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Samenvatting
Kader van het rapport

Rijkswaterstaat voert een groot aanta l activ ite iten uit in de 
Noordzeekustzone, die mogelijk behoren te w orden getoetst aan de 
Europese Vogelrichtlijn (richtlijn 79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn 
(richtlijn 92/43/EEG). De Vogel- en Habitatrichtlijn hebben ais doei 
belangrijke habitats en soorten in Europa te beschermen. De richtlijn is 
nog m aar kortgeleden in werking getreden en wordt daarom  nog niet 
vanzelfsprekend m eegenom en in de besluitvorming en 
vergunningverleningprocedures. Dit rapport kan worden beschouwd 
ais een eerste verkenning van de consequenties die de Vogel- en 
Habitatrichtlijn kunnen hebben op zandsuppleties. Ais concree t 
voorbeeld is de gep lande vooroeversuppleties op  Texel in het voorjaar 
van 2002 aan de richtlijnen getoetst:.

ínhoud van het rapport

Naast de toetsing van de vooroeversuppleties op  Texel aan de Vogel
en Habitatrichtlijn en de vereisten die deze Richtlijnen stellen aan de 
evaluatie van ecologische effecten, worden in dit rapport ook de 
ecologische e ffecten van zandsuppleties beschreven. Hierbij is gebruik 
gem aakt van literatuur en expert judgem ent. Vervolgens is nagegaan 
in hoeverre genoem de e ffecten ook daadwerkelijk relevant zijn en of er 
manieren zijn w aarop  e ffecten kunnen worden verm inderd.

Toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn

Zandsuppleties m oeten worden getoetst aan de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, om dat er mogelijk negatieve e ffecten  zijn voor 
bescherm de geb ieden of soorten. Dit ge ld t ook voor de 
vooroeversuppleties op  Texel, die plaatsvinden in het 
Vogelrichtlijngebied W addeneilanden /  Noordzeekustzone /
Breebaard. G econcludeerd m oet echter worden, d a t er op  dit 
m om ent onvo ldoende informatie beschikbaar is om een ‘passende 
beoorde ling ’ in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen 
maken. De beschikbare informatie blijkt slechts kwalitatief en te 
a lgem een van aard te zijn, terwijl juist locatie- en tijdspecifieke 
informatie vereist is voor individuele zandsuppletieprojecten. Bovendien 
ontbreken een voor de passende beoordeling vereiste 
instandhoudingsdoelstellingen en de beschrijving van de natuurlijke 
kenmerken van het betre ffende gebied.

Zandsuppleties zijn echter nodig in het kader van de kustverdediging en 
zijn daarom  van ‘groot openbaar b e lang ’ . In zo'n geval kunnen 
projecten, ondanks significante negatieve effecten, toch doorgang 
vinden, m aar alleen mét com pensatie en bij afwezigheid van 
alternatieven m et m inder nadelige ecologische e ffecten. Deze 
conclusie kan echter alleen worden getrokken na uitvoering van een 
passende beoordeling.

Ecologische effecten van zandsuppleties

De verschillende zandsuppletiem ethoden kunnen een aanta l nadelige 
ecologische e ffecten hebben. Tai van deze e ffecten  worden in de 
literatuur kwalitatief beschreven, m aar er w ordt ook veel tegenstrijdige
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informatie gevonden. Een aanta l negatieve e ffecten  verdient de 
aandach t. Ten eerste sterven (alle) bodem dieren doorzandbedekking. 
Deze bodem dieren dienen ais voedselbron voor vissen en vogels. Met 
nam e wordt gedach t aan de verm indering van de 
voedselbeschikbaarheid voor duikeenden ais de Eidereend en de 
Zwarte zee-eend door bedekking van schelpdierbanken en verder voor 
strandvogels ais de Drieteenstrandloper. Daarnaast worden schuwe 
zeevogels mogelijk verstoord door de werkzaam heden zelf. Enige 
andere negatieve e ffecten die in dit rapport worden beschreven, lijken 
onwaarschijnlijk, m aar kunnen niet geheel door harde, kwantitatieve 
gegevens worden weerlegd.

Aanbevelingen

Met het niet beschikbaar zijn van een passende beoordeling loopt 
Rijkswaterstaat een zeker juridisch risico. Daarom w ordt aanbevolen 
aanvullend onderzoek te verrichten. In ieder geval zal moeten worden 
geïnventariseerd welke soorten aanwezig zijn in het suppletiegebied en 
hoe streng deze soorten w orden bescherm d door de verschillende 
w etten en richtlijnen. Met nam e wordt gedach t aan vogeltellingen 
voor, tijdens en na suppleties. Daarnaast is het raadzaam  te 
onderzoeken w a t het gecom bineerde  e ffect is van de zandsuppleties 
langs de hele Noordzeekustlijn. Effecten van een enkele zandsuppletie 
moeten in relatie to t andere suppleties worden geëvalueerd. 
Aanvullend zou ook rekening gehouden kunnen worden met andere 
activ ite iten die e ffecten  hebben op  voedselbeschikbaarheid, zoals de 
schelpdiervisserij, en het geheel in relatie tot het to ta le  voedselaanbod 
van de zeevogels. Om geen onvoorziene e ffecten  over het hoofd te 
zien is het verstandig om aanvullende onderzoeksgegevens te 
verzamelen om ook deze e ffecten van zandsuppleties te kunnen 
vaststellen. Dit zou niet alleen recht doen aan het voorzorgsbeginsel, 
het d raag t bovendien bij aan de a lgem ene ecologische kennis van de 
onderw aterbodem  in de Noordzeekustzone. Dergelijke kennis kan 
opnieuw worden ingezet bij de evaluatie van andere projecten die 
worden uitgevoerd in de Noordzee (zoals bijvoorbeeld 
w indm olenparken).
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1 Inleiding
1.1 Kader

