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HOOFDSTUK

1.1

1

Inleiding

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Ten behoeve van het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen voor de
Noordzeekustzone en de Waddenzee is een Nadere Effectanalyse (NEA) uitgevoerd. In deze
NEA worden de effecten van het bestaande gebruik in en rond beide Natura 2000-gebieden
beschreven. De Voortoets en de Nadere effectenanalyse van zowel vergund als niet vergund
gebruik vormen de uitgangspunten voor de bepaling van effecten van waterrecreatie1. In
voorliggende rapport wordt per gebruiksvorm bekeken welke effecten aanwezig zijn en
welke voorwaarden er gesteld zijn en nog kunnen worden gesteld. Op basis hiervan is een
kader geformuleerd waarin wordt aangegeven op welke wijze waterrecreatie
Natuurbeschermingswetvergunning-vrij in het beheerplan kan worden opgenomen. Het
gaat met andere woorden om een vrijstelling van een Natuurbeschermingswetvergunning
voor bestaand gebruik onder bepaalde voorwaarden die voorkomen dat er een significant
negatief effect op één of meer instandhoudingsdoelen ontstaat en/of ervoor zorgen dat
verstoring/verslechtering verder geminimaliseerd wordt.
In dit rapport zijn de voorwaarden voor waterrecreatie in de beheerplanperiode (2012-2018)
in de Waddenzee en Noordzeekustzone in beeld gebracht, gebaseerd op de reeds
uitgevoerde effectenanalyses. Omdat niet volledig bekend is op welke wijze de
waterrecreatie zich de komende jaren in autonome zin gaat ontwikkelen, is vooral gekeken
naar risico’s voor het optreden van effecten die instandhoudingsdoelstellingen negatief
kunnen beïnvloeden in verschillende deelgebieden binnen de Natura 2000-gebieden. Op
basis van het verkregen inzicht in effectmechanismen, effectrisico’s en
mitigatiemogelijkheden – beschreven in de nadere effectenanalyse – is een set voorwaarden
gecreëerd, waaraan kan worden getoetst of activiteiten plaats kunnen (blijven) vinden met
behoud van doelrealisatie. Binnen het kader bestaat ruimte voor autonome ontwikkeling
c.q. groei van gebruik in de toekomst. Hierbij moet wel in de gaten gehouden worden wat
de aard en omvang van de autonome ontwikkeling is (met behulp van
monitoring/registratie) om er zeker van te zijn dat het nog binnen het kader past.
Voorwaarden zijn zowel algemeen als specifiek per activiteit opgesteld. Daarbij is de
huidige situatie van waterrecreatie als uitgangspunt genomen, ongeacht of er sprake is van
gebruik met of zonder bestaande Nb-wetvergunning. Voor gebruik dat binnen Artikel 20gebieden plaatsvindt, blijft dat vergunningentraject gelden.
Nieuwe plannen of projecten op het gebied van waterrecreatie worden niet onder autonome
ontwikkeling geschaard en vallen buiten beschouwing van dit Voorwaardenkader. Voor
nieuw recreatief gebruik vormt het voorwaardenkader wel een toetselement voor zowel
bevoegd gezag als initiatiefnemer: is er een Nb-wetvergunning nodig of wordt er voldaan
aan de voorwaarden voor vrijstelling. Voor ontwikkelingen die niet binnen het gestelde
Uitgangspunt is dat illegaal gedrag niet is meegenomen en dus ook effecten van illegaal gedrag niet.

1
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voorwaardenkader vallen, blijft het vergunningentraject van toepassing. Voor het monitoren
van (voor de natuur relevante) ontwikkelingen in het gebied wordt verwezen naar het
monitoringplan, dat als onderliggend document bij de beheerplannen Waddenzee en
Noordzeekustzone wordt opgesteld (gereed 2e helft 2011).
Dit rapport is opgesteld door ARCADIS en IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat
Waterdienst en het Ministerie van EL&I. De opdracht is in de regio begeleid door RWS
Noord Nederland, RWS Noordzee, RWS Waterdienst, EL&I Directie Noord en de
provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.
In paragraaf 1.2 vindt u eerst een beschrijving gegeven van de activiteiten waarvoor dit
beheerplankader is op gesteld. In hoofdstuk 2 staat het feitelijke kader zoals die voor de
verschillende activiteiten, zowel specifiek als gezamenlijk, gelden. De onderbouwing en
motivatie voor het kader is te vinden in Hoofdstuk 3.

1.2

ACTIVITEITEN WAARVOOR HET KADER WORDT OPGESTELD
In de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Waddenzee vindt een grote
verscheidenheid aan waterrecreatie plaats. In de Noordzeekustzone gaat het vooral om
strandgebonden waterrecreatie, kitesurfen en evenementen. In de Waddenzee gaat het
vooral om pleziervaart, droogvallen, wadlopen, kitesurfen en overige watergebonden
recreatie en evenementen.

1.2.1

LOCATIES WAAR DE ACTIVITEITEN PLAATSVINDEN
Recreatievaart
Recreatievaart vindt plaats op de Waddenzee zowel binnen als buiten de betonde vaargeul.
Er wordt voornamelijk overdag gevaren, met de hoogste dichtheden rond de jachthavens en
sluizen in de westelijke Waddenzee. Globaal 80% (bron: Convenant Vaarrecreatie, 2007) van
de waterrecreatie vaart via de vaargeulen van ‘A naar B’ (de geulgebonden vaart). Zo’n 20%
komt buiten de vaargeulen (de wadvaart), waarvan een deel droogvalt op de wadplaten.
De chartervaart (ook wel bruine vloot genoemd), bestaande uit commercieel geëxploiteerde
schepen waarop groepen mensen zich inschepen, is een belangrijk onderdeel van de
recreatievaart. Van de charterschepen (met groepen) valt circa 1/5 deel regelmatig droog op
het wad. Recreatieschepen in de NZKZ varen voornamelijk verspreid buiten de belangrijke
scheepvaartroutes, die lopen langs de kust van Noord-Holland, Texel en Vlieland. De
pleziervaart in de Noordzeekustzone van en naar de Waddenzee volgt de betonde routes
tussen de eilanden en tussen Texel en Den Helder.

Droogvallen en plaatbezoek
Droogvallen (bedoeld: platbodems laten droogvallen op platen) vindt op de Waddenzee
vooral plaats op platen aansluitend op de eilandenkust. Op de overige wadplaten wordt ook
drooggevallen, maar in de praktijk gebeurt dit in veel mindere mate. Vanaf droogvallende
boten kunnen activiteiten plaatsvinden, zoals wandelen over de plaat.
Aan de hand van de telgegevens van droogvallen en aanwezigheid van belangrijke
vogelgebieden zijn in de Waddenzee zes ‘hotspots’ geïdentificeerd waar het meeste risico
op verstoringen is:
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Richel
Oostpunt van Terschelling,
Oerd,
Engelsmanplaat,
Oostpunt van Schiermonnikoog,
Simonszand.

