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Voorwoord
In het kader van de natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte wordt door
Rijkswaterstaat en Deltares nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het
aanpassen van de begrenzing van de rustgebieden in de Voordelta met als doel
vergroten van de draagkracht voor zwarte zee-eenden in de Voordelta.
In deze notitie worden statistische habitatmodellen als rekeninstrument gebruikt om
scenario’s van het aanpassen van de begrenzing van de rustgebieden door te
rekenen. Zodoende wordt een wetenschappelijke onderbouwing gegeven aan het
advies voor een aanpassing van de begrenzing van de rustgebieden voor zwarte zeeeenden in de Voordelta.
Samenstelling projectteam Bureau Waardenburg bestond uit;
Martin Poot – rapportage, statistiek, projectleiding
Peter van Horssen – statistiek en modellering, GIS
Belangrijke statistische back up werd verkregen van Alain Zuur, statisticus van
Highland Statistics (.
Begeleiding vanuit opdrachtgever werd verzorgd door Mennobart van Eerden
(Rijkswaterstaat) en Theo Prins (Deltares). Wij danken hen voor de begeleiding en
commentaar op eerdere versies van dit rapport.
Interne kwaliteitsborging werd verzorgd door Theo Boudewijn.

3

4

Inhoud
Voorwoord .....................................................................................................................................3
Samenvatting ................................................................................................................................7
1

2

3

4

Inleiding ..................................................................................................................................9
1.1

Natuurcompensatie Maasvlakte 2 en Beheerplan Voordelta 2014-2019 ..............9

1.2

Habitatmodel zwarte zee-eenden als instrument om rustgebieden aan te wijzen 9

1.3

Uitgangspunten ........................................................................................................10

Materiaal en methoden........................................................................................................11
2.1

Algemene aanpak doorrekenen effecten van aanpassing rustgebieden .............11

2.2

Gebruikte statistische modellen ..............................................................................13

2.3

Doorrekenen scenario’s aanpassingen rustgebieden ...........................................13

Resultaten ............................................................................................................................15
3.1

Resultaten Variant A – rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand ..........................15

3.2

Resultaten Variant B - rustgebied Bollen van de Ooster .......................................16

Discussie ..............................................................................................................................17
4.1

Verschillen in de verwachte effectiviteit tussen jaren .............................................17

4.2

Effectiviteit van de verstoring op nul zetten in relatie tot de periode van het jaar.17

4.3

Effectiviteit van de verstoring op nul zetten in relatie tot ruimte.............................18

5

Conclusies ............................................................................................................................19

6

Literatuur...............................................................................................................................21

5

6

Samenvatting
In het kader van de natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte wordt door
Rijkswaterstaat en Deltares nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het
aanpassen van de begrenzing van de rustgebieden in de Voordelta met als doel
vergroten van de draagkracht voor zwarte zee-eenden in de Voordelta.
In deze notitie worden statistische habitatmodellen als rekeninstrument gebruikt om
scenario’s van het aanpassen van de begrenzing van de rustgebieden door te
rekenen. Zodoende wordt een wetenschappelijke onderbouwing gegeven aan het
advies voor een aanpassing van de begrenzing van de rustgebieden voor zwarte zeeeenden in de Voordelta.
De analyse geeft aan dat sluiten van extra gebied in de winter leidt tot een toenemend
aantal in het gebied verblijvende zee-eenden. Bij een toename van het
winterrustgebied van 5 vakken in beide regio’s is een verbetering mogelijk t.o.v. de
huidige situatie met 5-100 %. De ruimtelijke verdeling van de toegevoegde gebieden
doet ertoe en de analyse geeft aan dat dit niet inherent is aan de gevolgde methode.
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1 Inleiding
1.1

