheepsbewegingen /jaar

ca. 10-20 x per jaar

ca. 10-20 x per jaar

met 10 schepen

met 10 schepen

ca 100-200
scheepsbewegingen /jaar

ca 100-200
scheepsbewegingen /jaar

ca. 10-20 x per jaar

ca. 10-20 x per jaar

met 10 schepen

met 10 schepen

ca 100-200
scheepsbewegingen /jaar

ca 100-200
scheepsbewegingen /jaar

ca. 5-10 x per jaar

ca. 10-20 x per jaar

met 20 schepen

met 10 schepen

ca 300-600

ca 300-600

Seizoen

jaarrond

jaarrond

november t/m
december

Door deze maatregelen wordt gegarandeerd dat er sprake is van een netto afname aan verstoord
areaal door de oestervissers. Hiermee wordt voldoende voorzorg in acht genomen om de mogelijke
resteffecten die (theoretisch) zouden kunnen optreden door afname van beschikbaar foerageer- en
rustareaal voor vogels bij Prinseplaat en 2e Plaat voldoende te mitigeren.
Verder geldt dat er tot en met 30 september 2020 op de platen tussen de oesterpercelen en de dijk
bij Yerseke door de initiatiefnemer (de NOV) geen activiteiten worden uitgevoerd (zie figuur 40 en
41). Dit gebied behoort ook tot de vrije grond voor de oestervisserij. Evenals in de rest van de Kom,
is ook in dit gebied veel oesterbroed gevallen, wat leden van de NOV in het najaar 2020 willen
opvissen cq. rapen. Mede doordat hier beduidend minder recreatie plaatsvindt dan rond de
Prinseplaat en de 2e Plaat, is dit gebied hoogwaardiger als vogelgebied, ondanks het feit dat er in het
kader van de diverse kweek- en verwaterpercelen veel vaarbewegingen nabij dit gebied zijn. Het
belang van het gebied voor vogels wordt ook bevestigd door de aantallen die zijn waargenomen
tijdens de laagwatertellingen (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. in paragraaf 5.6.2) en
het feit dat er hoogwatervluchtplaatsen onder de dijk aanwezig zijn (zie bijlage 2). Indien vogels
hinder ondervinden van de toename van verstoring ten gevolge van de off-bottom oesterkweek
kunnen de ze in ieder geval uitwijken naar deze zone, waar over een areaal van ruim 515 ha
voorlopig geen activiteiten door de NOV- plaatsvinden (dit is vastgelegd in het visplan van 2019 van
de NOV). Dit biedt gedurende de eerste anderhalf jaar de garantie dat er voldoende
uitwijkmogelijkheden zijn. Indien op grond van de monitoring gedurende de eerste periode blijkt dat
er daadwerkelijk effecten als gevolg van verstoring optreden, wordt in overleg met de NOV bepaald
hoe deze verstoring verder te mitigeren voor de looptijd van de vergunning.
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Het sluiten van dit gebied bij Yerseke maakt geen onderdeel uit van de mitigatie van de resteffecten,
maar biedt wel de mogelijkheid om op basis van monitoringsgegevens en voorzorg te handelen.

6.2

Beperken van effecten bij werkzaamheden op locatie

Tijdens werkzaamheden op locatie worden de volgende voorzorgsmaatregelen en mitigerende
maatregelen genomen:













6.3

De te gebruiken installaties zijn deugdelijk van constructie. Bij ieder bezoek wordt gecontroleerd
Indien overmatige slijtage van de materialen wordt geconstateerd worden deze binnen twee
weken vervangen (zie paragraaf 5.1 Verontreiniging).
Er wordt geen geluidsapparatuur anders dan ten behoeve van communicatiedoeleinden gebruikt
(zie paragraaf 5.5 Verstoring van beschermde soorten).
Er wordt geen afval achter gelaten. Afval, zoals kapotte zakken of manden, onbruikbaar geworden
materialen zoals bevestigingsmateriaal e.d. wordt mee naar de wal genomen en daar door een
afvalverwerker afgevoerd (zie paragraaf 5.1 Verontreiniging ).
De werkzaamheden worden bij daglicht uitgevoerd (zie paragraaf 5.5 Verstoring van beschermde
soorten).
Tijdens elk bezoek worden de systemen gecontroleerd op vogelslachtoffers en indien aanwezig
worden deze geregistreerd en gerapporteerd (zie paragraaf 5.6 Vogels).
Periode waarop activiteiten worden uitgevoerd wordt zo veel mogelijk afgestemd op de
aanwezigheid van vogels. Het plaatsen van de systemen wordt zo vroeg mogelijk in het seizoen
uitgevoerd, maar buiten de periode waarbinnen de grote groepen overwinterende watervogels
aanwezig zijn (november-februari).
Bij de werkzaamheden aan de rijen langs de randen van de locaties wordt zo veel mogelijk
gewerkt vanuit de ruimte tussen de rijen, zodat de personen op de platen vrijwel altijd met
minimaal 1 rij tafels gescheiden zijn van de vogels op de platen. Dit om de afstand van de
activiteit op de platen tot de vogels in de omgeving zo groot mogelijk te houden. Op grond van
waarnemingen bij andere proeven in de Oosterschelde (Slikken van Kats) en op locaties in het
buitenland (b.v. Gittings & O’Donoghue, 2012) lijkt de visuele barriere van de tafels en manden
voor sommige vogelsoorten voldoende om de verstoring op foerageergedrag te beperken. De
aanwezigheid van personen achter één of meerdere rijen tafels lijkt door vogels in mindere mate
als bedreigend te worden ervaren dan de aanwezigheid van personen op de platen zonder tafels
ertussen.
Er wordt monitoring uitgevoerd waarbij de belangrijkste effecten die mogelijk door de kweek
worden veroorzaakt worden getoetst. Aan de hand van deze monitoring wordt de werkwijze
eventueel bijgesteld om de effecten op de natuurwaarden nog verder te beperken (zie paragraaf
6.3)

