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Inleiding
Dit jaaroverzicht bevat de belangrijkste ontwikkelingen in de Waddenzee in 2006 en 2007. Het biedt u een 
snel en bondig doorkijkje naar de toestand van het gebied, gerangschikt naar hoofdthema's; van onder 
andere beleidsmatige zaken tot trends in vogelpopulaties, schelpdiervisserij en kitesurfgebieden. Voor het 
gericht zoeken per thema kunt u gebruik maken van de inhoudsopgave door op het thema van uw keuze te 
klikken. 

De thematische indeling sluit overigens aan bij de indeling die gebruikt wordt op de website 
www.waddenzee.nl, waar u veel uitgebreidere informatie kunt vinden. In dit overzicht vindt u in de tekst 
diverse links naar pagina's op deze site, waar de informatie uit wat voorheen het jaarboek Waddenzee 
heette, en later ontsloten via www.waddeninzicht, volledig is geïntegreerd. Via het menu-item “feiten en 
figuren” kunt u bijvoorbeeld verder terug gaan in de tijd, en meerjarenoverzichten vinden, met tabellen en 
kaarten.

Als extra service kent Waddenzee.nl bovendien sinds 2007 de sterk geïnnoveerde WATLAS, waarin 
gedetailleerde geografische kaarten gekoppeld zijn aan allerlei  basisgegevens, zoals gebiedsinformatie en 
meetgegevens met bijbehorende bronnen.

Www.waddenzee.nl wordt ontwikkeld en beheerd door de projectorganisatie InterWad, die sinds 2007 
gehuisvest is in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. InterWad werkt in dit pand nauw samen met het 
Regionaal College Waddengebied, de organisatie die het beleid van de verschillende waddenoverheden op 
elkaar afstemt. 

Overheid
Deel 4 pkb Derde Nota Waddenzee verschenen
Het vierde deel van de pkb Derde Nota Waddenzee, vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer, 
verscheen op 16 februari 2007. In deze nota is het rijksbeleid voor de Waddenzee voor de komende tien 
jaar vastgelegd. Dit beleid is primair gericht op de duurzame bescherming en ontwikkeling van de 
Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open landschap.

Beheer en Ontwikkelingsplan Waddenzee (B&O plan)
Het Regionaal College Waddengebied (RCW) startte in 2006 met het opstellen van deel A van het Beheer- 
en Ontwikkelingsplan voor de Waddenzee. Hierin worden in 2008 de voornemens en doelen uit de Derde 
Nota Waddenzee verder concreet gemaakt en afgestemd op beleid van de regionale overheden. In deel B 
van het B&O-plan worden onder andere de beheerplannen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) opgenomen. Deel C van het B&O-plan zal maatregelenprogramma’s bevatten. 

Beheerraad
Vanwege het belang van natuurbeheer voor de Waddenzee is in de Derde Nota Waddenzee bepaald dat 
natuurbeheer binnen het RCW een specifieke plaats krijgt in de Beheerraad. Het doel is te komen tot een 
Waddenzee-dekkend beheer. Daarmee heeft de Beheerraad sinds 2007 als taak om de afstemming en 
efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergroten.
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Aanwijzing Natura 2000 
Het Ministerie van LNV publiceerde op 23 mei 2007 de ontwerp-aanwijzingen van de 7 Natura 2000-
gebieden in het Waddengebied. Het gaat hierbij om de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de duinen 
van vijf waddeneilanden. Voor de ontwerpaanwijzingen organiseerde LNV in de periode mei/juni 2007 
diverse informatie- en inspraaksessies in de Waddengeregio die over het algemeen goed bezocht werden. 
Op de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden heeft een groot aantal mensen en organisaties 
gereageerd. Na verwerking van de inspraak worden de gebieden definitief als Natura 2000-gebied 
aangewezen. De uitwerking in beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden is gaande.

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water beoogt een goede waterkwaliteit te bereiken in alle Europese wateren. Binnen het 
Waddenzeegebied worden de deelstroomgebieden Rijn-Noord en Eems-Dollard onderscheiden. In 2007 en 
2008 werken verschillende organisaties aan de beheerplannen voor de deelstroomgebieden. In die plannen 
worden maatregelen beschreven die nodig zijn om in 2015 de gewenste ecologische en chemische 
toestand van de Waddenzee te bereiken.

Convenant Vaarrecreatie
Op initiatief van de drie waddenprovincies Noord-Holland, Friesland en 
Groningen werd in december 2007 het convenant Vaarrecreatie 
ondertekend door het  rijk, de waddenprovincies, de 
waddengemeenten en diverse belangenorganisaties. Doel van het 
convenant is het beheerbaar maken en houden van de vaarrecreatie 
op de Waddenzee. In het convenant worden de voornemens en 
doelen uit de Derde Nota Waddenzee voor de vaarrecreatie verder 
concreet gemaakt.

