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5.1 Zuurstofloos
sedimentoppervlak
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J. van Beusekom 

5.1.1 Zwarte vlekken 

Het QSR van 1993 bevatte een uitvoerige inleiding
tot de planktonische- en bentische bacteriën in de
Waddenzee. Bacteriën spelen een belangrijke rol in
de kringloop van organisch materiaal, zowel via re-
mineralisatie van organisch materiaal als via pro-
ductie van koolstof. Remineralisatie in het sedi-
ment geschiedt zowel anaëroob als aëroob. In de
bovenste, aërobe laag, die in dikte varieert van
tienden van millimeters tot enige centimeters, is
zuurstofademhaling verantwoordelijk voor zo’n
80% van de totale energieomzet (Freitag, 1997). In
de zuurstofloze laag wordt sulfaat omgezet in H2S,
dat zich als FeS aan ijzer bindt. Deze laatste stof
veroorzaakt de zwarte kleur van deze laag.

Sinds het midden van de jaren tachtig worden
vlekken met zwarte, zuurstofloze sedimentopper-
vlaktelagen gemeld, vooral op zandige sedimenten
in het Nedersaksische deel van de Waddenzee (Kol-
be, 1995; Farke, 1997). Höpner & Michaelis (1994)
hebben de onderzoeken naar de fenomenologie en
de oorzaken van zwarte vlekken opnieuw bestu-
deerd. Een algemene toename van de toevoer van
organisch materiaal naar het sediment en een
daarop volgende afname van de dikte van de zuur-
stofhoudende laag kon niet worden bevestigd (zie
ook Michaelis, 1997). Wel kon worden aangetoond
dat in het algemeen het begraven van organisch
materiaal (vooral macroalgen) verantwoordelijk is
voor het optreden van zwarte vlekken. Het ver-
schijnsel zelf is niet nieuw maar een dergelijke om-
vang is niet eerder beschreven. Die omvang houdt
waarschijnlijk verband met de toegenomen dicht-
heid van algen, vooral macroalgen maar mogelijk
ook planktonische algen (zie ook paragraaf 5.5).

5.1.2 Zwarte gebieden

In het voorjaar van 1996 werden opeens grote
zuurstofloze sedimentgebieden waargenomen in
het Oostfriese deel van de Nedersaksische Wadden-
zee. Tegen eind mei was een gebied van 24 km2 in
de kustwateren zuurstofloos geworden en op 12 ju-
ni had het zuurstofloze gebied een omvang van
36 km2 bereikt (Michaelis, 1997). De zuurstofloze
omstandigheden in het sedimentoppervlak gingen
gepaard met massale sterfte van het benthos.

Volgens Bakker (1997) en Ærtebjerg (1997) ver-

schilde de toestand van de Nederlandse en Deense
Waddenzee niet sterk ten opzichte van voorgaande
jaren. In het oostelijk deel van de Nederlandse
Waddenzee was een gebied met kleine zwarte vlek-
ken onderzocht. Op grond van sulfideprofielen kon
een bron in het sediment, bijvoorbeeld algen of
Kokkels (Cerastoderma edule) de oorzaak zijn van
het gebrek aan zuurstof. In de Deense Waddenzee
waren de aangetroffen zwarte vlekken waarschijn-
lijk veroorzaakt door het rondstappen van vogels.

Tijdens een ad hoc workshop werd een schema
(Figuur 5.1) ontwikkeld met een hypothetische cas-
cade van gebeurtenissen die leiden tot het ontstaan
van zwarte vlekken (CWSS, 1996). In het navolgen-
de zullen de diverse onderdelen van dit schema
worden besproken.

5.1.3 Weersomstandigheden

Qua gemiddelde temperatuur was de winter van
1995/96 op acht na de koudste in een serie van
honderd (Becker, 1997). Het was wel een uitzonder-
lijk droge en zonnige winter. De temperatuur van
het water lag in februari 4.5 0C onder het gemiddel-
de, een extreme afwijking. Het water bleef tot juni
koud. De plotselinge hoge temperatuur van de lucht
in juni had geen directe invloed op de temperatuur
van het water. Becker (1997) wees er ook op dat
volgens berekeningen met computermodellen er een
overwegend noordwaartse oppervlaktestroming en
een complementaire zuidwaartse dieptestroming
was. Het is aannemelijk dat deze omstandigheden
opwerveling van nutriënten hebben bevorderd.

5.1.4 De rol van Coscinodiscus
concinnus bloei

Dahlman & Nies (1997) stelden dat de grote hoe-
veelheid zwarte vlekken was veroorzaakt door de
instroming van organisch materiaal vanuit de Duit-
se Bocht, materiaal dat was geproduceerd door een
enorme bloei van de diatomee Coscinodiscus con-
cinnus. Onder bepaalde omstandigheden produ-
ceert deze soort olie met n-C14 en n-C16 vetzuren.
Op 22 mei was door een satelliet een olievlek waar-
genomen ten noorden van de Oostfriese eilanden.

Elbrächter (1997) verklaarde dat de Coscinodis-
cus bloei in de Duitse Bocht al eind maart was op-
getreden, vroeger dan gemiddeld. Volgens Liebezeit
(1997) werd begin maart ook een bloei waargeno-
men in de Otzumer Balje. Volgens Michaelis (1997)
werden er veel observaties gedaan van olieachtig
water in de zeegaten tussen de eilanden en van
oliefilm op platen. Michaelis (1997) wees ook op de
zeer lage nitraatconcentraties en op een vier
maanden durende periode met een hoog zoutge-
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halte (32-35 psu), wat wijst op de aanwezigheid
van een betrekkelijk stabiele massa zeewater nabij
de kust. Daardoor waren de voorwaarden voor het
ontstaan van een bloei van  Coscinodiscus concin-
nus, een open-water soort, aanwezig. Tevens heb-
ben de hierboven genoemde opwerveling en moge-
lijkerwijs een lage troebelheid de ontwikkeling van
Coscinodiscus concinnus gestimuleerd.

Hickel (1997) benadrukte het belang van algen-
bloei in de Noordzee voor de instroom van orga-
nisch materiaal in de Waddenzee. In geval van oos-
telijke winden kunnen zich ten noorden van de
Oostfriese eilanden geconcentreerde bloeien ont-
wikkelen. Delen van deze bloeien kunnen de Wad-
denzee binnenkomen in de vorm van fijn detritus.
Hij benadrukte ook dat eutrofiëring van de Wad-
denzee voornamelijk geschiedt als gevolg van de
import van organisch materiaal vanuit het kustge-
bied van de Noordzee (zie ook paragraaf 5.2).

5.1.5 Organisch materiaal en
nutriënten

In de onderhavige periode waren de nitraatconcen-
traties vrij laag vanwege de lage rivierafvoer en de

aanwezigheid van een zeer mariene watermassa
(Liebezeit, 1997; Michaelis, 1997). Delafontaine &
Flemming (1997a) hebben de resultaten gepubli-
ceerd van onderzoeken naar de aanwezigheid van
organische koolstof- (particulate organic carbon;
POC) en stikstofdeeltjes (particular organic nitr-
ogen; PON) in sedimenten. Zij concludeerden dat de
niveaus goed correspondeerden met de niveaus die
over een periode van 60 jaar in hetzelfde gebied
voor vergelijkbare sedimentklassen zijn gevonden.
POC en PON zijn echter misschien niet de beste in-
dicatoren voor toegenomen omzetting van orga-
nisch materiaal. Manuels & Postma (1974) hebben
aangetoond dat het grootste deel van het orga-
nisch materiaal in het zwevend stof in de Wadden-
zee niet is gerelateerd aan levend organisch mate-
riaal.

Volgens Michaelis (1997) zijn er sinds 1976 geen
significante langetermijnveranderingen waargeno-
men in de dikte van de zuurstofhoudende laag in
permanente proefvakken nabij Norderney. Van Ber-
nem (pers. comm.) heeft een vermindering van de
zuurstofhoudende laag vastgesteld op enige platen
ten zuiden van Baltrum waarvan sinds 1990 regel-
matig monsters waren genomen.
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5.1.6 Zwarte vlekken uit eerdere jaren

Ebenhöh (1997) heeft op basis van berekeningen
met computermodellen de conclusie getrokken dat,
na overschrijding van een drempelwaarde, verdere
instroom van organisch materiaal leidt tot een ster-
ke toename van de H2S-productie. Na herhaaldelij-
ke instroom van organisch materiaal kan regenera-
tie jaren duren, wat volgens hem ligt aan uitputting
van de ijzervoorraad.

Volgens Höpner en van Bernem (1997) bevinden
de zwarte gebieden zich in gebieden waar in voor-
gaande jaren zwarte vlekken zijn opgetreden. Höp-
ner benadrukte echter dat deze zwarte vlekken niet
de kernen waren van waaruit de zwarte gebieden
zich hadden uitgebreid. Van Bernem (1997) stelde
dat de Coscinodiscus olie het effect van reeds aan-
wezige zwarte vlekken versterkte. Dit zou de vlekki-
ge structuur van de percentages dode dieren in het
sediment kunnen verklaren.

5.1.7 Historische verslagen

Er bestaan verscheidene historische verslagen van
vergelijkbare gebeurtenissen. Michaelis (1977)
heeft verslag gedaan van massale sterfte van Kok-
kels en andere ongewervelde dieren in hetzelfde
gebied in de zomer van 1976. Dit gebeuren ging ge-
paard met de aanwezigheid van een Coscinodiscus
concinnus bloei en zuurstofloze gebieden.

Delafontaine en Flemming (1997b) verwijzen
naar een Coscinodiscus olievlek midden in de
Noordzee die in 1952 door Grøntved is gemeld. Van
Bennekom et al. (1975) noemen een ’massale bloei’
van de diatomee Coscinodiscus concinnus in de Ne-
derlandse kustwateren in 1849, waarna een derge-
lijke bloei niet meer is gerapporteerd tot het mid-
den van de jaren zestig, ruim een eeuw later.

Roskam (1970) heeft een uitgebreide beschrij-
ving gegeven van een Coscinodiscus concinnus
bloei langs de Nederlandse kust in mei en juni
1964. Als gevolg van lang aanhoudende oostelijke
winden en een oppervlaktestroming van de kust af
werden de diatomeeën naar de Waddenzee ge-
voerd, waar ze anaërobe omstandigheden veroor-
zaakten die resulteerden in de vorming van H2S en
sterfte in het benthos. Gieskes (1973) heeft verslag
gedaan van een massaal afsterven van Coscinodis-
cus concinnus aan de Nederlandse Noordzeekust in
1972. Naar het oordeel van Beukema (1986) waren
deze twee gebeurtenissen het gevolg van zeer bij-
zondere meteorologische omstandigheden. Beide
gebeurtenissen gingen gepaard met een hoog zout-
gehalte en geringe troebelheid in de kustwateren,
veroorzaakt door een uitzonderlijk lage afvoer van
rivierwater in de voorafgaande winter.

5.1.8 Conclusies

Een retrospectieve analyse van de omstandigheden
van het gebeuren in combinatie met een vergelij-
king met historische verslagen, leidt tot de verkla-
ring, als meest plausibele, dat de zwarte gebieden
in de lente van 1996 het gevolg waren van een uit-
zonderlijke samenloop van meteorologische en bio-
logische ontwikkelingen. De voornaamste bepalen-
de factoren waren een koude winter, waardoor
vroege bloei van Coscinodiscus concinnus in de
aangrenzende Noordzee werd bevorderd; de extra
aanvoer van organisch materiaal, inclusief plant-
aardige olie, van de bloei dieper in zee naar de
Waddenzee, welke aanvoer werd veroorzaakt door
een netto landwaartse bodemstroming (versterkt
door de voornamelijk oostelijke winden); opwerve-
ling; en een plotselinge temperatuurstijging van 15
0C midden mei, die biochemische afbraak van het
organische materiaal versterkte.

Er blijven echter enige vragen bestaan. De eerste
is of het Oostfriese deel van de Waddenzee boven-
gemiddeld gevoelig is voor een hoge belasting met
organisch materiaal. De tweede is of er toename
van de primaire productie in de Noordzee heeft
plaatsgevonden ten gevolge van eutrofiëring en of
er dientengevolge een groter potentieel voor import
van organisch materiaal in de Waddenzee bestaat.
Tenslotte, of plaatselijke nutriëntenemissies een rol
hebben gespeeld in het gebeuren (zie ook paragraaf
5.2).

5.2 Fytoplankton

F. de Jong
G. Cadée

K-J. Hesse 
J. van Beusekom

5.2.1 Het QSR van 1993

In het QSR van 1993 werd de invloed van toegeno-
men nutriëntenbelasting op de primaire productie
in de Waddenzee geëvalueerd. De analyse was pri-
mair gebaseerd op de tijdreeks voor het Marsdiep.
Cadée (1992a) had waargenomen dat toename
sinds het eind van de jaren zeventig de biomassa
van fytoplankton en de primaire productie was toe-
genomen, evenals de intensiteit en duur van Phae-
ocystis bloeien.

Door Schaub & Gieskes (1991) en Cadée (1992b)
werden correlaties tussen chlorofyl-a concentraties
in het Marsdiep en afvoer van de Rijn ontdekt. De
Jonge (1990) en de Jonge & Essink (1991) stelden
een positieve correlatie vast tussen fosfaatemissie
uit het IJsselmeer en de jaarlijkse primaire produc-
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tie van fytoplankton in het westelijk deel van de
Nederlandse Waddenzee.

Wat de beperkende factor voor primaire produc-
tie betreft (stikstof, fosfor en/of licht) konden op
basis van de beschikbare literatuur geen duidelijke
conclusies worden getrokken. 
Tenslotte werd de betekenis van veranderende N/P
ratio’s voor de samenstelling van fytoplanktonsoor-
ten en het voorkomen van plaagalg-bloeien be-
klemtoond. Tevens werd het belang van begrazing
door zoöplankton genoemd.

5.2.2 Dominante en toxische soorten

Volgens Heinis et al. (1995) waren in de periode
1990-1993 diatomeeën en flagellaten in de Neder-
landse Waddenzee de dominante soorten. Bloei van
diatomeeën kwam zowel in het voorjaar als in de
zomer en de late zomer voor. De bloei van Phaeo-
cystis was in het Marsdiep het sterkst in april en
mei. Potentieel toxische soorten als Dinophysis ssp.,
Alexandrium tamarense en Gyrodinium aureolum
werden in de zomer in geringe dichtheden waarge-
nomen. Vrieling et al. (1996) troffen in de zomer en
de herfst de toxische diatomee Pseudonitzschia
multiseriata aan.

Hanslik et al. (1994) hebben de meest opvallen-
de algensoorten in de Nedersaksische Waddenzee
beschreven voor de periode 1982-1991. Dat waren
de flagellaat Phaeocystis globosa en de dinoflagel-
laat Noctiluca scintillans waarvan in april en mei,
respectievelijk van maart tot juli bloei optrad. Bloei
van diatomeeën werden ook waargenomen (Rhizo-
solenia, Leptocylindrus, Chaetoceros, Biddulphia,
Skeletonema, Asterionella en Nitzschia) maar deze
kwamen niet zo regelmatig voor als Phaeocystis en
Noctiluca.

In de periode van 1988 tot 1993 was van april
tot november ook de potentieel toxische Dinophysis
spp. aanwezig (Hanslik & Rahmel, 1995). Volgens
Hanslik & Rahmel worden deze algen uit de Noord-
zee de Waddenzee in gevoerd. De grootste aantal-
len werden in het oostelijk deel van de Nedersaksi-
sche Waddenzee geregistreerd.

In het Sleeswijk-Holsteinse deel van de Wad-
denzee waren diatomeeën het dominante fyto-
plankton in de periode van 1990 tot 1996, bijvoor-
beeld Rhizosolenia delicatula in 1991 en Coscino-
discus concinnus in 1996. De dinoflagellaat Cerati-
um furca was dominant in de herfst van 1993. Bloei
van Phaeocystis kwam bijna elk jaar in de vroege
zomer voor (Göbel, pers. comm.).

In de zomer van 1990 werden in de Duitse Wad-
denzee opvallend grote hoeveelheden aangetroffen
van een tot dusverre onbekende groene dinoflagel-
laat die door Elbrächter (1996) als Gymnodinium
chlorophorum (sp. nov.) is beschreven. Deze cellen

waren vanuit een bloeikern in de aangrenzende
kustwateren (ten westen van het eiland Helgoland)
de Waddenzee binnnengevoerd (Nehring et al.,
1995). In 1996 begon de fytoplanktonontwikkeling
in het Noordfriese gebied zeer vroeg met een mas-
sale bloei van Odontella aurita in maart, met cel-
lenconcentraties van ongeveer 1 miljoen/l (Till-
mann, ongepubl.).

In de periode 1990 – 1996 kwamen potentieel
toxische vormen van Alexandrium spp. in de noor-
delijke Duitse Waddenzee nooit boven de 400 cel-
len/l. In de zomer van 1990 (eind augustus), kwam
de toxische Dinophysis acuminata in dichtheden
tot 3000 cellen/I voor in het estuariene zuidelijke
deel van de Waddenzee bij Sleeswijk-Holstein
(Nehring et al., 1995).

De fytoplanktongemeenschap van de Sleeswijk-
Holsteinse Waddenzee is in de afgelopen jaren ge-
wijzigd door het binnendringen van soorten die tot
nu toe niet in dit gebied voorkwamen, zoals de
warmwaterdiatomee Thalassiosira hendeyi en de
toxische Raphidophycea Fibrocapsa japonica (TilI-
mann et al., 1996). In 1995 werd Fibrocapsa japoni-
ca voor het eerst in het gebied aangetroffen, in
dichtheden tot 30 000 cellen/I. In de zomer van
1997 is deze soort ook in de Nederlandse kustwate-
ren aangetroffen, in dichtheden tot 2000 cellen/l
(Rademaker et al., in voorbereiding). 

5.2.3 Primaire Productie

De fosforbelasting vanuit het IJsselmeer is sinds het
midden van de jaren tachtig afgenomen, terwijl de
fosforbelasting vanuit de Elbe in 1989 begon af te
nemen (paragraaf 4.2). De lagere instroom vanuit
de rivieren heeft geleid tot een lagere concentratie
van opgelost fosfor in de meeste delen van de Wad-
denzee (paragraaf 4.1.1). De stikstoftoevoer vanuit
de rivieren is niet of maar licht gedaald (paragraaf
4.2), wat weerspiegeld wordt in de concentraties
stikstof (opgelost en totaal); deze is gelijk gebleven
in het westelijk deel van de Nederlandse Wadden-
zee en licht gedaald in het oostelijk deel (paragraaf
4.1.1). 

De lagere fosforconcentraties hebben niet geleid
tot lagere concentraties chlorofyl-a. In de Neder-
landse Waddenzee is de primaire productie hoog
gebleven (Figuur 5.2A) (Cadée & Hegeman, 1993;
de Jonge et al., 1995). Ook in andere delen van de
Waddenzee is de primaire productie in de afgelo-
pen vijf jaar niet afgenomen, zoals blijkt uit de ge-
middelde chlorofyl-a concentraties per seizoen bij
Norderney en in het Sleeswijk-Holsteinse deel van
de Waddenzee (Figuur 5.2B-D). 

Het verschil tussen het noordelijk en het zuide-
lijk deel van de Sleeswijk-Holsteinse Waddenzee is
opmerkelijk: de chlorofyl-a concentraties in het
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zuidelijk deel zijn hoger dan die in het noordelijk
deel. Göbel (pers. comm.) suggereert dat dit kan
worden verklaard door het feit dat de nutriënten-
belasting vanuit de Elbe grotere invloed heeft in
het zuidelijk deel. Hesse et al. (1995) wijzen op zeer
korte perioden van nutriëntentekort in het hele ge-
bied en verklaren het verschijnsel van hogere pri-
maire productie in het zuidelijk gebied uit een lage-
re begrazingsdruk door filtrerende bodemfauna
(afwezigheid van grote mosselbanken in het zuide-
lijk deel) en uit de specifieke hydrografische ken-
merken van het buitengebied van het Elbe estuari-
um, zoals (groeibevorderende) saliniteitsstratifica-
tie en het vasthouden van fytoplankton in een
estuariene circulatiecel (Hesse et al., 1989). Voor de
resterende hoge primaire productie zijn verschillen-
de verklaringen aangedragen die hieronder worden
samengevat.

Import van organisch materiaal
De Jonge et al. (1995) hebben opgemerkt dat de
vermindering van fosforconcentraties niet zo snel
gaat als kon worden verwacht op grond van de ver-
anderingen in de zoetwaterbelasting. Zij wezen op
de import en de remineralisatie van organisch ma-
teriaal uit de kustzone naar de Waddenzee en stel-
den dat de toegenomen aanvoer van nutriënten via
het Kanaal ook bijdroeg aan toegenomen primaire
productie in het kustgebied en tot toegenomen im-
port van organisch materiaal in de Waddenzee. De
toegenomen hoeveelheid uit dit organisch materi-
aal vrijkomende nutriënten zou volgens de auteurs
opwegen tegen de afgenomen fosforbelasting die
via de zoetwaterinstroom naar de kustwateren
wordt gevoerd. Volgens Hesse et al. (1992) wordt
ervan uitgegaan dat een aanzienlijk deel van de
bloeien van dinoflagellaten in de Waddenzee door
advectie wordt aangevoerd uit aangrenzende ge-
bieden met sterke groei en dan wordt afgebroken
en geremineraliseerd.

Postma (1984) stelde dat import van particulair
organisch materiaal uit de Noordzee een kenmerk
van de Waddenzee is en dat in de Waddenzee meer
organisch materiaal wordt geremineraliseerd dan
er wordt geproduceerd. Deze hypothese wordt ge-
schraagd door de koolstofbudgetten uit verschil-
lende delen van de Nederlandse Waddenzee (Jonge
& Postma, 1974; de Wilde & Beukema, 1984; Ba-
retta & Ruardij, 1988; Hoppema, 1991). Andere
budgetten gaven geen uitsluitsel (EON, 1988). Jon-
ge & Postma (1974) concludeerden dat tussen 1950
en 1970 de import van organisch materiaal in de
westelijke Waddenzee ongeveer drievoudig was
toegenomen. Er is reden om aan te nemen dat ook
in het Duitse deel van de Waddenzee de import van
organisch materiaal uit de Noordzee in de afgelo-
pen jaren is toegenomen: op het ogenblik is name-
lijk de jaarlijkse primaire productie in het Sylt-

Rømø bekken ongeveer 300 g C/m2.jr (Asmus et al.,
1998a). Asmus et al. (1998b) geven aan dat in het
Sylt-Rømø bekken de fytobenthos- en fytoplank-
tonproductiviteit in de jaren tachtig ongeveer twee
keer zo laag was als nu. Omdat de huidige produc-
tiviteit kan worden gedragen door het vrijkomen
van nutriënten door remineralisatie van organisch
materiaal dat uit de Noordzee in het bekken wordt
geïmporteerd (Beusekom et al., 1998), is toegeno-
men import van organisch materiaal in het Sylt-
Rømø bekken mogelijk.

Helderheid
De Jonge et al. (1995) opperden een andere verkla-
ring voor de voortdurende hoge primaire producti-
viteit, namelijk de grotere helderheid van het water
in de periode 1989-1993 (gegevens voor 1994 en
1995 niet inbegrepen). Cadée (pers. comm.) heeft in
het Marsdiep op de monitoringlocatie van het NIOZ
geen veranderingen in helderheid waargenomen.

Levering uit het sediment
Hesse et al. (1995) stelden dat de snelheid van de
afname van fosfor in het noordelijk deel van de
Duitse Waddenzee wordt goedgemaakt door de
bufferfunctie van de sedimenten. De capaciteit van
de sedimentbuffer begint al in het voorjaar af te
nemen. Ten gevolge daarvan komen grote hoeveel-
heden fosfor vrij uit zuurstofloze sedimentlagen,
wat leidt tot een fosforpiek aan het eind van de zo-
mer en een significant netto transport van fosfaat
naar de aangrenzende kustwateren. Berekeningen
met modellen gebaseerd op synoptische metingen
in het Noordfriese deel van de Waddenzee, gaven
als uitkomst een export van ongeveer 3.5 ton fos-
faat per getij van dat gebied naar de Noordzee in
de zomer (Hesse et al., 1996). Dick et al. (1998)
schatten de fosfaatuitstroom van de hele Slees-
wijk-Holsteinse Waddenzee op acht ton per dag,
wat ongeveer vijf keer zo veel is als de hoeveelheid
fosfaat die van de Elbe naar de Duitse Bocht wordt
getransporteerd.

5.2.4 N/P ratio

Als gevolg van de afname van fosforconcentraties
en gemiddeld onveranderde stikstofconcentraties,
is het aandeel van stikstof in de stikstof/fosfor ratio
(N/P) in sommige delen van de Waddenzee toege-
nomen (zie ook paragraaf 4.1.1). Deze toename is
het sterkst in gebied N1, het meest westelijke deel
van de Waddenzee. Voor dit gebied is de N/P ratio
(opgelost anorganisch stikstof (Dissolved Inorganic
Nitrogen; DIN)/opgelost anorganisch fosfor (Dissol-
ved Inorganic Phosphorus; DIP)) in de periode
1985-1995 weergegeven in Figuur 5.3. De gemid-
delde waarde bij saliniteit 10 is meer dan verdub-
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Figuur 5.2. Gemiddelde chlo-
rofyl-a concentraties

(mg/m3) per maand in het
Marsdiep (A), bij Norderney
(B), in het zuidelijk deel van

de Sleeswijk-Holsteinse
Waddenzee (C) en in het

noordelijk deel van de Slees-
wijk-Holsteinse Waddenzee
(D). Bron: Marsdiep: Cadée

(NIOZ); Norderney: Hanslik &
Rahmel (NLÖ-FSK); Slees-

wijk-Holstein: Göbel (LANU).



beld, van 60.92 in de periode 1985-1990 tot 131.53
in de periode 1991-1995. De toename is minder
sterk bij saliniteit 27, wat de waarnemingen van de
Jonge et al. (1995) onderstreept, hoewel ook in dit
geval een flinke toename is opgetreden van de ene
op de andere periode (van 28.65 tot 48.83). Voor
het jaar 1996 kon geen regressie voor saliniteit
worden bepaald (zie verder paragraaf 4.1). De N/P
waarde bij saliniteit 20 was 62, berekend op basis
van gemiddelde DIN en DIP waarden.

Riegman et al. (1992) hebben verslag gedaan
van experimenten met betrekking tot de groeisnel-
heid van enige fytoplanktonsoorten bij verschillen-
de N/P ratio’s. Zij concludeerden dat niet-kolonie-
vormende Phaeocystis bij een lage N/P ratio het
best concurreert en dat kolonievormende bloeien te
verwachten zijn in N-gestuurde milieus met nitraat
als de belangrijkste bron van stikstof. In de praktijk
daalde de N/P ratio in het Marsdiep na 1976-1977
als gevolg van de aanleg van een dijk door het IJs-
selmeer, de Houtribdijk. Daardoor werd de verblijf-
tijd in het meer korter en nam de P-belasting toe
(verdubbelde). De N-belasting nam met 50% toe in
de periode tot het eind van de jaren zeventig. Ten
gevolge hiervan verschoof de molaire N/P ratio van
38 naar 13 in het Marsdiepgebied. In de periode
1982-1990 nam het gemiddelde chlorofyl-a niveau
toe van 5 mg/m3 (periode 1972-1976) tot 8 mg/m3

en begon Phaeocystis zomerbloei te vertonen.
Deze auteurs benadrukten dat nieuwe plaagal-

genbloeien waarschijnlijk eerder het gevolg zijn van
grote verschuivingen in de N/P ratio dan van een
algemene N+P verrijking. Zij verwachten afname
van Phaeocystis bloeien in het Marsdiep als P weer

de beperkende factor wordt. De nieuwste gegevens
over de ontwikkeling van de duur van Phaeocystis
bloeien in het Marsdiep (Figuur 5.4) steunen deze
voorspelling (nog) niet.

Voor de Nedersaksische Waddenzee kon geen
duidelijke trend in de N/P ratio worden vastgesteld
op basis van de evaluatiemethodologie die in para-
graaf 4.1.1 is toegepast. Rahmel et al. (1997) heb-
ben nutriëntenconcentraties in de winter bij Nor-
derney geëvalueerd voor de periode 1985-1995.
Zowel de stikstof- als de fosforconcentraties in op-
lossing namen vanaf het begin van de jaren negen-
tig af. Deze trend was nog duidelijker na standaar-
disatie voor saliniteit. De N/P ratio’s in de periode
1985-1993, berekend op basis van de gestandaar-
diseerde gegevens van Rahmel et al. (1997), fluctu-
eerden rond een gemiddelde van 47 (±10). In de
winter van 1994/95 was de N/P ratio gedaald tot
29.

Hanslik & Rahmel (1995) meldden een toename
van Phaeocystis bloeien (maximum aantal kolo-
nies/l) in de Nedersaksische Waddenzee vanaf
1982. De nieuwste gegevens over de Phaeocystis bij
Norderney tonen drie opeenvolgende jaren met la-
ge waarden (1994-1996) (Figuur 5.5), (Hanslik, on-
gepubl. gegevens).

Hesse et al. (1995) hebben in het noordelijk deel
van de Sleeswijk-Holsteinse Waddenzee een sei-
zoensverandering waargenomen in de N/P ratio,
van >150 in het voorjaar tot <16 tijdens de zomer.
Laatstgenoemde waarden werden gevonden bij DIN
omgevingsconcentraties onder twee micromol/l en
impliceren een potentiële N-limitering.

In het QSR van 1993 werd opgemerkt dat kennis
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Figuur 5.3. Ontwikkeling van
de N/P ratio in sectie N1, het
meest westelijke deel van de
Waddenzee, bij saliniteit 10
en 27. 



over het mogelijk gunstige effect van hoge primai-
re productie op visbestanden onbreekt. In het kader
van het Nederlandse BEON onderzoek hebben Bod-
deke & Hagel (1994) de invloed van eutrofiëring op
garnalenbestanden in de Nederlandse kustwateren
onderzocht. Zij opperden dat de N/P ratio een be-
langrijke rol zou kunnen spelen in de soortensa-
menstelling van fytoplankton, wat gevolgen zou
hebben voor het bestand van copepoden, die een
belangrijke voedselbron vormen voor juveniele Gar-
nalen (Crangon crangon). Deze hypothese kreeg
onlangs steun uit een literatuurstudie van Nannin-
ga (1997).

5.2.5 Effecten van pesticiden

In het QSR van 1993 werd gesteld dat begrazing
door zoöplankton een belangrijke factor zou kun-
nen zijn in het beperken van fytoplanktonbloei.
Scholten et al.(1994) concludeerden op grond van
experimenteel microkosmos-onderzoek dat pestici-
den het graasvermogen van zoöplankton danig
kunnen aantasten, waardoor de intensiteit en duur
van fytoplanktonbloei wordt versterkt, respectieve-
lijk verlengd (zie verder paragraaf 5.3). Deze bevin-
dingen werden gestaafd door modelonderzoeken
(Jak & Michielsen, 1996).

Bester (1995) heeft het effect van triazine-her-
biciden op marien fytoplankton onderzocht. Deze
auteur vond een afname van de snelheid van de
primaire productie bij concentraties van 100-5000
ng/l. Hij concludeerde dat het “geen waargenomen
effect niveau” (No Observed Effect Level; NOEL) van
triazinen minder dan 100 ng/l is. Concentraties van
100 ng/l en hoger komen op veel plaatsen in de
Duitse Bocht voor (zie verder hoofdstuk 4.1).

5.2.6 Conclusies

In de eerste helft van de jaren negentig heeft geen
proliferatie van potentieel toxische algensoorten
plaatsgevonden, uitgezonderd het binnendringen
van een allochtone toxische flagellaat, Fibrocapsa
japonica, die in gematigde dichtheden voorkomt.
Tijdreeksen van chlorofyl-a concentraties in de
Waddenzee sinds het midden van de jaren tachtig
vertonen geen afname, ondanks afnemende win-
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Figuur 5.4. Ontwikkeling van
Phaeocystis bloeien in het

Marsdiep, uitgedrukt in het
aantal dagen met meer dan
1000 cellen/ml. Bron: Cadée

(NIOZ).
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Figuur 5.5. Ontwikkeling van
Phaeocystis bij Norderney,
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terconcentraties van opgeloste fosfor en, in sommi-
ge gevallen, stikstof. Met name in het westelijk deel
van de Nederlandse Waddenzee zijn de N/P ratio’s
toegenomen maar tot nu toe zijn er geen effecten
voor de duur van Phaeocystis bloeien in het Mars-
diep waargenomen. Bij Norderney is de intensiteit
van Phaeocystis bloeien, uitgedrukt als maximum
aantal kolonies/l, in de periode 1994-1996 afgeno-
men; dit viel samen met afnemende concentraties
opgeloste fosfor en stikstof. Er zijn aanwijzingen
voor toenemende import van organisch materiaal
in de Waddenzee vanuit de aangrenzende kustwa-
teren.

5.3 Zoöplankton

R. G. Jak
N. Dankers
P. Martens

5.3.1 De periode 1970-1980

Het laatste overzicht van de zoöplanktonsoorten
die in de Waddenzee voorkomen was van Fransz
(1983a). Dankers et al. (1983) concludeerden dat
“het zoöplankton in de Waddenzee voor een groot
deel bestaat uit calanoide copepoden, die ook veel
voorkomen in de Noordzee, en larven van borstel-
wormen. Een maximale biomassa van 50-100 mg
koolstof/m3 komt voor in het westelijk deel van de
Nederlandse Waddenzee in juni/juli; de maximale
biomassa in de Waddenzee bij Sylt is 10-20 mg
koolstof/m3. De secundaire productie door zoö-
plankton in het westelijk deel van de Waddenzee
wordt geschat op 12-17 g/m3 per jaar. In het noor-
delijk deel van de Waddenzee is het minder. De
estuaria van de grote rivieren vormen in het alge-
meen geen gunstig leefmilieu voor zoöplanktonor-
ganismen. Dit wordt weerspiegeld in de afname van
het aantal soorten naar het midden van de rivier-
monding toe, zowel vanaf de kant van de Wadden-
zee als vanaf de kant van het zoetwater gezien”.

Fransz (1983b) concludeerde dat de jaarlijkse
variaties in biomassa en samenstelling geen regel-
maat vertoonden en waarschijnlijk zowel berustten
op veranderingen in het samenvallen van zoöplank-
tonontwikkeling en voorjaarsbloei van fytoplankton
als op de soortensamenstelling van de voorjaars-
bloei van fytoplankton. Beide worden beïnvloed
door onbekende stochastische factoren. De geogra-
fische variatie kan goeddeels worden verklaard uit
de verschillende herkomst van de watermassa. In
het westelijk deel van de Waddenzee vindt uitwis-
seling van water plaats met de zuidelijke Bocht van
de Noordzee die geëutrofieerd wordt door de Rijn.
In het aan de Duitse Bocht grenzende deel van de
Waddenzee is het water minder eutroof en bevat

minder zoöplankton. Dat kan de reden zijn van de
absolute dominantie van copepoden in dit gebied.
In de Waddenzee neemt het belang van borstelwor-
men en larven van tweekleppigen toe. De biomassa
van larven van borstelwormen is het laagst nabij de
waterscheiding.

5.3.2 Recente bevindingen

Bovenstaande informatie heeft voornamelijk be-
trekking op de jaren zeventig en het begin van de
jaren tachtig. Onze kennis omtrent het zoöplankton
in de Waddenzee is sindsdien slechts marginaal
vergroot. Een recent onderzoek van George (1996)
geeft het belang van meroplankton in het Duitse
deel van de Waddenzee aan. Vooral in het voorjaar
kunnen macrobenthos-larven een hoge dichtheid
en biomassa hebben in vergelijking tot holoplank-
tonsoorten. Uit andere onderzoeken die George
(1996) noemt, blijkt dat het zoöplankton in het
Noordzeewater dat de Waddenzee binnenkomt,
wordt gedomineerd door copepoden en hun nauplii,
terwijl in de kustwateren de dichtheid van borstel-
wormen en larven van rankpotigen hoog is. Het ho-
loplankton, dat voornamelijk uit copepoden be-
staat, domineert het zoöplankton qua dichtheid en
biomassa gedurende de zomer en de winter; in de
zomer is de biomassa het grootst. Dit was al door
Fransz (1983b) opgetekend voor het Nederlandse
deel van de Waddenzee.

5.3.3 Begrazing door zoöplankton

Er is meer bekend over het belang en het functio-
neren van zoöplankton in mariene ecosystemen in
het algemeen en in relatie tot de negatieve aspec-
ten van eutrofiëring en toxische verontreiniging.
Deze aspecten zijn in het bijzonder onderzocht in
kustwatersystemen, die het sterkst beïnvloed wor-
den door deze vormen van antropogene stress, en
in experimenteel mesokosmos-onderzoek. Zoö-
plankton is een belangrijke schakel in de trofische
structuur van kust-ecosystemen doordat het deel
uitmaakt van de primaire productie die beschikbaar
is voor hogere trofische niveaus. Als gevolg van
grazen kan het zoöplankton onder bepaalde voor-
waarden ook het fytoplankton op lage niveaus be-
heersen (“top-down control”) (Verity & Smetacek,
1996).

De langere duur en de grotere intensiteit van de
voorjaarsbloei van fytoplankton gedurende de afge-
lopen decennia die is waargenomen in het Mars-
diep-gebied (Cadée & Hegeman, 1991) is gepaard
gegaan met een vier- tot achtvoudige toename van
de dichtheid van adulte copepoden van de dominan-
te soort Temora longicornis (Fransz et al., 1992). Het
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lijkt erop dat het stimulerende effect van de in het
voorjaar dominante fytoplanktonsoort (Phaeocystis)
op de groei van T. longicornis mogelijk gemaakt
wordt door protozoa, voornamelijk herbivore ciliaten
en heterotrofe dinoflagellaten die Phaeocystis eten
en dan zelf worden gegeten door copepoden (Han-
sen et al., 1993). Deze laatste auteurs concluderen
daarom dat predatie door copepoden zelfs de voor-
jaarsbloei van Phaeocystis zou kunnen versterken.

De voorjaarsbloei wordt meestal gevolgd door
een opeenvolging van andere flagellaten en diato-
meeënsoorten (Brussaard et al., 1995). In de zomer
evenaart begrazing door zoöplankton de primaire
productie, zowel in de kustwateren (Daan, 1989)
als dieper in de Noordzee (Fransz & Gieskes, 1984;
Roff et al., 1988). Onze kennis omtrent begrazing
door zoöplankton in de Waddenzee is echter nog
onvoldoende. Aangezien het belang van herbivoren
lijkt toe te nemen tijdens de zomerperiode, is, ten
gevolge van hogere nutriëntentoevoer, een grotere
biomassaproductie en een hogere reproductiesnel-
heid van copepoden waarschijnlijk, maar de gege-
vens ontbreken om deze hypothese te staven. Me-
sokosmos-experimenten bij Texel met modellen van
wadplaatsystemen die het Waddenzee-ecosysteem
simuleren, wijzen uit dat toevoer van nutriënten
resulteerde in een lineaire toename van de biomas-
sa van de (dominante) copepode Eurytemora affinis
met toenemende nutriëntenbelasting, terwijl de fy-
toplanktonniveaus gelijk bleven tussen de behan-
delingen (Scholten et al., 1995).

5.3.4 Effecten van toxische stoffen

Evenals de toevoer van nutriënten, zijn de concen-
traties toxische verbindingen in de afgelopen de-
cennia toegenomen. In uitsluitingsexperimenten is
aangetoond dat veel substanties de copepodenpro-
ductie doen verminderen en daarmee de begra-
zingsdruk op het fytoplankton. Het toxisch effect
van bijvoorbeeld tributyltin (TBT) remde de groei
van copepoden en veroorzaakte een verschuiving in
de samenstelling van de zoöplanktonsoorten (Jak et
al., in voorbereiding), waardoor minder fytoplank-
ton werd begraasd. Dit effect kan belangrijke ge-
volgen hebben met betrekking tot eutrofiëringsver-
schijnselen en de productiehoeveelheid die wordt
doorgegeven aan hogere trofische niveaus, bijvoor-
beeld vissen. Een belangrijke groep toxische stoffen
die zoöplankton kunnen aantasten, zijn insectici-
den, die gedurende het groeiseizoen piekwaarden
bereiken. Er is nog steeds niet genoeg bekend over
de werkelijke gevolgen van pesticiden in het alge-
meen voor het functioneren van planktongemeen-
schappen.

5.3.5 Voorstel voor monitoring en 
verder onderzoek

In tegenstelling tot macrozoöbenthos en fytoplank-
ton is zoöplankton niet inbegrepen in het Trilatera-
le Monitoring en Assessment Programma (Sam &
Smit, 1996). Seizoensgebonden verschijnselen wor-
den of zijn bestudeerd op lokale schaal en voor kor-
te perioden. De beschikbare gegevens zijn niet toe-
reikend om trends in het verleden te bestuderen en
de huidige monitoringprogramma’s zullen dit ook
in de toekomst niet mogelijk maken. Het wordt
aanbevolen zoöplankton (gemeenschapsstructuur)
toe te voegen aan het fytoplankton-monitoring-
programma, om interacties tussen de twee groepen
in reactie op omgevingsveranderingen van natuur-
lijke dan wel antropogene oorsprong te kunnen
evalueren. Metingen van begrazing van fytoplank-
ton door zoöplankton zijn ook gewenst.

De gevolgen van vervuiling voor de zoöplankton
- fytoplanktoninteractie en voor de benthisch-pel-
agische koppeling kunnen het best worden ontdekt
middels experimenteel onderzoek met uitsluiting
van andere (natuurlijke) factoren. Daarom wordt
aanbevolen de effecten van vervuiling te bestude-
ren door middel van insluitingsexperimenten (pela-
gisch systeem) of mesokosmossen (inclusief het
benthos), onder gecontroleerde omstandigheden en
in een semi-natuurlijke omgeving; of in een na-
tuurlijk zoöplankton–fytoplanktonsysteem onder
gecontroleerde omstandigheden op laboratorium-
schaal (bijvoorbeeld plankton eco-assay).

5.4 Microfytobenthos

R. Asmus

5.4.1 Inleiding

De sedimenten van wadplaten worden door hon-
derden soorten microalgen gekoloniseerd. De
meeste daarvan zijn diatomeeën (kiezelwieren) ver-
gezeld van cyanobacteriën (blauwalgen) en flagel-
laten in de orde van grootte van ongeveer vijf µm
tot een paar honderd µm. Deze algengemeenschap
(microfytobenthos) produceert door fotosynthese
een zeer belangrijke hoeveelheid organisch materi-
aal (Tabel 5.1). Bentische microalgen zijn aangepast
aan een grote verscheidenheid van omgevingsfac-
toren, zoals veranderende saliniteit, temperatuur
en lichtintensiteit en aan relatief hoge concentra-
ties schadelijke stoffen als waterstofsulfide (Admi-
raal, 1984). Bentische diatomeeën lijken zelfs aan-
gepast te zijn aan de natuurlijke hoge ultraviolet-
B-straling op platen (Peletier et al., 1996). Deze ei-
genschappen zorgen ervoor dat bentische diato-
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meeën goed kunnen gedijen in het harde wadpla-
tenmilieu.

5.4.2 Primaire productie van
microfytobenthos

Wat de Waddenzee betreft, bestaat er voor het ge-
tijdengebied van het Marsdiep een lange tijdreeks
voor de primaire productie van microfytobenthos,
lopend van 1968 tot 1981 (Cadée, 1984). Deze
reeks vertoont een duidelijke trend van vrijwel con-
stante toename van de primaire productie van mi-
crofytobenthos; de productie is in deze periode bij-
na verdubbeld. Recente gegevens over de primaire
productie van microfytobenthos vertonen van
noord naar zuid hoge waarden in alle delen van de
Waddenzee (Tabel 5.1). Uitgebreide onderzoeken in
het Eems-Dollard estuarium toonden  een bereik
tussen 60 en 250 gC/m2 per jaar, afhankelijk van de
hoogte van de plaat (Colijn & de Jonge, 1984). In de
noordelijke Sylt-Rømø baai vertwee- tot drievou-
digde de bentische primaire productie tussen 1980
en 1993/94/95 ook (Asmus et al., 1998). Hierbij
ging het echter slechts om een tweepuntsvergelij-
king en niet om een ononderbroken tijdreeks zoals
in het geval van het getijdenbekken van het Mars-

diep. Daar nam de microbentische productie even-
redig met de uitstroom van fosfaat uit het IJssel-
meer toe, (Figuur 5.6) (Jonge & Essink, 1991).