Monitoring en terugkoppeling

Door de combinatie van de bovengenoemde maatregelen (in paragraaf 6.1 en 6.2) vindt er geen een
netto toename van de invloedsfeer van de oesterkweek plaats en worden de mogelijke effecten van
de kweekactiviteiten zodanig gemitigeerd dat kan worden uitgesloten dat er meetbare effecten
optreden op de instandhoudingsdoelen van het natura 2000-gebied de Oosterschelde.
Zoals ook besproken in voorgaande paragrafen, is met name de schaalvergroting van de litorale offbottomkweek aanleiding om voor een aantal aspecten beter inzicht te krijgen in verwachtte vs.
daadwerkelijk effecten en moeten de noodzaak en effectiviteit van de verschillende mitigerende
maatregelen geevalueerd kunnen worden middels een monitorinsgprogramma. Aan de hand van de
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uitkomsten van deze monitoring worden de activiteiten en mitigerende maatregelen geëvalueerd en
wordt gekeken naar noodzaak en mogelijkheden om eventuele effecten verder te minimaliseren.
Volgend uit de effectanalyse (m.n. paragrafen 5.2-5.6) worden de volgende onderwerpen nader
gemonitord gedurende de looptijd van de Wnb-vergunning:
1. Effecten op de sedimentsamenstelling, de soortcompositie en biomassa als gevolg van
mogelijke sedimentatie.
Monitoring van sedimentatie (korrelgrootte en organische stofgehalte) kan als eerste
indicatie van wijzigingen die kunnen leiden tot een veranderde soortensamenstelling
worden gebruikt. Er zal echter ook verdere monitoring van bodemleven plaatsvinden,
waarbij ook aandacht zijn voor (mogelijke veranderingen) in typische soorten en de
beschikbaarheid van macrozoobenthos die van belang is als voedsel voor de relevante
vogelsoorten.
Vragen die hierbij o.a. beantwoord zullen worden:
- Sedimentatie: Treedt er verhoogde slibvorming en op onder en rond de systemen?
Dit wordt gemonitord op basis van de sedimentatie-korrelgrootte en het organisch stof
gehalte in de bodem.
- Macrozoobenthos: treden er veranderingen op in biomassa en samenstelling?
Dit kan worden gemonitord op basis van de reeds door RWS gehanteerde methode voor
gebiedsdekkende opname van macrozoöbenthos in het litoraal in mariene wateren
(Methode: Bijleveld en Paree). Hierbij wordt met behulp van een spade en een werpvierkant
gekeken welke soorten (die visueel te herkennen zijn) voorkomen. Naast het bodemleven
worden ook enkele abiotische parameters meegenomen zoals richting stroomribbels en
lutumgehalte. Ook kan gebruik gemaakt worden van de methode die wordt toegepast ten
behoeve van de proeven met beroepsmatig rapen van oesters in de Oosterschelde (Gimaris,
Tiko Seip Ecologisch Advies). Hierbij is de bepaling van de exacte soorten macrozoobenthos
in dit geval minder relevant dan de hoeveelheden macrozoobenthos en er wordt daarom
macrozoobenthos uit de monsters in klassen (zoals wormen, slakken en kreeftachtigen)
verdelen en vervolgens per klasse het gewicht te bepaald. Deze methodes kunnen ook naast
elkaar worden toegepast.
2. Effecten op de abiotische randvoorwaarden (schaduwwerking): De tafels kunnen door
schaduwwerking de lichtinval op de bodem beperken, waarmee het plantaardige
bodemleven ter plaatse nadelig kan worden beïnvloed. Hierbij wordt de volgende vraag
beantwoord:
- Is er een effect op de aanwezigheid en verspreiding van bodemdiatomeeën en macroalgen?
3. Effecten op draagkracht voor filter-feeders (m.n. schelpdieren): op grond van
draagkrachtindicatoren (vleesgehalte mosselen en oesters, groei van kokkels) wordt de
draagkracht gemonitord.
Hiertoe zal bekeken worden of samenwerking tussen ondernemers in de schelpdiersector
(NOV, PO Mossel) mogelijk is. Daarnaast heeft RWS toegezegd in het Visserij-initiatief
Zeeland (VIZ: een overlegstructuur van de Provincie Zeeland, waarin de visserijsectoren,
onderzoek, natuurorganisaties en overheden zijn vertegenwoordigd) de monitoring naar de
primaire productie van de Oosterschelde (opnieuw) op te starten.
Data van RWS en ondernemers kan gecombineerd een goed beeld geven van de trends in de
voedselbeschikbaarheid voor filter-feeders.
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4. Effecten op foeragerende en rustende vogels op en rond de platen:
Hierbij wordt in principe gemonitord welke vogelsoorten er in de nabijheid van de off-bottom
systemen voorkomen, maar wordt speciale aandacht besteed aan de volgende soorten (o.b.v.
paragraaf 5.6.4):
-