In de Noordzeekustzone vindt het echte droogvallen niet of nauwelijks plaats. Wel is er
plaatbezoek na aanlandingen op enkele zandplaten aan de noordwestelijke punten van de
Waddeneilanden, bijvoorbeeld bij Terschelling, en op de Razende Bol.
Het bivakkeren op zandplaten vindt plaats in de Waddenzee, bekende locaties zijn de
zandplaten Engelsmanplaat en Rif.
Wadlopen
Op de Waddenzee gaan wadlooptochten doorgaans van het vasteland naar één van de
eilanden (A-, B- en C-wadloopvergunning ex Wadloopverordening), maar soms wordt de
route deels per boot afgelegd in plaats van geheel wadlopend. Indien er sprake is van een
tocht zonder het maken van de oversteek van vaste wal naar eiland of plaat , maar waarbij
wel 1 of meer geulen worden overgestoken, dan wordt gesproken over een ‘zwerftocht’. Er
zijn daarnaast vaak ook natuureducatieve excursies in de nabijheid van een eiland of de
vaste wal (ontheffinghouders), waarbij geen geul mag worden overgestoken. Naast het
georganiseerde wadlopen wandelen met name lokale kustbewoners wel eens op het wad op
vrij korte afstand uit de dijk.
Kitesurfen
De Waddenzeelocaties Groene Strand Terschelling, Westzijde veerdam Ameland,
Westerzeedijk Harlingen en Hoek van de Bant hebben een ontheffing (21 april 2009) in het
kader van het BPR. De aangewezen gebieden zijn op de hoekpunten gemarkeerd met een
geel drijfbaken met daarop de tekst 'KITE'. De hoekpunten die liggen in gebieden met een
lage waterstand zijn gemarkeerd met kopbakens. Dit is een gele stok met daarop een geel
kruis met de tekst 'KITE' en de eerste letter van het vaarwater waarin het kitegebied ligt.
Kitesurfers dienen binnen de markeringen te blijven.
In de praktijk werden op de Waddenzee rond 2005 (soms incidenteel) meer locaties gebruikt
door kitesurfers. De locaties Texel Ceres en Dijkmanshuizen (F. Aarts, 2009), strandjes
Delfzijl en Termunterzijl (vallen buiten N2000-beheerplan Waddenzee) komen uit de
effectenanalyse (NEA) naar voren als geschikt.
Kitesurfen in de Noordzeekustzone vindt plaats vanaf de waddeneilanden en de
vastelandskust op daarvoor aangewezen locaties (zie paragraaf 2.3.3). Ook is er een
kitesurflocatie aan de zuidoostkant van de Razende Bol.
Overige waterrecreatie
Onder overige waterrecreatie vallen (wind)surfen en kleinere waterrecreatie als zwemmen.
Surfen en zwemmen wordt op de Waddenzee slechts heel beperkt gedaan en vindt plaats
buiten de betonde vaargeulen, in de nabijheid van oevers, havens en (droogvallende)
wadplaten. In het zomerseizoen zijn er recreanten die gebruik maken van de kunstmatige
aangelegde strandjes bij Harlingen, Delfzijl en Termunterzijl.
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Zwemmen vindt voornamelijk plaats rondom de belangrijke strandslagen. Nabij de
strandslagen bevinden zich strandpaviljoens en andere voorzieningen die zorgen voor een
clustering van badgasten. Windsurfen is toegestaan bij Julianadorp, Groote Keeten,
Callantsoog, Petten en Den Helder. Aan de kust van Den Helder wordt gedoken op de
zogenaamde Zeetuinen.
Evenementen
Onder evenementen verstaan we georganiseerde activiteiten voor (breed) publiek. In de
vaargeulen en overige diepe delen van de Waddenzee vinden diverse zeilwedstrijden en
vaartochten plaats: o.a. catamaranraces Texel Round (Ronde van Texel) en Texel Dutch
Open, zeil- en roeisloepenrace Harlingen-Terschelling, Colin Archer Memorial Race
(Lauwersoog-Larvik), Schuttevaerrace, de 24-uurs zeilrace en Sagitta-zeilrace. Bij sommige
tochten, met name de Ronde van Texel (jaarlijks in de eerste helft van juni), wordt ook
gebruik gemaakt van het hoge tij om wadplaten over te steken. Bij de
Ronde van Texel, het grootste waterevenement, vinden de meeste nevenactiviteiten plaats
aan het strand van de Noordzeekustzone en De Hors.
Naast de vaarevenementen vinden er ook veel evenementen rond o.a. de havens van
Delfzijl, Harlingen en Den Helder plaats, met soms zeer veel publiek.
Aan het badstrand van Petten vindt jaarlijks een strandvis-evenement plaats. Jaarlijks wordt
er langs de kust van Den Helder een drijftocht georganiseerd die ook voert langs de
Razende Bol en Kaap Hoofd.
Rondvaart- en robbentochten
Deze tochten vinden vooral plaats buiten de gesloten gebieden dan wel perioden. In het
tijdelijk gesloten gebied de Blauwe Balg is aan rondvaartbedrijven een Nb-wetvergunning
afgegeven voor het bevaren van het tijdelijk gesloten gebied in de gesloten periode. De
rondvaart- en robbentochten kennen vaste vaarroutes en gebieden waar stilgelegen wordt.
Hierbij wordt er gevaren door open water en worden wadplaten soms dicht genaderd.

1.2.2

WIJZE WAAROP DE ACTIVITEITEN PLAATSVINDEN
Recreatievaart
Voor alle motorschepen in de Waddenzee geldt een maximum vaarsnelheid van 20 km/u,
uitgezonderd de hoofdvaarwegen en veerbootroutes en het bestaande snelvaargebied bij
Oudeschild (Texel). Zie kaart nr. B of 13 van de PKB Derde nota Waddenzee. Er zijn
diverse wetten en regels voor het snelvaren; de Regeling snelle motorboten Rijkswateren
1995 geeft aan waar met een grotere snelheid dan 20 km/u mag worden gevaren.
Het grootste deel van de recreatieschepen op de Waddenzee betreft zeiljachten.
Naast de reguliere vaarrecreatie is er ook sprake van boten met zeer zware motoren
(powerboats) die in en buiten de scheepvaartroutes vanuit recreatief aspect ‘wildvaren’.
’s Nachts mag niet hard gevaren worden.
Droogvallen en plaatbezoek
Droogvallen gebeurt tijdens laagwater en vindt zowel overdag als ‘s nachts plaats.
Droogvallen vindt vooral plaats in het voorjaar en de zomer. Afhankelijk van de
droogvaltijd van de precieze locatie kan het droogvallen 1-6 uur duren
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In het zomerseizoen zijn er zeekanovaarders die dan ook bij hoogwater droogblijvende
zandplaten in de Waddenzee gebruiken om hun kamp op te slaan. Dit bivakkeren kan soms
meerdere tijen in beslag nemen.

Wadlopen
In het waddengebied zijn vele wadlooporganisaties actief. Wadlopen (incl. zwerftochten en
excursies) gebeurt in de periode voor en na het tijdstip van laagwater en er wordt in het
algemeen in daglicht gelopen. Avond- en nachttochten in het donker vinden incidenteel
plaats. Het wadlopen gebeurt het gehele jaar door, maar nagenoeg geheel in de periode meioktober. De georganiseerde wadlooptochten , zwerftochten en wadexcursies vinden over
het algemeen van april tot en met begin oktober plaats vanwege de betere
weersomstandigheden in deze maanden. De vergunningshouders met grote groepen lopen
de tochten op basis van een jaarplanning. Het totaal aantal wadlopers op basis van gegevens
vergunning- en ontheffinghouders (wadlooptochten + zwerftochten) bedraagt het afgelopen
decennium rond 80.000.
Kitesurfen
Kitesurfen is verwant aan windsurfen, maar in plaats van een plankzeil wordt er voor de
voortbeweging gebruik gemaakt van een grote vlieger. De vlieger is tot ca. 14 m2 groot en
hangt op 20-30m hoogte. Kitesurfen geschiedt voornamelijk op open ondiep water.
Kitesurfen vindt in principe jaarrond plaats - met een piek in voorjaar en zomer – tussen 3
uur voor en 3 uur na hoogwater.
Overige waterrecreatie
Overige waterrecreatie heeft een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen en heeft
een piekdrukte in het zomerseizoen. Concentratie voornamelijk bij stranden en havens.
Evenementen
Het gebruik van geluidsinstallaties op de schepen is verboden en deelnemers worden
geïnformeerd over het kwetsbare karakter van het gebied. Evenementen betekenen een
tijdelijke intensivering van het aantal schepen en het aantal mensen in de betreffende
vaargeul of in en nabij de betreffende haven. In verschillende havens wordt vuurwerk
afgestoken bij de afsluiting van evenementen.
Rondvaart- en robbentochten
Diverse ondernemers organiseren rondvaarten op de Waddenzee op diverse locaties,
ondermeer om met toeristen naar een groep zeehonden op het droogvallende wad te kijken
(de zogenaamde “robbentochten”). Daarnaast worden er ook toeristen afgezet op het wad
om een klein rondje te wandelen (wadexcursie). Het aantal tochten dat jaarlijks door de vier
vergunninghouders in artikel 20-gebieden wordt uitgevoerd bedraagt ongeveer 800. Het
totale aantal rondvaart- en robbentochten is een veelvoud hiervan. De duur van de
observatie van de zeehonden bedraagt ongeveer 10-20 minuten.
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HOOFDSTUK