Waddenzee werelderfgoed  
In mei 2006 heeft het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied ingestemd met het Plan van Aanpak 
voor het Nederlandse deel van de voorbereidingen voor de nominatie van de Waddenzee als 
werelderfgoed. Er werd een nationale projectgroep ingesteld, waarin de regionale overheden en LNV 
vertegenwoordigd waren. Deze projectgroep was verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in het 
nominatiedossier en voor de communicatie naar de regio. 
In het najaar van 2007 is de regio geraadpleegd. Hierbij bleek dat de 18 Waddengemeenten en de 3 
Waddenprovincies de nominatie van de Waddenzee en de ondertekening van het convenant Waddenzee 
werelderfgoed ondersteunden. 
Naast de nationale projectgroep is op verzoek van de Minister van LNV de klankbordgroep Waddenzee 
Werelderfgoed ingesteld met daarin 16 niet bestuurlijke partijen uit de Waddenregio.  
In december 2007 is het convenant werelderfgoed ondertekend door alle betrokken overheden. Tevens 
spraken de partijen af dat de werelderfgoedstatus geen extra regelgeving of beperkingen met zich 
meebrengt. Het gezamenlijke nominatiedossier is op 1 februari 2008 ingediend bij UNESCO. Het 
werelderfgoedcomité besluit in juli 2009 of de Waddenzee op de werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Het 
nominatieproces is te volgen via de website www.waddenzeewerelderfgoed.nl. 

Adviezen van de Raad voor de Wadden
Op 12 januari 2006 heeft de Raad voor de Wadden in samenwerking met de Raad voor het Openbaar 
Bestuur een advies over het gewenste bestuur van het Waddengebied uitgebracht. 
In 2007 adviseerde de Raad onder andere over  duurzame visserij en de opzet van het t Beheer en 
Ontwikkelingsplan waarbij de raad concludeerde de opzet van deel A beperkt te houden.

Waddenacademie
De Waddenacademie richt zich op het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het 
Waddengebied, zoals een van de vier doelstellingen van de Wet op het Waddenfonds luidt. 
De Waddenacademie zal bestaan uit vijf parttime wetenschappers uit verschillende disciplines en een klein 
ondersteunend bureau van drie medewerkers en worden gehuisvest in het Huis van de Wadden in 
Leeuwarden. Op 11 mei 2007 heeft de Commissaris van de Koningin Fryslân, Ed Nijpels uit handen van 
professor Wim van Vierssen van Wageningen Universiteit het ondernemingsplan van de Waddenacademie 
in ontvangst genomen. Na goedkeuring van dit plan werd in het najaar 2007 begonnen met een 
Waddenacademie in oprichting in Leeuwarden. 
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Waddenfonds
Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in voornamelijk ecologie en economie in het 
waddengebied. Het Waddenfonds heeft een bedrag van 800 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal binnen 
een periode van 20 jaar worden besteed. Op 10 september 2007 werd de eerste tender Waddenfonds 
geopend, waarbij alleen niet-economische activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. De reden 
daarvan is dat de Europese Commissie de regeling voor economische activiteiten in verband met 
staatssteunaspecten nog goed moet keuren.

Tot en met 19 oktober 2007 konden projectvoorstellen worden ingediend bij de uitvoeringsorganisatie 
Waddenfonds. Begin mei 2008 zal de Minister van VROM bekendmaken welke projecten subsidie 
ontvangen uit het fonds. Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie LNV is de uitvoeringsorganisatie van 
het Waddenfonds die de ontvankelijkheidsbeoordeling van de ingediende projecten doet. Verder adviseert 
de adviescommissie Waddenfonds onder voorzitterschap van de heer Loek Hermans de Minister van 
VROM over de prioriteitsvolgorde van de ontvankelijke projecten.De regiocommissie Waddenfonds, waarin 
de RCW-partners en maatschappelijk sectoren vertegenwoordigd zijn, geeft een draagvlakbeoordeling over 
het advies van de commissie Hermans. Na overleg met de Minister die het mede aangaat neemt de 
Minister van VROM ten slotte een besluit over de toe te kennen subsidies.

Energie en Delfstoffen
Gaswinning: 
In het zeegebied van de de Nederlandse Waddenzee wordt alleen gas gewonnen op de locatie Zuidwal, 
ten westen van Harlingen. Daarnaast wordt waddengas gewonnen vanuit een aantal locaties op de wal:

Ameland (installatie op het eiland en twee in de Noordzee-kustzone)
Blija (installaties achter de dijk)
Moddergat (nieuwe locatie achter de dijk sinds februari 2007) 
Groningen (installaties achter de dijk, ten noorden van Uithuizen)

Na een uitgebreide vergunningenprocedure, inclusief een milieu-effect-studie van de NAM, is door de 
regering toestemming gegeven voor een nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locatie 
Moddergat. Vanaf 5 februari 2007 is deze nieuwe winning gestart en die zal waarschijnlijk 20 jaar in beslag 
nemen (totaal 20 miljard m3 winbaar gas). In augustus 2007 werden de laatste bezwaren tegen de nieuwe 
winningen door de Raad van State afgewezen. De NAM kan doorgaan met het winnen van gas uit zes 
gasvelden door boringen vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen op de vaste wal.