Bergeend
Bontbekplevier*
Scholekster
Strandplevier*
Kanoetstrandloper
Kievit
Zwarte ruiter
Tureluur
Zwarte ruiter
Kluut
o

o

o

o

o

Hoe reageren de verschillende vogelsoorten op de aanwezigheid van de installaties
(zonder dat hier activiteiten worden uitgevoerd)?
 Vertonen foeragerende en rustende vogels een duidelijke voorkeur voor de
delen van de plaat zonder installaties? Of worden de installaties juist bezocht?
Hoe reageren de verschillende vogelsoorten op de aanwezigheid van personen op de
platen?
 Wat zijn de verstoringsafstanden (per soort)?
 Is er verschil in verstoringsafstand tussen de verschillende activiteiten?
 Heeft de aanwezigheid van tafels tussen de personen op de platen en de
vogels invloed op de verstoringsafstand?
Zijn er tekenen die erop wijzen dat de aanwezigheid van de systemen schadelijk is
voor duikende/onderwater zwemmende soorten?
Eventuele dode of verwonde dieren die tussen de systemen worden aangetroffen
worden direct gemeld aan de NOV (datum, locatie, soort + foto).
Zijn er na de start van de activiteit duidelijke veranderingen waar te nemen ten
opzichte van de resultaten van de laagwatertellingen uit 2016/2017?
De werkwijze van de monitoring van vogels wordt afgestemd op de werkwijze die is
gehanteerd voor de laagwatertellingen uit 2016/2017 (zie bijlage 3) zodat deze
laagwatertelling als nulmeting kan worden gebruikt.
Middels het raadplegen van rapportages van de jaarlijkse kustbroedvogeltellingen en
watervogel- en zeezoogdiertellingen (in opdracht van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door
Delta ProjectManagement) worden de trends van bovenstaande vogels gemonitord,
m.n. rond Prinseplaat, de 2e plaat en de Schorren bij Stroodorpepolder en bij Rattekaai
en de Kaarspolder.

5. Wat is de daadwerkelijke intensiteit, frequentie en tijdsduur van de activiteit? Dit wordt
bijgehouden door de ondernemers (logboek) en via de NOV gerapporteerd:
o Wat is het daadwerkelijke aantal retourvaarten per jaar?
o Wat is de daadwerkelijke schaal van de activiteiten op de platen?
 hoe vaak wordt er gewerkt?
 hoe lang wordt er gewerkt?
 door hoeveel personen wordt er gewerkt?
De opzet van bovenstaande monitoringsvragen zal op korte termijn nader worden uitgewerkt en ter
goedkeuring aan het Ministerie van LNV worden voorgelegd.
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Aan de hand van deze monitoring worden kweekactiviteiten en de voorgestelde mitigerende
maatregelen geëvalueerd. De resultaten van deze monitoring worden jaarlijks gerapporteerd.
Aan de hand van deze jaarlijkse tussenrapportages zal in overleg met de werkgroep off-bottom
oesterkweek van de NOV, onderzoekers en bevoegd gezag worden beschouwd of en hoe de
kweekactiviteiten, de mitigerende matregelen of de monitoringsmethoden moeten worden
bijgesteld. Door de geleidelijke opschaling van de activiteit (er zal ca. 12 ha per jaar aan tafels
worden geplaatst, zie paragraaf 1.2) is er meer gelegenheid om tussentijds aan de hand van
uitkomsten uit de monitoring wijzigingen door te voeren aan de activiteit of aan de maatregelen.
Indien er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn op grond van monitoring door RWS en/of waarnemingen in
het veld dat lokaal, of op systeemniveau de draagkracht dreigt te worden overschreden, neemt de
NOV in overleg met o.a. andere schelpdiersectoren (m.n. de PO Mossel) en de bevoegde gezagen
actie om overschrijding van de draagkracht tegen te gaan (bijvoorbeeld door het aanpassen van de
dichtheden van oesters in de systemen en/of het schoonvissen van bodempercelen).
In de werkgroep off-bottomkweek van de NOV is tevens aandacht voor de samenhang tussen kweek
op bodempercelen en off-bottomlocaties. Indien de predatie door de oesterboorder afneemt, of de
resistentie tegen het herpes-virus toeneemt en bodemkweek weer snel rendabel wordt, wordt
binnen de NOV de afweging tussen bodem- en off-bottomkweek gemaakt om cumulatie van
kweekmethodes te voorkomen.
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7