Natuurcompensatie Maasvlakte 2 en Beheerplan Voordelta 20142019
In het kader van de natuurcompensatie voor de tweede Maasvlakte wordt nader
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het aanpassen van de begrenzing van de
rustgebieden in de Voordelta met als doel vergroten van de draagkracht voor zwarte
zee-eenden in de Voordelta. Deze gegevens moeten leiden tot maatregelen voor het
aanpassen van de begrenzing van de huidige rustgebieden. Deze aanpak komt voort
uit de evaluatie MEP-NCV en is opgenomen in de concept tekst voor het Beheerplan
Voordelta 2014-2019.
Monitoring van de aantallen en verspreiding van zwarte zee-eenden in de Voordelta
sinds 2009 heeft uitgewezen dat de aantallen de laatste jaren achterblijven (met
uitzondering van winter en voorjaar 2013) en dat de ingestelde rustgebieden niet
(Bollen van het Nieuwe Zand) of slechts gedeeltelijk (Bollen van de Ooster) worden
gebruikt.

1.2

Habitatmodel zwarte zee-eenden als instrument om rustgebieden
aan te wijzen
Binnen het monitoringprogramma PMR-NCV is op basis van het onderzoek naar het
voorkomen van zwarte zee-eenden, beschikbare benthos, abiotiek (diepte en
modelberekeningen aan watersnelheid op de bodem als proxy voor
foerageeromstandigheden onder water) en verstoring door schepen (op basis van AIS
- Automatisch Informatie Systeem) een aantal statistisch onderbouwde
habitatmodellen opgesteld. Hiermee wordt modelmatig beschreven hoe de
verspreiding en aantallen van de zwarte zee-eenden afhangen van de genoemde
factoren. Voor een uitgebreide verslaglegging met een overzicht van de gebruikte
onderzoeksmethoden in het veld, de statistische analyses en uitkomsten wordt
verwezen naar Poot et al. (2014). De statistische methode met de computercode is
inmiddels gepubliceerd als een boekhoofdstuk (Zuur et al. 2014).
Uit statistische analyses is naar voren gekomen dat verstoring door schepen
potentieel een grote invloed heeft op de huidige verspreiding en aantallen in de
Voordelta. Dit betekent dat het reguleren van scheepsbewegingen (in het geval van
vissersschepen betreft dit zowel visserijactiviteiten als transfer) in potentie een sterk
management instrument is om de aantallen zwarte zee-eenden te verhogen door
verstoring uit te sluiten in die gebieden waar de overige condities optimaal zijn.
Er zijn drie statistische habitatmodellen ontwikkeld die als rekeninstrument ingezet
kunnen worden (Zuur et al. 2014). De drie statistische habitatmodellen verschillen in
de manier waarop statistisch met de zeroinflatie (overdaad aan nullen) en de
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ruimtelijke correlatie (deels ook door veel nullen) van de data omgegaan wordt. De
modellen verschillen in de wijze waarop de nullen toegeschreven worden aan
enerzijds de covariabelen in het model of anderzijds aan de ruimtelijke correlatie.
Alle drie habitatmodellen zullen als rekeninstrument gebruikt worden om scenario’s
van het aanpassen van de begrenzing van de rustgebieden door te rekenen.
Zodoende wordt een wetenschappelijke onderbouwing gegeven aan het advies voor
een aanpassing van de begrenzing van de rustgebieden voor zwarte zee-eenden in
de Voordelta.

