
Kwelders

langs de
vastelandskust hebben te
lijden onder verruiging van de
vegetatie. Beweiding met vee
is een goede maatregel om
deze ontwikkeling tegen te
gaan en te zorgen voor meer
diversiteit, met name langs de
noordkust van Groningen.

Het beheerplan: stand van zaken

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, maken we voor de zeven deelgebieden in het Waddengebied

één beheerplan. Ieder deelgebied krijgt wel een eigen, duidelijk herkenbare plaats binnen het beheerplan. Natura

2000 gaat niet alleen over natuur, maar ook over het gebruik van het gebied. In het beheerplan wordt daarom

aandacht besteed aan de verschillende menselijke activiteiten in het Waddengebied, zoals recreatie, visserij en

baggerwerk. Van bepaalde vormen van gebruik kunnen we vaststellen dat zij het realiseren van de natuurdoelen

niet belemmeren. Deze gebruiksvormen kunnen in het beheerplan worden gereguleerd en hebben geen

vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet. Voor andere vormen van gebruik is het reguleren

in het beheerplan niet goed mogelijk en blijft een vergunning nodig.

Het afgelopen jaar heeft de Projectgroep Natura 2000 Waddengebied hard gewerkt aan het beoordelen van de

effecten van dit bestaand gebruik op het realiseren van de natuurdoelen en het zo nodig ontwikkelen van

mitigerende maatregelen. Dit heeft onder meer geleid tot concrete maatregelen en afspraken met sectoren. Een

goed voorbeeld is het Vibeg-akkoord over verduurzaming van de visserij. Dit akkoord tussen de visserijsector,

natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en

Innovatie (EL&I) wordt verwerkt in de Natura 2000-deelplannen voor de

Noordzeekustzone en de Waddenzee. In de duinen en op de kwelders kan het

beheer worden aangepast aan de natuurdoelen.

U kunt de relevante documenten, die de bouwstenen vormen voor het

beheerplan, raadplegen via www.waddenzee.nl/natura2000.

Het opstellen van het beheerplan zou niet mogelijk zijn zonder de inbreng en

bijdrage van belanghebbenden in het Waddengebied. Daarom zijn begin dit jaar

diverse publieksbijeenkomsten op de eilanden georganiseerd. Daarnaast vindt

regelmatig overleg plaats tussen de Projectgroep en de vertegenwoordigers van

de diverse sectoren. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u eveneens op

www.waddenzee.nl/natura2000.

Het Waddengebied bestaat uit zeven Natura 2000-deelgebieden:

·   Noordzeekustzone
·   Waddenzee
·   Lage land en de duinen van Texel
·   Duinen van Vlieland
·   Duinen van Terschelling
·   Duinen van Ameland
·   Duinen van Schiermonnikoog

Belemmeringen voor
bij de passage

van sluizen in de zeedijk
worden bij voorkeur
weggenomen, zodat deze
vissen kunnen trekken van
zee naar de grotere

binnenwateren, bijvoorbeeld
via het IJsselmeer naar de grote
rivieren.

trekvissen

Op Texel wordt gewerkt
aan ongestoorde
ontwikkeling van

door middel
van zonering. Hier
kunnen broedvogels
ook van profiteren.

jonge

duinen

Naast rust op het Wad, heeft de
voldoende voedsel nodig

in de vorm van kokkel- en
mosselbanken op de wadplaten.

scholekster

Op de eilandengroep
Rottum heeft de natuur,
in de vorm van water en
wind, vrij spel. Hierdoor
kunnen en
kwelders ontstaan, maar
ook weer verdwijnen
door afslag of
verstuiving. Door deze
ongestoorde dynamiek is
er op de langere termijn
ruimte voor diverse
duintypen.

duinen

De ontwikkeling van
in de westelijke

Waddenzee blijft achter. Door
uitvoering van het zogenaamde
'mosselconvenant' wordt minder

mosselzaad van de bodem opgevist
en kunnen er meer oude mosselbanken
ontstaan. Onderzoek is gestart naar de
verdere ontwikkelingskansen voor
mosselbanken.

mosselbanken

De is een
grote zandplaat ten Zuid-
Westen van Texel die
bijna altijd droog ligt.
Voor de daar rustende
zeehonden, talrijke vogels
en de broedkolonie
dwergsterns is het van
groot belang dat ze niet
verstoord of weggejaagd
worden.

Razende Bol

Zeehonden rusten op
de bij eb droogvallende
platen in zee, zoals op
de Richel bij Vlieland.

Publieksavond op Terschelling, 3 maart 2011.

Vanuit de historie
gegroeid medegebruik,

zoals recreatief staand
wantvisserij, het

en het rapen van
schelpdieren voor eigen gebruik,
blijft binnen het kader van de
gemaakte afspraken in veel
gevallen mogelijk.

steken van

zee-aas

Op 9 juni heeft het Overlegorgaan van het Nationaal Park op
Schiermonnikoog een nieuw BIP+ (beheer en inrichtingsplan)
vastgesteld. Alle belangrijke maatregelen voor Natura 2000, zoals

van duinen, zijn in dit plan opgenomen.begrazing

Langs de vastelandskust zijn de
broedkolonies van de de
laatste jaren afgenomen, met
name door predatie door de vos.
Er zal onderzoek worden gedaan
naar de voedselbeschikbaarheid
van de broedkolonies in het
Waddengebied. Afhankelijk van
de uitkomst hiervan kunnen
maatregelen nodig zijn.

visdief

De kolonie

op de Fûgelpôlle
blijft bestaan door

zonering van de
recreatie vanaf de dijk.

grote sterns

Het
op de Boschplaat
ontziet broedvogels
en hoogwater-
vluchtplaatsen.

huifkarbedrijf

Naast het naaldbos bij
het dorp Oost-
Vlieland wordt nat

ontwikkeld.
natuurlijk bos

De lat bij de beschermingsopgave voor de hele kustzee ligt hoog: verbeteren
van de kinderkamerfunctie voor vissen, terugkrijgen van een rijk en
gevarieerd bodemleven met onder meer schelpenbanken. Schelpdieren
worden opgedoken en gegeten door en eiders. Deze
zee-eenden profiteren zo mee van het herstel van de zeebodem. Het
terugdringen van verstorende effecten door visserij en door de uitvoering
van zandsuppleties zijn de belangrijkste sleutels voor dit herstel.

zwarte zee-eenden

Terschelling

Ameland

Schiermonnikoog

Vlieland

Texel

Deze kaart van het
geeft een

indruk van de diverse
aandachtspunten voor het

Waddengebied

Natura 2000-beheerplan.