Cumulatieve effecten

7.1

Draagkracht

De productie van oesters uit de hatchery vergroot het bestand aan schelpdieren in de Oosterschelde.
Dit kan via een extra beslag op het aanwezige voedsel (microalgen) een effect hebben op de
instandhoudingsdoelen voor de beschermde natuurwaarden en kenmerken. Boven een bepaalde
graasdruk door schelpdieren kan de beschikbaarheid van microalgen minder worden. Dit kan
doorwerken in een verminderde groei van de schelpdieren die op hun beurt weer als voedsel dienen
voor bepaalde vogelsoorten. Het effect wordt bepaald door de mate van waterverversing, het niveau
van de algenproductie en de filtratiedruk vanuit de natuur en schelpdierkweek. Er is geen vaste
draagkrachtdrempel te bepalen, omdat de beschikbaarheid van algen van vele factoren tegelijkertijd
afhankelijk is (de watertemperatuur, de hoeveelheid licht in het water, de hoeveelheid
voedingsstoffen voor de algen, de aanwezigheid van andere soorten die algen eten (schelpdieren,
zoöplankton, etc.). Wel kan worden aangegeven in hoeverre de voorgenomen activiteit een
substantiële bijdrage kan leveren in het vergroten van de hoeveelheid schelpdieren die algen eten, of
in hoeverre de vergroting wegvalt in de ruis rondom de voedselbeschikbaarheid die wordt veroorzaakt
door de andere bovengenoemde factoren. Een effect op de draagkracht (voedselbeschikbaarheid) kan
een doorwerking hebben op de beschermde soorten wanneer hierdoor de groei van natuurlijke
schelpdierbestanden wordt beïnvloed (schelpdieretende vogels) ofwel de beschikbaarheid van
microalgen via schakels als zoöplankton effecten heeft via de voedselketen (overige soorten).
Voor de Natura 2000-doelen gaat het met name om schelpdieretende vogels. Deze foerageren op
droogvallende platen en eten voornamelijk kleinere schelpen, zoals kokkels, nonnetjes en
strandschelpen. De toename van het schelpdierbestand zal maximaal 4 % bedragen ten opzichte van
het totaal bestand aan filtrerende schelpdieren (uitgaande van een maximale benutting van de
oesterpercelen met ca. 9 mln kg biomassa aan oesters, gecombineerd met ca. 6 mln kg kokkels en 1
mln kg tapijtschelpen in de Kom van de Oosterschelde (Kamermans & van Asch, 2018) bedraagt de
extra off-bottom filter feeder stock 4 %. NB: er is al een aantal jaren geen sprake van volledige
benutting van de oesterpercelen).
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is in het kader van het mosselconvenant de
draagkracht van de Oosterschelde voor schelpdieren gemonitord (Kamermans & van Asch, 2018). Met
dit onderzoek is het mogelijk een vinger aan de pols te houden. De laatste jaren zijn er geen
aanwijzingen dat de draagkracht voor schelpdieren in de Oosterschelde afneemt. Sinds 2018 vindt
geen monitoring meer plaats van draagkracht voor schelpdieren in opdracht van LNV. Wel is RWS
voornemens de primaire productie in de Oosterschelde te gaan monitoren en houden de
schelpdierkwekers zelf vinger aan de pols (zie ook paragraaf 6.3).
De draagkracht van de Oosterschelde kan worden beïnvloed door uitbreiding van de
schelpdierkweek. De draagkrachtberekeningen voor de Oosterschelde zijn met name opgesteld in
het kader van de te plaatsen MZI’s. Bij de berekening van de draagkracht, is rekening gehouden met
een volledige bezetting van de oesterpercelen (worst-case scenario). Zoals in 5.4.1 aangegeven, is dit
al jaren niet het geval en wordt de off-bottomkweek gebruikt om de teruggelopen oesterkweek
deels te compenseren. Zoals in paragraaf 2.2.1 en 5.4.1 aangegeven, is de voorziene biomassa in de
off-bottom systemen op Prinseplaat en 2e Plaat is ten opzichte van een volledig benutte
bodmekweek ca. 7%. Aangezien de bodempercelen de afgelopen jaren en voor de voorzienbare
toekomst slechts in beperkte mate benut worden vanwege de predatie door de oesterboorder, is
deze 7% biomassa geen toename van de kweekbiomassa, maar een gedeeltelijke compensatie van
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de verloren kweekopbrengst. Een toename van effect op de draagkracht door overgang van
bodemkweek naar off-bottomkweek is daarom niet te verwachten (zie ook paragraaf 5.4.1).
Daarnaast zal de off-bottom oesterkweek op de locatie worden opgeheven wanneer de
bodempercelen wel weer voldoende rendabel kunnen worden benut. Hierdoor is een cumulatief
effect op de draagkracht uit te sluiten.

7.2

Zandhonger

De zandhonger van de Oosterschelde wordt niet vergroot door de oesterkweekinstallaties.
Verandering in slibgehalte zal niet significant zijn. De tafels waarop de oesterzakken geplaatst
worden zullen vast op het bodem worden gezet in de litorale zone waar ze bij laag water droog
komen te staan. Er zijn geen verwachte effecten van deze tafels en de kweekactiviteiten op erosie
van sediment.
De zandhonger veroorzaakt een afname aan beschikbare slikken en platen. Dit heeft tot gevolg dat
het gebied waar steltlopers kunnen foerageren afneemt. In deze PB is daarom ook naar de mogelijke
invloed van off-bottom oesterkweek op foerageermogelijkheden voor vogels gekeken. Ondanks dat
de oesterkweek in de off-bottom systemen ca 50 ha betreft, betreft het een relatief kleine afname
van een groot areaal een beschikbare slikken en platen (ca 0,4%; zie o.a. 5.4 en 5.6.3). Hierbij dient
tevens te worden opgemerkt dat de locaties ten opzichte van andere slikken en platen in de
omgeving van zeer beperkt belang zijn voor steltlopers. Dit geldt ook voor de doelsoorten (zie
paragraaf 5.6.2). In de nabijheid van de oesterkweeklocaties zijn diverse binnendijkse gebieden
gelegen die geschikt foerageergebied vormen (zoals bijvoorbeeld de Koude- en Kaarspolder en
Yerseke en Kapelse Moer). Ook buitendijks zijn er diverse alternatieve platen aanwezig die (mede
door lagere dichtheid aan verstoringsbronnen) een geschikter foerageergebied vormen (zie
paragraaf 5.6.2). Met de mogelijke cumulatieve effecten ten gevolge van zandhonger is tevens
rekening gehouden in de effectbeoordeling van de soorten (zie paragraaf 5.6.5).
Verder betreft het ruimtebeslag door het project een tijdelijk en omkeerbaar effect: als tijdens de
monitoring (zie 6.3) of aan het eind van de vergunningperiode blijkt dat de areaalafname door
zandhonger zodanig blijft doorzetten dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden, dan
kan hierbij in het vervolgtraject rekening worden gehouden.
Op basis van bovenstaande gegevens is er als gevolg van de oesterkweeklocaties in het litoraal op
Prinse- en 2e Plaat geen cumulatieve afname van geschikt foerageergebied te verwachten.