Deze significante correlatie geeft nog eens dui-
delijk aan dat hoge primaire productie van microfy-
tobenthos waarschijnlijk het gevolg is van eutrofië-
ring. Hoewel bentische diatomeeën profiteren van
een hoge nutriëntenconcentratie in het poriewater
van het sediment, is experimenteel aangetoond dat
het microfytobenthos wordt gelimiteerd door nut-
riënten (Sundback & Granéli, 1988) en dat de toe-
name in primaire productie van het microfytobent-
hos een gevolg is van van bemesting (Nilsson et al.,
1991). Onder eutrofe omstandigheden bestaat de
toegenomen biomassa van bentische diatomeeën
uit een lager aantal soorten (Peletier, 1996; Agatz,
1998). In het algemeen draagt de primaire produc-
tie van microfytobenthos tussen de 29 en 55% bij
aan de totale jaarlijkse primaire productie van fyto-
plankton, zeegras, macroalgen en microfytoben-
thos in de verschillende delen van de Waddenzee,
de estuaria inbegrepen (Nienhuis, 1993).

Hydrodynamische krachten oefenen grote in-
vloed uit op microfytobenthos (Jonge, 1992). Dia-
tomeeën hechten aan en stabiliseren sedimenten
door uitscheiding van mucopolysacchariden. Niet-
temin kunnen diatomeeën makkelijk gaan zweven
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Studiegebied Methode Jaar gC/m2.jr Bron

Sylt-Rømø Baai O2 1980 117 Asmus et al., 1998
Sylt-Rømø Baai O2 1993-95 345 Asmus et al., 1998
Elbe O2-microelectrode 1987-90 164 Gätje, 1992
Eems-Dollard 14C 1976-78 60-250 Colijn & de Jonge, 1984
West-Nederlandse Waddenzee 14C 1968 112 Cadée, 1984
West-Nederlandse Waddenzee 14C 1981 ca. 200 Cadée, 1984
Westerschelde P/B berekening 1991/92 136 de Jong & de Jonge, 1995
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Figuur 5.6. Correlatie tussen
jaarlijkse primaire productie
van microfytobenthos in het
getijdengebied van het
Marsdiep en de
fosfaatvracht van het IJssel-
meer in de periode 1968-
1981. Bron: de Jonge & Es-
sink (1991).

Tabel 5.1. Primaire productie
van microfytobenthos op de
wadplaten.



en in de waterkolom terecht komen. De stroom-
snelheid heeft minder invloed op de resuspensie
van slib en diatomeeën op platen dan door wind
veroorzaakte golven (de Jonge, 1992). In het Eems-
Dollard estuarium is 25% van de totale primaire
productie van microfytobenthos afkomstig, 25%
van geresuspendeerde bentische microalgen en
50% van fytoplankton (de Jonge, 1992).

5.4.3 Begrazing van microfytobenthos

Microfytobenthos bouwt de voedselbasis van gra-
zende macrofauna (Asmus & Asmus, 1985, 1990)
en meiofauna op (Montagna, 1995). Bodemalgen
kunnen laat in de winter en vroeg in het voorjaar,
wanneer de macrofauna nog weinig actief is, actief
produceren, zelfs op met ijs bedekte platen. Daar-
door betekent een hoge microfytobenthos-biomas-
sa aan het begin van het seizoen een rijke voedsel-
bron voor macrofauna. Wadslakjes (Hydrobia spp.),
alikruiken (Littorina spp.) en Nonnetjes (Macoma
balthica) voeden zich rechtstreeks met ééncellige
microalgen, terwijl pipetteerders (deposit feeders)
als de Wadpier (Arenicola marina) ééncellige bode-
malgen tezamen met het totale organische materi-
aal van sedimenten opnemen. Zelfs vissen als de
Diklipharder (Crenimugil labrosus) begrazen matten
van microfytobenthos. Wanneer en waar de dicht-
heid van het zwevend materiaal hoog is, kunnen
ééncelige bodemalgen een belangrijke voedselbron
vormen voor tweekleppige filtreerders (filter fee-
ders) als de Mossel (Mytilus edulis) en de Kokkel.

Het hele voedselweb van de wadplaten in de
Sylt-Rømø baai in ogenschouw nemend, kunnen
we de energiestromen in drie verschillende stromen
verdelen, gebaseerd op respectievelijk fytoplankton,
microfytobenthos en detritus. De meest effectieve
keten van het voedselweb is die van het fytoplank-
ton via de pipetteerders naar de vogels. Microfyto-
benthos vormt echter de basis van de op één na be-
langrijkste energiestroom van deze wadplaten en
omvat wadslakjes en hun predatoren, Strandkrab-
ben (Carcinus maenas), Garnalen en Bergeenden
(Tadorna tadorna) (Asmus et al., 1998).

5.5 Macroalgen

H. Peletier
C. Gätje

5.5.1 Populatie-ontwikkelingen en
gevolgen

In de loop van de twintigste eeuw zijn de dicht-
heids- en distributiepatronen van verschillende

groepen macroalgen aanzienlijk veranderd. De bio-
massa van sublitorale rood- en bruinwieren is afge-
nomen. Meerjarige macroalgen als Fucus soorten
zijn afhankelijk van stabiel, hard substaat. Vanwege
de slechte staat waarin de mosselbanken aan de
Nederlandse kust heden ten dage verkeren, is de
Fucus vegetatie in dit deel van de Waddenzee ach-
teruitgegaan (Schories et al., 1997).

Aan de andere kant zijn in het litoraal groene al-
gen sterk toegenomen (Reise et al., 1989). De eerste
waarnemingen van de grotere verbreiding van
groene macroalgen dateren uit de late jaren vijftig
en betreffen het westelijk deel van de Waddenzee.
In de jaren zeventig zijn ook in andere delen van de
Waddenzee dergelijke ontwikkelingen waargeno-
men (Reise et al., 1994). Massale groei van Entero-
morpha, Ulva, Chaetomorpha en Cladophora is op
wadplaten waargenomen tijdens de zomermaan-
den in de late tachtiger en vroege negentiger jaren.
Groene algen komen helemaal niet voor in de bin-
nengebieden van estuaria, ondanks de daar aanwe-
zige grote hoeveelheden nutriënten. Vanwege de
grote troebelheid en het slikkige sediment worden
de omstandigheden ongunstig geacht voor groei
(Reise & Siebert, 1994).

Tussen 1990 en 1992 bedekten macroalgen ’s
zomers tot 15% van het litoraal tussen de estuaria
van de rivieren Eems en Elbe (Kolbe et al., 1994). Op
de platen achter Borkum beliep de bedekking tegen
de 60% (Reise et al., 1994). In 1991 was meer dan
10% van de platen van de Sleeswijk-Holsteinse
Waddenzee met groene algen bedekt. Dit percenta-
ge nam geleidelijk af tot 4% in 1994 en 1995, tot
3% in 1996 en tot ongeveer 1% in 1997 (Reise et
al., 1995, 1998).

In het Nederlandse deel van de Waddenzee werd
een periode van hoge dichtheid van macroalgen
met maximale bestanden van 500 mg droogge-
wicht per m2 (Peletier, 1992) gevolgd door lage
dichtheden in de jaren 1991-1994. Dit kan gelegen
hebben aan de achteruitgang van mosselbanken in
de Nederlandse Waddenzee, want deze banken vor-
men een belangrijk substraat voor Ulva soorten (Ty-
deman, 1996). In het noordelijke deel van de Wad-
denzee bleken wadslakjes een sleutelrol te spelen in
de hechting van Enteromorpha op sedimenten
(Schories & Reise, 1993). Mosselbanken zijn daar-
entegen meestal vrij van groene algen vanwege
grazende slakken (Albrecht, in voorbereiding).

Dikke matten macroalgen op, of begraven in, het
sediment van platen in ondiepe zeeën veroorzaken
vaak sterfte van epi- en endofauna doordat zuur-
stoftekort ontstaat als gevolg van het zuurstofver-
bruik bij bacteriële afbraak van plantenbiomassa en
verminderde zuurstofuitwisseling tussen het sedi-
ment en het water erboven (Schories, 1995). De ty-
pologie van deze zogeheten zwarte vlekken is be-
schreven door Farke (1996). Zie ook 5.1.1.
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5.5.2 De rol van eutrofiëring

De toename van nutriëntenconcentraties door an-
tropogene toevoer bevordert de groei van groene
macroalgen (Reise & Siebert, 1994; Kolbe et al.,
1995). Reise & Siebert (1994) hebben echter geen
correlatie gevonden tussen de aanwezigheid van
macroalgen en plaatselijke nutriëntenlozing. In de
afgelopen jaren is het met macroalgen bedekte ge-
bied geleidelijk kleiner geworden, terwijl gegevens
over Helgoland Reede geen grote verandering aan-
geven in de nutriëntenconcentraties (Hickel et al.,
1995, 1996). Er zijn echter indicaties dat er een
tendens tot afname is van DIN concentraties (opge-
loste anorganische stikstof) in de Oosfriese Wad-
denzee (Rahmel et al., 1997). In de estuaria van de
Weser en de Elbe werden in 1995 significant lagere
concentraties nitraat, nitriet en totaal stikstof ge-
vonden dan in 1985 (zie hoofdstuk 4). Niettemin
moeten, omdat de ontwikkeling en distributie van
macroalgen natuurlijk niet alleen door eutrofiëring
kan worden verklaard, ook andere factoren in be-
schouwing worden genomen. Dientengevolge dient
toekomstig onderzoek zich bezig te houden met de
mogelijke invloed van hydrodynamische krachten,
klimaat, graasdruk en parameters als beschikbaar-
heid van licht, troebelheid, sedimenttype en sedi-
mentmobiliteit.

5.6 Zeegras

Th. Kastler

5.6.1 Inleiding

In de Waddenzee komen twee soorten zeegras voor,
Groot zeegras (Zostera marina) en Klein zeegras
(Zostera noltii). Zeegrasvelden vervullen een multi-
functionele rol in het ecosysteem: ze verschaffen
een habitat aan een rijke epibentische flora en fau-
na, ze zijn een voedselbron voor veel grazende
soorten en pipetteerders, ze vertragen waterstro-
mingen en ze stabiliseren sedimenten (Reise et al.,
1994).

5.6.2 Ontwikkeling van sublitorale
velden

In het verleden bedekten sublitorale populaties
Groot zeegras enorm grote gebieden in de westelij-
ke delen van de Nederlandse Waddenzee (voor
1930: 65 tot 150 km2) (de Jonge et al., 1997), bui-
ten de Noordfriese kust (Duitsland) en in delen van
de Deense Waddenzee. Na een dramatische achter-
uitgang in de vroege jaren dertig, die waarschijnlijk
werd veroorzaakt door de ééncellige parasiet Laby-
rinthula zosterae, verdwenen de sublitorale velden
geheel en er zijn nooit nieuwe ontstaan (van den
Hoek et al., 1979). De dichte en uitgestrekte zee-
grasvelden op de wadplaten, die uit zowel Zostera
marina als Z. noltii bestaan, werden minder ernstig
aangetast.

5.6.3 Ontwikkeling van litorale velden

In de afgelopen decennia zijn in veel delen van de
Waddenzee geleidelijk aan zeegrasvelden in het eu-
litoraal verloren gegaan. Sinds 1965 wordt melding
gemaakt van massale afname in de Nederlandse
Waddenzee (Den Hartog & Polderman, 1975). Daar
bestaan nu alleen hier en daar nog wat kleine zee-
grasvelden. Hoewel Phillippart & Dijkema (1995)
niet lang geleden plaatselijk herstel van Klein zee-
gras op platen in de Nederlandse Waddenzee heb-
ben waargenomen, is in het algemeen de achteruit-
gang voortgegaan.

Meldingen van ernstige achteruitgang zijn er
sinds de vroege jaren zeventig ook met betrekking
tot de Nedersaksische Waddenzee (Michaelis et al.,
1971). Recente kaarten die door Kastler & Michae-
lis (1997) zijn gemaakt, laten zien dat het zeegras
nog steeds afneemt. In Nedersaksen is het totale
gebied dat met zeegrasvelden bedekt is, afgenomen
van 35.5 km2 (1970 en eerder) tot 8.2 km2

(1993/94) (Tabel 5.2). Men merkte daarnaast op dat
de dichtheid van scheuten per m2 in de overblijven-
de velden sterk was afgenomen.

De bedekking aan eulitorale zeegrasvelden bui-
ten de Noordfriese kust (Duitsland) is geleidelijk af-
genomen van ongeveer 129 km2 in 1991 (Reise,
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Bedekt gebied (km2)

Periode vóór 1994 1994 1996/97

Denemarken geen data geen data 8.55)

Sleeswijk-Holstein
Nordfriesland *128.83) 26.0 29.04)

Dithmarschen *2.53) 0 04)

Nedersaksen 35.51) 8.2 geen data
Nederland 2.62) 1.0 2.04)

Tabel 5.2. Ontwikkeling door
de tijd van het door zeegras
bedekte gebied (Zostera ma-
rina en Z. noltii) in de Deen-
se, Duitse en Nederlandse
Waddenzee. Bron: de Jong &
de Jonge (1989); Kastler &
Michaelis (1997); Philippart
(1994); Reise (1994); Vedel
& Madsen (pers. comm.).
1) 1970 en vroeger; 2)

1987/88; 3) 1991; 4) 1996; 5)

1997; * Het luchtfotogra-
fisch onderzoek in 1991
geeft mogelijk een
overschatting door het ge-
lijktijdig voorkomen en het
overlappen van algenmatten
in die zomer.



1994) tot 26 km2 in 1994 en tot 30.0 km2 in 1996
(Reise 1995, 1997) (Tabel 5.2). Wat de gegevens
van het in 1991 uitgevoerde luchtfotografisch on-
derzoek betreft, is het waarschijnlijk dat de over-
lappende matten van groenwieren die in die zomer
voorkwamen, tot een te hoge schatting van de zee-
grasbedekking hebben geleid.

Luchtfotografische kartering en veldstudies die
in 1997 zijn uitgevoerd, toonden aan dat het totale
met zeegras bedekte gebied in de Deense Wadden-
zee ongeveer 8.5 km2 bedroeg. Er zijn voor Dene-
marken sinds 1990 geen aanwijzingen van sub-
stantiële achteruitgang van de litorale zeegraspop-
ulaties (Vedel & Madsen, pers. comm.). Tabel 5.2
geeft een overzicht van de vroegere en huidige dis-
tributie van zeegras in de hele Waddenzee. 

5.6.4 Oorzaken van de achteruitgang

Er zijn wel een aantal theorieën bedacht ten aan-
zien van de mogelijke oorzaken van de achteruit-
gang, maar tot dusverre is niet één ervan bewezen.
De verklaring die de meeste ingang heeft gevonden,
betreffende de verdwijning van de sublitorale vel-
den Groot zeegras in jaren dertig, is dat die is ver-
oorzaakt door een epidemische microbiële ziekte
(de ‘wasting disease’) die zich toentertijd over het
hele Noord-Atlantische gebied verspreidde (Short
et al., 1987). Vergeer & den Hartog (1994) stelden
echter vast dat de protozo Labyrinthula macrocys-
tis, die geacht wordt de veroorzaker te zijn van de
‘wasting disease’, ook algemeen voorkomt op ge-
zond zeegras. De geringere transparantie van het
water, door grotere troebelheid die werd veroor-
zaakt door constructiewerkzaamheden aan de kust
en door vernietiging door bodem-verstorende vis-
serij, heeft mogelijk een doorslaggevende rol ge-
speeld in de achteruitgang (de Jonge & de Jong
1992) of heeft misschien het herstel van de subli-
torale velden verhinderd (van den Hoek et al.,
1979).

De oorzaken van de achteruitgang van zeegras-
velden in het eulitoraal zijn ook nog steeds onbe-
kend. Philippart (1994) opperde een verband tussen
de achteruitgang van zeegras en toegenomen eu-
trofiëring van de kustwateren. Hoge nutriëntenni-
veaus en lage relatieve dichtheid van het Wadslak-
je (Hydrobia ulvae) begunstigen massale groei van
epifytische algen die, doordat ze de bladeren in de
schaduw zetten, licht wegnemen en fotosynthese
van het zeegras belemmeren. Aan de andere kant is
de achteruitgang niet algemeen voorgekomen in de
meest geëutrofieerde delen van de Waddenzee (bij-
voorbeeld estuaria). De achteruitgang kan ook te
maken hebben met biologische sediment-omwer-
king die wordt veroorzaakt door toegenomen dicht-
heid van de Wadpier (Philippart 1994). Het is be-

kend dat zeegrasvelden aangetast kunnen worden
door fytotoxische verontreinigende stoffen als her-
biciden en aardolie (Schwarzschild et al., 1994; Ja-
cobs, 1980), maar het is niet bewezen dat de con-
centraties die in de Waddenzee worden aangetrof-
fen schadelijk voor zeegrasplanten kunnen zijn. Bo-
vendien wordt de groei van Groot zeegras negatief
beïnvloed door een hoge saliniteit (Kamermans,
1999). Dit zou kunnen verklaren waarom zeegras
momenteel het best overleeft in Nedersaksische
estuaria en baaien met een aanvoer van zoetwater.
De achteruitgang van het zeegras is ook in verband
gebracht met macroalgenbloei; het opnieuw optre-
den van een microbiële ziekte; een serie warme zo-
mers en zachte winters; aantasting door vorst; en
met verminderde uitstraling ten gevolge van de
toename van epifytische planktonische algen of
van zwevend bodemmateriaal in de waterkolom
(Reise et al., 1994).

Naar wordt aangenomen, zal de geleidelijke ver-
dwijning van een belangrijk Waddenzeebiotoop ge-
volgen hebben voor de diversiteit en de stabiliteit
van het ecosysteem. Om de bestaande zeegrasvel-
den voor uitsterven te behoeden, is het nodig de
oorzaken van de achteruitgang te achterhalen, de
verdere ontwikkeling van de zeegraspopulaties te
bewaken en effectieve beschermende maatregelen
te ontwikkelen. 

5.7 Macrozoöbenthos

K. Essink

5.7.1 Inleiding

De macroscopische bodemfaunagemeenschappen
in de Waddenzee omvatten ongeveer 400 soorten,
waarvan er zo’n 150 in het litoraal leven. De
macroscopische bodemfauna (macrozoöbenthos)
kent een geringere verscheidenheid dan de benti-
sche meiofauna, die meer dan 1000 soorten telt
(Michaelis & Reise, 1994). De gemiddelde biomassa
van de bentische macrofauna in de verschillende
delen van de Waddenzee ligt tussen de 38 en 65
gram asvrij drooggewicht (AVDG) per m2 (Beukema,
1989; Dekker, 1989; Michaelis, 1987; Reise et al.,
1994), terwijl de gemiddelde biomassa van het
macrozoöbenthos in het zuidelijk deel van de
Noordzee tussen  de 4 en 13 gram AVDG/m2 ligt
(Kunitzer et al., 1992). Mossels worden behandeld
in paragraaf 5.8; kokerwormen (Sabellaria spp.) en
Japanse oesters (Crassostrea gigas) in paragraaf
5.9.
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5.7.2 Langetermijnveranderingen in de
soortensamenstelling

Alleen monstergegevens over lange perioden kun-
nen veranderingen in de samenstelling van de
macrozoöbenthosgemeenschap aantonen. Dergelij-
ke (doorlopende) monsterseries zijn echter alleen
beschikbaar voor beperkte delen van de Waddenzee
en gaan niet verder terug dan 1969 op z’n best.
Aanvullende informatie over langetermijnverande-
ringen kan worden vergaard uit herhaald onderzoek
met tussenpozen van enige tientallen jaren.

Vergelijking van gegevens van Linke uit onge-
veer 1935 met gegevens van rond 1975 wijst uit
dat er in de Jadeboezem (Duitse Waddenzee) 25
soorten verdwenen waren, terwijl er 48 als nieuw
werden geboekstaafd, onder andere Tharyx marioni
en Urothoe grimaldii. Nonnetje, Mossel, Eteone lon-
ga en Tubificoides benedeni waren in aantal toege-
nomen. De soorten die oorspronkelijk dominant
waren, Pygospio elegans, Slijkgarnaal (Corophium
volutator) en Bathyporeia sarsi, waren sterk in aan-
tal teruggelopen (Michaelis, 1987).

Vergelijking van gegevens uit 1993 en 1995 met
oudere gegevens met betrekking tot zoöbenthos
dat op een harde bodem leeft op enige plekken in
het Nedersaksische deel van de Waddenzee, toonde
een daling van het aantal soorten alsmede een ver-
andering van de soortensamenstelling (Niehoff &
Fischer, 1996). In 1993 en 1995 werden maar 92
soorten geregistreerd tegen 107 eerder. Van de eer-
der voorkomende soorten werden er 39 niet waar-
genomen in 1993 en 1995. In 1993 en 1995 wer-
den 24 nieuwe soorten aangetroffen.

In het noordelijk deel van de Duitse Waddenzee
kwamen in de eerste helft van de twintigste eeuw
ongeveer 100 soorten veel voor. Van deze soorten
zijn er 28 in aanzienlijke mate achteruitgegaan,
voornamelijk door het verdwijnen van natuurlijke
oesterbedden en riffen van de kokerworm Sabella-
ria spinulosa ten gevolge van visserij, naar wordt
aangenomen (zie paragraaf 5.9). Andere soorten
namen in aantal toe, vooral een aantal soorten bor-
stelwormen die aangepast waren aan verstoorde
habitats (Reise, 1982; Reise et al., 1989; Riesen &
Reise, 1982).

5.7.3 Immigranten

Ensis americanus
Het Amerikaans mesheft Ensis americanus (syno-
niem: Ensis directus) kwam in 1978 met ballastwa-
ter in de Duitse Bocht terecht. Sindsdien heeft deze
soort zich over de Waddenzee verbreid. Zijn huidige
bereik loopt van West-Zweden en Zuid-Noorwegen
tot Noord-Frankrijk en East Anglia.

Dichte populaties juveniele E. americanus (tot
15 000/m2) zijn in sublitorale kustwateren aang-
troffen (Mühlenhardt-Siegel et al., 1983). Op platen
in de Waddenzee zijn dichtheden van 10-150/m2

gerapporteerd (Essink, 1985; Beukema & Dekker,
1995). Voor de wateren rond het Duitse eiland Sylt
maken Armonies & Reise (1998) melding van dicht-
heden tot 400/m2 in het sublitoraal en dichtheden
tot 33/m2 in het eulitoraal.

Er zijn geen aanwijzingen dat de nieuwkomer E.
americanus soorten in de oorspronkelijke Europese
bodemgemeenschappen hindert. Op de platen van de
Waddenzee heeft hij mogelijk een lege niche gevon-
den in de spaarzaam bevolkte, relatief onbeschutte
zone van het sublitoraal. Hier zijn in 1992 en 1993
hoge biomassa- en productiewaarden gemeten (bo-
ven 10 g AVDG/m2) (Beukema & Dekker, 1995). In
strenge winters overleven er maar weinige in het li-
toraal, en in het sublitoraal ligt de sterfte boven de
50% (Armonies & Reise, 1998). In het litoraal leven-
de mesheften zijn deel gaan uitmaken van het dieet
van Scholeksters (Haematopus ostralegus) en Zilver-
meeuwen (Larus argentatus) (Swennen et al., 1985).

Marenzelleria cf. wireni
De eerste melding van de Noord-Amerikaanse bor-
stelworm Marenzelleria in de Waddenzee dateert
van 1983 (Eems estuarium, Nederland; Essink &
Kleef, 1988). Op basis van de tijdsopvolging van de
diverse eerste meldingen in de kustwateren en
estuaria van de Noordzee alsmede meldingen uit de
Oostzee, zijn voorlopige verbreidingsroutes ge-
construeerd (Essink & Kleef, 1993). Daarbij werden
de monding van de Forth (Schotland) als beginpunt
en 1982 als beginjaar voor de verbreiding langs de
Schotse en Engelse Noordzeekust genomen. Het
Eems estuarium werd als beginpunt genomen voor
de verbreiding langs de Nederlandse, Duitse en
Deense kust en (zelfs) de kusten van de Oostzee.
Lange tijd zijn alle populaties die rond de Noordzee
en in de Oostzee werden ontdekt als Marenzelleria
viridis beschreven (Verrill, 1873). Vergelijkend ge-
netisch onderzoek, met gebruikmaking van allozym
elektroforese en DNA-sequencing, heeft echter met
zekerheid uitgewezen dat er twee verschillende
soorten Marenzelleria in Noordwest-Europa aan-
wezig zijn (Bastrop et al., 1997). De populaties in de
Noordzee werden als Marenzelleria cf. wireni be-
schreven en de Baltische populaties als Marenzel-
leria cf. viridis. Van beide soorten werden ouder-
populaties geïdentificeerd in diverse estuariene en
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1977-82 1986-94

Tweekleppigen 64 25
Polychaete wormen 24 58
Kreeftachtigen 12 17

Tabel 5.3. Gemiddelde bij-
drage (%) van drie belangrij-
ke taxa aan de totale bio-
massa bij drie transecten in
de Dollard voor (1977-1982)
en na (1986-1994) de suc-
cesvolle vestiging van Ma-
renzelleria cf. wireni. Bron:
Essink et al. (1998a).



kustwateren van Noordwest-Amerika. Tegenwoor-
dig zijn er populaties M. cf. wireni in veel delen van
de Waddenzee aanwezig.

Na de eerste ontdekking van M. cf. wireni in het
Eems estuarium is er een belangrijke populatie ont-
staan in de Dollard (Essink & Kleef, 1993; Essink et
al., 1998a). In zandige slibbodems komen 2000 tot
3000 individuen per m2 voor. Slibrijke sedimenten
hoog in de getijzone lijken als kinderkamer te die-
nen, met meer dan 100 000 juvenielen per m2 (Es-
sink & Kleef, 1993).

Andere populaties in het litoraal en ook in on-
diepe sublitorale gebieden, namelijk in het Neder-
landse deel van de Waddenzee, het Weser estuari-
um en het Elbe estuarium, waren minder succesvol.
Hier zijn populaties van ten hoogste 150 individuen
per m2 gemeten. Een uitzondering vormt de popu-
latie op de platen van het Balgzand (westelijk deel
van de Nederlandse Waddenzee), waar in 1997-
1998 de dichtheid was toegenomen tot circa 2000
individuen per m2 (R. Dekker, ongepubliceerd).

In de Dollard ontwikkelde M. cf. wireni zich ex-
plosief, een biomassa van 8-16 gAVDG/m2 berei-
kend in de jaren 1989-1994 (Essink et al., 1998a).
Deze uitheemse soort zorgde voor een belangrijke
omslag in de plaatselijke macrozoöbenthos-ge-
meenschap (Tabel 5.3). Voor zijn introductie (1977-
1982) maakten borstelwormen slechts 24% van de
totale biomassa uit maar na de vestiging van M. cf.
wireni (1986-1994) hadden deze een aandeel van
58%. Jonge Schol (Pleuronectes platessa) en Bot
(Platichtys flesus) bleken de nieuwe voedselbron te
benutten, al bleef de Slijkgarnaal hun hoofdvoedsel
(Essink en Kleef, 1993).

In de jaren 1989-1994 werd in de Dollard een ne-
gatieve correlatie vastgesteld tussen de biomassa’s
van M. cf. wireni en Nereis spp., wat op concurren-
tie tussen deze twee soorten borstelwormen wijst.
Aangezien Marenzelleria zowel filtreerder als pi-
petteerder is (Dauer et al., 1981), kan ruimte- en
voedselconcurrentie hiervan de oorzaak zijn. Tot
dusverre is deze hypothese niet beproefd, door ge-
brek aan specifiek experimenteel onderzoek.

De voornaamste reden voor de succesvolle ont-
wikkeling van M. cf. wireni in de Dollard zou kun-
nen zijn dat dit dier een tot nu toe niet benutte
voedselbron heeft weten te benutten. Per slot van
rekening is de totale biomassa van het macrozoö-
benthos in de Dollard toegenomen van 10-15 g
AVDG per m2 vóór de komst van M. cf. wireni tot
15-25 g AVDG per m2 erna. Dit roept enige vragen
op over het concept van de voedsel-gelimiteerde
draagkracht van ecosystemen. Een mogelijke ver-
klaring is dat er een niche vrij was die door de
nieuwkomer M. cf. wireni is ingenomen.

Crassostrea gigas
In de jaren negentig vestigde de Japanse oester
wilde populaties op natuurlijke mosselbanken bij
het eiland Sylt (Reise, 1998). Dat was het resultaat
van succesvolle reproductie van geïmporteerde en
plaatselijk gekweekte Japanse oesters. Men ver-
wacht dat de nieuwe soort permanent deel gaat
uitmaken van de zoöbentische gemeenschap, als
epibiont op dichte mosselbanken en andere harde
substraten. (Zie verder paragraaf 5.9).
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Figuur 5.7. Tijdreeksen van
de jaargemiddelde biomassa
van de totale macrozoöben-

tische biomassa en van de
biomassa van tweekleppige

weekdieren op het Balgzand
(Nederland) en bij Rømø

(Denemarken). De gegevens
voor Rømø hebben alleen

betrekking op de tien
belangrijkste soorten. Bron:

Essink et al. (1998b).



5.7.4 Langetermijnveranderingen in de
totale biomassa

Onlangs zijn de resultaten van langetermijnmoni-
toringprogramma’s van macrozoöbenthos in de
Deense, Duitse en Nederlandse delen van de Wad-
denzee geëvalueerd. Hieronder volgt een voorlopige
vergelijking van de ontwikkeling van de totale bio-
massa van de bodemfauna in de diverse delen van
de Waddenzee (vergelijk Essink et al., 1998b). Ver-
gelijking van alle gegevens is helaas niet mogelijk,
omdat niet alle monitoringprogramma’s in hetzelf-
de jaar zijn begonnen.

Daarnaast dient men zich te realiseren dat er
binnen de Waddenzee aanzienlijke variatie bestaat
qua soortensamenstelling en biomassa van macro-
zoöbenthosgemeenschappen. Dat geldt op relatief
kleine schaal, bijvoorbeeld voor de verschillende
habitats binnen Königshafen/Sylt (zie Tabel 5 in

Reise et al., 1994) en ook op grotere geografische
schaal (zie Tabel 8 in Reise et al., 1994). Eén van de
belangrijkste uitkomsten van het vergelijkende on-
derzoek naar de ontwikkeling van macrozoöbent-
hos in verschillende delen van de Waddenzee is dat
de jaarfluctuaties in de gemiddelde totale biomassa
van het macrozoöbenthos voor een groot deel
wordt veroorzaakt door tweekleppigen (Figuur 5.7).

Biomassa van borstelwormen
Bij de ontwikkeling van de biomassa van borstel-
wormen valt op dat er een tendens is tot toename
van de gemiddelde jaarlijkse biomassa op het Balg-
zand, bij Groningen en bij Norderney (Figuur 5.8).
Op de platen bij Rømø en Ho Bugt vertoont de bio-
massa van de borstelwormen echter geen duidelijke
trend. Een eerste mogelijke verklaring voor dit ver-
schijnsel heeft betrekking op het gebrek aan corre-
latie tussen de biomassa van borstelwormen en een
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Figuur 5.8 (links). Tijdreeks
van de jaargemiddelde bio-
massa van borstelwormen
(Polychaeta) in verschillende
delen van de Waddenzee. De
gegevens voor Rømø en Ho
Bugt hebben alleen betrek-
king op de tien belangrijkste
soorten. Bron: Essink et al.
(1998b).

Figuur 5.9 (rechts). Tijdreek-
sen van de totale biomassa
en de biomassa van twee-
kleppige weekdieren (Bival-
via) op platen in verschillen-
de delen van de Waddenzee.
De verticale onderbroken
lijnen geven synchronisatie
ten gevolge van strenge
winters aan. Bron: Essink et
al. (1998b).



eutrofe toestand (gemeten als jaarlijkse nutriën-
ten-toevoer of als fytoplanktonconcentraties of
productiviteit) (Essink et al., 1998b). Nadere detail-
analyse is nodig om een mogelijk oorzakelijk ver-
band aan het licht te brengen. Dat verband zou
kunnen bestaan, gezien de voedselschaarste ter
plaatse die is aangetoond door Beukema & Cadée
(1997, 1998). Reise (1982) heeft de aandacht ge-
vestigd op een trendmatige toename van borstel-
wormen in de Waddenzee. Hij argumenteerde dat
deze trend al kan zijn ingezet voor de eutrofiëring
begon. Concluderend, kunnen we stellen dat het
twijfelachtig blijft of er een duidelijke, algemene
relatie bestaat tussen de ontwikkeling van borstel-
wormen en de eutrofiëring van de Waddenzee.

Biomassa van tweekleppigen 
De fluctuatiepatronen van de biomassa van twee-
kleppigen vertonen een zekere mate van synchroni-
satie. Bestudering van Figuur 5.9 maakt duidelijk
dat de strenge winter van 1979 op het Balgzand, bij
Groningen en bij Norderney een synchroniserend
effect had door vermindering van de biomassa-
waarden te veroorzaken, waarop in de twee vol-
gende jaren weer toename plaatsvond. Deze toena-
me was het sterkst op het Balgzand, ten gevolge
van de sterke populatietoename van het Nonnetje.
De strenge winters van 1985 en 1986 hadden een
soortgelijk synchroniserend effect, lage biomassa-
waarden veroorzakend. De winter van 1991 had
een vergelijkbaar effect, behalve voor de populaties
tweekleppigen bij Norderney en Ho Bugt.

Regulerende factoren
De overheersende invloed van een gemeenschappe-
lijke klimaatfactor binnen de geografische schaal
van de Waddenzee is geen nieuw fenomeen. Nadat
was aangetoond dat lage wintertemperatuur fun-
geert als een sterk regulerende factor met betrek-
king tot de populatiedichtheid van een aantal litor-
ale bentische soorten (zie bijvoorbeeld Beukema,
1989; Beukema & Essink, 1986), werd vastgesteld
dat gemeenschappelijke fluctuatiepatronen in de
numerieke dichtheid van macrozoöbentische soor-
ten voorkomen in meer delen van de Waddenzee en
de aangrenzende kustwateren (Beukema & Essink,
1986; Beukema et al., 1988, 1996). Dit regulerende
mechanisme heeft ten dele te maken met groter re-
productiesucces na een strenge winter (Beukema,
1992). Dit kan betrekking hebben op diverse pieken
in de biomassa één of twee jaar na een strenge
winter (zie Figuur 5.9).

Uit de vergelijking van de ontwikkeling van
macrozoöbenthos in verschillende delen van de
Waddenzee volgt de algemene conclusie dat
macrozoöbenthos in de Waddenzee tot op zekere
hoogte onderworpen is aan een belangrijk regule-
rend mechanisme in de vorm van ‘strengheid van

de winter’. Regionale verschillen in de ontwikkeling
van de primaire productiviteit of een eutrofe omge-
ving vertonen geen duidelijk oorzaak-gevolgver-
band, een verband dat het eerst werd aangetoond
voor het Balgzand in het westelijk deel van de Ne-
derlandse Waddenzee (Beukema & Cadée, 1986; de
Jong et al., 1993). Bovendien bepalen plaatselijke
verschillen in voedselgelimiteerdheid van macro-
zoöbenthos-populaties de reactie op eutrofiëring,
zoals door Beukema & Cadée (1997) is aangetoond
voor het Balgzandgebied.

De beschikbare monitoringgegevens betreffende
macrozoöbenthos in de verschillende delen van de
Waddenzee doen bestandsverschillen vermoeden.
Men dient zich echter te realiseren dat de monito-
ringstations bedoeld zijn om veranderingen door de
tijd te registreren en dat ze niet geschikt zijn om
het actuele bestand van macrozoöbenthos in bij-
voorbeeld een getijdenbekken aan te geven. Daar-
om kan geen analyse worden uitgevoerd van de
mogelijke verbanden tussen de biomassa of de pro-
ductiviteit van het macrozoöbenthos in het litoraal
en de mate van eutrofiëring.

5.7.5 Effecten van visserij op de
bodemfauna

Sinds 1993 zijn aanzienlijke delen van de Wadden-
zee gesloten voor de vangst van Kokkels en mossel-
zaad (Dahl et al., 1994; LNV, 1992). In het Neder-
landse deel van de Waddenzee is in de jaren 1993-
1997 een door de overheid opgezet onderzoek uit-
gevoerd om te evalueren of de maatregel gebieden
te sluiten effectief is geweest en of het nodig is
hiermee door te gaan. In een onafhankelijk onder-
zoek hebben Piersma & Koolhaas (1997) verslag
uitgebracht van veranderingen in het macrozoö-
benthos en de sedimentsamenstelling van de pla-
ten rond het eiland Griend, die zijn opgetreden na
de intensieve kokkelvisserij in de jaren tachtig en de
verwijdering van mosselbanken tussen 1989 en
1991. Zij stelden dat deze visserijactiviteiten duur-
zame gevolgen hadden voor de eigenschappen van
sedimenten en op (het uitblijven van herstel van) de
macrozoöbenthos-gemeenschap. In een ander
vooronderzoek hebben Duiker et al. (1998) be-
staande gegevensverzamelingen van sedimentsa-
menstellingen geanalyseerd. Zij kwamen tot de
conclusie dat er geen verband kon worden aange-
toond tussen veranderingen in de sedimentsamen-
stelling en de visserij op Kokkels en Mossel(zaad). 
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5.8  Mossels en mosselbanken in
het litoraal

N. Dankers
M. Herlyn

P. Sand Kristensen
H. Michaelis

G. Millat
G. Nehls
M. Ruth

5.8.1 Inleiding

Mossels komen zowel in het litoraal als in het sub-
litoraal voor. De sublitorale populatie kan worden
verdeeld in Mossels op kweekpercelen en wilde
Mossels. Het grootste deel van het mosselzaad dat
voor de cultures benodigd is, wordt gevangen in het
sublitoraal (behalve in Nedersaksen). In Nederland
vindt sinds de vroege jaren negentig monitoring
plaats van de populatieontwikkeling in het sublito-
raal. De laatste jaren wordt ook in Sleeswijk-Hol-
stein het sublitoraal onderzocht. Er is geen infor-
matie beschikbaar over de ontwikkeling van oudere
stabiele banken in het sublitoraal. De informatie in
dit hoofdstuk blijft daarom beperkt tot de litorale
banken. Het verdient aanbeveling in toekomstige
QSRs ook aandacht te besteden aan de toestand
van de sublitorale banken.

5.8.2 De rol van Mossels en
mosselbanken in de Waddenzee

Sedimentdynamiek
Mossels zorgen voor de afzetting van een grote
hoeveelheid zwevend materiaal als faeces en pseu-
do-faeces. Dit materiaal wordt gedeeltelijk op de
bank afgezet en gedeeltelijk in de omgeving of
zelfs, na stormen, op ingepolderd land en op kwel-
ders (Linke, 1954; Kamps, 1962). Het belang van
mosselbanken voor de zandbalans van de Wadden-
zee is door Oost (1995) benadrukt, ook al zijn de
kwantitatieve aspecten niet bekend.

Een juveniele mosselbank kan tussen augustus
en november flinke hoeveelheden fijn slib opne-
men. Zo’n bank kan 30 tot 40 cm boven de omrin-
gende zandplaat uitkomen (Hilgerloh et al., 1997;
Dankers et al., in druk). Deze banken zijn meestal
instabiel en verdwijnen vaak door winterstormen.
Als de bank overleeft, spoelen er zand en schelpen
in die tussen de Mossels bezinken. In oude mossel-
banken bestaan de meeste onderliggende sedimen-
ten uit klei vermengd met zandkorrels. Afhankelijk
van het getijverschil kunnen deze banken meer dan

een meter boven de omringende platen uitrijzen.
Het slib consolideert en vormt een kleilaag. Oude
banken zijn zeer stormbestendig.

De morfologische structuur (het reliëf) van de li-
torale delen van de Waddenzee wordt versterkt
door de mosselbanken. Zelfs als de banken (tijde-
lijk) verdwenen zijn, zijn er restanten zichtbaar in
de vorm van hogere kleibanken of schelpenlagen.
Deze restanten vormen vaak een goed fundament
voor nieuwe broedval. Heel oude banken kunnen
kreekpatronen stabiliseren, omdat kleilagen en
schelpenlagen relatief weinig erosie ondergaan.

Uit de habitatkaart van Dijkema et al. (1989)
blijkt dat de omgeving van mosselbanken vaak
wordt gekenmerkt door een relatief kleine korrel-
grootte van het sediment. Kröncke (1996) heeft
aangetoond dat het sediment rond mosselbanken
een hoger gehalte aan organisch materiaal bevat.

Gemeenschapsmetabolisme
Op basis van uitwisselingsmetingen hebben Dame
& Dankers (1988), Prins & Smaal (1990) en Dame et
al. (1991) geconcludeerd dat mosselbanken een
zeer actieve rol vervullen bij de afbraak van orga-
nisch materiaal. De Mossels zelf zijn daar maar
voor een klein deel rechtstreeks verantwoordelijk
voor. De afbraak geschiedt namelijk hoofzakelijk
door bacteriën en meiofauna in de pseudofaeces
(Dankers et al., 1989). Er kan dus worden geconclu-
deerd dat mosselbanken de kringloop van organisch
materiaal versnellen door filtratie, afzetting en af-
braak van organisch materiaal en door de productie
van ammonia en silicaat (Dame & Dankers 1988;
Dame et al., 1991; Prins & Smaal 1990). In het late
voorjaar, wanneer silicaat de diatomeeëngroei be-
perkt, en in de zomerperiode wanneer stikstof de
fytoplanktongroei beperkt, zorgt mosselactiviteit
voor een hogere jaarlijkse primaire productie dan
tot nu toe werd aangenomen. Aan de andere kant
kan de biomassa van algen zozeer verminderen dat
de primaire productie ook vermindert. Omdat mos-
selbanken een complexe structuur heben met af-
wisselend zuurstofhoudende en zuurstofarme mi-
cromilieus, wordt denitrificatie gestimuleerd. Het
verlies van stikstof aan de atmosfeer kan de eutro-
fiëringsniveaus en de primaire productie in de
Waddenzee doen afnemen. Er is meer onderzoek
nodig om het vraagstuk op te lossen of de invloed
van mosselbanken op de jaarlijkse primaire produc-
tie positief dan wel negatief is (Asmus & Asmus
1991).

Het is niet duidelijk in welke mate de consump-
tie (door filtreren) van fytoplankton en zooben-
thos-larven andere organismen in de Waddenzee
beïnvloedt. Recent onderzoek (Vooys, 1998) wijst
echter op een negatieve invloed van populaties
tweekleppigen op de overleving van mossellarven
en daardoor op de eropvolgende broedval. 
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Voedselbron
Mosselbanken vormen een belangrijke voedselbron
voor een verscheidenheid van organismen, ofwel
rechtstreeks ofwel indirect door beschutting en
plaats te bieden aan geassocieerde organismen die
elkaar eten of worden gegeten door bezoekers,
waaronder allerlei vogelsoorten. Zwarts (1991)
vond ruim 200 vogels per hectare mosselbank en
kwam tot de slotsom dat 25% van de steltlopers in
de Waddenzee foerageren op mosselbanken die
maar 3% van het litoraal beslaan. Ook Ens et al.
(1993) toonden een positieve correlatie aan tussen
vogeldichtheid en het areaal aan mosselbanken. De
voornaamste mosseletende predatoren zijn Eider-
eenden (Somateria mollissima) en Scholeksters
(Nehls et al., 1997). Deze vogels kunnen hun dieet
aanpassen aan het voedselaanbod en naar gelang
Mossels dan wel Kokkels eten. Op jonge mosselban-
ken is predatie door Zilvermeeuwen van belang
(Hilgerloh et. al., 1997).

Habitat en gemeenschap
Uit het oogpunt van natuurbescherming zijn mos-
selbanken intrinsiek waardevol. Al in 1877 be-
schreef Möbius een oesterbed in de Waddenzee als
een gemeenschap en introduceerde de naam bio-
coenose. Veel van wat hij schreef geldt ook voor
volwassen mosselbanken. Er is aangetoond dat het
gemeenschapsmetabolisme van een mosselbank
wezenlijk verschilt van het metabolisme berekend
op basis van individuele Mossels (Dankers et al.,
1989). Net als andere levensgemeenschappen zoals
oesterriffen, koraalriffen en sublitorale zeegrasvel-
den, beïnvloeden zij elkaar en scheppen nieuwe ha-
bitats voor andere soorten of vergroten hun eigen
overlevingskansen. Dergelijke biocoenosen worden
gevormd en gehandhaafd door biotische processen. 