2

Voorwaardenkader voor
waterrecreatie
2.1

INLEIDING
Dit hoofdstuk geeft aan binnen welke kaders de waterrecreatie vrij binnen het Natura 2000beheerplan kan worden uitgevoerd, dus zonder een vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998. Allereerst komen overkoepelende uitgangspunten en
voorwaarden aan bod om menselijke activiteiten als waterrecreatie in de Waddenzee en de
Noordzeekustzone te combineren met het in stand houden of zelfs verbeteren van de
beschermde natuur (2.2), aangevuld met het zoneringsbeleid gesloten gebieden (het
zogenaamde artikel 20-beleid) in paragraaf 2.2.1). Daarnaast zijn specifieke voorwaarden
opgenomen per activiteit (2.3). Beide zijn gebaseerd op bestaand beleid van de bevoegd
gezagpartijen voor het beheerplan, incl. het vergunningenbeleid voor de
Natuurbeschermingswet en de vigerende gedragscodes. Tevens wordt kort ingegaan op
doorwerking van voorwaarden voor activiteiten, onder meer in overige regelgeving
(paragraaf 2.4). Nadere onderbouwing voor het beheerplankader waterrecreatie is te vinden
in Hoofdstuk 3.

2.2

OVERKOEPELENDE VOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN ZONERINGSBELEID
Het vertrekpunt van de bevoegd gezagpartijen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone –
en in het verlengde daarvan het gehele Waddengebied – bij het formuleren van de algemene
voorwaarden is de grondgedachte, dat recreatie en natuur samengaat in één gebied. Ook als
het daar gaat om belangrijke natuurwaarden die moeten worden beschermd. Natuur vestigt
zich waar de omstandigheden gunstig zijn. In het dynamische Waddengebied verandert dit
steeds in de loop der tijd. Zo zoeken vogels en zeehonden voortdurend zelf hun favoriete
plekken op. Echter, er blijft in de Waddenzee en Noordzeekustzone nog genoeg ruimte over
voor mensen die daar willen recreëren. Van belang is dat dit gebeurt op een manier die de
natuur ontziet.
Dit laatste is ook het hoofddoel van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee (2007). Hierin
zijn afspraken vastgelegd over het beheersbaar houden van de vaarrecreatie om verstoring
van de natuur te beperken. Specifiek gaat het om het beheersbaar maken van het recreatief
medegebruik en het ontwikkelen van duurzame vormen van vaarrecreatie. De gedragscode
voor de gebruikers van het wad (de “Erecode voor wadliefhebber”) is een goede campagne
die voortvloeit uit het Convenant.
Onderstaande voorwaarden zijn grotendeels ontleend aan de Erecode. Met het naleven
hiervan kunnen menselijke activiteiten in z’n algemeenheid heel goed samengaan met de
kwetsbare natuur in het waddengebied. Deze voorwaarden zijn::
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 Laat vogels met rust. Vermijd vooral verstoring van rustende, foeragerende en








2.2.1

broedende vogels, alsmede vogels met jongen. Ontzie grote concentraties vogels en mijd
verstoring van broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen. Houd ook uw hond daar uit
de buurt en in elk geval aan de lijn of onder appel. Als vuistregel geldt dat grote vogels
en groepen vogels meer afstand nodig hebben dan kleinere.
Laat zeehonden met rust. Blijf op afstand van zeehonden die rusten op platen, of ze daar
nu met of zonder jongen zijn. Houd ook uw hond daar ver uit de buurt en in elk geval
aan de lijn of onder appel. Ga nooit naar een zeehond toe, ook niet als deze om welke
reden dan ook zelf dichterbij zou komen.
Vermijd het produceren van hard geluid en gebruik geen onnodig felle verlichting.
Laat geen afval achter in het gebied.
Gun behalve de dieren ook de mensen in het gebied hun rust en ruimte.
Respecteer de bepalingen van de lokale (natuurterein)beheeerders.

ZONERINGSBELEID GESLOTEN GEBIEDEN (NB-WET ARTIKEL 20-BELEID)
Binnen de Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn kleinere gebieden vastgesteld die
gedurende het gehele jaar of een bepaalde periode daarvan gesloten zijn voor menselijke
activiteiten. Het afsluiten van deze ‘rustgebieden’ ter bescherming van specifieke
natuurwaarden gebeurt op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 20
(‘toegangsbeperkingsbesluiten’). De periode en de begrenzing van de gesloten gebieden zijn
aangegeven op de jaarlijkse hydrografische kaarten. Ook is aangegeven waarvoor de
gebieden zijn afgesloten. Op het water of in het veld zijn de begrenzingen van de artikel 20gebieden herkenbaar door middel van bebording en betonning/bebakening. Hierbij wordt
steeds zoveel mogelijk ingespeeld op de dynamiek van het gebied
Het art. 20-beleid wordt voortgezet in de beheerplanperiode.
Door de (natuurlijke) dynamiek van het gebied is vrijwel ieder jaar actualisatie en
aanpassing noodzakelijk van de begrenzing en de periode van afsluiting van deze
zogenaamde artikel 20-gebieden. Hierbij wordt de procedure gevolgd uit de Leidraad
artikel 20-gebieden (Ministerie van EL&I, 2009), die afstemming tussen het bevoegd gezag
(Ministerie van El&I) en betrokken maatschappelijke organisaties waarborgt. In dit proces
wordt steeds gezocht naar een goede balans tussen natuurbescherming enerzijds en de
belangen en wensen van de gebruikers in het gebied anderzijds. Met ingang van 2011 is
begonnen met twee pilots in de Waddenzee (Blauwe Balg en Simonszand), waarin specifiek
maatwerk wordt geleverd in nauw overleg met de gebruikers. Dit houdt in: nauwkeurig
nagaan waar precies en in welke periode de te beschermen natuurwaarden voorkomen,
inventariseren wat de eventuele problemen zijn van de gebruikers door de
gebiedsafsluitingen, met elkaar vaststellen wat er (in welke periode) nog wel kan en niet kan
plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld ook flexibel worden omgegaan met grenzen, door in het
veld te markeren (bebording door de beheerder) welk gedeelte van het artikel 20-gebied
daadwerkelijk is gesloten vanwege de op dat moment actuele natuurwaarden. Deze
methode is passend bij de dynamische waddennatuur.Ook worden er afspraken gemaakt,
bijvoorbeeld over monitoring van activiteiten en het naleefgedrag door gebruikers, zo
mogelijk ook met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers.
In 2009 hebben diverse belangenorganisaties de intentieovereenkomst ‘Pact van Reede’
(2009) gesloten, op basis van het Convenant Vaarrecreatie, met als doel aan te sturen op
gepast gedrag en gedeelde verantwoordelijkheid van betrokken organisaties, in plaats van
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een strakke scheiding van functies in het gebied. Dit gedachtegoed sluit goed aan op de
hierboven geschetste werkwijze waarmee in de pilots ervaring wordt opgedaan.
Algemene voorwaarden bij artikel 20-gebieden:
 Activiteiten in artikel 20-gebieden zijn binnen de gesloten periode verboden of
vergunningplichtig op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
 Het uitoefenen van niet beroepsmatige activiteiten binnen artikel 20-gebieden is
verboden. Hiervoor wordt geen vergunning verleend vanuit de premisse dat niet
beroepsmatige activiteiten niet noodzakelijkerwijs binnen deze gebieden behoeven
plaats te vinden.
 Uitzondering op voorgaande: binnen het kader van de beheerregeling Rottum kan voor
het betreden van de gebieden Rottumeroog en Rottumerplaat en het wadlopen binnen
deze gebieden een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998
worden verleend. Het totaal aantal jaarlijkse vaarbewegingen voor excursies naar
Rottum is 68, gebaseerd op 43 wadlooptochten van wadlooporganisaties en 25 excursies
van Staatsbosbeheer (Beheerregeling Rottum).
 Beroepsmatige activiteiten waarvoor het gesloten gebied moet worden bevaren of
betreden of binnen het gebied moet worden drooggevallen, kunnen voor zover deze
activiteiten noodzakelijkerwijs binnen of deels binnen deze gebieden moeten worden
uitgevoerd, worden toegestaan, echter slechts voor zover een vergunning op grond van
de Natuurbeschermingswet 19998 is verleend.
 Naast de in voorkomende gevallen op grond van de toegankelijkheidsregeling
noodzakelijke vergunning volgens de Natuurbeschermingswet 1998, is voor het
bevinden op private gronden van particulieren toestemming nodig van de eigenaar van
deze gronden.
 Het verbod om zich te bevinden in een aangewezen artikel 20-gebied geldt niet voor de
eigenaar en de gebruiker (als bedoeld in artikel 1 van de Natuurbeschermingswet 1998)
van het gebied.
 De artikel 20-gebieden zijn aangegeven op de jaarlijkse editie van de Hydrografische
kaarten van de Waddenzee. Voor het bepalen van de exacte begrenzingen van de
gesloten gebieden dient gebruik te worden gemaakt van de meest recente kaarteditie.