7.3

Verstoring

Rond de locties zijn diverse andere potentiële verstoringsbronnen aanwezig, zoals pierensteken,
recreatie en andere visserijactiviteiten. Deze bronnen zijn nader besproken in paragraaf 5.6.2. De
voorgenomen activiteiten leiden tot een cumulatie van verstorende effecten met deze bestaande
verstoringsbronnen. Echter, wanneer op een locatie veel verstoring aanwezig is, wordt de betreffende
locatie al gemeden door verstorinsggevoelige soorten (of door verstoringsgevoelige individuen).
Nieuwe activiteiten in een reeds sterk verstoord gebied hebben daarmee minder negatief effect dan
dezelfde activiteiten in een vergelijkbaar, maar onverstoord gebied zouden hebben. De voorgenomen
off-bottom kweekactiviteiten zullen lokaal leiden tot een verhoogde aanwezigheid van potentiële
verstoringsbronnen. Hiermee kan lokaal sprake zijn van een cumulatie met andere activiteiten, zoals
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pierensteken, recreatie en andere visserijactiviteiten. De verwachting is echter ook dat de recreatie
op de Prinseplaat en 2e Plaat zullen afnemen als gevolg van het ruimtebeslag door de off-bottom
systemen.
Door het hoge niveau van autonome verstoring rond de platen zijn de mogelijke effecten van de
voorgenomen kweekactiviteiten op foeragerende of rustende vogels op de platen sterk beperkt.
De voorgenomen off-bottomkweek wordt aangevraagd omdat de kweekmogelijkheden op de
bodempercelen zeer beperkt zijn (zie inleiding, paragraaf 1). Tegen een toename van activiteit op de
off-bottom kweekpercelen staat daarmee een sterk verlaagde activiteit bij de bodempercelen.
Hierdoor is er momenteel geen sprake van toename aan intensiteit van de activiteiten die ten
behoeve van de oesterkweek worden uitgevoerd. Zoals aangegeven in paragraaf 6.3 is er in de
werkgroep off-bottomkweek van de NOV aandacht voor de samenhang tussen kweek op
bodempercelen en off-bottomlocaties. Indien de predatie door de oesterboorder afneemt, of de
resistentie tegen het herpes-virus toeneemt en bodemkweek weer snel rendabel wordt, wordt
binnen de NOV de afweging tussen bodem- en off-bottomkweek gemaakt om cumulatie van
kweekmethodes te voorkomen.
Daarnaast is er, door de beslissing om een groot gebied in de Kom (een zone van 500 meter rond de
schorren bij Rattekaai en bij Stroodorpepolder) te sluiten voor oestervisserij op de vrije gronden, een
gebied van ruim 330 ha bij gekomen waar gegarandeerd geen activiteiten ten gevolge van
oestervisserij optreden (zie paragraaf 6.1) en eventuele resteffecten als gevolg van verstoring
worden gemitigeerd.

7.4

Stikstof

De geplande kweekactiviteiten gaan gepaard met scheepsbewegingen van en naar de proeflocatie.
De proeflocatie bevindt zich in de directe omgeving van mosselpercelen. Dit is een gebied waar
regelmatig vaarbewegingen van mosselschepen plaats vinden in verband met werk op de percelen.
De emissie van deze schepen is meegenomen in de achtergrondemissie zoals bepaald in Aerius. De
stikstof emissie van de scheepsbeweging gedurende deze kweekactiviteiten is berekend als 1.454,67
kg/j voor Prinseplaat en 882,21 kg/j voor 2e Plaat. Voor beide locaties samen is de stikstofemissie
hiermee beneden de drempel van 0.05 mol/ha/jaar in alle negen omliggende natuurgebieden.
Aangezien overige emissiebronnen van stikstof worden meegenomen in de Aerius-berekening is
hiermee voldoende aangetoond dat het project niet leidt tot een significante bijdrage aan de
cumulatie van stikstofdepositie op hiervoor gevoelige habitattypen.
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8

Conclusie

Off-bottom oesterkweek bij Prinseplaat en 2e Plaat in het litoraal van de Oosterschelde is
geanalyseerd wat betreft de effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen van habitats
en soorten. Ook is ingegaan op mitigerende maatregelen en cumulatieve effecten.
De conclusie is dat er op basis van de beschikbare informatie die in voorliggende Passende
Beoordeling is samengevat kan worden uitgesloten dat de voorgenomen activiteiten zullen leiden
tot meetbare effecten op de Natura 2000-instandhoudingdoelstellingen van habitattypen en soorten
en aan de orde zijnde uitbreidings- of verbeteropgaven voor deze gebieden.
Met oog op het autonome verlies van platen ten gevolge van de zandhonger in combinatie met de
slechte staat van instandhouding van enkele doelsoorten zijn in de Kom van de Oosterschelde ten
zuidoosten van Yerseke gebieden aangewezen waarbinnen aanvullende beperkingen worden
opgelegd ten aanzien van activiteiten die door de NOV, ten behoeve van de oesterkweek worden
uitgevoerd. Deze gebieden zijn aangewezen op grond van het relatief hoge belang dat deze voor
diverse doelsoorten hebben (zie paragraaf 6.1).
Uit voorzorg en ter evaluatie wordt een monitoringprogramma opgezet. Aan de hand van deze
monitoring kunnen plaatselijke effecten die kunnen optreden verder worden geëvalueerd (zie
paragraaf 6.3).
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Bijlage 1 Factsheet triploïde oesters
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Bijlage 2

Voorjaar: maart-mei
Zomer: juni-augustus

Hoogwatervluchtplaatsen

Najaar: september-november
Winter: december-februari

Figuur 1: Voorjaar, alle soorten overzichtskaart Oosterschelde (boven: overzicht, onder: detail).
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Figuur 2: Zomer, alle soorten overzichtskaart Oosterschelde (boven: overzicht, onder: detail).
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Figuur 3: Najaar, alle soorten overzichtskaart Oosterschelde (boven: overzicht, onder: detail).
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Figuur 4: Winter, alle soorten overzichtskaart Oosterschelde (boven: overzicht, onder: detail).
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Bijlage 3 Rapportage Laagwatertellingen
Datavan watervogels in de Oosterschelde.
rapport Seizoen 2016 en 2017 (Arts et al., 2017b)