Een mosselbank biedt een habitat aan een groot
aantal soorten. Asmus (1987) en Dittmann (1990)
vonden respectievelijk 41 en 96 aan mosselbanken
gelieerde soorten. Voor sommige soorten, zoals
zeeanamonen, kwalpoliepen en zeegras, biedt de
bank beschutting of permanente aanwezigheid van
water in de poelen tussen de richels. Andere soor-
ten, vooral pipetterende wormen, profiteren van
het organisch materiaal dat wordt afgezet als
pseudofaeces. Sommige gelieerde soorten kunnen
als integraal onderdeel van de mosselbank worden
beschouwd omdat de bank een hard substraat
vormt, een zeldzaamheid in de Waddenzee. Voor-
beelden zijn zeepokken en macroalgen, zoals Fucus
vesiculosus. 

Oude mosselbanken kunnen worden beschouwd
als ‘superorganismen’. Ze groeien slechts zelden en
hebben daarom een lage reproductiesnelheid (Dan-
kers, 1993). Het is een welbekend feit dat popula-
ties van soorten met een lage reproductiesnelheid
(bijvoorbeeld albatrossen, walvissen, roggen) zeer

gevoelig zijn voor extra mortaliteit. Volwassen ban-
ken hebben een hoge overlevingsratio, omdat zij
‘schade’ kunnen herstellen door beschutting te bie-
den aan individuele broedjes. 

5.8.3 Langetermijnontwikkeling van
mosselbanken

Methoden ter bepaling van de omvang
Voor diverse delen van de Waddenzee bestaan
kaarten die de plaats en omvang van mosselbanken
aangeven. Deze kaarten gaan terug tot de jaren
vijftig van de twintigste eeuw of nog verder en zijn
gebaseerd op veldonderzoek te voet.

Het eerste grootschalige onderzoek was dat van
Dijkema et al. (1989), een onderzoek waarbij tussen
1968 en 1976 alle platen van de Waddenzee vanuit
de lucht werden gefotografeerd en in kaart ge-
bracht. De diverse subregio’s werden daarbij in ver-
schillende jaren gefotografeerd. In 1978 werden de
kaarten vanaf de grond op hun juistheid gecontro-
leerd. De kaarten toonden alleen banken groter dan
10 ha., zodat de door Dijkema gemaakte inventari-
satie een minimumschatting is. Bij de meeste on-
derzoeken die na 1978 zijn uitgevoerd, zijn de kaar-
ten van Dijkema als referentie gebruikt. In de afge-
lopen jaren zijn beeldanalyse en controle vanaf de
grond gecombineerd tot een succesvolle methode
die algemeen wordt toegepast (Millat, 1996).

Beschrijving van de omvang van mosselbanken
brengt enige problemen met zich mee. Het voor-
naamste probleem is dat verschillende onderzoe-
kers verschillende definities van een mosselbank
hanteren. Michaelis et al. (1995) geven de volgende
definitie: “Eine reife Miesmuschelbank besteht aus
einer im Watt gut abgrenzbaren, unregelmäßigen
Ansammlung mehr oder weniger erhabener kleiner
Bänke, die als Beete bezeichnet werden.” (Een vol-
wassen mosselbank bestaat uit een in het Wad dui-
delijk afgebakende, onregelmatige verzameling
kleine banken die iets hoger liggen en ‘bedjes’ wor-
den genoemd.) Deze ‘bedjes’ zijn bedekt met Mos-
sels, maar er zijn ook open plekken binnen de bed-
jes. In een bedje worden de Mossels bijeengehou-
den door byssusdraden en binnen deze clusters ma-
ken andere organismen, lege schelpen, zand en or-
ganisch materiaal de bank tot een specifiek biotoop
(Seed & Suchanek, 1992). 

Er bestaan flinke verschillen tussen de metho-
den die onderscheiden onderzoekers hanteren bij
de berekening van de oppervlakte van een mossel-
bank. Sommigen nemen als buitengrens een paar
rechte lijnen tussen de uiterste punten van de bui-
tenste richels (Ruth; van Stralen), anderen nemen
de kortste lijn die de richels verbindt en volgen dan
de omtrek van de richels (Herlyn & Millat; Dankers).
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Met het oog op toekomstige monitoring is het es-
sentieel een protocol te ontwikkelen, zodat onder-
zoeken waarbij met verschillende meetmethoden
wordt gewerkt toch met elkaar kunnen worden ver-
geleken. 

In Duitsland bestaat overeenstemming over de
definities van Beete (bedjes), Bedeckung (bedek-
kingspercentage) en Besatz (verhouding) (Herlyn &
Michaelis, 1993). Deze (of vergelijkbare) parame-
ters moeten altijd worden gemeten en vermeld.
Men neemt aan dat wanneer het bedekkingsper-
centage is inbegrepen in de meting van de opper-
vlakte van een bank, de verschillende methoden
vergelijkbare resultaten zullen opleveren. Er zijn
aanwijzingen dat de omvang van een bedje een be-
langrijke parameter is voor de stabiliteit van het
bedje. De omvang van bedjes kan, bij een gelijk be-
dekkingspercentage, op één transect aanzienlijk
verschillen. Het monitoringprotocol moet zodanige
regels stellen dat informatie betreffende de om-
vang van individuele bedjes vergeleken kan worden.

In sommige oudere onderzoeken wordt alleen de
biomassa van de aanwezige Mossels vermeld. Men
kan een ruwe schatting maken van het areaal van
een mosselbank door uit te gaan van een gemiddel-
de van 20 000 kg per hectare (Dankers, 1993). De
met Mossels bedekte stukken kunnen 1-60 kg per
m2 bevatten maar slechts een deel van de bank be-
staat uit richels met Mossels. In de periode waarin
de mosselbanken in Nedersaksen achteruitgingen
(sinds 1985), was de gemiddelde biomassa veel
minder dan 20 000 kg per ha. Visserijstatistieken
kunnen soms ook worden gebruikt om de hoeveel-
heid te berekenen die minimaal aanwezig moet zijn
geweest.

Op de kaart van Dijkema (1:100 000) is de klein-
ste eenheid 2x5 mm. Dat betekent dat mosselban-
ken kleiner dan 10 hectare niet worden weergege-
ven. Bij zijn onderzoek in Sleeswijk-Holstein telde
Ruth (1994) banken kleiner dan vier hectare niet
mee. Er zijn veel onderzoeken verricht in alledrie de
landen om te bepalen welke banken geschikt zijn
voor mosselzaadvisserij en volwassen banken met
oude mossels zijn niet altijd in kaart gebracht. De
Deense Waddenzee is in de jaren tachtig uit de
lucht gefotografeerd en vier keer tussen 1991 en
1996.

Er bestaat geen formele overeenstemming over
de minimaal vereiste biomassa (per eenheid opper-
vlakte) waarbij een Streusiedlung (verspreid voor-
komen) als bank geclassificeerd mag worden. Bui-
ten de banken kunnen losse kluiten Mossels voor-
komen die over een groot gebied zijn verspreid.
Waar weinig mosselbanken zijn, kunnen deze losse
kluiten een aanzienlijk deel van de populatie uit-
maken en daardoor belangrijk zijn voor vogels. De
afwijkingen in de oppervlaktemetingen zijn het
kleinst waar grote banken zijn. Vooral in de Neder-

landse en Deense delen van de Waddenzee leeft de
Mosselpopulatie op kleine banken.

Ontwikkeling van het bestand (areaal en
biomassa)

In de tweede helft van de jaren tachtig werd in ver-
schillende delen van de Waddenzee een sterke ach-
teruitgang van de mosselpopulaties vastgesteld. Dit
gaf aanleiding tot een aantal grootschalige surveys
en andere wetenschappelijke activiteiten om te
ontdekken wat de oorzaken van deze plotselinge en
buitengewone vermindering van het bestand wa-
ren. De achteruitgang omvatte zowel vermindering
van het areaal aan mosselbanken als vermindering
van de biomassa per eenheid areaal binnen banken.
Verscheidene onderzoeken wezen uit dat de distri-
butie van mosselbanken in de Waddenzee over eni-
ge tientallen jaren een min of meer constant pa-
troon vertoonde, hoewel de aanwezigheid van ban-
ken zeer kan variëren (Dankers & Koelemaij, 1989;
Obert & Michaelis, 1991; Nehls & Thiel, 1993). 

De biomassa kan van jaar tot jaar en binnen een
jaar sterk variëren. Wanneer de broedval goed is,
kan de biomassa in de herfst tien- tot honderdvou-
dig toenemen. Vaak verdwijnen nieuwe banken
weer in de volgende winter. Bij vergelijking van bio-
massa is het essentieel dit voor hetzelfde seizoen te
doen.

Overzichten van schattingen van biomassa zijn
gemaakt door Dankers et al. (in druk) voor Neder-
land, door Herlyn & Millat (1997), Herlyn & Micha-
elis (1996), Michaelis et al. (1995) en Zens et al.
(1997) voor Nedersaksen, door Ruth (1994) voor
Sleeswijk-Holstein en door Kristensen (1996b) voor
Denemarken. In alle onderzochte gebieden is de
biomassa op banken die ouder zijn dan twee jaar in
de laatste decennia gedaald. In Tabel 5.4 wordt een
ruwe indicatie gegeven. In deze tabel zijn alleen
banken die ouder zijn dan twee jaar opgenomen,
maar de gegevens dienen voorzichtig gehanteerd te
worden omdat de individuele onderzoeken niet ver-
gelijkbaar zijn.

Nederland
De kaart van Dijkema geeft aan dat de Nederlandse
Waddenzee in de late jaren zeventig 4120 ha aan
mosselbanken bevatte. In de jaren tachtig nam het
gebied af vanwege intensieve bevissing en strenge
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Oppervlakte (ha) Biomassa (ton)

Voor 1980 1987 1997 1980s 1990s

Denemarken 4 000 - 1 000 23 500 43 500
Sleeswijk-Holstein - 1 000-1 500 - 60 000 43 500
Nedersaksen 5 000 2 700 1 280 - 1 000
Nederland 4 120 - < 200 100 000 < 10 000

Tabel 5.4. Ontwikkeling van
Mossels (Mytilus edulis) en
mosselbanken in de Wad-
denzee.



winters. In het voorjaar van 1987 was maar 650 ha
aan mosselbanken over, maar op de resten van veel
oude banken leidde nieuwe broedval tot nieuwe
groei. Deze banken werden in 1988, 1989 en 1990
(Higler et al. 1998) leeggevist. De meeste banken
die in de jaren negentig ontstonden waren niet sta-
biel genoeg om de winterstormen en ijsbedekking
te overleven. In de zomer van 1998 was er minder
dan 200 ha mosselbanken over. Buiten de banken
bevindt zich een aanzienlijke populatie Mossels die
los in kleine groepen op de platen liggen (Stralen,
1998). 

Biomassawaarden van 50-150 000 ton waren
tot aan het eind van de jaren tachtig normaal. In de
jaren negentig bleef de biomassa van mosselban-
ken ver onder de 10 000 ton, behalve in de herfst
van 1994, toen goede broedval zaadbanken produ-
ceerde met meer dan 100 000 ton biomassa. De
vermindering in de Nederlandse sector lag hoofd-
zakelijk aan voortgaande visserij in een periode met
lage broedval. 

Duitsland: Nedersaksen
In de periode tussen de late jaren vijftig en de vroe-
ge jaren tachtig bedekten mosselbanken ongeveer
5000 ha van het Nedersaksische deel van de Wad-
denzee (Dijkema et al., 1989, Michaelis et al., 1995)
en bevatten ruwweg 100 000 ton versgewicht (Ne-
dersaksisch Directoraat Visserij, ongepubliceerd).
De plotselinge en totale teloorgang, in 1985, van
een grote, niet-beviste bank die lang was gemoni-
tord, vestigde het eerst de aandacht op wat een kri-
tieke situatie bleek te zijn (Obert & Michaelis,
1991). Uit een serie inspecties die in de volgende
tien jaren werden gehouden in het hele Nedersaksi-
sche litorale gebied, bleek dat het areaal steeds
verder slonk. De achteruitgang van de biomassa
was des te ernstiger omdat de banken een laag be-
dekkingspercentage hadden. 

Volgens Michaelis et al. (1995), Herlyn & Micha-
elis (1996) en Zens et al. (1997) verminderde het
areaal aan mosselbanken van ruwweg 5000 ha in
1950/1987 tot 2700 ha (47 000 ton) in 1989/1991
en tot 1300 ha (10 000 ton) in 1994. Op deze ban-
ken daalde het met patches bedekte gebied van
44% tot 15%. In het voorjaar van 1996 was nog
maar 170 ha (1000 ton) over (Herlyn & Millat, on-
gepubliceerd). De buitengewoon goede broedval in
de zomers van 1991 en 1994 overleefde de erop
volgende winter niet. Een goede broedval in 1996,
op de resten van oude banken, was redelijk succes-
vol. In de herfst van 1996 had zich een gebied van
1450 ha hersteld, waarvan 1280 ha de strenge win-
ter van 1996/1997 overleefde.

Duitsland: Sleeswijk-Holstein
Ruth (1994) heeft de mosselpopulatie van Slees-
wijk-Holstein tussen 1989 en 1993 onderzocht. Er

is gedetailleerde kennis beschikbaar over opper-
vlakte, biomassa enz. voor de negen jaren van 1988
tot en met 1996. De meeste onderzochte banken
(63 van de 64) was vijf jaar of langer aanwezig. De
gemiddelde oppervlakte van de banken was 1830
ha. Op ongeveer 140 plaatsen werden mosselban-
ken gerapporteerd en ongeveer de helft ervan be-
vatte in de afgelopen tien jaren Mossels. In Slees-
wijk-Holstein zijn alleen banken groter dan vier ha
in beschouwing genomen.

Er zijn geen schattingen beschikbaar van de bio-
massa in de periode vóór de intensieve bevissing in
het midden van de jaren tachtig. Na de goede
broedval van 1987 was er 60 000 ton aanwezig in
1988 en 1989. Vanwege bevissing van 30 van de 64
banken, en krachtige stormen aan het eind van de
winter en vroeg in de lente van 1990, daalde het
totaal tot 35 000 ton in de vroege jaren negentig.
Na 1992 vond mosselzaadvisserij voornamelijk
plaats in het sublitoraal. Sinds 1994 vindt er geen
visserij meer plaats in het litoraal. In 1996 kwam
goede broedval voor op plaatsen die naar men
dacht een geringe dynamiek hadden. De resultaten
van recente onderzoeken hiernaar zijn nog niet uit-
gewerkt.

Denemarken
De kaart van Dijkema is gebaseerd op luchtfotogra-
fisch onderzoek uit 1973 en 1974. Er is in de twee-
de helft van de jaren zeventig geen controle vanaf
de grond uitgevoerd. Volgens Kristensen (1996b)
waren er in 1979 maar weinig banken maar vond in
1980 een grote toename plaats. In 1983 en 1984
werd 4000 ha gemeten, op basis van luchtfoto’s.
Visserij had tussen 1984 en 1987 ernstige gevol-
gen. In die jaren werden respectievelijk 14 500,
27 100, 17 600 en 17 400 ton Mossels gevangen.
Bovendien gingen in de strenge winters van 85/86
en 86/87 veel banken teloor. Sindsdien is de visserij
aan banden gelegd. In 1991 bedroeg het areaal
weer 1100 ha, maar dit nam weer af tot 600 ha in
1995. In 1996 was het areaal weer toegenomen tot
1000 ha (Kristensen, 1994, 1995, 1997). In de ge-
bieden rond Juvre Dyb, Mandø en Knude Dyb heb-
ben de banken zich niet hersteld nadat ze door de
visserij waren leeggevist. In het Ho Bugt gebied
(gedeeltelijk voor de visserij gesloten) heeft bijna
70% van de oorspronkelijke banken zich hersteld.

Voor de jaren tachtig zijn geen schattingen van
de biomassa beschikbaar. Op grond van visserijsta-
tistieken kunnen minimumschattingen worden ge-
daan. Intensieve visvangst tussen 1984 en 1987
heeft bijna geleid tot het verdwijnen van de mos-
selpopulatie (Kristensen, 1994, 1995). Sindsdien is
de visserij sterk teruggebracht en schommelt de
populatie tussen 19 en 116 miljoen kg (Kristensen,
pers. comm.).
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5.8.4 Overleving van mosselbanken

Er zijn mosselbanken bekend die al tientallen jaren
op dezelfde plaats liggen. De biomassa op deze
banken is over de jaren zeer variabel geweest, af-
hankelijk van mortaliteit, bevissing, weersinvloeden
en nieuwe aanwas. Banken met een structuur die
vele jaren lang duidelijk herkenbaar is, kunnen als
‘stabiele banken’ worden geclassificeerd. Jonge
mosselbanken beslaan soms grote gebieden maar
ze zijn kwetsbaar en verdwijnen vaak in de eerst-
volgende winter (van Stralen 1998; Hilgerloh et al.
1997; Flemming & Delafontaine, 1994; Dankers et
al., in voorbereiding).

Betrouwbare kennis over de aan- of afwezigheid
van mosselbanken gedurende een groot aantal ja-
ren is er alleen voor de Nedersaksische Waddenzee.
Op basis van deze kennis zijn door Herlyn & Millat
(1997) kaarten gemaakt die de stabiliteit van indi-
viduele banken aangeven. In Nederland zijn in de
afgelopen drie decennia verscheidene onderzoeken
verricht. Het is niet altijd bekend of de onderzochte
banken ook in de jaren tussen de onderzoeken be-
stonden, maar op basis van het aantal jaren dat een
bank aanwezig was kan een indicatie worden gege-
ven van de stabiliteit van de bank (Dankers et al., in
voorbereiding). In Sleeswijk-Holstein kunnen bijna
alle banken die door Ruth zijn onderzocht als sta-
biel worden beschouwd. De gegevens voor Dene-
marken staan geen conclusies betreffende stabili-
teit toe. 

5.8.5 Conclusies

De overleving van mosselbanken hangt af van veel
factoren. Jonge banken op onbeschutte locaties
hebben het meest te lijden van stormen. Op basis
van gegevens in een aantal recente publicaties is
het onwaarschijnlijk dat stormen de belangrijkste
factor zijn geweest in de waargenomen achteruit-
gang van mosselbanken over de lange termijn. Hof-
stede en Schmidt (zie hoofdstuk 2) komen voor de
Duitse Bocht tot de slotsom dat het daar in het af-
gelopen decennium vrij winderig is geweest, met
veel noordwestelijke winden, maar dat de stormac-
tiviteit er in de afgelopen 120 jaar niet is toegeno-
men. Voor Texel concluderen Piersma & Koolhaas
(1997) dat het aantal dagen met een windsnelheid
van 10-15 m/s of boven de 15 m/s niet significant
is toe- of afgenomen. 

In strenge winters kan kruiend ijs een belangrij-
ke factor zijn, zowel voor juveniele als voor oude
banken. Uitgaand van gegevens van Becker (1996)
kan de gevolgtrekking worden gemaakt dat de ijs-
bedekking langs de Duitse Noordzeekust in de afge-
lopen decennia niet significant verschilde van het
gemiddelde over de lange termijn. Banken in gebie-

den hoog in het litoraal en met een lange verblijf-
tijd van de watermassa kunnen aan voedsel-
schaarste lijden. Parasieten en verontreiniging zijn
genoemd als factoren die de conditie en de ontwik-
keling van de byssus kunnen beïnvloeden (Michae-
lis, pers.comm.).

Visserij heeft grote achteruitgang veroorzaakt
en herstel voorkomen. Herlyn & Millat (1999) stel-
den vast dat 12 niet-beviste banken zich hadden
gehandhaafd in het jaar na hun ontstaan terwijl
van acht beviste banken er zeven geheel of vrijwel
geheel waren verdwenen. Dankers (1993) heeft
aangetoond dat de banken in de omgeving van
Ameland zijn verdwenen als gevolg van volgehou-
den visserij in een periode van slechte broedval.

5.9  Oesterbedden en
Sabellaria-riffen

S. Nehring

5.9.1 Inleiding

Oesterbedden en Sabellaria-riffen werden door
Hagmeier & Kändler (1927) tot de voornaamste
kenmerken van de getijgeulen in de Waddenzee ge-
rekend. Beide biotooptypen verschaffen secundaire
habitats aan vele soorten. Hernieuwd onderzoek in
de jaren tachtig bracht aan het licht dat er riffen en
banken verloren waren gegaan en dat de gelieerde
fauna achteruit was gegaan. Verrassenderwijs kon
in de afgelopen jaren ‘herkolonisatie’ door oesters
en kokerwormen in de Waddenzee worden waarge-
nomen. Met het oog op deze langetermijnver-
schijnselen en het ecologische belang ervan volgt
hieronder een actueel overzicht van de historische
en de recente toestand van beide biotooptypen. 

5.9.2 Historische en huidige toestand
van oesterbedden

In het verleden kwamen banken van de inheemse
Oester Ostrea edulis algemeen voor in de Wadden-
zee, van de laagwaterlijn tot ongeveer -6 m (zie bij-
voorbeeld Hagmeier & Kändler, 1927; Linke, 1937).
Vermoedelijk zijn de laatste levende exemplaren in
1940 aangetroffen (Hagmeier, 1941), waarna de
Oester in dit gebied werd geacht te zijn uitgestor-
ven. Er is debat geweest over de oorzaak van de
achteruitgang (Möbius, 1877; Hagmeier & Kändler,
1927), maar recentere verhandelingen over dit on-
derwerp laten er weinig twijfel over bestaan dat
overexploitatie door de oestervisserij de populaties
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heeft uitgeroeid (Reise, 1982; Neudecker, 1990).
In 1992 werd echter weer een klein aantal le-

vende Oesters aangetroffen in de Duitse Wadden-
zee. Sommige leefden op de rand van litorale mos-
selbanken nabij het eiland Sylt, andere werden uit
het ondiepe sublitoraal opgedregd (Reise, 1998b).
Of deze kleine populatie nieuwe oesterbanken zal
gaan vormen is onzeker, omdat de plaatsen van de
vroegere banken tegenwoordig door mosselcultures
worden ingenomen.

In de afgelopen honderd jaar zijn vele uitheemse
macrozoöbentische soorten de Waddenzee en zijn
estuaria binnengekomen. Sommige daarvan, zoals
het Amerikaans mesheft en de borstelworm Maren-
zelleria cf. wireni zijn zelfs dominant geworden (zie
ook paragraaf 5.7 en paragraaf 5.15). Een goed
voorbeeld van populatie-’verrijking’ is de Japanse
oester, die in 1965 in het Nederlandse Oosterschel-
de estuarium en in 1986 bij Sylt is geïntroduceerd
als culture (Reise, 1998b). Wilde Japanse oesters
komen sinds de vroege jaren tachtig in de Wadden-
zee voor volgens Bruins (1983), die de oester aan-
trof op stenen bij Texel. Het is aannemelijk dat de
oester daar terecht is gekomen via transport van
mosselzaad uit de Oosterschelde. Sinds deze mel-
ding zijn regelmatig exemplaren in de Nederlandse
Waddenzee aangetroffen, maar niet in grote aan-
tallen (Reise, 1998b). In de afgelopen paar jaar zijn
wilde exemplaren, afkomstig van het kweekperceel
bij Sylt, in toenemende aantallen als kolonisten
aangetroffen in de Duitse, Noordfriese regio op eu-
litorale wilde mosselbanken (Reise, 1998b). In 1998
werd voor het eerst ook een levend exemplaar ge-
vonden in de Oostfriese regio (Reise, pers. comm.).
Dit exemplaar kan op natuurlijke wijze uit het Ne-
derlandse gebied zijn gekomen. Deze vreemde soort
lijkt ecologisch sterker te zijn, d.w.z. zich beter te
kunnen aanpassen, dan zijn voorganger in dit ge-
bied, Ostrea edulis (Reise, 1998b). De recente ver-
spreiding van de Japanse oester in de Duitse Wad-
denzee (Figuur 5.10) maakt het waarschijnlijk dat
er opnieuw oesterbedden zullen ontstaan, met de
gelieerde gemeenschap van organismen, althans in
het getijdengebied (Nehring, 1998).

5.9.3 Historische en huidige toestand
van Sabellaria-riffen

De kokerworm Sabellaria spinulosa heeft zwevende
zandkorrels nodig om zijn buisjes te kunnen bou-
wen. Rifgemeenschappen komen daarom alleen
voor in zeer dynamische gebieden waar zand door
waterbeweging wordt gesuspendeerd. Een enkel rif
kan zich over meerdere hectaren uitstrekken. Er is
aangetoond dat de nauw verwante S. alveolata drie
jaar oud kan worden en enkelingen zelfs tien jaar

(Wilson, 1971). De ontwikkeling van een rif begint
met de vestiging van larven op voldoende stevige
habitatstructuren, bijvoorbeeld schelpen (in het bij-
zonder oesterkleppen ), grind, stenen of rotsen. Ook
reeds bestaande Sabellaria-riffen (dood of levend)
zijn een geprefereerde vestigingsbodem. De riffen
bevatten een meer gediversifieerde fauna dan nabij
gelegen gebieden met weinig of geen Sabellaria
(meer dan tweemaal zo veel soorten en bijna
driemaal zo veel individuen volgens Jones (1998).
Vroeger kwamen in de Duitse Waddenzee veel uit-
gestrekte Sabellaria-riffen voor. De riffen waren
een veel voorkomende sublitorale structuur langs
de glooiingen van de noordelijke zeegaten (Hag-
meier & Kändler, 1927). In het Oostfriese gebied
zijn enige eulitorale riffen gemeld op steenstortin-
gen bij eilanden (Linke, 1951). Sublitorale riffen zijn
daar voornamelijk beschreven voor het Jade-gebied
(Schuster, 1952). Noch uit het Deense noch uit het
Nederlandse deel van de Waddenzee zijn riffen be-
kend. 

In het midden van de jaren twintig begon het
aantal Sabellaria-riffen langs de Duitse Noordzee-
kust netto af te nemen. Tegenwoordig zijn er nog
maar drie levende riffen, twee in het sublitoraal van
de Jade, het derde ten zuiden van het eiland Sylt
(Figuur 5.10) (Vorberg, 1997). Het levende rif bij
Sylt is echter sinds 1993 niet meer waargenomen.
In de Jade zijn sinds 1996 alleen op de plaats van
levende riffen een hoop compacte klompen lege
buisjes gevonden bij baggerwerkzaamheden die
werden uitgevoerd in het kader van het BfG estu-
arium-monitoringprogramma (Nehring, ongepubli-
ceerd). Daarnaast zijn op twee andere plaatsen in
de Jade waar in de jaren tachtig levende riffen zijn
gevonden (bij het eiland Mellum en tegenover Wil-
helmshaven), in de afgelopen jaren bij BfG monito-
ring alleen lege buisjes gevonden (Figuur 5.10).
Omdat een groot aantal vers uitziende klompen
buisjes werd gevonden, kan niet worden uitgeslo-
ten dat er in de Waddenzee nog onontdekte leven-
de riffen voorkomen. Er is aangetoond dat het ce-
ment dat door volwassen of pas gevestigde koker-
wormen wordt uitgescheiden een krachtige stimu-
lans vormt voor de larven om tot metamorfose te
komen en zich te vestigen (Jones, 1998). De larven
zijn ook in staat om langs biochemische weg oude
wormbuisjes te vinden die door dezelfde soort zijn
gebouwd (Vorberg, 1995). Derhalve bestaan er ver-
scheidene potentiële vestigingsbodems voor spon-
tane regeneratie van deze voor de Waddenzee ka-
rakteristieke biotoop. Het beschermingsbeheer
moet daarom gericht zijn op bescherming van zo-
wel dode als levende riffen.

Onderzoeken in verband met rioolwater en an-
dere verontreiniging doen vermoeden dat Sabella-
ria spinulosa niet bijzonder gevoelig is voor veran-
deringen in de kwaliteit van het water (Jones,
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1998). Riesen & Reise (1982) kwamen als eersten
met de hypothese dat de sublitorale riffen mecha-
nisch verwoest zijn door de sleepnetten van de gar-
nalenvisserij. Het voornaamste visgebied van de
garnalenvissers in de Waddenzee was en is de
glooiingen van de getijdegeulen. Het totale aantal
aanlandingen van de garnalenvisserij heeft gefluc-
tueerd maar is sinds de jaren twintig niet toegeno-
men. De vloot is kleiner geworden maar daar staat
tegenover dat het visgerei groter en efficiënter is
geworden (Reise et al.,1989). Het uitsterven van rif-
fen door visvangst met netten (zie Vorberg, 1997) is
een tweede belangrijke en plausibele reden voor de
waargenomen achteruitgang. Verder zijn sommige
litorale bodemgemeenschappen, met onder andere
kokerwormen, kwalpoliepen (Sertularia spp.) en
sponsen (Halichondria spp.), zeldzaam geworden
doordat het areaal mosselcultures in sublitorale de-
len van de Waddenzee is uitgebreid (zie ook para-
graaf 5.8). Vorberg (1995, 1997) heeft ook de nega-
tieve invloed beschreven van veranderingen in het
hydrologische regiem, door de aanleg van bouw-
werken aan de kust (hoofdzakelijk dijken en dam-
men), op de ontwikkeling van Sabellaria-riffen. On-
getwijfeld hebben mosselteelt en grootschalige
bouwwerken negatieve gevolgen voor het aantal

riffen, maar aangenomen mag worden dat de per-
manente, directe, fysieke verstoring door garnalen-
visserij een betere natuurlijke ontwikkeling van rif-
fen heeft verhinderd. Naar het idee van Buhs & Rei-
se (1997) om tot betere feitenkennis te komen,
zouden bepaalde getijgeulen moeten worden ge-
sloten voor exploitatie van levende hulpbronnen,
waarbij de openblijvende kanalen als controle kun-
nen dienen.

5.9.4 Aanbevelingen

Monitoring van de geïntroduceerde Japanse oester
is nodig om effecten op de inheemse biota te on-
derzoeken. Natuurbescherming dient zich te rich-
ten op bescherming van zowel dode als levende Sa-
bellaria-riffen. Te dien einde is het nodig sublitora-
le gebieden langs de glooiingen van een aantal na-
der te bepalen getijgeulen te vrijwaren van versto-
ring. Om meer te weten te komen over de popula-
tiedynamiek van Sabellaria, dient monitoring in de
eerste plaats te worden uitgevoerd in gebieden
waar kort geleden Sabellaria-riffen zijn waargeno-
men.
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Figuur 5.10. Recente waar-
nemingen van de Japanse
oester (Crassostrea gigas) en
de kokerworm Sabellaria
spinulosa in de Waddenzee.
Bron: Vorberg (1997); Neh-
ring & Leuchs (1998); Reise
(1998, pers. comm.); Nehring
(ongepubliceerd).



5.10 Enige vissoorten en de
garnaal

P.D. de Jong 
K. Dahl 

Th. Neudekker 
R. Knust 

C.J.M. van Berkel 

5.10.1 Inleiding

In de Waddenzee zijn 162 soorten vissen en prikken
waargenomen. Onder deze soorten zijn 72 dwaal-
gasten en bezoekers. Er behoren dus 90 soorten tot
de vaste visfauna. Twintig soorten zijn in minstens
één subregio bedreigd. Van deze 20 soorten zijn er
19 in het hele gebied bedreigd en zij zijn dan ook
op de trilaterale Rode Lijst geplaatst (Nordheim et
al., 1996). Ongeveer 30 soorten komen in de hele
Waddenzee voor (Zijlstra, 1978; Lozán et al., 1994).
Slechts een paar soorten brengen hun hele leven in
de Waddenzee door; dit zijn zogeheten residente
soorten (Zijlstra, 1978). De meeste soorten zijn al-
leen gedurende een deel van het jaar of een deel
van hun leven aanwezig en hun dichtheid in de
Waddenzee hangt ook af van factoren buiten de
Waddenzee zoals de intensiteit van de visvangst in
de Noordzee. 

De Waddenzee is heel belangrijk voor een aantal
Noordzeesoorten als kinderkamer voor juvenielen.
Er zijn ook soorten die het grootste deel van hun le-
ven in de Waddenzee doorbrengen maar erbuiten
paaien. Andere soorten paaien in de rivieren maar
leven als volwassen dieren grotendeels in de Wad-
denzee, zoals zalmachtigen .

De Waddenzee is een dynamisch milieu waar
fluctuatie in dichtheid, zoals bij veel soorten het
geval is, een natuurlijk verschijnsel is. Door de dras-
tische teruggang van Groot zeegras in de Neder-
landse Waddenzee ten gevolge van een ziekte in de
jaren dertig (zie paragraaf 5.6), zijn de Zeenaald
(Syngnathus typhle) en de Zeestekelbaars (Spina-
chia spinachia) uit het gebied verdwenen. Ook de
mens heeft invloed op de Waddenzee uitgeoefend.
Het afsluiten van de Zuiderzee in 1932 verkleinde
de Nederlandse Waddenzee en leidde tot het uit-
sterven van Haring (Clupea harengus) en Ansjovis
(Engraulis encrasicolus) in de Zuiderzee. Minder
lang geleden hebben toegenomen schelpdiervisserij
en mosselteelt gevolgen gehad voor de Nederland-
se Waddenzee. De Jonge et al. (1993) en Lozán et
al. (1994) hebben een overzicht gegeven van deze
gevolgen en van andere veranderingen in de visfau-
na in de Waddenzee.

5.10.2 Lopende monitoring en actuele
gegevens

Belangrijke informatiebronnen over de visfauna in
de Nederlandse en Duitse Waddenzee zijn de gege-
vens van de DYFS (Demersal Young Fish Survey) die
sinds 1969 steeds in de herfst wordt uitgevoerd
(Boddeke et al., 1969). Daarnaast de tijdreeksen van
bijvangstmonsters van de Duitse garnalenvisserij,
geëvalueerd voor de jaren 1954-1988 (Tiews, 1990;
Tiews & Wienbeck, 1990). In de Nederlandse Wad-
denzee wordt de DYFS uitgevoerd met een boomkor
met garnalennet. Dit levert betrouwbare informatie
op over de op de bodem levende soorten in de geu-
len dieper dan  2 m. De gehele vangst wordt geana-
lyseerd, met inbegrip van niet-commerciële soorten
en de Garnaal. In de Deense wateren is sinds de ja-
ren zestig geen survey van juveniele vis meer uitge-
voerd. Omdat het binnen het bestek van dit rapport
onmogelijk is een overzicht te geven van de stand
van alle vissoorten in de Waddenzee, zijn een aan-
tal veel voorkomende soorten gekozen die de vol-
gende groepen vertegenwoordigen:
• Karakteristieke residente soorten: Puitaal (Zoar-

ces viviparus) en Zeedonderpad (Myoxocephalus
scorpius);

• Soorten die de Waddenzee als kinderkamer ge-
bruiken: Schol, Haring en Tong (Solea solea);

• Soorten die het grootste deel van hun leven in
de Waddenzee doorbrengen maar erbuiten paai-
en: Bot, Vijfdradige Meun (Ciliata mustela) en
Harnasman (Agonus cataphractus);

• Soorten die opgroeien en leven in zoutwater en
paaien in rivieren (anadrome soorten): zalmach-
tigen, Houting (Coregonus oxyrhynchus), Zalm
(Salmo salar) en Zeeforel (Salmo trutta);

• Soorten die in zoetwater leven en in mariene
wateren paaien en opgroeien (catadrome soor-
ten): Paling (Anguilla anguilla);

• Garnalen: Garnaal.

De huidige toestand van de gekozen soorten uit
eerste drie groepen zal voor de Nederlandse Wad-
denzee worden besproken op basis van DYFS-gege-
vens uit de herfstonderzoeken sinds 1979. Voor de
Duitse Waddenzee kan er iets over deze drie groe-
pen worden gezegd op basis van bijvangstmonsters
van de Duitse garnalenvisserij.

Voor de Haring is de Waddenzee een belangrijke
kinderkamer (Zijlstra, 1978; Corten & van der
Kamp, 1979) en bovendien is juveniele Haring een
belangrijke voedselbron voor vogels en zeezoogdie-
ren. Het garnalennet dat bij het DYFS-onderzoek
wordt gebruikt is echter niet geschikt voor monito-
ring van pelagische soorten als juveniele Haring
(Breckling & Neudecker, 1994) en er is geen andere
omvattende informatiebron met betrekking tot de
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huidige kwaliteit van de Waddenzee als kinderka-
mer voor Haring. Hetzelfde geldt voor twee andere
belangrijke pelagische prooisoorten, Sprot (Sprat-
tus sprattus) en Zandspiering (Ammodytes tobia-
nus). Een ander beletsel voor een uitgebreidere eva-
luatie van de huidige toestand van de visfauna van
de Waddenzee is dat er geen ordelijk gegevensbe-
stand bestaat met betrekking tot de huidige aan-
tallen vissen in het litoraal en het sublitoraal.

5.10.3 Karakteristieke residente
soorten

Puitaal en Zeedonderpad vertonen sinds eind jaren
tachtig een neergaande trend in het Nederlandse
deel van de Waddenzee maar de Zeedonderpad is
zich de laatste tijd aan het herstellen (Figuur 5.11e,
f). Beide soorten zijn resident en brengen dus hun
hele levenscyclus in de Waddenzee door. Zij zijn ge-
associeerd met mosselbanken. De demersale eieren
van de Zeedonderpad worden tussen schelpen ge-
legd, terwijl de Puitaal volledig gevormde juvenie-
len van ongeveer vier centimeter lengte ter wereld
brengt. Beide soorten zijn afhankelijk van mossel-
banken voor voedsel en schuilplaatsen. In de Duitse
tijdreeksen van garnalenbijvangst vertoont de Pui-
taal een andere trend, namelijk een sterke groei in
de jaren tachtig die sterker is langs de kust van
Sleeswijk-Holstein dan langs de kust van Nedersak-
sen (Tiews & Wienbeck, 1990). Mogelijkerwijs ver-

schilt de dynamiek van deze kusten. Na een piek in
het midden van de jaren tachtig is de Duitse bij-
vangst van Zeedonderpad aan het dalen, wat over-
eenkomt met de Nederlandse DYFS-gegevens.

5.10.4 Soorten die de Waddenzee als
kinderkamer gebruiken.

Voor Schol en Tong is de Waddenzee een belangrij-
ke kinderkamer (Zijlstra, 1978; Beek et al., 1989).
De volwassen vissen paaien in de Noordzee en de
larven worden door stromingen ver weggevoerd
naar de ondiepe wateren van de Waddenzee. Oude-
re juveniele vissen verlaten de Waddenzee. De Ne-
derlandse DYFS-vangsten van Schol en Tong, die
grotendeels bestonden uit één- en tweejarige juve-
nielen, vertonen sinds eind jaren tachtig een dalen-
de lijn maar in de afgelopen jaren lijkt Schol weer
in aantal toe te nemen (Figuur 5.11b, c). Gegevens
uit het Duitse deel van de DYFS betreffende de kust
van Sleeswijk-Holstein geven een soortgelijk resul-
taat aan voor Schol maar niet voor Tong. Het zou
echter zo kunnen zijn dat dit deel van de kust niet
erg belangrijk is voor de dynamiek van deze twee
populaties (Damm & Neudecker, 1996).
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Figuur 5.11. Trends in dicht-
heid van de Garnaal (Cran-
gon crangon) en algemeen
voorkomende demersale vis-
soorten (alle lengten) in de
diepere geulen van de Ne-
derlandse Waddenzee vol-
gens de DYFS-herfstcijfers.
De vette lijn geeft het 5 jaar
voortschrijdend gemiddelde
aan (-2 jaar, + 2 jaar). Bron:
RIVO, IJmuiden, NL.



5.10.5 Soorten die buiten de
Waddenzee paaien.

Bot, Vijfdradige Meun en Harnasman vertonen
geen duidelijke trend wat betreft de in de Neder-
landse Waddenzee aanwezige hoeveelheid (Figuur
5.11g, h en i). Voor Bot geven de Duitse bijvangst-
gegevens piekwaarden aan voor 1987 en 1988, na
enige onregelmatige fluctuaties; dit wijkt enigszins
af van de Nederlandse DYFS-gegevens. De Duitse
bijvangstgegevens vertonen geen bijzondere trend
voor Vijfdradige Meun; Harnasman had een paar
piekwaarden in Nedersaksen in de vroege jaren ze-
ventig. Bot en Vijfdradige Meun brengen het groot-
ste deel van hun leven in de Waddenzee door en
verlaten het gebied alleen om in de Noordzee te
paaien. De paaigronden van de Harnasman zijn niet
precies bekend (Fonds, 1978).

5.10.6 Anadrome soorten

Drie zalmachtige soorten, Houting, Zalm en Zeefo-
rel, kwamen vroeger algemeen voor in de Wadden-
zee. Zij paaiden in de rivieren en de juvenielen trok-
ken naar de Waddenzee en de Noordzee om voedsel
te zoeken, waarna zij als volwassen vissen terug-
keerden naar de rivieren. Tussen 1994 en 1997 is in
de Deense Waddenzee een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd naar het bestand van zalmachtige vis-
soorten en de effecten van visserij (Ejbye-Ernst &
Thiil Nielsen, 1997; Thiil Nielsen et al.,1997; Sive-
beak et al., 1997).

Houting is in de jaren twintig en dertig van de
twintigste eeuw uit de Nederlandse en Duitse Wad-
denzee verdwenen en was in de late jaren tachtig
alleen nog te vinden in twee rivieren die in de
Deense Waddenzee uitmonden (Ejbye-Ernst et al.,
1988). Houting is in Denemarken op de Rode Lijst
geplaatst en aanvoer van deze soort werd in 1983
voor alle typen visserij verboden. Tussen 1987 en
1992 is een grootschalig programma uitgevoerd in
alle Deense rivieren om Houting uit te zetten. Het
genetisch materiaal daarvoor werd uit de kleine
overgebleven populatie in het Vidå riviersysteem
gehaald. Sinds 1995 is af en toe Houting gevangen
in het Elbe estuarium. In 1996 kende Houting een
reproducerend bestand van ongeveer 8700 vissen
in de zeven Deense rivieren die in de Waddenzee
uitmonden maar het aantal reproducerende vissen
was in sommige rivieren in de laatse vier jaren te-
ruggelopen. Grote gebieden die potentiële paai-
gronden voor Houting zijn, zijn nog afgesloten door
menselijke bouwwerken en voor Houting onbereik-
baar. Daarom is de natuurlijke productie van jonge
vis waarschijnlijk geringer dan de hoeveelheid uit-
gezette jonge vis vijf à tien jaar geleden.

Zalm is in de jaren zestig uitgestorven in de ri-
vieren die met het Deense Waddenzeegebied in
verbinding staan. Tegenwoordig wordt Zalm spora-
disch aangetroffen in de estuaria van de Elbe en de
Eider. Deze vissen stammen hoogst waarschijnlijk
af van uitgezette Zalm. Zalm is sinds 1995 in Dene-
marken op grote schaal uitgezet. Het reproduce-
rende Zalmbestand is nog steeds niet groot, minder
dan duizend vissen, een weerspiegeling van het feit
dat het grootschalig uitzetten van deze soort een
relatief nieuw initiatief is.

Zeeforel is in de Nederlandse en Duitse delen
van de Waddenzee zeldzaam. Hij wordt soms aan-
getroffen in de estuaria van de Elbe en de Eider en
in de Schlütt-geul. Men neemt aan dat deze vissen
afstammen van uitgezette Zeeforel. Uit een Deens
onderzoek is gebleken dat Zeeforel in geringe aan-
tallen aanwezig is in de Waddenzee en in de mees-
te rivieren, in verhouding tot de geschatte capaci-
teit van de verschillende watersystemen (Ejbye-
Ernst & Thiil Nielsen, 1997; Thiil Nielsen et al.,1997;
Sivebeak et al., 1997). Het reproducerende bestand
werd geschat op 9000 vissen en het aantal jonge
Zeeforellen dat de Waddenzee binnenkomt op
48 000, 15% van de geschatte optimale productie.
De natuurlijke productie van jonge Zeeforel is sinds
de jaren zeventig in alle rivieren met grote aantal-
len aangevuld. Het genetisch materiaal dat wordt
gebruikt in het programma om Zeeforel uit te zet-
ten, is niet beperkt tot de plaatselijke populaties.

