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SAMENVATTING
Het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030) onderzoekt oplossingsrichtingen voor een
duurzame vaarverbinding tussen Friesland en Ameland. De oplossingsrichtingen van dit onderzoek hebben
een directe relatie met de ecologie van de Waddenzee. Om de oplossingsrichtingen passend te kunnen
ontwerpen en beoordelen zijn het huidig functioneren, de ecologische toestand, en de ecologische
knelpunten van de Waddenzee in deze rapportage uiteengezet.
De Waddenzee is bijzonder ecosysteem, dat gekenmerkt wordt door hoge dynamiek. Deze dynamiek is
essentieel voor vissen, vogels, zeezoogdieren en algehele biodiversiteit. Het is echter ook een gebied
gevormd door mensen, met vastgelegde dijken, eilanden, vaargeulen en kwelders. De menselijke activiteiten
in het gebied, waaronder visserij, baggerwerkzaamheden en verschillende vormen van recreatie, leiden tot
verstoring van rust en van de bodem. Dit beïnvloedt het ecologisch functioneren, waardoor doelstellingen
vanuit wetgeving en beleid ter bescherming van natuurwaarden veelal niet worden gehaald. Met name
kwaliteitsdoelen voor onderwaternatuur, getijdengebied en kwelders, en waterkwaliteit worden niet gehaald.
Daarnaast worden 70% van doelen voor broedvogels en 50% van de doelen voor niet-broedvogels niet
gehaald. Ook de kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen is onvoldoende, en wordt vanuit diverse
beleidskaders aangedrongen tot het verbeteren van de kwaliteit van de Waddenzee (onder andere PAGW,
en GAW).
Wanneer knelpunten voor het functioneren van het ecosysteem worden weggenomen, kan de kwaliteit van
dit ecosysteem toenemen. Een deel van de knelpunten heeft een relatie met de vaarverbinding van Ameland
(afbeelding 1 en tabel 1). Dit geldt voor bestaande knelpunten, en mogelijk nieuwe knelpunten die ontstaan
bij het veranderen van de vaarverbinding.
Afbeelding 1 Locatie (indicatie) van verschillende knelpunten in relatie tot de huidige vaarverbinding (donkerblauw) en de
mogelijke nieuwe verbinding (lichtblauw).

Tabel 1 Knelpunten en de relatie tot de huidige en nieuwe vaarverbinding
oorzaak bestaand/mogelijk nieuw knelpunt

relatie vaarverbinding

gebrek aan natuurlijke
kwelderdynamiek

Holwerd: verwijderen pier Holwerd kan deel natuurlijke
dynamiek terugbrengen
Ferwert: aanleg pier Ferwert kan dynamiek Fryslân Butendyks
beïnvloeden

oorzaak bestaand/mogelijk nieuw knelpunt

relatie vaarverbinding

verstoring door
toerisme/recreatie

alle aanmeerlocaties: verstoring door menselijke activiteiten
(beweging, geluid) rond aanmeerlocaties

bodemberoering

vaargeul en verspreidingslocaties: baggerwerkzaamheden
hebben invloed op bodemkwaliteit en mogelijk bodemfauna

verhoogde
slibconcentraties/vertroebeling

verspreidingslocaties en vaargeul: baggerwerkzaamheden
zorgen voor lokale vertroebeling met mogelijk doorwerking op
het ecosysteem

verstoring door verkeer
vaargeulen

rond vaargeul: veerpont zorgt voor (beperkte) verstoring rond
vaarverbinding

hoge stikstofdepositie

overal, met name stikstofgevoelige habitattypen Ameland:
verkeer op en rond het wad stoot stikstof uit

versnippering leefgebied

Holwerd: pier snijdt het laatste deel van de kwelder (~3 km 2) af
van Fryslân Butendyks (~31 km 2)
Ferwert: aanleg pier Ferwert doorkruist Fryslân Butendyks (~13
km 2 en ~21 km 2)

Afhankelijk van de gekozen oplossingsrichting, kunnen knelpunten worden weggenomen of juist versterkt :
- natuurlijke kwelder dynamiek: de pier bij Holwerd draagt bij aan het verlagen van de dynamiek op de
kwelder, wat ten koste gaat van de kwaliteit. Het verwijderen, aanpassen of aanleggen van een nieuwe
pier heeft daarmee direct invloed op dit ecologisch knelpunt, waarmee andere knelpunten (o.a.
verstoring en versnippering) weer samenhangen. Op Ameland speelt de pier een minder belangrijke rol
in kweldervorming;
- verstoring en versnippering: ook dit is met name aan de Friese zijde van belang, doordat de huidige pier
Fryslân Butendyks doorkruist. Verplaatsing van de pier naar het westen kan dat probleem vergroten. Op
Ameland kan een nieuwe pier bij Ballum of Hollum leiden tot verstoring van belangrijk foerageergebied
en broed- en rustgebied. Verstoring door baggeren of reguliere scheepvaart heeft geen grote gevolgen
hebben voor de ecologie (door gewenning aanmeerlocaties);
- vertroebeling, bodemberoering en sedimentatie: de effecten van baggerwerkzaamheden lijken voor de
ecologie, op basis van bestaande literatuur, beperkt. De effecten lijken vooral lokaal te zijn. Met het
huidige baggerbezwaar zijn er geen gevolgen aangetoond met doorwerking op het voedselweb noch op
de aanwezigheid van schelpdierbanken;
- stikstofdepositie: hoewel stikstofdepositie relevant is voor habitattypen nabij de vaarverbinding, is dit
knelpunt niet nader uitgewerkt, omdat de aanmeerlocaties geen onderscheidend karakter hebben ten
aanzien van stikstof.
In een doorkijk naar 2100 is beschouwd in hoeverre zeespiegelstijging het ecologisch functioneren van de
Waddenzee beïnvloedt. Hieruit blijkt dat de gevolgen sterk afhankelijk zijn van de gebruikte
emissiescenario’s. Er zijn echter scenario’s denkbaar waarbij kernwaarden van de Waddenzee als belangrijk
broed- en foerageergebied, (definitief) verloren gaan. Bovenstaand raamwerk met ecologische knelpunten
biedt de mogelijkheid tot het afwegen en beoordelen van oplossingsrichtingen voor een duurzame
vaarverbinding tussen Friesland en Ameland. Deze beoordeling wordt in fase 2 van VBA2030 uitgevoerd.

1
INLEIDING
Voorliggende rapportage betreft de ecosysteemanalyse van de Waddenzee voor het Vervolgonderzoek
Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030). In deze rapportage zijn het huidig functioneren, de ecologische
toestand, en de ecologische knelpunten van de Waddenzee uiteengezet. De knelpunten die relevant zijn
voor de vaarverbinding tussen Friesland en Ameland, zijn verder uitgediept. Deze ecosysteemanalyse vormt
de basis voor de uiteindelijke ecologische beoordeling van de verschillende oplossingsrichtingen voor de
toekomstige bereikbaarheid van Ameland.

1.1

Aanleiding

Projectcontext
De vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd is essentieel voor de bereikbaarheid van het eiland Ameland.
Als gevolg van natuurlijke en onnatuurlijke morfologische ontwikkelingen worden de vaargeulen tussen
Holwerd en Ameland sinds enkele decennia echter langer en ondieper. Daardoor moet er over een steeds
grotere lengte en meer gebaggerd worden om de route bevaarbaar te houden. Dit leidt tot een toename
van de druk op het ecosysteem van de Waddenzee. Ook neemt de kans op vertragingen en stremmingen
toe als gevolg van de morfologische veranderingen. Een langetermijnoplossing voor de bereikbaarheid van
Ameland is daarom nodig, die verder kijkt dan alleen het optimaliseren van baggerwerkzaamheden.
Toelichting verschillende fasen
De oplossingsrichtingen die op dit moment verder onderzocht worden, zijn het optimaliseren van de huidige
vaarverbinding en het verplaatsen van de vertrek- en aankomstlocaties en de vaarverbinding. Om tot een
beoordeling van deze oplossingsrichtingen te komen, is het allereerst essentieel om inzicht te verkrijgen in
de ecologie en morfologie van het gebied. Deze ecosysteemanalyse draagt hieraan bij. Daarnaast is een
morfologische systeemanalyse uitgevoerd. Deze analyses zijn onderdeel van fase 1 van het VBA2030, de
start- en analytische fase.
In fase 1 van VBA2030 worden mogelijke alternatieven ontwikkeld voor de vaarverbinding. Hieruit worden
aan het einde van fase 1 kansrijke alternatieven geselecteerd met behulp van een beoordelingskader. In fase
2: de beoordelings- en besluitvormingsfase, worden de oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en worden
de effecten van de kansrijke alternatieven inzichtelijk gemaakt. Aan het eind van fase 2 wordt een
voorkeursbeslissing genomen.

1.2

Doel ecosysteemanalyse

Het doel van de ecologische systeemanalyse is een beschrijving te geven van de ecologische kenmerken van
het systeem waarin de vaarverbinding tussen Ameland en Friesland wordt onderhouden of overwogen . Deze
omschrijving omvat ook de ecologische knelpunten die belangrijk zijn voor het functioneren van het
systeem. Dit maakt op grote lijnen inzichtelijk welke randvoorwaarden, kansen en effecten relevant zijn voor
de vaarverbinding Ameland-Friesland.

1.3

Totstandkoming rapportage
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Deze rapportage is tot stand gekomen door het uitvoeren van een literatuuronderzoek en het analyseren
van Natura 2000-beheerplannen, de Kaderrichtlijn Water, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de
Agenda voor het Waddengebied 2050. Sturing is gegeven door twee gezamenlijke sessies en onderling
contact met een door Rijkswaterstaat samengestelde begeleidingscommissie, bestaande uit ervaren
ecologen en morfologen geaffilieerd met de Waddenacademie, Rijkswaterstaat, Deltares, de Universiteit van
Utrecht en de TU Delft.

1.4

Leeswijzer

De ecosysteemanalyse begint in Hoofdstuk 2 met het algemene functioneren van de Waddenzee. Dit betreft
een beschrijving van de verschillende ecotopen, een samenvatting van het functioneren van het voedselweb,
en het menselijk gebruik van de regio. Aan de hand van deze kenmerken wordt het gebied rond de
vaarverbinding verdeeld in verschillende deelgebieden, die gebruikt worden in de rest van de analyse.
In Hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op diverse relevante beleidskaders, waaronder Natura 2000,
Kaderrichtlijn Water, Programmatische Aanpak Grote Wateren en Agenda voor het Waddengebied 2050. De
habitattypen, habitatsoorten en vogels waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden in Natura 2000gebieden Waddenzee en Duinen Ameland worden uiteengezet. Zo is de ecologische toestand van deze
gebieden beschreven, om af te sluiten met een overzicht van de relevante ecologische doelen per
deelgebied.
Hoofdstuk 4 gaat in op de ecologische knelpunten die het halen van deze (instandhoudings)doelen in de
weg staan. Met name voor habitattypen, broedvogels en niet-broedvogels geldt dat instandhoudings- of
verbeteringsdoelen niet allemaal gehaald worden. Deze knelpunten worden per deelgebied samengevat. In
Hoofdstuk 5 wordt vervolgens weergegeven welk van deze knelpunten relevant zijn voor de (toekomstige)
vaarverbinding met Ameland. Hieronder vallen onder andere de baggerwerkzaamheden, verstoring door
toerisme en recreatie, stikstofdeposities, en de verstoorde dynamiek in de kwelders. In Hoofdstuk 6 wordt
afgesloten met een doorkijk naar 2100. Op basis van de morfologische systeemanalyse worden de mogelijke
ecologische ontwikkelingen rond de vaarverbinding uiteengezet.
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2
HUIDIG FUNCTIONEREN VAN WADDENZEE
2.1

Inleiding

Ligging van het gebied
Vanwege zijn wereldwijd unieke geologische en ecologische waarden staat de Waddenzee op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het gebied bestaat uit een dynamisch landschap met een veelheid aan
leefgebieden die gevormd zijn door wind en getijden. Het aaneengesloten systeem (270.000 ha) van geulen
en droogvallende platen strekt zich uit over drie landen, van de kop van Noord-Holland in Nederland tot het
Schiereiland Skallingen in Denemarken (afbeelding 2.1). De Nederlandse Waddenzee betreft het
getijdengebied tussen de Waddeneilanden en de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het is het
grootste natuurgebied van Nederland, waar natuurlijke processen nog grotendeels vrij spel hebben.

Afbeelding 2.1 De Waddenzee, satellietbeeld
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Natuurgebied van wereldbelang
De Waddenzee is een belangrijk natuurgebied zowel voor permanent aanwezige soorten als voor
migrerende soorten. Zo trekken miljoenen trekvogels ieder jaar naar de Waddenzee om te overwinteren, of
gebruiken ze het gebied om onderweg bij te tanken tijdens lange vluchten naar noordelijk of zuidelijk
gelegen broedgebieden. In de Waddenzee zijn op sommige momenten grote delen van de wereldpopulaties
van bepaalde vogelsoorten aanwezig. Van tweeënvijftig vogelsoorten komt meer dan één procent van de
wereldpopulatie in de Waddenzee voor. Trekvogels als de rosse grutto, kanoetstrandloper, zilverplevier,
bonte strandloper en regenwulp vinden in de wijde omgeving geen vergelijkbaar gebied. Voor deze
populaties is de Waddenzee dus van groot belang.
Ook trekvissen maken gebruik van de Waddenzee, met name waar de aansluiting met zoet water te vinden
is. Deze diadrome soorten hebben zowel een levensstadium in zoet water, als in zout water. Andere
vissoorten verblijven er jaarrond of gebruiken de Waddenzee een deel van hun levenscyclus, bijvoorbeeld als
paai- en opgroeigebied, en verblijven ook seizoenen in andere zoute wateren. Dit geeft aan dat de
Waddenzee zowel voor de internationale ‘flyway’ van vogels, als voor de ‘swimway’ en levenscyclus van
vissen van onmiskenbaar belang is. Behoud van en het goed functioneren van de Waddenzee is dan ook van
internationaal en nationaal belang voor de natuur.

2.2

Ecotopen en leefgebieden

In de Waddenzee wordt een scala aan ecotopen onderscheiden (afbeelding 2.2) [lit. 1]. Voor een aantal
ecotopen is de habitatfunctie weergegeven in Tabel 2.1. Het voedselweb en de bijbehorende trofische
niveaus die voorkomen in deze ecotopen zijn in paragraaf 2.3 behandeld.

Afbeelding 2.2 Ecotopen: de bodemsamenstellingen en dynamiek in de Waddenzee (gebaseerd op [lit. 1])
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Afbeelding 2.3 Ecotopen: de bodemsamenstellingen en dynamiek in de Waddenzee rond Ameland (gebaseerd op [lit. 1])

Tabel 2.1 Vereenvoudigd overzicht ecotopen met hun habitatfunctie per soortgroep. Sublitoraal is onder gemiddeld laagwater
(permanent onderwater), litoraal is tussen gemiddeld hoog- en laagwater (getijdengebied)
Ecotoop
(vereenvoudigd)

Bodemfauna / flora

Vissen, zoogdieren, vogels

Habitatfunctie
(vereenvoudigd)

sublitoraal
hoogdynamisch

hoogdynamische soorten;
met name borstelwormen
en kreeftachtigen

- vissen, zeezoogdieren
- visetende vogels

- leefgebied/foerageergebied
- foerageergebied

sublitoraal
laagdynamisch

laagdynamische soorten;
schelpdieren

- vissen, zeezoogdieren
- visetende vogels en
duikeenden

- leefgebied/paaigebied
/foerageergebied
- foerageergebied

litoraal
hoogdynamisch

hoogdynamische soorten;
met name borstelwormen
en kreeftachtigen

- vissen, zeezoogdieren
- steltlopers

- leefgebied/foerageergebied
- foerageergebied

litoraal
laagdynamisch

laagdynamische soorten;
schelpdieren,
zeegrasvelden

- vissen, zeezoogdieren
- steltlopers (hoog relevant)

- leefgebied/foerageergebied
- foerageergebied

lage kwelders

zilte pioniervegetatie

- vogels
- vissen

- foerageergebied (HVP)
- paai- opgroeigebied

hoge kwelders

kweldervegetatie

- vogels
- zoogdieren

- broedgebied,
hoogwatervluchtplaats
(foerageergebied)
- leefgebied
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Begrippen: habitat, ecotopen en habitattypen
De habitat (ook wel het leefgebied) van een soort is het gebied waar de soort voorkomt. Deze habitat is
opgebouwd uit verschillende ecotopen (afbeelding 2.4), die veelal verschillende functies hebben gedurende
de levenscyclus van de soort. De habitat van de bontbekplevier bestaat bijvoorbeeld uit een kwelder
(ecotoop) als broedgebied, en droogvallend slib (ecotoop) als foerageergebied, terwijl
overwinteringsgebieden buiten de Waddenzee liggen. Een ecotoop is het kleinste ecologisch nog
onderscheidbare gebied met gelijkvormige omstandigheden. Deze omstandigheden zijn over het algemeen
abiotisch, zoals bodemsamenstelling, hoogteligging en dynamiek [lit. 1].
Dit alles onderscheidt zich van een habitattype. De term habitattype wordt gebruikt in de context van Natura
2000. Een habitattype is een vastgestelde definitie met een bepaalde abiotiek en samenstelling van planten
die een bijzondere beschermingsstatus kent (zie voor nadere toelichting Hoofdstuk 3). Een habitattype
bestaat vaak uit verschillende ecotopen. Zo is schorren en zilte graslanden (H1330) een samenstelling van
lage, midden en hoge kwelders.

Afbeelding 2.4 Relatie tussen abiotische omstandigheden, ecotopen, en het habitat van soorten , versimpeld weergegeven

Sublitorale ecotopen
Sublitorale (onder de laagwatergrens) ecotopen zijn ecotopen die permanent onder water staan. Ze vormen
het leefgebied van onder meer fytoplankton, zoöplankton, bodemdieren, zeezoogdieren en vissen. In het
hoogdynamische deel worden voornamelijk zandige sedimenten afgezet. De bodemfauna die hier voorkomt
is opgewassen tegen de hoge dynamiek. Er leven vooral kortlevende borstelwormen en mobiele soorten die
zich kunnen in- en uitgraven, zoals kreeftachtigen. In het laagdynamische deel komt fijner slib tot bezinking.
Dit gebied is vooral van belang voor schelpdieren, waarbij in delen van de westelijke Waddenzee ook
sublitorale mosselbanken voorkomen.
Litorale ecotopen
Litorale ecotopen zijn ecotopen die dagelijks droogvallen onder invloed van de getijdenbeweging. Met
name de bodemsamenstelling, en dus ook de bodemfauna, verschilt tussen het hoogdynamische deel en het
laagdynamische deel. In het hoogdynamische deel komen weer veel pionier-bodemdieren voor, die zich snel
kunnen herstellen na een storm [lit. 2]. In het laagdynamische deel komen juist meer langlevende soorten
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voor. Ook kunnen hier zeegrasvelden ontstaan en komen er schelpdier(bank)en voor. De litorale ecotopen
zijn essentieel foerageergebied voor steltlopers, die tijdens laag water profiteren van het rijke bodemleven.
In de Waddenzee vormen de geulen een groot sublitoraal gebied, afgewisseld met litorale platen. De platen
en geulen kennen een ontwikkeling over de tijd (Afbeelding 2.5, zie systeemanalyse morfologie voor nadere
toelichting). Het kombergingsgebied rond Ameland is relatief slibrijk, zo ook de platen rond de
vaarverbinding.
Afbeelding 2.5 Grootschalige morfologische ontwikkeling van het Amelander zeegat aan de hand van bodems gecompileerd uit
Vaklodingen datasets (1926-2016) [lit. 3].