Productiecijfers gaswinning in en rond de Waddenzee: 
Het Zuidwal productieplatform produceerde in 2006 95 miljoen m3aardgas. Dat is 1 miljoen m3 minder dan 
in 2005. 
In de velden rondom de Waddenzee is in 2006 is het volgende gewonnen:

 gasveld Ameland: 620 miljoen m3 gas. Dit is 151 miljoen m3 minder dan in 2005.
 gasveld Blija Ferwerderadeel: 52 miljoen m3. In 2005 was dit 49 miljoen m3.
 gasveld Slochteren (Groningen vergunning) 35.045 miljoen m3. In 2005 was dit 35.655 miljoen m3.

Monitoring bodemdaling Ameland
Voor de gaswinningslocatie Ameland wordt al sinds 1988, in opdracht van de Begeleidingscommissie 
Monitoring Bodemdaling, een uniek monitoringsprogramma uitgevoerd. In 2006 is voor Ameland een 
geactualiseerd monitoringsprogramma 2006-2020 verschenen, dat op dit moment uitgevoerd wordt. 

Zoutwinning
Frisia Zout B.V. wint sinds 1996 steenzout in de buurt van Harlingen. Dit steenzout zit 2500 tot 3000 meter 
diep en wordt gewonnen door water onder hoge druk te injecteren. Het zoutgesteente lost in het water op 
waardoor pekel ontstaat. Deze pekel wordt vervolgens opgepompt en het zout wordt ingedampt. In de 
ondergrondse zoutlagen ontstaan met pekel gevulde holruimtes, cavernes genaamd, waarboven 
bodemdaling kan plaatsvinden.
Jaarlijks worden de afmetingen van de vorm en het volume van de holle ruimten (cavernes) in kaart 
gebracht door middel van akoestische holruimtemetingen. Ook de bodemdaling wordt in kaart gebracht 
door Staatstoezicht op de Mijnen. 
De productie in 2006 uit de drie winningsputten BAS 1, 3 en 4 bedroeg samen 1,06 miljoen ton steenzout. 
In 2006 was er geen productie uit de put BAS 2.
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Windenergie 
In 2001 is een convenant, het zogenaamde BLOW (Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling 
Windenergie) afgesloten tussen Rijk, provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 
dit convenant hebben deze partijen afgesproken om in 2010 tenminste 1500 megawatt (MW) 
windvermogen in Nederland op land te realiseren. 
Eind 2006 stond in heel Nederland 1457 megawatt (MW) aan windenergie opgesteld, waarvan 491 in de 
drie waddenprovincies. In 2007 kwam er landelijk 252 MW nieuw windvermogen bij, zodat er in Nederland 
in 2007 1709 MW stond opgesteld, waarvan 573 MW in de drie waddenprovincies. Hiermee is de 
doelstelling in 2007 reeds gehaald. 

Het nieuwe kabinet heeft "klimaat en energie" een belangrijke plaats in het regeerakkoord gegeven. Dit 
heeft uitwerking gekregen in het kabinetsproject “Schoon en zuinig”. In het bestuursakkoord tussen Rijk en 
gemeenten ("Klimaatinitiatief gemeenten en Rijk 2007-2011") is de doelstelling van 4000 MW in 2011 
overgenomen.

Figuur: opgesteld vermogen aan windenergie in de drie noordelijke provincies

Voortgang Projecten: 
Groningen: In de Eemshaven zijn in 2007 40 turbines van 40 meter hoogte vervangen door 12 turbines met 
een hoogte van 100 meter en een vermogen van 3 MW per stuk.
Na het verkrijgen van de Nb-vergunning voor de Emmapolder (12 november 2007), kan het oorspronkelijke 
plan van het plaatsen van 88 turbines doorgang vinden. Hierbij zijn vijf verschillende projectontwikkelaars 
met verschillende aantallen turbines betrokken. Met de bouw van 12 turbines is begonnen in 2007. Verdere 
bouw loopt door in 2008 en 2009. Het totale vermogen van dit windpark wordt 264 MW.

Fryslân: Voor het opschalingscluster in de gemeente Harlingen hebben de initiatiefnemers, na bezwaren 
van Defensie tegen de bouwvergunning, gekozen voor een andere turbine. De benodigde vergunningen 
zijn verleend en onherroepelijk. De uitvoering wacht hier op de levering van de turbines (mogelijk tweede 
helft 2008).

Noord Holland: In 2007 zijn zes projecten gerealiseerd die gezamenlijk 49 MW windenergie opleveren: Drie 
projecten in Amsterdam, twee in Zaanstad één in West Friesland.
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Klimaat 
Rapport Natuurlijke Klimaatbuffers
In oktober 2006 verscheen het rapport Natuurlijke Klimaatbuffers van een aantal Natuurorganisaties in 
Nederland. Het rapport geeft de visie weer op de mogelijkheden om klimaatveranderingen het hoofd te 
bieden door tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit in ons land aanmerkelijk te verbeteren.

Rapport over wereldwijde Klimaatverandering.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft in januari 2008 een Engelstalige 
samenvatting van het eind 2007 verschenen 'Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Synthesis 
Report' gepubliceerd. Dit Engelstalige rapport is gericht aan beleidsmakers en is gebaseerd op een 
verkenningsonderzoek van het IPCC. Het geeft een integraal zicht op klimaatverandering.

