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Naschrift van de auteurs

Wij zijn de wetenschappelijke audit commissie zeer erkentelijk voor de grote
inspanning die zij heeft geleverd bij het beoordelen en becommentariëren van het
wetenschappelijk eindrapport EVA II (en eerder de vele onderliggende rapporten).
Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van het commentaar om de eindrapportage te
verbeteren en te verduidelijken. Ten opzichte van de concept versie die door de audit
commissie is beoordeeld gaat het met name om de volgende zaken:
• Meer uitleg in sectie 1.5.4 over “imputing”, oftewel het corrigeren van

vogeltellingen door het bijschatten van de aantallen vogels in gebieden die door
omstandigheden niet geteld konden worden, inclusief de problemen die zich
hierbij voordoen. Ook wordt meer aandacht besteed aan de problemen die
ontstaan bij het toekennen van vogels die tijdens hoogwater worden geteld aan
laagwater foerageergebieden.

• Meer uitleg in sectie 1.5.9.2 over de vergelijking van open en gesloten gebieden.
• Een extra figuur over de beviste oppervlakte (daadwerkelijk door de kokkelkor

geraakt) afgezet tegen het uit de RIVO-surveys geschatte oppervlakte
kokkelbanken (Figuur 26).

• Aangepaste tekst in sectie 3.4.1 over de effecten van kokkelvisserij op het
kokkelbestand, inclusief een extra figuur over de relatie tussen recrutering en het
totale kokkelbestand (Figuur 35).

• Aangepaste tekst in sectie 3.4.2 over de verandering in de verspreiding van
kokkels in de Waddenzee en de mogelijke rol van kokkelvisserij.

• Meer uitgebreide tekst in sectie 3.8 over de aantalsveranderingen van de
scholekster, zowel wat betreft de totale aantallen, als de aantallen in open en
gesloten gebieden.

• Aangepaste tekst over de mogelijke verklaringen voor de waargenomen
verandering in verspreiding van de kokkels in de Waddenzee in sectie 3.9.3.

• Aangepaste formulering van de conclusies in sectie 3.10.
• Uitbreiding van de discussie in sectie 4.4.1 over de effecten van mosselvisserij op

littorale mosselbanken.
• Uitbreiding en verduidelijking van de tekst in sectie 5.2 over de voedselreservering

van de scholekster, inclusief een discussie over populatie-dynamica en “return rate”.
• Meer informatie in sectie 5.3 over de populatie-dynamica van de eidereend en de

relatie tussen eidereenden en mosselkweek, inclusief een extra figuur over de
aantallen eidereenden in de Waddenzee en op de Noordzee als functie van het
geschatte bestand sublittorale mosselen (Figuur 80).

• Een specificatie in sectie 6.1 welke verschillen tussen open en gesloten gebieden
mogelijk of waarschijnlijk het gevolg zijn van schelpdiervisserij.

• Een uitbreiding van de discussie in sectie 7.1.5 over de afnemende draagkracht
volgens het ECOWASP model en de veranderingen in de biomassadichtheden
bodemdieren op het Balgzand.

• Een uitbreiding van de conclusies over draagkracht in sectie 7.4.
• Een uitbreiding van sectie 8.5 over de voedselreservering voor scholeksters in de

Oosterschelde.
Het was om verschillende redenen niet mogelijk om alle commentaar te verwerken.
De volgende suggesties van de audit commissie zijn niet verwerkt:
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• De suggestie om middels de ecologische voedselbehoeftes na te gaan of de
afname in de berekende maximale schelpdierbestanden de waargenomen afname
in de vogelaantallen kan verklaren. De vogelaantallen hangen niet af van de
berekende maximale schelpdierbestanden, maar van de daadwerkelijk aangetroffen
schelpdierbestanden. Vooral jaren met weinig schelpdieren spelen een grote rol.
Wij hebben nog geen relatie kunnen leggen tussen de omvang van het maximaal
mogelijke bestand en het minimaal waargenomen bestand.

• De suggestie om uitgebreid aandacht te besteden aan de effecten van klimaat-
variaties door de Noord-Atlantisch Oscillatie en de effecten van klimaat-
verandering door het broeikaseffect. Dit zijn belangrijke onderwerpen die een
meer gedegen studie vereisen dan in het kader van dit rapport mogelijk was. Deze
fenomenen kunnen mogelijk trends verklaren die zich in de hele Waddenzee
hebben afgespeeld, maar het is minder waarschijnlijk dat verschillen in
ontwikkeling tussen open en gesloten gebieden door klimaatvariaties of
klimaatverandering verklaard kunnen worden.