Kwelders
Kwelders - schorren genoemd in Zeeland - zijn buitendijkse begroeide gebieden, die afhankelijk van hun
hoogteligging regelmatig (tweemaal daags), incidenteel (bij springvloed) tot zeer sporadisch onder water
komen te staan (springvloed in combinatie met storm). Kwelders vormen de overgang tussen het land en de
droogvallende en permanent onder water staande habitattypen in de Waddenzee. Door de geleidelijke
overgang van nat naar droog en zoet naar zout is vaak een unieke biodiversiteit aan planten en dieren
aanwezig. De geulen en prielen vormen een paai- en foerageergebied voor vissen, waardoor ze een
belangrijke kraamkamer functie hebben. Kwelders spelen ook een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats
en broedplaats voor vogels. Onder laagdynamische omstandigheden en als kwelders overstroomd worden
vangt de vegetatie slib in uit de waterkolom. Hierdoor wordt de bodem langzaam opgehoogd. Op deze
manier ontwikkelt een pionierkwelder zich tot een hoge kwelder. Anderzijds kan een kwelder ook afkalven
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onder invloed van golven. Een natuurlijke kwelder is dan ook niet statisch, maar dynamisch en daarbij kan
aanwas afgewisseld worden met erosie.
Vastelandskwelders
De kwelders die tegen het vasteland aanliggen zijn een direct resultaat van landaanwinning [lit. 4]. Hiervoor
zijn tot halverwege de 20 de eeuw veel kwelders ingepolderd en in gebruik genomen als landbouwgrond,
waardoor het kwelderareaal in totaliteit sterk is afgenomen (afbeelding 2.7). De afgelopen decennia is het
kwelderoppervlak, exclusief de pionierszone, relatief stabiel en breidt het zich lokaal langzaam weer uit door
aanslibbing binnen bestaande kwelderwerken. De vormgeving van deze kwelders is er oorspronkelijk op
gericht om de vegetatieontwikkeling te versnellen (ten behoeve van landaanwinning). Naast de
rijshoutdammen, die voor luwte en daarmee opslibbing zorgen, is er een overgedimensioneerd
ontwateringssysteem aanwezig. Dit leidt tot versnelde successie van de vegetatie en heeft veroudering en
verruiging tot gevolg. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit en functionaliteit voor vogels. Successie kan
vertraagd worden door beweiding met vee. Dit vindt op veel vastelandskwelders plaats [lit. 5]. Daarnaast
heeft de veerdam bij Holwerd de aangroei van vastelandskwelders aan weerszijden versterkt, door invloed
op stroming en dynamiek. De dam draagt bij aan de snelle sedimentatie van 2 cm/jaar in het omliggende
gebied (zie systeemanalyse morfologie). Hiermee groeit de kwelder ongeveer 10-15 m per jaar, zeewaarts
(afbeelding 2.6).

Afbeelding 2.6 Verschil in kwelderhoogte tussen 2004 en 2017. Positieve waarden (rode kleur) betekenen een toename van de
kwelderhoogte ten opzichte van Kusthoogte data uit 2004 [lit. 6]

Eilandkwelders
De ontwikkeling van kwelders op de Waddeneilanden komt over het algemeen overeen met
bovengenoemde ontwikkelingen [lit. 4]. De kwelders zijn wel op (min of meer) natuurlijke wijze ontstaan aan
de eilandstaarten, vaak na aanleg van een rij met stuifduinen. De afwatering op de kwelders is natuurlijker,
waardoor (bij hoge waterstanden) water langer op de kwelders blijft staan. Door de oriëntatie van de
kwelders (aan de Wadzijde van de Waddeneilanden) hebben ze meer beschutting voor golven dan de
vastelandskwelders. De kwelders van Ameland zijn deels vastgelegd met steenbestorting. De eilandkwelders
kennen over het algemeen een grote biodiversiteit.
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Afbeelding 2.7 Kwelderareaal in de Waddenzee in de periode 1600-2017 [lit. 4]. Het totale kwelderareaal is weergegeven exclusief
de pionierzone, aangezien het areaal daarvan niet bepaald kon worden uit de oude kaarten. Ook zomerpolders
zijn niet meegenomen. Merk op dat het totale Waddenzee areaal in de weergegeven periode ook is afgenomen

2.3

Opbouw en het functioneren van het voedselweb

Het ecosysteem van de Waddenzee is opgebouwd uit producenten en consumenten, die samen het
voedselweb vormen en gebruik maken van één of meerdere ecotopen. In afbeelding 2.8 is het voedselweb
van het ecosysteem in de Waddenzee schematisch samengevat [lit. 7].
De motor van het ecosysteem wordt gevormd door de primaire producenten. Het betreft ééncellige algen in
de waterkolom (fytoplankton) en aan de oppervlakten van wadplaten (fytobenthos), meercellige algen
(zeewier) en planten (kweldervegetatie en in mindere mate zeegras). De primaire producenten zetten
zonlicht en voedingsstoffen om in biomassa en vormen de basis van het voedselweb. Het fytoplankton komt
voor in het zeewater, de fytobenthos vormt bruine matten op de droogvallende slikken. Met name
fytobenthos speelt een dominante rol in de voedselvoorziening op de wadplaten [lit. 8]. Zeewier groeit op
droogvallende slikken, platen en met name op harde structuren, waaronder schelpen. Zeegras kwam van
oorsprong zowel litoraal als sublitoraal voor in de Waddenzee. Tegenwoordig komt zeegras slechts in
beperkte oppervlakte en dichtheden voor in litorale delen van de Waddenzee.
Bodemdieren als schelpdieren (mosselen, oesters en kokkels) leven van ééncellige algen (fytoplankton en
microfytobenthos) en dienen vervolgens weer als voedsel voor vogels en kreeftachtigen. In de waterkolom
wordt de voedselketen gedreven door zoöplankton, kleine waterdiertjes die leven van algen en afgebroken
plant- en dierlijk materiaal (detritus). Zoöplankton dient vervolgens als voedsel voor kleine vissen, waar vogels en grotere vissen weer van leven. Zeezoogdieren als de bruinvis en (gewone en grijze) zeehond staan
aan de top van het voedselweb in de Waddenzee en leven van vissen.
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Afbeelding 2.8 Voedselweb Waddenzee. Gebaseerd op [lit. 7]

Primaire productie
De mate van primaire productie hangt af van onder andere de hoeveelheid aanwezige voedingstoffen en de
hoeveelheid zonlicht, en daarmee ook van het doorzicht in het zeewater. Daarnaast spelen andere factoren
een rol, zoals de temperatuur, waardoor sterke fluctuaties optreden tussen de seizoenen. Over het algemeen
treedt er direct na de winterperiode een piek op in de algengroei, de zogenaamde voorjaarsbloei. Deze bloei
bestaat voornamelijk uit diatomeeën (kiezelwieren; afbeelding 2.9). Als de voedingstoffen op beginnen te
raken daalt de algengroei opnieuw, om vaak na de zomer nog kort te stijgen door het vrijkomen van
nutriënten aan het eind van de zomer.
De aanvoer van de voedingsstoffen stikstof en fosfor op de Waddenzee is in de loop van de vorige eeuw
eerst sterk toegenomen maar in de loop van de jaren ’80 weer sterk gedaald [lit. 9]. De huidige concentraties
van fosfor en stikstof in de Waddenzee zijn nog altijd hoger dan in de referentiesituatie, respectievelijk 2 .5en 5-maal [lit. 9]. Er is echter ook een duidelijk dalende trend in primaire productie waar te nemen sinds
1990, als gevolg van eutrofiëringsbestrijding (afbeelding 2.10).
Afbeelding 2.9 Gemodelleerde planktonische primaire productie in Marsdiep 2012-2014 [lit. 10]
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Afbeelding 2.10 Jaarlijkse planktonische primaire productie in Marsdiep van 1990-2003 en 2012-2014 [lit. 10]

In de Waddenzee heeft in de laatste decennia de afname van de hoeveelheid fytoplankton - door een
verminderde toevoer van voedingsstoffen vanuit het IJsselmeer en de rivieren - nog geen waarneembaar
effect op de draagkracht van het gebied voor wadvogels gehad [lit. 11].
De staat van de zeegrasvelden, een meercellige primaire producent die oorspronkelijk een belangrijk
onderdeel vormden van het ecosysteem, is slecht in de Waddenzee. Wetenschappelijke consensus over de
precieze oorzaak van het verdwijnen van zeegras ontbreekt. Dit zal waarschijnlijk een combinatie van
factoren zijn geweest. Als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee en de wierziekte is het zeegras sinds de
jaren ‘30 van de vorige eeuw grotendeels verdwenen [lit. 11], [lit. 12]. Ook de sterke eutrofiëring van de
Waddenzee in de jaren ’70 heeft vermoedelijk sterk bijgedragen aan het verlies van zeegras in het
getijdenareaal [lit. 13]. Bodemberoering, door bijvoorbeeld visserij, zal ook bij hebben gedragen aan de
slechte staat van zeegrasvelden.
Primaire consumenten
De primaire producenten worden gegeten door zoöplankton, zoöbenthos (bodemdieren), vissen en enkele
vogelsoorten (zoals ganzen) die grazen op kweldervegetatie of op droogvallend zeegras (zie afbeelding 2.8).
Voornamelijk bodemfauna (schelpdieren) die algen eten vormen het belangrijkste voedsel voor veel
wadvogels.
Zoöplankton is als primaire consument een belangrijke schakel in het voedselweb. Zoöplankton is de
verzameling aan minuscule fauna, waaronder larvale stadia van bodemdieren, die in de waterkolom leven.
Deze verzamelgroep van organismen eet vrijwel uitsluitend fytoplankton. De biomassa van zoöplankton
wordt dan ook primair bepaald door de hoeveelheid fytoplankton in het water. Hierdoor varieert hun
voorkomen sterk gedurende de seizoenen, met een duidelijke piek in het voorjaar.
Schelpdieren vormen in de Waddenzee ook een belangrijke soortgroep, en een essentiële schakel in het
voedselweb. Zo zijn rond het plangebied VBA2030 litorale schelpdierbanken aanwezig (Afbeelding 2.11).
Niet alleen zijn het in de Waddenzee belangrijke grazers op fytoplankton en microfytobenthos,
schelpdiervlees is ook een voedselbron voor veel wadvogels. Schelpdierbanken vormen een eigen miniecosysteem waarin allerlei soorten leven, banken kunnen slib vasthouden. De toestand en het oppervlak van
die mosselbanken zijn dan ook essentieel voor het functioneren van de Waddenzee.
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Over het precieze mechanisme achter het ontstaan van (meerjarige) mosselbanken is echter weinig bekend.
Habitatgeschiktheidskaarten tonen dat het geschikte oppervlak voor mosselbanken in de Waddenzee vele
malen groter is dan het daadwerkelijke oppervlak (gebaseerd op data van 1960-1998) [lit. 14]. Dit onderzoek
concludeert dat de overleving van broedval in de winter, en het daaruit ontstaan van mosselbanken, toch
voor een groot deel ook op toeval berust. Onderzoek naar overleving van mosselbedden van 1999-2013
komt tot vergelijkbare conclusies: het totaaloppervlak van mosselbedden is sterk variabel, maar niet
significant lager dan vóór 1990; het is echter niet precies duidelijk hoe mosselbanken ontstaan en overleven
[lit. 15]. Wel worden gemengde banken (van Japanse oesters en mosselen) steeds vaker aangetroffen. Deze
banken lijken een hogere overlevingskans te hebben dan pure mosselbanken (Afbeelding 2.11) [lit. 16].

Afbeelding 2.11 Litorale mosselen- en oesterbanken in de Waddenzee (onder Ameland en Schiermonnikoog) in 2020 [lit. 16]

Voor de groei van schelpdieren speelt vertroebeling een belangrijke rol. Om het filtreren van het water
efficiënt te laten verlopen moet het water niet te troebel zijn. Tijdens periodes met een sedimentlast van
boven de achtergrondwaarden (tot 50 mg/l) neemt bijvoorbeeld de opnamecapaciteit van mosselen af, en
daarmee ook de groei. Bij waarden van 250 tot 350 mg/l sluiten de schelpen zich volledig [lit. 17], [lit. 18].
Hoewel mosselen deze situatie voor korte periodes (meerdere dagen tot meer dan een week) kunnen
overleven, zal sterfte optreden wanneer deze waarden constant en langdurig worden overschreden.
Naast mosselen zijn diverse andere schelpdieren wijdverspreid in het Waddengebied. Factoren als de
droogvalduur van platen, slibgehaltes, golfkracht, stroming, en zoutgehaltes beïnvloeden het voorkomen en
de biomassa van schelpdiersoorten op verschillende manieren. Zo is de duur van het droogvallen van de
platen positief gecorreleerd met de biomassa van onder meer de kokkel ( Cerastoderma edule), het nonnetje
(Limecola balthica) en het wadslakje (Peringia ulvae) [lit. 19]. Andere soorten, zoals de strandgaper (Mya
arenaria), worden relatief meer beïnvloed door factoren als golfkracht en slibgehaltes, en de zwaardschede
(Ensis leei) gedijt goed in gebieden in de Waddenzee met hogere dynamiek.
Van de schelpdieren in de oostelijke Waddenzee is de kokkel één van de meest voorkomende, zowel in
aantallen als in biomassa. Deze soort is ook een belangrijke voedselbron voor vogels. In 2005 werd de
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Waddenzee gesloten voor de mechanische kokkelvisserij. Binnen 1 -2 jaar was hierdoor een toename in het
meerjarige kokkelbestand te zien, omdat deze oudere kokkels nu bleven liggen. De gemiddelde rekrutering
van kokkels (1-jarigen) is na de sluiting echter niet toegenomen [lit. 20]. Hoge temperaturen, en met name
warme winters, worden daarnaast regelmatig gevolgd door relatief slechte broedval en sterfte bij veel
schelpdiersoorten.
Secundaire en tertiaire consumenten
Primaire consumenten als schelpdieren en wormen (infauna) worden op hun beurt door krabben, kreeften
en zeesterren gegeten, die zelf ook weer deel uitmaken van de bodemfauna (epifauna). Een deel van de
bodemfauna, maar vooral ook het zoöplankton, vormen voedsel voor vissen. De groep tertiaire
consumenten bestaat uit vissen, krabben, kreeftachtigen en vogels die bodemdieren eten. De vissen leven in
het zeewater, in de geulen en boven ondergelopen platen en kwelders. Over het algemeen kent de visstand
in de Waddenzee een sterke achteruitgang (Afbeelding 2.12). Onderzoekers vermoeden dat dit het gevolg is
van onder andere de intensieve garnalenvisserij en boomkorvisserij [lit. 21]. Echter spelen ook factoren als
klimaatverandering (temperatuurstijging) en eutrofiëring een belangrijke rol. Daarbij is er mogelijk ook
sprake van top-down druk door predatie van zeehonden [lit. 22].

Afbeelding 2.12 Trend in biomassa (kg/ha) van Demersial Fish Survey over de jaren [lit. 22]. Vangstgegevens zijn weergegeven op
logaritmische schaal

Op de droogvallende slikken en platen verzamelen vogels (steltlopers) bij laag water allerlei bodemdieren.
Sommige vogelsoorten duiken in open water ook naar schelpdieren of vissen. Bij hoogwater rusten deze
vogels op droogliggende hoogwatervluchtplaatsen, op de Waddeneilanden, op het eiland Griend of Richel,
of op het vasteland. Het Waddengebied wordt door verschillende vogelsoorten verschillend gebruikt; om te
overwinteren, om een tussenstop te maken tijdens migratie, en om te broeden.
Diverse steltlopers laten tussen 1995-2019 een afname zien in aantallen. Oorzaken van eventuele afnames
zijn toenemende overstromingen van nesten, een afname van geschikte inlandse broedplekken door
landbouw, een afname aan schelpdieren (met name eind vorige eeuw), predatie (o.a. vossen), en lokaal
menselijke verstoring. Er zijn echter ook delen van het Waddengebied waar de aantallen vogels significant
zijn toegenomen in de afgelopen jaren, en de aantallen en trends variëren per soort [lit. 23].
Top predatoren
Tot slot zijn er nog de visetende zeezoogdieren, die samen met de visetende vogels en roofvogels de top
predatoren vormen van het ecosysteem. De gewone zeehond kwam omstreeks 1900 met 6.000 tot 11.000
dieren voor in het gebied, maar dit aantal liep - door onder andere jacht en vervuiling - terug tot slechts
enkele honderden in 1980. Met grote inspanning en regulering is de populatie inmiddels hersteld ondanks
het tweemaal uitbreken van het phocine distemper virus (PDV) in respectievelijk 1988 en 2002. Momenteel
bedraagt het aantal dieren in de Nederlandse Waddenzee weer bijna 6.000 (afbeelding 2.13). Van de grijze
zeehond zijn zo'n 1.800 exemplaren aanwezig. Met name het aantal zeehondenpups ligt de afgelopen jaren
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erg hoog, maar dit heeft nog niet tot een duidelijke populatietoename geleid. De reden hiervoor is nog
onbekend. Voor andere soorten, zoals de bruinvis, zijn de trends eveneens positief. Alle bruinvissen in de
Noordzee en omliggende wateren worden gezien als één populatie, waardoor een specifieke status voor de
Waddenzee niet direct vast te stellen is. Sinds 1994 lijkt er een positieve trend te zijn van bruinvisaantallen in
het zuidelijke deel van de Noordzee (inclusief de Waddenzee). Hoewel moeilijk vast te stellen, lijkt dus ook
de bruinvispopulatie goed te functioneren [lit. 24].

Afbeelding 2.13 Tellingen van gewone zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee (1975 -2017). De blauwe lijn
geeft aan welk deel van de totale Waddenzeepopulatie in Nederland voorkomt. In 1988 en 2002 is
het phocine distemper virus (PDV) uitgebroken [lit. 24]

2.4

Menselijk gebruik Waddenzee

Het Waddenzeegebied is naast een gebied van grote ecologische betekenis ook een gebied van grote
economische waarde en dus activiteiten; er liggen scheepvaartroutes, kabels, leidingen, havens en
mosselpercelen, er wordt gevist en er vindt recreatie plaats. Het gebied direct rond het Waddengebied
vormt woon- en leefgebied voor mensen met functies voor de landbouw, natuur, recreatie, gas- en
zandwinning, industrie en verkeer. In deze paragraaf volgt een globaal overzicht van de belangrijkste
menselijke activiteiten in het gebied, met specifiek aandacht voor de vaarverbinding Holwerd-Ameland.

2.4.1 Visserij
In het Waddengebied vindt visserij plaats. Dit heeft grofweg drie effecten:
1 wegvangen van biomassa;
2 bodemberoering (lokaal doden van bodemfauna en verminderen kwaliteit habitat);
3 vertroebeling (als gevolg van bodemberoering).
Wegvangen biomassa
Het wegvangen van biomassa (zowel garnalen als bijvangst), heeft mogelijk invloed op het ecosysteem.
Momenteel wordt er in het Nederlandse deel van de Waddenzee bijna uitsluitend op garnalen gevist. Deze
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soort heeft een bijzonder snelle reproductietijd, waardoor het bepalen van het garnalenbestand voor de
visserij niet wordt uitgevoerd. Voor de Waddenzee is het ecologisch effect van garnalenvisserij op de
populatieomvang dan ook onbekend [lit. 25]. Onderzoek naar garnalenvisserij in de gehele Nederlandse en
Duitse kustzone heeft aangetoond dat tussen 1970 en 2015 jaarlijks grofweg 25% van het garnalenbestand
is weggevist, waarbij in sommige jaren het (berekende) garnalenbestand bijna volledig is weggevist. De
huidige visserij-intensiteit kan uiteindelijk mogelijk leiden tot overbevissing van het bestand [lit. 25].
Daarnaast is er een scala aan factoren die buiten de visserij om de visstand direct beïnvloeden (interacties
met voedselweb, geschiktheid paai- en opgroei gebieden, eutrofiëring, etc.).

Afbeelding 2.14 Overzicht gebruik van het sublitorale deel van de Waddenzee [lit. 2], waarop belangrijkste activiteiten zijn
weergegeven.