2.3

SPECIFIEKE VOORWAARDEN PER ACTIVITEIT
In deze paragraaf zijn de voorwaarden per waterrecreatie-activiteit opgenomen. Deze
voorwaarden zijn mede gebaseerd op bestaande gedragscodes en ontheffings- en
vergunningsvoorwaarden. Aan de hand van deze bestaande voorwaarden zijn de
activiteiten reeds getoetst in de Voortoets en de Nadere effectenanalyse. Waar nodig zijn
aanvullingen gedaan. Op basis van het gestelde wordt een groot deel van potentiële effecten
op instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Waddenzee
voorkomen.

2.3.1

RECREATIEVAART EN DROOGVALLEN
Voor alle motorschepen in de Waddenzee geldt een maximum vaarsnelheid van 20 km/u,
uitgezonderd de hoofdvaarwegen en veerbootroutes en het bestaande snelvaargebied bij
Oudeschild (Texel). Powerboats dienen zich net als andere schepen te houden aan de
geldende maximum snelheid (zie 1.2.2). Overschrijding van de maximum snelheid is niet
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toegestaan. Daarnaast zal het aspect van nautische veiligheid (Binnenvaart politie
reglement, Bpr) te allen tijde gerespecteerd moeten worden.
In de onderstaande paragraaf zijn voorwaarden genoemd die zich specifiek richten op
vaarrecreatie en droogvallen. Deze voorwaarden zijn ontleend aan de Erecode ‘Wad ik heb
je lief’ (nader toegelicht in bijlage 2).
Vermijd verstoring van rustende (hoogwatervluchtplaatsen), foeragerende en broedende
vogels.
 Ga pas van boord als foeragerende vogels zijn verdwenen.
 Zorg dat u bij opkomend water weer op tijd terug bent, zonder de vogels te verstoren.
 Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit.
 Als de eerste vogels opvliegen, dan komt u te dichtbij.
 Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar.
 Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen.
 Vaar niet te dicht langs hoogwatervluchtplaatsen.
 Ga niet ankeren bij hoogwatervluchtplaatsen. Loop rond hoogwater niet naar groepen
vogels toe.
Vermijd verstoring van rustende zeehonden
 Blijf uit de buurt van rustende zeehonden en laat ze met rust (als indicatie voor ‘wanneer
wordt een zeehond verstoord’: zie kader onder 2.4.6).
 Loop zeker nooit naar rustende zeehonden toe.
 Vaar niet dicht langs steile oevers waar zeehonden rusten.
 Ga hier niet in de buurt ankeren of droogvallen.
Voorwaarden die vanzelf spreken
 Houd uw hond aangelijnd.
 Niet aan het schip werken met verf, olie, diesel, oplosmiddelen.
 Geen harde muziek, luide radio, etc..
 Niet met onnodig motorgeweld proberen los te komen.
 Vaar zonder hoge hekgolven.
 Gebruik geen onnodige felle verlichting.
 Gooi geen afval overboord.
 Loos inhoud vuilwatertank en lenswater niet op het oppervlaktewater, maar loos dit bij
een afgiftepunt.
 Niet vliegeren.
Algemene gedragsregels
Goed zeemanschap gaat boven alles. Vaar met een actuele hydrografische kaart. Blijf uit
gebieden die gesloten zijn op grond van artikel 20 Natuurbeschermingswet en andere
regelgeving. De schipper is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn opvarenden.
Groepen groter dan 7 personen (denk aan chartervaart) mogen niet verder van hun boot
gaan dan 500 meter. Val niet te lang achter elkaar op dezelfde plaats droog: maximaal twee
of drie tijen.

2.3.2

WADLOPEN
Het uitvoeren van wadlooptochten heeft in de afgelopen jaren plaatsgevonden op grond
van provinciale wadloopverordening 1996 en het convenant wadlopen. Op grond hiervan
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zijn er vergunningen en ontheffingen verleend. Op basis van dit gebruik is in de nader
effectenanalyse (NEA) geconstateerd dat het houden van wadlooptochten geen significante
effecten veroorzaakt en derhalve opgenomen kan worden in het beheerplan.
Komende periode zal de provinciale regelgeving ten aanzien van wadlopen veranderen en
uitsluitend nog gericht zijn op veiligheidsaspecten en niet meer op de “natuuraspecten”.
Deze natuuraspecten zullen aan de orde moeten komen in onderhavig kader.
Voor het houden van wadlooptochten zal, zoals hierboven is aangegeven, een nieuwe
wadloopverordening van kracht worden. De vereisten vanuit deze verordening, zal naast
de onderhavige voorschriften en beperkingen ook van toepassing zijn voor het houden van
wadlooptochten.
Het wadlopen zal op grond van de volgende voorschriften en beperkingen kunnen
plaatsvinden.
Voorschriften en beperkingen ten aanzien van wadlooptochten, inclusief wadexcursies en
zwerftochten:
 De gids zorgt er voor dat de groep bij elkaar blijft. Uitzwermen moet worden
voorkomen..
 Het meenemen van honden is niet toegestaan.
 Geluidsapparatuur, anders dan voor communicatiedoeleinden en de veiligheid, is niet
toegestaan.
 Er mag geen afval/etensresten, papier e.d. worden achtergelaten in het gebied.
 In de broedperiode (1-4 - 15-7) worden broedkolonies op de vastelandskwelders
gemeden en van solitair broedende vogels mogen geen nesten worden verstoord en/of
vertrapt.
 In de broedperiode (15-4 – 15-7) mag de eilandkwelder op Schiermonnikoog niet worden
betreden.
 Verstoring van groepen vogels moet worden voorkomen, dit geldt zowel op de
foerageerplaatsen, de slaapplaatsen en de hoogwatervluchtplaatsen.
 Tot zeehondenligplaatsen wordt een afstand van minimaal 1500 meter in acht genomen.
 Mosselbanken mogen niet worden betreden.
 De vertrek – en aanlandinglocaties worden in overeenstemming bepaald met de
terreinbeheerder.
 Verstoring in de vastelandskwelders dient tot een uiterste te worden beperkt door:
− waar mogelijk gebruik te maken van de werkpaden van Rijkswaterstaat;
− de begroeide kwelder alleen te doorkruisen via een lijn loodrecht op de dijk;
 Voor het wadlopen in de natuureducatieve excursiegebieden (ontheffingsgebieden) zijn
locaties aangewezen. Op de onderstaande kaart zijn deze locaties weergegeven.
 Degene die wadlooptochten organiseert dient deze tochten te registreren en jaarlijks
door te geven aan het bevoegde gezag (prov. Fryslân). De registratie dient de volgende
elementen te bevatten: het aantal gehouden tochten, het aantal deelnemers per tocht en
de gelopen route.
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Afbeelding 2.1
Locaties wadexcursies
Bron: Provincie Fryslan
in Bijlage 3 is deze kaart op
A3-formaat opgenomen

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998
Het organiseren van wadlooptochten in Artikel 20-gebied Rottumeroog en bijbehorende
logistiek blijft vergunningplichtig via de Natuurbeschermingswet 1998.