De waarnemingen bij deze rapportage zijn op onderstaande locatie op kaart te raadplegen.
https://kaarten.zeeland.nl/map/vogeltellingen.
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Bijlage 4

Kaarten laagwater vogeltellingen
Verspreiding van doelsoorten
(Op basis van de data bij Arts et al., 2017b)

De waarnemingen uit dit onderzoek zijn in het veld gekoppeld aan polygonen. Om een beeld te geven van
de vastgestelde aantallen per waarneming zijn van alle polygonen zwaartepunten bepaald. Deze
zwaartpunten zijn op kaart met variabele stipgrootte weergegeven. De stipgrootte is hierbij gerelateerd
aan de waargenomen aantallen van de betreffende soort. De aantalsklassen die corresponderen met de
stipgroottes zijn weergegeven in de legenda.
Dit is gedaan voor de volgende doelsoorten:
Bergeend
Bontbekplevier
Kanoetstrandloper
Kievit
Kluut
Scholekster
Strandplevier
Tureluur
Zwarte ruiter
De achterliggende rapportage behorend bij de gebruikte data is aan deze PB toegevoegd als bijlage 3.
De waarnemingen bij deze rapportage zijn op onderstaande locatie op kaart te raadplegen.

https://kaarten.zeeland.nl/map/vogeltellingen
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Bijlage 5

Resultaten AERIUS Calculator

Separaat bijgevoegd
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Concept tussenrapportage NOV monitoring vogels bij off-bottom oesterkweek
experimenten Yerseke Bank 2018
Datum: 15-4-2019
Pauline Kamermans & Linda Tonk, Wageningen Marine Research (WMR)
Inleiding
De oestersector in de Oosterschelde kampt momenteel met twee bedreigingen. Hierdoor zijn de
oesterkwekers op zoek naar nieuwe kweekmethoden. Sinds 2010 is er in de Oosterschelde sprake
van een oester herpes virus waardoor, met name bij de jonge Japanse oesters (creuzen), veel sterfte
optreedt (Kamermans et al., 2013). Daarnaast is er een probleem met oesterboorders die in de
Oosterschelde zijn geïntroduceerd. De oesterboorder boort een gaatje in de schelp van de oester en
eet dan het vlees op. De eerste meldingen van de Japanse oesterboorder dateren van 2007 (Faase &
Ligthart, 2009). Door kwekers worden veel adulte oesterboorders en ook regelmatig ei-pakketten
van de boorders aangetroffen op en nabij de oesters op de bodempercelen. Ook worden veel
schelpen met een boorgat gevonden. Van de broedjes die het herpesvirus overleven komt vervolgens
weinig terecht door predatie door de boorders. De combinatie van beide vijanden leidt nu tot
verminderde opbrengsten in de oesterkweek.
Om te komen tot herstel van de oesterproductie hebben de Nederlandse Oestervereniging (NOV) en
het ministerie van Economische Zaken een plan van aanpak opgesteld om onder andere met behulp
van nieuwe technieken de problemen te beheersen (NOV, 2016; Smaal et al., 2016). Door op
verschillende locaties proeven te doen kunnen de resultaten met elkaar worden vergeleken. Een
dergelijke vergelijking geeft de kwekers meer inzicht in de voor- en nadelen van het gebruik van
verschillende locaties en technieken in de Oosterschelde. De nieuwe technieken hebben allemaal
betrekking op off-bottom kweek: experimenten in het sublitoraal (zakken in kooien op de bodem of
aan longlines) en in het litoraal (kweektafels en oestermanden). De verwachting is dat off-bottom
teelt sterfte door de oesterboorder verminderd. Daarnaast kan de vorm van de oesterschelp
verbeteren waardoor het product meer waard wordt. Een NB wet vergunning is verleend voor het
litoraal YB74/75 in de Kom van de Oosterschelde (kenmerk DGAN-NB / 17023443 ). En een NB wet
vergunning is verleend voor de sublitorale locaties West van HK 10 West van HK 18, HK 10, HK 11, HK
18, YB 685 en YB 686 (kenmerk DGAN-NB / 16052053) in de Kom van de Oosterschelde. De
experimenten worden begeleid door Wageningen Marine Research met onderzoek naar de
effectiviteit in termen van oesterproductie en de mogelijke effecten op de aanwezige natuur.
Voorliggende rapportage is een tussenrapportage over de vogeltellingen in 2018.

1

Beschrijving opstelling (locatie en technieken)
De opstellingen in het litoraal van YB74/75 zijn geplaatst in vakken (figuur 1 en 2). De
kweekopstellingen zijn zakken op tafels of in rekken (figuur 3a&b) en mandjes aan longlines (figuur
3c).

Figuur 1. Locatie van proefpercelen (oranje vakken) in de Kom van de Oosterschelde bij Yerseke Bank
(YB 74/75) .

Figuur 2. Indeling van de vakken op YB74/75 met een corridor voor schepen.
2

Figuur 3. Zakken op tafels (a) en in rekken (b) en mandjes aan longlines (c).

3

Monitoring (N2000) vogelsoorten percelen off-bottom kweek en reguliere bodemcultuur
In 2018 is besloten om voor de vogeltellingen op YB74/75 gebruik te maken van vier camera’s. Deze
zijn op 1 mei geplaatst op YB74/75 (off-bottom percelen) en YB73/72 (controle) (Figuur 4).