Bodemberoering
Een ander effect van de visserij is bodemberoering. Bij zowel garnalenvisserij als mosselzaadvisserij wordt
een tuig over de bodem getrokken. Dit leidt tot reguliere bodemberoering in grote delen van de Waddenzee
en daarmee ook tot verstoring van het bodemleven (afbeelding 2.14 - ook de gebieden die gesloten zijn
voor mossel- en/of garnalenvisserij zijn aangegeven). Recent onderzoek stelt dat dit effect waarschijnlijk
vergelijkbaar is met een grote storm: zowel storm als garnalenvisserij kunnen meerdere malen per jaar en op
grote schaal voorkomen, waarbij sprake is van matige beroering [lit. 2]. Bevissing wordt gezien als een
toename van die dynamiek. In hoogdynamische gebieden hoeft dit niet voor grote problemen te zorgen.
Hier komen over het algemeen al soorten voor die snel kunnen herstellen en herkoloniseren. Daarnaast
speelt vertroebeling in hoogdynamische gebieden een minder grote rol, omdat het een zandige omgeving is
(en niet slibrijk zoals de laagdynamische gebieden). Bij bodemberoering komt dan dus ook minder slib vrij.
Vertroebeling
Laagdynamische gebieden zijn gevoeliger voor bodemberoering door visserij dan hoog dynamische
gebieden. Door bodemberoering kan bodemfauna verloren gaan. Van nature komen in laagdynamische
gebieden soorten voor met een langere hersteltijd (ten opzichte van hoogdynamische gebieden).
Naast de bodemverstoring zelf, vindt er ook vertroebeling plaats als gevolg van de visserij, met name in
slibrijke laagdynamische gebieden. Onderzoek stelt dat de totale slibverplaatsing als gevolg van de
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garnalenvisserij vergelijkbaar is met de totale slibverplaatsing van baggeren in de Waddenzee
(Afbeelding 2.15) [lit. 26]. Ook het aandeel slibverplaatsing door mosselzaadvisserij is groot. De data van dit
onderzoek komen wel uit 2010, toen het totale baggerbezwaar nog relatief beperkt was
(<800.000 m3/jaar). Hoewel er in de Waddenzee geen recente studie naar slibverplaatsing uitgevoerd is, mag
worden aangenomen dat de totale slibverplaatsing van baggerwerkzaamheden intussen hoger is dan die
van de garnalenvisserij, aangezien het baggerbezwaar intussen meer dan verdubbeld is.
Afbeelding 2.15 Potentiële slibverplaatsing t.g.v. bodemberoerende activiteiten in de Waddenzee [lit. 26]. Figuur gebaseerd op
data uit 2010

De effecten van vertroebeling als gevolg van de visserij zullen waarschijnlijk enkel tijdelijk en lokaal een rol
spelen, maar de bodemberoering kan ervoor zorgen dat bepaalde laagdynamische soorten daar niet
overleven [lit. 26]. Grote stormen kunnen een vergelijkbaar effect hebben, maar de visserijfrequentie maakt
dat herstel langzamer gaat en/of tussentijds niet heeft kunnen optreden [lit. 2]. Hierdoor worden
herstelkansen voor laagdynamische soorten beperkt.

2.4.2 Recreatie
De Waddenzee is ook een belangrijk recreatiegebied. De aanwezigheid van mensen kan echter leiden tot
verstoring van met name vogels en rustende zeehonden. Activiteiten die een relatief groot verstorend effect
hebben, zijn [lit. 11]:
- wandelen met loslopende hond;
- wadlopen;
- kite- en windsurfen;
- recreatievaart (met name met motorboten);
- buitendijks fietsen.
Deze activiteiten zijn grotendeels aan banden gelegd [lit. 11]. Hoewel er bij vogelsoorten sprake lijkt te zijn
van een zekere gewenning aan bepaalde reguliere activiteiten [lit. 27], worden sommige gebieden - zeker in
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de zomer - veel door recreatie verstoord [lit. 23]. In Afbeelding 2.16 is de mate van verstoring in
verschillende deelgebieden weergegeven. Deze afbeelding is gebaseerd op observaties van Sovon,
gestandaardiseerde kwantitatieve data ontbreekt hierover. De totale verstoring in een gebied is de
frequentie (weinig tot veel mensen) maal de intensiteit (een klein tot groot deel van de aanwezige vogels
wordt verstoord). Recreatie en scheepvaart zorgen daarnaast voor onderwatergeluid in het Waddengebied.
De mate van deze verstoring en eventuele doorwerkingen op populaties en het voedselweb zijn echter niet
bekend. In Lauwersoog en Harlingen gaat een pilot van start om deze effecten te onderzoeken.

Afbeelding 2.16 Mate van verstoring in het Waddengebied, gebaseerd op tellingen in verschillende deelgebieden. De totale
verstoring is de frequentie (laag = 1, medium =2, hoog =3) maal de intensiteit (laag = 1, medium = 2, hoog = 3)
van de verstoring. Afbeelding overgenomen uit [lit. 23]

2.4.3 Vaarverbinding Holwerd-Ameland
Momenteel is er een reguliere veerdienst tussen Holwerd en Nes. De reguliere veerdienst vertrekt vanaf
Holwerd en Nes beide 7 keer per dag. In de zomerperiode en in de weekenden zijn er extra overtochten,
waarbij ook een tweede veerboot kan worden ingezet. Conform de dienstregeling is de vaartijd ongeveer
50 minuten. De sneldienst doet er 20 minuten over en vertrekt ook 7 keer per dag, en in de zomerperiode
3 keer extra, met een interval van een uur. De huidige vaarverbinding is in oranje weergegeven in
Afbeelding 2.17.
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Afbeelding 2.17 Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland. Huidige vaarverbinding weergegeven in oranje (zonder vloedgeul)

Zowel de pier bij Nes (Ameland) als de pier bij Holwerd (Friesland) zijn als het ware in de Waddenzee
aangelegd. De buitendijkse lengte van de pier bij Nes is ongeveer 700 m. Bij Holwerd is dit ruim 2 km. Aan
het eind van de aanmeerlocaties bevindt zich onder andere een parkeervoorziening, kaartverkoop, (kleine)
horecagelegenheid en een bushalte (met keerlus).
Oorsprong veerdam Holwerd
In 1871-1872 is over het toenmalige wantij een dam over de Waddenzee aangelegd voor het transport van
en naar Ameland, in opdracht van de initiatiefnemer Teding van Berkhout (Afbeelding 2.18). In deze dam zijn
al snel na aanleg gaten geslagen tijdens stormen. De veerdam naar Holwerd is ter hoogte van de oude dam
van Teding Berkhout aangelegd, waardoor deze dus op de oude locatie van het wantij ligt. In 1958 is de dam
verlengd met ongeveer 1 kilometer waarna de veerhaven direct aan de geul kwam te liggen (zie
systeemanalyse morfologie voor nadere toelichting).

Afbeelding 2.18 Dammen in het kombergingsgebied van Ameland en de bochtafsnijding die in 2019 is gerealiseerd
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Verstoring
De activiteiten van zowel de vaarverbinding als de toegangswegen naar de aanmeerlocaties zorgen voor
reguliere verstoring. De effecten van deze verstoring zijn echter relatief beperkt, omdat er waarschijnlijk
sprake is van gewenning [lit. 27]. Het is onzeker of dit ook geldt voor de sneldienst. Over het algemeen is er
geen reactie van zeehonden op de reguliere scheepvaart. Ook komen foeragerende vogels direct rond de
kop van de pier geregeld voor. Deze ondervinden enkel incidentele verstoring wanneer wandelaars (met
name met hond) vanaf de pier het wad oplopen.
Baggeren en storten van baggerspecie
Voor het onderhoud van de vaargeul is regulier baggeren nodig. Het baggerbezwaar is de afgelopen jaren
sterk toegenomen (Afbeelding 2.19). Het totaal volume is van 500.000 m3/jaar in 2002 naar 1.700.000 m3/jaar
in 2012 toegenomen, met een piek van bijna 2 miljoen m3/jaar in 2016. Het baggeren heeft grofweg vier
effecten:
1 bodemberoering van baggerlocatie;
2 begraving van bodemfauna op baggerverspreidingslocatie;
3 vertroebeling;
4 verstoring op baggerlocatie en baggerverspreidingslocatie.
Afbeelding 2.19 Jaarlijkse baggervolumes voor de veerroute Holwerd-Ameland [lit. 28]
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Bodemberoering van baggerlocatie
Het regulier en frequent baggeren van bepaalde plekken zorgt er voor dat hier geen langlevende soorten
kunnen voorkomen. Dit is met name relevant voor de uiteinden van de geulen, die van nature meer
laagdynamisch zijn, maar door het baggeren een hoge dynamiek kennen. Voor de vaarverbinding Ameland
gaat dit om een oppervlak van 62 ha waar meerdere keren per maand wordt gebaggerd.
Over de kwaliteit van de geulen en diepere delen van de Waddenzee is weinig bekend [lit. 29]. Over het
algemeen is de kwaliteit van bodemfauna op de platen hoger dan in de geulen. Analyse van de jaarlijkse
monitoring van bodemfauna van de geulen rond Ameland (SUBES [lit. 30]) toont aan dat het sublitorale deel
van het kombergingsgebied gedomineerd wordt door wormen, en in de diepere delen door kreeftachtigen
(voornamelijk vlokreeften) (Afbeelding 2.20). Geulen en platen staan met elkaar in verbinding, en de
diversiteit aan soortgroepen in de geulen is naar verwachting vergelijkbaar met die op de platen [lit. 30]–[lit.
32]. De exacte samenstelling van de gemeenschappen verschilt wel sterk met de platen [lit. 33].
De dichtheid van soorten in de geulen is relatief laag (ordegrootte 10-1.000 individuen/m2) ten opzichte van
de dichtheden op de platen (typisch 1.000-30.000 individuen/m2 [lit. 31]). De dichtheid varieert per meetpunt
en moment (Afbeelding 2.20). In 2021 zijn twee SUBES metingen verricht in de bocht nabij de pier bij
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Holwerd, het gebied waar het meest intensief wordt gebaggerd. Op deze locaties is geen bodemfauna
aangetroffen [lit. 30].

Afbeelding 2.20 Indicatie van bodemleven in het kombergingsgebied. De datapunten zijn een selec tie van SUBES-data van de
jaren 2020 (boven) en 2021 (onder) [lit. 30]. Op de plekken met een wit taartdiagram is geen bodemfauna
aangetroffen. Aantallen zijn in individuen/m 2.

Op basis van bovenstaande wordt aangenomen dat in de geulen waar wordt gebaggerd door frequente
vernietiging nauwelijks tot geen bodemfauna aanwezig is. In andere geulen komt over het algemeen wel
bodemfauna voor, maar door de hogere dynamiek en naar verwachting ook door de visserij, zijn de
dichtheden aan fauna ordegroottes lager dan op de platen.
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Begraving van bodemfauna op verspreidingslocaties
Op de verspreidingslocaties (afbeelding 2.14) voor baggeren vindt begraving plaats: baggerspecie wordt hier
(meerdere malen per jaar) verspreid, waardoor veel soorten worden begraven. Sommige soorten zijn in staat
om bedekking van <0,30 m te overleven, maar gevoelige soorten als mosselen en oesters kunnen dit niet
(enkel 1-2 cm) [lit. 34], [lit. 35]. Dergelijke soorten worden dan ook niet aangetroffen op de
verspreidingslocaties. Het oppervlak van de verspreidingslocaties rond Ameland is ongeveer
0,35 km2.
Ook werden in het verleden met enige regelmaat dikke (1 m) vloeibare sliblagen (ook wel fluid mud)
gemeten in het zuidelijke deel van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland. Deze sliblagen reikten buiten
het verspreidingsvak, waarbij dus meer bodemfauna werd begraven. Tegenwoordig worden dergelijke
sliblagen niet meer aangetroffen. Dit is waarschijnlijk te herleiden naar een baggertechniek die voor 2010
werd gebruikt (waterinjectie, zie systeemanalyse morfologie).
Vertroebeling
Door het baggeren en het verspreiden van baggerspecie komt het sediment in de waterkolom, wat leidt tot
vertroebeling. Dit kan leiden tot een afname van de primaire productie, omdat dit in grote delen van de
Waddenzee licht-gelimiteerd is. De gemiddelde toename in slibconcentraties - als gevolg van baggeren - is
echter enkele procenten, maximaal 10 %. De daaropvolgende afname in primaire productie door
fytoplankton is tussen de 3,6 % en 6,0 % [lit. 26]. Voor microfytobenthos en litoraal zeegras geldt dat de
effecten van lokaal verhoogde slibconcentraties door baggeren gering zijn, omdat het grootste deel van de
primaire productie plaatsvindt wanneer de platen droogvallen. Het effect van vertroebeling op de primaire
productie, als gevolg van baggeren, is dan ook zeer lokaal en zeer beperkt. [lit. 26].
Wat betreft zoöplankton, zijn er aanwijzingen dat hoge slibconcentraties de voedselopname van bepaalde
soorten negatief beïnvloeden (concentraties >250 mg/l) [lit. 34]. De uitwerking hiervan op het voedselweb is
echter moeilijk vast te stellen. Wanneer primaire productie tijdelijk met 3,6 - 6,0 % afneemt, daalt daarnaast
de voedselbeschikbaarheid voor zoöplankton en andere primaire consumenten. Aangezien deze afname zich
alleen voordoet in de nabije omgeving van stortlocaties (die grofweg 35 ha beslaan), is het effect zowel in
ruimte als tijd beperkt. Dat geldt dan ook voor de mogelijke doorwerking op het voedselweb. Tot 2 à 3 km
buiten de stortlocaties is nog een lichte toename in slibconcentraties te zien, van maximaal 5%.
Zoals eerder gesteld sluiten mosselen zich bij hoge slibconcentraties (>250 mg/l), wat op lange termi jn kan
leiden tot sterfte [lit. 17], [lit. 18]. Omdat met het baggeren en het verspreiden van baggerspecie slechts zeer
tijdelijk dergelijke hoge waarden bereikt worden en deze situatie relatief kort aanhouden, is het effect van
het baggeren op mosselbanken beperkt [lit. 26].
Verstoring
Alle menselijke activiteiten hebben een zeker verstorend effect, zo ook baggeractiviteiten. Het verstorend
effect van reguliere activiteiten (zoals een veerboot) is over het algemeen beperkt, omdat er sprake is van
gewenning. Het is niet bekend of dit voor baggeractiviteiten ook geldt. Er is onderzocht wat het verstorend
effect is van varende baggerschepen, maar in dit onderzoek is niet nagegaan of het baggeren of het
verspreiden van baggerspecie een bijzonder verstorend effect heeft [lit. 36]. Baggeren vindt plaats in geulen,
dus op enige afstand van foeragerende steltlopers op droogvallende platen, waardoor verstoring van die
soorten waarschijnlijk gering is. Baggeractiviteiten mogen niet nabij rust- en broedgebieden van vogels en
zeehondenrustplaatsen worden uitgevoerd, om de kans op een verstorend effect te beperken.
Baggerwerkzaamheden (met name verspreiden van bagger) ten behoeve van haven- en vaargeulonderhoud
zijn middels het Natura 2000-beheerplan Waddenzee vergunningvrij gesteld, mits bij de werkzaamheden
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (o.a. afstand tot schelpdierbanken en rustgebieden) [lit. 11]. Zo
zou moeten worden voorkomen dat baggerwerkzaamheden een significant negatief effect hebben op het
Waddengebied [lit. 35].
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2.5

Deelgebieden rond oplossingsrichtingen VBA2030

Op basis van bovenstaand systeemoverzicht van het gebied Waddenzee, de morfologische kenmerken, de
ecotopen en leefgebieden, het voedselweb, en het menselijk gebruikt is het gebied rond de vaarverbinding
Ameland in deelgebieden verdeeld en geclassificeerd (zie Afbeelding 2.21 en Tabel 2.2).

Afbeelding 2.21 Deelgebieden rond oplossingsrichtingen VBA2030. De deelgebieden zijn beschreven in tabel 2.2
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Tabel 2.2 Overzicht van deelgebieden rond vaarverbinding Ameland, met huidige ecologisch functioneren en het menselijk gebruik
Deelgebied

Ecotoop

Bodemleven

Functie vogels

Functie
vissen

Functie
zeezoogdieren

huidig menselijk gebruik

1

kwelder ten oosten
van Holwerd

kwelder, met randen van
pioniervegetatie en litoraal
laagdynamisch slib

kweldervegetatie

broed-, rust- en
foerageergebied

n.v.t.

n.v.t.

recreatie

2

kwelder Fryslân
Butendyks

kwelder, met randen van
pioniervegetatie en laagdynamisch slib

kweldervegetatie

broed-, rust- en
foerageergebied

vismigratie

n.v.t.

recreatie en agrarisch
(begrazing)

3

kustgebied rondom
de veerdam bij Nes

laagdynamisch (sub)litoraal zand

geen bijzondere bodemfauna

foerageergebied
vogels

leefgebied

leefgebied

scheepvaart en vervoer

4

kustgebied nabij de
Ballumer Bocht

laagdynamisch litoraal slib, laag- en
hoogdynamisch sublitoraal zand

schelpdierbanken

foerageergebied
vogels

leefgebied

leefgebied

scheepvaart

5

het kustgebied nabij
Hollum

kwelder (kleinschalig), laag- en
hoogdynamisch litoraal zand,
hoogdynamisch sublitoraal

kweldervegetatie (kleinschalig)
geen bijzondere bodemfauna

broed-, rust- en
foerageergebied

leefgebied

leefgebied

recreatie, scheepvaart

6

huidige vaargeul

laag- en hoogdynamisch sublitoraal
zand

geen bijzondere bodemfauna

foerageergebied

leefgebied

leefgebied

scheepvaart

7

wadplaten rondom
huidige vaargeul

laag- en hoogdynamisch litoraal slib
en zand

schelpdierbanken

foerageergebied

leefgebied

leefgebied, o.a.
ligplaatsen
zeehonden

recreatie

8

vaargeul Ferwert

laag- en hoogdynamisch sublitoraal
zand

geen bijzondere bodemfauna

foerageergebied

leefgebied

leefgebied, o.a.
ligplaatsen
zeehonden

(beperkt scheepvaart deels afgesloten van mei tot
september)

9

wadplaten rondom
vaargeul Ferwert

laag- en hoogdynamisch litoraal slib
en zand

schelpdierbanken

foerageergebied

leefgebied

leefgebied, o.a.
ligplaatsen
zeehonden

(beperkt recreatie afgesloten van mei tot
september)
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3
ECOLOGISCHE TOESTAND BEZIEN VANUIT WETTELIJKE EN BELEIDSKADERS
3.1

Introductie

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste wettelijke en beleidskaders voor de Waddenzee weergegeven. Het
collectief van deze kaders biedt een doel voor het ecologisch functioneren van de Waddenzee. Voor
wettelijke kaders als Natura 2000 zijn dit concrete doelen, met aantallen en oppervlakten, terwijl doelen
vanuit beleidskaders als Agenda voor het Waddengebied 2050 (GAW) meer algemeen zijn. Aan het eind van
dit hoofdstuk zijn per deelgebied relevante ecologische doelstellingen weergegeven. Een doelstelling is
relevant wanneer deze voldoet aan twee eisen:
1 huidige instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald; en
2 natuurwaarde van doelstelling bevindt zich (potentieel) in één of meerdere deelgebieden.
De relevante doelstellingen zijn in de tabellen van dit hoofdstuk blauw gemarkeerd.