1.3

Uitgangspunten
•
Doel van de analyse is om te komen tot een voorstel voor een nieuwe
begrenzing van rustgebieden die ook inderdaad door de vogels worden gebruikt
omdat naast voldoende rust ook de omstandigheden voor de voedselvoorziening er
optimaal zijn
•
Adaptief beheer met wisselende begrenzing van de rustgebieden, afhankelijk
van de verspreiding van de zwarte zee-eenden van jaar tot jaar in relatie tot de
voedsellocaties is niet of nauwelijks praktisch uitvoerbaar en daarmee niet aan de
orde.
•
Rustgebieden ter hoogte van de Haringvlietmonding en het Slijkgat zijn niet aan
de orde omdat het niet realistisch is gezien het vele scheepvaartverkeer.
•
Rustgebieden voor de kust van Walcheren zijn niet aan de orde omdat de
analyses hebben uitgewezen dat het gebied weinig potentie heeft om door middel van
vermindering van verstoring de aantallen zee-eenden op te hogen. Analyses in de
eindrapportage van de natuurcompensatie Tweede Maasvlakte laten zien dat het
fysisch milieu door de hoge waterbodemsnelheden in combinatie met grote dieptes de
sturende factor is waardoor het gebied niet geschikt is voor zee-eenden.
Andere aspecten van belang
•
In het kader van PMR is met name het wintervoorkomen van zee-eenden van
belang omdat met name de functie van de Voordelta als overwinteringsgebied
beschermd is. De analyses en aanbevelingen in deze notitie betreffen uitsluitend deze
periode die loopt van oktober tot en met maart.
•
In het Brouwershavensche Gat nemen de aantallen roodkeelduikers af. In het
nieuwe beheerplan Voordelta wordt hiervoor een apart rustgebied aangewezen om
deze aantallen te waarborgen. Omdat het hier rustgebieden betreft die ook voor zeeeenden van belang zouden kunnen zijn, zouden deze meegenomen moeten worden.
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2 Materiaal en methoden
2.1

Algemene aanpak
rustgebieden

doorrekenen

effecten

van

aanpassing

In het eindrapport PMR-NCV 2013 zijn als voorlopige exercitie twee scenario’s
doorgerekend op basis van 9 gridcellen, één in de regio Bollen van de Ooster en één
voor de Haringvlietmonding. Hieruit bleek een beperkte toegevoegde waarde van dat
rustgebied. Hiervoor is reeds aangegeven dat de tweede regio ook om praktische
redenen niet nader onderzocht zal worden. De periode waarin de rust voor de Zwarte
zee-eenden moet worden gegarandeerd is van oktober tot en met maart.
Meest kansrijke regio’s voor de ligging van rustgebieden voor zwarte zee-eenden in
de Voordelta worden gevormd door:
• Variant A (figuur 2.1) - een rustgebied te alloceren vanuit het jaarrond
beschermde gebied van de Bollen van het Nieuwe Zand; in termen van
gridcellen betekent dit het doorrekenen van scenario’s van een rustgebied
bestaande uit oplopende aantallen gridcellen om het cumulatieve effect te
schatten.
• Variant B (figuur 2.2) - eenzelfde benadering maar dan met het bestaande
rustgebied in de regio Bollen van de Ooster als basis
Hieronder zijn beide bovenstaande benaderingen uitwerkt. In zowel Figuur 2.1 als 2.2
een serie scenario’s van het aanpassen van ligging en omvang van de twee
rustgebieden, waarbij stapsgewijs de oppervlakte uitgebreid wordt met steeds één
gridcel.
In Figuur 2.1 is het bestaande rustgebied variant A - Bollen van het Nieuwe Zand
weergegeven met de twee blauw gekleurde gridcellen 1 en 2. Vervolgens wordt het
statistische model gebruikt om het effect van de uitbreiding met achtereenvolgens
gridcel 3,4,5,6...etc. als scenario’s uit te rekenen. Hiermee wordt de invloed van de
grootte van een dergelijk rustgebied en de winst per gridcellocatie in beeld gebracht
op de te verwachten hogere aantallen zwarte zee-eenden wanneer de verstoring
wordt teruggedrongen. Voor variant B – Bollen van de Ooster is dezelfde procedure
uitgevoerd.
Bedacht moet worden dat als er gridcellen zijn die niet voldoende voedsel herbergen
(variabel van jaar tot jaar) of te diep zijn voor de zee-eenden om het aanwezige
voedsel op te duiken, die gridcellen weinig zullen bijdragen aan verhoogde aantallen
zee-eenden indien zij tot rustgebied worden verklaard met 0 verstoring.
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Figuur 2.1

Variant A – rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand; Blauw: Gridcellen die als
bestaand rustgebied zijn gelabeld. Nummers: gridcellen die (op volgorde) aan het
‘rustgebied’ worden toegevoegd en waar de verstoring op 0 wordt gezet. Dit wordt
gedaan volgens een stapsgewijze analyse van de effecten van uitbreiding van het
zoekgebied volgens de nummering van de cellen.