2006 en 2007 warmterecord
In 2006 én 2007 was de gemiddelde temperatuur in Nederland 11 graden. Dat is hoger dan het langjarig 
gemiddelde (van 1971-2000) van 9,8 graden. In 2006 waren zowel, juli, september als de herfst 
(september, oktober en november) in zeker 300 jaar niet zo warm. Ook juni was warm maar augustus 
stelde de vakantiegangers teleur. In 2007 werd het hoge gemiddelde veroorzaakt door de uitzonderlijke 
warmte in de eerste helft van het jaar. Zowel januari als april waren de zachtste sinds 1706.  

Landschap en Cultuur
Het trilaterale project LancewadPlan liep in juni 2007 ten einde. Er zijn diverse producten beschikbaar 
gekomen ter ondersteuning van duurzaam beheer, onderhoud en ontwikkeling van het landschappelijk- en 
cultuurhistorisch erfgoed in de internationale Waddenregio (beschikbaar via  www.lancewadplan.nl). 

Militaire activiteiten
In 2007 is er, net als in voorafgaande jaren, ongeveer 47 weken gebruik gemaakt van het oefenterrein 
Marnewaard. De schietbaan Marnewaard werd in 2007 5 weken in gebruikt (8 weken in 2006).

Figuur: Munitieverbruik schietbaan Marnewaard

Diverse typen straalvliegtuigen maakten gebruik van de schietrange Vliehors op Vlieland, hierbij ging het 
vooral om F16-vliegtuigen en Tornado's.
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In 2006 is de sanering afgerond naar aanleiding van de crash van een Duitse tornado in 2001 op de range. 
De hierbij ontstane bodemverontreiniging is na overleg met ondermeer Rijkswaterstaat en het Ministerie 
van LNV gesaneerd waarbij de vervuilde grond is afgevoerd naar de vaste wal.

SAR Helikopters worden ondermeer ingezet bij calamiteiten. Het jaar 2007 is met recht een recordjaar 
geweest voor de SAR. In 2007 werd de SAR vaker dan ooit ingezet bij het uitvoeren van patiëntenvluchten; 
het totaal aantal spoedeisende vluchten in 2007 bestond uit 162 patiëntenvluchten (134 in 2006), 6 
zoekacties en 1 opstijging wegens alarm. Ook heeft de SAR in 2007 haar 4000 ste reddingsvlucht 
gevlogen.

Daarnaast ontving de bemanning van het Leeuwarder squadron in oktober 2007 de eerste (Europese) prijs 
voor SAR eenheden.

Natuur
Beheerregeling Rottum 2007 - 2010

Rijkswaterstaat  het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit,  Staatsbosbeheer en de provincies Fryslân en 
Groningen hebben gezamenlijk een nieuwe beheerregeling 
vastgesteld voor Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin, geldend 
voor de jaren 2007 tot 2010. In deze beheerregeling is het beleid ten 
aanzien van toegankelijkheid en beheer en onderhoud nader 
uitgewerkt. Het gebied waarvoor de beheerregeling geldt, valt 
grotendeels in het Natura 2000-gebied 'de Waddenzee'.

Zeegras
Het herintroductieprogramma van groot zeegras, dat in 2002 van start ging is in 2006 afgerond met een 
eindrapport en een workshop. Het rapport en de resultaten van de workshop zijn te vinden op 
www.zeegras.nl. De resultaten van het herintroductieprogramma waren wisselend. De aanplant van groot 
zeegras is slechts zeer matig gelukt. Er werd veel hinder ondervonden van aanspoelende groenwieren die 
het zeegras verstikten. Al met al zijn er in 2005 en 2006 weinig planten overgebleven. Het eenmalige 
aanplantexperiment met klein zeegras op het Balgzand was meer succesvol. Hierdoor heeft zich inmiddels 
een groot aantal kernen ontwikkeld begroeid met deze soort, die zich in de loop van de jaren gestaag 
hebben uitgebreid.

Zeegrasvelden redelijk vitaal
Met de resterende zeegrasvelden gaat het variabel, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring. Ze zijn als regel 
redelijk vitaal, maar oppervlak en dichtheid variëren over de jaren. Er is een nieuwe locatie met Groot 
zeegras bijgekomen, ten zuiden van de Eemshaven. 

Broedvogels
Blauwe kiekendief en velduil, in ons land vrijwel beperkt tot het Waddengebied, doen het slecht. De blauwe 
kiekendief neemt al een tiental jaren met 10% per jaar af. De situatie is het slechtst op Ameland  en het 
minst ongunstig op Texel en Schiermonnikoog, waar de aantallen ook beter standhouden. De hoeveelheid 
beschikbare prooien lijkt belangrijker te zijn voor het broedsucces dan hun samenstelling. Onbegraasde 
duinvegetaties blijken belangrijke jaaggebieden te zijn, terwijl ook rust rond de broedplaatsen essentieel is. 
Voor velduilen was het jaar 2006 uitermate slecht.  Met uitzondering van Texel en Terschelling (ieder 4 
paren) werden alleen verspreide paren gevonden. De broedplaats op het vasteland, in de Eemshaven, is in 
2007 verdwenen door het bouwrijp maken van een industrieterrein. 