3.2

Natura 2000

Algemeen
De Waddenzee maakt onderdeel uit van Natura 2000: een Europees netwerk van beschermde gebieden. In
deze Natura 2000-gebieden worden dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd met als
doel om de biodiversiteit te behouden. In het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied staat welke
doelen Nederland nastreeft, waarna een beheerplan wordt opgesteld. In dit beheerplan staat onder meer
welke maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen. De maatregelen voor de Waddenzee voor de
periode 2016-2022 zijn opgenomen in het beheerplan Natura 2000-waddengebied. Verondersteld is dat de
staat van instandhouding en de knelpunten nog steeds vigerend zijn, tenzij anders aangegeven.
Natura 2000-gebied Waddenzee (de platen, geulen en kwelders) en Duinen van Ameland zijn in context van
de vaarverbinding de belangrijkste Natura 2000-gebieden (afbeelding 3.1) De doelen en de huidige staat
van instandhouding zijn hieronder weergegeven.
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Afbeelding 3.1 Natura 2000-gebieden rond de Waddenzee

3.2.1

Waddenzee

Algemeen
De begrenzing van het Natura 2000-gebied Waddenzee in Nederland volgt de grenzen zoals die zijn
vastgelegd in de Planologische Kernbeschikking (PKB) Waddenzee. Het gebied omvat alle buitendijkse delen:
het open water, de droogvallende delen en de grotere kweldereenheden langs de vastelandskust en op de
eilanden. Zowel de kleinere eilanden Griend, Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin, als de hoge,
doorgaans droogliggende zandplaten, zoals De Richel, Simonszand, Rif en Engelsmanplaat liggen binnen de
begrenzing. De duingebieden van de vijf grote eilanden zijn als afzonderlijke Natura 2000 -gebieden
aangewezen. Bij de zeegaten tussen de eilanden sluit het gebied aan op het Natura 2000-gebied
Noordzeekustzone. Het huidige beheerplan (2016-2022) wordt momenteel geëvalueerd.
Habitattypen
De beschermde habitattypen in de Waddenzee zijn weergegeven in tabel 3.1. De ligging van deze
habitattypen is weergegeven in Afbeelding 3.2. Het doel voor alle habitattypen is het behoud van oppervlak.
Daarnaast ligt er voor de habitattypen H1110A (Permanent overstroomde zandbanken), H1130 (Estuaria),
H1140A (Droogvallende slik- en zandplaten) en H1330A (Schorren en zilte graslanden buitendijks) een
verbeteropgave (kwalitatief).
Voor alle habitattypen ‘typische soorten’ geselecteerd. Gezamenlijk vormen die soorten een goede
kwaliteitsindicator voor de compleetheid van de levensgemeenschap per habitattype. Voor H1110A en
H1140A betreft het een aantal karakteristieke soorten wormen, schelpdieren en vissen. Met name de
aanwezigheid van meerjarige mosselbanken wordt als een belangrijk kwaliteitselement gezien voor deze
habitattype. Mosselbanken hebben een rif functie en vormen een ecosysteem op zich, waardoor ze een hoge
biodiversiteit en biomassa kennen. Hetzelfde geldt voor zeegrasvelden. Relevante soorten en/of
soortgroepen voor het habitattype H1330 betreffen vaatplanten van zilte graslanden, enkele vogels en de
haas.
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Huige staat van instandhouding
Met de meest beschermde habitattypen gaat het goed, bijvoorbeeld de habitattypen H1310A en H1310B
(zilte pionierbegroeiingen). Voor andere habitattypen ligt een opgave. Nabij de vaarverbinding gaat het met
name om de kwaliteit van habitattype H1110A (permanent overstroomde zandbanken) en H1140A (slik- en
zandplaten). Deze twee gebieden omvatten veruit het grootste deel van het oppervlak van de Waddenzee.
Daarnaast geldt een opgave voor het habitattype H1320 (slijkgrasvelden). Een deel van dit habitattype zou
binnen de huidige beheerperiode de instandhoudingsdoelstelling niet halen [lit. 11]. Met uitzondering van
H1130 (estuaria) en H1130B (binnendijkse schorren) komen alle habitattypen voor rond de vaarverbinding
van Ameland. De habitattypen waar het ook slecht mee gesteld is, zijn opgenomen in de verdere analyse.

Afbeelding 3.2. De ligging van de beschermde habitattypen in de Waddenzee [lit. 11]
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Tabel 3.1 Natura 2000 habitattypen van de Waddenzee en de bijbehorende doelstellingen [lit. 11]. Alle doelen zijn definitief. Bij de
doelstellingen geldt behoud (=) of uitbreiding/verbetering (>) van kwaliteit of omvang. Doelstelling gehaald: + ja, - nee.
Blauw: relevant in de context VBA2030
habitattypen

habitatsubtype

H1110A - Permanent
overstroomde zandbanken

getijdengebied

H1130 - Estuaria

doelstelling
oppervlak

doelstelling
kwaliteit

doelstelling
behaald
oppervlak

doelstelling
behaald
kwaliteit

=

>

+

-

=

>

+

-

H1140A - Slik- en
zandplaten

getijdengebied

=

>

+

-

H1310A - Zilte
pionierbegroeiingen

zeekraal

=

=

+

+

H1310B - Zilte
pionierbegroeiingen

zeevetmuur

=

=

+

+

=

=

+

+

H1320 - Slijkgrasvelden
H1330A - Schorren en zilte
graslanden

buitendijks

=

>

+

vasteland
niet, eilanden
wel

H1330B - Schorren en zilte
graslanden

binnendijks

=

=

+

-

H2110 - Embryonale
duinen

=

=

+

+

H2120 - Witte duinen

=

=

+

+

Habitatsoorten
Voor de Waddenzee zijn in totaal negen soorten aangewezen waarvoor het leefgebied beschermd is, de
habitatrichtlijnsoorten (tabel 3.2). Deze richtlijnsoorten zijn drie soorten diadrome vissen (zeeprik, rivierprik
en fint), drie zeezoogdieren (bruinvis, grijze zeehond en de gewone zeehond), de noordse woelmuis (een
knaagdier), de nauwe korfslak (een zoetwaterslak) en de groenknolorchis (een orchidee).
Staat van instandhouding
Met veel van de habitatrichtlijnsoorten is het goed gesteld. Met name de zeezoogdieren kennen een
positieve ontwikkeling in de afgelopen decennia [lit. 24]. Echter blijft de ontwikkeling van de diadrome
vissoorten achter. De achteruitgang van diadrome soorten is een wereldwijd probleem, en vooral in Europa
zijn deze populaties gigantisch achteruitgegaan. In de afgelopen 50 jaar zijn migrerende zoetwatervissen in
Europa met 93 % afgenomen [lit. 37]. Het ontbreken van migratiemogelijkheden tussen zoet en zout water,
maar zeker ook in de waterwegen in het binnenland zelf, is hierbij de belangrijkste oorzaak. Momenteel is de
populatie van de fint, rivierprik en zeeprik dusdanig klein, dat herstel mogelijk zeer traag zal verlopen.
De nauwe korfslak en groenknolorchis komen voor in duingebieden en de noordse woelmuis komt niet voor
op Ameland of langs de Friese kust. Deze habitatsoorten zijn in de context van Vaarverbinding Ameland niet
relevant. Enkel de drie diadrome vissoorten zijn nader uitgewerkt in de analyse.
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Tabel 3.2 Natura 2000 habitatrichtlijnsoorten van de Waddenzee, de bijbehorende doelstellingen en of de doelstelling behaald is
[lit. 11]. Bij de doelstellingen geldt behoud (=) of uitbreiding/verbetering (>) van populatie, kwaliteit of oppervlak van
het leefgebied. Doelstelling gehaald: + ja, - nee. Blauw: relevant in de context VBA2030
soort

doelstelling
populatie

doelstelling
oppervlak
leefgebied

doelstelling
kwaliteit
leefgebied

doelstelling
behaald
populatie

doelstelling
behaald
leefgebied

nauwe korfslak

=

=

=

+

+

zeeprik

>

=

=

-

+

rivierprik

>

=

=

-

+

fint

>

=

=

-

+

noordse woelmuis

=

=

=

+

+

bruinvis

=

=

=

+

+

grijze zeehond

=

=

=

+

+

gewone zeehond

>

=

=

+

+

groenknolorchis

=

=

=

+

+

Broedvogels
Voor de dwergstern en de strandplevier is uitbreiding van het oppervlak broedgebied en verbetering van de
kwaliteit van bestaande broedplaatsen nodig (tabel 3.3). Voor de soorten kluut en de eider is ook een
verbetering van de kwaliteit van bestaande broedplaatsen nodig.
Staat van instandhouding
De meerderheid van de broedvogels waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden, haalt deze doelen
niet. Met name de sterns en de steltlopers blijven in aantallen achter op de doelstellingen. Dit heeft
grotendeels te maken met een afname van geschikt broed- en rustgebied, door verstoring en verruiging.
Voor VBA2030 zijn soorten die in de kwelder kunnen broeden en die hun doelstelling niet halen relevant
(blauw gemarkeerd, tabel 3.3). Overige soorten zijn als broedvogel niet nader uitgewerkt. Wel zijn enkele
opgenomen in de verdere analyse als hun doelstelling als niet-broedvogel niet gehaald wordt (zie volgende
sectie).
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Tabel 3.3 Natura 2000 broedvogels van de Waddenzee, de bijbehorende doelstellingen, het gemiddeld voorkomen en of de
doelstellingen behaald zijn [lit. 11]. Alle doelen zijn definitief. Bij de doelstellingen geldt behoud (=) of
uitbreiding/verbetering (>) van kwaliteit of oppervlak van het leefgebied. Cijfers gemiddeld voorkomen 2016 t/m 2020:
[lit. 38]. Relevantie/ belang Friese kust volgt uit lokale tellingen (nog niet publiek), waarbij is aangehouden * <10 %, ** =
10-25 %, ***>25 % van Waddenzee populatie waargenomen op Friese kust. Doelstelling gehaald: + ja, - nee. Blauw:
relevant in de context VBA2030.

Soort

doelstelling
aantal
broedparen

doelstelling
oppervlak

doelstelling
kwaliteit

gemiddeld
voorkomen 2016
t/m 2020

doelstelling
behaald
aantal paren

blauwe kiekendief

3

=

=

0

-

bontbekplevier***

60

=

=

40

-

bruine kiekendief***

30

=

=

38

+

200

>

>

385

+

5.000

=

>

2.445

-

grote stern

16.000

=

=

3.840

-

kleine
mantelmeeuw***

19.000

=

=

17.207

-

kluut***

3.800

=

>

1.277

-

lepelaar

430

=

=

876

+

1.500

=

=

715

-

50

>

>

9

-

5

=

=

6

+

5.300

=

=

1.807

-

dwergstern
eider

noordse stern**
strandplevier**
velduil***
visdief

Niet-broedvogels
Voor negenendertig niet-broedvogels zijn ook doelstellingen geformuleerd (tabel 3.4). Voor de meeste
soorten is behoud van omvang en kwaliteit van hun leefgebied de doelstelling. Echter is voor de eider,
topper, kanoet, scholekster en steenloper ook een verbetering van de kwaliteit van het leefgebied wenselijk.
De eider en de topper foerageren veelal op mosselbanken, terwijl scholeksters naast mosselbanken ook op
andere schelpdieren foerageren, zoals kokkels. Verbetering van de omvang en kwaliteit van de
mosselbanken in H1110A en H1140A zijn voor deze soorten daarom van groot belang.
Staat van instandhouding
Bij 20 van de 39 niet-broedvogelsoorten wordt de populatiedoelstelling niet gehaald. Oorzaken hiervan zijn
voedseltekorten (vis en schelpdieren), verruiging van de kwelder of onvoldoende rust. Daarnaast zijn voor
veel soorten de populaties waarschijnlijk gelimiteerd door een externe factor, zoals slecht beheer of verlies
van overwinterings- of broedgebied elders in de wereld. Voor welke soorten dit geldt is in Hoofdstuk 4,
Tabel 4.4 samengevat. De draagkracht in de Waddenzee is voor deze soorten wel voldoende.
Soorten met belang bij de Friese kust (kwelder) of die foerageren op de Waddenzee en waarbij de staat van
instandhouding niet worden gehaald zijn nader uitgewerkt in de analyse (blauw in tabel 3.4).
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Tabel 3.4 Natura 2000 niet-broedvogels van de Waddenzee en de bijbehorende doelstellingen [lit. 11]. Alle doelen zijn definitief.
Bij de doelstellingen geldt behoud (=) of uitbreiding/verbetering (>) van kwaliteit of oppervlak van het leefgebied. Cijfers
gemiddeld voorkomen 2016 t/m 2020 en trend sinds 2007: [lit. 38]. Relevantie/ belang Friese kust volgt uit lokale
tellingen (nog niet publiek), waarbij is aangehouden * <10 %, ** = 10-25 %, ***>25 % van Waddenzee populatie
waargenomen op Friese kust. Doelstelling gehaald: + ja, - nee. Blauw: relevant in de context VBA2030

Soort

doelstelling
populatie
(adulten)

doelstelling
oppervlak

doelstelling
kwaliteit

aalscholver*

4.200

=

=

bergeend***

38.400

=

bontbekplevier**

1.800

bonte
strandloper***

trend
sinds
2007

doelstelling
behaald
populatie

2.881

0

-

=

40.584

0

+

=

=

3.449

+

+

206.000

=

=

246.640

0

+

brandgans***

36.800

=

=

72.389

+

+

brilduiker

100

=

=

72

-

-

drieteenstrandloper

3.700

=

=

8.129

+

+

eider

90.000-115.000

=

>

69.880

-

-

fuut

310

=

=

125

-

-

goudplevier**

19.200

=

=

14.490

0

-

grauwe gans**

7.000

=

=

15.240

+

+

groenpootruiter*

1.900

=

=

1.343

-

-

grote zaagbek*

70

=

=

8

--

-

grutto**

1.100

=

=

927

~

-

kanoetstrandloper

44.400

=

>

61.305

0

+

kievit***

10.800

=

=

9.128

0

-

kleine zwaan

1.600

=

=

206

--

-

kluut***

6.700

=

=

5.037

-

-

krakeend*

320

=

=

830

+

+

krombekstrandloper

2.000

=

=

1.906

~

-

lepelaar*

520

=

=

1.239

+

+

middelste zaagbek

150

=

=

77

-

-

pijlstaart**

5.900

=

=

7.438

~

+

rosse grutto

54.400

=

=

61.841

0

+

rotgans*

26.400

=

=

27.716

0

+

scholekster*

140.000160.000

=

>

86.166

-

-

slechtvalk**

40

=

=

71

0

+

slobeend**

750

=

=

1.307

+

+

smient*

33.100

=

=

26.641

0

-

steenloper*

2.300-3.000

=

>

3.361

~

+

toendrarietgans

behoud (niet
gedefinieerd)

=

=

19.976

~

+

36 | 73

Witteveen+Bos | 126248/22-006.727 | Definitief

gemiddeld
voorkomen
2015/16 t/m
2019/20

Soort

doelstelling
populatie
(adulten)

doelstelling
oppervlak

doelstelling
kwaliteit

topper

3.100

=

>

tureluur**

16.500

=

wilde eend**

25.400

wintertaling***

gemiddeld
voorkomen
2015/16 t/m
2019/20

trend
sinds
2007

doelstelling
behaald
populatie

3.458

~

+

=

15.386

0

-

=

=

12.432

-

-

5.000

=

=

4.700

0

-

wulp**

96.200

=

=

81.009

0

-

zilverplevier**

22.300

=

=

25.172

0

+

zwarte ruiter*

1.200

=

=

640

-

-

zwarte stern

23.000

=

=

3.644

--

-

3.2.2 Duinen Ameland
Algemeen
Het Natura 2000-gebied Duinen Ameland beslaat een groot deel van Ameland. Het gebied wordt aan de
noordzijde op het strand begrensd door Natura 2000-gebied Noordzeekustzone (afbeelding 3.3). Aan de
oost- en westzijde bevindt zich het Waddenzee-gebied. Te midden van al deze Natura 2000-gebieden liggen
de dorpen en bedrijven van Ameland. Het gebied Duinen van Ameland bestaat voornamelijk uit uitgestrekte
duinen over de gehele lengte van het eiland, kweldergebied, en zelfs kleine boscomplexen. Er zijn grote
verschillen tussen natte en droge, zoete en zoute en kalkarme en kalkrijke gebieden, waardoor er een relatief
grote diversiteit aan milieutypen te vinden is.
In het Natura 2000-beheerplan Duinen Ameland staat beschreven dat de instandhoudingsdoelstellingen
voor de habitattypen en soorten worden bereikt, mits de aangegeven maatregelen worden uitgevoerd. Er
wordt dus niet aangegeven of de doelen wel of niet bereikt worden, alleen dat doelen bereikt worden als de
voorgestelde (herstel)maatregelen in werking worden gesteld. Wel wordt er in veel gevallen een algemeen
perspectief geboden. Dit perspectief is in de tabellen opgenomen.
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Afbeelding 3.3 Natura 2000-gebieden rond de vaarverbinding Ameland

Afbeelding 3.4 Habitattypen rond de vaarverbinding Ameland
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Habitattypen
Het grootste deel van de habitattypen van Duinen van Ameland zijn, zoals de naam al zegt, duinen (

Afbeelding 3.4). Een deel hiervan zijn prioritaire gebieden, wat inhoudt dat deze typen op Europees niveau
zijn aangemerkt als extra belangrijk, omdat ze het gevaar lopen te verdwijnen. Het doel voor schorren en
zilte graslanden (H1330A) is nog niet definitief vastgesteld, en niet opgenomen in het beheerplan.
Perspectief staat van instandhouding
De perspectieven voor de habitattypen in Ameland zijn wisselend, onduidelijk en onzeker. Voor de kalkarme
grijze duinen geldt dat de kwaliteit en het oppervlak verbeterd zal worden door enkele maatregelen en actief
beheer. Duinheiden hebben voorlopig weinig perspectief door de hoge stikstofconcentraties in de grond.
Aan de andere kant is de oppervlakte van de kruipwilgstruwelen de laatste jaren toegenomen onder invloed
van versnelde successie, en deze trend wordt waarschijnlijk doorgezet. Een vergelijkbaar perspectief geldt
voor de droge en vochtige duinbossen. Voor de verschillende subtypen van de vochtige duinvalleien, geldt
dat de kalkarme delen vergrast zijn, maar kalkrijke, jonge duinvalleien een gunstiger perspectief hebben. Van
de overige typen is het perspectief niet bekend.
Deze gebieden bevinden zich alle buiten het directe bereik van VBA2030. Toch kan het project invloed
hebben op deze gebieden door (verhoging van) stikstofdepositie. Feitelijk alle genoemde habitattypen zijn
stikstofgevoelig, waarbij de huidige stikstofneerslag dusdanig hoog is, dat op de lange termijn voor al deze
gebieden een stikstof probleem zal blijven bestaan. Daarbij betreft het een aantal prioritaire gebieden. Om
deze redenen worden de habitattypen van Duinen van Ameland samengevoegd onder één noemer en op
deze wijze opgenomen in de verdere analyse.

Tabel 3.5 Doelstellingen en perspectieven habitattypen Duinen Ameland. Bij de doelstellingen geldt behoud (=) of
uitbreiding/verbetering (>) van kwaliteit of omvang. Perspectief: + verbetering, - verslechtering, ~ status quo. Blauw:
relevant in de context VBA2030
Habitattype

Habitatsubtype

H2120 - Witte duinen

Doelstelling
oppervlak

Doelstelling
kwaliteit

Perspectief
oppervlak

Perspectief
kwaliteit

=

=

+

-

H2130A* - Grijze duinen

kalkrijk

=

=

~ /-

~ /-

H2130B* - Grijze duinen

kalkarm

>

>

+

+

H2130C* - Grijze duinen

heischraal

>

>

~

~

H2140A* - Duinheiden met
kraaihei

vochtig

=

>

-

-

H2140B* - Duinheiden met
kraaihei

droog

=

=

-

-

H2150* - Duinheiden met
struikhei

=

=

-

-

H2160 Duindoornstruwelen

=

=

~/-

~/-

H2170 - Kruipwilgstruwelen

= (<)

=

+

+

H2180A - Duinbossen

droog

=

=

+

+

H2180B - Duinbossen

vochtig

=

=

+

+

H2180C - Duinbossen

binnenduinrand

=

=

onbekend

onbekend

H2190A - Vochtige
duinvalleien

open water

=

=

+

+

H2190B - Vochtige
duinvalleien

kalkrijk

>

>

~/+

~/+
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Habitattype

Habitatsubtype

Doelstelling
oppervlak

Doelstelling
kwaliteit

Perspectief
oppervlak

Perspectief
kwaliteit

H2190C - Vochtige
duinvalleien

ontkalkt

=

>

-

-

H2190D - Vochtige
duinvalleien

hoge
moerasplanten

=

=

+

+

H6230* - Heischrale
graslanden

>

>

~

~

Stikstofgevoelige
habitattypen Duinen
Ameland

>

>

-

-

Habitatsoorten
Voor Duinen Ameland zijn twee soorten aangewezen als habitatrichtlijnsoort, de groenknolorchis en de
grijze zeehond. De grijze zeehond is nog niet opgenomen in het vigerende Natura 2000-beheerplan, omdat
de doelen nog niet definitief zijn vastgesteld.
Perspectief staat van instandhouding
Het habitattype waar de groenknolorchis in voorkomt - de vochtige duinvalleien - is zeer beperkt aanwezig
op Ameland. Hierdoor komt de orchidee op weinig plekken voor. Hoewel het niet goed gaat met de staat
van instandhouding van de soort, is de groenknolorchis in de rest van de analyse achterwege gelaten omdat
de habitattypen niet rond de veerverbinding voorkomen, en er zo slechts een indirecte relatie met het VBA
is.
De aantallen grijze zeehonden zijn de afgelopen jaren gestegen, en de instandhoudingsdoelen worden
gehaald.