In Nederland is in 1996 een experimentele hevel
met pomp geïnstalleerd op het eiland Texel, be-
doeld om vissen over de dijk te brengen. Deze is in
werking in het voorjaar, wanneer glasaal (jonge Pa-
ling) en Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus
aculeatus) van de Waddenzee naar het zoetwater
van het eiland proberen te komen. Uit monitoring
van het functioneren van de installatie bleek dat
aanzienlijke aantallen glasaal en stekelbaars het ei-
land op gingen. In het voorjaar van 1998 is bij Ter-
muntenzijl in de provincie Groningen een tweede
hevel geïnstalleerd. De oorspronkelijke reden voor
de bouw van deze installaties was betere foera-
geermogelijkheden te bieden aan de Lepelaar. Het
is de bedoeling nog twee installaties te bouwen op
het Friese vasteland,  bij Roptazijl en Zwarte Haan.

5.10.7 Catadrome soorten

De Waddenzee is een zeer geschikte habitat voor
juveniele Paling maar is niet zo belangrijk als kin-
derkamer, want zoetwater is de belangrijkste kin-
derkamer (Zijlstra, 1978). Volwassen Paling verlaat
haar juveniele habitat om naar haar verre paaige-
bied te trekken. De hoeveelheid Paling in de Neder-
landse Waddenzee is na sterke toename aan het
eind van de jaren zeventig gestaag afgenomen (Fi-
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guur 5.11d). Deze achteruitgang is aan alle kusten
van West-Europa gesignaleerd en is niet gerela-
teerd aan veranderingen in de Waddenzee (Lozán et
al., 1994).

5.10.8 Garnaal

De Garnaal is een belangrijke prooisoort voor vissen
en vogels in de Waddenzee (Lozán, 1994). Daarom
wordt de toestand van de Garnaal tezamen met al-
gemeen in de Waddenzee voorkomende vissoorten
in dit hoofdstuk behandeld, ook al is de garnaal
geen vis maar een schaaldier. Het niveau van com-
mercieel aangevoerde garnalen schommelt in Euro-
pa rond 20 000 t/jr. (ICES, 1996) maar de kwanti-
teitsindicaties voor de Garnaal in de Nederlandse
DYFS-tijdreeks toont sinds het eind van de jaren
tachtig een dalende trend, al is de hoeveelheid in
de afgelopen jaren weer gestabiliseerd (Figuur
5.11a). Ook de Duitse gegevens voor de westkust
van Sleeswijk-Holstein (Neudecker & Damm, 1996)
geven vrij negatieve trends aan voor grotere Gar-
naal maar niet significant. De gemiddelde grootte
van Garnalen langer dan 50 mm kent sinds het
midden van de jaren vijftig een gestaag dalende
tendens in monsters van de Duitse commerciële
visserij op twee belangrijke aanlandingspunten
(Temming et al., 1993; Anon., 1996). Volgens Neu-
decker & Purps (1996) fluctueert de Europese gar-
nalenaanvoer per (bijna) zes jaar tussen de 12 000
en de 28 000 ton. De intensiteit van de bevissing is
toegenomen maar lijkt nu stabiel te zijn. De gevan-
gen Garnaal is in het algemeen kleiner dan in voor-
gaande jaren.

5.10.9 Evaluatie

De hoeveelheid juveniele Tong in de Nederlandse
Waddenzee toont een geleidelijke afname, met
twee pieken in 1987 en 1991. Deze pieken vallen
samen met bovengemiddelde recruitment van de
jaarklassen van 1987 en 1991 (Leeuwen et al.,
1994). Aan het eind van de jaren tachtig vreesden
visserijbiologen dat sommige subbestanden van
Tong tot zulke lage niveaus zouden worden terug-
gebracht dat de productie van nakomelingen ge-
vaar zou kunnen lopen (Beek et al.,1989). Deze
vrees is afgenomen door het optreden van de sterke
jaarklassen van 1987 en 1991. Er blijft echter reden
tot zorg, gegeven de waarschijnlijkheid van toege-
nomen natuurlijke sterfte door koude winters in de
afgelopen jaren en vanwege de voortdurende hoge
mortaliteit ten gevolge van bevissing van Noord-
zee-Tong.

Wat betreft juveniele Schol, Puitaal en Zeedon-
derpad geldt dat toename tijdens de jaren tachtig

werd gevolgd door geleidelijke afname daarna. Te-
genwoordig zijn er tekenen dat juveniele Schol en
Zeedonderpad zich herstellen. Er zijn geen aanwij-
zingen dat het aantal larven van Schol dat de Wad-
denzee binnenkomt, afneemt (van der Veer, pers.
comm.). Puitaal en Zeedonderpad zijn resident in de
Waddenzee. Derhalve moet de trend wat deze drie
soorten betreft direct aan de Waddenzee zijn gere-
lateerd.

De Jonge et al. (1993) legden een verband tus-
sen, enerzijds, de toename van jonge Schol, Paling,
Puitaal en Zeedonderpad in de Nederlandse Wad-
denzee sinds de vroege jaren zestig en, anderzijds,
toename van troebelheid (zwevend stof), nutriën-
ten en mosselcultures. Mosselcultures verschaffen
deze vissoorten voedsel, beschutting en wat de
Zeedonderpad betreft ook paaigronden. Het ver-
band met nutriënten en troebelheid is minder dui-
delijk. Sinds het eind van de jaren tachtig is in de
Nederlandse Waddenzee een dalende trend van
troebelheid, nutriëntenniveau en mosselproductie
waargenomen en de huidige niveaus liggen ruim
onder de niveaus van de late jaren zeventig (van
Stralen, 1995). De Nederlandse Waddenzee is ech-
ter een zeer complex ecosysteem en het samenval-
len van trends van bovengenoemde omgevingsfac-
toren en vissoorten impliceert niet per se een caus-
aal verband. Bovendien kan er een verband bestaan
tussen de doelmatigheid van het materiaal dat bij
het onderzoek is gebruikt en troebelheid; geringere
troebelheid leidt bij veel soorten tot kleinere vang-
sten.

De dichtheid van juveniele Schol, Zeedonderpad
en Puitaal lijkt positief gerelateerd te zijn aan de
mosselzaadproductie in kweekgebieden. Dat blijkt
uit Figuur 5.12, waarin de veranderingen over een
periode van vijf jaar in de gemiddelde hoeveelheid
juveniele Schol, Puitaal en Zeedonderpad in drie
gebieden in de Nederlandse Waddenzee worden
weergegeven. In het Vliestroomgebied is de mossel-
productie in sublitorale cultures hoog maar vindt
geen mosselzaadvisserij plaats. In het Marsdiepge-
bied zijn mosselcultures aanwezig en wordt tevens
gevist op sublitoraal mosselzaad. In het gebied ten
oosten van de Vliestroom zijn geen mosselcultures
en wordt niet op sublitoraal mosselzaad gevist.

Figuur 5.12 toont een hogere dichtheid juvenie-
le Schol, Puitaal en Zeedonderpad in de gebieden
met mosselcultures (Vliestroom en Marsdiep) dan
in het gebied ten oosten van de Vliestroom waar
geen mosselcultures zijn. De neerwaartse trend be-
staat in alledrie deze gebieden, met inbegrip van
het Vliestroomgebied en het gebied ten oosten
daarvan waar geen visserij op mosselzaad plaats-
vindt. De achteruitgang van juveniele Paling wordt
aan alle kusten van West-Europa gesignaleerd en
houdt geen verband met veranderingen in de Wad-
denzee (Lozán et al., 1994).
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Er zijn aanwijzingen dat de visserij-inspanning met
betrekking tot de Garnaal over de jaren is toegeno-
men en zich nu stabiliseert, tenminste wat de Duit-
se garnalenvisserij betreft (Temming & Temming,
1992; Prawitt, 1995). Het verband tussen garnalen-
visserij en de afnemende dichtheid van de Garnaal
in de Nederlandse Waddenzee is echter onduidelijk.

5.10.10 Conclusies

Systematische monitoring in de Nederlandse en
Duitse Waddenzee geschiedt alleen voor op de bo-
dem levende soorten in de geulen die dieper zijn
dan twee meter en er is geen kennis voorhanden
over het litoraal, noch over niet op de bodem leven-

de soorten. In de Nederlandse Waddenzee lijkt een
trend te bestaan naar lagere dichtheidsniveaus van
juveniele Tong, juveniele Schol, juveniele Paling,
Puitaal en Zeedonderpad. Voor Bot, Vijfdradige
Meun en Harnasman zijn geen duidelijke trends ge-
vonden in de Nederlandse Waddenzee. Waarschijn-
lijk ligt de oorzaak van de dalende trends voor juve-
niele Schol, Puitaal en Zeedonderpad in veranderin-
gen in de Waddenzee. Of deze trend een teken is
van fundamentele veranderingen in het complexe
ecosysteem van de Waddenzee kan echter niet
worden beoordeld op grond van de schaarse gege-
vens ten aanzien van hoeveelheden aanwezige vis
die hier worden gegeven.

De garnalenaanvoer in Europa lijkt te schomme-
len rond een niveau van 20 000 ton en er zijn aan-
wijzingen dat de gevangen Garnalen gemiddeld
kleiner zijn dan voorheen. Voortgaande verbeterin-
gen van de fysieke toestand van de rivieren lijkt de
belangrijkste factor te zijn in het verzekeren van
een voldoende bestand aan zalmachtige vissoorten.
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5.11.1 Inleiding

De verschillende habitats in de Waddenzee hebben
ieder hun bijzondere betekenis voor broed- en trek-
vogels. De Waddenzee is belangrijk als broedgebied
en als pleisterplaats voor veel trekvogels die in het
gebied foerageren, ruien en rusten. Door het jaar
heen gebruiken tien tot twaalf miljoen individuen
van meer dan 50 soorten het gebied (Meltofte et
al., 1994), waaronder tegen de 400 000 broedparen
(Fleet et al., 1994).

Bij de beschrijving van het belang van de Wad-
denzee voor vogels is het essentieel broed- en trek-
vogels afzonderlijk te behandelen. De omvang van
vogelpopulaties wordt bepaald door sterfte en
broedsucces. Beide worden bepaald door de be-
schikbaarheid van voedsel, pleisterplaatsen en
broedplaatsen, en factoren als predatie, het weer,
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Figuur 5.12. Vijf-jaar voort-
schrijdend gemiddelde (-2

jaar, + 2 jaar) in drie gebie-
den in de Nederlandse Wad-

denzee: Vliestroom, Mars-
diep en ten oosten van de

Vliestroom. Bron: herfston-
derzoek DYFS, RIVO, IJmui-

den, NL.



verstoring en vervuiling. Op de slikplaten van de
Waddenzee betekent het voedselaanbod niet sim-
pelweg de voedselvoorraad maar spelen het gedrag
van prooisoorten, de weersomstandigheden, het
seizoen, de strengheid van de winter en menselijke
activiteiten een belangrijke rol. De overleving van
Eidereenden en Scholeksters in het bijzonder, is in
Nederland aangetast door jarenlange intensieve
mossel- en kokkelvisserij. Visserijafval heeft ook
gevolgen voor het voedselaanbod van broedpopula-
ties, bijvoorbeeld van de Kleine mantelmeeuw (La-
rus fuscus).

5.11.2 Broedvogels

De Waddenzee is een belangrijk reproductiegebied
voor ruim 30 soorten kustvogels. Kokmeeuw (Larus
ridibundus), Zilvermeeuw en Scholekster zijn op het
ogenblik de meest voorkomende broedvogelsoorten
(Fleet et al., 1994; Melter et al., 1997). Hoewel de
Waddenzee van groot belang is als broedgebied, is
het belang ervan op Europese schaal zeer verschil-
lend per soort. De belangrijkste in de Waddenzee
broedende vogels worden in Tabel 5.5 opgesomd.

De belangrijkste habitats voor de broedvogels
met de grootste populatiedichtheid zijn kwelders,
duinen en stranden. Typische kweldervogels zijn
Scholekster, Kluut (Recurvirostra avosetta), Ture-
luur (Tringa totanus) en Kokmeeuw. Soorten die
vooral in duingebieden broeden zijn bijvoorbeeld
Eidereend, Zilvermeeuw en Blauwe kiekendief (Cir-
cus cyaneus). Bontbekplevier (Charadrius hiaticula),
Strandplevier (Charadrius alexandrinus) en Dwerg-
stern (Sterna albifrons) bouwen hun nesten op
stranden, primaire duinen en in zandkuilen. De
aangrenzende wetlands achter de dijken - veelal
gewonnen land - zijn belangrijke habitats voor
weidevogels zoals de Grutto (Limosa limosa),
Kemphaan (Philomachus pugnax) en eenden, zoals
de Slobeend (Anas clypeata). Voor sommige van de-
ze soorten is de populatie in de Waddenzee de laat-
ste jaren steeds belangrijker geworden vanwege
sterke teruggang van de populaties in de intensief
gebruikte landbouwgebieden landinwaarts (vooral
weilanden en ander grasland).

De foerageergebieden van de meeste broedvo-
gels zijn de wadplaten met hun rijke aanbod aan
bentische dieren. Deze voedselbron en de distribu-
tie ervan, plus factoren als aanbod van  broedplaat-
sen die niet worden verstoord (bijvoorbeeld door de
mens of door vee of predatoren) vormen de voor-
naamste factor die de distributie en omvang van de
broedende vogelpopulaties in het Waddenzeege-
bied bepalen. Broed- en foerageergebieden zijn ge-
voelig voor verstoring. Meeuwen, sterns en Kluten
vormen meestal grote kolonies, vooral in gebieden
waar weinig verstoring optreedt, en die gebieden

liggen hoofdzakelijk op eilanden en in afgelegen
voorland.

Van 22 soorten broedt ten minste 1% van de
Noordwest-Europese populatie in de Waddenzee en
van 15 van die 22 soorten leeft meer dan 5% van
de Noordwest-Europese broedvogelpopulatie in de
Waddenzee (Fleet et al., 1994). Circa 43% van de
Noordwest-Europese populatie van de Lepelaar
(Platalea leucorodia) broedt in de Waddenzee. Het
belang van de Waddenzee voor deze soort neemt
snel toe vanwege toename van de populatie in de
westelijke Waddenzee. Circa 61% van de Noord-
west-Europese populatie van de Kluut en circa 47%
van de Noordwest-Europese populatie van de
Strandplevier broedt in de Waddenzee. Voor de
laatste soort is de kust van Sleeswijk-Holstein van
groot belang. De Waddenzee is het laatste bastion
van de Lachstern (Gelochelidon nilotica) in Noord-
west-Europa. De geringe omvang van de populatie
baart zorgen maar de laatste jaren lijkt het aantal
stabiel te zijn gebleven, zij het met fluctuaties.

In de afgelopen decennia zijn de populaties van
veel in de Waddenzee broedende vogelsoorten ge-
groeid, sommige zijn stabiel gebleven en andere
kleiner geworden, en enige nieuwe soorten hebben
het gebied gekoloniseerd en zijn gelukkig niet uit-
gestorven. Er zijn veel verschillende redenen waar-
om populaties groter of kleiner worden, van het ef-
fect van beschermingsmaatregelen tot het aanbod
aan konijnenholen tot grootschalige klimaatveran-
dering, enzovoort. In sommige gevallen is sprake
van betere tellingen. Veel populaties vertonen een
positieve trend maar dat betekent niet dat al deze
soorten buiten gevaar zijn. Sommige soorten zijn
nog herstellende van drastische achteruitgang ten
gevolge van bijvoorbeeld jacht en eierenrapen in
het begin van de twintigste eeuw of van vervuiling
halverwege die eeuw.

5.11.3 Trekkende en pleisterende
vogels

De Waddenzee is één van de belangrijkste wetlands
voor trekkende watervogels (eenden, ganzen, stelt-
lopers, meeuwen, sterns en andere soorten). Met
een oppervlakte van zo’n 4500 km2 aan litorale pla-
ten en, bovendien, aangrenzende kwelders en gras-
polders is het Waddenzeegebied van eminent inter-
nationaal belang als pleister-, rui- en overwinte-
ringsgebied voor minstens 52 populaties van de 41
soorten die de Oost-Atlantische Vliegroute gebrui-
ken (zie Tabel 5.6; Meltofte et al., 1994; Rösner et
al., 1994; Rösner et al., 1995; Poot et al., 1996; ook
voor de volgende twee alinea’s). Volgens de Con-
ventie van Ramsar is een gebied van internationaal
belang voor een populatie of een soort wanneer ten
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minste 1% van de vliegroute-populatie het gebied
een deel van het jaar gebruikt. 

Ganzen en eenden
Naar schatting bezoeken in de loop van een jaar
2.0-2.5 miljoen ganzen en eenden de Waddenzee.
Voor ten minste elf populaties ganzen of eenden is
het gebied van internationaal belang, dat wil zeg-
gen, meer dan 1% van de populatie gebruikt dit ge-
bied regelmatig. Voor zes populaties ligt deze waar-
de zelfs boven de 50%. Hiertoe behoren populaties
Russische en Baltische Brandganzen (Branta leu-
copsis), Rotganzen (Branta b. bernicla) en Noord-
west-Europese Bergeenden, die het gebied bijna
voltallig bezoeken. Voor de Noordwest-Europese
populatie Bergeenden is de Waddenzee in juli en
augustus het enige ruigebied. De grootste aantallen
watervogels komen in de herfst voor; dan zijn er
geregeld meer dan een miljoen individuen aanwe-
zig. Smienten (Anas penelope) en Eidereenden zijn
het talrijkst. Het grootste deel van de watervogels
blijft in zachte winters in het gebied, in strenge
winters trekken veel watervogels verder naar het
westen en zuidwesten. De meeste eenden verlaten
de Waddenzee vroeg in het voorjaar maar Rotgan-
zen blijven tot eind mei voor zij naar hun broedge-
bied in Noord-Siberië vertrekken.

Steltlopers
Ieder jaar bezoeken naar schatting zes tot zeven
miljoen steltlopers de Waddenzee. Voor ongeveer
30 populaties Palearctische en Nearctische steltlo-
pers (20 soorten) is het gebied van internationaal
belang en van twaalf van deze soorten komt meer
dan de helft van de populatie in de Waddenzee
voor. Voor de Zilverplevier (Pluvialis squatarola), de
Siberische vorm van de Kanoetstrandloper (Calidris
c.canutus), de Bonte strandloper (Caladris a. alpina)
en de Rosse grutto (Limosa lapponica) is het bijna
de hele vliegroutepopulatie. Het grootste aantal
steltlopers, 2.2 respectievelijk 2.6 miljoen, komt in
de late zomer en de vroege herfst voor, waarbij de
Bonte strandloper en de Scholekster het meest tal-
rijk zijn. Sommige soorten ruien in dat seizoen. On-
geveer een miljoen steltlopers blijven tijdens zach-
te winters in de Waddenzee. In dat seizoen is het
gebied voor elf populaties van internationaal be-
lang. Ook dan zijn de Scholekster en de Bonte
strandloper het meest talrijk. In het voorjaar neemt
het aantal toe tot maximaal 1.8 - 2.2 miljoen vo-
gels begin mei. Voor ten minste 22 populaties is de
Waddenzee in het voorjaar van internationaal be-
lang.

154 Biologie

Waddenzee QSR 1999

Soort Nederland Duitsland Denemarken NW-Europa Bron Waddenzee Belang

Aalscholver 13 600 7 269 30 000 36 200 e 262 -
Lepelaar 500 - - 500 g 217 +++
Bergeend 6 000-9 000 4 000-5 000 5 000 46 000 g 4692 ++
Eidereend 5 000-7 000 1 000 20 000-25 000 ? 5976 +
Middelste Zaagbek 6-9 520 2 000-5 000 27 000-133 000 g 15 -
Blauwe Kiekendief 130-150 45 0-2 1 800-2 800 g 120 ++
Scholekster 100 000 24 000-27 000 5000 207 000 b, e 39 133 ++
Kluut 8 900 6 650 4 000 20 000 b, e 12 138 +++
Kleine Plevier 600-1 000 3 500-4 000 200 5 600-6 400 b 20 -
Bontbekplevier 500-750 1 900 2 000 12 500-13 800* b 1 378 ++
Strandplevier 500-700 500 50-60 1 100-1 330 b 569 +++
Kievit 252 000 80 000-100 000 50 000 786 000 e 9 241 +
Bonte Strandloper 0-1 50 500 11 100** b 51 -
Kemphaan 800-1 100 250-300 500 96 000 b 286 -
Grutto 97 000 7 000-8 000 800 104 000 b, e 2 312 +
Wulp 6 500-8 000 4 000-5 000 300-400 74 500-89 000 b 863 +
Tureluur 23 000-30 000 10 000-12 000 4 000-6 000 164 000-172 000 b 12 388 ++
Steenloper - 3 20-30 9 000-21 000 g 3 -
Zwartkopmeeuw 90-100 10 - 140-170 b 2 +
Dwergmeeuw 30-45 0-2 0-5 100-180 g 1 -
Kokmeeuw 225 000-275 000 200 000-250 000 210 000-230 000 1 600 000 f 128 882 ++
Stormmeeuw 11 000 15 000 30 000 512 000 f 6 086 +
Kleine Mantelmeeuw 19 000 3 800 2 400-2 700 185 000 f 17 386 ++
Zilvermeeuw 90 000 42 000 60 000 1 200 000 f 89 533 ++
Grote Mantelmeeuw 0-1 21 000 165 000 f 6 -
Lachstern - 26 5-10 35-45 g 28 +++
Grote Stern 9 100 10 400 5 000-6 000 40 000 c, f 16 981 +++
Visdief 15 -19 000 12 000 1 500 74 000 c 14 000 ++
Noordse Stern 1 000-1 600 6 300 7 000-7 300 400 000-670 000 f, g 6 300 +
Dwergstern 400-500 650 420-450 3 600-3 700 a 647 ++
Velduil 100-200 200-500 25-40 4 400-25 000 g 68 -

Tabel 5.5. Geschatte aantal-
len broedparen van een aan-

tal soorten in de drie Wad-
denzeelanden en in Noord-

west-Europa, het aantal
broedparen in de Waddenzee
in 1991 en het internationa-
le belang van de populaties
in de Waddenzee. Interna-

tionaal belang: +++: ten
minste 25% van de Noord-

west-Europese populatie
broedt in de Waddenzee; ++:

5-25% broedt in de Wad-
denzee; +: 1-5% broedt in

de Waddenzee; -: minder
dan 1% van de Noordwest-

Europese populatie broedt in
de Waddenzee. Bron: a: de

Boer et al. (1993); b: Piersma
(1986); c: Stienen & Bren-
ninkmeijer (1992); d: Mei-

ninger & Bekhuis (1990); e:
Osieck & Hustings (1994); f:
Kempf et al. (1989); g: nieu-

we schatting op basis van
diverse bronnen of ongepu-
bliceerde gegevens (Fleet et

al., 1991).



Vogeltrekroutes
De soorten die overwinteren en pleisteren aan de
kusten van Europa en West-Afrika broeden in
Noordwest-Europa, in West- en Midden-Siberië, op
IJsland en Groenland en in het noordoosten van
Canada. De trekroutes van deze vogels zijn steeds
min of meer dezelfde en de meeste vogels bezoeken
jaar na jaar dezelfde pleisterplaatsen. Dergelijke lo-
catieloyaliteit is in de Waddenzee onderzocht voor
onder andere Brandganzen (Ganter, 1994), Rotgan-
zen (Prokosch, 1994; Ebbinge, 1992) en Bonte
Strandloper (Rösner, 1990). De voorspelbaarheid
van het trekgedrag van steltlopers maakte het mo-
gelijk trekroutes te onderscheiden (vaak aangeduid
met de naam ‘Vliegroute’) (zie Piersma et al., 1987;
Wader Study Group, 1992). Door gegevens met be-
trekking tot de hele Vliegroute te combineren is
veel inzicht verkregen in de totale omvang van
populaties eenden, ganzen en zwanen (Monval &
Pirot, 1989) en ook steltlopers (Smit & Piersma,
1989).

Het feit dat er een nauwe samenhang bestaat
tussen enerzijds de Waddenzee, andere wetlands
elders in Europa en wetlands in West-Afrika en an-
derzijdfs de broedgebieden, betekent dat de om-
vang van de populaties kan worden bepaald door
verschillende factoren die waar dan ook op de
Vliegroute van invloed zijn. Aangezien er weinig
bekend is over de noordelijke broedgebieden van
deze vogels, is het meestal moeilijker de redenen
van populatieveranderingen van déze vogels vast te
stellen dan van vogels die in de Waddenzee broe-
den (zie Rösner, 1994; Smit & Zegers, 1994; Laur-
sen & Frikke, 1997).

5.11.4 Factoren die van invloed zijn op
populaties 

In het Waddenzeegebied zijn populaties broed- en
trekvogels over een lange periode onderzocht. De
resultaten van verbeterde en geharmoniseerde mo-
nitoring geven ons een goed overzicht van de aan-
tallen en de distributie van de meeste soorten die
het Waddenzeegebied als broed-, pleister-, rui- of
overwinteringsgebied gebruiken (Fleet et al., 1994;
Meltofte et al., 1994; Rösner et al., 1994; Poot et
al., 1996; Melter et al., 1997). In veel gevallen ble-
ken veranderingen in de omvang en distributie van
populaties te hebben plaatsgevonden. Het is nu
mogelijk om deze resultaten te gebruiken voor een
eerste evaluatie van de doelmatigheid van het be-
schermingsbeleid in de Waddenzee ten aanzien van
de vogels in de Waddenzee.

Veel soorten zijn in de afgelopen twintig jaar
toegenomen in de Waddenzee en maar weinig af-
genomen. Van de broedvogels zijn Strandplevier,

Bonte Strandloper en Dwergstern achteruitgegaan,
terwijl de Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Lepe-
laar, Eidereend, Scholekster, Kluut en verscheidene
meeuwensoorten toenamen. Van de trekvogels die
de Waddenzee als pleisterplaats gebruiken zijn de
Aalscholver, Rotgans, Brandgans, Eidereend,
Smient, Scholekster en Zilverplevier toegenomen.

De belangrijkste factoren achter de populatie-
toename van in de Waddenzee broedende soorten
zijn verbeterde bescherming tijdens het broedsei-
zoen, sterke vermindering van het eierenrapen en
geringere vervuiling. Vermindering van de jacht-
druk, zowel in de noordelijke broedgebieden als
langs de vliegroute, heeft misschien belangrijke ge-
volgen gehad voor de aantallen rustende Rotgan-
zen en Brandganzen (Ebbinge, 1985; Ebbinge,
1991), Aalscholvers (Poot et al., 1996), en waar-
schijnlijk ook eenden en steltlopers als de Zilverple-
vier en de Bonte strandloper (Tubbs et al., 1992;
Rösner, 1997). Eutrofiëring kan ook de voedselsitu-
atie zodanig hebben verbeterd dat het gevolgen
heeft gehad op de omvang van  de populatie van
sommige soorten. De beschikbaarheid van bijvangst
kan hebben bijgedragen aan de populatiegroei van
een paar meeuwensoorten (Berghahn & Rösner,
1992; Garthe, 1996; Walter, 1997). Intensivering
van landbouwactiviteiten in de pleister- en over-
winteringsgebieden bood Smienten en ganzen een
steeds aantrekkelijker voedselbron en kan niet al-
leen hun traditionele voedselgedrag maar ook, in
combinatie met weersomstandigheden in de win-
ter, de omvang van hun populatie hebben beïnvloed
(van Roomen & Madsen, 1992; van Eerden et al.,
1996; Brunckhorst & Rösner, 1998).

Het algemene patroon dat hierboven is beschre-
ven wordt ten dele beïnvloed door factoren buiten
het Waddenzeegebied, maar populatiegrootte is
ook afhankelijk van factoren die in een bepaald
land of in het gehele Waddenzeegebied een rol spe-
len. Het gaat daarbij vooral om de weersomstan-
digheden in de winter, de mossel-, kokkel-, en gar-
nalenvisserij, het aanbod aan kwelders, het aanbod
aan niet geëxploiteerde strandhabitats en versto-
ring door mensen, inclusief jacht. Deze factoren
worden in het onderstaande nader besproken.

Weersomstandigheden
Door een lange serie relatief zachte winters vanaf
1987/88 kon het aantal Smienten dat in het Wad-
denzeegebied en voornamelijk in het noordoostelijk
deel overwinterde, toenemen. In de strenge winters
1995/96 en 1996/97 is het winteraantal van deze
soort echter sterk gedaald (Brunckhorst & Rösner,
1998). De aantallen pleisterende Rotganzen en
broedende en pleisterende Scholeksters zijn mis-
schien ook door de winterweersomstandigheden
aangetast (Camphuysen et al., 1996; Günther, on-
gepubliceerd). Deze drie soorten trekken niet alleen
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naar overwinteringsgebieden met een milder kli-
maat, maar kennen in strenge winters ook een ho-
gere mortaliteit en vanwege deze twee factoren
ligt het aantal vogels dat tijdens strenge winters in
het Waddenzeegebied overwintert lager. In de jaren
negentig werden de effecten van de weersomstan-
digheden in de winter op de populaties versterkt
door gering broedsucces van de Rotgans en een ge-
ringer voedselaanbod voor de Scholekster vanwege
de schelpdiervisserij in Nederland (zie hieronder).
Koud en nat weer en hoge vloed in het late voor-
jaar/de vroege zomer hebben negatieve effecten op
het broedsucces van vogels als de Kluut, Strandple-
vier en sterns, bijvoorbeeld in 1991.

Mossel- en kokkelvisserij
Eidereenden hebben de laatste tijd te lijden gehad
van menselijk overexploitatie van de mossel- en

kokkelbestanden. Gebieden in Denemarken en Ne-
derland waar overexploitatie voorkwam, werden
verlaten (Laursen & Frikke, 1987; Baptist et al.,
1997). Het effect is vastgelegd in populatie-, ecolo-
gische en migratieparameters over een periode van
ten minste tien jaren (Laursen et al., 1997). Ook
voor Scholeksters zijn de gevolgen van overbevis-
sing van schelpdiervoorraden ernstig geweest. In
Denemarken is de ruimtelijke verspreiding veran-
derd en zijn de herfstaantallen afgenomen (Laursen
et al., 1997). Vooral tijdens de winter is voor Schol-
eksters het voedselaanbod in overbeviste gebieden
beperkt, wat in elk geval in Nederland tot extra
mortaliteit heeft geleid (Camphuysen et al., 1996;
Ens et al., 1996; Meire, 1996). In Denemarken heeft
de mosselvisserij duidelijke gevolgen gehad voor
zowel Scholeksters als Eidereenden. Door de inten-
sieve mosselvisserij tot 1984 namen ze in aantal af

156 Biologie

Waddenzee QSR 1999

Vogelnaam

Latijn Engels Deens Duits Nederlands

Phalacrocorax carbo Cormorant Skarv Kormoran Aalscholver
Branta leucopsis Barnacle goose Bramgås Nonnengans Brandgans
Branta bernicla Brent goose Knortegås Ringelgans Rotgans
Tadorna tadorna Shelduck Gravand Brandgans Bergeend 
Anas penelope Wigeon Pibeand Pfeifente Smient 
Anas crecca Teal Krikand Krickente Wintertaling 
Aras platyrhynchos Mallard Gråand Stockente Wilde Eend 
Anas acuta Pintail Spidsand Spießente Pijlstaart
Anas clypeata Shoveler Skeand Löffelente Slobeend
Somateria mollissima Eider Ederfugl Eiderente Eidereend
Haematopus ostralegus Oystercatcher Strandskade Austernfischer Scholekster
Recurvirostra avosetta Avocet Klyde Säbelschnäbler Kluut

Charadrius hiaticula Ringed plover Stor Praestekrave Sandregenpfeifer Bontbekplevier

Charadrius alexandrinus Kentish plover Hvidbrystet Praestekrave Seeregenpfeifer Strandplevier
Pluvialis apricaria Golden plover Hjejle Goldregenpfeifer Goudplevier   
Pluvialis squatarola Grey plover Strandhjejle Kiebitzregenpfeifer ZiIverplevier
Vanellus vanellus Lapwing Vibe Kiebitz Kievit
Calidris canutus Knot Islandsk Ryle Knutt Kanoetstrandloper

Calidris alba Sanderling  Sandløber Sanderling Drieteenstrandloper
Calidris ferruginea Curlew sandpiper Krumnæbbet Ryle Sichelstrandläufer Krombekstrandloper
Calidris alpina Dunlin Almindelig Ryle Alpenstrandläufer Bonte Strandloper

Philomachus pugnax Ruff Brushane Kampfläufer Kemphaan
Limosa lapponica Bar-tailed godwit Lille Kobber-sneppe Pfuhlschnepfe Rosse Grutto
Numenius phaeopus Whimbrel Lille Regnspove Regenbrachvogel Regenwulp
Numenius arquata Curlew Stor Regnspove Großer Brachvogel Wulp
Tringa erythropus Spotted redshank Sortklire Dunkler Wasserläufer Zwarte Ruiter
Tringa totanus Redshank Rødben Rotschenkel Tureluur

Tringa nebularia Greenshank Hvidklire Grünschenkel Groenpootruiter
Arenaria interpres Turnstone   Stenvender SteinwäIzer  Steenloper

Larus ridibundus Black-headed gull Hættemåge Lachmöwe Kokmeeuw
Larus canus Common gull Stormmåge Sturmmöwe Stormmeeuw
Larus argentatus Herring gull Sølvmåge Silbermöwe Zilvermeeuw
Larus marinus Great black-backed gull Svartbag Mantelmöve Grote Mantelmeeuw



tot zij alleen nog in het noordelijk deel van de Wad-
denzee voorkwamen, waar nog Mossels waren. De
populaties van deze twee soorten zijn sindsdien
weer gegroeid (Laursen et al., 1997).

Het is niet duidelijk of de recente achteruitgang
in de winteraantallen van Scholeksters in de Wad-
denzee bij Sleeswijk-Holstein (Günther, ongepubli-
ceerd) is veroorzaakt door uitputting van de euli-
torale mosselbanken in Sleeswijk-Holstein. Bij een
langetermijnonderzoek rond het eiland Griend heb-
ben Piersma & Koolhaas (1997) vastgesteld dat de
schelpdiervisserij bepaalde onverwachte gevolgen
had gehad voor zowel sedimenten als voor de
Kanoetstrandloper, een arctische steltloper. Hun
conclusie luidde: ”Schelpdiervisserij heeft verlies
van de oorspronkelijke bestanden tweekleppigen
veroorzaakt. De met de visserij samenhangende se-
dimentaire veranderingen hebben negatieve gevol-

gen voor de vele tere elementen van bentische ge-
meenschappen. Vervolgens worden ook de van het
zoöbenthos afhankelijke steltloperpopulaties aan-
getast. Daardoor kunnen natuurlijke processen niet
ongestoord voortgang vinden in estuariene gebie-
den (zoals het Waddenzeegebied) waar moderne en
grootschalige schelpdiervisserij-activiteiten zijn
toegestaan.” Voorlopig moet worden geconclu-
deerd dat de schelpdiervisserij in grote delen van
het Waddenzeegebied de grenzen van duurzame
exploitatie verre overschrijdt.

Garnalenvisserij
De garnalenvisserij brengt grote hoeveelheden bij-
vangst met zich mee, waarvan het grootste deel
door meeuwen wordt gegeten. Deze additionele
voedselbron heeft zeer waarschijnlijk invloed op
hun aantallen in de Waddenzee (Berghahn & Rös-
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Tabel 5.6. Lijst van watervo-
gelsoorten in de Waddenzee.
De gegevens betreffende de
omvang van populaties vol-
gen in hoofdzaak de recente
evaluatie door Rose & Scott
(1994). De oorspronkelijke
bronnen waren: BM: Beinte-
ma & Muskens (1983); DP:
Davidson & Piersma (1992),
Lloyd et al. (1991); MP:
Monval & Pirot (1989); Pi:
Pirot et al. (1989); RS: Rose
& Scott (1994); SP: Smit &
Piersma (1989). *: gegevens
omtrent de omvang van de
populatie komen uit de oor-
spronkelijke bron. Maximum
aantallen in de Waddenzee
berusten op de resultaten
van synchrone tellingen die
zijn geanalyseerd door Mel-
tofte et al. (1994) of Rösner
et al. (1994).

Populatiegrootte Populatie areaal Max. Waddenzee Bron

120 000 NW Europa 4 660 RS
120 000000 NW-Rusland en Oostzee (broedvogel) 116 000 Pi

250 000 Siberië (subsp. B.b.bernicla) 232 000 Pi
250 000 NW Europa 254 000 MP
750 000 NW Europa winter 320 000 MP
400 000 NW Europa winter 56 600 MR

5 000 000 NW Europa winter 165 000 MP
70 000 NW Europa winter 16 200 MF
40 000 NW Europa (winter) 3 960 MS

3 000 000 Europa 224 000 Pi
874 000 E Atlantic Flyway (winter N/W Afrika, Europa) 739 000 SP
67 000 E Atlantic Flyway (broedvogel W Europa, 

W Middellandsezeegebied) 44 600 SP
242 500 E Atlantic Flyway(2 populaties: winter N/W/Z Afrika 

en Europa) 14 100 SP
67 000 E Atlantic Flyway 812 SP

1 800 000 NW Europa (broedvogel) 168 000 SS
168 000 E Atlantic Flyway (winter) 140 000 SR

>2 000 000 Europa (broedvogel) 132 000 RS
861 000 E Afrika (winter): C.c. canutus; W Afrika (winter): 

C.c. islandica; E Atlantic (winter) 433 000 DP
123 000 E Atlantic (winter) 20 200 SP
436 000 E Atlantic Flyway (winter W Afrika/ZW Europa) 6 680 SP

1 394 000 E Atlantic Flyway: C.a.alpina; Europa/N Azië, 
C.a.schinzii UK/Ierland/Oostzee 1 200 000 SP

1 000 000 W Afrika (winter) 19 800 RS
822 000 W Atlantic Flyway (winter W Palearctis enZ/W Afrika) 341 000 SP*
69 000 E Atlantic Flyway (W Afrika/Europa) 1 330 SP*

348 000 E Atlantic Flyway (broedvogel Europa) 227 000 SP
75 000-150 000 E Atlantic Flyway (W Afrika/Europa) 15 200 RS

286 000 E Atlantic Flyway; T.t. totanus; winter E Atlantic, 
T.t.robusta NO Europa 59 600 SP

50 000 E Atlantic Flyway (W Afrika/Europa) 15 000 SP
99 000 E Atlantic Flyway (2 populaties: winter 

W Pelearctis, W/Z Afrika) 8 120 SP*
>5 000 000 NW Europa (broedvogel) 242 000 RS

1 600 000 NW Europa (broedvogel) 103 000 LI
1 400 000 NW Europa (broedvogel) 328 000 LI

480 000 E Atlantic (broedvogel) 15 400 LI



ner, 1992; Walter, 1997). De bijvangst in de off-
shore garnalenvisserij was de belangrijkste factor in
de toename van de Kleine mantelmeeuw (Garthe,
1996). De bijvangst heeft vooral gevolgen voor het
aantal broedvogels maar maakt het waarschijnlijk
ook voor grotere aantallen trekkende meeuwen
mogelijk in het Waddenzeegebied te blijven. De
hoeveelheid bijvangst is onderzocht in de Noordzee
(van Marlen et al., 1998; Revill et al., 1999). Er zijn
nog geen beperkingen gesteld aan de hoeveelheid
bijvangst en alleen in de Deense Waddenzee en de
kernzone van het Hamburgse Nationale Park zijn
visserijvrije zones ingesteld. Deze factor zal derhal-
ve een kunstmatige invloed op de populaties zeevo-
gels blijven uitoefenen.

Beschikbaarheid van kwelders
De grote bedijkingswerken die de afgelopen decen-
nia zijn uitgevoerd, hebben de oppervlakte aan
kwelders sterk verminderd en daardoor het aanbod
aan broedplaatsen voor kustwatervogels en aan
foerageeergebieden voor ganzen en smienten. Zelfs
bedijkte polders die als natuurreservaten worden
beheerd, compenseren het verlies van slikplaten en
kwelders niet. Het spectrum aan vogelsoorten dat
dit soort gebieden gebruikt, verschilt van dat vóór
de bedijking (Hötker & Kölsch, 1993; Hötker, 1994).
Hoewel sommige soorten profiteren van nieuwe
habitats in bedijkte gebieden, zoals de Strandple-
vier van open zandterreinen (Potel et al., 1998) en
de Smient van het massaal voorkomen van Zeekraal
(Salicornia spp.), maakt de natuurlijke vegetatie-
successie dergelijke gebieden al snel minder aan-
trekkelijk voor deze soorten. Van de resterende
kwelders zijn de intensief begraasde als broedge-
bied minder aantrekkelijk voor een aantal soorten
waaronder de Tureluur en eenden. Mogelijkerwijs
wordt het huidige, gereduceerde kwelderareaal in
de toekomst een beperkende factor voor de groei-
ende herbivore vogelpopulaties. Derhalve kan het
trilaterale besluit geen verdere bedijking of enige
andere aantasting van kwelders toe te laten voor
deze populaties zeer belangrijk blijken te zijn. De
afgenomen begrazing van kwelders in de laatste ja-
ren heeft plaatselijk geleid tot toegenomen aantal-
len broedparen van sommige soorten, onder andere
de Tureluur (Hälterlein, 1996; Melter et al., 1997).
Het staat momenteel ter discussie of hierdoor ook
de aantallen ganzen en Smienten die de kwelders
benutten, zijn afgenomen (Rösner & Stock, 1994;
Brunckhorst & Rösner 1998; Stock & Hofeditz, on-
gepubliceerd) 

Aanbod aan niet geëxploiteerde strandhabitats
Sommige strandhabitats, zoals primaire duinen,
hebben grote waarde voor sommige broedvogels.
Veel van deze plaatsen worden echter door mensen
gebruikt en zijn daardoor niet beschikbaar als

broedgebied. De Dwergstern en de Strandplevier
hebben hier het meest last van, wat gevolgen heeft
voor hun broedsucces (Schulz & Stock, 1991; Stock,
1994). Om deze reden worden deze twee soorten
als bedreigd beschouwd wat betreft het Wadden-
zeegebied (Nordheim et al., 1996). Het is duidelijk
dat het natuurbeleid voor de Waddenzee onvol-
doende effect heeft gesorteerd wat betreft de be-
scherming van habitats waar het toeristisch belang
strijdig is met de belangen van de broedvogels (Po-
tel et al., 1998). De volksvoorlichting dient te wor-
den uitgebreid en de zoneringssystemen dienen te
worden verbeterd, of nieuwe ontwikkeld, opdat
toerisme en een gezonde vogelstand samengaan.

Menselijke verstoring van trekvogels
De onmiddellijke gevolgen van menselijke versto-
ring van vogels, bijvoorbeeld door wandelaars en
langsvarende schepen, mogen duidelijk zijn: de vo-
gels vliegen weg (Laursen et al., 1997). Het is heel
wat moeilijker de gevolgen hiervan op de lange ter-
mijn voor vogelpopulaties te beoordelen (Davidson
& Rothwell, 1993; Madsen & Fox, 1995). Het is dui-
delijk dat dergelijke verstoringen - met inbegrip
van jagen, zie ook hieronder - gevolgen hebben
voor de plaatselijke distributie van vogels. Dergelij-
ke verstoring heeft ook minder in het oog springen-
de gevolgen, namelijk op het energiebudget van de
vogels en daarom op hun overleving en broedsuc-
ces (Ebbinge, 1985; Madsen, 1994; Knoke & Stock,
1998; Ebbinge & Spaans, 1995; Madsen & Fox,
1995; Stock et al., 1995; Stock & Hofeditz, 1997).
Bijna de hele Noordwest-Europese populatie Ber-
geenden ruit in Sleeswijk-Holstein in het buitenge-
bied van het Elbe estuarium, ten westen van het
schiereiland Friedrichskoog. In juli en augustus ver-
zamelen zich hier ongeveer 200 000 vleugellamme
vogels. De meest aannemelijke verklaring voor dit
verschijnsel is dat dit gebied in vergelijking tot an-
dere delen van het Waddenzeegebied een groot ge-
bied is met weinig scheepsverkeer, dat bovendien
ook bij eb voor wandelaars moeilijk te bereiken is
(Kempf, ongepubliceerd).

Al met al moet de slotsom zijn dat het trilatera-
le doel om te zorgen voor ongestoorde rust- en rui-
gebieden van voldoende grootte voor trekvogels,
die in de buurt liggen van de foerageergebieden
van die vogels, nadere uitwerking behoeft. Eén
voorbeeld: de resterende ruigebieden van de Ber-
geend waar weinig menselijke verstoring plaats-
vindt, moeten worden gehandhaafd door daar alle
plezier- en andere scheepvaart tijdens het ruisei-
zoen te verbieden.