Figuur 2.2

Variant B; Rustgebied Bollen van de Ooster (blauw), met een stapsgewijze analyse
van de effecten van uitbreiding van het zoekgebied volgens de nummering van de
cellen.

2.2

Gebruikte statistische modellen
De hier gebruikte modellen zijn technisch beschreven in Zuur et al. (2014) en Poot et
al. (2014). De statistische codering voor het kunnen draaien in het statistisch
programma R zijn in Zuur et al. (2014) gepubliceerd. Hieronder worden kort de
gebruikte modellen genoemd zodat ingewijden deze gemakkelijk terug kunnen vinden
in het genoemde boekhoofdstuk en rapport.
In deze notitie zijn de volgende drie modellen gebruikt om scenario’s door te rekenen;
afkortingen M0, M6 en M7 worden in de resultaten als indicatie gebruikt.
1. Model 0 (M0) – Negative Binomial GLM with spatial correlation using inla with a
geometric distribution (negative binomial with k =1).
2. Model 6 (M6) – Zero-inflated GLM with spatial correlation using inla
3. Model 7 (M7) – Zero-inflated Poisson GAM using inla

2.3

Doorrekenen scenario’s aanpassingen rustgebieden
Om voor iedere variant A en B wordt de variatie veroorzaakt door het aanpassen van
de verstoring per cel. Aanpassing is cumulatief, scenario A01 zet cel 1 op 0 verstoring,
scenario A02 zet cel 1 en 2 op 0 verstoring enzovoorts. De twee cellen met een
beoogd duikerrustgebied zijn als laatste cellen aan de scenario’s toegevoegd. Bij de
variant bodembeschermingsgebied (=BBG) zijn alle cellen in keer op verstoring 0
gezet.
In alle scenario’s zijn de (cellen met) bestaande rustgebieden opgenomen. Dit zijn de
eerste cellen die op verstoring 0 worden gezet. Hoewel deze gridcellen al rustgebied
zijn, is het in werkelijkheid zo dat hier toch enige verstoring optreedt door
overtredingen (zie ook Poot et al. 2014 voor een beschrijving hiervan).
De modellering is uitgevoerd met zogenaamde Bayesian regressie modellen. In een
Bayesian model hebben modelparameters geen vaste waardes. In elke run worden de
parameters voor elk specifiek model en dataconfiguratie opnieuw geschat. Hierdoor
zijn de uitkomsten van de predicties nooit 100% exact hetzelfde (maar de variatie is
verwaarloosbaar en altijd minder dan 1%).
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3 Resultaten
3.1

Resultaten Variant A – rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand
In figuur 3.1 worden voor de drie modellen de voorspelde percentages
aantalsverandering zee-eenden gepresenteerd van een oplopend, cumulatief aantal
gridcellen (op de x-as) zonder verstoring voor variant A – rustgebied Bollen van het
Nieuwe Zand. De verwachte hogere aantallen eenden zijn dus relatief uitgedrukt ten
opzichte van een model op basis van de huidige verstoring, waarbij Exp = verwachte
aantallen zonder aanpassingen, A01 = cel 1 op 0 verstoring, A02 = cel 1 en 2 op 0
verstoring, A03 = cel 1,2,3 op 0 verstoring etc. In de grafiek zijn vervolgens voor de
vier verschillende seizoenen het gemiddelde geïndexeerde aantal eenden
weergegeven. Alle drie de modellen voorspellen hogere aantallen zee-eenden,
variërend van 10-25% (M0) tot 20-70% hogere aantallen (M6 en M7).
A09 en A10 zijn varianten met rustgebied roodkeelduikers erbij.

Figuur 3.1

Variant A – rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand, geïndexeerde verandering ten
opzichte van het door het model verwachte aantal vogels in de huidige situatie
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(index op 100 gesteld) voor de vier verschillende jaren. Een jaar betreft een zeeeendenseizoen dat loopt van oktober tot en met maart in het daarop volgende jaar.