Tabel 3.6 Doelstellingen en perspectieven habitatsoorten Duinen Ameland. Bij de doelstellingen geldt behoud (=) of
uitbreiding/verbetering (>) van kwaliteit of omvang. Perspectief: + verbetering, - verslechtering, ~ status quo
Habitatsoort

Doelstelling
populatie

Doelstelling
oppervlak
leefgebied

Doelstelling
kwaliteit
leefgebied

Perspectief
populatie

Perspectief
oppervlak

Perspectief
kwaliteit

groenknolorchis

>

>

>

-

-

-

grijze zeehond

=

=

=

+

~/~

~/~

Broedvogels
Voor de Duinen van Ameland zijn er enkel instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor broedvogels.
Het gaat om negen soorten (tabel 3.7).
Perspectief staat van instandhouding
Aan de hand van het gemiddelde voorkomen van deze broedvogels tussen 2016 en 2020, halen slechts twee
vogels de beoogde doelstellingen. De blauwe kiekendief, porseleinhoen, velduil en grauwe klauwier zijn
vrijwel uit het gebied verdwenen. Daarnaast is de rietzanger alleen in 2016 geteld, toen er 142 broedparen
voorkwamen.
Geen van de broedvogels in Duinen Ameland worden meegenomen in de verdere analyse, omdat deze
broedgebieden (zoals duinen en duinvalleien) buiten het studiegebied liggen. De voor VBA2030 relevante
broedgebieden liggen allen in Natura 2000-gebied Waddenzee.
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Tabel 3.7 Voorkomen van broedvogels in Natura 2000-gebied Duinen Ameland. Cijfers gemiddeld voorkomen 2016 t/m 2020 en
trend sinds 2008: [lit. 38]. Doelstelling gehaald: + ja, - nee
Broedvogel

Doelstelling
aantal
broedparen

Doelstelling
oppervlak

Doelstelling
kwaliteit

roerdomp

2

=

=

eider

100

>

bruine
kiekendief

40

blauwe
kiekendief

Gemiddeld
voorkomen
2016 t/m
2020

Trend
sinds
2008

Doelstelling
behaald aantal
paren ( + ja, - nee)

5

~

+

>

351

~

+

=

=

31

0

-

20

>

>

0

-

-

porseleinhoen

2

=

=

0-1

~

-

velduil

20

>

>

0

--

-

tapuit

100

>

>

41

~

-

rietzanger

230

=

=

onbekend

-

onbekend

grauwe
klauwier

5

>

>

0

0

-

Niet-Broedvogels
Er zijn geen doelen gesteld voor niet-broedvogels.

3.3

Kaderrichtlijn Water

Algemeen
De Waddenzee maakt onderdeel uit van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn die
als doel heeft om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in een goede toestand te brengen en te
houden. In uiterlijk 2027 moet de kwaliteit op orde zijn. Dit wordt gerealiseerd door doelen te stellen en
maatregelen te nemen die leiden tot een verbetering van de toestand. Daarnaast wordt de ecologische en
chemische toestand gemonitord en aan de doelen getoetst. In de KRW is het ‘watersysteem’ verdeeld in
KRW-waterlichamen.
De plannen voor de KRW worden door alle EU-lidstaten per (deel-)stroomgebied in een
stroomgebiedsbeheerplan (SGBP) vastgelegd. Hierin staan de technische kenmerken van de binnen het
stroomgebied gelegen waterlichamen en worden de maatregelen en doelen onderbouwd. De KRW werkt in
drie planperiodes van zes jaar. De eerste generatie stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP’s) zijn 22 december
2009 vastgesteld, de tweede generatie 22 december 2015. Inmiddels is de uitvoeringsperiode van de tweede
generatie SGBP’s (2016-2021) in volle gang zijn de derde generatie SGBP’s (2022 -2027) de inzageperiode
ingegaan.
In relatie tot VBA2030 zijn de volgende watertypen van belang:
- Waddenzee (NL81_1);
- Waddenzee vastelandskust (NL81_10);
- Waddenzee (kustwater) (NL95_4A).
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De positionering van de KRW-waterlichamen buitendijks en binnendijks is in afbeelding 3.5 weergegeven.

Afbeelding 3.5 KRW-waterlichamen rond Waddenzee

Doelen Waddenzee
Het ecosysteem Waddenzee is ingedeeld in twee verschillende KRW-typen [lit. 39]:
- kustwater, beschut en polyhalien (K2: waterlichaam Waddenzee en Waddenzee vastelandskust);
- kustwater, open en euhalien (K3: waterlichaam Waddenkust).
Voor deze studie is met name het KRW type K2 relevant.
Kenmerkend voor dit type is het grote getijdenverschil en de sterke dynamiek. Door verschillen in stroming,
troebelheid, temperatuur, zuurstofgehalte, sediment en waterdiepte kan een variatie in ecotopen,
leefgebieden en soorten ontstaan. Zoals ‘slikkige zandgronden in geulen en op platen/slikken en
schorren/kwelders van zavelig/kleiïg materiaal’. De ligging van geulen, slikken en platen verandert
voortdurend door sedimentatie- en erosieprocessen.
Als onderdeel van de KRW zijn doelen vastgesteld. Het betreft doelen voor de ecologie en de chemie. Als
onderdeel van het spoor ecologie zijn er doelen opgesteld voor biologische kwaliteitselementen (ook wel de
‘goede ecologisch toestand’ (GET) en fysisch-chemische kwaliteitselementen. Het slechtste oordeel van één
van deze kwaliteitselementen bepaalt het eindoordeel voor de ecologie. De doelen voor de biologische
kwaliteitselementen worden opgesteld in een schaal van 0 -1. Deze schaal weerspiegelt de verhouding tussen
de feitelijke en de gewenste ecologische situatie. Voor het KRW ‘type’ K2 zijn er doelen voor de
kwaliteitselementen macrofauna, waterflora en fytoplankton geformuleerd. Voor de watertype K3 zijn er
alleen doelen voor macrofauna en fytoplankton geformuleerd. In de derde
stroomgebiedsbeheerplanperiode (SGBP3) zijn ook doelen voor vis opgesteld.
Voor de beoordeling van de deelmaatlat fytoplankton wordt er naar de concentratie chlorofyl-a (µg/l) en
voorkomen van de alg Phaeocystis gekeken. Voor beoordeling van de deelmaatlat macrofauna wordt er naar
het voorkomen van bodemdieren gekeken. Soorten die indicatief zijn betreffen onder meer wormen, zoals
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de wadpier, en schelpdieren, zoals de kokkel. Voor beoordeling van de deelmaatlat overige waterflora wordt
er met name naar het kwelder- en zeegrasareaal en hun kwaliteit gekeken.
Toetsing
In Tabel 3.8 zijn de doelen voor de waterlichamen Waddenzee, Waddenzeekust en de Waddenkust
weergegeven.

Tabel 3.8 KRW toetsingsoordelen ten opzichte van GET voor de wateren in de Waddenzee [lit. 39]. Kleuren: beoordeling toestand.
Groen = goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht, lege cellen = geen doel GET
Naam

Waddenzee

Waddenzee kust

Waddenkust (kustwater)

WL-code

NL81_1

NL81_10

NL95_4A

watertype

K2

K2

K3

biologie
macrofauna

≥0,60

≥0,60

≥0,60

waterflora

≥0,60

≥0,60

≥0,60

≥0,60

≥0,60

<0,46

<0,46

≤0,46

≤25,0

≤25,0

≤25,0

≥60

≥60

≥60

vis
fytoplankton
fysische-chemie
fosfor (zgm) (mg P/l)
stikstof (mg N/l)
DIN (mg N/l)
zoutgehalte (mg Cl/l)
temperatuur (gr. C)
zuurgraad (-)
zuurstofverzadiging (%)
doorzicht (m)
Verontreinigde stoffen

De ecologische toestand in de Waddenzee wordt als ontoereikend beoordeeld. De ecologische kwaliteit in
de overige gebieden wordt als matig beoordeeld. Het toetsingsoordeel ‘ontoereikend’ en ‘matig voor de
Waddenzee en Waddenzeekust komt voort uit het ontbreken van (voldoende) zeegrasareaal en/of -kwaliteit,
en de veroudering en omvang van de kwelders. Daarnaast is de nutriëntenconcentratie als gevolg v an af- en
uitspoeling van de vastelandskust te hoog.
Voor de waterlichamen Waddenzee en Waddenzeekust zijn daarnaast toetsingsoordelen voor het spoor:
chemie, onderdeel: verontreinigende stoffen beschikbaar. De Waddenzee en Waddenzeekust scoren slecht.
Dit komt door normoverschrijding op de stoffen benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen,
kwik en tributylin (veroorzaker van massale sterfte in wulken).
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3.4

Beleidskaders

Naast de wettelijke kaders zoals hierboven behandeld, zijn er ook beleidskaders met een raakvlak met de
Waddenzee. Hieronder zijn de twee meest relevante kaders behandeld, de Programmatische aanpak Grote
Wateren (PAGW) en Agenda voor het Waddengebied 2050 (GAW 2050). Deze stellen beiden, in vergelijking
met de wettelijke kaders, minder strikte doelen waaraan getoetst kan worden. Wel geven ze een bepaalde
richting waarnaar het ecosysteem Waddenzee zich zou moeten ontwikkelingen.

3.4.1 Programmatische Aanpak Grote Wateren
Rond 2014 is de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) opgestart. Hoewel grote
waterstaatkundige ingrepen, zoals de Afsluitdijk, Nederland veilig en welvarend maakten, hebben ingrepen
als dammen, dijken en inpoldering ook een keerzijde. Door veranderingen van de natuurlijke stroming van
water en sediment, missen veel planten en dieren geschikt leefgebied, zijn hun migratieroutes geblokkeerd
en staat de biodiversiteit en productiviteit van het systeem onder druk.
Via Natura 2000 en de KRW wordt er gewerkt aan verbetering van de ecologische waarden. Door
klimaatverandering en toenemend maatschappelijk gebruik, neemt de druk op (grote) wateren echter toe.
Rijkswaterstaat, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV), regionale overheden en maatschappelijke organisaties hebben de handen
ineengeslagen om maatregelen te nemen die nodig zijn voor toekomstbestendige grote wateren waar
hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie: de PAGW. De PAGW geeft hiermee een
extra impuls voor het behalen van de Natura 2000 en KRW-doelen.
In het Waddengebied wordt er nu aan drie PAGW-projecten gewerkt: buitendijkse slibsedimentatie in de
Eems-Dollard, dijkverbeteringen Koehool-Lauwersmeer & Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat, en de natuurlijke
inrichting van de Groote Polder.
Het doelbereik van de PAGW wordt getoetst op basis van de elementen biodiversiteit & productiviteit en
klimaatadaptatie. In afbeelding 3.6 is het doelbereik schematisch weergegeven.
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Afbeelding 3.6 Beoordelingskader doelbereik ecologie voor PAGW (bron: Rijkswaterstaat, opmaak aangepast)

Voor de Waddenzee zijn in de PAGW verschillende maatregelen vastgesteld die bijdragen aan dit doelbereik.
De kern van de opgave voor het Waddengebied (en het Eems-Dollard estuarium) bestaat uit het verbeteren
van de ecologische waterkwaliteit in de Eems-Dollard, het creëren van zachtere overgangen tussen water en
land, het herstel van zoet-zoutovergangen, het herstel van leefgebieden, het stoppen van de verdere
achteruitgang van broedvogels, en het herstel van zeegrasvelden. Het algemene herstel van de
onderwaternatuur is vervolgens één van de projecten onder deze opgave, maar wordt ook in een aparte
verkenning onderzocht. Dit herstel is gericht op de versterking van de flyway, swimway en het voedselweb
van de Waddenzee. Overige maatregelen vanuit de PAGW worden per project verder gespecificeerd.

3.4.2 Agenda voor het Waddengebied 2050
Overheden, landbouw-, natuur-, en visserijorganisaties, en de samenwerkende havens in het Waddengebied
hebben een gezamenlijke agenda opgesteld om het Waddengebied de komende jaren te ontwikkelen
[lit. 40]. Het doel van deze agenda is ervoor zorgen dat het Waddengebied ‘veilig, vitaal en veerkrachtig’
blijft en het natuurgebied op een duurzame wijze beschermd en ontwikkeld wordt. Om dit te bereiken, zijn
er diverse hoofddoelen, leidende principes, thema’s en strategieën opgesteld. Deze zijn in meerdere of
mindere mate van belang voor VBA2030. Hieronder volgt een kort overzicht.
In de Waddenzee zijn zeegrasvelden vrijwel verdwenen, zijn mosselbanken van matige kwaliteit en omvang
en is de biomassa van vis sinds de jaren 70 met 90 % afgenomen. Hier moet verbetering in komen [lit. 40].
Onder het thema ‘Natuur van wereldklasse’ valt de strategie dat de natuurlijke dynamiek in het
Waddengebied vergroot moet worden, door onder andere het meegroeiend vermogen van wadplaten en
kwelders te behouden en zo nodig te vergroten. Onder dit thema valt ook het inrichten van binnen- en
buitendijkse broed-, rust- en foerageergebieden voor vogels.
Ook moeten de omstandigheden voor biobouwers, zoals de mossel, en andere onderwaterhabitats
verbeterd worden, bijvoorbeeld door rust op de bodem te creëren voor herstel van onderwaternatuur.

45 | 73

Witteveen+Bos | 126248/22-006.727 | Definitief

Daarnaast moet de (bodemberoerende) visserij duurzaam ontwikkeld worden, en moeten biobouwers actief
worden teruggebracht op plekken waar ze verdwenen zijn. Ook als daar actief beheer voor nodig is [lit. 40].
Een voorgestelde strategie om verder in te zetten op de verduurzaming van het gebruik van de Waddenzee,
is ‘slimmer omgaan met baggeren’, door ‘minder te baggeren en de gevolgen van baggeren te verminderen,
zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van de havens’. Deze laatste strategie komt ook voor in
het thema ‘Duurzame bereikbaarheid’. De veerdienst naar Ameland moet betrouwbaar, betaalbaar en
duurzaam zijn [lit. 40].

3.5

Relevante ecologische opgave met relatie VBA2030

In tabel 3.9 zijn de in dit hoofdstuk besproken Natura 2000-, KRW-, PAGW- en GAW 2050-doelen per
deelgebied samengevat. Zo zijn deelgebieden 1, 2 en 5 vanuit Natura 2000-doelstellingen relevant voor
broedvogels in de Waddenzee, en zijn deelgebieden 6, 7 en 8 relevant in het licht van de baggerdoelstellingen vanuit de GAW 2050.

Afbeelding 3.7 Deelgebieden rond oplossingsrichtingen VBA2030
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Tabel 3.9 Relevante ecologische doeltypen en beleidskaders per deelgebied
Deelgebied

Natura 2000
Habitattypen

Natura 2000
habitatsoorten

Natura 2000
broedvogels

Natura 2000 niet-broedvogels

KRW

PAGW

GAW 2050

1

kwelder ten
oosten van
Holwerd

H1110A, H1140A,
H1310A, H1320,
H1330A

leefgebied vissen en
zeezoogdieren

broedvogels
kwelder

rustplaats voor wadvogels en
foerageergebied voor steltlopers

Waddenzee
Kust

stoppen verdere
achteruitgang
broedvogels

behouden en verbeteren
meegroeiend vermogen
kwelders

2

kwelder Fryslân
Butendyks

H1110A, H1140A,
H1310A, H1320,
H1330A

leefgebied vissen en
zeezoogdieren

broedvogels
kwelder

rustplaats voor wadvogels en
foerageergebied voor steltlopers

Waddenzee
Kust

stoppen verdere
achteruitgang
broedvogels

behouden en verbeteren
meegroeiend vermogen
kwelders

3

kustgebied
rondom de
veerdam bij Nes

H1110A, H1140A

leefgebied vissen en
zeezoogdieren

-

foerageergebied steltlopers,
duikeenden en viseters (beperkte
waarde)

Waddenzee

herstel van
leefgebieden

voldoende broed-, rust- en
foerageergebieden voor
vogels

4

kustgebied nabij
de Ballumer
Bocht

H1110A

leefgebied vissen en
zeezoogdieren

-

foerageergebied steltlopers en
duikeenden (hoge waarde)

Waddenzee

herstel van
leefgebieden

voldoende broed-, rust- en
foerageergebieden voor
vogels

5

het kustgebied
nabij Hollum

H1110A, H1140A,
H1310A

leefgebied vissen en
zeezoogdieren

broedvogels
kwelder

rustgebied wadvogels (bepekt),
foerageergebied steltlopers,
duikeenden en viseters

Waddenzee

stoppen verdere
achteruitgang
broedvogels

voldoende broed-, rust- en
foerageergebieden voor
vogels

6

huidige vaargeul

H1110A

leefgebied vissen en
zeezoogdieren

-

foerageergebied viseters

Waddenzee
Kust en
Waddenzee

herstel van
onderwaternatuur

minder baggeren en gevolgen
baggeren verminderen,
onderwaterhabitats herstellen

7

wadplaten
rondom huidige
vaargeul

H1110A, H1140A

rustplaatsen
zeehonden,
leefgebied vissen en
zeezoogdieren

-

foerageergebied steltlopers,
duikeenden en viseters

Waddenzee
Kust en
Waddenzee

herstel van
onderwaternatuur

minder baggeren en gevolgen
baggeren verminderen,
onderwaterhabitats herstellen

8

vaargeul Ferwert

H1110A, H1140A

rustplaatsen
zeehonden,
leefgebied vissen en
zeezoogdieren

-

foerageergebied viseters

Waddenzee
Kust en
Waddenzee

herstel van
onderwaternatuur

minder baggeren en gevolgen
baggeren verminderen,
onderwaterhabitats herstellen

9

wadplaten
rondom
vaargeul Ferwert

H1110A, H1140A

rustplaatsen
zeehonden,
leefgebied vissen en
zeezoogdieren

-

foerageergebied steltlopers,
duikeenden en viseters (hoge
waarde)

Waddenzee
Kust en
Waddenzee

herstel van
leefgebieden

voldoende broed-, rust- en
foerageergebieden voor
vogels.
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4
KNELPUNTEN
Aan het niet behalen van de Natura 2000-, KRW- en GAW 2050-doelen liggen knelpunten en oorzaken ten
grondslag die veelal een relatie hebben met elkaar. Een voorbeeld hiervan is dat hoge stikstofconcentraties
onder andere leiden tot verruiging, waardoor habitattypen achteruit gaan en dus ook de foerageergebieden
voor vogels in kwaliteit afnemen. In dit hoofdstuk verkennen we deze knelpunten en gaan we in op
mogelijke oplossingen en maatregelen om deze knelpunten weg te nemen. Om zo dicht mogelijk bij de
wettelijke opgave te blijven bespreken we deze stapsgewijs voor eerst Natura 2000, dan de KRW en daarna
de GAW 2050. In paragraaf 4.5 maken we een integratie.

4.1

Natura 2000

Habitattypen
Voor de habitattypen permanent overstroomde zandbanken (H1110A), slik- en zandplaten (H1140A), en
schorren en zilte graslanden (H1330A en H1330B) zijn in de beheerplannen knelpunten geïdentificeerd [lit.
11]. Er zijn geen knelpunten voor de overige habitattypen die relevant zijn voor VBA2030 (te weten de zilte
pioniersbegroeiingen, slijkgrasvelden, en buitendijkse schorren en zilte graslanden). De knelpunten en
oplossingsrichtingen zijn samengevat in Tabel 4.1.
Permanent overstroomde zandbanken (H1110A)
Er zijn meerdere oorzaken voor de matige instandhouding van dit habitattype [lit. 11]. Een probleem voor
het behalen van de instandhoudingsdoelstelling voor kwaliteit is een tekort aan (meerjarige) mosselbanken
en zeegrasvelden en een gebrek aan zoet-zout gradiënten. Bodemberoerende activiteiten, zoals
mosselzaadvisserij en garnalenvisserij, hebben geleid tot een groot gebrek aan meerjarige mosselbanken.
Ook de biomassa van vis en overig bodemleven is sterk afgenomen. Door aanhoudende bodemverstoring
kunnen diverse soorten dus niet goed standhouden. Daarnaast kunnen de warme winters nadelig u itpakken
voor de broedval van schelpdieren, waardoor vissoorten zouden kunnen wegtrekken uit de Waddenzee. De
doelen voor dit habitattype hangen sterk samen met de doelen voor duikende eenden die van bodemdieren
leven, zoals de topper, eider en brilduiker. Een verduurzaming en afname van bodemberoerende visserij is
een belangrijke oplossingsrichting.
Slik- en zandplaten (H1140A)
Voor het behalen van voldoende kwaliteit op de slik- en zandplaten zijn er onvoldoende droogvallende
mosselbanken met goede kwaliteit [lit. 11]. De oplossingsrichtingen zijn vergelijkbaar met die voor de
permanent overstroomde zandbanken - bodemberoering door menselijke activiteiten moet afnemen, zodat
meerjarige mosselbanken zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er een lage verspreiding van zeegras,
mogelijk door ziekten, ongunstige zoet-zoutgradiënten en hoge stromingssnelheden. Momenteel lopen
verschillende projecten ten behoeve van het herstel van zeegras (o.a. bij Griend).
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Schorren en zilte graslanden (buitendijks) (H1330A)
Kweldervegetatie is over de gehele Waddenzee aan het verruigen, maar met name langs de Friese kust leidt
dit tot het niet behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor kwaliteit [lit. 11]. Hierbij verdrukken
bepaalde grassen typische kwelder soorten. Voor de Friese kust geldt dat een oplossingsrichting het
gevarieerd beweiden van de graslanden kan zijn, zodat er een ruimtelijke afwisseling in begroeiing ontstaat.
Daarnaast kunnen verruigde delen worden afgegraven of kan juist afwatering worden gedempt. Hierdoor
neemt de inundatie toe, wat meer kansen biedt voor pioniervegetatie .