Broedsucces 2006
Het broedseizoen 2006 leek in eerste instantie zeer mager te worden door lage temperaturen, harde wind, 
veel neerslag en hoge vloedstanden eind mei. Dankzij beter weer in juni-juli pakte het broedseizoen alsnog 
redelijk uit voor de meeste soorten. Zo brachten scholeksters op Schiermonnikoog 0,2 jongen per paar 
groot. Dit is het beste broedsucces sinds 1997, maar vermoedelijk nog steeds onvoldoende om de 
populatie te handhaven. Bij de kluten in het Noorderleeg (Friesland-buitendijks), een belangrijk 
broedgebied, kwamen veel eieren uit maar werden weinig jongen vliegvlug, vermoedelijk door het 
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opdrogen van kwelderslik. Goed nieuws is dat alle nieuwe vestigingen van grote sterns redelijk tot goed 
produceerden.

Trekvogels en wintergasten
Verontrustende afnames
Grote aantallen toppereenden worden incidenteel nog steeds 
vastgesteld in de Waddenzee (zoals januari 2006: 26.000), maar zijn 
veel minder gebruikelijk dan enkele decennia eerder. Het ontbreken 
van ijswinters speelt hierbij een rol. Voedselproblemen zijn mogelijk 
van belang bij de aanhoudende afname van eiders, waarvoor de 
westelijke Waddenzee de belangrijkste overwinteringsplek is. De 
aantallen zwarte zee-eenden nemen weliswaar toe in de Waddenzee 
(van 272 naar 1250 in januari 2004-06), maar dit staat in geen 
verhouding tot de afname in veel belangrijker gebieden (Noordzee 

benoorden Waddeneilanden). Deze afname is gerelateerd aan voedselproblemen (verdwijnen van 
halfgeknotte strandschelpen). Ook de achteruitgang van scholeksters is nog niet gestopt; de huidige 
aantallen liggen 40% lager dan in de jaren tachtig.

Goed rotganzenseizoen
Door verminderd broedsucces is de wereldpopulatie rotganzen sterk gedaald. Broedseizoen 2005 leverde 
echter veel jongen op, waardoor de landelijke voorjaarsaantallen in ons land voor het eerst in meer dan tien 
jaar weer (net) boven 100.000 uitkwamen (40% eerstejaars). Het leeuwendeel van deze vogels bevond 
zich in het Waddengebied.

Verschillen binnen Nederlandse Waddenzee
De verspreiding van wadvogels over de Nederlandse Waddenzee is niet egaal. Soorten die zacht slik 
prefereren, zoals kluut, zilverplevier en zwarte ruiter, zijn vooral in het oostelijk deel te vinden, soorten van 
zandige platen als kanoet en rosse grutto in het westelijk. Ook trendmatig bestaan er opvallende 
verschillen. Van de zeven soorten waarvoor het westelijk deel sinds de jaren zeventig relatief belangrijker 
geworden is, zijn er vijf wormeneters (rosse grutto, tureluur, bonte strandloper, zilverplevier, kluut). Beide 
soorten die juist een verschuiving naar het oostelijk deel te zien gaven (kanoet, steenloper) zijn 
schelpdiereneters. 

Populatie gewone zeehond blijft groeien
In 2006 bleek uit de tellingen van de gewone zeehond in augustus dat het herstel na de epidemie van 2002 
zich duidelijk voortzet. Het maximum getelde aantal dieren was 4065. Vergeleken met 2005 is dat een groei 
van ruim 18 procent. De verwachting is dat de populatie in 2007 op het niveau van vlak voor de epidemie 
zal uitkomen.

Figuur: Trend in het bestand gewone zeehond in de Waddenzee
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Groei grijze zeehond zet door 
De grijze zeehond in de Waddenzee zet zijn opmars van de laatste 
jaren ook in 2006 voort. In het voorjaar werden in de Nederlandse 
Waddenzee 1786 dieren van deze soort geteld. Dat is een stijging van 
ruim 19 procent vergeleken met 2005. In de kolonies in het westelijk 
deel van de Waddenzee zijn in het geboorteseizoen december 
2005/januari 2006 naar schatting minimaal 250 jongen geboren. Ook 
in de rest van de Nederlandse Waddenzee worden geregeld hier en 
daar groepen en individuele grijze zeehonden gezien en er zijn ook 
enkele jongen geboren. Het lijkt er op dat de grijze zeehond ook in het 
midden en oostelijke deel van de Waddenzee een vaste “flipper aan 

de grond” krijgt.

Nader onderzoek naar migratie grijze zeehonden 
Immigratie van dieren uit Orkney, Schotland en de oostkust van Engeland is nog steeds de belangrijkste 
motor achter de sterke groei van de kolonies in de Waddenzee. Recent onderzoek laat inderdaad zien dat 
grijze zeehonden uit de Nederlandse Waddenzee grote trektochten ondernemen en daarbij hun hand niet 
omdraaien voor een bezoekje aan bijvoorbeeld Orkney. Of er wederzijdse uitwisseling is, en in welke mate, 
zal de komende jaren uit onderzoek blijken.