De variatie tussen de jaren en per gridcel wordt voornamelijk verklaard door het
verschil in de andere covariaten, zoals aanbod schelpdieren, verstoring en
waterbodemsnelheid (diepte is als nagenoeg constant te beschouwen). Zie bijlage 1
voor een overzicht van de relatieve waarden van de covariaten (gestandardiseerd).
Voor M0 is onderzocht wat de invloed op het modelresultaat is van de volgorde van
toekennen van 0 verstoring aan de gridcellen. Dit blijkt nauwelijks verschillen op te
leveren, zie daarvoor bijlage 2.

3.2

Resultaten Variant B - rustgebied Bollen van de Ooster
In figuur 3.2 worden de resultaten van variant B – rustgebied Bollen van de Ooster
gepresenteerd, zoals in figuur 3.1. B12 en B13 zijn varianten met rustgebied
roodkeelduikers erbij. Twee modellen voorspellen hogere aantallen zee-eenden,
variërend van 5-30% (M0) tot 25-100% hogere aantallen (M6). M7 bleek wiskundig
niet stabiel om voorspellingen te doen.

Figuur 3.2
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Variant B - rustgebied Bollen van de Ooster; percentage verandering ten opzichte
van verwacht aantal vogels.

4 Discussie
4.1

Verschillen in de verwachte effectiviteit tussen jaren
Het effect van het doorrekenen van verminderen van de verstoring door schepen is
van jaar tot jaar verschillend. In Zuur et al. (2014) is hier ook met nadruk op gewezen.
De eerste analyses daarin gepubliceerd lieten zien dat het verminderen van verstoring
potentieel een groot positief effect kan hebben op het voorkomen van zee-eenden,
alleen wel onder de voorwaarde dat andere factoren ook gunstig zijn. Dit heet partiële
correlatie.
Met name factor voedsel, die van jaar tot jaar variëert door de wisselingen in
aanwezige prooidierbestanden zijn de aantallen wisselend en zal ook de effectiviteit
van de maatregel variëren. Er zijn naast voedsel natuurlijk ook nog andere factoren
zoals diepte en bodemsnelheid, andere covariaten in het model, die van invloed zijn
op de voorspelde effectiviteit op gridcelniveau. Voor inzicht hierin zijn in bijlage 1 de
relatieve waarden van alle covariaten in model weergegeven op gridcelniveau. Hier is
te zien dat de gridcellen met hoge nummers, die doorgaans verder weg liggen van de
reeds bestaande rustgebieden, dooor

4.2

Effectiviteit van de verstoring op nul zetten in relatie tot de periode
van het jaar
Belangrijk is te benadrukken dat de exercitie die hier gedaan is, gebaseerd is op
gegevens van het voorkomen van zee-eenden in het winterhalfjaar (oktober tot en met
maart). Hierbij kan vermeld worden dat de activiteiten van de garnalenvisserij vooral
in het zomerhalfjaar plaatsvinden, een periode van het jaar die dus hier niet
doorgerekend is. De hoogste aantallen zee-eenden komen tegenwoordig in de
Voordelta vooral in het voorjaar voor, waarbij de aantallen in maart kunnen toenemen
en cumuleren in april en soms tot in mei (Poot et al. 2014).
De winst in aantallen zee-eenden door het verleggen van de grenzen van
rustgebieden zoals in deze notitie gepresenteerd betreft dus puur het winterhalfjaar.
Bedacht moet worden dat een substantieel deel van de bestaande
scheepvaartactiviteiten in en rond de twee huidige rustgebieden betrekking hebben op
vissersboten. Een deel hiervan zijn actief vissende schepen, maar ook een deel zal
betrekking hebben op stomende schepen. Door de activiteiten van deze schepen
alleen in het winterhalfjaar meer aan banden te leggen, kan dus al verwacht worden
dat hogere aantallen zee-eenden van de Voordelta gebruik kunnen maken.
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4.3