Tabel 4.1 Knelpunten en oplossingsrichtingen van habitattypen. Stikstofgevoelige duin-habitattypen moet gezien worden als een
samenvoeging van alle habitattypen van de Duinen van Ameland die stikstofgevoelig zijn
habitattype

haalbaarheid in
beheerperiode

knelpunt

oplossingsrichting

H1110A Permanent
overstroomde
zandbanken

waarschijnlijk niet

onvoldoende aanwezigheid sublitorale
mosselbanken, te lage visbiomassa,
onvoldoende kraamkamerfunctie en
onvoldoende zoet-zout-gradiënten

vermindering bijvangst,
bescherming bodemorganismen,
kennisopbouw, ontwikkeling
mosselbanken, verbeteren
gradiënten

H1140A Slik- en
zandplaten

onduidelijk

onvoldoende aanwezigheid sublitorale
mosselbanken, onvoldoende
begroeiing zeegras, onvoldoende
zoet-zoutgradiënten

kennisopbouw, ontwikkeling
mosselbanken, ontwikkeling
zeegras, verbeteren gradiënten

H1330A Schorren en
zilte graslanden
buitendijks

waarschijnlijk niet

veroudering, verruiging,
kweldervegetatie

tegengaan verruiging door
bijvoorbeeld begrazing te
intensiveren

Stikstofgevoelige
Duin habitattypen

niet

verruiging

verlagen atmosferische vermesting,
verbeteren dynamiek

Habitatsoorten
Voor de zeeprik, rivierprik en fint zijn knelpunten aanwezig in de Waddenzee ( tabel 4.2). Deze hebben echter
voornamelijk te maken met de beperkte migratiemogelijkheden naar binnendijkse, zoete gebieden.
Oplossingsrichtingen voor deze trekvissen zijn bijvoorbeeld aanpassingen in sluisbeleid of het aanbrengen
van vispassages in dijken.

Tabel 4.2 Knelpunten en oplossingsrichtingen van habitatsoorten
habitatsoort

haalbaarheid
beheerperiode

knelpunt

oplossingsrichting

zeeprik

waarschijnlijk wel

onvoldoende migratiemogelijkheden

aanpassen sluisbeheer, herstel intrek
en binnendijkse
opgroeimogelijkheden

rivierprik

waarschijnlijk wel

idem

idem

fint

waarschijnlijk wel,
populatiegrootte
onduidelijk

onvoldoende migratiemogelijkheden
en gebrek paaigebied in Duitsland

idem
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Broedvogels
In tabel 4.3 zijn de broedvogels opgenomen waarvoor knelpunten staan beschreven in het Beheerplan
Waddenzee [lit. 11]. Deze knelpunten hebben voornamelijk te maken met verruiging, het overstromen van
broedplaatsen, verstoring van rust door menselijke activiteiten, predatie door de vos, en onvoldoende
voedselbeschikbaarheid. Versnippering van broedgebieden kan de hoeveelheid geschikte habitat nog verder
doen afnemen. Veel doelen worden bij lange na niet gehaald. Voor een deel van de op kwelders broedende
vogels is het van belang dat er genoeg natuurlijke meanderende slenken en prielen met een rijk en divers
bodemleven en jonge visjes aanwezig zijn, direct bij hun nesten. In de door mensen aangelegde
kwelderwerken ontbreken deze natuurlijke meanderende slenken en prielen deels, met negatieve effecten
op aantallen broedvogels.
Ook geldt dat er voor de grote stern, visdief, noordse stern, kluut, bontbekplevier en strandplevier
aanwijzingen zijn dat populaties buiten de Waddenzee en in het buitenland onder druk staan. Dit speelt ook
een rol bij het halen van de instandhoudingsdoelstellingen.
In het beheerplan werd verwacht dat de doelen voor de bontbekplevier, strandplevier en dwergstern
waarschijnlijk gehaald kunnen worden in de eerste beheerplanperiode (2016-2022), en misschien de doelen
voor de blauwe kiekendief, kluut, grote stern en noordse stern ook wel. In de praktijk zijn, uitgaande van de
gemiddelde aantallen tussen 2016-2020, alleen de doelen van de dwergstern gehaald. Er werd niet verwacht
dat de doelen voor de eider en visdief gehaald konden worden, en dat is inderdaad ook niet gebeurd.

Tabel 4.3 Knelpunten en oplossingsrichtingen voor broedvogels
Soort

Soortgroep

Doelstelling
aantal
broedparen
Waddenzee

Broedparen
gemiddeld
2016-2020
Waddenzee

bontbekplevier

steltlopers

60

30

kleine
mantelmeeuw

steltlopers

19.000

17.207

kluut

steltlopers

3.800

1.277

noordse stern

sterns

1.500

715

strandplevier

steltlopers

50

9

Knelpunt

Oplossingsrichting

onvoldoende rustig
broedgebied en geen
optimaal broed- en
foerageergebied door
verruiging

afsluiten broedlocaties,
tegengaan verruiging

niet gedefinieerd in
beheerplannen

niet gedefinieerd in
beheerplannen

predatie, geen
optimaal broed- en
foerageergebied door
verruiging,
overstromingen

tegengaan verruiging,
bescherming
broedkolonies door
afscherming, zonering
en toezicht

idem

nieuwe vosvrije habitats
realiseren

onvoldoende rustig
broedgebied en geen
optimaal broed- en
foerageergebied door
verruiging

afsluiten broedlocaties,
tegengaan verruiging

Niet-broedvogels
Voor de duikende viseters (aalscholver, fuut) en de grote zaagbek is het van belang dat er genoeg jonge
vissen zijn (tabel 4.4). De verwachting is dat een verduurzaming van de garnalenvisserij, waardoor er minder
jonge vis wordt gevangen als bijvangst, gunstig zal uitpakken voor deze soorten. Het knelpunt voor eenden
die op kwelders foerageren is onduidelijk, maar is waarschijnlijk te wijten aan verruiging. Hierdoor is er
minder geschikt foerageergebied.
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De duikeenden en steltlopers hebben voldoende beschikbare schelpdieren nodig. De beschikbaarheid van
mosselen is echter achteruitgegaan, onder andere door de-eutrofiëring en jaren met slechte broedval. In het
beheerplan wordt de verduurzaming van de visserij hiervoor als oplossingsrichting aangedragen.
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Tabel 4.4 Knelpunten en oplossingsrichtingen voor niet-broedvogels
Soort

Soortgroep

aalscholver

duikende viseter

brilduiker

Doelstelling
aantallen

Gemiddelde aantallen
2015/16-2019/20

Knelpunt

Oplossingsrichting

waarschijnlijk voedselbeschikbaarheid en
onvoldoende rust

verduurzaming garnalenvisserij (verminderen bijvangst)

wellicht onvoldoende voedselbeschikbaarheid

verduurzaming garnalen- en mosselzaadvisserij

onvoldoende voedselbeschikbaarheid,
klimaatverandering

herstellen/verbeteren permanent overstroomde
zandbanken (in het bijzonder schelpdierbanken)

wellicht onvoldoende voedselbeschikbaarheid
en onvoldoende rust

verduurzaming garnalenvisserij waardoor er minder
bijvangst van vis is, kennisontwikkeling

verruiging en jacht in het buitenland

maatregelen tegen verruiging en veroudering van kwelders

wellicht verruiging of voedselbeschikbaarheid

maatregelen tegen verruiging en veroudering van kwelders

waarschijnlijk voedselbeschikbaarheid en
onvoldoende rust

verduurzaming garnalenvisserij (verminderen bijvangst)

waarschijnlijk buiten Waddenzee

maatregelen Waddenzee worden niet noodzakelijk geacht

4.200

2.881

duikeenden

100

72

eider

duikeenden

90.000-115.000

69.800

fuut

duikende viseter

310

125

goudplevier

steltloper

19.200

14.490

groenpootruiter

steltloper

1.900

1.343

grote zaagbek

duikeend

70

8

grutto

steltloper

1.100

927

kievit

steltloper

10.800

9.128

wellicht verruiging of voedselbeschikbaarheid

maatregelen tegen verruiging en veroudering van kwelders

kluut

steltloper

6.700

5.037

wellicht verruiging of voedselbeschikbaarheid

maatregelen tegen verruiging en veroudering van kwelders

krombekstrandloper

steltloper

2.000

1.906

wellicht verruiging of voedselbeschikbaarheid

maatregelen tegen verruiging en veroudering van kwelders

middelste zaagbek

visetende
duikeenden

150

77

wellicht verruiging of voedselbeschikbaarheid

maatregelen tegen verruiging en veroudering van kwelders
en verduurzaming visserij

scholekster

steltloper

140.000-160.000

86.166

onder andere voedselbeschikbaarheid

maatregelen t.b.v. schelpdierenbestand

smient

eend

33.100

26.641

verruiging

maatregelen tegen verruiging en veroudering van kwelders

tureluur

steltloper

16.500

15.386

waarschijnlijk buiten Waddenzee

maatregelen Waddenzee worden niet noodzakelijk geacht

wilde eend

eend

25.400

12.432

mogelijk te weinig foerageergebieden

maatregelen tegen verruiging en veroudering van kwelders

wulp

steltloper

96.200

81.009

wellicht verruiging of voedselbeschikbaarheid

herstel slik-en zandplaten (droogvallende mosselbanken)

zwarte ruiter

steltloper

1.200

640

waarschijnlijk buiten Waddenzee

maatregelen Waddenzee worden niet noodzakelijk geacht

zwarte stern

stern

23.000

3.644

waarschijnlijk buiten Waddenzee

maatregelen Waddenzee worden niet noodzakelijk geacht

52 | 73

Witteveen+Bos | 126248/22-006.727 | Definitief

4.2

Kaderrichtlijn Water

In het beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (2010-2015) zijn de belangrijkste knelpunten voor de
waterlichamen rond de Waddenzee [lit. 41] behandeld (tabel 4.5).

Tabel 4.5 KRW-knelpunten voor biologische toestand van kust- en overgangswateren [lit. 41]. Kleuren: beoordeling toestand.
Groen = goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht, lege cellen = n.v.t.
Macrofauna

Overige waterflora

Vis

Fytoplankton

Waddenzee

visserij +
schelpdiercultuur

gering zeegrasareaal en kwaliteit + veroudering van
kwelders

eutrofiering vanaf land

Waddenzee
vasttelandskust

visserij +
vaargeulonderhoud

areaal kwelders verkleind
door inpoldering +
veroudering kwelders

eutrofiering vanaf land

Waddenzeekust
(kustwater)

visserij +
vaargeulonderhoud

eutrofiering vanaf land

De matige status van fytoplankton wordt met name veroorzaakt door verhoogde nutriëntenconcentraties
vanaf binnenwateren [lit. 41]. De verwachting is dat wanneer de nutriëntbelasting van deze wateren afneemt
dit een positief effect zal hebben op de waterkwaliteit en ecologie van de relevante KRW-wateren.
De ontoereikende tot matige status van overige waterflora wordt grotendeels veroorzaakt door een tekort
aan zeegras, zowel in areaal als kwaliteit [lit. 41]. Vroeger groeiden in de Waddenzee uitgebreide
zeegrasvelden rond de laagwaterlijn. Het voorkomen van zeegras is zeer belangrijk voor het
waddenecosysteem, voor bijvoorbeeld het vasthouden van sediment en het bieden van opgroei- paai- en
foerageergebieden voor vis. Een belangrijke randvoorwaarde voor de groei van zeegras is voldoende licht
om te kunnen groeien. Het verdwijnen van zeegras hangt zeer waarschijnlijk samen met ziekte en
aanpassingen (vertroebeling, eutrofiëring, etc.) van de morfologie en het ecosysteem na aanleg van de
Afsluitdijk. Wetenschappers proberen al jaren zeegras terug te krijgen in de Waddenzee. Afgelopen jaren
verliep een proef met het inzaaien van groot zeegras nabij Griend onverwachts succesvol. Het ingezaaide
zeegras heeft zichzelf inmiddels uitgebreid tot een vlak van ongeveer 170 ha. Het is tot nog toe onduidelijk
wat de sleutelfactoren zijn voor dit succes en of dit succes überhaupt stand zal houden [lit. 42]. Een ander
knelpunt betreft de kwaliteit en het geringe oppervlak van kwelders.
Met betrekking tot het KRW-toetsingsoordeel voor macrofauna: lage kwaliteit, wordt verwezen naar
bodemberoering door onder meer de visserij en ten behoeve van het vaargeulonderhoud (baggeren) [lit.
41]. Bij vermindering van deze activiteiten zou de kwaliteit van de bodemgemeenschap en macrofauna
kunnen verbeteren.
De belangrijkste elementen die de matige kwaliteit bepalen zijn dus de nutriënten (en de invloed daarvan op
onder andere zeegras), de afwezigheid van zeegras, onvoldoende schelpdieren (met name door
bodemberoering en vertroebeling) en kwaliteit van kwelders.

4.3

Programmatische Aanpak Grote Wateren

Vanuit de PAGW worden geen specifieke aanvullende knelpunten worden aangedragen, omdat de
maatregelen voortbouwen op de inzichten uit de KRW- en Natura 2000-programma’s. Wel zijn er al enkele
relevante inzichten voortgekomen uit voornamelijk het voorbereidende onderzoek in de Eems-Dollard.
Hieruit is gebleken dat blootstelling aan te grote hoeveelheden slib de grootste bedreiging vormt voor de
overlevingskansen en het herstel van mosselbanken. De uitvoering van slibverhogende activiteiten, zoals
baggerwerkzaamheden, kunnen bijdragen aan deze bedreiging [lit. 43]. Ook tracht de PAGW de mate van
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connectiviteit van natuurwaarden te verbeteren. Het opsplitsen of versnipperen van natuurgebieden wordt
dan ook als negatief gezien.

4.4

Agenda voor het Waddengebied 2050

In de Agenda voor het Waddengebied worden geen specifieke knelpunten benoemd. Wel worden de
ontwikkelingen, dilemma’s en opgaven behandeld. Voor een groot deel komen deze overeen met de
knelpunten die benoemd zijn in de Natura 2000-beheerplannen en de KRW.
Om de aantallen en biomassa van biobouwers (waaronder mosselen en zeegras) te herstellen, moet het
ecosysteem rust, tijd en ruimte krijgen. Dit houdt in dat bodemberoerende activiteiten zoals garnalenvisserij
en baggeren moeten afnemen en verduurzamen. Voor broedvogels zijn onvoldoende geschikte broed- en
rustgebieden, die dienen ontwikkeld te worden. Ook zijn er onvoldoende brakke overgangszones langs de
kust, waardoor vismigratie tussen zoet en zout water belemmerd wordt. Daarnaast komt door de groei van
toerisme, en de licht-, geluid- en plasticvervuiling die daarbij komt kijken, de natuur in het Waddengebied
steeds meer onder druk te staan.
Het vinden van een balans tussen ruimte voor natuurherstel en ruimte voor medegebruik en recreatie, is een
belangrijke opgave voor het Waddengebied. Een hiermee samenhangend dilemma is het ontwikkelen van
vaarwegen die zo goed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee, zo min mogelijk
effecten op het ecosysteem hebben, en de baggerkosten laag houden - zonder in te leveren op de
bereikbaarheid van de eilanden.

4.5

Integratie Natura 2000, KRW en beleidskaders

De knelpunten uit de Natura 2000-beheerplannen, de KRW, en de Agenda voor het Waddengebied zijn in
Tabel 4.6 samengevat tot algemene ecologische knelpunten, met hun ecologische oorzaak. Per oorzaak
worden oplossingsrichtingen aangedragen. De locatie van de relevante deelgebieden is weergegeven in
afbeelding 3.7.
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Tabel 4.6 Samenvatting ecologische knelpunten in het Waddengebied
Ecologisch knelpunt

vertroebeling / hoge bodemdynamiek

onnatuurlijke vormgeving kwelders

verruigde duinen

tekort aan rustbiotoop/broedgebied
vogels

te lage kwaliteit onderwaternatuur

verstoring in getijdengebied

ontbreken migratiemogelijkheden
vissen (zoet-zout)
belasting van nutriënten of
milieuvreemde stoffen
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Onderliggende oorzaak

Oplossingsrichting

Relevante
deelgebieden

bodemberoering door o.a.
visserij, baggerwerken en
zandsuppleties

verlagen
bodemberoerende
activiteiten

alle gebieden buiten
de kwelders: 3-9

veranderde morfologie
door afsluiten zeearmen en
waterbouwkundige werken

geleidelijke land-water
overgang

gebieden rond
(toekomstige)
waterbouwkundige
constructies: 1-5

gebrek aan dynamiek
(kwelder)

versterken natuurlijke
dynamiek

kweldergebieden: 1-2

(atmosferische) vermesting

verlagen
(atmosferische)
vermesting

gebrek aan dynamiek (duin)

versterken natuurlijke
dynamiek

oplossing ligt buiten
relevante
deelgebieden

(atmosferische) vermesting

verlagen
(atmosferische)
vermesting

geen expliciet
deelgebied in analyse,
maar VBA2030 heeft
wel invloed door
stikstofdepositie

zie kwelders

versterken natuurlijke
dynamiek

kweldergebieden: 1-2

verstoring door toerisme en
recreatie

beheersmaatregelen

predatie door vos

beheersmaatregelen

ontbreken rustbiotoop
binnendijks

verbeteren rust- en
broedgebieden
binnendijks

oplossing ligt buiten
relevante
deelgebieden

zie vertroebeling /
bodemdynamiek

verlagen
bodemberoerende
activiteiten

alle gebieden buiten
de kwelders: 3-9

directe mortaliteit vis door
visserij en spuien

verlagen visserijdruk,
visvriendelijk spuibeer

oplossing ligt buiten
relevante
deelgebieden

verstoring door toerisme,
baggeren, visserij en
scheepvaart

verminderen van deze
activiteiten, toegang
tot rustgebieden
beperken

alle gebieden: 1-9

waterbouwkundige
obstructies

herstel visverbindingen

oplossing ligt buiten
relevante
deelgebieden

aanvoer vanaf binnenland
en lozing op zee

verminderen
nutriëntenlasten
binnenwateren

oplossing ligt buiten
relevante
deelgebieden
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5
DOORVERTALING VAARVERBINDING
Aan de hand van de knelpuntenanalyse uit Hoofdstuk 4, is in dit hoofdstuk uiteengezet op welke knelpunten
de huidige en toekomstige vaarverbinding een directe of indirecte invloed heeft. De voornaamste
onderwerpen die aan bod komen zijn de gevolgen van baggerwerkzaamheden, het effect van het aanleggen
en verwijderen van pieren op de kwelderdynamiek, veranderingen in verstoring door beweging, geluid,
aanwezigheid en licht, en de invloed van stikstofdeposities op habitattypen. De relatie van deze knelpunten
tot de verschillende aspecten van de vaarverbinding is samengevat in afbeelding 5.1 en tabel 5.1.