Zeehondenopvang 
In 2006 zijn in totaal uit de waddenregio 115 gewone zeehonden opgevangen, waarvan het merendeel in 
Pieterburen. Ook zijn er nog 80 grijze zeehonden opgevangen. In 2007 werden 210 gewone zeehonden uit 
de waddenregio opgevangen waarvan het merendeel (189) in Pieterburen. Dit is een opmerkelijke stijging 
ten opzichte van eerder jaren. Er werden ook meer grijze zeehonden opgevangen: totaal 145, waarvan 127 
in Pieterburen. 
Uitzetten van zeehonden
In 2006 zijn 86 gewone en 81 grijze zeehonden weer in het waddengebied uitgezet. in 2007 zijn ook veel 
opgevangen zeehonden weer uitgezet: 203 gewone en 123 grijze zeehonden konden na aansterken in de 
opvang weer terug naar de Waddenzee. 
Mosselbanken

Het oppervlak aan mosselbanken in het droogvallende deel van de 
Waddenzee (het litoraal) is in het voorjaar van 2007 bepaald op 1865 
hectare, in 2006 was dit 2692 hectare. Een deel van deze banken 
bestaat uit gemengde banken met mosselen en Japanse oesters. Het 
blijkt dat deze oesters in toenemende mate een aantal mosselbanken 
banken zijn gaan domineren en dat die banken oesterbanken zijn 
geworden. In 2006 werd 376 hectaren aan mosselbank in verre staat 
van veroestering aangetroffen. De hoeveelheid mosselen op de 
droogvallende platen is in 2006 berekend op basis van bemonstering 
in het voorjaar (voor de vestiging van jonge mosseltjes) op 56,7 
miljoen kilo (hiervan was 54% volwassen, 26% halfwas en 19% zaad 

mosselen) in 2007 ging het om 49,3 miljoen kilo (hiervan was 59% volwassen, 38,7% halfwas en 2,3% 
zaad). In 2006 en 2007 heeft er op het litorale deel van de Waddenzee nauwelijks broedval 
plaatsgevonden. 

De hoeveelheid mosselen in het permanent onder water staande gebied (sublitoraal) in de westelijke 
Waddenzee in 2006 is in het voorjaar berekend op 16.1 miljoen kilo. Daarna werd er in twee perioden 
tezamen 11.9 miljoen kilo mosselen opgevist door mosselvissers. In 2007 ging het om 48,8 miljoen kilo. 
Daarna werd er in het voorjaar 15,4 miljoen kilo mosselen opgevist door mosselvissers. 

Japanse Oester
In 2006 werden 385 hectare met 'strooi' (= een zeer lage dichtheid) oesters aangetroffen. In totaal werd in 
2006 799 hectare aan oesterbanken aangetroffen, waarbij 376 hectare een mengsel van mossel en oesters 
waren.
In 2007 blijkt dat de oesterpopulatie duidelijk doorgroeit. De biomassa werd geschat op 28 miljoen kilo wat 
vergelijkbaar is met 2005 en 2006. Er is echter een sterke toename in het aantal kleine oesters 
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aangetoond. In 2007 zijn 30 nieuwe locaties met oerstebroed aangetroffen.Voor 2008 wordt een sterke 
toename van het oesterbestand in de Waddenzee verwacht. 

Toerisme en recreatie
Vier kitesurfgebieden aangewezen in het Waddenzeegebied

Op 3 juli 2006 heeft de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat 
dienst Noord-Nederland een viertal Kitesurfgebieden aangewezen in 
de Waddenzee. Het gaat om de volgende gebieden:

Westzijde veerdam Nes (gemeente Ameland ) het hele jaar door;
Groene Strand (gemeente Terschelling), gedurende de periode 1 
juni t/m 31 augustus;
Westerzeedijk (gemeente Harlingen), gedurende de periode 1 
april t/m 31 augustus;
Hoek van de Bant (gemeente Dongeradeel), gedurende de 
periode 1 juni t/m 30 september.

Wadlopen
De meeste wadlopers betreden het wad onder begeleiding van een wadlooporganisatie met een A-
vergunning. Er zijn 7 wadlooporganisaties. Deze organisaties hebben in een Convenant Wadlopen met de 
provincies afspraken gemaakt over het aantal deelnemers per organisatie dat jaarlijks mag worden 
rondgeleid. Het quotum van de zeven organisaties samen bedraagt 50.500 deelnemers op jaarbasis. In 
2006 zijn met de 7 wadlooporganisaties in totaal 22.458 personen het wad op geweest. 

Sluistellingen
Bij de meeste sluizen die de Nederlandse binnenwateren verbinden met de Waddenzee wordt sinds het 
begin van de jaren tachtig het aantal passerende recreatievaartuigen naukeurig geregistreerd. Dit gebeurt 
bij de sluizen van Den Helder, Den Oever, Kornwerderzand, Harlingen, Lauwersoog en Delfzijl. Ook 
passeert een klein aantal vaartuigen de sluizen bij Termuntenzijl en Nieuw Statenzijl. Het aantal 
sluispassages is de laatste jaren gestegen. 