Effectiviteit van de verstoring op nul zetten in relatie tot ruimte
Er is voor M0 nog een variant doorgerekend waarbij het gehele
bodembeschermingsgebied tot rustgebied is verklaard met verstoring 0. Omdat dit
een niet reële optie is, worden de resultaten hiervan alleen in bijlage 3 gepresenteerd
als een maximum variant.
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5 Conclusies
De analyse geeft aan dat sluiten van extra gebied in de winter leidt tot een toenemend
aantal in het gebied verblijvende zee-eenden
Bij een toename van het winterrustgebied van 5 vakken in beide regio’s is een
verbetering mogelijk t.o.v. de huidige situatie met 5-100 %.
De ruimtelijke verdeling van de toegevoegde gebieden doet ertoe en de analyse geeft
aan dat dit niet inherent is aan de gevolgde methode.
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Bijlagen
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Bijlage 1 – Beschrijving van de covariaten in het model voor variant A en B
respectievelijk
Waardes van covariaten alleen voor de gridcellen die in de modellering gebruikt zijn.
In de grafieken hieronder is een verklaring te vinden waarom voor sommige gridcellen
er geen invloed is van het verlagen van de verstoring. Als er weinig voedsel ligt in een
gridcel en/of andere factoren niet gunstig voor zee-eenden, zal een verlaging van de
verstoring dus weinig effect hebben.
De nummers op de x-as verwijzen naar de celnummers in de kaarten van variant A
rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand en variant B - rustgebied Bollen van de
Ooster.
Waardes weergegeven op gestandaardiseerde schaal.
Variant A - rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand;

Factor diepte per gridcel variant A - rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand;
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Factor bodemsnelheid per gridcel variant A - rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand;

26

Factor biomassa inslikbare schelpdieren per gridcel variant A - rustgebied Bollen van
het Nieuwe Zand;

27

Factor verstoring per gridcel variant A - rustgebied Bollen van het Nieuwe
Zand;

28

Waardes van covariaten alleen voor de cellen die in de modellering gebruikt zijn.
Factor diepte per gridcel variant B - rustgebied Bollen van de Ooster;

29

Factor waterbodemsnelheid per gridcel variant B - rustgebied Bollen van de
Ooster;

30

Factor biomassa inslikbare schelpdieren per gridcel variant B - rustgebied Bollen van
de
Ooster;

31

Factor verstoring
Ooster;
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per

gridcel

variant

B

-

rustgebied

Bollen

van

de

Bijlage 2 – onderzoek naar invloed van de volgorde van gridcellen toegevoegd aan het
model.
Variant A - rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand waarbij de volgorde van de cellen
die worden toegevoegd is omgedraaid.
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Variant B - rustgebied Bollen van de Ooster waarbij de volgorde van de cellen die
worden toegevoegd is omgedraaid.
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Bijlage

3 - Resultaten scenario van de variant met het gehele
bodembeschermingsgebied tot rustgebied verklaard met behulp van het model
gebruikt in hoofdstuk 4 eindrapport PMR-NCV
Tabel met percentage verandering ten opzichte van de verwachte aantallen volgens
een model zonder enige ingreep. Exp = verwachte aantallen zonder aanpassingen,
BBG = alle cellen BBG op 0 verstoring.
Tabel met verschil in % ten opzichte van aantallen geteld
v
1
2

Exp
BBG

2009
100
130

2010
100
128

2011
100
156

2012
100
182

Tabel met totaal aantal ten opzichte van aantallen geteld
v
1
2

Exp
BBG

2009
406
530

2010
804
1025

2011
651
1018

2012
1651
2998

Tabel met absolute verandering aantal eenden ten opzichte van aantallen geteld
v
1
2

Exp
BBG

2009
0
125

2010
0
221

2011
0
367

2012
0
1347

Figuur volgende bladzijde;
Totaal Ruimtelijke verdeling van het verwacht aantal vogels (rode bollen, gemiddelde
aanwezigheid per bezoek) tov de aantallen geteld per winterseizoen (zwarte bollen)
voor het model zonder aanpassing van de huidige rustgebieden (Exp) en voor de
maximale variant verstoringsvrij BBG
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