Figuur 4. Camera’s voor monitoring vogels op Yerseke Bank (a) locaties, (b) voorbeelden van camera’s
op referentie perceel (rechts) en off-bottom perceel (links), (c) voorbeelden van foto’s die camera’s
maken op referentie perceel (rechts) en off-bottom perceel (links).
4

De camera’s staan alle vier op een lijn met ongeveer 150m ertussen. Twee staan gericht op de
oestertafels en twee op een referentie plek zonder tafels. De camera’s maken ieder kwartier 3 foto’s
achter elkaar. Hierdoor kunnen bewegende objecten, zoals vogels, goed onderscheiden worden.
Daarbij zijn de wildcamera’s met bewegingssensoren uitgerust die in dit geval afgeplakt waren. Het
gebied dat gezien wordt door de camera beslaat maar een beperkt gebied op het perceel (zie figuur
4). Iedere 6 weken worden de foto’s gedownload en de batterijen verwisseld.
Foto’s gemaakt in de periode dat de opstellingen onder water stonden zijn niet geanalyseerd omdat
daar geen op de plaat aanwezige vogels op te zien zijn. Aanwezigheid van mensen of boten is ook
aangegeven. Er is gescoord op vogelsoort en aantal individuen per soort. Het maximaal aantal in een
van de drie foto’s is als aantal gebruikt. Als het niet duidelijk is wat de soort is, is dit als unidentified
aangeven.
Het analyseren van de beelden kost veel tijd. Daarom is besloten om twee verschillende periodes te
analyseren (1/5 tot 30/6 en 1/9 tot 15/10). Bij camera 4 was op 28/6 de tape losgeraakt. Door het
extra aantal foto’s is de batterij sneller leeggeraakt. Camera 1 is stuk gegaan en vervangen met
camera 4, er ontbreken dus referentie foto’s van camera 4 vanaf 7/9. Referentie camera 4 lijkt een
minder groot oppervlakte als field of view te hebben, de hoek waarin de camera neergezet is, is iets
meer naar beneden gericht. Mogelijk is dit veroorzaakt door wind of vanwege vogels die eventueel
op de camera zijn geland. In de perioden 8/6 en 9/6, 21/6 en 22/6 en 19/9 tot 22/9 was het laagtij
niet laag genoeg voor de steltlopers om te foerageren, het gebied viel niet droog, maar er was tijdens
die perioden wel een mogelijkheid voor vogels om op de tafels te zitten.
Een overzicht van de resultaten is weergegeven in tabel 1. De tijd is niet voor iedere camera gelijk
(geel gehighlight). Daar moet nog voor gecorrigeerd worden. Daarnaast is het gebied dat wordt
gezien bij camera 4 kleiner dan de andere camera’s.
Tabel 1. Eerste resultaten van analyses camera beelden.
camera
1
2
3
4

type
off-bottom
off-bottom
referentie
referentie

steltlopers
23
20
89
13

wulp
1
4
53
10

camera
1
2
3
4

type
off-bottom
off-bottom
referentie
referentie

lepelaar
4
0
3
0

visdief
0
0
0
5

camera
1
2
3
4

type
off-bottom
off-bottom
referentie
referentie

steltlopers
18
17
49
4

wulp
11
11
48
2

camera
1
2
3
4

type
off-bottom
off-bottom
referentie
referentie

lepelaar
0
1
0
0

visdief
0
0
0
0

scholekster strandloper
8
0
15
0
11
8
1
0
wilde eend
0
0
0
0

meeuw
219
223
229
85

scholekster strandloper
4
0
0
0
0
0
0
0
wilde eend
0
0
0
5

meeuw
160
209
45
27

5

tureluur
0
0
3
0

blauwe rijger
9
0
3
2

datum start
1/5/2018
1/5/2018
1/5/2018
1/5/2018

unidentified
4
4
12
0

datum start
1/5/2018
1/5/2018
1/5/2018
1/5/2018

datum eind
30/06/2018
30/6/2018
30/6/2018
28/6/2018

tureluur
0
0
0
0

blauwe rijger
3
5
1
2

datum start
7/9/2018
1/9/2018
1/9/2018
1/9/2018

unidentified
6
8
3
0

datum start
7/9/2018
1/9/2018
1/9/2018
1/9/2018

datum eind
15/10/2018
15/10/2018
15/10/2018
7/9/2018

datum eind
30/06/2018
30/6/2018
30/6/2018
28/6/2018

datum eind
15/10/2018
15/10/2018
15/10/2018
7/9/2018

De meest voorkomende groep was de meeuw. Deze werd vaker geobserveerd in de off-bottom
gebieden. Daarna werden steltlopers het vaakst geteld. Camera 1 en 2 (beiden in off-bottom gebied)
laten vergelijkbare aantallen zien in de periode mei-juni. Camera 3 (in referentiegebied) toont de
meeste steltlopers en camera 4 (in referentiegebied) de minste. Aangezien camera 4 gedurende de
monitoring periode van hoek veranderd is en daarmee een veel kleiner gebied beslaat, zijn de data
verkregen van deze camera niet representatief. Uitgaande van het referentiekader van camera 3 is er
een duidelijk effect van de oestertafels op het aantal steltlopers. Maar vanwege gebrek aan replicatie
dienen deze resultaten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. In de periode
september-oktober (6 weken) is er wederom een duidelijk verschil te zien in het aantal steltlopers
(met name wulpen), een factor 4 meer steltlopers in het referentiegebied. Aangezien maar 1
referentiekader gedurende de 6 weken bruikbare foto’s opgeleverd heeft dient ook deze data met
voorzichtigheid benaderd te worden. Het is daardoor moeilijk te concluderen of er een daadwerkelijk
verschil is in steltlopers in gebieden met tafels in vergelijking met gebieden zonder tafels. De
aantallen reigers zijn laag, maar lijken in beide perioden (mei-juni en september-oktober) hoger in de
off-bottom gebieden in vergelijking met de referentiegebieden. In de periode mei-juni zijn de
aantallen scholeksters vergelijkbaar in de off-bottom gebieden en de referentiegebieden. De getelde
aantallen lepelaars, visdiefjes, tureluurs, strandlopers en eenden zijn te laag voor uitspraken over het
effect van van off-bottom teelt op aanwezigheid van vogels.
De eerste voorlopige conclusies zijn:






Meer meeuwen en blauwe reigers in off-bottom gebied in vergelijking met referentie gebied
Waarschijnlijk minder steltlopers in off-bottom gebied in vergelijking met referentie gebied
(maar kleiner gebied van camera 4)
Waarschijnlijk minder wulpen in off-bottom gebied in vergelijking met referentie gebied (maar
kleiner gebied van camera 4)
Geen effect van off-bottom op aantallen scholeksters
Te weinig data voor conclusies over aantallen lepelaars, visdief, tureluur, strandlopers en eenden

Dankwoord
Graag bedanken wij Pim van Dalen voor het plaatsen en onderhouden van de camera’s en Niels
Wagenaar voor hulp bij het analyseren van de foto’s.
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Bijlage 6

Lijst met schepen NOV-leden
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Bijlage 7 Rapportage tussenresultaten
monitoring onderzoeken Yerseke Bank

Korte omschrijving voortgang:
Ad. 1. Omdat er geen off-bottom kweek meer plaatsvindt op HK 10/18 wordt ook geen monitoring
meer uitgevoerd.
Ad. 2&3. Op 19 oktober heeft overleg plaatsgevonden met LNV, RWS en
Natuurbeschermingsorganisaties. Toen is besloten om niet verder te gaan met de PB voor het
sublitorale Lodijkse Gat uitgebreid met drie sublitorale locaties in de Kom (Koeiegat, Broek,
Yerseksche Oesterbank) en de eerder geschreven PB voor de litorale locatie Prinseplaat uit te
breiden. Deze concept PB wordt momenteel geschreven en zal 14 december worden besproken met
LNV, RWS en Natuurbeschermingsorganisaties. Daar zullen ook de eerste resultaten van de
monitoring van YB74/75 worden gepresenteerd.
Ad. 4. Voor de vogeltellingen zijn camera’s geplaatst op YB74/75 (off-bottom percelen) en YB73/72
(controle). De camera’s maken ieder kwartier 3 foto’s achter elkaar. Hierdoor kunnen bewegende
objecten, zoals vogels, goed onderscheiden worden. De eerste resultaten zijn te zien in
onderstaande tabel.

Omdat het veel tijd kost om alle beelden te analyseren is begonnen met de start van de tijdreeks
(mei) en de beelden van de laatste download (sept/okt).
Voor de tweede periode is de tijd niet voor iedere camera gelijk (geel gehighlight). Daar moet nog
voor gecorrigeerd worden. Daarnaast is het gebied dat wordt gezien bij camera 4 kleiner dan de
andere camera’s. Ook dat wordt gecorrigeerd. Momenteel worden ook de foto’s uit juni
geanalyseerd.
De eerste voorlopige conclusies zijn:

Waarschijnlijk minder steltlopers in off-bottom gebied in vergelijking met referentie gebied (als
is gecorrigeerd voor kleiner gebied van camera 4)

Geen effect van off-bottom op scholeksters, reigers en lepelaars

Waarschijnlijk minder wulpen (als is gecorrigeerd voor kleiner gebied van camera 4)

Meer meeuwen

Te weinig data voor conclusies over tureluur, strandlopers en eenden
In augustus is ook een sediment bemonstering uitgevoerd. Langs twee transecten zijn monsters
genomen onder de tafels (onder n=10) en tussen de vakken met tafels (referentie n=10). Dit is ook
gedaan in augustus 2017. De monsters zijn geanalyseerd op korrelgrootte door NIOZ-YE. De
verwachting is dat het slibgehalte onder de tafels toe kan nemen als gevolg van faecesproductie
door oesters, terwijl dit niet gebeurt tussen de vakken met tafels. Onderstaande figuur laat geen
significant verschil zien in slibgehalte van het sediment onder de tafels en tussen de vakken met
tafels. Er lijkt dus geen ophoping op te treden. Daarom wordt ook geen effect op in de bodem
levende dieren verwacht.
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En tenslotte is op 1 november gevlogen met een drone boven YB74/75 (off-bottom percelen) en
YB73 (controle) om inzicht te krijgen in de algengroei (macrolagen en bodemdiatomeeën) op de
bodem. Bij schaduwwerking van de tafels verwacht je minder algengroei op de off-bottom percelen.
Onderstaande foto’s laten aanwezigheid van macroalgen (groen) en bodemdiatomeeën (bruin) zien.
Hierin is te zien dat er meer macroalgen bij de tafels zijn. Bodemdiatomeeën zijn aanwezig tussen
de tafels en zijn minder aanwezig op een schoongevist bodemperceel. WMR beschikt over een
programma dat verschillende kleuren uit de afbeeldingen naar voren kan halen en zo kan rekenen
aan oppervlaktes. Dit kan in 2019 worden uitgevoerd.

Samengestelde drone foto landzijde YB 73.
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Samengestelde drone foto landzijde YB 74.

Samengestelde drone foto landzijde YB 75.
Ad. 5. In 2017 hebben oriënterende gesprekken plaats gevonden met RWS en EZ. De zandhonger
problematiek en daaraan gerelateerde voedsel voor steltlopers werden aangegeven als mogelijk
knelpunten bij het wegvissen van oesters van droogvallende platen. Momenteel wordt prioriteit
gegeven aan uitbreiding van de off-bottom locaties.
Ad. 6. De kwekers die actief zijn op YB74/75 zijn middels een brief op de hoogte gebracht van
afspraken over het gebruik van het beeldmateriaal van de camera’s.
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