Jacht
In alle landen is in de afgelopen jaren de jacht in
het Waddenzeegebied verminderd of opgehouden.
Dit heeft al geleid tot vermindering van de vlucht-
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afstand, vooral van Rotganzen en Brandganzen.
Terwijl vroeger bijna alle Wulpen (Numenius ar-
quata) het Deense deel van de Waddenzee tijdens
het jachtseizoen verlieten (Meltofte et al., 1994) is
het aantal van deze verstoringsgevoelige soort
aanmerkelijk toegenomen sinds de jacht op Wulpen
in Denemarken is uitgebannen (Laursen & Frikke,
1997). De eerste tekenen wijzen erop dat het trila-
terale besluit de jacht op watervogels in de Wad-
denzee gefaseerd uit te bannen (of, in het Deense
deel, aanzienlijk te verminderen) positieve resulta-
ten zal opleveren doordat het beschikbare gebied
groter is, en de periode langer, waarin de vogels
naar voedsel kunnen zoeken en rusten, waardoor de
vogels in betere conditie zijn (Laursen et al., 1997).
Ook zal de trilaterale doelstelling om tot natuurlij-
ke vluchtafstanden voor wadvogels te komen
meetbaar zijn.

Windturbines
Windmolens en het gebied tot 500 m rondom de
installaties worden door watervogels niet als
broed- of rustgebied gebruikt, evenmin als hoge
constructies in het algemeen. Trekvogels vliegen er
nog verder omheen. Naast het verlies aan terrein,
de grootste bedreiging, is in het gebied met inten-
sief gebruikte vliegroutes langs de Noordzeekust
direct verlies van vogels mogelijk bij slecht weer en
’s nachts. Het is mogelijk dat windturbines achter
de dijken langs de Waddenzee vogelpopulaties in
de Waddenzee aantasten door aanvullende hoog-
water-rustgebieden te vernietigen bij uitzonderlijk
hoge waterstanden na stormen of springvloed. En
groot aantal vogels maakt gebruik van deze bin-
nendijkse gebieden. Het trilaterale beleid dient op
dit probleem opmerkzaam te zijn en zich te con-
centreren op de mogelijkheden in voldoende alter-
natieve rustgebieden te voorzien.

Dankbetuiging
De hulp van de volgende personen, die eerdere ver-
sies van de tekst hebben becommentarieerd en/of
gegevens voor dit QSR-hoofdstuk hebben aange-
dragen, is van grote waarde geweest: Klaus Günt-
her, Bernd Hälterlein, Karsten Laursen, Petra Potel
en Bettina Reineking.

5.12 Zoogdieren

P.J.H. Reijnders
B. Reineking

5.12.1 Inleiding

De Gewone zeehond (Phoca vitulina), de Grijze zee-
hond (Halichoerus grypus) en de Bruinvis (Phocoe-
na phocoena) kunnen als in de Waddenzee inheem-
se soorten worden beschouwd. In de kustzone van
de Noordzee grenzend aan de Waddenzee worden
Bruinvissen, Tuimelaars (Tursiops truncatus), Wit-
snuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris) en Wit-
flankdolfijn (Lagenorhynchus acutus) min of meer
regelmatig waargenomen. In feite is alleen de
Bruinvis, en vroeger de Tuimelaar, inheems in het
gebied tussen de eilanden en het vasteland.

In de afgelopen tien jaar zijn aan de kusten van
de Waddenzee exemplaren van de Bruinvis, de Wit-
snuitdolfijn en de Gewone dolfijn (Delphinus delp-
his) aangespoeld. Daarnaast vond men karkassen
van individuele exemplaren van de Griend (Globi-
cephala melas), de Witte dolfijn (Delphinapterus
leucas), de Dwergvinvis (Balaenoptera acutorostra-
ta), de Gewone vinvis (Balaenoptera physalus), de
Bultrug (Megaptera novaeangliae) en de Potvis
(Physeter macrocephalus).

5.12.2 Bruinvis

De Bruinvis is wijd verbreid in de hele Noordzee en
de aangrenzende wateren. In het kader van het EU-
project SCANS zijn in 1994 in de Noordzee en aan-
grenzende wateren populatie-onderzoeken uitge-
voerd (Figuur 5.13) (Hammond et al., 1995). Door
middel van systematische populatie-onderzoeken
per schip en door middel van luchtfotografie is
vastgesteld dat er ongeveer 230 000 Bruinvissen
verspreid over het hele Noordzeegebied voorkomen.
In de Sleeswijk-Holsteinse en Deense delen van de
Waddenzee werden ongeveer 5900 Bruinvissen ge-
signaleerd. In vergelijking tot andere delen van de
Noordzee is er een uitzonderlijk hoge dichtheid van
moeder-kalfgroepen in dit gebied (de zoogtijd
duurt bij deze soort ongeveer acht maanden) (Kre-
mer et al., 1990; Sonntag et al., 1997). Bovendien
zijn in dit gebied hoge aantallen aangespoelde
bruinviskalveren waargenomen. De conclusie is ge-
wettigd dat het Duits-Deense gebied ten noorden
van Sylt voor Bruinvissen een belangrijke rol speelt
als opgroeigebied.
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Vervuiling
Ecotoxicologische analyses van weefselmonsters
van dode dieren die in de Waddenzee zijn gevon-
den, wijzen uit dat Bruinvissen (uit de Noordzee)
met aanzienlijke hoeveelheden kwik (Siebert, 1995)
en gechloreerde-koolwaterstofverbindingen belast
zijn (Aquilar & Borrell, 1995; Reijnders & de Ruiter-
Dijkman, 1995; Vetter et al., 1996). Hoewel er bij
sommige kleine walvisachtigen zeer hoge gechlo-
reerde-koolwaterstofniveaus zijn aangetroffen, is
er geen rechtstreeks bewijs voor schadelijke effec-
ten van deze verbindingen equivalent aan wat bij
zeehonden wordt aangetroffen. In het algemeen
zijn de gechloreerde-koolwaterstofniveaus in het
weefsel van walvisachtigen lager dan de niveaus
die bij zeehonden in de Waddenzee en de Oostzee
worden aangetroffen (Reijnders & de Ruiter-Dijk-
man, 1995). Het is nog niet duidelijk welke rol deze
toxische verbindingen hebben gespeeld bij de afna-

me van bruinvispopulaties in de afgelopen decen-
nia. Reijnders (1992) en Reijnders et al. (1995b)
stellen dat vervuiling geen primaire factor is ge-
weest maar een schadelijke factor kan zijn geweest
naast andere.

Verstoring
Kleine walvisachtigen zijn bijzonder gevoelig voor
verstoring door hogesnelheidsvaartuigen (bijvoor-
beeld jet-ski’s) en voor de neveneffecten van visse-
rij (bijvangst). Watersportboten, schepen, seismisch
onderzoek en oliewinning in zee veroorzaken veel
lawaai onder water, dat de communicatie- en
oriëntatiesystemen van kleine walvisachtigen zou
kunnen verstoren. Er bestaat gevaar van aanvaring
door hogesnelheidsvaartuigen, omdat walvisachti-
gen en walvissen de verplaatsing daarvan niet
nauwkeurig kunnen waarnemen, en van permanen-
te scheiding van moeders en kalveren door het la-
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Figuur 5.13. Verspreiding van
Bruinvissen (Phocoena pho-
coena) in 1994 op basis van

de bevindingen van het
SCANS Project.
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waai. Het bewijsmateriaal betreffende de effecten
van lawaai op kleine walvisachtigen is echter niet
eenduidig. Ze worden vaak waargenomen in gebie-
den met veel scheepvaart. Daarentegen is bij som-
mige soorten waargenomen dat zij reageerden op
harde geluiden op enkele mijlen afstand (Richards-
on et al., 1995).

Bijvangst
Onbedoelde (als bijvangst) verstrikking en mortali-
teit in visnetten is een mondiaal probleem dat veel
soorten kleine walvisachtigen treft. Bijvangst en de
gevolgen daarvan zijn waarschijnlijk de grootste
bedreiging voor kleine walvisachtigen, vooral
Bruinvissen (zie bijvoorbeeld ASCOBANS 1994;
Donovan & Bjørge, 1994). Grote aantallen karkas-
sen bij de Deense kust, die verwondingen door net-
ten vertonen of afgesneden vinnen en staartvinnen,
wijzen op aanzienlijke stress bij de populatie door
toedoen van de visserij (zie bijvoorbeeld Reijnders,
1992). Bijvangst (bijvoorbeeld in zeegnetten) is de
voornaamste bedreiging voor jonge, onervaren die-
ren. Volgens Vinther (1995), zich baserend op ex-
trapolatie van de uitkomsten van één onderzoek,
bedraagt het aantal Bbruinvissen dat bij de Deense
tong-, tarbot- en kabeljauwvisserij wordt gevangen
ongeveer 5000 per jaar, en ongeveer 7000 dieren
per jaar voor de hele Deense Noordzee haringvloot.
Meer dan 95 % van de bijvangst van de Duitse vis-
serij werd gevangen bij visvangst met staande net-
ten. Het is niet mogelijk het huidige niveau van de
bijvangst te kwantificeren, maar het huidige be-
wijsmateriaal doet vermoeden dat het laag is (Kock
& Benke 1996). Er zijn geen schattingen van de bij-
vangst van de Bruinvis beschikbaar voor de Neder-
landse visserij (Hammond et al., 1995). Hoewel
exacte cijfers over de bruinvisbijvangst ontbreken,
evenals over de relatieve dichtheid van Bruinvissen,
is het duidelijk dat in veel gebieden de bijvangst
boven het niveau van 2% ligt dat door ASCOBANS
en IWC is vastgesteld als het niveau waarboven de
populatie zich niet kan herstellen. Het vergaren van
bijvangstgegevens en ook populatiegegevens als
bestandsstructuur en relatieve dichtheid, wordt
dringend nodig geacht.

5.12.3 Grijze zeehond

Sinds de jaren zestig zijn regelmatig groepen Grijze
zeehonden waargenomen op afgelegen zandplaten
in de Waddenzee. Tegenwoordig zijn er twee broed-
plaatsen in het Waddenzeegebied, één in Neder-
land en één in Sleeswijk-Holstein. De Nederlandse
groep Grijze zeehonden is pas sinds 1980 een echte
kolonie. Een afgelegen zandbank bij Terschelling
diende de dieren tot ongeveer vier jaar geleden als
broedplaats. Deze zandbank bij Terschelling ligt

buiten het Nederlandse beschermingsgebied en is
nu door erosie bijna verdwenen. De dieren zijn naar
een relatief stabiele, grotere zandbank vertrokken
die in de meer beschutte Waddenzee ligt tussen
Vlieland en Terschelling. Deze plek ligt in het gebied
van het Staatsnatuurmonument Waddenzee en er
geldt bijzondere bescherming voor; het is tussen 15
mei en 15 september niet toegankelijk voor het al-
gemene publiek. In de periode van februari tot april
worden de jaarlijkse maximumaantallen in de kolo-
nie geteld. In 1998 werden in de kolonie 351 dieren
geteld (J. van Dijk en D. Kuiper, pers. comm.). Sinds
1985 worden er jongen geboren en het aantal jon-
gen schommelde in de eerste vijf jaar rond de vijf
per jaar. Daarna nam het aantal jongen toe en het
bedraagt sinds 1994 minstens 30 per jaar. De kolo-
nie wordt in geringe mate aangevuld door vrijgela-
ten zeehonden die in de zeehondencrèches van Pie-
terburen en Ecomare zijn verzorgd (Reijnders et al.,
1995a). De groei van het bestand kan echter niet
alleen uit het geboorteaantal worden verklaard,
omdat rekening moet worden gehouden met nor-
male sterftecijfers en mogelijke migratie van zowel
sommige vrijgelaten dieren als in de kolonie gebo-
ren jongen. Immigratie uit andere gebieden (zoals
het eiland Farne) en, in mindere mate, herintroduc-
tie hebben de kolonie doen groeien. 

Sinds 1967 is regelmatig een groep van onge-
veer 40 Grijze zeehonden waargenomen op de in de
Noordzee gelegen zandbanken bij Amrum en
Theeksand in Sleeswijk-Holstein. De herkomst van
de dieren is niet geheel duidelijk. Sinds 1983 wor-
den geboorten van jongen bij deze Grijze zeehon-
den waargenomen en in 1988 is voor het eerst
vastgesteld dat jonge dieren de volwassenheid be-
reikten. Tegenwoordig leeft er een tweede reprodu-
cerende kolonie van ongeveer 30 tot 40 dieren, met
een piek van 88 individuen tijdens de ruitijd op
Jungnamensand, een instabiele zandbank vlakbij
een drukke scheepvaartroute. Deze bank ligt in zo-
ne I van het Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer (Vogel & Koch, 1992).

Buiten het broedseizoen komen Grijze zeehon-
den in een veel groter gebied dan hun broedgebie-
den voor en verblijven ze, zij het in veel kleinere
aantallen, op andere zandbanken in en rond de he-
le Waddenzee. De huidige populaties Grijze zee-
honden in de Waddenzee kunnen niet als levens-
vatbaar worden beschouwd. Het bestand in Neder-
land groeit voornamelijk dankzij immigratie vanuit
Groot-Brittannië. Grijze zeehonden hebben hoge
zandbanken (die tijdens hoogwater niet onder-
staan) of stranden en kwelders nodig in de werp-
en zoogperiode. In deze perioden mogen hun gebie-
den niet verstoord worden. Voorts zij opgemerkt
dat er geen gegevens beschikbaar zijn omtrent de
natuurlijke reproductiecapaciteit noch over de
overleving van Grijze zeehonden in de Waddenzee.
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5.12.4 Gewone zeehond

Zeehondenepidemie
De groei van de populatie Gewone zeehonden in de
hele Waddenzee, die midden jaren zeventig een
aanvang nam, eindigde abrupt door het uitbreken
van een virus in 1988 (Schwarz & Heidemann,
1994) en in 1989 werden maar 4400 dieren geteld
(Figuur 5.14). Er is wel gesuggereerd dat het im-
muunsysteem van de dieren door vervuiling was
aangetast en dat daardoor de resistentie tegen het
virus en andere ziekteverwekkers was verminderd
(Swart et al., 1994). In de jaren na de virusepidemie
herstelde de populatie zich snel. Deze opmerkelijke
groei kan worden toegeschreven aan een hoger re-
productietempo en aan lagere initiële mortaliteit
van jongen (Reijnders et al., 1997). 

Volgens onderzoeken van het Joint Seal Project
(JSP) in de periode tussen 1989 en 1994 lag de re-
productiesnelheid na de epidemie significant hoger
(ongeveer 21%, tegen 13% vóór 1988 in Nederland
en 21% tegen 16 % in Nedersaksen). In Sleeswijk-
Holstein lag het tempo lager (19% tegen 23%) en
in Denemarken trad geen verandering op (gemid-
deld 17%). Er wordt verondersteld dat het verhoog-
de reproductietempo in Nederland en Nedersaksen
het resultaat is van selectieve mortaliteit tijdens de
epidemie, waarbij hoofdzakelijk de volwassen vrou-
welijke dieren die niet meer reproduceerden wer-
den getroffen. De mortaliteit in het eerste levens-
jaar wordt geschat op circa 40%, wat significant
lager is dan het gemiddelde van 65% in de jaren
zeventig (Reijnders et al., 1997).

Natuurlijk reproductie
Eén van de trilaterale doelen is het bereiken van
een natuurlijke reproductiecapaciteit van zeehon-
den. Reproductiecapaciteit hangt van veel factoren
af - waterkwaliteit, verstoring, omvang van de pop-
ulatie - en is moeilijk uit te drukken in een getal of
een bereik. Of de reproductie als natuurlijk kan
worden beschouwd, moet worden bepaald op grond
van het oordeel, regelmatig te geven, van de meest
deskundige personen. Als norm voor de natuurlijke
reproductiecapaciteit is een productie van 0.85-
0.95 jongen per volwassen wijfje per jaar voorge-
steld (Reijnders, 1978).

Bij een serie gecoördineerde vluchten boven de
hele Waddenzee werden in 1998 in totaal ongeveer
14 400 zeehonden geteld, waaronder 2706 jongen.
Op grond van berekeningen gebaseerd op jachtge-
gevens bedroeg de zeehondenpopulatie in de hele
Waddenzee rond 1900 tussen de 18 000 en 37 000
dieren. Reijnders (1992) is van mening dat het wer-
kelijke aantal eerder in de buurt van de 37 000 dan
in de buurt van de 18 000 ligt. Hoewel de populatie
in de Waddenzee zich voorspoedig herstelt, moet
men zich realiseren dat de huidige omvang slechts
een derde bedraagt van dat geschatte maximum.

Verontreiniging en verstoring
Hoe lang het herstel bij het huidige tempo zal

aanhouden, zal afhangen van omgevingsfactoren
en antropogene invloeden als vervuiling en versto-
ring, veranderingen in de fysische habitat, voedsel-
voorraden, interactie met de visserij en ook verzor-
ging en vrijlating van verzwakte zeehonden. Ver-
storing in welke vorm dan ook is van invloed op de
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Figuur 5.14. Aantallen getel-
de Gewone zeehonden (Pho-
ca vitulina) in de Waddenzee

gedurende 1975-1998.



overleving van de jongen en op de keuze van leef-
plaatsen door de volwassen dieren. Zeehonden eten
hoofdzakelijk vis en soms pijlinktvis. Op het ogen-
blik is de concurrentie tussen zeehonden en visserij
gering en worden zeehonden nog niet als concur-
renten worden beschouwd.

De verontreinigingsniveaus die bij volwassen
dieren zijn gemeten, liggen vandaag de dag veel la-
ger dan in de jaren zeventig. De niveaus van 1988
bijvoorbeeld, vergeleken met die van 1976, laten
een afname zien van circa 50% van alle PCB’s in
het vetweefsel van zeehonden (Reijnders, 1996).
Volgens een voorzichtige schatting was in 1988 het
gemiddelde niveau van alle PCB’s in vetweefsel bij
volwassen vrouwelijke dieren 120 mg/kg (Reijnders
& Ruiter-Dijkman, ongepubliceerd). In het milieu
bevinden zich echter nog grote hoeveelheden PCB’s
en ander schadelijke stoffen (zie ook hoofdstuk 4)
en het is niet bekend in hoeverre deze en andere
blijvende contaminanten een bedreiging voor zee-
honden zullen vormen.

In het kader van het Joint Seal Project zijn in de
diverse regio’s van de Waddenzee 237 luchtfoto-
grafische onderzoeken uitgevoerd om zeehonden te
tellen. De meeste gegevens zijn verwerkt in een re-
cruitment model waarin het totale aantal geboor-
ten en juveniele mortaliteit kan worden berekend
en, bijvoorbeeld, vergeleken met de cijfers voor
1976. Dankzij dit geharmoniseerde onderzoeksregi-
me kunnen schattingen van de populatie homoge-
ner en betrouwbaarder worden gemaakt, met toe-
passing van een correctiefactor voor niet gesignal-
eerde dieren. Op basis van de betrouwbaarder ge-
gevens over de omvang van de populatie, de jaar-
lijkse groeicijfers, juveniele mortaliteit en het aan-
tal jongen dat per jaar wordt geboren, zijn nu
trendanalyses van de populatie mogelijk. Verder
hebben telemetrische onderzoeken die zijn uitge-
voerd in het kader van het JSP tot een beter begrip
geleid van haul out, duiken en migratiegedrag. Er
zijn sterke aanwijzingen dat de zeehonden niet
steeds in de Waddenzee blijven en een aanzienlijk
deel van hun tijd in de Noordzee doorbrengen, ver-
moedelijk om voedsel te zoeken (JSP, 1995; Reijn-
ders et al., 1996; Reijnders et al., 1997).

5.12.5 Zeehondenopvang

Opvang van zeehonden was, en is nog steeds, in al-
le Waddenzeelanden een controversieel onderwerp.
De verzorging en vrijlating van zieke of gewonde
zeehonden en in de steek gelaten jongen kan een
bescheiden rol hebben gespeeld bij de geleidelijke
groei van de populatie, die in Nederland in het mid-
den van de jaren zeventig ernstig was gedaald.
Grootschalige tussenkomst in een populatie kan
echter op de lange termijn kwalijke gevolgen heb-
ben. In 1994 werd op basis van de toen beschikba-

re gegevens erkend dat het niveau van de zeehon-
denopvang in de verschillende regio’s te hoog was
in verhouding tot de bestanden en niet gerecht-
vaardigd was op grond van de Zeehondenovereen-
komst. Een vijfde deel van de huidige populatie Ne-
derlandse Gewone zeehonden is bijvoorbeeld naar-
schatting te eniger tijd gerehabiliteerd (Brasseur &
Reijnders, 1997).

In het trilaterale Verklaring over Zeehondenop-
vang en Uitzetting (Tougaard et al., 1994) kwamen
de deskundigen tot de slotsom dat rehabilitatie en
vrijlating van zeehonden beter niet kan plaatsvin-
den, omdat dit niet nodig is om de populatie in
stand te houden en vanwege de risico’s in termen
van inbrengen van ziekteverwekkers, antiselectie,
slechtere conditie en weerstand, en vermenging
van populaties. Voorts wordt verondersteld dat het
kunstmatig in stand houden van de populatie de
functie van de populatie als indicator van verande-
ringen in omgevingsfactoren verhindert. Op de Tri-
laterale Regeringsconferentie in Leeuwarden in
1994 werd op grond van de verklaring van zeehon-
dendeskundigen besloten dat het aantal zeehonden
dat toen jaarlijks uit de Waddenzee werd gehaald
en weer in de Waddenzee werd vrijgelaten, tot een
minimum moest worden teruggebracht. Sinds 1995
zijn in Denemarken geen zeehonden meer uit de
Waddenzee gehaald, op grond van een overeenge-
komen strategie die teruggaat op het besluit van de
Trilaterale Regeringsconferentie. Het zeehondenbe-
leid in Sleeswijk-Holstein is erop gericht jonge zee-
honden zo kort mogelijk in de opvangcentra te
houden. In Sleeswijk-Holstein en Hamburg wordt
een Heulervermeidungsstrategie toegepast, een
strategie die erop is gericht niet onnodig jongen op
te nemen. Desbetreffende officiële ”Richtlijnen be-
treffende de behandeling van zieke of verzwakte
zeehonden of evident in de steek gelaten jonge
zeehonden” zijn in juli 1996 aangenomen. In Ne-
dersaksen heeft men besloten dezelfde strategie te
volgen en daartoe is in 1997 een gelijkluidende
richtlijn aangenomen. Sleeswijk-Holstein en Ne-
dersaksen hebben ieder één opvangcentrum. In Ne-
derland zijn er twee. Betreffende de rehabilitatie en
uitzetting van zeehonden en andere zoogdieren lui-
den in Nederland sinds 1995 de instructies aan de
ambtenaren van het daarvoor verantwoordelijke
ministerie dat dieren in beschermde gebieden, met
inbegrip van huilers (jongen die vermoedelijk in de
steek gelaten zijn) en zieke dieren, alleen moeten
worden gelaten en niet uit zee genomen.
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5.13 Kwelders

W.E. van Duin
K.S. Dijkema

J. Bunje
T.F. Pedersen

M. Stock

5.13.1 Inleiding

De kwelders van de Waddenzee zijn zeer specifieke
halofytische ecosystemen op alluviale sedimenten
die bij vloed door zeewater worden overspoeld. Ze
bestaan uit (semi-) natuurlijk pionier-, grasland- en
dwergstruik-gemeenschappen, waarin veel onge-
wervelde diersoorten leven, die  vrijwel altijd in een
duidelijke zonering voorkomen. Kwelders zijn ook
rust-, broed- en voedselgebieden voor aanzienlijke
aantallen vogels (bijvoorbeeld ganzen), waaronder
veel trekvogels. Bovendien hebben kwelders, afhan-
kelijk van de regionale en nationale omstandighe-
den, een functie in de kustbescherming en worden
zij gebruikt als weideland (grazen en maaien).

5.13.2 Halofytische soorten

De halofytische flora is arm aan soorten en bestaat
hoofdzakelijk uit overblijvende grassen, biezen,
(dwerg)struiken en een aantal éénjarige planten die
uitsluitend in deze zilte omgeving voorkomen. Op
de hoger gelegen delen bepaalt concurrentie vaak
de soortendistributie, terwijl in de lager gelegen
delen de fysiologische tolerantie van de planten be-
palend is. Evenals bij planten het geval is, zijn veel
halofytische diersoorten niet fysiologisch afhanke-
lijk van zout maar verdragen zij zout net een beetje
beter dan andere soorten. Tussen 75% en 80% van
de ongewervelde diersoorten van de lagere kwel-
derzone wordt nergens anders aangetroffen (Dijke-
ma & Heydemann, 1984). Voor het middenkwelder-
gebied en voor de hoogste zone, die een overgangs-
zone is naar zoetwaterhabitats, daalt deze waarde
tot 25-30% respectievelijk 5-10%. Vanwege de ho-
ge mate van specificiteit van de halofytische plant-
en diersoorten hangt hun overleving en verbreiding
grotendeels af van het bestaan van kwelders.

5.13.3 Zonering

De pionierzone
In de pionierzone begint de plantengroei ongeveer
40 cm onder de gemiddeld hoogwaterlijn, op die
plaatsen waar de hydrodynamische omstandighe-
den geschikt zijn voor plantengroei. Alleen het één-
jarige Langarige zeekraal (Salicornia dolichosta-

chya) en het overblijvende Engels slijkgras (Sparti-
na anglica) zijn in staat zich te vestigen en te over-
leven onder de daar heersende extreme omstandig-
heden. Zodra het niveau van de wadplaten het toe-
laat, vestigt zich daar Gewoon kweldergras (Pucci-
nellia maritima) en vormt pollen. Het meio- en mi-
crozoöbenthos (bodemfauna <1mm) van de pio-
nierzone bestaat uit ongeveer 300 soorten en het
macrozoöbenthos uit ongeveer 100 soorten (Dijke-
ma & Heydemann, 1984). De hoogste biomassa
komt van slechts een paar soorten: Zeeduizendpoot
(Nereis diversicolor), Nonnetje, Wadslakje en slijk-
garnalen (Corophium spp.). In de pionierzone ko-
men slechts een paar nektonsoorten voor, tijdens
hoogwater.

De lage kwelder
De lage kwelder staat tijdens gemiddeld spring-
vloed (100-400 vloeden/jr) onder water. Dit gebied
wordt gekenmerkt door Gewoon kweldergras, in
combinatie met Lamsoor (Limonium vulgare) op
door barrières verbonden kwelders. Op kleiachtige
of brakkige, onbegraasde kwelders kan Zulte (Zee-
aster; Aster tripolium) voorkomen. Op goed ontwa-
terde kreekwallen en terrassen en op corresponde-
rende hoger gelegen plaatsen in kunstmatig ont-
waterde kwelders en op oudere door barrières ver-
bonden kwelders is Gewone zoutmelde (Halimione
portulacoides) de dominante soort. In deze zone le-
ven meer dan 500 macrofaunasoorten en 350 mi-
cro- en meiofaunasoorten. Insecten en schaaldie-
ren zijn de belangrijkste groepen (Reinke & Irmler,
1994; Meyer et al. 1995).

Het middenkweldergebied
In het middenkweldergebied (minder dan 100 vloe-
den/jr.) zijn Rood zwenkgras (Festuca rubra) en Zil-
te rus (Juncus gerardi) de karakteristieke planten-
soorten, soms in associatie met Lamsoor en Zeeal-
sem (Artemisia maritima). Het totale aantal dier-
soorten in de middenkwelderzone bedraagt bijna
1300, verdeeld over 10-12 habitattypes. Een groot
deel hiervan zijn insecten. De dominantiestructuur
van Aranea, Coleoptera en Diptera is in goede ba-
lans, vooral in onbegraasde of licht begraasde ge-
bieden (Meyer & Reinke 1996). Wanneer begrazing
door vee wordt verminderd of gestopt en afhanke-
lijk van de geomorfologische omstandigheden en
de hoogte van de locatie, kan zich moerasgebied
ontwikkelen waar Strandkweek (Elymus pycnant-
hus), Spiesmelde (Atriplex prostrata) of Kweek (Ely-
mus repens) kan domineren. In brakke omstandig-
heden domineert Riet (Phragmites australis).

5.13.4 Typologie

Alle kwelders van de Waddenzee ontwikkelen zich
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in nauwe wisselwerking van hydrodynamische pro-
cessen en vegetatie-ontwikkeling, ofwel natuurlijk
ofwel door de mens beinvloed. Kwelders komen
voor op de barrière-eilanden, langs de kust van het
vasteland, in de estuaria en op de halligen (Dijke-
ma, 1987). Hieronder worden de verschillende ty-
pen beschreven. De oppervlakten staan in Tabel 5.7
vermeld.

Kwelders op de eilanden
Op de barrière-eilanden kunnen drie types kwelder
worden onderscheiden. Alle drie types zijn groten-
deels natuurlijk:
• Door barrières verbonden kwelders ontstaan aan
de lijzijde van de zandduinsystemen van de barriè-
re-eilanden. Een dunne bedekking van klei, uit
meerdere lagen bestaand, die op een voormalige
zandachtige strandvlakte begint, staat de vestiging
van kweldervegetatie toe. De morfologie vertoont
een ingewikkeld patroon van kreken, verhogingen
en bekkens. Er komen diverse overgangen voor van
kwelders, strandvlakten, duinpoelen en droge dui-
nen en de soortendiversiteit kan naar verhouding
groot zijn. Binnensijpelen van zoetwater vanaf de
zandduinen kan het zoutgehalte beïnvloeden. Ze-
einwaarts lijken deze kwelders op voorland.
• Groene stranden die op hoge, open strandvlak-
ten ontstaan. Dit type heeft veel van de kenmerken
van het hierboven beschreven type.
• Voorland ontstaat voor sommige eilanddijken.
Het is kleiiger en rijker aan organisch materiaal dan
de door barrières verbonden kwelders en de klei-
houdende laag is dikker.

Kwelders op het vasteland
Langs de kust van het vasteland zijn twee kwelder-
types aan te treffen, beide voornamelijk door men-
senhand gevormd:
• Het ene type kwelder is voor de kustvlakte van
het vasteland gesitueerd en wordt normaal gespro-
ken begrensd door zeedijken aan de landzijde; deze
zijn van het hierboven beschreven voorlandtype. De
ontwikkeling van dit type is bevorderd door regule-
ring van de twee sleutelprocessen: verbetering van

de ontwatering en reductie van de golf/stromings-
energie. In Denemarken bestaan kwelders langs de
vastelandskust die niet door mensenhand zijn ge-
vormd en ook niet beïnvloed door kustbescher-
mingsmaatregelen (Måde/Tjæreborg-marsken, ten
zuiden van Esbjerg en van Kjelst tot Skallingen).
• Het andere, estuariene type lijkt op het voor-
landtype, maar de vegetatie en de evertebrate fau-
na vertoont een brakkige gradiënt, die dwars op de
normale zonering staat.

Kwelders op de halligen
Halligen zijn prachtige, bewoonde kweldereilanden
waar de bevolking op terpen woont. Halligen zijn
ontstaan door natuurlijke accretie op de resten van
moerassen die in het verleden werden overstroomd
en staan bloot aan golfenergie. Halligenkwelders
lijken op het voorlandtype van het vasteland maar
hebben een natuurlijker morfologie.

5.13.5 Menselijke invloeden

In deze paragraaf zal een beknopt overzicht worden
gegeven van de diverse menselijke activiteiten die
van invloed zijn of kunnen zijn op kwelders. In Tabel
5.8 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van al-
le zaken die een bedreiging vormen voor kwelders
en de beschermde status van kwelders. De tabel is
een bijgewerkte en verbeterde versie van de inven-
tarisatie van Kempf et al. (1987). Het zij opgemerkt
dat er verschillen bestaan tussen Tabel 5.7 en Tabel
5.8 wat betreft de totale oppervlakte, wat daaraan
ligt dat Tabel 5.8 op recentere gegevens is geba-
seerd.

Kustbescherming
Door het handhaven van de ontwateringskanalen
en de rijshouten golfbrekers langs de vastelands-
kust hebben bijna alle kweldergebieden van het
voorlandtype een bovenmaats kreeksysteem en een
gereduceerde morfologische variatie (Dijkema,
1991; Kiehl & Stock, 1994; Reents, 1995). Kwelder-
steunwallen, vooral rondom de halligen, worden
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Kweldertype Denemarken Sleeswijk-Holstein Nedersaksen Nederland

1. Eilanden:
a. stuifdijk-gebonden 2 000 220 2820 3 060
b. groene strand 1 780 660 120 0
c. voorland 0 0 0 60

2. Vasteland:
a1. vastelandkwelder 3 770 6 620 4 990 4 380
a2. zomerpolder 0 0 1 600 1 200
b. estuarien 800 410 500 730

3. Halligen 0 2 100 0 0

Tabel 5.7. Oppervlakte (ha)
van de verschillende kwel-
dertypes in Denemarken,
Sleeswijk-Holstein, Neder-
saksen en Nederland.



vooral onderhouden om de kliffen te beschermen
tegen erosie ten gevolge van de extreem sterke
golfenergie.

Begrazing
Begrazing door vee verhindert de natuurlijke ont-
wikkeling van kwelders (Stock, 1993, Stock et al.,
1997). Intensieve begrazing door runderen of scha-
pen kan leiden tot vernietiging van de toplaag van
de bodem en tot afname van de overblijvende ve-
getatie, door vertrapping en kaalvreten. Dit resul-
teert in geringere sedimentatie (Andresen et al,
1990) en in een slechtere bodemtoestand en gerin-
gere bodemstabiliteit (Zhang, 1993), wat beide ten
koste gaat van de kustbescherming en het natuur-
behoud (Dijkema, 1994d). Het leidt tot een mono-
tone habitatstructuur en daardoor tot een voor
broedvogels minder aantrekkelijk milieu. Een lage
graasdruk daarentegen kan de diversiteit van plan-
ten- en diersoorten, op plaatsen met een kleilaag
die dikker is dan 15-20 cm, vergroten (Bakker,
1993).

Verontreiniging en eutrofiëring
Input van nutriënten (P, N) en verontreinigende
stoffen (zoals zware metalen) in kwelders geschiedt
via water en lucht of via kunstmest. Input van nut-
riënten door middel van kunstmest, om gras voor
rundvee te laten groeien of voor de productie van
voedselpellets, is vooral een probleem bij de mon-
ding van de Varde Å en de rest van het Ho Bugtge-
bied. Eutrofiëring en vervuiling kunnen leiden tot
een verschuiving van de soortensamenstelling
(Kiehl et al., 1997) en tot reductie van de diversiteit
(Leendertse, 1991).

Visserij, jacht en toerisme
De mossel- en kokkelvisserij kunnen mogelijkerwijs
leiden tot een reductie van het slikaanbod en daar-
door tot geringere sedimentatie van kwelders (Dij-
kema, 1994d). Indirecte verstoring door jachtactivi-
teiten zal op zijn minst gevolgen hebben voor de
distributie en het gedrag van broedende en rusten-
de vogels (Laursen et al., 1997). De aanleg van par-
keer- en kampeerplaatsen, jachthavens, havens,
vliegvelden en andere infrastructuur veroorzaakt
oppervlakte-verzegeling. Andere activiteiten, zoals
kamperen, wandelen en vliegeren, veroorzaken ver-
storing in de kwelders (Laursen et al., 1997).

5.13.6 Natuurlijke morfologie en
dynamiek

Het trilaterale beleid streeft naar uitbreiding van
het areaal natuurlijke kwelders en, in kunstmatige
kwelders, uitbreiding van de natuurlijke morfologie

en dynamiek, met inbegrip van natuurlijke ontwa-
teringspatronen, en verbetering van de natuurlijke
vegetatiestructuur, zonder aantasting van het hui-
dige areaal. Wij merken dienaangaande op dat uit-
breiding van natuurlijk kweldergebied ook plaats
kan vinden door menselijke inmenging in bestaan-
de kwelders te verminderen. De vier belangrijkste,
onderling verbonden factoren die van betekenis zijn
voor een natuurlijke dynamiek en morfologie in
kwelders zijn erosie, stijging van de zeespiegel, be-
grazing en kunstmatige afwatering.

Erosie
In natuurlijke kwelders maakt erosie deel uit van de
natuurlijke successie van opbouw en afbraak. In
gebieden waar geen gevaar bestaat voor een netto
verlies van kwelders, wat voor de meeste eiland-
kwelders en beschutte vastelandskwelders geldt,
zijn beschermingswerken niet nodig (Hofstede &
Schirmacher, 1996).

Slechten van zanddijken of rijshouten dammen
om de natuurlijke morfologie en dynamiek in kwel-
ders te vergroten, zou tot verlies van kweldergebied
kunnen leiden (Dijkema, 1994b, c). Bij vastelands-
kwelders komt grootschalige oppervlakterosie nor-
maal gesproken niet voor, maar erosie van de rand-
gebieden van kwelders kan een probleem zijn (Er-
chinger et al., 1996, Manzenrieder & Schulze, 1997)
wanneer randbescherming in de vorm van rijshou-
ten dammen ontbreekt, vooral in gebieden met een
hoge energie-input (Dijkema, 1990; Führböter et
al., 1992). Dit leidt tot de conclusie dat bescher-
ming van de randen van vastelandskwelders in de
pionierzone door golfbrekers in de meeste gevallen
noodzakelijk is om erosie te voorkomen. Dit is ook
de praktijk in de meeste kweldergebieden van het
vasteland van Nederland en Duitsland en bij som-
mige kweldergebieden in Denemarken (bijvoorbeeld
Hofstede & Schirmacher, 1996).

Zeespiegelstijging
Op basis van langetermijnmonitoring in de Neder-
landse Waddenzee kon worden geconcludeerd dat
sedimentatie in de begroeide kwelders de overhand
heeft op de huidige zeespiegelstijging (Dijkema,
1994) en, in de meeste gevallen, op bodemverzak-
king door gaswinning (Dijkema, 1997). Eén van de
mechanismen die hierbij een rol heeft gespeeld, is
de additionele sedimentatie door een hogere overs-
tromingsfrequentie (zie ook hoofdstuk 3) (van Duin
et al, 1997). Als stijging van de zeespiegel zou lei-
den tot een negatieve sedimentatiebalans, kan klif-
formatie plaatsvinden, vooral in de vastelandskwel-
ders. Dit zou leiden tot progressieve erosie van de
verschillende kwelderzones (Dijkema, 1994b, c).

Afwatering
Natuurlijke kwelders hebben in het algemeen een
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natuurlijk afwateringspatroon. In door menselijk
ingrijpen gevormde kwelders is gebleken dat ver-
mindering of stopzetten van systematische ontwa-
tering in de kwelderzone en in de accretiezone een
goede methode is om tot een natuurlijker afwate-
ringspatroon te komen (Reents, 1995; Stock et al,
1997). Het beleid in Nederland en Duitsland is erop
gericht kunstmatige afwatering te verminderen, om
een natuurlijker afwateringssysteem te bewerkstel-
ligen. Het voordeel daarvan is dat zich een meer
gedifferentieerde vegetatie ontwikkelt. In Slees-
wijk-Holstein is men, in overeenstemming met het
beheersplan voor kwelders, gestopt met de kunst-
matige afwatering in onbegraasde kwelders binnen
het Nationale Park van Sleeswijk-Holstein (Hofste-
de & Schirmacher, 1996). In Nederland en in Ne-
dersaksen is de kunstmatige afwatering aanzienlijk
verminderd. De hoeveelheid klei die in de Neder-
landse vastelandskwelders wordt uitgegraven is in
de afgelopen tien jaar teruggebracht van 500 000
m3 tot 150 000 m3. Deze vermindering is vooral be-
werkstelligd door de greppels smaller en minder
diep te maken en door minder onderhoud te plegen.
Kunstmatige afwatering zal verder worden terug-
gebracht, zowel door beëindiging van afwatering
als door invoering van betere technieken zoals ver-
mindering van het aantal greppels. Reductie van de
afwatering zou tot geringere sedimentatie kunnen
leiden. Daarom zal de kunstmatige afwatering niet
zo sterk worden verminderd dat een onaanvaardba-
re mate van erosie optreedt.

Begrazing
Niet-intensieve begrazing, of geen begrazing, kun-
nen tot differentiatie van de vegetatie in de ver-
schillende kwelderzones leiden, waarbij de natuur-
lijke patronen van afwatering en bodemsamenstel-
ling worden gevolgd (Ovesen, 1990; Kiehl et al.
1996). Het staat ook reductie van de kunstmatige
afwatering toe, wat vaak een voorwaarde is voor
het gebruik van de kwelders voor de veeteelt. Wat
natuurlijke kwelders betreft, moet het doel zijn
menselijk inmenging te verminderen en met name
gebruik als landbouwgrond (met inbegrip van be-
grazing) tot een minimum te beperken. 

Het Nederlandse beleid van een gedifferentieerd
begrazingspatroon is grotendeels gerealiseerd. Voor
de nabije toekomst is de verwachting dat het ont-
dijkingsproject Noordfriesland Buitendijks een
nieuw gebied van zo’n 1200 ha zal opleveren met
grootschalige, niet-intensieve begrazing. Sinds de
instelling van de nationale parken in Nedersaksen
en Sleeswijk-Holstein is daar een progressieve re-
ductie van de graasdruk opgetreden. In Sleeswijk-
Holstein is het gebied waar intensieve begrazing
door schapen voorkwam, afgenomen van 95% in
1989 tot 45% in 1996. (Stock, 1996). Het hoofd-
doel is dat de flora en fauna van kwelders worden

overgelaten aan de geomorfologische structuur van
de habitat en dat natuurlijke processen plaats kun-
nen vinden (Stock et al. 1997). In Nedersaksen
wordt op het ogenblik 60% van de kwelders niet
gebruikt, 24% wordt extensief gebruikt en 16%
wordt intensief begraasd.

5.13.7 Uitbreiding van het areaal aan
natuurlijke kwelders

Wat de beheerstechnieken op nieuwe, zich ontwik-
kelende kwelders betreft, moet het beleid gericht
zijn op non-interventie, om verstoring van natuur-
lijke processen te voorkomen (Ovesen, 1990). Uit-
breiding van kweldergebied door verplaatsing van
sediment (bijvoorbeeld opspuiting) op andere wijze
dan door het verbeteren van de hydrodynamische
voorwaarden, zoals in traditionele, door menselijk
ingrijpen ontstane kwelders het geval is, is in strijd
met de doelstelling de oppervlakte aan natuurlijk
kweldergebied te vergroten (Dijkema, 1991, 1994b,
c).