2.3.3

KITESURFEN
Waddenzee
Kitesurfers mogen overdag gebruik maken van de volgende locaties:
 Westzijde veerdam Nes, gemeente Ameland (gehele jaar)
 Groene Strand, gemeente Terschelling (1-6 t/m 31-8)
 Westerzeedijk, gemeente Harlingen (1-4 t/m 31-8)
 Hoek van de Bant, gemeente Dongeradeel (1-6 t/m 30-9)
 Strandje Delfzijl (valt buiten beheerplan N2000 Waddenzee)
 Zeestrand Termunterzijl (valt buiten beheerplan N2000 Waddenzee)
 Texel Ceres (tot 3 uur voor LW en vanaf 3 uur na LW; alleen in de periode van 1 april tot
en met 30 september)
 Texel Dijkmanshuizen (tot 3 uur voor LW en vanaf 3 uur na LW; alleen in de periode
van 1 april tot en met 30 september)
In bijlage 1 is kaartmateriaal opgenomen met bovenstaande locaties. Ook de 'nieuwe'
locaties Texel-Ceres en Texel-Dijkmanshuizen en de locaties Delfzijl en Termunterzijl dienen
gemarkeerd te worden met behulp van drijfbakens.
Noordzeekustzone
In de Noordzeekustzone vindt kiten plaats op het Noordzeestrand op door de gemeenten
aangewezen plaatsen en op de Razende Bol. Er mag jaarrond gekite worden, in de praktijk
ligt de piek vooral in voorjaar/zomer.
Het is slechts op een beperkt aantal plaatsen toegestaan om te kitesurfen op het strand:
 Noord-Holland:
− Den Helder, Fort Kijkduin ter hoogte van het Torentje. Middelhoofd.
− Water ten zuidoosten van Razende Bol (buiten het Art. 20-gebied).
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2.3.4

Strandpaal 1 Zuiderhoofd strandslag Huisduinen.
Paal 3 strandslag Duinoord.
Tussen paal 5 en 6 strandslag De Zandloper.
Strandslag Groote Keeten.
Strandslag Callantsoog Noord en Zuid.
Strandslag Petten Zuid.
Paal 33,5 Bergen aan Zee.
Texel
− Van strandslag paal 17, 50 meter na het einde van het bewaakte strand, tot 50 meter
voor het bewaakte strand ter hoogte van strandslag Paal 19.
− Texel op de Noordzee bij strandpaal 9.
Vlieland
− Locaties vastgelegd in het beheerplan Vlieland.
Terschelling
− Ontheffing van de gemeente nodig om te kiten (tussen paal 9 en 11).
Ameland
− Kiten met verordening van 1 maart tot 1 november tussen paal 3 en 4, paal 8.2 en 11
en tussen paal 17.4 en paal 19. Overige deel van het jaar onbeperkt, met uitzondering
van de zones waar het verboden is te vliegeren (natuurgebieden en 1.000m van een
strandopgang).
Schiermonnikoog
− In de omgeving van paal 3 en 4.
Razende Bol
− Op Razende Bol wordt het zuidelijkste puntje gebruikt als ‘startlocatie’ voor het
kitesurfen. Om negatieve effecten op strandbroeders uit te sluiten zal ten aanzien van
kitesurfen altijd een minimale afstand van 750 m tot broedlocaties moeten worden
aangenomen. Beperking van betreding van gebieden met (potentiële) broedlocaties
tot buiten de broedperiode kan zekerheid bieden ten aanzien van effecten op
broedvogels.

OVERIGE WATERRECREATIE
Recreanten dienen zich te houden aan de maximale vaarsnelheden, dienen (periodiek)
gesloten Artikel 20-gebieden te respecteren en dienen waar mogelijk verstoring te
voorkomen. Zie paragraaf 2.4.1 voor de belangrijkste voorwaarden om verstoring te
voorkomen.
Wanneer zich nestelende vogels vestigen op een voor recreatie bestemde locatie, zoals de
kunstmatige strandjes langs het vasteland, en er verstoring kan optreden dan zullen die
locaties worden gemarkeerd c.q. afgezet en wordt voorlichting gegeven

2.3.5

EVENEMENTEN
Voor toekomstige evenementen zal de initiatiefnemer een melding moeten doen aan
bevoegd gezag (provincie) en desgevraagd een plan moeten opstellen met daarin
beschreven de precieze uitvoering van het evenement. Indien het toekomstig evenement
past binnen onderstaand voorwaardenkader, kan het evenement plaatsvinden zonder
vergunning NBwet, e.e.a. ter beoordeling van de provincie. Voor grote evenementen als
Ronde Texel en Oerol zal gezien de complexiteit vergunning Nbwet nodig blijven.
 Na melding, zonodig plan ter goedkeuring voorleggen aan bevoegd gezag (provincie)
min. 3 mnd vooraf.
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2.3.6

Er mogen geen schadelijke stoffen in de WZ/NZKZ terecht komen (denk aan vuurwerk).
Voldoende afstand houden tot broedlocaties in de broedperiode.
Niet vliegen onder de 450 m.
Voldoende afstand houden tot vogelconcentraties op HVP’s en foeragerende vogels.
Houden aan de geldende vaarsnelheid.
Rijsnelheid van auto’s en materieel op stranden e.d. beperken tot 25 km/uur en op max.
50 m van de vloedlijn.
Beperking equivalent geluidsniveau tot 45 dB(A), gemeten op een hoogte van 5 meter.
Zonodig monitoring en evaluatie van het evenement binnen 1 maand te rapporteren aan
het bevoegd gezag ( de provincie).

RONDVAART- EN ROBBENTOCHTEN
Gedragsregels, specifiek ter voorkoming van verstoring van de zeehonden:
 Rond Artikel 20-gebieden trachten om maar met één rondvaartschip tegelijkertijd
aanwezig te zijn.
 Geluidsapparatuur alleen gebruiken voor communicatiedoeleinden en veiligheid.
 De rustplaatsen van zeehonden mogen alleen zodanig benaderd worden door de
rondvaartboot dat de zeehonden niet verstoord worden. Dit betekent dat voorkomen
moet worden dat:
− de zeehonden in het water vluchten.
− de mogelijke vluchtroute van de zeehonden naar open water geblokkeerd wordt of
dreigt te worden.
− de opvarenden van het excursieschip lawaai maken (luid praten, schreeuwen, muziek
en/of gsm) en veel en/of plotseling bewegen (rennen, armbewegingen etc.).
WANNEER WORDT EEN ZEEHOND VERSTOORD?
Als indicatie van verstoring van de zeehonden gelden de volgende vuistregels:
1. de kop omhoog richten en de bron van onrust proberen te lokaliseren;
2. zich naar de waterkant keren en er naartoe schuifelen;
3. te water gaan.
Punt 2 wordt als verstoring gezien in de zin van het gestelde en moet zeker worden voorkomen.
Punt 3, het te water gaan van de zeehonden, wordt beschouwd als een ernstige verstoring en kan
leiden tot handhaving. Vooral de aanwezigheid van een zeehond met een jong dient tot grote
voorzichtigheid en grotere afstand te leiden.

 Voor het overige (anders dan ‘bezichtigingen vanaf een schip’) geldt dat



vogelconcentraties en rustende zeehonden niet verstoord mogen worden. Daarbij dient
voldoende afstand tot de vogels en zeehonden te worden gehanteerd
Registreren door de gebruikers van het aantal robbentochten, met locatie en datum, met
jaarlijkse opgave aan de provincie.