Afbeelding 5.1 Locatie (indicatie) van verschillende knelpunten in relatie tot de huidige vaarverbinding (donkerblauw) en de
mogelijke nieuwe verbinding (lichtblauw)
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Tabel 5.1 Knelpunten en de relatie tot de huidige en nieuwe vaarverbinding

Oorzaak bestaand/mogelijk nieuw knelpunt

Relatie vaarverbinding

gebrek aan natuurlijke
kwelderdynamiek

Holwerd: verwijderen pier Holwerd kan deel natuurlijke
dynamiek terugbrengen
Ferwert: aanleg pier Ferwert kan dynamiek Fryslân Butendyks
beïnvloeden

verstoring door
toerisme/recreatie

alle aanmeerlocaties: verstoring door menselijke activiteiten
(beweging, geluid) rond aanmeerlocaties

bodemberoering

vaargeul en verspreidingslocaties: baggerwerkzaamheden
hebben invloed op bodem- en habitatkwaliteit en mogelijk
bodemfauna

verhoogde
slibconcentraties/vertroebeling

verspreidingslocaties en vaargeul: baggerwerkzaamheden
zorgen voor lokale vertroebeling met mogelijk doorwerking op
het ecosysteem

verstoring door verkeer
vaargeulen

rond vaargeul: veerpont zorgt voor (beperkte) verstoring rond
vaarverbinding

hoge stikstofdepositie

overal, met name stikstofgevoelige habitattypen Ameland:
verkeer op en rond het wad stoot stikstof uit

versnippering leefgebied

Holwerd: pier snijdt het laatste deel van de kwelder (~3 km 2) af
van Fryslân Butendyks (~31 km 2)
Ferwert: aanleg pier Ferwert doorkruist Fryslân Butendyks (~13
km 2 en ~21 km 2)

5.1

Bodemberoering en begraving (baggerwerkzaamheden)

Baggerwerkzaamheden dragen bij aan bodemberoering, zowel op de baggerlocatie zelf als op de
verspreidingslocaties (omschreven in Hoofdstuk 2).
Bodemberoering
De biomassa bodemfauna is in de intensief gebaggerde gebieden waarschijnlijk verwaarloosbaar laag. Dit
betreft een areaal van ongeveer 60 ha. Wanneer hier gestopt wordt met baggeren (of de frequentie sterk
afneemt), kan de kwaliteit verbeteren. Dan kunnen langlevende soorten zich vestigen. Het is waarschijnlijk
dat de geul in dat geval zal versmallen, waardoor aan de randen het litoraal gebied uitbreidt. Het is
onwaarschijnlijk dat sublitorale schelpdierbanken ontstaan in de geulen, aangezien deze in het gehele
kombergingsgebied niet voorkomen.
In het geval dat de vaarroute verlegd wordt, en hierdoor voorheen onverstoorde laagdynamische gebieden
gebaggerd dienen te worden, heeft dit een (lokaal) negatief effect hebben op de bodemfauna. Het
kwaliteitsverlies van deze gebieden moet worden afgewogen tegen de huidige situatie.
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Begraving
Op de verspreidingslocaties (typisch hoogdynamische gebieden) wordt bodemfauna begraven. De
ecologische waarde van deze gebieden wordt hierdoor dus beperkt [lit. 35]. Wanneer er minder gebaggerd
wordt, hoeft er minder gebruik te worden gemaakt van deze locaties. Mogelijk kan bodemfauna zich op
deze locaties herstellen, waardoor de kwaliteit van de onderwaternatuur toeneemt. Dit is enkel van
toepassing als de begraving sterk beperkt wordt (tot <2 cm per keer), met een hersteltijd van enkele weken
of zelfs volledig wordt gesloten voor het verspreiden van baggerspecie.
Zoals gesteld in paragraaf 2.3, wil het verbeteren van de bodemkwaliteit niet betekenen dat hier
mosselbanken kunnen ontstaan. Dit proces is onderhevig aan een sterke willekeur (of onbegrepen factoren).
Een verbetering van de kwaliteit van het leefgebied kan echter wel bijdragen aan het herstel van
schelpdierbanken, omdat er meer geschikte habitat of habitat van betere kwaliteit ontstaat.

5.2

Vertroebeling (baggerwerkzaamheden)

Primaire productie
Vertroebeling beïnvloedt de primaire productie doordat de beperking van lichtinval de groei van
fytoplankton limiteert. Echter betreft de afname van primaire productie lokaal slechts enkele procenten.
Modelstudies laten zien dat een verhoging van slibconcentraties met 25 % leiden tot een verlaging van
9 % tot 15 % in primaire productie, afhankelijk van het gebruikte model [lit. 26]. In de praktijk is de
gemiddelde toename van slibconcentraties in de stortvakken rond de 10 % -, wat geschaald neerkomt op
een lokale afname in primaire productie van maximaal 6 %. Tot enkele kilometers (2-3) buiten de stortvakken
is er nog een lichte toename in slibconcentraties, van maximaal 5 %.
Daarnaast is op de droogvallende slik- en zandplaten primaire productie door microfytobenthos de
belangrijkste vorm van primaire productie [lit. 10]. Deze droogvallende platen beslaan ongeveer 65 % van
het kombergingsgebied tussen Ameland en Friesland (zie systeemanalyse morfologie). Hier is het effect van
baggeren zeer beperkt, omdat het grootste deel van de primaire productie plaatsvindt wanneer de platen
droogvallen.
Aangenomen wordt dat de primaire productie van fytoplankton en fytobenthos per oppervlakte-eenheid
ongeveer vergelijkbaar is. Alleen in het areaal waar de primaire productie wordt bepaald door fytoplankton
(35 %) speelt vertroebeling een rol. Wanneer deze met 6 % afneemt, in het gehele geulsysteem van het
kombergingsgebied (een worst-case aanname), resulteert dit in een afname van de totale primaire productie
van 2,1 %. De vertroebeling als gevolg van baggerwerkzaamheden leidt daarmee tot een zeer beperkte
verlaging van de primaire productie. De doorwerking op het voedselweb wordt daarom ook als klein
geschat.
Schelpdierbanken
Als verhoogde (>250 mg/l) slibconcentraties in de waterkolom lange tijd aanhouden, kan de kwaliteit van
mosselbanken achteruitgaan en kunnen mosselen sterven. Dergelijke waarden zouden voor langere tijd
(duidelijk meer dan een week) moeten aanhouden, om een aantoonbaar negatief effect te hebben. Over het
algemeen is dit niet het geval (van Duren et al. 2015). Dit is ook in lijn met de aanwezige schelpdierbanken
op de droogvallende platen ook tussen Ameland en Friesland, rond de vaarverbinding (Afbeelding 5.2). Op
relatief beperkte afstand van de verspreidingslocaties (soms <100 m) liggen schelpdierbanken. Het areaal is
relatief stabiel, zeker aangezien het ontstaan en overleven van mosselbanken op de schaal van de
Waddenzee sterk fluctueert [lit. 15]. Dit wijst erop dat vertroebeling als gevolg van de
baggerwerkzaamheden, met de huidige intensiteit geen aantoonbaar negatief effect heeft op
schelpdierbanken. Wanneer het baggerbezwaar sterk toeneemt, waarbij slibconcentraties van >250 mg/l
geregeld of voor langere periodes optreden, zou dit mogelijk wel een negatief effect hebben op
schelpdierbanken.
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Afbeelding 5.2 Schelpdierbanken bij de Ballumerbocht, inclusief verspreidingsvakken baggerspecie

5.3

Gebrek aan natuurlijke kwelderdynamiek

Het tekort aan natuurlijke dynamiek op de kwelder (habitattype schorre en zilte graslanden, H1330A) in
Fryslân Butendyks is een belangrijke oorzaak van de verruiging, en daarmee van het tekort aan geschikt rusten broedgebied voor vogels. Ook zou een meer natuurlijk geulensysteem van waarde kunnen zijn voor
vissen als paai- en opgroeigebied. Dit gebrek aan natuurlijke dynamiek is voornamelijk te wijten aan de
onnatuurlijke vormgeving van de kwelder door landaanwinningswerken (wat deels ondervangen wordt door
middel van beheer). Ook de huidige pier speelt daar een (bij)rol in (zie de bijbehorende systeemanalyse
morfologie).
Holwerd
Het verwijderen van de pier bij Holwerd kan leiden tot meer natuurlijke dynamiek rond de kwelder bij
Holwerd. Waarschijnlijk resulteert dat ook in een afname van de sedimentatie en aangroei van de kwelder
ten oosten van Holwerd. De verwachting is dat een beperkt areaal van de kwelder zal verdwijnen. Feitelijk is
dit een toename van de kwelderdynamiek, doordat meer natuurlijke erosie zal plaatsvinden. Dit komt de
kwelderkwaliteit ten goede (verbetering van het knelpunt). Aangezien de huidige kwelder relatief snel
aangroeit, is het mogelijk dat bij het verwijderen van de pier een meer natuurlijk evenwicht kan ontstaan.
Ferwert
Een nieuwe, lange pier nabij Ferwert kan leiden tot een verdere afname van de dynamiek in de kwelder. Dit
hangt sterk af van het ontwerp van de pier. Een dichte pier heeft meer impact op de natuurlijke dynamiek
dan een pier op palen of een drijvende pier, en zal naar verwachting tot aanzienlijke sedimentatie
(kwelderuitbouw) leiden aan weerszijden van de dam. Hierbij zullen de wadplaten ophogen en zal de
aangroei van kwelders worden versterkt. Dit kan het lokale knelpunt in Fryslân Butendyks dus groter maken,
omdat het areaal droogvallende platen, en daarmee ook de voedselvoorziening voor wadvogels, afneemt.
Aanmeerlocaties Ameland
Voor die drie aanmeerlocaties op Ameland (Nes (huidige), Ballum en Hollum) geldt dat het effect op
kweldervorming sterk afhangt van de vormgeving en locatie van de pier. In laagdynamische gebieden kan de
sedimentatie toenemen. De kans dat dit tot kweldervorming leidt is zeer klein. Hiervoor zou aanslibbing
moeten plaatsvinden tot het niveau dat het gebied niet ieder getij overspoelt (ongeveer 1 ,0 m NAP, kwelder
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bij haven van Nes). De huidige bodem ligt op 0,2 m NAP. Uitgaande van een sedimentatiesnelheid van
enkele centimeters per jaar, zoals bij Fryslân Butendyks het geval is, zou het decennia duren voordat hier een
kwelder (met typische vegetatie en diersoorten, en daarmee ook broed-, rust- en foerageergebied) ontstaat.
Echter gaat dit ten koste van de bodemfauna in deze gebieden (onder andere schelpdierbanken en
hoogwaardig foerageergebied). Dergelijke afwegingen zullen, indien van toepassing, worden gemaakt in
fase 2 van dit project.
Een korte pier (op palen) vanaf de kust naar Hollum naar de vaargeul heeft een zeer beperkt effect op de
bodemfauna en kweldervorming, omdat dit met name hoogdynamisch gebied doorkruist (wat van relatief
beperkte ecologische waarde is). Daarbij zal er te weinig sedimentatie plaatsvinden voor het vormen van
kwelders.

5.4

Verstoring van broed-, en rustbiotoop

Naast verruiging, spelen voedselaanbod en verstoring een belangrijke rol voor de kwaliteit van het
leefgebied voor vogels. 1 Onder andere een onderzoek naar de aantallen en trends van twaalf kustvogels
(kluut, bonte strandloper, rosse grutto, wulp, zilverplevier, groenpootruiter, kanoet, scholekster,
bontbekplevier, tureluur, zwarte ruiter en steenloper) in het Waddengebied, met bijbehorende data over
voedselbeschikbaarheid, geven een indicatie van de relatieve kwaliteit van de deelgebieden [lit. 23]. Veel
populatietrends zijn echter variabel, verschillen op de lange- en korte termijn of laten geen duidelijke
patronen zien.
Fryslân Butendyks
De graslanden in de zomerpolders in Fryslân Butendyks herbergen de grootste aantallen broedvogels
vergeleken met omliggende gebieden. Dit heeft te maken met meerdere factoren, waaronder de verruiging
in de kwelders en grotere overstromingsrisico’s in de verkwelderde gebieden dan op de zomerpolder. De
zomerpolders zijn hier niet alleen van belang voor weidevogels en vogels die ook op kwelders broeden,
maar ook voor broedende eenden [lit. 44]. Een nieuwe pier bij Ferwert zou deze aaneengesloten
zomerpolder tussen Noorderleeg (ter hoogte van Vijfhuizen) en Blije onderbreken.
Uit de tellingen en analyses van Folmer, Ens en Van der Zee (2021) blijkt dat het westelijke deel van
Fryslân Butendyks van relatief hoge kwaliteit voor vogels is [lit. 23]. De meeste vogelsoorten laten stabiele of
positieve trends zien, en er is voldoende voedselbeschikbaarheid in de vorm van schelpdieren,
borstelwormen, kreeftachtigen en slakken. Met name de kluut, rosse grutto, wulp, bonte strandloper,
zilverplevier, groenpootruiter, bontbekplevier, tureluur en steenloper maken gemiddeld of goed gebruik van
het beschikbare voedsel, en laten stabiele of positieve trends zien.
Voor het oostelijke deel van Fryslân Butendyks geldt dat de voedselbeschikbaarheid in orde lijkt, maar meer
vogels negatieve trends laten zien dan in het westelijke deel. Vooral de kluut, groenpootruiter,
bontbekplevier, rosse grutto, zilverplevier, bonte strandloper en wulp nemen in aantallen af. De oorzaak
hiervan is onbekend, maar dit kan te maken hebben met menselijke activiteiten. Rond de pier bij Holwerd
zijn de trends voornamelijk negatief, al geldt dit niet voor de steenloper en komt ook de tureluur, hoewel in
dalende aantallen, nog steeds in relatief grote hoeveelheden voor. In afbeelding 5.3 zijn ter illustratie de
trends van de bonte strandloper tussen 1995-2019 weergegeven rond Ameland en Fryslân Butendyks. Voor
een overzicht van de trends van andere kustvogels wordt verwezen naar [lit. 23].

Belangrijk om te noemen is dat predatie, met name door de vos, een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van
diverse soorten is. Dit speelt op Ameland geen rol, maar wel op Fryslân Butendyks. Dit wordt buiten beschouwing gelaten omdat
het niet samenhangt met de (nieuwe) veerverbinding.
1
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Afbeelding 5.3 Trends van de bonte strandloper tussen 1995 - 2021. De zwarte stippellijn geeft de scheiding weer tussen Fryslân
Butendyks oost en west. Ook de huidige en mogelijke nieuwe pier zijn aangegeven. Bewerkt uit [lit. 23]

Een nieuwe pier bij Ferwert zou het gebied Fryslân Butendyks, dat nu ~31 km 2 beslaat (grofweg het gebied
van de dijk tot het begin van de droogvallende slik-, en zandplaten) opdelen in twee gebieden van ~10 km2
en ~21 km2. De gemiddelde minimale oppervlakte van een geschikt gebied voor weidevogels is een open
gebied van 1,32 - 1,64 km2, dat gevrijwaard is van verstoring [lit. 45]. Als een nieuwe pier een broedgebied
versnippert, kan dat een negatief effect hebben op de voorkomende vogelsoorten en bijbehorende
instandhoudingsdoelstellingen. Toenemende verstoring door wandelaars, honden, fietsen en auto’s op en
rond de nieuwe pier kan de oppervlakte geschikt broed- en rustgebied verder laten afnemen. De rust die
terugkeert bij de bestaande pier kan dit negatieve effect waarschijnlijk niet volledig compenseren, omdat dit
de rand van het broedgebied betreft - waar de voormalige zomerpolder overigens verkwelderd is, met een
grotere kans op overstromingen dan een zomerpolder. Wel zou de kwelder ten oosten van de pier in
Holwerd, dat grofweg 3 km2 beslaat, weer aansluiting vinden aan Fryslân Butendyks. Het verwijderen en
plaatsen van pieren in Fryslân Butendyks heeft dus invloed op de kwaliteit van het rust-, broed- en
foerageergebied van vogels.

Ameland - Feugelpôlle
De Feugelpôlle (afbeelding 5.4) is een belangrijke hoogwatervluchtplaats en belangrijk foerageergebied dat
over het algemeen hoge aantallen vogels herbergt. Het gebied is voornamelijk van belang voor sterns en
plevieren [lit. 11]. Veel soorten laten echter sterk negatieve trends zien, terwijl de voedselbeschikbaarheid in
orde lijkt. Alleen de tureluur, steenloper en kanoet laten in Folmer, Ens en Van der Zee (2021) stabiele of
stijgende trends zien. Een belangrijke oorzaak van het slechte broedsucces de afgelopen jaren is de
toenemende nestpredatie door ratten. Daarnaast is een hoge mate van menselijke verstoring een mogelijke
verklaring [lit. 23]. Met name met hoog water, als vogels dichter bij het vasteland moeten rusten, is de
verstoringsdruk op de Feugelpôlle hoog door wandelaars en fietsers op de dijk. Vogels vliegen hierdoor lang
op, blijven in de lucht tijdens hoog water, of verlaten het gebied. Dat de steenloper en tureluur het ook rond
de pier van Holwerd relatief goed doen, kan een indicatie zijn dat deze soorten minder gevoelig zijn voor
menselijke verstoring.
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Vogeltellingen hebben verder uitgewezen dat veel strandlopers en plevieren (voornamelijk bij
hoogwaterstanden tussen NAP +110 en +130 cm) rond de locatie van de mogelijke nieuwe pier bij Hollum
in hoge dichtheden voorkomen [lit. 46]. De aanleg en het gebruik van een nieuwe pier bij deze Feugelpôlle
zou kunnen leiden tot een hogere mate van verstoring in het gebied, en hierdoor een afname van geschikt
rust- en broedgebied.

Afbeelding 5.4 Locatie van de Feugelpôlle op Ameland

5.5

Verstoring van foerageergebieden vogels

Naast de verstoring van broed- een rustgebieden, heeft de vaarverbinding ook een verstorend effect op
foerageergebieden. Dit betreft vooral de droogvallende platen rond de aanmeerlocaties, vanwege betreding
vanaf de pier [lit. 27]. Met name in hoogwaardige foerageergebieden (waar mosselbanken liggen), kan de
verstoring een sterk negatief effect hebben. Hiervan is met name in de Ballumerbocht en langs de kust bij
Fryslân Butendyks sprake (afbeelding 5.2 en afbeelding 5.5). Een toename van verstoring op mosselbanken
kan dus leiden tot een versterking van het knelpunt.
De veerboot zelf heeft een beperkt verstorend effect omdat deze altijd dezelfde route volgt, vaardoor
gewenning optreedt [lit. 27]. Ook geldt dat verstoring door mechanische bewegingen, zoals die van een
schip, een kleinere impact hebben dan menselijke bewegingen (zoals van een kitesurfer) [lit. 47]. De
verstoring van foerageergebied door het gebruik van de vaargeul, door zowel de veerpont als
baggerschepen, is hierdoor waarschijnlijk beperkt.
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Afbeelding 5.5 Schelpdierbanken langs Fryslân Butendyks

5.6

Stikstofdepositie op duinen

Op Ameland komen stikstofgevoelige habitattypen voor, waarvan de kritische depositiewaarde (KDW) reeds
wordt overschreden. Zowel het autoverkeer van en naar de veerboot als de veerverbinding zelf stoten
stikstof uit, waarmee ze bijdragen aan deze overschrijding. De mogelijke aanmeerlocaties liggen dusdanig
dicht bij deze habitattypen, dat er altijd sprake zal zijn van stikstofdepositie op de relevante gebieden.
Uitzondering hierop is wanneer er over wordt gegaan op een alternatief dat de stikstofuitstoot beperkt
(andere aandrijving van de schepen of het beperken van het aantal auto’s dat naar Ameland vervoerd
wordt). Deze uitzondering is niet locatie-afhankelijk. Dit knelpunt wordt niet nader uitgewerkt in de
systeemanalyse, omdat de verschillende aanmeerlocaties geen onderscheidend karakter hebben ten aanzien
van stikstof. In fase 2 van VBA2030 (beoordelingsfase), zal stikstof wel mee worden genomen in de
beoordeling (kwalitatieve beschouwing in relatie tot bijvoorbeeld verschillende brandstoftypen) .