Figuur: Aantal sluispassages van en naar de Waddenzee, uitgesplitst naar boottype
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Veiligheid
Oefeningen rampenbestrijding 
In de loop van het jaar 2006 zijn in totaal 12 oefeningen gerealiseerd. Eén van de oefeningen vond in mei 
plaats in de havenmond van Lauwersoog. Hieraan werd meegewerkt door Rijkswaterstaat Waterdistrict 
Waddenzee, brandweer gemeente De Marne en Dongeradeel, KNRM, KLPD, Duikersbedrijf Borsch en het 
schip Triton. Deze oefening was gericht op veiligheid, redden van personen, brand blussen en olie 
opruimen. In 2007 werd 22 keer geoefend, hierbij is veel aandacht besteed aan de communicatie met alle 
partijen. 

Incidenten
In 2006 en 2007 vonden behalve olieverontreinigingen ook andere 
kleine en grotere incidenten plaats. Diverse ronddrijvende obstakels 
waaronder koelkasten, visnetten, pallets, boeien, containers en 
boomstammen werden geborgen. In november 2007 verloor het 
containerschip Duncan Island op zee een aantal containers gevuld met 
bananen, deze spoelden in grote aantallen aan op de stranden van 
Terschelling en Ameland. Regelmatig zijn door schepen explosieven 
opgevist. Hierbij is onmiddellijk de EOD ingeschakeld. 

Kustbeheer
De Noordzeekust van de waddeneilanden kent een grote dynamiek. Natuurlijke processen van aangroei, 
afslag en aanstuiving van zand zorgen voor een beweeglijke kustlijn.

De kustlijn wordt door Rijkswaterstaat op een dynamische manier gehandhaafd door middel van 
zandsuppleties.  In 2007 waren er twee bijzondere suppleties: voor de kust van Den Helder en Texel. In 
2006 werd op de kust van Texel 2 zandsupleties uitgevoerd in het kustvak tussen km 14 en km 23. Op de 
vooroever is bij de Koog 1,5 miljoen kubieke meter zand gestort en bij de Westerslag is 1 miljoen kubieke 
meter zand op het strand aangebracht om het strand weer op voldoend niveau te brengen. De 
strandsuppletie was tijdig voor de zomervakantie 2006 gereed zodat de recreanten weer gebruik konden 
maken van het opgehoogde strand.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft als nieuwe beheerder van de waterkering het 
dynamisch duin- en zeereepbeheer voortgezet, dat Rijkswaterstaat de voorgaande jaren op Texel met 
goed resultaat had uitgevoerd.

In 2006 zijn in het kustvak Ameland-midden tussen km 11 en km 17 twee zandsuppleties uitgevoerd. Op de 
vooroever tussen km 12 en km 17 is in de geul tussen twee zandbanken tot het niveau NAP -5 m 1,5 
miljoen kubieke meter zand gestort. Om het plaatselijk verlaagde strand te verbeteren is op het strand 
tussen km 11 en km 16 1 miljoen kubieke meter zand aangebracht. Deze strandsuppletie kwam tijdig voor 
de zomervakantie van 2006 gereed zodat de recreatie direct gebruik kon maken van het opgehoogde 
strand.

Stormen en hoog water
1 november 2006 raasde een storm over de Waddenzee die op de eilanden schade veroorzaakte aan 
stranden en duinen. De duinafslag is vanuit de lucht door foto's in kaart gebracht eind november 2006. 
Op 18 en 19 januari 2007 trok een zware zuidwesterstorm over Nederland waarbij door het KNMI een 
weeralarm werd afgegeven. De storm veroorzaakte in het noordelijk kustgebied hoge waterstanden. Op 8 
en 9 november 2007 adviseerde de stormvloedwaarschuwingsdienst dijkbewaking voor alle sectoren in het 
waddengebied vanwege een noordwesterstorm. 
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Verkeer en infrastructuur
Goederenvervoer
Het goederenvervoer over water naar de zeehavens van Delfzijl, Eemshaven, Den Helder en Harlingen, 
stijgt sinds 2005 met ongeveer vijf % per jaar. Overgeslagen goederen in de zeehavens zijn vooral 
agrarische producten, vis, hout, zand, grind, schelpen, brandstoffen en chemicaliën.

Figuur: Goederenvervoer over zee, overslag in de zeehavens langs de Waddenzee

Visserij
Handkokkelvisserij 
In 2006 werd in totaal 568 ton kokkelvlees aangevoerd. Opvallend was het hoge vleespercentage van 24% 
in juli/augustus (in 2005 was dit slechts 14% en liep het in de herfst terug tot 10%). Medio maart 2007 
werden 10 additionele vergunningen verleend bovenop de reeds bestaande 21 vergunningen. Deze 10 
vergunningen zijn geldig tot 2015. In 2013 zal op basis van een evaluatie een besluit worden genomen of 
deze vergunningen worden gehandhaafd. De handkokkelvisserij vond voornamelijk plaats op de oostelijke 
Waddenzee. 

Mosselvisserij 
Door LNV werd vergunning verleend om in mei 2007 totaal 300.000 mt. (1 mt.= 100 kilo) sublitorale 
mosselen te vissen in de westelijke Waddenzee. De Raad van State haalde daar 1/3 deel vanaf en er bleef 
200.000 mt. over om op te vissen. Uiteindelijk is er 152.000 mt. opgevist en is de visserij vroegtijdig gestopt 
vanwege tegenvallende vangsten. 