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998
Het organiseren van rondvaart- en robbentochten in Artikel 20-gebied Blauwe Balg blijft
vergunningplichtig.
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2.3.7

BIVAKKEREN OP ZANDPLATEN
Recreanten dienen (periodiek) gesloten Artikel 20-gebieden te respecteren en dienen waar
mogelijk verstoring te voorkomen (niet bivakkeren op of nabij hoogwatervluchtplaatsen van
vogels). Verblijf op een ‘puntlocatie’, d.w.z. niet uitzwerven over de zandplaat, voorkomt
veel verstoring. Indien bivakkeren op een ‘puntlocatie‘ mogelijk is, dient deze locatie te
worden bepaald en zo nodig gemarkeerd in overleg met de beheerder en
kanovereniging(en). Zie paragraaf 2.4.1 voor de belangrijkste voorwaarden om verstoring te
voorkomen.

2.4

DOORWERKING O.A. IN OVERIGE REGELGEVING
De algemene voorwaarden voor natuurbescherming (zie 2.2) en de voorwaarden bij de
artikel 20-gebieden (zie 2.2.1) kunnen worden doorvertaald en/of omgezet in regelgeving
van provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen en natuurterreinbeheerders.
Hiertoe kunnen deze organisaties verschillende instrumenten gebruiken. Te noemen zijn:
provinciale Milieuverordening, provinciale Wadloopverordening, Algemene Plaatselijke
Verordening (APV), Binnenvaart Politiereglement (BPR), recreatieverordening. Via de
gemeentelijke APV-en is het ook mogelijk om specifieke activiteiten te zoneren mede vanuit
het oogpunt van het natuurbelang. Daarnaast kunnen nog toegangsverboden al of niet
vanuit het belang van natuurbescherming door rechthebbenden van gronden worden
ingesteld op grond van het Wetboek van Strafrecht (artikel 461 Wetboek van Strafrecht).
Ten slotte kunnen voorwaarden voor natuurbescherming hun doorwerking vinden in
convenanten tussen overheden of terreinbeheerders met belangenorganisaties. Een
belangrijk voorbeeld voor het Waddengebied is de Erecode voor Wadliefhebbers.
Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en communicatie wordt een
en ander vastgelegd, praktisch zichtbaar gemaakt en uitgedragen aan het publiek.
Monitoring is een belangrijk instrument om ontwikkelingen te volgen en daadwerkelijk te
kunnen evalueren.
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HOOFDSTUK

kader
3.1

3

Onderbouwing van het

INLEIDING
In het voorgaande hoofdstuk is het beheerplankader voor waterrecreatie beschreven. In dit
hoofdstuk is de onderbouwing en motivatie van die voorwaarden vastgelegd.

3.2

NATURA 2000-DOELEN WAAROP DE ACTIVITEIT EFFECT KAN HEBBEN
Bij de verschillende genoemde recreatieve activiteiten treden de hieronder genoemde
effecten op. De genoemde effecten kunnen een negatief effect hebben op de Natura 2000doelen:
 Verstoring door geluid.
 Verstoring door licht.
 Verstoring door zicht (silhouetwerking).
 Bodemberoering.
In onderstaande paragrafen zijn tabellen opgenomen waarin globaal is aangegeven op
welke wijze recreatie een effect kan hebben op de instandhoudingsdoelen van de
Waddenzee en de Noordzeekustzone. In de Nadere Effectenanalyse is per activiteit nader
bepaald welke effecten een activiteit naar verwachting heeft op de instandhoudingsdoelen.

3.2.1

WADDENZEE

Tabel 3.1

Verstoring
door geluid

Verstoring
door licht

Verstoring
door zicht

Bodemberoering

Effecten van recreatie op de

doel.

H1110_A

Permanent overstroomde zandbanken_A

0

0

0

X

Bron: Effectenindicator

H1140_A

Droogvallende platen

0

0

0

X

H1310_A

Zilte pionierbegroeiingen_A

0

0

0

X

H1310_B

Zilte pionierbegroeiingen_B

0

0

0

X

H1320

Schorren met slijkgras

0

0

0

X

H1330_A

Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

0

0

0

X

H1330_B

Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

0

0

0

X

H2120

Witte duinen

0

0

0

X

H1095

Zeeprik

0

0

0

0

H1099

Rivierprik

0

0

0

0

instandhoudingsdoelen van
de Waddenzee. 0=geen
effect op doel, X=effect op
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3.2.2

H1103

Fint

0

0

0

0

H1364

Grijze zeehond

X

X

X

0

H1365

Gewone zeehond

X

X

X

0

A063

Eidereend (b)

0

X

X

0

A082

Blauwe Kiekendief (b)

X

X

X

X

A132

Kluut (b)

X

X

X

X

A137

Bontbekplevier (b)

X

X

X

0

A138

Strandplevier (b)

X

X

X

0

A191

Grote Stern (b)

0

X

X

X

A193

Visdief (b)

0

X

X

0

A194

Noordse Stern (b)

0

X

X

X

A195

Dwergstern (b)

0

X

X

X

A222

Velduil (b)

X

X

X

X

A005

Fuut

0

X

0

0

A017

Aalscholver

0

X

X

0

A037

Kleine zwaan

0

X

X

X

A052

Wintertaling

0

X

X

0

A053

Wilde eend

0

X

X

0

A054

Pijlstaart

0

X

X

0

A062

Toppereend

0

X

X

0

A063

Eidereend

0

X

X

0

A070

Grote zaagbek

0

X

X

0

A130

Scholekster

0

X

X

0

A140

Goudplevier

0

X

X

X

A142

Kievit

0

X

X

0

A143

Kanoet

0

X

X

0

A161

Zwarte ruiter

0

X

X

0

A169

Steenloper

0

X

X

0

A197

Zwarte Stern

0

X

X

X

NOORDZEEKUSTZONE

Verstoring
door geluid

Verstoring
door licht

Verstoring
door zicht

Bodemberoering

Tabel 3.2

0=geen effect op doel,

H1110_B

Permanent overstroomde zandbanken_B

0

0

0

X

X=effect op doel.

H1310_A

Zilte pionierbegroeiingen_A

0

0

0

X

Bron: Effectenindicator

H1310_B

Zilte pionierbegroeiingen_B

0

0

0

X

H1330_A

Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

0

0

0

X

H2110

Embryonale duinen

0

0

0

X

H2190_B

Vochtige duinvalleien

0

0

0

X

H1351

Bruinvis

X

X

X

0

H1364

Grijze zeehond

X

X

X

0

H1365

Gewone zeehond

X

X

X

0

Effecten van recreatie op de
instandhoudingsdoelen van
de Noordzeekustzone.
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A137

Bontbekplevier (b)

X

X

X

X

A138

Strandplevier (b)

X

X

X

X

A195

Dwergstern (b)

0

X

X

X

A001

Roodkeelduiker

0

X

X

0

A002

Parelduiker

0

X

X

0

A017

Aalscholver

0

X

X

0

A048

Bergeend

0

X

X

0

A062

Toppereend

0

X

X

0

A063

Eidereend

0

X

X

0

A065

Zwarte Zee-eend

0

X

X

0

A130

Scholekster

0

X

X

0

A132

Kluut

X

X

X

X

A137

Bontbekplevier

X

X

X

0

A141

Zilverplevier

0

X

X

0

A143

Kanoet

0

X

X

0

A144

Drieteenstrandloper

0

X

X

0

A149

Bonte Strandloper

0

X

X

0

A157

Rosse Grutto

0

X

X

X

A160

Wulp

X

X

X

0

A169

Steenloper

0

X

X

0

A177

Dwergmeeuw

0

X

X

0

3.3

EFFECTEN VAN DE ACTIVITEIT OP DE INSTANDHOUDINGSDOELEN

3.3.1

RECREATIEVAART
Recreatievaart zorgt door geluid en silhouetwerking voor verstoring van op open water
foeragerende vogels en zeehonden. Voor vogels die van schelpdierbanken afhankelijk zijn
(Toppereend en Eidereend) liggen de voedselgronden op relatief vaste locaties. Bij deze
schelpdierbanken vindt echter geen verstoring door pleziervaart plaats: deze liggen vrijwel
alle in voor recreatievaart gesloten gebieden. Wanneer de gedragscode wordt nageleefd en
het art. 20-beleid niet wordt overtreden kan er geen sprake zijn van wezenlijke effecten. In
de praktijk blijkt dat foeragerende vogels nauwelijks reageren op voorbijvarende
zeilschepen en zelden op de vleugels gaan. Incidentele verstoring door bijvoorbeeld
snelvarende speed- en motorboten waarvan de bestuurders zich niet aan de codes houden
treedt wel op. In de huidige situatie wordt het effect hiervan als beperkt ingeschat.
In de Noordzeekustzone is het effect van pleziervaart op habitattypen uit te sluiten.
Schelpdierbanken liggen hier buiten bereik van schepen.