Wat betreft uitbreiding van het kweldergebied
moet nog een mogelijkheid worden genoemd. Eeu-
wen van successievelijke landaanwinning voor
landbouwdoeleinden hebben het theoretisch be-
schikbare kweldergebied sterk doen verminderen,
omdat het ingedijkte gebied groter was dan het ge-
bied aan nieuwe, door aanslibbing gevormde kwel-
ders. Een tweede gevolg was dat het aantal
zoet/zout-overgangen langs de kust sterk afnam.
Door afbraak van dijken (waardoor zomerpolders
weer kwelders worden) kunnen nieuwe, semi-na-
tuurlijke kwelders worden geschapen. Dit zou bij-
dragen tot stabilisatie van het hele kweldergebied
en zou de overgangszone van zoet- naar zoutwater
kunnen terugbrengen, een habitattype dat tegen-
woordig zeldzaam is. In Nederland zal de voorgeno-
men ontdijking van zomerpolders het gebied aan
vastelandskwelders met 1200 ha vergroten.
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Naam Opp.(km2) Kweldertype Overgangstype Beheer Bedreiging Beschermingsstatus

DENEMARKEN

Skallingen/Langli 14.5 stuifdijk geb. duin schaap- en runderbeweiding recreatie en kust afslag bij Blåvand natuur- en wildreservaat
Fanø Grøningen 2.8 groen strand duin, heide beweiding jacht onbeschermd gebied
Fanø oostkust 5.0 vasteland duin reed beds beweiding jacht deel reservaat
Mandø-West 1.0 stuifdijk geb. duin ged. beweiding jacht, recreatie geen
Mandø-Oost 1.5 vasteland - beweiding verdroging reservaat
Rømø-NW 15.0 groen strand duin, heide beweiding mil.oefenterr. deel reservaat
Rømø Havneby 0.5 vasteland - beweiding recreatie reservaat
Ho Bugt 8.0 estuarien ged. Pleistoceen eutrofiëring reservaat
Ho Bugt meadows 7.8 vasteland beweiding, maaibeheer, verdroging jacht, intensieve & extensieve landbouw
Måde/Tjæreborg-marsken 2.6 vasteland ged. Pleistoceen beweiding beperkt jacht reservaat
Darum-Mandø dam 5.6 vasteland beweiding verdroging reservaat
Mandø dam-Astrup 5.5 vasteland ged. Pleistoceen beweiding verdroging, beperkt jacht reservaat
Astrup-Ballum, incl. Rømø-dam 5.5 vasteland - beweiding verdroging, jacht, overbegrazing deel reservaat

SLEESWIJK-HOLSTEIN

Hedwigenkoog 2.4 vasteland dijk - recreatieve activiteiten Nationalpark (NP)
Helmsand 0.6 vasteland dijk - militaire activiteiten NP
Friedrichskoog 4.8 vasteland dijk - recreatie NP
Dieksanderkoog 9.4 vasteland dijk - recreatie, jacht, baggerspeciestort NP
Kaiser Wilhelmkoog 2.4 vasteland dijk - schapenbeweiding, jacht NP
Neufelderkoog 3.7 vasteland, estuarien dijk - recreatie, jacht ged.  NP
Föhr Godelniederung 0.2 estuarien strandwal beweiding recreatie, landbouw, bemesting natuurreservaat (LSG)
St. Peter Ording 6.6 voorland strandwal, dijk ged.  extensieve beweiding (paarden)beweiding, recreatie, vertrapping, jacht NP
Schobüll 0.7 vasteland Pleistoceen - recreatie, vertrapping, kampeerterrein nabij NP, NSG
Husum-Simonsberg 1.2 vasteland dijk - recreatie, baggerspecie-stort NP, NSG
Uelvesbüller Koog 0.8 vasteland dijk - - NP, NSG
Jordflether Koog 0.4 vasteland dijk - - NP, NSG
Norderheverkoog 4.2 vasteland dijk - - NP, NSG
Westerhever 2.3 vasteland dijk - recreatie, burgerluchtvaart NP, NSG
Tümlauer Bucht 4.0 vasteland dijk - toenemend toerisme NP, NSG
Ehstenkoog 1.1 vasteland dijk - - NP, NSG
Grothusenkoog 0.2 vasteland dijk - - NP, NSG
Rickelsbüller Koog 0.8 vasteland dijk - beweiding NP, NSG
Friedrich-Wilhelm Lübke Koog 1.4 vasteland dijk - - NP, NSG
F.-W. Lübke Koog - Südwesthörn 1.2 vasteland dijk - - NP, NSG
Marienkoog 2.6 vasteland dijk - - NP, NSG
Galmsbüll Koog -Dagebüll 0.7 vasteland dijk - baggerspecie-stort NP, NSG
Osewoldter Koog 1.8 vasteland dijk - - NP, NSG
Ockholmer Koog 0.4 vasteland dijk - - NP, NSG
Sönke Nissen Koog 3.0 vasteland dijk - - NP, NSG
Hamburger Hallig 5.2 vasteland dijk ged.  extensieve beweiding recreatie, verkeer NP, NSG
Nordstrand-Süderhafen 4.2 vasteland dijk - toenemend toerisme NP, NSG
Nordstrander-Damm 1.1 vasteland dam - - NP, NSG
Schobüll-Husum 0.5 vasteland dijk recreatie NP, NSG
Amrum-Oost 0.6 vasteland, voorland dijk, pleistoceen - recreatie, beweiding NP, NSG, LSG
Föhr-Noord 2.2 vasteland, voorland dijk, strandwal - recreatie NP, NSG
Pellworm-Bupheverkoog, Hökhallig 1.1 vasteland dijk intensieve beweiding beweiding NP, NSG
Pellworm-Junkernhallig 0.3 vasteland dijk - beweiding, recreatie NP, NSG
Sylt Königshafen 0.6 strandwal duinen - beweiding NP, NSG
Sylt Kampen 0.4 strandwal duinen - beweiding NSG
Sylt Munkmarsch 0.04 strandwal duinen geen - LSG
Sylt Morsum 0.5 strandwal pleistoceen - - NP, NSG, LSG
Sylt Rantum 0.4 strandwal dijk - recreatie, vertrapping NSG
Sylt Puan Klent 0.1 strandwal duinen geen recreatie, vertrapping NSG
Sylt Archsum 0.9 voorland pleistoceen - beweiding LSG
Langeneß 10.1 hallig, vasteland - vnl. beperkte beweiding verkeer ged.  NP, ged. NSG
Oland 2.0 hallig, vasteland - vnl. beperkte beweiding - ged.  NP, ged. NSG
Gröde 2.3 hallig, vasteland - vnl. beperkte beweiding recreatie -
Habel 0.06 hallig - extensieve beweiding - NP
Nordstrandischmoor 1.8 hallig, vasteland - vnl. beperkte beweiding recreatie ged. NP, ged. NSG
Hooge 5.8 hallig - vnl. beperkte beweiding recreatie, verkeer -
Norderoog 1.1 hallig - alleen kustbescherming - NP
Süderoog 5.4 hallig - ged. extensieve beweiding - NP
Südfall 4.0 hallig - ged. extensieve beweiding - NP
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Naam Opp.(km2) Kweldertype Overgangstype Beheer Bedreiging Beschermingsstatus

NEDERSAKSEN

Duhnen-Sahlenburg 1.2 vasteland ged. Pleistoceen ged. intensieve beweiding, verdroging,
recreatie** beweiding, verdroging res., Nationalpark (NLP)

Arensch-Dorum Neufeld 0.5 vasteland - extensieve beweiding beweiding, verdroging res. NLP
Dorum Neufeld-Imsum 2.9 vasteland - intensieve beweiding, verdroging,

recreatie** beweiding, verdroging kustbescherming res. NLP
Butjadingen 7.0 vasteland - extensief weide- en maaibeheer beweiding, verdroging, ged. zomerdijken res. NLP
Jadebusen-Oost 9.7 vasteland klein deel veen ged. extensief weide- en maaibeheer,

verdroging, recreatie** beweiding, verdroging res. NLP
Jadebusen-West 7.4 vasteland klein deel pleistoceen ged. extensief weide- en maaibeheer beweiding, verdroging, versterking dijken res. NLP
Mellum 6.7 stuifdijk groen strand duin - geen res. NLP
Wangeroog 2.0 stuifdijk groen strand duin - kustbeschermingsmaatregel res. NLP
Spiekeroog 5.3 stuifdijk groen strand duin ged. extensieve beweiding beweiding res. NLP
Langeoog-Oost 3.3 stuifdijk zomerpolder* duin ged. extensieve beweiding, verdroging beweiding, ged. zomer dijk res. NLP
Langeoog Flinthöm 0.7 stuifdijk duin - geen res. NLP
Baltrum 2.0 stuifdijk groen strand duin ged. lichte en sterke beweiding luchtverkeer, verdroging res. NLP
Nordeney 3.6 stuifdijk duin ged. gedraineerd, recreatie** camping, verdroging, kustbescherming res. NLP
Juist-Oost 0.7 stuifdijk groen strand duin ged. intensieve beweiding beweiding, verdroging, luchtverkeer res. NLP
Juist-West 2.2 stuifdijk groen strand duin ged. lichte en intensieve beweiding beweiding, luchtverkeer res. NLP
Memmert 1.7 stuifdijk groen strand duin - geen res. NLP
Borkum 2.0 stuifdijk groen strand duin - geen res. NLP
Hooksiel-Elisabeth Aussengroden 6.4 vasteland dijk ged. maaien, recreatie** recreatie res. NLP
Harlesiel-Westeraccumersiel 1.7 vasteland dijk extensieve en intensieve beweiding,recr**beweiding res. NLP
Westeraccumersiel-Hilgenriedersiel 7.6 vasteland zomerpolder* dijk ged. extensieve en intensieve beweiding beweiding, verdroging, grote zomerdijk res. NLP
Hilgenriedersiel-Finkenheller 1.1 vasteland zomerpolder* dijk ged. extensieve beweiding beweiding, ged. zomerdijk res. NLP
Leybucht 6.4 vasteland dijk ged. beweiding kustbescherming, indijking res. NLP
Hauener Hooge 1.5 vasteland dijk - geen res. NLP
H. Hooge-Upleward 2.8 vasteland dijk verdroging, ged. extensieve beweiding beweiding, verdroging res. NLP
Dollard-Oost 3.7 estuarien dijk ged. beweiding n.d. res. NSG

NEDERLAND

Dollard-West 7.3 estuarien - extensieve beweiding Eems omlegging (afnemende  saliniteit) natuurreservaat (deel) NCA
Punt van Reide 0.5 vasteland - extensieve beweiding onbekend natuurreservaat NCA
Groningen-Noord 14.7 vasteland - extensieve beweiding, verdroging militaire schietzone, gas-en oliepijpleiding NCA
Friesland-de Band        1.0+1.0 vasteland+zomerpolder - beweiding, verdroging zomerdijken NCA
Friesland kwelders
‘t Schoor-Zwarte Haan 15.0 vasteland - intensieve beweiding verdroging geen
Ternaard 0.25 vasteland - - onbekend NCA
Wierum 0.1 vasteland - intensieve beweiding erosie NCA
Friesland 11.0 zomerpolder - landbouw zomerdijken, intensieve landbouw geen
Rottumeroog 0.5 stuifdijk duin kustbescherming kustafslag NCA
Rottumerplaat 1.0 stuifdijk duin kustbescherming stoppen kustbescherming NCA
Oosterkwelder, Schiermonnikoog 5.5 stuifdijk duin ged. beweid onbekend staatseigendom, NCA
De Hon, Ameland 1.4 stuifdijk duin laisser-faire gasboring NCA
Neerlands Reid, Ameland 3.2 stuifdijk duin landbouw intensieve landbouw NCA
De Bosplaat, Terschelling 11.0 stuifdijk duin laisser-faire onbekend natuurreservaat, NCA
De Groede, Terschelling 5.0 stuifdijk duin beweiding onbekend naruurreservaat, NCA
De Schorren, Texel 0.6 voorland - laisser-faire onbekend natuurreservaat, NCA
De Slufter, Texel 3.0 stuifdijk duin extensieve schapenbeweiding kustafslag natuurreservaat
Balgzand + Den Oever 0.25 vasteland - beweiding onbekend NCA

Tabel 5.8. Oppervlakte, type, beheer, bedreigingen en bescherming van kweldergebieden.
NCA = Natuurbeschermingswet
NP = Nationaal Park
NSG = Natuurbeschermingsgebied (Naturschutzgebiet)
LSG = Beschermd-Landschapsgebied (Landschaftsschutzgebiet), overeenkomstig de Natuurbeschermingswet van Sleeswijk-Hol-
stein.
* zomerpolder: Kweldervegetatie in zomerpolders is - afhankelijk van de hoogte van de zomerdijken en de zoutwater invloed -
dikwijls beperkt tot kleine gebieden (bijvoorbeeld langs geultjes).
** recreatie in het Waddenzee Nationaal Park van Nedersaksen is overeenkomstig de Nationaal Park-wet beperkt: in Zone I (58%
van het kweldergebied) is recreatie alleen toegestaan op afgebakende paden, in Zone II (41% van het kweldergebied) is vrije toe-
gang tot de kwelders verboden in de periode van 1 april tot en met 31 juli (broed- en opgroei periode). Zone III (1% van het tota-
le kweldergebied) is aangewezen voor recreatie door het hele jaar heen.



5.14 Duinen

R. Neuhaus
J. Petersen

5.14.1 Inleiding

In het Waddenzeegebied vindt men op de meeste
barrière-eilanden en hier en daar op het vasteland
duinen. Onafhankelijk van de geologische geschie-
denis van de eilanden of het vasteland ontwikkelen
duinen zich als gevolg van zandtransport vanuit
zee naar het land als gevolg van erosie van glaciale
deposities in het Noordzeebekken en selectie door
stromingen. De ligging van de barrière van duinei-
landen weerspiegelt ruwweg de vorm van de vaste-
landskust, op een bepaalde afstand ervan. De dui-
nen zelf vormen een gordel die aan de invloed van
de Noordzee blootstaat en die aan de noord- en
zuidkant langs het Nederlandse en Deense vaste-
land doorloopt in gebieden met een lagere getijam-
plitude. De West- en Oost-Friese eilanden zijn
voornamelijk in de lengte gegroeid, in tegenstelling
tot de Noord-Friese en Deense eilanden die in de
breedte zijn gegroeid tijdens de laatste transgres-
sies. Dit algemene schema gaat echter tegenwoor-
dig misschien niet meer op, omdat verscheidene ei-
landen door kustbeschermingswerken zijn ge-
fixeerd.

Met name plantengemeenschappen bepalen de
aanblik van de diverse generaties duinen die van
het strand afgezien landinwaarts lopen, waardoor
klassieke voorbeelden van series successiestadia
zijn ontstaan. Een serie successiestadia is een ont-
wikkelingsopvolging van gemeenschappen in een
bepaald milieu en/of gradiënt. Dierengemeen-
schappen volgen deze series deels, terwijl natuurlij-
ke en antropogene verstoring de series vaak veran-
deren door invloed op één of meer successiestadia.

5.14.2 Vegetatie

Naast geomorfologische beschrijvingen, zijn inven-
tarissen van dieren- en vooral plantengemeen-
schappen waardevol voor een verdere beoordeling
van de toestand van duinen. Ook aI hebben veel te-
genwoordige duinlandschappen een natuurlijke
aanblik, hun eerdere gebruik of het huidige be-
heersregiem dient in beschouwing te worden geno-
men om de huidige vegetatiepatronen te kunnen
verklaren.

De klassieke benadering toont series gemeen-
schappen (bijvoorbeeld Ranwell 1972; Chapman
1976; Pott 1995), meestal als gevolg van successie,
beginnend met Biestarwegras (Elymus farctus; Ely-
mo-Agropyretum) dat de eerste kleine duinen aan
de kustlijn opbouwt. Spoedig vindt invasie door
Helm (Ammophila arenaria; Elymo-Ammophiletum)
plaats in de ontziltende bodem en deze bouwt hoge
witte duinen op die verdere pioniergemeenschap-
pen plaats bieden. Bodemontwikkeling (bijvoor-
beeld accumulatie van humus, ontkalking, sijpelen
van nutriënten en verzuring) begeleidt de hierop
volgende formatie van grijze duinen met een grote-
re soortenrijkdom in diverse karakteristieke plan-
tengemeenschappen als Zanddoddengras (Phleum
arenarium; Tortulo-Phleetum), Geel walstro (Gali-
um verum; Festuco-Galietum), Buntgras (Corynep-
horus canescens; Violo-Corynephoretum). Maar ook
struiken als Duindoorn (Hippophae rhamnoides),
Gewone vlier (Sambucus nigra) en Kruipwilg (Salix
repens) zijn al invasief. Grazen door Konijnen (Or-
yctolagus cuniculus) en Hazen (Lepus europaeus)
begint in dit stadium aanzienlijke invloed uit te oe-
fenen. Dit intermediaire stadium wordt gevolgd
door invasie van soorten als Kraaihei (Empetrum
nigrum), Struikhei (Calluna vulgaris) en Gewone
eikvaren (Polypodium vulgare; Hieracio-Empetre-
tum). Ten gevolge van verdere accumulatie van hu-
mus of turf hebben de grondsoorten van deze brui-
ne duinen de laagste pH-waarden. De soortenrijk-
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Figuur 5.15. Jaarlijks verloop
van het grondwaterverbruik

op, en dagtrips naar, Vlie-
land. Bron (met vriendelijke

dank): Doeksen; Waterlei-
ding Friesland.



dom van plantengemeenschappen van de bruine
duinen is geringer dan die van de grijze duinen.
Duinheide is één van de mogelijke uiteindelijke
successiestadia. Op de eilanden hebben zich sinds
de negentiende eeuw climaxstadia van bos ontwik-
keld met Zachte berk (Betula pubescens), Ratelpop-
ulier (Populus tremula) en Zomereik (Quercus ro-
bur), toen aan begrazing, houthakken en turfsteken
een eind kwam. Daarnaast is door kustbescher-
mingsmaatregelen een groot deel van het duinop-
pervlak gestabiliseerd, middels aanplant en dijk-
aanleg, waarna invasie van bomen begon.

Successie in primaire en secundaire natte duin-
valleien begint gewoonlijk met soortarme pionier-
gemeenschappen, maar spoedig ontwikkelen zich
soortenrijke gemeenschappen. Het volgende stadi-
um in de successie-serie is rijke moerasvegetatie,
als er Knopbies (Schoenus nigricans) voorkomt en
de grond of het grondwater kalk bevat. In deze ge-
meenschappen en in natuurlijke bosgebieden be-
vinden zich tegenwoordig zeldzame soorten/ge-
meenschappen. Gepaard aan de accumulatie van
humus en daaropvolgende verzuring, die het gevolg
kan zijn van een lage geomorfologische dynamiek,
verschijnen natte heiden met Gewone dophei (Erica
tetralix; Empetro-Ericetum) of arme moerassen
met Zwarte zegge (Carex nigra; Caricetum trinervi-
nigrae). Natte heiden en bossen worden geacht
analoge eindstadia in de natte (hygro-)successiese-
rie te vertegenwoordigen, vergeleken met de droge
(xero-)serie. Grazen en turfsteken hebben in de af-
gelopen eeuwen tot verrijking van vroege succes-
siestadia geleid en het ontstaan van bossen tegen-
gehouden. Nadat dergelijk gebruik van het land in
Nederland werd gestaakt, is het bosgebied daar in
omvang toegenomen.

5.14.3 Menselijke invloed

Landbouw
Duinen zijn in beperkte mate geschikt voor land-
bouw. In Nederland wordt alleen Grote veenbes
(Vaccinium macrocarpon; beter bekend als “cran-
berry”) geplant en geoogst. Grazen en maaien ge-
beurde in de afgelopen eeuwen voornamelijk in de
duinvalleien en vindt tegenwoordig op zeer beperk-
te schaal plaats. Veel plantensoorten werden ge-
bruikt voor het maken van hooi en als brandstof
(ook in de vorm van turven bedekt met Gewone
dophei). Door de laag-intensieve benutting konden
gebieden ontstaan met gemeenschappen die lijken
op de pioniergemeenschappen en werd het ont-
staan van bossen tegengehouden. 

Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie nam een aanvang in de ne-
gentiende eeuw en werd in de twintigste eeuw
steeds belangrijker. Menselijke invloed op de dui-
nen kan rechtstreeks zijn, door vertrapping en de
daaropvolgende vernietiging van vegetatie, of indi-
rect door grondwaterwinning als gevolg van de
groeiende aantallen toeristen. Het aantal over-
nachtingen is in bijna alle dorpen op de eilanden
sinds de jaren vijftig enorm toegenomen (Rat von
Sachverständigen, 1980). (Zie ook 2.4).

Het kan echter slechts ten dele rechtstreeks
worden bewezen dat toegenomen drinkwaterver-
bruik ten gevolge van de toename van het aantal
toeristen de grondwaterwinning heeft doen toene-
men en daardoor verdroging van duingebieden
heeft veroorzaakt. Figuur 5.15 laat een duidelijke
relatie zien tussen het toerisme en het grondwater-
verbruik op Vlieland in 1994 (Rus et al., 1997). Het
grondwaterverbruik steeg van ongeveer 20 000 m3

in 1955 tot bijna 180 000 m3 in 1994. In de afgelo-
pen jaren zijn een aantal maatregelen genomen om
het grondwaterverbruik te beperken, zoals vermin-
dering van de evaporatie door bossen, vermindering
van afvloeiing uit grondwatersystemen en het spa-
ren van water (Rus et al., 1997). Figuur 5.16 toont
een significante correlatie tussen grondwaterver-
bruik en het aantal overnachtingen voor de stad
Westerland op het eiland Sylt (Pearson correlatie-
coëfficiënt r = 0.91). Zo’n correlatie kon echter niet
worden vastgesteld voor de dorpen Kampen, Wen-
ningstedt, List en Hörnum op hetzelfde eiland. We
kunnen dus vaststellen dat er bewijs is voor een po-
sitief verband tussen grondwaterverbruik en het
aantal toeristen op de Waddenzee-eilanden maar
dat, voor een duidelijker beeld, een uitgebreider ge-
gevensbestand moet worden geanalyseerd.

Negatieve gevolgen van grondwaterverbruik
voor de grondwaterspiegel kunnen op den duur lei-
den tot reacties van de planten- en dierengemeen-
schappen van de natte duinvalleien. Een belangrijke
reactie is door Raabe (1964) aangetoond. Hij stelde
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vast dat het waterverbruik door dennenaanplant op
Amrum tot verdroging van natte duinvalleien had
geleid en tot een complete verschuiving in de sa-
menstelling van de gemeenschap. Grootjans et al.
(1988) vonden verborgen gevolgen. Grondwater-
winning had een verschuiving in de samenstelling
van de gemeenschap tot gevolg, met sterke terug-
gang van zeldzame soorten en leidde tot verande-
ring van de kwaliteit van het grondwater, dat wil
zeggen, ontkalking. Tenslotte rapporteert Nachti-
gall (1991, ongepubliceerd) dat hij geen negatieve
gevolgen kon vaststellen voor de winning van
45 000 m3 grondwater per jaar in Rantum/Sylt,
hoewel dit gelijk staat aan 25% van het jaarlijkse
verbruik van de dorpen List of Hörnum op hetzelfde
eiland. 

Kustbescherming
Bij kustbescherming kan onderscheid worden ge-
maakt tussen zachte en harde maatregelen. Zachte
maatregelen, zoals bezaaien en beplanten van dui-
nen kwamen in de twintigste eeuw op. Het vangen
van weggeblazen zand door planten als Helm, voor
het eerst door Dieren (1932) vastgesteld, leidde tot
uitgebreide duinstabiliseringsmaatregelen in alle
landen, met inbegrip van de aanleg van zanddijken.
In de afgelopen decennia zijn grote hoeveelheden
zand van de zeebodem opgepompt, zowel voor de
aanleg van zanddijken als voor het opspuiten van
het strand, waarbij grote schade door erosie is op-
treden. Tot de harde maatregelen, veelal toegepast
wanneer dorpen rechtstreeks gevaar lopen, behoren
het bouwen van golfbrekers, het gebruik van be-
tontetrapoden en de bouw van asfaltdijken of bak-
stenen muren om verdere erosie tegen te gaan. De-
ze constructies liggen her en der verspreid over de
eilanden, meestal in de hoogste litorale zone maar
ook op de kust.

De klassieke manier om de kustlijn van de Wad-
denzee-eilanden te stabiliseren, is het vastleggen
van duinen op een bepaalde plaats door weggebla-
zen zand op te vangen. Dat kan door het planten en
zaaien van bijvoorbeeld Helm of door rijshouten
windvangers te plaatsen. Dit heeft tot verkleining
van het gebied met gedeeltelijk mobiele witte dui-
nen geleid. Deze duinen kunnen hierdoor als indi-
cator van dynamisch dan wel conservatief duinbe-
heer worden gebruikt.

Figuur 5.17 laat zien dat het aandeel witte dui-
nen in het totale duingebied op de Waddenzee-ei-
landen allesbehalve constant is. Elf eilanden, meer
dan de helft, bestaat voor 10 tot 30% uit witte dui-
nen (gemiddeld = 20.5%; Rottumerplaat en Rottu-
meroog, als zich ontwikkelende respectievelijk ero-

172 Biologie

Waddenzee QSR 1999

@
�$
$%
.

�
��
!

@
�$
$%
.

�
��
��
$

;

��
��

�
�	�
!

;

F

�

�
��
	

�.
��
�	
:�
�!

M
�	

��
��

�
.

�
��
�

�
��
�

��

�

�
.
�%
.

�
��
:%
.

9%
	�
$

�
��
$�
%.

�

�
�%
.

�
�	

:

�
��
!

>�
�!

�
�! �
��
$

�
$*�
5

$

�
�6
��
	�
!

=
��
!

��
�!



�
��

��
��

��
�

�
��
�


�
� 
	$$

�
�%
	�

�
�-
N
�7
��
��
��

��
%	
�

�/

��

��

��

��

��

��

�

"���� ���� ���� ���� ���� ����

���

"���

���

���

���

���

���

�

@�$$%.
���!
@�$$%.
�����$

;
����
��	�!

;
F
�

���	
�.���	:��!

M�	
����

�.
����

����
��
�

�.�%.
���:%.

9%	�$

���$�%.

�
��%.
��	
:
���!
>��!
��!

���$

�$*�5
$
��6��	�!

=��!
���!


G	��������
�7��:�-��/

6
��

�
7�
�:
� 
	$$

�
�%
	�

�
�-
��
/

C��
����
����
	����
��.
$�O���N� 	$$
��%	�
�

C��
����
����
	����
��.
$�P���N� 	$$
��%	�
�

Figuur 5.17. Percentage wit-
te duinen op het totale

duingebied.
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derende hoge gronden niet inbegrepen). Daarnaast
geeft Figuur 5.17 aan wat het positieve effect is
geweest van dynamisch beheer op Vlieland, Ter-
schelling en Schiermonnikoog in Nederland en op
Baltrum, Mellum en Amrum in Duitsland. 

Het aandeel witte duinen overschrijdt echter
niet de drempel van 40-50%, wat een bovenlimiet
lijkt te zijn. Een positief, lineair verband tussen het
totale duingebied en het eilandoppervlak (r=0.83,
hier niet weergegeven) geeft aan dat eilandgroei
sterker wordt beïnvloed door zandaanslibbing en
daaropvolgende duinvorming dan door kleiaanslib-
bing en kweldervorming. Het areaal witte duinen
groeit niet even hard aan op alle eilanden die hier
worden beschouwd. In deze context is het gege-
vensbestand van Figuur 5.17 bij de mediane waarde
van 20% witte duinen in twee groepen eilanden
gesplitst, waarbij de ene groep (A) meer en de an-
dere groep (B) minder witte duinen en dus een min
of meer dynamische duin-geomorfologie. De corre-
latiecoëfficiënten zijn voor beide groepen hoogst
signficant, met r=0.99 voor eilanden met meer dan
20% witte duinen en r=0.93 voor eilanden met
minder dan 20% witte duinen, en geven in de
regressie een veel betere fit (Figuur 5.18) dan de
gecombineerde berekening voor de twee groepen (r
= 0.63). Groep A (zie Figuur 5.18) bestaat bijna ge-
heel uit Nederlandse eilanden, met Baltrum, Mel-
lum en Amrum als Duitse uitzonderingen. Groep B
is in meerderheid Duits, met Texel en Ameland als
Nederlandse uitzonderingen.

Waarom het aandeel witte duinen groter of klei-
ner is, is van veel factoren afhankelijk. Om dat te
analyseren dienen echter de specifieke hydrologi-
sche en geomorfologische toestand op de verschil-
lende eilanden in beschouwing te worden geno-
men. Het betreft in het bijzonder factoren als getij-
bereik, blootstelling aan stormen, relatieve grootte
van het duingebied en erosie-sedimentatiepatro-
nen. Binnen deze randvoorwaarden wordt de Ne-
derlandse beheersmethode van extra zandsupple-
tie, wat een grotere dynamiek van duinen tot ge-
volg heeft, geacht een belangrijke reden te zijn voor
de waargenomen verschillen. Natuurlijk kan evalu-
atie van het beheer niet plaatsvinden met alleen
witte duinen als indicators. Daarvoor is een bespre-
king van alle terzake doende gevallen en redenen
nodig, maar dat valt buiten het bestek van dit rap-
port.

Introductie van soorten
Naast Helm heeft beplanting met dennen (Pinus
sp.), eiken (Quercus sp.), berken (Betula sp.) en an-
dere boomsoorten het duinlandschap ook sterk
doen veranderen. De aanplant, die meestal even
oud is, tast ook het grondwaterniveau aan, ten
nadele van natte duinvalleigemeenschappen (zie
boven). Van een neofiet als de Rimpelroos (Rosa

rugosa), oorspronkelijk met opzet geïmporteerd, en
het mos Grijs kronkelsteeltje (Campylopus intro-
flexus) wordt verwacht dat zij zich in de toekomst
zullen verbreiden. Beide soorten integreren niet in
plaatselijke plantengemeenschappen maar vormen
monocultures erbovenop.

5.14.4 Zeespiegelstijging

Naast menselijk gebruik en de directe werking van
wind en water, wordt stijging van de zeespiegel be-
schouwd als een belangrijke kracht bij het in stand
houden van een zekere dynamiek van de duinen op
de Waddenzee-eilanden. Verschillen in snelheid lei-
den tot verschillen in erosie-activiteit langs de
kustlijn. Om te kunnen beoordelen of de situatie te-
genwoordig stabiel of instabiel is, is vergelijking
nodig met de zeespiegelstijging tijdens de periode
van sterke zanddrift van de 14de tot de 16de eeuw.

5.14.5 Conclusies

Kustbescherming en toerisme hebben de duinland-
schappen van de Waddenzee sterk beïnvloed en
doen dat nog steeds. Landbouw en met name be-
grazing, vroeger van belang, heeft tegenwoordig
geen rechtstreekse invloed meer. Wel is het waar-
schijnlijk dat indirecte gevolgen van afwatering en
eutrofiëring negatieve gevolgen zullen hebben voor
de planten- en dierengemeenschappen. Maatrege-
len tot behoud van de kustbescherming kunnen di-
rect (aanplant van Helm) of indirect (aanleg van
zanddijken, golfbrekers enzovoort) voor behoud van
de huidige zoneringspatronen zorgen. Intensievere
geomorfologische duinontwikkeling zal gemeen-
schapspatronen verbeteren, waarbij complete se-
ries zullen worden gevormd en intermediaire stadia
niet meer voortduren. Oudere duingebieden (met
inbegrip van bossen) zouden zich moeten ontwik-
kelen door een zekere mate van erosie toe te laten,
wat natuurlijk zou zijn.

Natuurlijke dynamiek, waar tegenwoordig veel
deskundigen voorstander van zijn, houdt in principe
stijging, stagnatie en regressie van het zeeniveau
in. Het is cruciaal de omvang van de duindynamiek
te beoordelen, zowel in termen van aparte geomor-
fologische krachten als in termen van het aandeel
van de mens in deze dynamiek. Bij stijging van het
zeeniveau kan een groter aandeel van pionierge-
meenschappen worden verwacht, in een periode
van stagnatie of regressie een groter aandeel van
boslandschap of andere climax-gemeenschappen al
naar gelang de opeenvolging van het erosie/accre-
tieregime sneller of langzamer verloopt. Interventie
in termen van beheer dient daarom beperkt te zijn
en alleen plaats te vinden om het evenwicht te her-
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stellen wanneer antropogene invloeden het even-
wicht verstoren.

Gezien de relatief geringe stijging van de zee-
spiegel, gevoegd bij maatregelen tot behoud van de
kustbescherming, stellen wij een gebrek aan even-
wicht vast ten koste van de vroege successiestadia,
wat ten dele door menselijk handelen is veroor-
zaakt. Zolang dit gebrek aan evenwicht blijft be-
staan en sommige plantengemeenschappen we-
zenlijk gevaar lopen, is beheer van een paar duin-
valleien wenselijk en kan de vegetatie daarvan net
als bij vroege pionierstadia als een soortenreservoir
fungeren. Als erosie van oudere duingebieden
wordt toegelaten en de opeenvolging van duinvor-
mingsprocessen wordt vergroot, dan zal de kans dat
dergelijke stadia ontstaan toenemen en kunnen
dientengevolge de beheersmaatregelen worden op-
gegeven.

De directe negatieve gevolgen van toerisme
kunnen makkelijker worden geminimaliseerd door
intensief benutte en extensief of niet benutte ge-
bieden strikt te scheiden. Eén indirect gevolg van
toerisme, grondwaterwinning, wordt geacht op veel
eilanden een rol te spelen. Dit kan duidelijker in
kaart worden gebracht als toegang tot gedetail-
leerde gegevens mogelijk wordt gemaakt.

De verspreiding van vreemde/geïntroduceerde
soorten moet worden gemonitord om te kunnen
zien of er sterke verplaatsingseffecten optreden in
de plaatselijke flora en fauna. In dit verband kan de
onderdrukking van dennen noodzakelijk blijken te
zijn, omdat dit belangrijke concurrenten van in-
heemse boomsoorten zijn.

5.15 Estuaria en brakke wateren

B. Schuchardt
M. Schirmer

G. Janssen
S. Nehring
H. Leuchs

5.15.1 Inleiding

Estuaria kunnen worden gedefinieerd als door het
getij beïnvloede overgangszones tussen mariene en
fluviatiele milieus. De Verklaring van Leeuwarden
bepaalt de grenzen van de estuaria in het trilatera-
le samenwerkingsgebied als, aan de landzijde, de
gemiddelde brakwatergrens en aan de zeezijde een
gemiddelde van 10 PSU isohaliene bij hoogwater in
de winter. In dit overzicht worden echter ook de
door het getij beïnvloede zoetwatergebieden be-
sproken (volgens de definitie van Fairbridge, 1980)
omdat zij een integraal deel van de estuariene ha-
bitat vormen (Schuchardt et al., 1993a). Lateraal

zijn alle gebieden tot de hoofddijk of, waar die ont-
breekt, de springvloedlijn inbegrepen.

Volgens bovenstaande definitie omvat het Wad-
denzeegebied vijf estuaria: het Varde Å estuarium
in Denemarken en de estuaria van de Eider, Elbe,
Weser en Eems in Duitsland. Aan de ene kant zijn
deze estuaria van groot belang voor het ecosysteem
Waddenzee (aanvoer van nutriënten en toxische
stoffen, sedimentdynamiek, kraamkamer en voed-
selzoekgebied). Aan de andere kant zijn de estuaria
zelf specifieke habitats en worden zij gekenmerkt
door grote variabiliteit en dynamiek van sleutelfac-
toren als saliniteit, getijverschil en troebelheid.
Vanuit ecologisch gezichtspunt zijn zij belangrijk
met betrekking tot bijvoorbeeld de trek van een
aantal soorten en bovendien leven er verscheidene
brakwater- en inheemse soorten, waardoor zij een
bijzonder belang hebben in termen van milieube-
houd. In tegenstelling tot de Waddenzee, echter,
zijn de estuaria sterk door menselijke activiteiten
beïnvloed en maar een paar gebieden zijn natuur-
reservaten.

De gegevens betreffende de ecologische situatie
zijn heterogeen en er bestaat een positieve correla-
tie tussen de lengte van een estuarium en de hoe-
veelheid beschikbare gegevens. Systematisch door
langetermijnmonitoring verkregen gegevens zijn er
alleen voor waterkwaliteit en gedeeltelijk voor
macrozoöbenthos. Aan biologische gegevens is al-
leen verspreide informatie te vinden, hoofdzakelijk
van onderzoeksprogramma’s van universiteiten /
deskundigen en, sinds kort, van data sets verkregen
in het kader van milieu-effectrapportages.

5.15.2 Korte karakteristiek

De estuaria van de Varde Å, Eider, Elbe, Weser en
Eems zijn middengetijde-kustvlakte estuaria die
uitmonden in de Waddenzee (Noordzee) (Figuur
5.19). Morfologisch kan de riviermond in twee
stukken worden verdeeld: een rivierachtig binnen-
deel (met inbegrip van het aan getijdewerking on-
derhevige zoetwater, het oligohaliene deel en delen
van het mesohaliene gebied) tussen een getijde-
dam; en het buitengebied. Dit buitengebied wordt
gekenmerkt door een trechtervorm met zeer uitge-
strekte platen, deel uitmakend van de Waddenzee.
Is dit de algemene structuur, het Eems estuarium
verschilt van de andere omdat het grenst aan de
Dollard, een brakkige baai; het Eider estuarium
vanwege een stormvloedkering; en de Varde Å
doordat menging van riverwater en zeewater nor-
maal gesproken plaatsvindt in de Ho Bugt, zee-
waarts van de smalle rivier (Duinker et al., 1980). In
overeenstemming met bovenstaande definitie be-
handelt dit (sub-)hoofdstuk alleen de binnengebie-
den van de estuaria.
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De estuaria verschillen aanzienlijk qua grootte,
lengte en rivierwaterafvoer (Tabel 5.9). Behalve in
de Varde Å (Olesen, 1993) is in alle estuaria het
aangrenzende laagland door dijken beschermd te-
gen overstroming hetzij vanuit zee hetzij vanuit de
rivier. Dit laagland is van groot economisch belang
voor de scheepvaart, de landbouw en de industrie
en is onderhevig geweest aan veranderingen door
menselijke activiteiten.

5.15.3 Morfologische veranderingen

Op de Varde Å na zijn alle onderhavige estuaria
sterk beïnvloed door morfologische veranderingen
van de rivieren en de estuaria zelf. De belangrijkste
oorzaken daarvan zijn kustbeschermingswerken,
landaanwinning en aanpassing aan grotere en gro-
tere aantallen schepen.

Uitdieping van vaargeulen
Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn de
estuaria van de Elbe en de Weser steeds weer aan-
gepast aan de groei van de gemiddelde grootte van
koopvaardijschepen opdat oceaanreuzen Hamburg
en Bremen konden bereiken. In het Eems estuarium
zijn de stuwende krachten de haven van Emden en
de stroomopwaarts gelegen werf van Papenburg.
De aanpassing van de estuaria van de Elbe, Weser
en Eems geschiedde door het uitgraven van een
rechte vaargeul, om de watermassa’s te concentre-
ren en de stroomsnelheid te bevorderen. De con-
centratie werd versterkt door middel van kribben en
door zijrivieren en vertakkingen af te snijden en op
te vullen. Veel ondiepten en grindbanken werden
verwijderd of opgehoogd en met elkaar verbonden.
De vaargeul werd geëffend waardoor minder ener-
gie verloren ging, en de vaargeul kreeg een trech-
tervorm met het smalle uiteinde aan de kant van de
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Figuur 5.19. Estuaria in het
Waddenzeegebied.



stroomopwaarts liggende havens (Schirmer, 1996;
Kausch, 1996). 

De grootste veranderingen hebben in het Weser
estuarium plaatsgevonden, met name wat betreft
de natuurlijke breedte van het estuarium en de
zoetwaterafvoer. De Eems is op dezelfde manier ge-
transformeerd, de Dollard en het Elbe estuarium
veel minder. In het Elbe estuarium is bij het uitdie-
pen van de vaargeul een groot deel van de estuarie-
ne topografie intact gebleven.

De stapsgewijze uitdieping en kanalisatie van de
binnen- en buitengebieden van de estuaria van de
Elbe, Weser en Eems heeft tot een aanzienlijke toe-
name van de getijamplitude geleid. De correlatie
tussen getijamplitude binnen een estuarium en zijn
morfologie is vrij sterk en laat toe deze goed gedo-
cumenteerde parameter als indicator te gebruiken
voor de antropogene invloed op de onderhavige
estuaria. Een ander voordeel van monitoring en
evaluatie van getijamplitude is het belang ervan als
belangrijke ecologische factor.

Figuur 5.20 geeft een indruk van de veranderin-
gen in tijverschil tussen 1880 en 1995. Ongeveer
75% van de toename van de getijamplitude wordt
veroorzaakt door een lager gemiddeld laagwater-
peil, ongeveer 25% door stijging van het gemiddeld
hoogwater (Harten, 1979). De toename in de Weser
is extreem vanwege de extreme kanalisatie van het
estuarium en weerspiegelt de getijgolf bij de dam
in Bremen-Hemelingen.

Door de toegenomen stroomsnelheid worden
toenemende hoeveelheden zwevende stof naar de
zijwateren gevoerd. Dit materiaal slibt daar aan en
zorgt voor een langzame maar gestage ophoging
van de bodem. Dit gebeurt zowel beneden de laag-
waterlijn als op platen, waardoor ondiepe gebieden
in platen veranderen. De sterke getijstromen teza-
men met de golfslag van passerende schepen leiden
tot oeverafslag, waardoor met name in de smalle
estuaria van Weser en Eems oeverbeschermings-
maatregelen nodig zijn. In het estuarium van de
Weser, bijvoorbeeld, is ongeveer 60 % van de oe-
vers langs het hoofdkanaal tussen Bremen en Bre-
merhaven versterkt, hoofdzakelijk met steenmate-
riaal (Schuchardt et al., 1984).

Onderhoudsbaggerwerk is in alle gekanaliseerde
estuaria nodig, met milieu-effecten tijdens het
baggeren en storten. Het onderhoudsbaggerwerk is
in de vaargeul van het Weser estuarium het ge-

ringst, in vergelijkling tot de estuaria van de Elbe en
de Eems, zoals in Tabel 5.10 wordt aangegeven. Het
sediment dat uit de vaargeulen van de Elbe, Weser
en Eems wordt opgebaggerd, wordt ofwel naar het
buitenestuarium getransporteerd en langs de vaar-
geul gestort of in het binnenestuarium gestort op
plaatsen die te diep zijn geworden ten gevolge van
erosie. Wat betreft de materiaalbalans tussen de
estuaria en de Waddenzee roept de verwijdering
van zand (en slib) uit de estuaria kritische vragen
op ten aanzien van de gevolgen op de lange termijn
voor het sedimentbudget van de Waddenzee (Höp-
ner, 1994).

Kustbescherming en landaanwinning
Een andere belangrijke factor die in alle estuaria
verstrekkende veranderingen tot gevolg heeft ge-
had, is kustbescherming. Vanaf de 11de en 12de
eeuw zijn langs de oevers van de estuaria rechte
dijken aangelegd (Meier, 1996). Tot de 19de eeuw
stonden Bremen en delen van Hamburg echter
bloot aan overstromingen bij hoge afvoer van de
Weser respectievelijk de Elbe. Pas na het uitbagge-
ren van de vaargeulen werd stormvloed vanuit de
Noordzee het grootste gevaar en moesten dijken
worden versterkt. Veel van deze dijken volgen nog
het oude patroon, maar steeds speelde landaan-
winning en verkorting van de dijklengte een rol: het
Eider estuarium verloor circa 12 km2 voorland in
1972 (Katinger Watt), het Elbe estuarium circa 140
km2 tussen 1896 en 1982, het Weser estuarium cir-
ca 32 km2 tussen 1880 en 1955 en de Eems/Dol-
lard-regio circa 21 km2 sinds 1922 (Schuchardt et
al., 1993). Na 1975 heeft alleen grootschalige land-
aanwinning plaatsgevonden aan de rand van het
Elbe estuarium (Haseldorfer Marsch 20 km2, Asse-
ler- und Krautsand 26 km2) (ARGE Elbe, 1984). Het
belang van de bedijking van de estuaria is geleide-
lijk toegenomen vanwege:
• de stijging van de zeespiegel in de afgelopen

eeuw;
• hogere stormvloeden vanwege uitbaggeren en

kanalisatie;
• de bouw van stormvloedkeringen in de zijrivie-

ren, waardoor het hoogwaterbekken drastisch
werd verkleind en het hoogwaterpeil steeg, in de
Weser bijvoorbeld met meer dan 0.5 m;

• sterke inklinking van kwelders als gevolg van
bodemmineralisatie en drainage.
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Varde Å Eider Elbe Weser Eems

stroomgebied boven getijdedam (km2) 1.08 2 135 38 13
gem. rivierafvoer (m3/s) 13 23 725 323 125
gem. getijverschil bij getijdedam (m) 1.3 2 2.4 4.1 2.8
lengte binnenestuarium (km) 17 21 (30) 120 70 50

(definitie zie tekst)

Tabel 5.9. Compilatie van de
belangrijkste kenmerken van
de estuaria van de Varde Å,
Eider, Elbe, Weser en Eems.

Bron: Schuchardt (1995);
Pedersen (pers. comm.).



Door de aanleg van lage zomerdijken, ter bescher-
ming van voorland dat als landbouwgrond in ge-
bruik was, werd de interactie tussen rivier en kwel-
der verder verminderd. Als gevolg van bedijking en
kanalisatie is de hydrologische en sedimentaire in-
teractie tussen de estuaria en de kwelders ten zeer-
ste verstoord. De hydrologische interactie wordt in
hoge mate gereguleerd, ontwatering en irrigatie
geschieden door middel van sluizen en pompen en
de biologische interactie is beperkt (Garms, 1961).