5.7

Ecologische waarde deelgebieden

Voor de deelgebieden, zoals gehanteerd in deze systeemanalyse, is in tabel 5.2 aangegeven wat de
ecologische kwaliteit is, welk knelpunt hier speelt, en hoe VBA2030 hiertoe kan bijdragen (zowel positief als
negatief). De tabel is een samenvatting van de deelstappen van de systeemanalyse. Zo wordt het
bodemleven en de kwaliteit beschreven in paragraaf 2.2 en 2.3. De ecologische functie en de huidige status
volgen uit paragraaf 2.3 en 2.4, met een overzicht in paragraaf 2.5. De knelpunten volgen uit hoofdstuk 3 en
4. In dit hoofdstuk is beschreven hoe VBA2030 de relevantie knelpunten kan wegnemen of versterken.
Voor de kwaliteit van het bodemleven zijn drie niveaus gehanteerd: ondermaats, gemiddeld en goed. Dit is
een relatief oordeel, volgend uit de voorgaande hoofdstukken (basis van expert judgement). Eilandkwelders
zijn bijvoorbeeld van goede kwaliteit door hoge diversiteit, in vergelijking met de uniforme kwelders langs
de Friese kust (zie paragraaf 2.2, kwelders). Waar schelpdieren aanwezig zijn (zie paragraaf 2.3) is de kwaliteit
hoog, op laagdynamische plekken waar deze niet voorkomen is de kwaliteit gemiddeld, en in de geulen is de
kwaliteit van het bodemleven laag. Eenzelfde onderscheid is gemaakt voor de huidige status van het
ecologisch functioneren, gebaseerd op de knelpuntenanalyse (waaronder mate van allerlei soorten van
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verstoring, de aantallen en trends van broedvogels en niet-broedvogels, en voedselbeschikbaarheid). Voor
ieder van de deelgebieden is aangegeven wat het ecologisch knelpunt is met de relatie tot VBA2030. Hierbij
is aangegeven wat de potentie is om het knelpunt te verbeteren of te verslechteren in dit project. Belangrijk
hierbij is dat voor een aantal effecten niet is aangetoond dat het wegnemen van de (verstorende) bron
daadwerkelijk zal leiden tot een verbetering van het ecologisch functioneren. Zo h oeft vertroebeling niet te
leiden tot een kwaliteitsverlies van schelpdierbanken. Deze zaken zijn eerder in dit hoofdstuk aan bod
gekomen.
Ook is van belang te zien dat in deelgebied 2 (kwelder Fryslân Butendyks) het verwijderen van de pier bij
Holwerd een positief effect kan hebben, maar een nieuwe pier elders in het gebied een negatief effect zal
hebben.

Afbeelding 5.6 Deelgebieden rond oplossingsrichtingen VBA2030
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Tabel 5.2 Ecologische kwaliteit deelgebieden en de potentie tot verbetering in relatie tot VBA2030

1

2

Deelgebied

Bodemleven

Kwaliteit
bodemleven

Ecologische functie

Status huidig
functioneren

Knelpunt met relatie
met VBA 2030

Potentie voor verbetering / verslechtering

kwelder ten oosten
van Holwerd

kweldervegetatie

ondermaats

broed-, rust- en
foerageergebied vogels

ondermaats

gebrek natuurlijke
kwelderdynamiek

verbeteren dynamiek (verwijderen
pier/kwelderwerken)

verstoring

verlagen verstoring

versnippering
leefgebied

verbinden leefgebieden

gebrek natuurlijke
kwelderdynamiek

verbeteren dynamiek (verwijderen
pier/kwelderwerken)

kwelder Fryslân
Butendyks

kweldervegetatie

ondermaats

broed-, rust- en
foerageergebied vogels

goed

verslechtering dynamiek (aanleggen/vergroten pier)
versnipperen leefgebied (aanleg pier)
verhogen verstoring
3

kustgebied rondom de
veerdam bij Nes

geen bijzondere
bodemfauna

ondermaats

foerageergebied vogels

ondermaats

bodemberoering /
vertroebeling

effect baggerwerkzaamheden zeer lokaal, geen
aantoonbare uitwerking op kombergingsniveau

4

kustgebied nabij de
Ballumer Bocht

schelpdierbanken

goed

foerageergebied vogels

goed

verstoring (recreatie)

kans op verslechtering (aanleggen pier nabij
schelpdierbanken)

bodemberoering /
vertroebeling

effect baggerwerkzaamheden zeer lokaal, geen
aantoonbare uitwerking op kombergingsniveau

5

het kustgebied nabij
Hollum

kwelder
(kleinschalig)

gemiddeld

broed-, rust- en
foerageergebied vogels

gemiddeld

verstoring (recreatie)

kans op verslechtering (aanleggen pier nabij
broedgebied)

6

huidige vaargeul

geen bijzondere
bodemfauna

lokaal zeer
ondermaats

leefgebied vissen en
zeezoogdieren

gemiddeld

verstoring
(vaarverbinding)

relatie met kwaliteit leefgebied zeezoogdieren en
vissen niet aangetoond

bodemberoering /
vertroebeling

verlagen bagger intensiteit ten behoeve van
bodemfauna

vertroebeling

relatie bodemkwaliteit en baggerwerkzaamheden
niet aangetoond

verstoring
(vaarverbinding)

relatie kwaliteit leefgebied zeehonden niet
aangetoond

7

wadplaten rondom
huidige vaargeul

schelpdierbanken

goed

foerageergebied vogels,
rustgebied zeehonden

goed

8

vaargeul Ferwert

geen bijzondere
bodemfauna

ondermaats

leefgebied vissen en
zeezoogdieren

gemiddeld

verstoring
(vaarverbinding)

relatie met kwaliteit leefgebied zeezoogdieren en
vissen niet aangetoond

9

wadplaten rondom
vaargeul Ferwert

schelpdierbanken

goed

foerageergebied vogels

goed

verstoring

kans op verslechtering (aanleggen pier nabij
broedgebied)

bodemberoering /
vertroebeling

effect baggerwerkzaamheden zeer lokaal, geen
aantoonbare uitwerking op kombergingsniveau
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6
ECOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN RICHTING 2100
In 2100 zal het Waddengebied er door klimaatverandering, zeespiegelstijging, een toename van exoten,
biodiversiteitsverlies en een veranderende morfologie anders uit zien dan nu. De effecten van dergelijke
processen op de ecologie van de Waddenzee zijn nauwelijks te overzien. Zo kunnen stijgende temperaturen
alleen al leiden tot veranderingen in soortensamenstellingen, groei- en reproductiesnelheden en
zoutgehalten in het Waddengebied. Dergelijke - en meer - effecten liggen buiten de omvang van dit project.
Daarom wordt in dit hoofdstuk ingegaan op één van de meest evidente processen die invloed heeft op hoe
de ecologie er in 2100 uitziet: het effect van zeespiegelstijging op de morfologie. Aan de hand van
verschillende IPCC scenario’s voor versnelde zeespiegelstijging zijn mogelijke ecologische ontwikkelingen
beschreven. De scenario’s die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd hebben als doel om vanuit
verschillende mogelijke toekomstperspectieven naar de morfologische ontwikkelingen in het
kombergingsgebied te kijken.

6.1

Introductie

Morfologische veranderingen in het Waddengebied hebben invloed op ecotopen, en daaropvolgend op het
voedselweb en algehele functioneren van de Waddenzee. De morfologie van een gebied wordt op zijn beurt
door een scala aan processen beïnvloed, waaronder de stijging van de zeespiegel. In de systeemanalyse
morfologie wordt daarom op basis van verschillende IPCC scenario’s de toekomstige morfologie van de
Waddenzee rond Ameland geschetst. De volgende scenario’s worden beschouwd:
- een versnelde zeespiegelstijging tot 4,4 mm/jaar in 2100 (ondergrens IPCC emissiescenario SSP2-4.5);
- een versnelde zeespiegelstijging tot 10,5 mm/jaar in 2100 (bovengrens IPCC emissiescenario SSP2-4.5);
- een versnelde zeespiegelstijging tot 16,9 mm/jaar in 2100 (bovengrens IPCC emissiescenario SSP2-8.5).

6.2

Morfologische ontwikkelingen richting 2100

In Tabel 6.1 zijn de afnames van het oppervlakte en de hoogte van het intergetijdengebied geschat voor de
verschillende scenario’s. Dit betreft specifiek de wadplaten rond Ameland. Uit de systeemanalyse morfologie
blijkt dat bij huidige zeespiegelstijging - van 2 mm/jaar - de bodem van de Waddenzee de stijging van het
water tot op zekere hoogte zal kunnen bijhouden (Afbeelding 6.1). Hierdoor zal het areaal van platen en
geulen vrijwel constant blijven ten opzichte van de huidige situatie.
Bij versnelde zeespiegelstijging laten de systeemanalyse morfologie en andere modellen zien dat voor
sommige scenario’s de bodem van de Waddenzee de stijging van het water niet meer zal kunnen bijhouden
[lit. 48]. Het areaal van de droogvallende platen zal in dat geval afnemen (afbeelding 6.1). De berekeningen
in de systeemanalyse morfologie tonen een afname van het plaatareaal wordt verwacht alle beschouwde
IPCC scenario’s. Voor het SSP2-8.5 scenario tot bijna 30 %.
Een belangrijke kanttekening bij deze toekomstscenario’s is dat observaties van het Waddengebied tot nu
toe een ander beeld schetsen: de platen in het Waddengebied groeien, in ieder geval sinds 1989 (het
moment vanaf wanneer gedetailleerde waarnemingen beschikbaar zijn). Dit is anders dan men zou
verwachten op basis van het ASMITA-model zoals toegepast in de systeemanalyse morfologie en eerdere
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publicaties [lit. 48]. Daarin blijft het oppervlak aan platen immers vrijwel gelijk. Het is niet duidelijk of de
netto groei aan platen in de komende decennia aanhoudt. Hoe dit verandert bij een versnelde
zeespiegelstijging is onderdeel van actief wetenschappelijk onderzoek, en nog niet bekend. Het is dus goed
mogelijk dat het plaatareaal in werkelijkheid minder afneemt bij zeespiegelstijging dan berekend is.
In het ASMITA-model worden alleen de oppervlakte en hoogte van de droogvallende platen berekend. De
oppervlakte van de kwelder in Fryslân Butendyks wordt buiten beschouwing gelaten. Onder huidige
omstandigheden bouwt de kwelder gestaag uit met 10-15 m/jaar. Een kwelder is een zelfversterkend
systeem, dat onder bepaalde omstandigheden instabiel kan worden. Een theoretische studie [lit. 49] stelt dat
deze instabiliteit vanaf een zeespiegelstijging van 7 mm/jaar kan optreden. Deze studie is echter niet
gekalibreerd op de Waddenzee. Om de mogelijke gevolgen van instabiele kwelders te beschouwen, is in
deze rapportage aangenomen dat de kwelders langs de Waddenzee instabiel worden bij de bovengrenzen
van IPCC emissiescenario’s SSP2-4,5 en SSP2-8,5 (met een zeespiegelstijging van 10,5 en 16,9 mm/jaar aan
het eind van de 21 e eeuw). Bij welke zeespiegelstijgsnelheid de kwelders in de Waddenzee daadwerkelijk
instabiel worden is niet bekend.

6.3

Ecologische ontwikkelingen

Voor het beschouwen van de ecologische ontwikkelingen, is uitgegaan van de verandering in de verhouding
tussen platen, kwelders en geulen (tabel 6.1).

Tabel 6.1 Relevantie van kwelders, platen en geulen rond Ameland
Gebied

kwelders

platen

geulen

Relevantie
ecologie

Gevolgen zeespiegelstijging
2 mm/jaar

4,4 mm/jaar

10,5 mm/jaar

16,9 mm/jaar

broed- en
rustgebied
wadvogels

lichte toename

lichte toename
(onzeker)

afname

afname

foerageergebied
steltlopers

lichte afname

afname

afname

afname

lichte toename

toename

toename

toename
(verdubbeling)

rustgebied
zeehonden
habitat
zeezoogdieren
en vissen

2 mm/jaar (huidige zeespiegelstijging);
Aangezien in het scenario van huidige zeespiegelstijging (2 mm/jaar) aan de hand van het ASMITA-model
het gemiddeld areaal aan platen en geulen in 2100 slechts met 0,3 % afneemt, blijft ook het foerageergebied
voor steltlopers vrijwel gelijk. Dit geldt ook voor de hoeveelheid rustgebieden voor zeehonden. In 2100 zal in
dit opzicht, uitgaande van alleen het effect van huidige zeespiegelstijging op morfologie, voor de ecologie
dus weinig veranderen.
Hierbij is het effect van de aangroeiende kwelders, zoals geobserveerd bij Fryslân Butendyks, niet
meegenomen. Vooralsnog groeien deze kwelders aan. Als dit tempo aan zou houden tot 2100, zou de grens
van de kwelders tegen die tijd tussen de 780-1.170 m zeewaarts zijn verschoven. Dit zou ten koste gaan van
het oppervlak van de platen. Op basis van de morfologie kan echter geen accurate voorspelling worden
gedaan over de toekomstige (snelheid van de) aangroei van de kwelders. Aangenomen wordt dat de groei
van de kwelders min of meer zal stabiliseren, met name wanneer de kwelders buiten de beschutting van de
pier zouden komen te liggen.
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In het scenario waarbij de huidige zeespiegelstijging niet versnelt, zal het ecologisch functioneren van de
Waddenzee min of meer gelijk blijven, omdat de verhouding wadplaten, geulen en kwelders ongeveer gelijk
zal blijven.
ondergrens IPCC emissiescenario SSP2-4.5
Bij een stijging tot 4,4 mm/jaar in 2100 zal het effect op de ecologie beperkt zijn. Het plaatoppervlak neemt
in de berekeningen met 5 % af. Dit is een belangrijk foerageergebied voor grote hoeveelheden steltlopers.
Dit leidt tot een matige afname in de ecologische draagkracht voor de (trek)vogels die nu van de
Waddenzee afhankelijk zijn. De biomassa van schelpdieren als de kokkel en het nonnetje, en borstelwormen
als de wadpier, is positief gecorreleerd met de droogvalduur van platen. Een verminderde droogvalduur leidt
op de lange termijn waarschijnlijk tot een afname in biomassa van deze prooisoorten, en een verandering in
de bodemgemeenschap [lit. 19]. Daarnaast wordt het gebied minder geschikt voor zeehonden, omdat er
minder geschikte rustgebieden beschikbaar zijn in de Waddenzee.
De ontwikkeling van de kwelder bij een zeespiegelstijging van 4,4 mm/jaar is onzeker. Aangenomen is dat de
kwelder behouden blijft, omdat sedimentatie de zeespiegelstijging mogelijk bij kan houden. Recent
modelleeronderzoek naar kwelders in de Waddenzee bevestigt dit [lit. 50]. De hoge en middenkwelders
kunnen met deze zeespiegelstijging wel meer op de lage kwelders gaan lijken, omdat de
overstromingsfrequentie toeneemt.
bovengrens IPCC emissiescenario SSP2-4.5 & bovengrens IPCC emissiescenario SSP2-8.5
Het areaal aan platen neemt bij een zeespiegelstijgsnelheid tot 10,5 mm/jaar (SSP2-4.5) met 16 % af in 2100
en met 29 % uitgaande van 16,9 mm/jaar in 2100 (SSP2-8.5). De droogvallende platen vormen een
belangrijke voedselbron voor wadvogels. Het is waarschijnlijk dat dit verlies aan areaal en de verandering in
de samenstelling van bodemfauna een doorwerking zal hebben op de draagkracht voor de steltlopers van
de Waddenzee. De draagkracht kan toenemen voor vogelsoorten die niet op de platen foerageren, zoals
duikende eenden. Ook is er met de afname aan platen binnen de Waddenzee minder geschikt rustgebied
voor zeehonden. Op deze manier kan het huidig functioneren van de Waddenzee sterk veranderen, en zelfs
onder druk komen te staan.
Hierbij is het onzeker hoe het kwelderareaal zich ontwikkelt. Het is mogelijk dat de kwelder behouden blijft,
doordat deze mee kan groeien met de zeespiegelstijging (zie scenario 4,4 mm/jaar). Anderzijds is het
mogelijk dat dit gebied verandert in litoraal of sublitoraal gebied. Beide uitkomsten zijn hieronder
behandeld:
Kwelderareaal wordt litoraal gebied
Aangenomen is dat bij scenario SSP2-4.5 (bovengrens) en SSP2-8.5 de kwelder instabiel wordt en deze sterk
zal afnemen in areaal [lit. 49]. De huidige vastelandskwelder heeft een oppervlak van ongeveer 35 km2. Als
dit volledig vervangen wordt door getijdenareaal, en dit wordt gecombineerd met de afname in oppervlakte
van platen aan de hand van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., treedt er een netto toename van
intergetijdengebied op van 5 km2 in scenario SSP2-4.5. In scenario SSP2-8.5 komt het neer op een netto
afname van intergetijdengebied van 16 km2.
Met het verlies van kwelders gaat er essentiële en bijzondere vegetatie verloren. Hoewel er foerageergebied
voor kan terugkomen (SSP2-4.5) gaan de belangrijkste broed- en rustgebieden voor vogels verloren. Het is
onwaarschijnlijk dat de soorten in 2100 binnendijks voldoende alternatieven hiervoor kunnen vinden. Dit zal
significante gevolgen hebben voor de draagkracht van vogels.
Kwelderareaal wordt sublitoraal gebied
Hierbij gaat zowel het getijdengebied, als het kweldergebied verloren door de versnelde zeespiegelstijging.
Deze uitkomst is waarschijnlijker bij een grotere zeespiegelstijging (16 mm/jaar). Door het verlies van
dynamisch kwelder- en getijdenareaal, zal de Waddenzee qua ecologisch functioneren mogelijk meer gaan
lijken op de ondiepe Noordzee. De draagkracht voor broedvogels zal kelderen, omdat de vogels zijn
aangewezen tot broedgebieden binnendijks. Daarnaast is er minder voedsel beschikbaar voor steltlopers,
door de sterke afname van het intergetijdengebied (16-29 %). Ook voor zeezoogdieren zullen minder
rustgebieden beschikbaar zijn, wat mogelijk ook een negatief effect heeft op de draagkracht. Voor vissen
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zou het leefgebied uitbreiden, maar het is de vraag of de kwaliteit van het leefgebied nog op orde is. Met
het verlies van de kwelder naar sublitoraal gebied gaat het dynamische landschap, waarmee we in Hoofdstuk
2 zijn begonnen, voor een groot deel verloren. Precies die kernwaarde waar de Waddenzee om bekend staat
zouden mogelijk verloren kunnen gaan.
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7
CONCLUSIE
Deze rapportage vormt de basis voor de ecologische beoordeling van de verschillende oplossingsrichtingen
voor de toekomstige bereikbaarheid van Ameland. Het huidig functioneren, de ecologische toestand, en de
ecologische knelpunten van de Waddenzee zijn uiteengezet (hoofdstuk 2 t/m 4). Vervolgens zijn de
kenmerken en knelpunten die relevant zijn voor de toekomstige vaarverbinding tussen Friesland en Ameland
verder onderzocht. Dit biedt een raamwerk voor de beoordeling van de oplossingsrichtingen.
Het Waddengebied vervult een belangrijke ecologische functie als broed-, rust- en foerageergebied voor
vogels. Daarnaast is het gebied van belang voor zeezoogdieren, vissen, bodemleven, maar kent het ook
menselijk gebruik. Dit geldt ook voor het Waddengebied rondom Ameland en de Friese kust. Door
verruiging, verstoring, vertroebeling, bodemberoering, hoge stikstofdeposities en een gebrek aan dynamiek
is de kwaliteit van het ecosysteem achteruit gegaan. De vaarverbinding hangt hiermee samen door de
benodigde baggerwerkzaamheden, de aangelegde pieren en de recreatiedruk.
Niet alleen het veranderen van het gebruik van de huidige vaarverbinding, maar ook het aanleggen en
gebruiken van een nieuwe vaarverbinding heeft invloed op de ecologie. Pieren op het vasteland kunnen
zorgen voor meer verkweldering, en een verandering in dynamiek, met mogelijk ook erosie als gevolg als
een pier wordt verwijderd. Daarnaast brengt de aanwezigheid van mensen rond aanmeerlocaties verstoring
met zich mee door geluid en beweging, potentieel rond broed- en rustgebieden (zoals de Feugelpôlle en
Fryslân Butendyks) of rond schelpdierbanken (zoals de Ballummerbocht) .
Op basis van het raamwerk dat in de eerdere hoofdstukken is opgezet en morfologische voorspellingen, is
een doorkijk naar 2100 gemaakt. Hierin komt naar voren dat de ecologie van het Waddengebied mogelijk
sterk onder druk komt te staan door veranderende morfologie en zeespiegelstijging. Dit, in combinatie met
factoren als verstoring en verruiging, komen de draagkracht van het ecosysteem niet ten goede.
Een nieuwe vaarverbinding kan in sommige gevallen positief, maar ook negatief bijdragen aan de kwaliteit
van de ecologie in het Waddengebied. De relevante knelpunten, zoals in deze rapportage besproken, dienen
mee te worden genomen bij de beoordeling van de oplossingsrichtingen, in fase 2 van het project
Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030.
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