3.3.2

DROOGVALLEN
Op de locatie waar de boot droogvalt en vlak daaromheen kan een beperkte mate van
verstoring optreden. Rond de boot wordt niet door vogels gefoerageerd. Incidenteel kan er
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(onbedoelde) verstoring voorkomen door geluid (roepende opvarenden) en silhouetwerking
(bijvoorbeeld te dicht naderen van groepen vogels, onverwachte bewegingen). Bij
verstoringen gaat het vrijwel uitsluitend om overtredingen van de Erecode (betreden van
gesloten gebied, loslopende honden). Wanneer men zich aan de Erecode houdt is de
verstoring beperkt.

3.3.3

WADLOPEN
Effecten op habitattype H1140 (Droogvallende platen) is beperkt. Er vindt betreding plaats
waardoor bodemdieren gedood en/of verstoord worden, maar dit is over een beperkte
oppervlakte. Grotere mosselbanken worden zo veel mogelijk gemeden. Voor de
habitattypen Atlantische schorren (H1330), Schorren met slijkgras (H1320) en Zilte
pionierbegroeiingen (H1310) geldt min of meer hetzelfde. Er vindt betreding plaats, maar
veelal over vaste routes met een beperkte oppervlakte betreding. Het effect van wadlopen
op Atlantische schorren is zeer gering, omdat de betrede oppervlakte zeer gering van
omvang is. Men loopt over gronddammen en niet kris kras over de kwelder.
Kwaliteitskenmerken als onderdeel van habitattype H1140A , zoals schelpdierbanken en
zeegrasvelden worden in principe niet betreden (hoogst incidenteel worden
schelpdierbanken betreden).
Doordat de Wadtochten tijdens laag water worden gehouden worden vogels die op de
wadplaten foerageren (vooral steltlopers) verstoord tot circa 500 meter (Jongbloed et al.,
2009 en Krijgsveld et al., 2008). Ook eenden die langs de kust en plaatranden rusten of
foerageren, worden verstoord. De verstoring van foeragerende of rustende vogels op
kwelders en wadplaten zal per keer enkele minuten bedragen, waarbij na enige tijd na
passage van de wadlopers de oude situatie weer terugkeert. Hierbij is de frequentie van de
passerende wadlopers van groter belang dan de groepsgrootte: bij een hogere frequentie
zijn potentiële foerageerlocaties vaker en langer verstoord en daarmee een groot deel van de
tijd minder geschikt. Ook kleinschalige wadloopactiviteit heeft door de aard van de praktijk,
regelmatig en dicht bij de oevers, een verstorend effect op foeragerende vogels
(verminderde foerageertijd). Er is dus tijdelijk sprake van verminderde voedselopname of
rust. Maar doordat er vooral vaste wadlooproutes en excursielocaties worden aangehouden,
waarbij wordt aangenomen dat individuele kustbewoners ook relatief vaste locaties
gebruiken, zal dit geen merkbare gevolgen hebben voor de fitness van de vogelpopulaties.
De verstoorde oppervlakte foerageergebied is klein ten opzichte van het totale beschikbare
foerageergebied. Tijdens het broedseizoen kunnen op de kwelders broedende vogels
verstoord worden. Echter, dit is ook minimaal door de vaste ‘doorsteekroutes’ op de
kwelders en de voorschriften uit het Convenant Wadlopen.

3.3.4

KITESURFEN
Zolang de activiteit alleen beoefend wordt op de daartoe aangewezen plaatsen treden
weliswaar lokaal storingsfactoren op, maar door de beperkte oppervlakte en geringe
overlap met het voorkomen van de vogels, en mede door de gebieds- en tijdsbeperking voor
deze activiteit, zijn negatieve effecten klein. Negatieve effecten op de realiseerbaarheid van
de instandhoudingsdoelen zijn niet te verwachten.
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3.3.5

OVERIGE WATERRECREATIE
Waterrecreatie zorgt voor verstoring van op open water foeragerende vogels. Door de grote
mobiliteit van de meeste van deze soorten zijn er mogelijk grote effecten op individueel
niveau, maar effecten op populatieniveau zijn beperkt doordat de verstoorde oppervlakte
klein is ten opzichte van de totale oppervlakte rust- en foerageergebied. Door gewenning en
mobiliteit van de vogels zijn de effecten op de populatie beperkt.
Voor vogels die van schelpdierbanken afhankelijk zijn (Toppereend en Eidereend) liggen de
voedselgronden op relatief vaste locaties. Bij deze schelpdierbanken vindt echter geen
verstoring door waterrecreatie plaats: deze liggen vrijwel alle in voor recreatie gesloten
gebieden. Wanneer de gedragscode wordt nageleefden het art. 20-beleid niet wordt
overtreden zal er geen sprake zijn van wezenlijke effecten.

3.3.6

EVENEMENTEN
Vogels van open water kunnen door evenementen worden verstoord op hun foerageer- of
rustlocaties. De verstoring duurt enkele minuten tot enkele uren en komt meerdere keren
per jaar – vooral in de zomerperiode – op verschillende plaatsen in de Waddenzee voor. De
verstoring heeft gevolgen voor de individuele foerageertijd, maar effecten op
populatiefitness worden niet verwacht.
Uit waargenomen vluchtgedrag bij onderzoeken naar effecten van vuurwerk op
natuurwaarden in Zeeland (Van Apeldoorn & Smit, 2006), kan worden afgeleid dat op het
wad foeragerende vogels op een afstand van 2.800m (en verder) sterk worden verstoord
door vuurwerk. Hierbij kan worden aangenomen dat vogels in een omtrek van ongeveer 3
km rond de haven van Delfzijl eenmaal per jaar zal opschrikken, maar snel (orde van uren)
zal kunnen terugkeren.

3.3.7

RONDVAART- EN ROBBENTOCHTEN
De rondvaart- en robbentochten verlaten geregeld de vaargeulen en naderen daarbij
drooggevallen wadplaten. Vasthoudend aan de gedragscode (voorwaarden) , wordt hierbij
in de regel voldoende afstand gehouden voor het waarborgen van de rust op de
zeehondenbanken. Bij de tochten worden vogels van open water en foeragerend langs de
plaatranden verstoord.