Voor het Eider estuarium ligt de situatie iets an-
ders. Behalve door bedijking is de morfologie sterk
veranderd door de verkleining van het afwaterings-
gebied met ongeveer 30% door de aanleg van het
Noord-Oostzeekanaal (1895); en door de bouw van
een stormvloedkering bij Nordfeld (1936). De
dwarsdoorsnede beneden Nordfeld slonk door ver-
zanding tot 5-10% van de oorspronkelijke breedte.
De bouw van een stormvloedkering in de monding
van de Eider (Vollerwiek) in 1973 en de indijking van
het Katinger Watt heeft de dwarsdoorsnede nog
verder verkleind. Tegenwoordig is het opkomend tij
kunstmatig aan banden gelegd, om verdere verzan-
ding te voorkomen (Fock & Ricklefs, 1996).

5.15.4 Estuariene habitats:
veranderingen in kwantiteit en

kwaliteit

De morfologische en fysische veranderingen van de
estuaria hebben enorme invloed gehad op de struc-
tuur en de kwaliteit van de habitat, zowel in de
kwelders als in de amfibische zone en in het aqua-
tische milieu.

Voorland
Voorland, het gebied tussen de gemiddelde spring-
vloed hoogwaterlijn en de winterdijken, wordt vaak
overstroomd en is van bijzonder ecologisch belang.
Ongeveer twee- tot driekwart van het voorland
langs de binnenestuaria van Elbe, Weser en Eems is
tijdens de laatste eeuw verloren gegaan
(Schuchardt et al., 1993). Veel overgebleven kwel-
ders worden beschermd door lage zomerdijken die
de dagelijkse interactie van rivier en kwelder voor
een groot deel verhinderen. Dit effect wordt ver-
sterkt door de daling van de grondwaterspiegel ten
gevolge van de daling van de laagwater- en mid-
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Figuur 5.20. Veranderingen
in het tijverschil tussen 1880
en 1995 in de Eider
(peilschalen bij Tönning en
Friedrichstadt), Elbe (peil-
schaal bij Hamburg St. Pau-
li), Weser (peilschaal Bremen
Oslebshausen) en Eems
(peilschaal Herbrum). Vijf-
jaar voortschrijdend gemid-
delde. Bron: Schuchardt
(1995).

Elbe Weser Eems

gem. volume in geul (×106 m3) 12.8 3.4 7.3
(min-max) (9.5-16.5) (1.3-7.9) (0-10.5)

gem. sedimentatie 2.4 1.0 0.6
in havengebied Cuxhaven+Brunsbüttel+Hamburg Bremerhaven+Bremen Emden

Tabel 5.10. Gemiddelde jaar-
volumes (m3/jr.) van onder-
houdsbaggerwerk in de
vaargeulen van de estuaria
van Elbe, Weser en Eems
tussen 1981 en 1992 (Bron:
Farke, 1994) en sedimentac-
cumulatie in de havens
(Bron: Nasner, 1992).



waterniveaus in de estuaria van de Elbe, Weser en
Eems en door drainage ten behoeve van de land-
bouw.

Wadplaten en ondiepe wateren
De toename van de getijamplitude door de uitdie-
ping van de estuaria had tot toename van het aan-
tal platen en ondiepe gebieden (minder dan 2 m
diepte bij laagwater) kunnen leiden.  Echter, de de-
positie van baggerspecie binnen het getijdenge-
bied, landaanwinning, verbreding van de diepe
vaargeulen en oeverbescherming hebben deze ge-
bieden sterk verkleind. Het verlies is het grootst in
het Weser estuarium tussen Bremen en Bremerha-
ven en niet zo groot in de Elbe (Schirmer, 1994).

5.15.5 Ecologische structuur:
abiotische parameters

Een estuariene habitat kan worden beschreven als
een zeer dynamisch milieu, met steile gradiënten
van saliniteit en troebelheid; eb en vloed en de
stromingen die daardoor ontstaan; een lange ver-
blijftijd van water in vergelijking tot rivieren; groot
zuurstoftekort in sommige delen; relatief hoge nut-
riëntenconcentraties en, vóór indijking, uitgestrek-
te laaglandgebieden die overstroomd werden bij
piekafvoer van rivierwater en bij stormvloed.

Zoutgradiënt 
Het overgangsgebied tussen zoetwater en zoutwa-
ter wordt gekenmerkt door de menging van zeewa-
ter en rivierwater, wat resulteert in een steile, sterk
variabele zoutgradiënt. De plaats van de resulte-
rende brakke habitat varieert met het getij en met
de variërende rivierafvoer. In het Eider estuarium is
de gradiënt sterk veranderd na de bouw van een
waterkering en een stormvloedkering, met gevol-
gen voor de brakwatergemeenschap (Fock & Hey-
demann, 1995). In het Weser estuarium is een
stroomopwaartse verschuiving van het brakke wa-
ter vastgesteld (Grabemann et al., 1983). Of morfo-
logische veranderingen ten gevolge van kanalisatie
de voornaamste reden daarvan waren, kon niet met
zekerheid worden vastgesteld maar is aannemelijk.
Voor het Elbe estuarium geldt hetzelfde (Berge-
mann, 1995).

Troebele zone
Een kenmerk van alle hier besproken estuaria is dat
zij een zone bevatten met een hoge mate van troe-
belheid, die is gerelateerd aan de stroomopwaartse
grens van de zoutgradiënt (Wellershaus, 1981; Gra-
bemann et al., 1996). De benedenstroomse grens
van dit bereik kan op een saliniteit van circa 8 PSU
worden gesteld. In deze troebele zone is de produc-

tie van fytoplankton beperkt vanwege het schaarse
licht (Schuchardt & Schirmer, 1991). Er is discussie
geweest over de relatie tussen grootschalige bag-
ger- en stortactiviteiten en estuariene kanalisatie
enerzijds en toegenomen troebelheid anderzijds
(Wellershaus, 1986).

Temperatuur
De temperatuur van het water, een primaire ecolo-
gische factor, is op sommige plaatsen veranderd
vanwege de instroom van koelwater (Müller et al.,
1990). Langs het binnenestuarium van de Elbe en
de Weser staan verscheidene grote elektriciteits-
centrales.

Getijdenwerking
Getijdenwerking is een fundamenteel kenmerk van
estuaria (aestus = getij). In de estuaria van de Wad-
denzee is echter de getijamplitude sterk veranderd
door kanalisatie en andere activiteiten (Schuchardt,
1995). Vooral in het zoetwatergetijdengebied is de
habitatstructuur veranderd (Schirmer, 1994). De
daling van het gemiddeld laagwaterpeil heeft in de
laatste 100 jaar in het binnenestuarium van de We-
ser tot een bijna volledige transformatie van ondie-
pe gebieden tot platen geleid. In het aangrenzende
laagland is de invloed van het getij door bedijking
en waterbeheer kleiner geworden (Heckman, 1984).
Zodoende is de functie van deze gebieden voor het
estuarium, zoals vasthouden van zwevend stof en
nutriënten, minder belangrijk geworden (Heckman
& Kausch, 1996). 

Verblijftijd
De verblijftijd van water in het estuarium is een be-
langrijk element. Het voorkomt verlies, stroomaf-
waarts, van planktonsoorten en vergroot de zuur-
stofbehoefte door C- en N-mineralisatie. De ver-
blijftijd hangt voornamelijk af van de verhouding
tussen de rivierafvoer en het watervolume in het
estuarium. Het watervolume is in de estuaria van
de Elbe, Weser en Eems ten gevolge van uitdieping
toegenomen en in het Eider estuarium afgenomen
door verzanding na de bouw van de waterkering
(Fock & Heydemann, 1995). 

Zuurstof
Er is vastgesteld dat een zeker zuurstoftekort een
typisch estuarien kenmerk is, dat is geassocieerd
met accumulatie van zwevend stof in de troebele
zone van estuaria (Martin & Brun-Cottan, 1988). In
het Eider estuarium zijn de zuurstoftekorten heel
gering. In de estuaria van de Weser en de Elbe ech-
ter is het zuurstoftekort veel groter geworden door
de inbreng van afvalwater in de afgelopen decen-
nia. In het Elbe estuarium is de laatste tijd afname
van het zomer-zuurstoftekort waargenomen
(Reincke, 1995). Dat is het gevolg van verbeterde
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afvalwaterbehandeling in Hamburg en van afname
van zuurstofverbruikende substanties stroomop-
waarts. Ook in het Weser estuarium is het zuurstof-
tekort afgenomen, sinds de afvalwaterbehandeling
in Bremen is verbeterd (Schuchardt et al., 1989). In
het Eems estuarium is in de afgelopen jaren aan-
zienlijke verslechtering vastgesteld, die waarschijn-
lijk het gevolg is van te intensieve baggeractivitei-
ten en die leidt tot verarming van de estuariene
biocoenose (IBL, 1997).

Nutriënten en verontreinigende stoffen
De nutriëntenconcentraties in de door rivieren ge-
domineerde estuaria zijn duidelijk hoger dan in de
pre-industriële situatie, afgaand op schattingen
voor het Elbe estuarium (Flügge et al., 1989). Er zijn
echter enige verschillen tussen de hier beschreven
estuaria. Die worden in hoofdstuk 4 in detail be-
sproken. Voor concentraties van zware metalen en
sporen van organische verbindingen, zie ook hoofd-
stuk 4.

5.15.6 Ecologische structuur: biota

De estuariene biocoenose wordt in hoofdzaak be-
heerst door fysische factoren zoals het getij (tijver-
schil en stromingen), waterdiepte en rivierafvoer
alsook door de zoutgradiënt. De dynamiek van het
zwevend stof, morfodynamiek en sedimenteigen-
schappen zijn ook van belang. Door menselijk ge-
bruik is echter de ecologische structuur van alle
estuaria veranderd (Schuchardt et al., 1993b, Höp-
ner, 1995).

Fytoplankton
De biomassa van fytoplankton vertoont een steile
gradiënt binnen de estuaria, met een piek in het
zoetwatergetijdengebied en minimumwaarden in
de troebele zone. Lichtbeperking is belangrijker ge-
bleken dan zoutgehalte of nutriënten. De biomassa
stroomopwaarts van de troebele wolk bestaat in de
zomer en herfst voornamelijk uit de estuariene dia-
tomee Actinocyclus normanii, terwijl fluviatiele
vormen (Asterionella, Synedra) in het voorjaar do-
mineren (Schulz, 1961, Schuchardt & Schirmer,
1991). De biomassa in ondiepe zijarmen is enige
keren groter gebleken dan in de diepe hoofdvaar-
geul (ARGE Elbe, 1984), wat de gevolgen aangeeft
van de reductie van ondiepe gebieden ten gevolge
van het uitdiepen van de estuaria.

In de afgelopen 50 jaar zijn in het Weser estu-
arium enige verschuivingen in de soortensamen-
stelling waargenomen. Die waren vooral het gevolg
van een hoger zoutgehalte door kaliumwinning en
van toename van nutriënten (Haesloop &
Schuchardt, 1995). Kort geleden is echter een ver-

schuiving in de soortensamenstelling waargeno-
men in de Weser als gevolg van afname van de an-
tropogene zoutbelasting (Bäthe & Preuß, 1994).

Microfytobenthos
Microfytobenthos in het eulitoraal is door Gätje
(1992) geanalyseerd met betrekking tot het Elbe
estuarium. Het wordt beheerst door een wijd ver-
breide diatomeeënsoort. Interactie met het fyto-
plankton via sedimentatie en resuspensie blijken
van enig belang te zijn (Kies et al., 1992). Verklei-
ning van getijdengebieden ten gevolge van uitdie-
ping voor zeeschepen en ander gebruik hebben de
habitat verkleind (Kies et al., 1992). Van enig be-
lang zijn bentische macroalgen, met name soorten
uit de geslachten Vaucheria, Enteromorpha en Bli-
dingia.

Vegetatie
In alle estuaria zijn ondergedoken macrofyten bijna
geheel afwezig. In het oligohaliene en mesohaliene
gebied komt dat door de natuurlijke getijamplitude,
het zoutgehalte en de troebelheid. In het zoetwa-
tergebied komt het voornamelijk door antropogene
toename van het tijverschil (Eems: Runge, 1981;
Weser: Cordes, 1993). Bij kartering aan het begin
van de twintigste eeuw waren soorten als Schede-
fonteinkruid (Potamogeton pectinatus), Glanzend
fonteinkruid (P. lucens) en Aarvederkruid (Myrio-
phyllum spicatum) volop aanwezig. Ten gevolge van
bedijking, benutting van voorland voor landbouw-
doeleinden en storting van baggerspecie op het
land zijn kleine wateren boven de hoogwaterlijn
kleiner geworden. In dergelijke wateren zouden nog
steeds ondergedoken macrofyten kunnen voorko-
men omdat daar het tij geen invloed heeft.

Eulitorale vegetatie (vooral Riet) is nog steeds
van belang in de estuaria (Kies et al., 1992). Zij het
sterk achteruitgegaan in vergelijking tot de situatie
aan het begin van de eeuw (bijvoorbeeld Preisinger,
1991; Claus et al., 1994), is de karakteristieke be-
groeiing langs de hoogtegradiënt en de van zoet
naar zout lopende zonering van Ruwe bies (Schoe-
noplectus tabernaemontani), Heen (Scirpus mariti-
mus; Zeebies) en Riet nog steeds aanwezig (bij-
voorbeeld Kötter, 1961). In het Eider estuarium
heeft het steiler worden en de zeewaartse verplaat-
sing van de zoet-zoutwatergrens ten gevolge van
de bouw van enige waterbouwkundige werken
(stormvloedkering, waterkering), geleid tot sterke
sedimentatie en daardoor toename van riet
stroomafwaarts in het gebied van kwelders die
vroeger uitgestrekt waren (Fock & Heydemann,
1995).

Vegetatie op het voorland boven de gemiddeld
hoogwaterlijn wordt gekenmerkt door gebruik voor
landbouwdoeleinden en door verlies van eertijds
wijd verbreide vegetatiegemeenschappen en -soor-
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ten (Cordes, 1993; Claus et al., 1994). Endemische
soorten als het torkruid Oenanthe conioides en Ru-
we smele (Deschampsia cespitosa), die aangepast
waren aan getijdenwerking, zijn zeldzaam gewor-
den (Heckmann & Kausch, 1996). Oeverbossen
kwamen, voor zich hier mensen vestigden, in ruime
mate voor op de rivieroevers van aan getijdewer-
king onderhevige zoetwatergebieden (Behre, 1985)
maar zijn tegenwoordig nauwelijks meer te vinden.

Zoöplankton
De zoöplanktongemeenschappen in de estuaria
blijken op elkaar te lijken (Kühl & Mann, 1981). In
het binnen- en middengebied van de estuaria do-
mineert de copepode Eurytemora affinis (Kausch &
Peitsch, 1992; Haesloop & Schuchardt, 1995). ‘s Zo-
mers kunnen de raderdiertjes Keratella spp. en Bra-
chionus spp. en sommige cladoceren kwantitatief
van enig belang zijn, vooral in het binnenste deel
van het estuarium. In de troebele zone loopt de
hoeveelheid raderdiertjes snel terug en wordt de
biomassa het hele jaar door gedomineerd door Eu-
rytemora. Vanwege de invasie van enige mariene
soorten (onder andere Synchaeta) is er geen mini-
mum aantal soorten gevonden. In de waterkolom
blijken verscheidene mobiele schaaldieren, zoals
Garnalen, de steurgarnaal Palaemon longirostris,
vlokreeften (Gammarus spp.) en de aasgarnaal Ne-
omysis integer kwantitatief van belang te zijn
(Fiedler, 1991). 

Evenals het geval is bij fytoplankton kan de
dichtheid van zoöplankton in gebieden met een la-
gere stroomsnelheid, zoals havens die aan getijden-
werking blootstaan, een paar keer zo groot zijn
(Schuchardt et al., 1995). Significante veranderin-
gen in de soortensamenstelling over de lange ter-
mijn zijn voor het binnendeel van het Weser estu-
arium niet gevonden (Haesloop & Schuchardt,
1995). Vermindering van de hoeveelheid ondiepe
zijarmen ten gevolge van kanalisatie heeft de habi-
tat echter sterk verkleind.

Macrozoöbenthos 
Het macrozoöbenthos in de vier estuaria is relatief
goed beschreven. In het algemeen zijn hoge dicht-
heid en geringe diversiteit typerend voor de brak-
waterzone, terwijl lagere dichtheid en toenemende
diversiteit typerend zijn voor het buitenestuarium.
In het zoetwatergetijdengebied stroomopwaarts is
de diversiteit laag. Dat ligt voornamelijk aan het
getij, wat kan worden aangetoond door vergelijking
met de situatie stroomopwaarts van de waterkering
(Scholle & Schuchardt, 1997). Wel zijn mobiele
bentische soorten (hoofdzakelijk schaaldieren) van
enig belang (Haesloop, 1990; Arntz et al., 1994).

In het Eider estuarium is de zoutgradiënt sterk
veranderd (zie boven), wat geleid heeft tot afname
van de lengte van het brakwatergebied en een stei-

lere zoutgradiënt. Mariene soorten als Zeeduizend-
poot, Wadpier en Kokkel hebben zich daarom
stroomafwaarts verplaatst (Fock & Heydemann,
1995) en het aantal echte brakwatersoorten is ge-
ring (Michaelis et al., 1992). In recente onderzoe-
ken (Fock, 1996) is echter vastgesteld dat er nog
meer brakwatersoorten voorkomen (de wormen Tu-
bificoides heterochaetus, Paranais frici en P. bot-
niensis). Kwantitatief wordt het gebied met een
laag zoutgehalte gekenmerkt door het Nonnetje en
de wormen Marenzelleria viridis en Heteromastus
filiformis.

De vroegere toestand van het macrozoöbenthos
in het Elbe estuarium is goed gedocumenteerd
maar recent gepubliceerde gegevens zijn niet ge-
bundeld. Door Gaumert & Spieker (1995) bemon-
sterde stenen oeverwallen toonden hogere dichthe-
den en grotere diversiteit in het gebied met een
laag zoutgehalte, gedomineerd door de Brakwater-
pok (Balanus improvisus), dan in het zoetwaterge-
tijdengebied, gedomineerd door de Driehoeksmos-
sel (Dreissena polymorpha) en de vlokreeft Gamma-
rus zaddachi. Volgens Nehring en Leuchs (1996)
wordt het gebied met een laag zoutgehalte geken-
merkt door Marenzellaria viridis, Boccardiella rede-
ki en Neomysis integer. Riedel-Lorje et al. (1995) en
Krieg (1996) hebben enige soorten beschreven die
in stroomopwaarts gelegen uitbreidingen van het
brakwatergebied leven, waaronder de amphipoden
Bathyporeia pilosa en de Slijkgarnaal, en kwamen
tot de conclusie dat de brakwaterzone stroomop-
waarts is verschoven, misschien als gevolg van de
bouw van waterbouwkundige werken in het estu-
arium. Dit is echter nog onderwerp van weten-
schappelijke discussie.

De toestand in het Weser estuarium is uitvoerig
beschreven door, onder andere, Haesloop (1990),
Kolbe (1995b) en Gosselck (1996). Vanwege ver-
hoogde conductiviteit (ten gevolge van kaliumwin-
ning stroomopwaarts) in het zoetwatergetijdenge-
bied wordt de bentische fauna gedomineerd door
een aantal brakwater- en mariene schaaldieren,
waarvan de meeste in het voorjaar en in de zomer
in grote aantallen uit het natuurlijke brakwaterge-
bied komen. Hieronder zijn Gammarus zaddachi,
Corophium lacustre, Neomysis integer, Palaemon
longirostris en Garnalen in het bijzonder van belang
(Haesloop & Schuchardt, 1995), evenals de Brakwa-
terpok en de geïntroduceerde Noord-Amerikaanse
worm Marenzelleria viridis (Nehring & Leuchs,
1996). In het natuurlijke brakwatergebied zijn ver-
der soorten als de Brakwaterpok, de vlokreeft Gam-
marus salinus, brakwater-wormen als Peloscolex
heterochaetus en Tubifex costatus en enkele bor-
stelwormen van enig belang, evenals een aantal
mariene soorten. Na analyse van de bestaande ge-
gevensbestanden bleek vooral een langetermijnge-
gevensbestand dat door Kolbe (1995b) is gecompi-
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leerd interessant te zijn. Gegevens over de bodem-
fauna van de natuurlijke brakwaterzone nabij Bre-
merhaven over een periode van 20 jaar tonen aan
dat grote variabiliteit van de diversiteit en dicht-
heid van soorten een typisch kenmerk is van estu-
ariene gemeenschappen, waardoor het moeilijk is
onderscheid te maken tussen natuurlijke dynamiek
en door de mens teweeggebrachte veranderingen
(bij het analyseren van gegevens over estuariene
gemeenschappen). 

In het zoetwater en in de oligohaliene gebieden
van het Eems estuarium zijn het soortenaantal, de
biomassa en de dichtheid lager dan in de mesoha-
liene gebieden (IBL, 1994). De soorten die het meest
voorkomen in het zoetwatergetijdengebied zijn
Limnodrilus hoffmeisteri en andere tubificiden,
evenals Gammarus zaddachi. De soortensamenstel-
ling in de oligohaliene gebieden lijkt hierop, terwijl
in het mesohaliene gebied brakwatersoorten als
Marenzelleria viridis, Tubifex costatus, Bathyporeia
pilosa en enige mariene soorten van belang zijn. Er
zijn echter aanwijzingen dat door een geringere di-
versiteit aan habitats en door baggerwerkzaamhe-
den het aantal soorten is afgenomen (Dittmer,
1981; Rhode, 1982; IBL, 1994). Door Arntz et al.
(1994) is het kwantitatieve belang van mobiele
macrofaunasoorten als de aasgarnalen Paramysis
kervillei en Neomysis integer beschreven. Recente-
lijk is echter duidelijk geworden dat er een vermin-
dering in de diversiteit en de dichtheid is opgetre-
den, waarschijnlijk als gevolg van baggeractivitei-
ten en zuurstoftekorten (IBL, 1997).

Uit vergelijking van recente gegevens met gege-
vens uit het begin van de twintigste eeuw blijkt een
sterke daling van het aantal soorten in het binnen-
gebied van het Weser estuarium, wat hoofdzakelijk
komt door morfologische veranderingen. In het
middengebied zijn de veranderingen minder groot
(Haesloop & Schuchardt, 1995). Het is aannemelijk
dat dit een algemene tendens is in de hier beschre-
ven estuaria (voor de Elbe, zie BfG, 1994). Door int-
rusie van een aantal ”nieuwe” soorten neozoa zijn
deze verliezen wel ten dele gecompenseerd. Deze
vreemde soorten lijken te zijn geïntegreerd in het
voedselweb zonder andere soorten weggeconcur-
reerd te hebben (in estuariene stortlocaties van se-
diment is Marenzellaria viridis één van de domi-
nante levensormen geworden; Leuchs et al., 1996).

Vissen
Vissen zijn ook vrij goed beschreven, vanwege het
grote commerciële belang in het verleden. Tegen-
woordig is dit belang sterk gedaald, zowel vanwege
de teruggang dan wel het uitsterven van sommige
vissoorten die commercieel van belang waren als
door veranderd consumentengedrag (Schuchardt et
al., 1985; Möller, 1989). In het algemeen bevatten
de estuaria echter nog steeds grote visbestanden.

Open verbinding met zowel de zee als de rivieren en
hoge productiviteit zijn de eerste vereisten.

Voor het Eider estuarium zijn alleen verspreide
gegevens beschikbaar. Volgens Dehus (1987) domi-
neren euryhaliene soorten (zie Elbe estuarium) in
het buitenestuarium. Er is enig bewijs voor de theo-
rie dat de bouw van een waterkering in 1936 een
belangrijke oorzaak was van het uitsterven van de
Steur (Acipenser sturio). De volwassen dieren wer-
den daardoor namelijk afgesneden van hun stroom-
opwaarts gelegen paaigebieden (Spratte, 1992).
Door de dam is de hydrografische situatie in dit
vroegere getijdengebied stroomopwaarts veran-
derd: rheofiele soorten als Rivierprik (Lampetra flu-
viatilis) zijn sterk in aantal afgenomen, terwijl lacu-
striene cypriniden nog aanwezig zijn (Dehus, 1987;
Spratte, 1992).De sterke achteruitgang van de
vangst van Paling is verklaard uit de bouw van een
stormvloedkering (Fock, in druk).

De situatie in het estuarium van de Elbe is zeer
goed beschreven. In het binnenste deel van het
estuarium (Tideelbe) zijn kort geleden 77 soorten
geteld, waaronder 31 zoetwatersoorten (zes daar-
van allochtoon), 11 als euryhalien te classificeren
(waaronder één allochtone soort) en 34 mariene
soorten (Thiel, 1995). Vier vroeger aanwezige soor-
ten zijn uitgestorven, namelijk de brasem “Zährte”
(Vimba vimba), Meerval (Silurus glanis), Elft (Alosa
alosa) en Steur. Sommige andere soorten zijn sterk
in aantal teruggelopen. Kwantitatief gezien zijn de
euryhaliene soorten Spiering (Osmerus eperlanus),
Fint (Alosa fallax), Bot, Driedoornige stekelbaars en
Paling, de mariene Haring en de zoetwatersoort Pos
(Gymnocephalus cernua) het belangrijkst. De bio-
massa in de ondiepe zijwateren bedraagt ongeveer
één en een derde keer de biomassa in de hoofdgeul,
wat een indruk geeft van de consequenties van de
erop volgende vermindering van de ondiepe gebie-
den in alle estuaria (zie boven). Longitudinaal zijn
geen verschillen gevonden in de hoeveelheid vis,
terwijl de biomassa zeewaarts toeneemt vanwege
de verschijning van mariene soorten. Voor het Elbe
estuarium is enige invloed van zuurstoftekort op de
distributie van Spiering en Bot vastgesteld: deze
soorten vermijden gebieden met concentraties on-
der 3 mg/l. Tegenwoordig zijn de zuurstoftekorten
tijdens de zomer lager dankzij de verbeterde kwali-
teit van het water (Reincke, 1995). De concentra-
ties zware metalen en vooral gechloreerde koolwa-
terstoffen in Paling zijn in het Elbe estuarium nog
steeds hoog, voornamelijk door input vanuit zijri-
vieren die in het middenbereik van de Elbe in de El-
be uitmonden (Reincke, 1995). Dit heeft tot een
verbod op de verkoop van Elbe-paling voor mense-
lijke consumptie geleid. De verwachting is echter
dat de verontreiniging in de toekomst zal afnemen.
De invloed van de waterkering bij Geesthacht op
vissen is onderzocht door Beckedorf & Schubert
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(1995); de invloed van inname met koelwater is
door Köhler beschreven (1981).

Volgens de recente compilaties van Schirmer
(1991) en Scheffel & Schirmer (1997) lijkt de visge-
meenschap in het Weser estuarium sterk op die in
het Elbe estuarium. Dezelfde soorten zijn er zeld-
zaam of uitgestorven - naast de voor de Elbe ge-
noemde ook Houting en Kwabaal (Lota lota) - en
een vergelijkbaar spectrum aan euryhaliene soorten
en enige cypriniden domineert. Een soort die karak-
teristiek is voor het binnenste deel van het estuari-
um is de Winde (Leuciscus idus). De voornaamste
redenen voor het uitsterven van soorten als de
Steur en andere zijn dezelfde als in het Elbe estu-
arium (Busch et al., 1989).

In het Eems estuarium is de dominantie van de-
zelfde euryhaliene soorten als in de Elbe en de We-
ser waargenomen (Arntz et al., 1992). Het is echter
mogelijk dat Elft nog voorkomt en Houting is tot in
de jaren zeventig waargenomen (Gaumert & Käm-
mereit, 1993). De laatste tijd lijkt de visfauna sterk
terug te lopen (IBL, 1997). Of dit ligt aan te groot-
schalige baggeractiviteiten, aan zuurstofgebrek tij-
dens de zomer of aan andere factoren is nog een
open vraag. Voor de Varde Å zijn geen gegevens be-
schikbaar. Maar het uitzetten van Houting moet
worden genoemd (zie paragraaf 5.10) (CWSS,
1995).

De toestand in de estuaria samenvattend, kan
worden gesteld dat zij nog steeds (en deels op-
nieuw) worden bevolkt door een diverse visge-
meenschap en dat zij nog steeds van belang zijn als
kinderkamer voor Waddenzeesoorten (bijvoorbeeld
Bot; zie Kerstan, 1991). Wel is duidelijk dat er in de
visgemeenschap veranderingen zijn opgetreden
vanwege menselijke activiteiten. Sommige soorten
(met name diadrome soorten) zijn uitgestorven of
zeldzaam geworden, met als voornaamste oorzaken
overbevissing, bouw van dammen, vernietiging van
paaigronden en verontreiniging. Ook de afname
van ondiepe gebieden lijkt een belangrijke negatief
effect te hebben. Een positieve recente ontwikke-
ling is, onder andere, de toename van Spiering in
het Elbe estuarium als gevolg van de verbetering
van de waterkwaliteit. Maar de situatie in het Eems
estuarium behoeft speciaal de aandacht. In de af-
gelopen jaren lijken de verscheidenheid en dicht-
heid van soorten er drastisch te zijn afgenomen. Er
zijn maatregelen nodig ter verbetering van de eco-
logische situatie. Speciale aandacht verdient ook de

teruggelopen vangst van Paling in de Noordzee en
vooral de afname van de hoeveelheid jonge Paling
die de estuaria vanuit de Noordzee binnenkomt. 

5.15.7 Ecologische functies van de
estuaria

De belangrijkste ecologische functies van estuaria
komen voort uit hun open verbinding met zowel de
zee als zoetwatergebieden en uit hun eigen speci-
fieke eigenschappen.

Verbindingsroute en toegangspoort
De verbindings- en toegangspoortfunctie van estu-
aria tussen mariene en zoetwatermilieus is een we-
zenlijk aspect in de levenscyclus van verscheidene
vis- en evertebrate soorten (bijvoorbeeld Zalm en
Paling, als belangrijkste). Deze functie is in alle
estuaria verzwakt door de bouw van waterkeringen
(bijvoorbeeld Beckedorf & Schubert, 1995).

Filter
De filterfunctie van estuaria voor zwevend stof en
gedeeltelijk opgelost materiaal (door de langere
verblijftijd van het water; gedeeltelijke vertraging
van zwevend stof in de troebele wolk en van sedi-
ment op estuariene platen en kwelders; afbraak van
organisch materiaal) is van belang voor de input
van stoffen in de Waddenzee en de Noordzee. Deze
functie is echter sterk afgenomen vanwege morfo-
logische veranderingen door menselijk ingrijpen
(Kausch et al., 1991; Heckman & Kausch, 1996).

Habitat
Het belang van de habitatfunctie van estuaria voor
de echte brakwatersoorten is toegenomen na de
bijna volledige vernietiging, door bedijking en wa-
terbeheer, van het vroegere overgangsgebied langs
de kust met geleidelijke overgang tussen het zout-
en zoetwatergebied (Wolff, 1991). Door fysische
(morfologische en hydrologische) veranderingen
van de estuaria is deze functie echter beperkt (Mi-
chaelis et al., 1992). 

Sedimentaanbod
De functie van de estuaria voor het sedimentaan-
bod lijkt van belang te zijn voor de sedimentbalans
in de Waddenzee (bijvoorbeeld Höpner, 1994). De
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Biomassa Productie P/B-ratio Productie
(gC/m2) (gC/m2 . dag) (gC/gC. dag) (tC/jaar)

Fytoplankton 4.1 0.35 0.09 2 933
Microfytobenthos 12.8 0.66 0.05 10 000
Macrofyten 686.4 9.42 0.01 30 072

Tabel 5.11. Vergelijking van
biomassa en primaire pro-

ductie van fytoplankton, mi-
crofytobenthos en macrofy-
ten in het Elbe estuarium in

september 1987 per m2

(Bron: Kies et al., 1992) en
voor het hele gebied van het

Elbe estuarium tussen km
650 en 715 (Bron: Kies &

Neugebohrn, 1994).



input is verminderd door de bouw van dammen,
zandwinning en onderhoudsbaggerwerk met depo-
sitie op het land. Het kwantitatieve belang daarvan
kan echter nog niet worden vastgesteld.

De trofische dynamiek van de estuaria wordt nog
maar ten dele begrepen en het wetenschappelijk de-
bat over het relatieve belang van organisch detritus
versus fytoplankton voor estuariene consumenten
gaat voort (zie Day et al., 1989). Over de productivi-
teit van estuaria zijn maar weinig gegevens beschik-
baar. Wat de primaire productie van plankton, mi-
crofytobenthos en macrofyten betreft, bevat Tabel
5.11 enige gegevens over het Elbe estuarium. De ho-
ge biomassa en productie van macrofyten per vier-
kante meter is opmerkelijk, terwijl de omzet (p/b ra-
tio) het hoogst is bij fytoplankton. Alle gebieden in
het Elbe estuarium waarvoor gegevens beschikbaar
zijn beschouwend, is het aandeel van fytoplankton
relatief gering, terwijl het aandeel van macrofyten
het grootst is. Dit betekent dat de bovengenoemde,
sterke afname van estuariene gebieden met macro-
fytenpopulaties ook aanmerkellijke gevolgen heeft
gehad voor de estuariene productiviteit.

De fytoplanktonproductie in het estuarium is
beïnvloed door uitdieping ten behoeve van zee-
schepen. Uitdieping heeft de relatie tussen de eufo-
tische zone en de niet-eufotische zone veranderd.
Dit kan slechts ten dele worden gecompenseerd
door de heterotrofe activiteit van het estuariene fy-
toplankton (Kies et al., 1992). Voor de primaire pro-
ductie van plankton zijn ondiepe gebieden derhalve
van bijzonder belang, zoals kan worden aange-
toond in de overgebleven zijarmen in het Elbe estu-
arium (Schuchardt & Schirmer, 1991). Dergelijke
ondiepe gebieden zijn er in het gekanaliseerde We-
ser estuarium echter bijna helemaal niet en zijn in
de andere estuaria sterk teruggedrongen.

5.15.8 Andere brakke wateren

Bedijking en landaanwinning langs de hele kust van
de Waddenzee heeft de brede natuurlijke over-
gangszone doen verdwijnen, met z’n kreken, moe-
rassen en kwelders (Behre, 1985), waar zoet afwa-
teringswater van het land en zeewater mengden en
een keten van brakwaterhabitats tussen de grote
open estuaria schiepen. Er zijn maar een paar habi-
tats van dit type over, zoals de mond van de Godel-
kreek op het eiland Föhr (zie Stock et al., 1996 Fi-
guur 5.19). De concentratie van afwateringssyste-
men in een handjevol sluizen, met een systeem van
schuifdeuren en krachtige pompen, heeft kleine,
geïsoleerde brakwatermilieus met zeer instabiele
omstandigheden gecreëerd. De geringe of onregel-
matige zoetwaterstroom, door de pompactiviteit
bepaald, is de belangrijkste oorzaak van de zeer la-
ge ecologische kwaliteit van deze biotopen, door

Michaelis et al. (1992) beschreven. Zij onderzoch-
ten acht kleinere uitwateringen en vonden slechts
half zo veel  brakwatersoorten (≤7) als in de estu-
aria van de rivieren (≤14) (zie ook Wolff, 1991). De
meeste vertonen een te verwaarlozen zoutgradiënt
en een scherpe zoet-zoutovergang (zie ook den
Hartog, 1964, 1967). In de Nederlandse Waddenzee
zijn 25 zulke scherpe zoet-zoutovergangen gevon-
den (de Boer & Wolff, 1991). Getijdekreken in de
kwelders van de Waddenzee-eilanden worden be-
schouwd als een andere categorie “mini estuaria“.
Hoewel via deze kreken alleen kleine hoeveelheden
zoetwater afwateren (minstens 15 in de Neder-
landse Waddenzee) zouden deze kreken een brak-
watergradiënt kunnen hebben. Op twee eilanden
zijn de dijken geslecht om estuariene gradiënten te
herstellen en er zijn plannen voor verdere maatre-
gelen.

Het voormalige estuarium van de IJssel in de Ne-
derlandse Waddenzee werd in 1932 een zoetwater-
meer. Het zoete water van de IJssel watert nu uit via
de sluizen in de Afsluitdijk, waardoor in de westelijke
Waddenzee estuariene omstandigheden ontstaan. In
de Nederlandse Waddenzee bestaan ongeveer 11 van
zulke halfopen estuaria, die reële barrières vormen
voor organismen die deze overgangszones gebruiken
voor trek tussen het zoete en het mariene milieu.

Een ander type brak water is in een aantal pol-
ders langs de Duitse kust aan te treffen. De meeste
bedijkte wateren werden zoet maar in vier polders
heeft brak water de overhand, dankzij speciaal wa-
terbeheer. Ze lijden echter allemaal aan eutrofië-
ring, algenbloei en zuurstofgebrek (Haage, 1994;
Nehring et al., in druk). 

Het kunstmatige Noord-Oostzeekanaal verte-
genwoordigt weer een ander type brakwater. Het
water is min of meer stilstaand en veranderingen in
het zoutgehalte zijn er zwak. De natuurlijke stress
door de sterke variabiliteit van het zoutgehalte die
kenmerkend is voor estuaria, ontbreekt en het aan-
tal brakwatersoorten dat hier leeft is groot: van de
93 soorten uit een onderzoek uit 1996 werden 38
macrozoöbentische soorten als brakwatersoorten
geclassificeerd. Het kanaal blijkt een habitat te zijn
voor verscheidene bedreigde soorten, zoals Stre-
blospio benedicti, Gammarus duebeni, Heterotanais
oerstedi, Cyathura carinata en Embletonia pallida
(Leuchs et al., 1998). 

In de Nederlandse Waddenzee is op kleine
schaal begonnen met het herstel van zoutgradiën-
ten. Het beheer van de zoetwaterafvoer bij de Af-
sluitdijk is aangepast om de trek van vis naar het
IJsselmeer te verbeteren. Onze kennis omtrent an-
dere brakwaterhabitats dan estuaria is echter be-
perkt. In Nederland wordt een onderzoeksprogram-
ma uitgevoerd naar de mogelijkheden allerlei as-
pecten van estuariene gradiënten in de Nederland-
se Waddenzee te herstellen (Min. V&W, 1996). 
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5.15.9 Korte evaluatie van de
ecologische toestand van estuaria

Pogingen tot een kwalitatieve / semi-kwantitatieve
evaluatie van de ecologische toestand van de in dit
rapport beschreven estuaria zijn gedaan door
Schuchardt et al. (1993b; Eider, Elbe Weser, Eems)
en Höpner (1995; Elbe, Weser, Eems). Het verslag
van Höpner (1995) betrof negen aspecten of func-
ties die tezamen een breed spectrum aan estuarie-
ne kenmerken vertegenwoordigen. Ze zijn echter
niet gekwantificeerd en de evaluatie betrof in de
eerste plaats een vergelijking van de estuaria on-
derling, waarbij ook het nog bestaande natuurbe-
schermingspotentieel werd betrokken. De resulta-
ten zijn vermeld in Tabel 5.12. 

Schuchardt et al., (1993b) hebben de toestand
rond 1985 vergeleken met de toestand rond 1880
voor de indicatoren (gedeeltelijk kwantificeerbaar)
morfologie / dwarsdoorsneden, verlies van voor-
land, tekort aan opgelost zuurstof en concentratie
van zware metalen in de sedimenten. De resultaten
staan in Tabel 5.13 vermeld. In vergelijking tot de
Waddenzee zijn de estuaria zeer gestrest, zowel
door de input van chemicaliën als door morfologi-
sche verslechtering. Tussen de hier behandelde
estuaria bestaan echter aanmerkelijke verschillen
in de mate van achteruitgang.

Een paar jaar geleden (zie Tabellen 5.12 en 5.13)
had het Eems estuarium duidelijk minder aan men-
selijke invloeden blootgestaan dan de andere estu-
aria (op de Varde Å na). Het Eider estuarium is mor-
fologisch en hydrologisch sterk veranderd door
stormvloedbescherming en landbouwactiviteiten,
maar de waterkwaliteit is er beter dan in de andere
estuaria. Het Elbe estuarium is veranderd door uit-
dieping voor zeeschepen en ten gevolge van kust-
bescherming. De waterkwaliteit is er slechter dan in
de andere estuaria. Het natuurlijke beschermings-

potentieel is hier echter nog zeer hoog. In het We-
ser estuarium is uitdieping en kanalisatie ten be-
hoeve van de scheepvaart het belangrijkste ele-
ment en dit heeft het estuarium sterk veranderd.

De huidige toestand in ogenschouw nemend,
moet de rangschikking aanzienlijk worden aange-
past. De ecologische toestand van het binnenge-
bied van het Eems estuarium moet als zwaar ge-
strest worden aangemerkt wat betreft waterkwali-
teit, sedimentbalans, morfologie en aquatische
fauna, terwijl de parameters voor de waterkwaliteit
in de estuaria van Elbe en Weser zijn verbeterd.
Voor de Varde Å zijn nauwelijks gegevens beschik-
baar en dit estuarium kan derhalve niet in detail in
dit rapport worden geëvalueerd. De Varde Å kan
worden beschreven als een hoofdzakelijk natuurlijk
estuarium in termen van hydrografische en morfo-
logische structuur, maar ook daar hebben land-
bouwactiviteiten de kwelders sterk veranderd
(CWSS, 1995). Omdat in de afgelopen jaren enige
verbeteringen van de waterkwaliteit zijn bewerk-
stelligd (met name in het Elbe estuarium), kan ver-
slechtering van het fysische milieu (morfologie, hy-
drologie) nu als de grootste bedreiging voor de eco-
logische toestand van alle vier de Duitse estuaria
worden beschouwd.

5.15.10 Huidige en toekomstige
activiteiten in de estuaria

In de toekomst kijkend, kan verdere verbetering van
de waterkwaliteit worden verwacht, vooral in het
Elbe estuarium. In het Eems estuarium is de situatie
onduidelijk. Wat de morfologie betreft, zijn er twee
tendensen, ten eerste voortgaande verslechtering
door uitdieping van de binnen- en buitengebieden
van de estuaria en ten tweede inspanningen gericht
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Biotoop-diversiteit Elbe > Eems > Weser
Waterkwaliteit Eems > Weser > Elbe
Sedimentkwaliteit Eems > Weser > Elbe
Zijarmen Elbe > Eems > Weser
Filter-potentieel Elbe > Eems > Weser
Belang voor avifauna Eems > Elbe > Weser
Belang voor vis ? ? ?
Belang voor natuurbescherming Eems > Elbe > Weser
Kwaliteit t.b.v. recreatie Elbe > Eems > Weser

Eider Elbe Weser Eems

Morfologie/dwarsdoorsnede zeer sterk sterk zeer sterk matig (*)
Voorland verlies geen zeer hoog hoog matig
Zuurstofgebrek gering zeer hoog hoog matig (*)
Metalen in sedimenten matig zeer hoog zeer hoog hoog

Tabel 5.12. Evaluatie van de
ecologische toestand van de

estuaria ten opzichte van
elkaar. Bron: Höpner (1995).

In Höpner’s onderzoek was
ook de Odermond opgeno-

men. De beoordeling van de
toestand van de Eems is bij-
gewerkt voor recente veran-

deringen.

Tabel 5.13. Evaluatie van de
ecologische (stress)toestand
van de estuaria (rond 1985)
in vergelijking met een his-

torische referentiesituatie
(rond 1880). Bron:

Schuchardt et al. (1993b).
(*): moet tegenwoordig als

zeer sterk worden gecatego-
riseerd vanwege recente

ontwikkelingen.



op herstel van habitats (Gaumert, 1995; Schu-
chardt, 1997). Hieronder volgt een beknopte sa-
menvatting van de belangrijkste of verst voortge-
schreden projecten:
• Eems estuarium: uitbaggeren, op onregelmatige

tijden, van het binnengebied van het estuarium
(Papenburg tot Pogum) van 6.8 m tot 7.3 m onder
de hoogwaterlijn voor het verslepen van schepen
van de scheepswerf in Papenburg naar Emden;
uitbreiding van de haven van Emden; bouw van
een stormvloedkering.

• Weser estuarium: Wesertunnel bij Dedesdorf;
industriegebied op de Luneplate; uitbreiding van
de havens van Nordenham en Brake; uitbreiding
van de containerterminal in Bremerhaven (CT III
en IV); demping van havenbekkens in Bremen;
kanaliseren en uitbaggeren van de Hunte-rivier
(km 0 - 21); uitdieping van het buitengebied van
de Weser (Bremerhaven tot aan open zee) van
12 m tot 14.7 m onder zeeniveau;

• Elbe estuarium: uitdieping van de beneden- en
boven-Elbe (Hamburg - Cuxhaven) van 13.5 m
tot 16 m onder zeeniveau; verhoging van dijken
en stormvloedkeringen, verkorting van dijkleng-
te; demping van havenbekkens in Hamburg;
transformatie van kwelders tot stortplaatsen en
havengebieden (Altenwerder).
Al deze activiteiten zullen de nadelige effecten

op het ecologische systeem “estuarium“ bestendi-
gen en versterken.