Mosselzaadvisserij
In september werd vroegtijdig 100.000 mt. instabiel mosselzaad van 
storm –en zeestergevoelige locaties opgevist en overgebracht naar de 
stabiele kweekpercelen. 100% van dit mosselzaad bleef in dezelfde 
Waddenzee. 
In december is opnieuw een vergunning verleend om 150.000 mt. 
zaad te mogen vissen. Het grootste deel bleek te zijn gesoupeerd door 
de zeesterren. Bij een vangst van ruim 70.000 mt. is de sector gestopt 
met vissen. Ook dit mosselzaad is 100% uitgezaaid in de Waddenzee.

131

http://www.waddenzee.nl/Mosselzaadvisserij.1915.0.html
http://www.waddenloket.nl/Feiten_en_Figuren.1909.0.html#c7448
http://www.waddenloket.nl/Feiten_en_Figuren.1909.0.html#c7449
http://www.waddenloket.nl/Visserij.35.0.html
http://www.waddenloket.nl/Feiten_en_Figuren.2067.0.html#c8354
http://www.waddenloket.nl/Verkeer_en_Infrastructuur.170.0.html


Mosselzaadinvang
In 2006 leverden de experimenten met mosselzaadinvang ruim 1 miljoen kg. mosselzaad op. In 2007 was 
dat meer dan 2 miljoen kg. Omgerekend is dit 40.000 kg. per ha. effectieve productieruimte. De kostprijs 
varieerde nog sterk tussen de € 0,20 tot € 4,00 per kg, waarbij de verticale netconstructies meer 
produceerden dan de touwconstructies.

Visserij met met vaste vistuigen
'Staand want visserij' is de samenvattende term voor alle vismethoden waarbij het net stil staat in het water. 
In 2006 werd de herziene PKB op voordracht van het kabinet aangepast ten gunste van de staand want 
visserij in de Waddenzee. Na overleg met de Tweede Kamer in 2003 heeft de toenmalige Minister van LNV 
toegezegd dat hij zal zorgdragen voor een onderzoek naar de ecologische inpasbaarheid van de staand 
wantvisserij. In 2008 wordt besloten of het aanvankelijke verbod moet worden gehandhaafd of dat staand 
want visserij in de Waddenzee mogelijk blijft.

In 2006 zijn enkele gesaneerde IJsselmeervissers omgeschakeld naar de staand wantvisserij in de 
Noordzee. In het Visserijregister staan 135 geregistreerde vaartuigen, met staande netten als belangrijkste 
vistuig genoteerd. Van dit aantal zijn er 100 kleiner dan 10 meter.

Water en milieu
Zwemwaterkwaliteit 2006 en 2007 goed

Jaarlijks wordt gedurende het badseizoen de zwemwaterkwaliteit op 
diverse locaties goed in de gaten gehouden. De periode van 
onderzoek loopt van half april tot eind september. In 2006 en 2007 
zijn in totaal 12 locaties gelegen op de Noordzeestranden van de 
Waddeneilanden en aan de Waddenkust tweewekelijks op 12 
parameters gecontroleerd. De resultaten van de controles waren 
goed. Het gehele badseizoen kon veilig gezwommen worden en 
hoefden geen zwemverboden ingesteld te worden. De norm voor de 
helderheid van het water wordt zeer zelden behaald, dit is het gevolg 
van de natuurlijke gesteldheid van de bodem en de invloed daarvan 
op het water. Dit wordt niet als een overschrijding van de norm 

beschouwd.

Waterkwaliteit: Afnemende trend TBT en TFT
De gehalten tributyltin (TBT) en trifenyltin (TFT) aan zwevende stof vertonen een afnemende trend over de 
jaren 1998-2006.

Figuur: Gehalten TBT in zwevend stof op drie locaties in de Waddenzee
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Het verbod op deze stoffen heeft reeds een duidelijk effect op de TBT-gehalten, en een wat kleiner effect 
op de TFT-gehalten. Ondanks de afname in de gehalten blijven de organotinverbindingen zorgwekkend 
voor de waterkwaliteit, omdat deze al jarenlang de minimumkwaliteit (MTR-norm) ruimschoots 
overschrijden. TBT is in het zeemilieu zeer giftig voor onder andere schelpdieren. Organotinverbindingen 
komen/kwamen in het water terecht door de toepassing van TBT in aangroeiwerende verven voor schepen, 
en door het gebruik van TFT in schimmelwerende bestrijdingsmiddelen in de aardappelteelt. 

Koper
Het gehalte koper aan zwevende stof vertoont het afgelopen decennium een afnemende trend. Een trend 
geeft een beeld van de ontwikkeling van een stof in de tijd door onder andere maatregelen tegen het 
gebruik van een stof. Koper is afkomstig uit huishoudens, landbouw en uit het gebruik van koperhoudende 
verven. Van de metalen overschrijdt in 2006 alleen koper in oppervlaktewater de streefwaarde. Sinds 2006 
het meetjaar 2006 overschrijdt geen enkel metaal in zwevende stof de streefwaarde in de Waddenzee.

Figuur: Gehalten koper in zwevend stof op drie locaties in de Waddenzee
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