3.3.8

BIVAKKEREN OP ZANDPLATEN
Bivakkeren op zandplaten komt regelmatig voor en zorgt voor verstoring van op
hoogwatervluchtplaatsen rustende Kanoet en Scholekster. De verstoring heeft vooral effect
op de verteer- en rusttijd en dus op de fitness van de individuen. Zij zullen daarvoor een
alternatieve locatie zoeken. Na de verstoring zal na enige tijd herstel optreden.
Doordat de belangrijkste gebieden rond hoogwater en/of tijdens het broedseizoen gesloten
zijn (Art. 20-gebieden) en/of verblijven op een geschikte puntlocatie, zal overlap met en dus
effect op overtijende vogels en eventuele broedvogels als sterns en plevieren klein zijn.
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3.4

MOTIVERING VOOR DE VOORWAARDEN
Om effecten op de instandhoudingsdoelen te beperken zijn generieke en/of specifieke
voorwaarden te stellen. Generieke voorwaarden die te stellen zijn, zijn:
 Algemene voorwaarden ten aanzien van vogels en zeehonden en om verstoring en/of
vervuiling tegen te gaan.
 Maximale vaarsnelheden.
 Voorwaarden t.a.v. pleziervaart en droogvallen.
 Voorwaarden t.a.v. wadlopen.
 Kitesurfen beperken tot gebieden waar dit expliciet is toegestaan.
 Voorwaarden ten aanzien van rondvaart- en robbentochten.
 Afsluiting gebieden ex Artikel 20 Nb-wet.
Specifieke voorwaarden die genomen kunnen worden zijn:
 Zonering van de activiteit in ruimte en/of tijd ten behoeve van (potentieel) broedgebied
voor strandbroeders.
 Zie hoofdstuk 2 voor de invulling van de hier gehanteerde voorwaarden.
Verstoring
door geluid

Verstoring
door licht

Verstoring
door zicht

Bodemberoering

Tabel3.3

Algemene voorwaarden

x

x

x

x

Maximale vaarsnelheden

x

-

x

-

Voorwaarden t.a.v. pleziervaart en droogvallen

x

x

x

x

Voorwaarden t.a.v. wadlopen

x

-

x

x

Begrenzen kitesurfgebieden

-

-

x

x

Voorwaarden t.a.v. robbentochten

x

-

x

x

Artikel 20-gebieden

x

x

x

x

Generieke en specifieke
voorwaarden om effecten te
beperken
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BIJLAGE

1

Kitesurflocaties Waddenzee en Razende Bol
Westzijde veerdam Nes, gemeente Ameland
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Groene Strand, gemeente Terschelling
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Westerzeedijk, gemeente Harlingen
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Hoek van de Bant, gemeente Dongeradeel
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Texel Ceres en Dijkmanshuizen, gemeente Texel

Strandjes Delfzijl en Termunterzijl
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Razende Bol
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BIJLAGE

2

Toelichting Erecode voor Wadliefhebbers
De informatie uit deze bijlage is ontleend aan ‘Ik pas op het Wad’, toelichting op de Erecode
voor Wadliefhebbers2.
Vogels
Vogels foerageren doorgaans vlakbij de waterlijn, de grens tussen land en water. De bodem
is daar zacht en schelpen en ander voedsel kunnen eenvoudig uit de bodem opgepikt
worden. Als het water lager komt te staan is het veel moeilijker om voedsel uit de bodem te
halen. Dan zoeken de vogels verderop hun voedsel, bij de waterlijn die zich inmiddels heeft
verplaatst. Als u van boord gaat en de laagwaterlijn passeert, verstoort u dus veel vogels bij
het foerageren. Wacht even voor u van boord gaat, de waterlijn verplaatst zich met het
zakken van het water en de vogels volgen de waterlijn. U kunt daarna gerust van boord
zonder de vogels te verstoren. Als een groep uitwaaiert is de kans veel groter dat onbedoeld
iets op het Wad wordt verstoort dan wanneer de groep bij elkaar blijft. Dat geldt vooral voor
grote groepen. Als vogels schrikken van menselijke aanwezigheid stoppen ze met hun
bezigheden, zoals eten, veren poetsen, slapen. Als vogels opvliegen, zijn ze zo erg
geschrokken dat ze nog maar één uitweg zien: wegwezen. Dan zijn ze dus behoorlijk
verstoord en kunnen ze niet meer doen wat ze op dat moment nodig hebben: eten of rusten.
Zeker als het om een groep vogels gaat, bent u dus te dichtbij gekomen. Ziet u dus een grote
groep vogels, bewaar dan voldoende afstand. In algemeenheid kunt u zeggen: hoe groter
een vogel, des te eerder is hij verstoord. Een grote vogel heeft meer tijd nodig om weg te
komen, is minder flexibel en zal dus eerder reageren op menselijke aanwezigheid. Kleine
vogels kunt u doorgaans wat dichter naderen voordat ze opvliegen. Blijf dus wat verder
weg van grote vogels, zoals bijvoorbeeld de wulp en de lepelaar. Als een vogel zit te
broeden of een jong bij zich heeft, wil die niet verstoord worden. Als dat toch gebeurt, dan
laat hij het nest of zijn jong in de steek en is het risico groot dat een roofvogel zijn kans
schoon ziet om een lekker hapje te gaan halen. Dat gebeurt af en toe van nature ook, maar
laten wij daar niet de oorzaak van zijn. Bij hoogwater zitten veel vogels uit te rusten op
zogeheten Hoogwatervluchtplaatsen (HVP). Die rust hebben zij nodig om voedsel te
verteren, hun kleed te poetsen en op te vetten. Tijdens hoogwater moet je dus niet naar zo’n
HVP toe lopen en zeker niet er door heen lopen. Ook het ankeren nabij een HVP is
verstorend voor de rustende vogels. Als ze door een verstoring moeten opvliegen, verstoken
zij energie die ze later nodig hebben voor hun lange vlucht naar hun overwinter-plek,
bijvoorbeeld in Afrika. Blijf dus uit de buurt van een HVP, zeker bij hoogwater.
Zeehonden
Zeehonden zijn ongeveer tweederde van hun tijd aan het zwemmen en jagen. Daarna
hebben ze rust nodig. Gun hen die rust en verstoor ze niet als ze op een bank liggen, dus
loop er niet naar toe. Zeehonden liggen het liefst uit te rusten op een steile bank. Als er dan
onraad dreigt, kunnen ze snel te water, waar ze zich veiliger voelen dan op het land. Het is
heel verleidelijk daar dicht langs te varen, er te gaan ankeren of droog te vallen. Laat ze met
rust en bekijk het op een afstand. Hoe groot die afstand moet zijn is niet in algemeenheid te

www.ikpasophetwad.nl/Erecode
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zeggen. Er zijn plaatsen waar de zeehonden gewend zijn geraakt aan scheepvaart. Maar als
ze hun kop opsteken, is het een indicatie dat u te dichtbij komt.
Wat vanzelf spreekt
Een hond op het Wad? Houd hem altijd aangelijnd, want een hond speelt graag met vogels.
Er zijn (vrijwel) geen honden die pal naast hun baasje blijven lopen als ze zoveel ruimte
ervaren en dan ook nog eens met vogels kunnen gaan spelen. Houd uw hond aangelijnd,
ook als voorbeeld voor andere hondenbezitters. Het werken met verf, olie of andere
chemische middelen heeft altijd het risico in zich dat er wat gemorst wordt. In een haven, op
het water en zeker op het Wad is dat erg schadelijk voor de natuur ter plaatse. Hoe
kwetsbaarder de natuur, des te groter het schadelijke effect. En het Wad is een kwetsbaar
natuurgebied. Dus werk nooit met chemische middelen op het Wad. Met harde muziek of
een te luide marifoon verstoort u niet alleen de natuur, maar ook andere recreanten op het
Wad. Voorkom deze hinder door de geluidssterkte terug te brengen. Het zelfde geldt voor
de verlichting, dimmen dus. Hard varen is op het Wad niet toegestaan. Varen met veel
motorvermogen veroorzaakt veel lawaai, maar ook hoge hekgolven. Onnodig, want als je
even geduld hebt neemt het tij je mee en gaat het met de helft minder diesel. Ook loskomen
met veel motorgeweld is vaak onnodig: wacht nog even tot het water verder gestegen is en
je vaart zo maar weg. En je laat geen kuilen in de Wadbodem achter. Wat veel mensen (nog)
niet weten is, dat vogels enorm schrikken van een vlieger. Ze denken namelijk dat het een
grote roofvogel is. Ze vliegen op, verlaten hun voedselgebied of hun rustplaats en komen er
voorlopig niet meer terug.
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Kaart wadlopen
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