5.15.11 Aanbevelingen

• De bestaande ecologische doelen voor estuaria
(onder andere Leeuwarden) moeten nader wor-
den uitgewerkt, rekening houdend met de speci-
fieke kenmerken van elk estuarium.

• Monitoring van ecologische langetermijnveran-
deringen in de estuaria is nodig, ook van andere
zaken dan waterkwaliteit en macrozoöbenthos.

• De zoetwater-getijdengebieden dienen te wor-
den opgenomen in de definitie van een estuari-
um die in de Verklaring van Leeuwarden wordt
gegeven.

• Actieve rehabilitatie van estuariene habitats
(vooral van ondiepe gebieden en voorland) is
noodzakelijk in alle hier beschouwde estuaria.
Problemen die verbonden zijn met kunstmatige
vergroting van het tijverschil verdienen in het
bijzonder aandacht.

• De gevolgen van verdere milieuschade ten ge-
volge van verdere uitdieping, bouw van storm-
vloedkeringen en havenuitbreidingen moeten
zeer zorgvuldig worden geëvalueerd, rekening
houdend met de achteruitgang van de estuaria
in historisch perspectief en met het eigen karak-
ter van elk estuarium.

• Verdere verbetering van de waterkwaliteit is
noodzakelijk, vooral in de estuaria van de Elbe
en de Eems.

• In tegenstelling tot de toestand in de andere
estuaria is de ecologische toestand van het
Eems estuarium de laatste jaren sterk achteruit-
gegaan. Verbetering van zowel de waterkwali-
teit als de morfologie is noodzakelijk.

• Actief herstel van gelijkmatig verlopende salini-
teitsgradiënten en van de het tijverschil in klei-
ne kreken langs de kust van de Waddenzee en de
estuaria, ter verbetering van brakwaterhabitats.

5.16 Het getijdengebied

K. Reise
F. de Jong

5.16.1 Inleiding

De vorm van een getijdengebied wordt in de eerste
plaats bepaald door de hydrodynamiek, waarbij het
tijverschil een sleutelfactor is. Opeenvolgende be-
dijkingen hebben het getijdengebied tussen de ei-
landen en de vastelandskust verkleind, zodat in de
litorale zone blijvende morfologische en sedimen-
taire veranderingen zijn opgetreden. Dit heeft in-
vloed op de biota en op hun beurt beïnvloeden bio-
tische veranderingen het sedimentaire milieu.

5.16.2 Getijdenbekkens

Bij het doen van voorspellingen over de algemene
ontwikkelingen in de Waddenzee moet altijd wor-
den gelet op regionale verschillen en op het speci-
fieke karakter van elk getijdenbekken. Er is een cen-
traal estuarien gebied met groot (macro) tijverschil
(>3 m) zonder eilandbarrière (van de Eider tot de
mond van de Jade); en twee gebieden, een noorde-
lijk en een westelijk, met middelmatig (meso) tij-
verschil (1.5-3 m), beide met een barrière van ei-
landen en platen, maar waarvan de kusten in ver-
schillende richtingen loopt (Reise, 1994).

Kenmerkend voor de hele Waddenzee zijn de
uitgestrekte wadplaten van onbegroeid slik en
zand, die afwateren en onderstromen via vertakte
geulen. De belangrijkste elementen in een getijden-
gebied zijn de getijdenbekkens, door Carter (1989)
in drie types onderverdeeld:
• Estuaria - getijdenbekkens met een belangrijke

zoetwaterinstroom (Elbe, Weser, Eems, Eider,
Varde Å);

• Getijdebaaien - aan de zeezijde wijd open. In het
middengebied zijn er negen;

• Getijdelagunes - hebben een barrière aan de
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zeezijde, met een smalle hals waar het getij door
stroomt. In het noordelijke gebied zijn er 11, in
het westelijke gebied 15. Dit laatste type getij-
denbekken komt in de Waddenzee het meest
voor (Figuur 5.21). 

Ten aanzien van de interacties tussen de hydrody-
namiek en de morfodynamiek in getijdenbekkens
zijn empirisch enige verbanden vastgesteld (zie
Dieckmann et al., 1988, Misdorp et al., 1990, Lou-
ters & Gerritsen, 1994; Ferk, 1995; Spiegel, 1997):
• Naarmate het watervolume dat tijdens opko-

mend of afgaand tij door een getijinlaat stroomt
(dit wordt het getijprisma genoemd) toeneemt,
neemt het volume van het zand dat in de bui-
tendelta wordt afgezet toe. Er bestaat dus een
zanduitwisselingssysteem met het gebied achter
de barrière via de getijstromen.

• Het gebied van de dwarsdoorsnede van het
nauwste deel van een getijinlaat neemt expo-
nentieel toe met het getijprisma. Veel getijinla-
ten zijn in de 20ste eeuw groter geworden,
waarschijnlijk als gevolg van een toename in het
tijverschil.

• Het litorale gebied, gerelateerd aan het hele
bekkengebied, neemt met het tijverschil toe
maar wordt kleiner als het bekken kleiner is.
Heel kleine bekkens bestaan bijna geheel uit li-
torale platen en in deze bekkens wordt al het
aanwezige water tijdens een getij uitgewisseld.
In grote bekkens (>150 km2) zijn het volume van
het getijprisma en van het water dat bij laag
water in de geulen blijft staan ongeveer gelijk.

Deze empirische verbanden zijn belangrijk bij het
voorspellen van morfologische veranderingen met
het oog op toenemend tijverschil, extractie van se-
diment, bodemdaling door gaswinning en indijking.
Per bekken zijn er echter vaak significante afwijkin-
gen, zodat een individuele aanpak, per bekken, ver-
eist is. Bovendien is het niet a priori duidelijk of
watervolumes de morfologie van een bekken bepa-
len of andersom. Getijinlaten zijn vaak onderhevig
aan cyclische ontwikkelingen over een lange ter-
mijn, met gevolgen voor de getijdenbekkens achter
de barrière. Interventie in de vorm van vaste kust-
beschermingswerken om deze morfodynamiek te
voorkomen, zou kortzichtig kunnen zijn.

5.16.3 Zeespiegelstijging en
kustverdediging

Stijging van de zeespiegel is een natuurlijk proces
dat sinds het eind van de laatste IJstijd aan de gang
is. Daardoor zijn getijdenbekkens en de barrière-ei-
landen in landwaartse richting verschoven. Beide
verschuivingen worden nu door kustverdedigings-
werken voorkomen en opeenvolgende bedijkingen
en landaanwinningswerken hebben de afstand tus-
sen de vastelandskust en de eilanden verkleind. Als
gevolg hiervan zijn de getijinlaten en geulen te
groot geworden in verhouding tot de kleinere om-
vang van de getijdenbekkens. Tegelijkertijd werden
de platen te laag in verhouding tot de voortgaande
stijging van de zeespiegel. Daardoor ontstond
zandhonger. Louters & Gerritsen (1994) gaan ervan
uit dat deze honger gestild wordt door import uit
de buitendelta en van de stranden van de eilanden.

Spiegel (1997) stelt dat, afhankelijk van de mor-
fologie van een bekken, ook aanpassing binnen
bekkens mogelijk is. Waar door stijging van het
zeeniveau een uitgestrekte supragetijdezone in de
litorale zone kan worden opgenomen, is een exter-
ne sedimentbron niet nodig. Het ontdijken van zo-
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merpolders kan derhalve in theorie de sedimentba-
lans van getijdenbekkens in stand helpen houden
wanneer de stijging van de zeespiegel sneller gaat
of wanneer door gaswinning bodemdaling op-
treedt. Snellere stijging van de zeespiegel zal min-
der gevolgen hebben voor getijdenbekkens met re-
latief hoge platen (bijvoorbeeld de kust van Dith-
marschen) dan voor bekkens met lagere platen (bij-
voorbeeld de kust van Noord-Friesland). De hypo-
these is gewettigd dat in kleine bekkens (<50 km2),
met hun grote aandeel aan litorale platen, de pla-
ten de strijd om sedimentatie zullen winnen van de
nauwe geulen, terwijl in grote bekkens (>150 km2)
het tegenovergestelde het geval zal zijn. Daar is het
aandeel van litorale platen veel kleiner en in deze
bekkens kunnen de platen op den duur zelfs ver-
dwijnen (zie Misdorp et al., 1990).

5.16.4 Toename van volume ten
gevolge van menselijke activiteiten

De winning van aardgas in het noorden van Neder-
land heeft tot aanzienlijke bodemdaling geleid. De
bodemdaling wordt daardoor veroorzaakt omdat
door onttrekking van natuurlijk gas aan poreuze la-
gen op een diepte van 2000 tot 3000 m de druk in
deze lagen afneemt. Door de vermindering van de
druk worden de lagen geleidelijk samengeperst
door het gewicht van het erboven liggende materi-
aal (Gussinklo, 1993).
Gaswinning komt in het Waddenzeegebied op vier
plaatsen voor. Exploitatie van het grootste veld, het
Slochterenveld, is in 1963 begonnen. In het midden
van de jaren tachtig volgde exploitatie bij Ameland,
Blija en Zuidwal (zie Figuur 2.11). De voor het jaar
2000 voorspelde bodemdaling ten gevolge van de

exploitatie van deze velden ligt in een bereik van 0
tot 20 cm, waarbij het laatste getal het midden van
het veld bij Slochteren geldt (Figuur 5.22). Voor het
jaar 2050 worden waarden tot 36 cm (Slochteren)
en 28 cm (Ameland) voorspeld, rekening houdend
met de bestaande en nieuwe exploitatie-activitei-
ten.

Er heeft monitoring en evaluatie plaatsgevon-
den van een aantal gevolgen van bodemdaling voor
het ecosysteem van de Waddenzee. In 1999 zijn de
resultaten van een uitgebreide evaluatie gepubli-
ceerd (Oost et al., 1998). Bodemdaling doet het ge-
tijvolume van de Waddenzee toenemen. Volgens
Marquenie & Gussinklo (1998), in de samenvatting
van bovengenoemde uitgebreide evaluatie, zal de
bestaande en verwachte exploitatie een extra volu-
me van ongeveer 57 miljoen m3 tot gevolg hebben
in de periode 2000-2050 (Getijdengebied en Off-
shore Zone). Bij de berekening van dit getal is uit-
gegaan van volledige exploitatie (100%) in alle
projecten. Een realistischer scenario komt op 45
miljoen m3.

Volgens Oost et al. (1998) bieden wadplaten te-
genwicht aan de huidige zeespiegelstijging door
hoger te worden. Het sediment dat hiervoor nodig
is wordt uit de Offshore Zone geïmporteerd. In een
scenario waarin de zeespiegel met 18 cm/100 jr.
stijgt (de huidige situatie) is de sedimentvraag 200
miljoen m3. Op basis van deze cijfers kan worden
geconcludeerd dat gaswinning de sedimentvraag in
de komende 50 jaar met 25% zal doen toenemen.
Door de bodemdaling zal de oppervlakte van de
platen in de betrokken getijdenbekkens tijdelijk af-
nemen maar de toegenomen sedimentatie zal de
bodemdaling compenseren. De toegenomen sedi-
mentvraag zal extra erosie veroorzaken in de Off-
shore Zone als geen compenserende maatregelen
(zandsuppletie) worden genomen.
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aardgaswinning. Met dank
aan de NAM.



In het onderzoek wordt de toename van het volume
van het getijdengebied en de Offshore Zone verge-
leken met de gevolgen van andere menselijke acti-
viteiten met soortgelijke gevolgen, namelijk zand-
winning en schelpenwinning. In 1997 bedroeg de
toename in volume ten gevolge van zandwinning
0.6 miljoen m3. Ten aanzien van schelpen staat het
nieuwe beleid winning van 210 000 m3 per jaar toe
(zie ook 2.10). Deze getallen zijn van dezelfde orde
van grootte als de huidige en verwachte toename
in volume ten gevolge van gaswinning. De huidige
totale jaarlijkse toename van het volume van de
Nederlandse Waddenzee, met inbegrip van de Off-
shore Zone, ten gevolge van menselijke activiteiten
is circa 1.7 miljoen m3, terwijl de volumetoename
ten gevolge van stijging van de zeespiegel circa 4
miljoen m3/jr bedraagt.

5.16.5 Slibrijke sedimenten

Diverse processen dragen bij aan een netto land-
waarts transport van fijn sediment in de getijden-
gebieden van de Waddenzee (Dronkers, 1984; Oost
& de Boer, 1994), wat resulteert in landwaartse
aanslibbing en verfijning van de korrelgrootte
(Flemming & Ziegler, 1995). Omdat het gebied tus-
sen de eilanden en het vasteland door indijking
kleiner is geworden, is echter de hydrodynamische
energie voor de kust van het vasteland meestal zo
groot dat de fijnste deeltjes niet kunnen bezinken
(Flemming & Nyandwi, 1994). Dientengevolge zijn
de meeste getijdenbekkens tegenwoordig arm aan
fijn slib. Deze trend wordt verergerd door rechttrek-
ken van de kustlijn ten behoeve van de kustverdedi-
ging; en omdat vroeger bedijking bij voorkeur
plaatsvond waar het getijdengebied rijk was aan
fijn sediment (Reise 1996). Peilschaalmetingen van
de afgelopen decennia geven meer en hogere
stormtijniveaus aan, door westelijke winden ver-
oorzaakt (Aagard et al., 1995; Flemming & Delafon-
taine, 1994; Hofstede, 1997), en daardoor wordt
misschien ook aanslibbing voorkomen.

Deze achteruitgang van het slib heeft negatieve
cascadegevolgen voor het benthos vlakbij de kust,
op de kraamkamers van platvissen en garnalen en
op foerageergebieden van vogels (onder andere Tu-
reluur, Kluut, Bonte Strandloper, Bergeend). Achter-
uitgang van het benthos, in het bijzonder van dia-
tomeeën, doet het slibgehalte nog meer afnemen.
Waar fijne deeltjes niet kunnen bezinken moet de
troebelheid in de getijdewateren wel toenemen en
wordt de fotosynthese van bodemalgen bemoeilijkt.

Een verhelderend voorbeeld van complexe inter-
acties is het volgende van Piersma & Koolhaas
(1997) uit het getijdengebied rond het eiland
Griend. Door visserij verdwenen de Kokkels en de
Mossels. De faeces en pseudo-faeces van deze sus-

pensie feeders zijn in staat fijne deeltjes te verza-
melen (zie Flemming & Delafontaine, 1994; Oost,
1995). Na de verdwijning van de Kokkels en Mos-
sels daalde het gehalte fijn sediment. Dit leidde tot
achteruitgang van een pipetterende tweekleppige,
waardoor kanoetstrandlopers elders gingen foera-
geren. Het grovere sediment na mossel- en kokkel-
visserij duidt ook op grotere sedimentmobiliteit en
erosie, wat weer kan verklaren waarom deze fil-
treerders zich niet opnieuw vestigden, zoals wel
was gebeurd in een nabijgelegen, meer beschut ge-
tijdenbekken. Soortgelijke ketens van gerelateerde
gebeurtenissen kunnen misschien ook verklaren
waarom oesterbedden, Sabellaria-riffen en subli-
torale zeegrasvelden zich niet hersteld hebben na-
dat zij waren vernietigd door visserij of afgestorven
door een ziekte.

Duiker et al. (1998) hebben de conclusies van
Piersma and Koolhaas (1997) geëvalueerd en conclu-
deerden dat, op basis van gegevens uit een aantal
gebieden in de Nederlandse Waddenzee, geen blij-
vende verandering in de sedimentsamenstelling over
een traject van wadplaten kon worden vastgesteld.
Zij verwerpen dan ook de mogelijkheid dat de kok-
kelvisserij de oorzaak zou kunnen zijn van de veron-
derstelde veranderingen. Deze controverse toont de
dringende noodzaak voor nader onderzoek naar de
interacties tussen sedimentsamenstelling, verstorin-
gen en daaropvolgende biotische ontwikkelingen.

5.16.6 Conclusies

Bedijking en vaste kustverdedigingswerken hebben
het volume van de tegenwoordige getijdenbekkens
ernstig verminderd en tevens het vermogen van het
systeem de stijging van de zeespiegel en bodemda-
ling te compenseren. Factoren die de zaak vererge-
ren zijn bodemdaling ten gevolge van aardgaswin-
ning, zandwinning in het getijdengebied en het off-
shore gebied en het verlies van biogene structuren
als mosselbanken en zeegrasvelden. In een scenario
met versnelde stijging van de zeespiegel kan dit lei-
den tot een onomkeerbaar proces van grotere
stroomdynamiek, met verlies van platen, fijnkorreli-
ge sedimenten, biogene structuren en daaraan ge-
associeerde soorten.

Het voorgaande overwegend, concluderen wij
dat verdere achteruitgang van de getijdehabitat
door de volgende maatregelen kan worden beperkt:
• ontdijking van voormalige kwelders dient, waar

mogelijk, te worden overwogen om de sedi-
mentbalans en een hoog gehalte fijn sediment
te handhaven;

• winning van zand, grind en schelpen in de geu-
len dient te worden beperkt omdat dit kan lei-
den tot verlies van sediment op aangrenzende
litorale platen;
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• vaste bouwwerken ten behoeve van de kustver-
dediging mogen de cyclische morfodynamiek op
de lange termijn niet verstoren;

• visserij op schelpdieren in de litorale zone dient
te worden beëindigd, omdat dit tot onomkeer-
bare veranderingen in het sediment en de biota
kan leiden. Een cruciale kwestie is het aanbod
van zand en de depositie van fijn sediment in de
getijdenbekkens in het geval dat de hydrodyna-
miek verandert of de morfologie van het bekken
door de mens wordt veranderd. Onze kennis om-
trent deze processen is nog onvoldoende om be-
trouwbare voorspellingen te kunnen doen.

5.17  De kustwateren

F. de Jong
I. Kröncke

M. Leopold
B. Zeiss

5.17.1 Inleiding

De Waddenzee en de Noordzee zijn nauw verbon-
den, zowel fysisch als biologisch. Water stroomt
vrijelijk in en uit met het tij. Zandkorrels uit de
Noordzee zelf of van zijn stranden en duinen accu-
muleren in de Waddenzee in perioden van bodem-
daling of zeespiegelstijging. Plankton uit beide
zeeën wordt door de getijinlaten heen en weer ge-
transporteerd en wordt begraasd door zoöplankton
en benthos aan weerszijden van de eilanden.
Schelpdieren als de Kokkel en de Mossel vullen het
bestand in de Waddenzee aan vanuit toevluchts-

oorden in de Noordzee wanneer een strenge winter
de populatie van de aan weer en wind blootgestel-
de platen heeft gedecimeerd. Mobiele dieren als
vissen, garnalen en krabben verlaten de Waddenzee
grotendeels in de herfst om de winter door te bren-
gen in de relatief warme wateren van de Noordzee.
Verscheidene vissoorten maken ook gebruik van al-
le twee de zeeën. Diklipharders (Chelon labrosus)
komen de Waddenzee in het voorjaar binnen voor
voedsel en om zich voort te planten. Andere Noord-
zeevissen als Schol en Haring paaien elders, maar
door hun eitjes en larven met de stroming mee te
laten drijven kunnen zij de Waddenzee of de aan-
grenzende kustwateren van de Noordzee als
kraamkamer gebruiken. Zonder de Waddenzee zou-
den de bestanden van dergelijke vissen sterk terug-
lopen. Verschillende soorten zeevogels en twee
zeehondensoorten maken van beide zeeën gebruik.

Vanwege de fysische en biologische interacties
met de eigenlijke Waddenzee maken de kustwate-
ren van de Noordzee deel uit van het trilaterale sa-
menwerkingsgebied, zoals is besloten op de zeven-
de Trilaterale Regeringsconferentie over de Be-
scherming van de Waddenzee (Leeuwarden, 1994).
Dit zogenaamde offshore gebied is gedefinieerd als
het gebied tussen de barrière-eilanden en de
Noordzeegrens van het Trilaterale Samenwerkings-
gebied die op 3 nautische mijlen van de basislijn
loopt. Dit gebied heeft een oppervlakte van onge-
veer 4000 km2.

5.17.2 Geomorfologie

In de afgelopen jaren zijn verscheidene studies ge-
publiceerd die een overzicht geven van de sedimen-
tologie en geomorfologie van de Waddenzee en de
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port tussen Waddenzee en
Noordzee en langs de eilan-
den. Bron: Louters & Gerrit-
sen (1994).



mogelijke gevolgen van versterkte zeespiegelstij-
ging en bodemdaling voor het systeem. Het volgen-
de korte overzicht is gebaseerd op Flemming & Da-
vis (1994), Louters & Gerritsen (1994) en Oost & de
Boer (1994). De eerste publicatie behandelt het
barrière-eilandensysteem van Spiekeroog, de ande-
re twee de Nederlandse Waddenzee.

Het gebied voor de kust tot een diepte van 20
meter en het getijdengebied vormen samen een
morfologisch systeem. Dit wordt het best geïllus-
treerd door de zandverplaatsing tussen barrière-ei-
landen: zand en slib worden heen en weer getrans-
porteerd tussen het getijdengebied en de Noordzee
(Figuur 5.23). Ook vindt zandbeweging parallel aan
de kust plaats (Figuur 5.23). Het hele systeem van
getijinlaten, getijdenbekkens, buitendelta’s en de
aangrenzende zandige kusten van de eilanden kent
een nagenoeg gesloten zandeconomie.

Dankzij dit dynamische evenwicht worden ver-
storingen gecompenseerd tot een nieuw evenwicht
is bereikt. Zeespiegelstijging en bodemdaling zor-
gen allebei voor het dieper worden van het getij-
denbekken, wat resulteert in toegenomen netto
zandimport uit het offshore gebied. Een groot deel
van dit zand komt oorspronkelijk van de Noordzee-
kant van de eilanden. Tezamen met netto sedimen-
tatie aan de vastelandszijde van de eilanden resul-
teert dit in een landwaartse verplaatsing van de ei-
landen. De meeste bewoonde eilanden zijn echter
(gedeeltelijk) vastgelegd door middel van vaste
kustverdedigingswerken en dat verhindert de na-
tuurlijke compensatie voor zeespiegelstijging. Ten
gevolge hiervan zal het gebied voor de kust van de
eilanden steiler worden. Uiteindelijk kan het wad-
platensysteem verdwijnen omdat onvoldoende
zand wordt aangevoerd.

Om de zandimport in het getijdengebied te ver-
minderen hebben Louters & Gerritsen (1994) aan-
bevolen te overwegen het volume van het getijden-
bekken te vergroten door zomerpolders te verkwel-
deren. Deze auteurs geven de voorkeur aan zand-
suppletie op het bij vloed onderstaande strand voor
de bescherming van de eilandenkusten boven bouw
van vaste kustverdedigingswerken. Uit het boven-
staande volgt dat het zand dat voor de suppletie
wordt gebruikt van buiten de 20 meter isobaat
dient te komen. Tenslotte dient permanente verwij-
dering van zand uit het systeem door de commer-
ciële zandwinning verder te worden verminderd. Dit
maakt al deel uit van het Nederlandse Waddenzee-
beleid.

5.17.3 Biologie 

In deze paragraaf wordt eerst een korte beschrij-
ving gegeven van plankton, benthos en vissen,
voornamelijk gebaseerd op een literatuuroverzicht

van Leeuwen et al. (1994b). Het gebied dat door het
rapport wordt bestreken is het offshore gebied van
Ameland tot Borkum. Uitgebreidere informatie over
de ontwikkeling van de macrofauna in het offshore
gebied ten noorden van Norderney wordt door
Kröncke & Zeiss (1997) geleverd. Voor vogels en
mariene zoogdieren geeft Leopold de resultaten
van recente onderzoeken.

Fytoplankton 
Het kustgebied van de Noordzee is rijk aan nutriën-
ten en heeft een primaire productie van 100-300
gC/m2. In de Nederlandse kustwateren zijn diato-
meeën en Phaeocystis pouchetii dominante fyto-
planktonsoorten. In de loop van het jaar vindt
meestal een karakteristieke opeenvolging van
bloeien plaats die in het voorjaar begint met een
bloei van diatomeeën (bijvoorbeeld Coscinodiscus)
die tot april duurt en afneemt door uitputting van
silicaat. Na de diatomeeënbloei domineert in mei
meestal Phaeocystis, tot de beschikbare nutriënten
zijn uitgeput. Daarna kunnen bloeien van dinofla-
gellaten volgen. ‘s Winters is er te weinig licht voor
bloei van fytoplankton. Het grootste deel van de
primaire productie in het zuidelijk deel van de
Noordzee bezinkt uiteindelijk en wordt geconsu-
meerd door bodemorganismen of afgebroken door
bacteriën. Zoöplanktonconsumptie speelt in het
voorjaar maar een beperkte rol vanwege de lage
temperatuur. Met het stijgen van de temperatuur
neemt de dichtheid van zoöplankton na de voor-
jaarsbloei van het fytoplankton toe. 

Zoöplankton 
Zoöplankton wordt meestal onderverdeeld in de ca-
tegorieën microzoöplankton (<200 µm), mesozoö-
plankton (200µm-2mm) en macrozoöplankton
(>2mm). Microzoöplankton is een belangrijke scha-
kel tussen fytoplankton en zoöplankton. In het
kustgebied wordt circa 57% van de netto primaire
productie door bacterioplankton geconsumeerd. De
grootste consumenten van bacterioplankton zijn de
nanoflagellaten, die in mariene sedimenten leven.

Mesozoöplankton bestaat uit copepoden en de
larven van krabben, wormen, tweekleppigen en
zeesterren. Copepoden vormen de grootste groep.
Ze vormen de belangrijkste schakel tussen fyto-
plankton en vissen. Vier soorten copepoden zijn
verantwoordelijk voor 80% van de biomassa van
het zoöplankton in het zuidelijk deel van de Noord-
zee, namelijk Temora longicornis, Pseudocalanus
elongatus, Acartia clausii en Centropagetus hama-
tus. De dichtheid van copepoden is in de diepere
delen van de Noordzee hoger dan in de kustwate-
ren, wat kan worden verklaard door de grotere
dichtheid van Phaeocystis in kustwateren. Phaeo-
cystis wordt door de meeste copepoden nauwelijks
gegeten.
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Macrozoöplankton bestaat voornamelijk uit
Coelenterata (kwallen) en grote larven van schaal-
dieren en vissen. In de kustwateren van de Noord-
zee zijn de meest voorkomende Coelenterata Pleur-
obrachia pileus, Aurelia aurita en Sarsia tubulosa,
met maximale aantallen in mei en september.

Fytobenthos 
Fytobenthos, hoofdzakelijk diatomeeën, speelt een
beperkte rol in de totale primaire productie vanwe-
ge de slechte lichtdoordringing (hoge dichtheid van
zwevend stof) in kustwateren en vanwege de mobi-
liteit van het sediment. Macroalgen komen in het
kustgebied nauwelijks voor, omdat hard substraat
ontbreekt.

Zoöbenthos: micro- en meiobenthos
Er wordt onderscheid gemaakt tussen microzoö-
benthos (<0.05mm), meiozoöbenthos (0.05-1mm)
en macrozoöbenthos (>1mm). Microzoöbenthos
bestaat uit bacteriën, protozoa en schimmels. Het
consumeert detritus en andere micro-organismen
en wordt geconsumeerd door meio- en macrozoö-
benthos. Meiozoöbenthos leeft voornamelijk inter-
stitieel, dat wil zeggen tussen zandkorrels. Het is
een belangrijke voedselbron voor macrobenthos en
jonge platvis. De dichtheid is het grootst in het
noordoostelijk deel van het Nederlandse kustge-
bied, met meer dan 200 individuen/cm2 vijf km uit
de kust.

Zoöbenthos: macrofauna
De macrobentische infauna leeft in het sediment.
De belangrijkste groepen van de bodemfauna zijn
weekdieren, borstelwormen, schaaldieren en ste-
kelhuidigen. Borstelwormen komen het meest voor,
gevolgd door weekdieren, die de grootste biomassa
hebben. De dichtheid en de biomassa zijn het
hoogst ten noorden van de eilanden Terschelling,
Ameland en Schiermonnikoog (Figuur 5.24), tot vijf
km uit de kust. In dit gebied komen Schelpkoker-
worm (Lanice conchilega), Afgeknotte strandschelp
(Spisula subtruncata) en Nonnetje in hoge dichthe-
den voor. De Spisula bestanden in ondiepe wateren
kunnen sterk achteruitgaan door bevissing, strenge
winters, stormen en predatie door vissen en vogels.
Zandsuppletie in het gebied voor de kust heeft
slechts tijdelijk effect op het benthos - herstel
treedt gewoonlijk binnen twee jaar op - maar het
effect op Spisula kan sterker zijn (van Dalfsen & Es-
sink, 1997).

De macrobentische epifauna omvat zowel ses-
siele als mobiele soorten en bestaat uit stekelhuidi-
gen, schaaldieren, zeeanemonen, koralen en spon-
zen. De Zeester (Asterias rubens) domineert in het
kustgebied. Garnalen en Slangster (Ophiura textu-
rata) komen veel voor. Het ondiepe kustwater is een
kraamkamer voor jonge Garnalen. Garnalen eten

kleine schaaldieren en wormen en zijn zelf een be-
langrijke voedselbron voor vissoorten als Wijting
(Merlangius merlangus), jonge Schelvis (Melano-
grammus aeglefinus) en Schar (Limanda limanda).

Zoöbenthos: macrofauna langetermijn-
onderzoeken bij Norderney 1978-1995

Van 1978 tot 1995 zijn in voorjaar, zomer, herfst en
winter regelmatig macrofauna monsters verzameld
in de sublitorale zone bij Norderney, één van de
Oostfriese barrière-eilanden (Kröncke et al., 1997;
Zeiss & Kröncke, 1997). In de monsterperiode wer-
den 196 taxa gevonden. Soortenaantallen en dicht-
heden waren onderworpen aan seizoensinvloeden.
In het begin van de jaren negentig is een licht stij-
gende trend geregistreerd. Borstelwormen vormden
in het onderzoeksgebied de dominante groep. Ma-
gelona spp. was qua dichtheid de dominante soort,
maar het bestand nam af vanaf de vroege jaren
tachtig. Phyllodociden vertoonden tussen 1980 en
1990 ook een dalende trend, terwijl het aantal
Nephtys soorten in de late jaren tachtig opmerkelijk
toenam. Binnen de groep weekdieren was Fabulina
fabula de dominante soort en deze soort is sinds
1988 in dichtheid toegenomen. Dichtheid en bio-
massa van Donax vittatus is sinds 1988 belangrijk
geworden voor de gemeenschap. De aantallen am-
fipoden zijn vanaf 1988 toegenomen, met als do-
minante soorten, gedurende de hele periode, Ba-
thyporeia elegans, B. guilliamsoniana en Urothoe
poseidonis. Voor de stekelhuidige Echinocardium
cordatum zijn sinds 1989 vaker hoge dichtheid en
biomassa vastgesteld.

De totale biomassa per kwartaal vertoont sinds
1988 een significante toename (Figuur 5.25). 
Er zijn multivariaatanalyses uitgevoerd om tijdelij-
ke veranderingen vast te stellen in de gemeen-
schapsstructuur. Er kwamen duidelijke verschillen
naar voren tussen 1979/80 (extreem koude winter)
en de jaren tachtig en negentig. 

Het veranderlijke patroon van de gemeen-
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Figuur 5.24. Dichtheid en
biomassa van macrobenthos
twinspan clusters 1988-
1989. Twinspan clustering is
een methode waardoor soor-
tenassemblages worden ge-
vormd. In de kustwateren
zijn vier onderscheiden as-
semblages gevonden. Bron:
Leeuwen et al. (1994), geba-
seerd op Scheppingen &
Groenewold (1990).



schapsstructuur lijkt hoofdzakelijk het gevolg te
zijn van veranderende weersomstandigheden. Hete
zomers en stormen hebben nauwelijks invloed op
de macrofauna maar de effecten van lage winter-
temperatuur als in 1978/79 en van de zachte win-
ters sinds de late jaren tachtig lijken op de gemeen-
schap bij Norderney juist zeer groot te zijn geweest.
De gegevens suggereren dat het synergetisch effect
van zachte weersomstandigheden en eutrofiëring
vanaf 1988 toename van de totale biomassa tot
gevolg had.

Vissen
Het ondiepe kustgebied van de Waddenzee is een
belangrijk opgroeigebied voor onder andere Haring,
Wijting, Kabeljauw (Gadus morhua), Schar, Schol en
Tong. Schar, haring en kabeljauw blijven korter dan
een jaar, terwijl schol en tong gemiddeld drie jaar in
het gebied blijven voor zij zich bij de Noordzeepop-
ulatie voegen.

Zeven van de zeventien meest voorkomende vis-
soorten in de Noordzee verblijven als juvenielen
voornamelijk in kustwateren. Juveniele vissen die
de Waddenzee als opgroeigebied gebruiken, verblij-
ven ’s winters gewoonlijk in het relatief warme
kustwater. In warme zomers zoeken zij ook weer de
kustwateren op, nu omdat het relatief koel is. Geen
enkele vissoort gebruikt de kustwateren van de
Waddenzee uitsluitend als paaigebied. Vis is een
belangrijke voedselbron voor andere vissoorten, vo-
gels en zoogdieren.

Vogels en zoogdieren: overzicht van de kust-
wateren van de Noordzee

Er is uitgebreid onderzoek verricht naar zeevogels
in de Noordzee in het algemeen. De kustwateren
van de Waddenzee kregen daarbij aanvankelijk
weinig aandacht omdat navigatie in de ondiepe
wateren vlakbij de kust lastig is. Toen men zich re-

aliseerde dat deze strook voor bepaalde zeevogels
belangrijk is, nam de EU de financiering op zich van
het project Establishment of a Protected Areas
Network at Sea (EPAS), dat zich richtte op de kust-
wateren van het oostelijk deel van de Noordzee. Er
werden onderzoeken uitgevoerd naar zeevogels,
dolfijnen (Skov et al., in voorbereiding) en zeehon-
den (Leopold et al., 1997). De gezamenlijke inspan-
ningen van de medewerkers uit alle Noordzeelan-
den resulteerde in de Important Bird Area Atlas
(Skov et al., 1995) die een overzicht geeft van de
belangrijkste vogelgebieden in zee. De gegevens
over de zeevogels van het kustzoneproject zijn in de
Noordzee-atlas geïntegreerd, maar zullen ook apart
worden gepubliceerd (Skov et al., in voorbereiding).

Zeevogels 
In de zuidoostelijke kustwateren van de Noordzee
werden van de volgende soorten internationaal van
belang zijnde aantallen aangetroffen: Roodkeeldui-
ker (Gavia stellata), Parelduiker (G. arctica), Zwarte
Zee-eend (Melanitta nigra), Stormmeeuw (Larus
canus), Kleine mantelmeeuw, Grote stern (Sterna
sandvicensis) en Visdief (S. hirundo) (Skov et al.,
1995). In vergelijking tot gebieden dieper in zee be-
reiken verscheidene andere soorten ook een opmer-
kelijk hoge dichtheid in de kustzone. In de herfst
foerageren soms duizenden Jan-van-gents (Morus
bassanus) op juveniele Haring, waarvoor de kust-
wateren een opgroeigebied zijn (Leopold & Plat-
teeuw 1987). De winterdistributie van Alken (Alca
torda) is in de Noordzee beperkt tot het water vlak-
bij de kust; een smalle strook aan de Waddenzee is
van bijzonder belang. In de late zomer trekken dui-
zenden Aalscholvers naar de Waddenzee om te rui-
en en op te vetten voor de trek. Veel van deze Aal-
scholvers foerageren aan de Noordzeekant van de
eilanden. Eidereenden en Toppereenden (Aythya
marila) zoeken soms beschutting aan de Noordzee-
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Figuur 5.25. Totale bentische
biomassa per kwartaal (AF-

DW = asvrij
drooggewicht/m2) in de

kustzone van Norderney.



kust wanneer het leven in de Waddenzee moeilijk
is, zij het vanwege uitgestrekte ijsbedekking dan
wel door gebrek aan voedsel (Leopold et al., 1986,
Leopold 1993). In zulke perioden zijn soms interna-
tionaal van belang zijnde aantallen van deze twee
soorten aan de Noordzeekust te vinden.

Veel zeevogels die op de Waddenzee-eilanden
broeden, foerageren in de Noordzee. Goede voor-
beelden zijn de Grote stern en de Kleine mantel-
meeuw maar in feite maken de meeste sterns en
meeuwen van de eilanden zowel gebruik van de
Noordzee als van de Waddenzee. ‘s Winters trekken
grote aantallen meeuwen uit noordelijker broedko-
lonies naar het gebied. Daaronder vallen de Storm-
meeuw, de Zilvermeeuw en de Grote mantelmeeuw
(Larus marinus) het meest op. Regelmatig rusten
tienduizenden van deze meeuwen op de kust van
de Waddeneilanden en tijdens zware stormen zoe-
ken zij soms beschutting in de Waddenzee. Sterns
overwinteren niet in het gebied maar tienduizen-
den sterns komen op hun trek door het gebied en
zoeken er dan voedsel.

In het gebied komen, zoals is gebleken, verschei-
dene groepen vogels voor in aantallen die interna-
tionaal van belang zijn. Diverse soorten zee-eenden
profiteren van het feit dat de relatief ondiepe wa-
teren rijk zijn aan banken met tweekleppigensoor-
ten die zee-eenden tot voedsel dienen, in het bij-
zonder Afgeknotte strandschelp en Stevige strand-
schelp (Spisula solida). Ter plaatse broedende vis-
eters, meeuwen en sterns die op de Waddenzee-ei-
landen broeden en ook herfst- (Jan-van-gents, Aal-
scholvers en sterns) en wintergasten (duikers, Al-
ken) zoeken speciaal deze wateren op omdat die zo
rijk zijn aan kleine vissen. Samenvattend leven in de
kustzone van de Noordzee in elk seizoen specifieke
vogelassemblages en kan deze zone als een aparte
ecotoop worden beschouwd die niet dichter bij de
kust (Waddenzee) of verder in zee (de open Noord-
zee) voorkomt. Hoewel deze ecotoop van klaarblij-
kelijk belang is, vindt nauwelijks monitoring van
aantallen vogels op zee plaats. Er zijn wel wat
schattingen van gemiddelde aantallen aanwezige
vogels, maar trends van aantallen zijn alleen voor
de zee-eenden bekend (Nehls 1994, Leopold et al.,
1995). Naar andere vogels is nooit monitoring per
schip uitgevoerd en trends van aantallen zijn goed-
deels onbekend, al kunnen wel gemiddelde dicht-
heden in het gebied worden berekend (Camphuysen
& Leopold 1994; Stone et al., 1995). Luchtfotogra-
fisch onderzoek naar zee-eenden en andere vogels
worden in Nederland nu al een aantal jaren op ge-
regelde voet uitgevoerd (Baptist & Wolf 1993).
Transectlijnen lopen in het kustgebied langs de kust
maar detectie van bepaalde soorten, o.a. duikers en
alken is moeilijk vanuit de lucht. Daardoor is deze
aanpak voor sommige soorten minder geschikt. 

Walvisachtigen
Drie soorten walvisachtigen zijn met enige regel-
maat in het oostelijk deel van de Noordzee gesig-
naleerd. Tuimelaars kwamen (plaatselijk) veel voor,
maar tegenwoordig worden ze niet vaak meer
waargenomen (Benke & Siebert, 1992; van der Ham
et al., 1992; Kleef, 1993; Camphuysen, 1994a).
Bruinvissen komen in het gebied het meest voor,
soms met duizenden tegelijk (Camphuysen & Leo-
pold, 1993; Reijnders et al., 1995a; Leopold, 1996a;
Danielsen et al., 1996). Afgaand op zeeobservaties
zijn de aantallen aan de Nederlandse kust de laat-
ste jaren gestegen (Camphuysen, 1994a, b). ’s Zo-
mers blijven de aantallen echter laag in Nederland
(Hammond et al., 1995, 1996) terwijl zij vroeger
veel voorkwamen (Camphuysen, 1994 a, b). In de
noordelijke Waddenzee komen ze veel voor (Heide-
Jørgensen et al., 1993; Benke & Siebert, 1994;
Hammond et al., 1995) en zijn daar tegenwoordig
zelfs een toeristische trekpleister (Kremer et al.,
1990, 1994; Kremer & Maywald, 1991; Schmidt &
Hussel, 1994). De enige andere dolfijnsoort die met
enige regelmaat in de kustzone van de oostelijke
Noordzee wordt gezien is de Witsnuitdolfijn. Deze
dolfijn komt in de Noordzee het meest voor (Ham-
mond et al., 1995) en hoewel hij meestal wat verder
van de kust af wordt waargenomen (Baptist, 1987;
Baptist et al., 1990; Leopold, 1994; Hammond et al.,
1995; Northridge et al., 1996) komt deze soort
soms ook dichtbij de kust, soms in grote kuddes
(onder andere Baptist, 1992). Analyse van stran-
dingsmeldingen duiden erop dat het aantal dolfij-
nen in de wateren net buiten de kust misschien aan
het toenemen is (Bakker & Smeenk, 1987, 1990;
Smeenk & Addink, 1990; Benke & Siebert, 1994)
(zie ook paragraaf 5.12).

Zeehonden
Tot de fauna van het gebied behoren twee soorten
zeehonden: de Gewone zeehond en de Grijze zee-
hond. Beide worden gewoonlijk beschouwd als
Waddenzee-dieren, maar zij maken ook intensief
gebruik van de Noordzee. Er vindt trek plaats en
(genetische) uitwisseling met populaties bij Groot-
Brittannië, dus exemplaren van beide soorten ste-
ken regelmatig de Noordzee over (Reijnders et al.,
1995b; Swart et al., 1996). Beide soorten kwamen
in het verleden in veel grotere aantallen voor dan
tegenwoordig. De Grijze zeehond is in dit gebied
lang geleden uitgestorven maar in 1980 heeft zich
een nieuwe kolonie in de Waddenzee gevestigd
(Reijnders et al., 1995). Het aantal is sindsdien ge-
staag gestegen en op het ogenblik zijn er ruim 400
dieren in de Waddenzee (Reijnders, 1996). Er zijn in
dit gebied maar weinig onderzoeken verricht naar
de biologie van de soort en het is niet bekend in
hoeverre zij de Noordzee gebruiken. Dat gebruik
zou intensief kunnen zijn, gezien het feit dat van de
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Britse zeehonden bekend is dat zij grote afstanden
kunnen afleggen. De Gewone zeehond herstelt zich
nog van vroegere jachtdruk, chemische verontreini-
ging en een recente virusepidemie. het totale aan-
tal gewone zeehonden in de Waddenzee was in
1998 ongeveer 14 000, nog altijd ruim beneden het
voor het verleden geschatte aantal van 37 000
(Reijnders, 1992, 1996; Reijnders et al., 1995).
’s Winters, als de voedselomstandigheden in de
Waddenzee achteruitgaan, volgen de zeehonden de
vissen naar de Noordzee om voedsel te zoeken. De
meeste zeehonden rusten op plaatsen in zee, of
zelfs op ijsschotsen (Leopold, 1996b), en op het ei-
landje Düne bij Helgoland. In midwinter bevinden
zich te allen tijde ruim 2000 gewone zeehonden in
de kustwateren van de Noordzee, zodat die wateren
een belangrijk deel van hun habitat vormen (Leo-
pold et al., 1997).

Behalve de twee lokale soorten zijn in de oostelijke
Noordzee verscheidene arctische soorten waarge-
nomen. Twee soorten zijn in de afgelopen jaren op-
vallend vaak gesignaleerd, om verschillende rede-
nen. De Kleine zeehond (Phoca hispida ) en onvol-
wassen Zadelrob (Phoca groenlandica) zijn moeilijk
te onderscheiden van de Gewone zeehond en zijn
daarom vroeger waarschijnlijk vaak over het hoofd
gezien. De recente toename van het aantal obser-
vaties van de Kleine Zeehond wordt derhalve toe-
geschreven aan toegenomen observatie-inspanning
en de activiteiten van opvangcentra voor zeehon-
den (van Bree et al., 1992). Het gestegen aantal
Zadelrobben heeft daarnaast ook te maken met
voedseltekorten in hun arctische thuiswateren, die
tot massale invasie van deze soort heeft geleid aan
de Noorse westkust (van Bree et al., 1994).
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