Nederland is druk doende m et de im plem entatie van Europese Vogel
en Habitatrichtlijn (VR/HR). Recentelijk is daa r de Kaderrichtlijn Water bij 
gekomen. Deze richtlijnen hebben ais doei een ecologisch goede 
natuur- en waterkwalite it te bereiken.
De Vogel- en Habitatrichtlijn doen da t door belangrijke gebieden aan 
te wijzen ais Speciale Beschermingszones en buiten deze zones door 
bescherm ing van bepaa lde  prioritaire soorten en habitats. Activiteiten 
die ecologische e ffecten kunnen hebben op  die gebieden en /o f 
soorten en /o f habitats, dienen zorgvuldig te worden a fgew ogen. Deze 
afw eging d ient elk bevoegd gezag (dus ook Rijkswaterstaat) zelf te 
verzorgen. Bovendien zal volgens een concept-wetsvoorstel (versie van 
16-5-01) to t wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998, 
Rijkswaterstaat en andere bestuursorganen, ook in de toekomst, bij 
vergunningverlening gehouden blijven om deze afw eging te maken.

Voor de KaderRichtlijnWater (KRW) dient Nederland ecologische en 
waterkwaliteitdoelstellingen vast te stellen. Daarnaast zullen de 
e ffecten van menselijke activ ite iten op de toestand van de wateren in 
beeld m oeten worden gebracht.

Rijkswaterstaat voert onder meer het beheer van de rijkswateren en is 
verantwoordelijk voor de veiligheid van het land tegen overstromen. 
Activite iten die in da t kader worden uitgevoerd, zullen in het licht van 
bovenstaande Europese richtlijnen m oeten worden bekeken. Zowel 
voor een toetsing van deze activ ite iten aan de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, alswel voor het bepalen van de ecologische toestand in 
het kader van de KRW, is kennis over ecologische e ffecten  van de 
activ ite it onontbeerlijk.

Een voorbeeld van bovengenoem de activ ite iten is de  uitvoering van 
zandsuppleties, die zowel op het strand ais op de vooroever kunnen 
plaatsvinden. In 1990 heeft de overheid besloten om de kustlijn te 
handhaven op de plaats w aar deze toen lag (de basiskustlijn). Ais de 
basiskustlijn door voortschrijdende erosie dreigt te worden 
overschreden, worden er zonodig tijdig m aatregelen genom en. In de 
praktijk betekent dit het uitvoeren van een zandsuppletie. Tot voor kort 
w erden voornamelijk strandsuppleties uitgevoerd. De laatste jaren 
worden steeds vaker vooroeversuppleties uitgevoerd.

1.2 Doelstelling

Rijkswaterstaat is verplicht haar activ ite iten te toetsen aan de VR/HR. 
Om da t te kunnen doen is kennis nodig van de ecologische e ffecten 
van haar activ ite iten. Dit rapport onderzoekt in hoe verre er vo ldoende 
bekend is om trent de ecologische e ffecten  van zandsuppleties om de 
vereiste toetsing te kunnen uitvoeren. Ais concree t voorbeeld wordt 
een specifieke suppletie -  een vooroeversuppletie op  Texel -  getoetst 
aan de VR/HR.

Ten tw eede beschrijft dit rapport de ecologische e ffecten van twee 
verschillende vormen van zandsuppleties (strand- en
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vooroeversuppleties) en w ordt deze kennis toegepast bij de  toetsing 
aan de Vogel- en Habitatrichtlijn van het bovenstaande 
praktijkvoorbeeld bij Texel.

1.3 Werkwijze en opbouw rapport

In dit rapport w ordt een overzicht gegeven van verschillende vormen 
van zandsuppleties en de bekende en veronderstelde ecologische 
e ffecten hiervan. Hiervoor is een effectke ten opgesteld, welke is 
ingevuld door m iddel van een literatuurstudie. De leem ten in kennis zijn 
zoveel mogelijk aangevuld met expert judgem ent. Hiervoor zijn diverse 
specialisten geïnterviewd.
Tevens is aan de hand van het praktijkvoorbeeld bij Texel een 
voorlopige toetsing uitgevoerd door een juridisch adviesbureau, 
waarbij is aangegeven welke informatie m oet worden verzameld voor 
de uiteindelijke toetsing.
Verder worden de mogelijkheden voor m itigatie besproken. Tot slot 
worden aanbevelingen gedaan  voor vervolgonderzoek.

1.4 Dankwoord

Deze studie is in samenwerking met Directie Noord-Holland uitgevoerd. 
Arjen van der Veer en M arco Witte verzorgden de benod igde  
gegevens met betrekking to t de gep lande  suppletie bij Texel. J. van 
Grondelle en Richard Harmens brachten w aardevolle  praktijkkennis in. 
Jelmer Cleveringa, Ruud Spanhoff, Bart Komman en Karei Essink van het 
Rijksinstituut voor Kust en Zee, Mardik Leopold van Alterra en Maud 
Dupont van Tonnaer brachten inhoudelijke vakkennis in.
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2 Europese richtlijnen
2.1 Kaderrichtlijn Water

Op 22 decem ber 2000 is de Europese Kaderrichtlijn W ater (KRW) binnen 
de gehele Europese Gem eenschap van kracht geworden. De 
Kaderrichtlijn heeft to t doei de  aquatische ecosystemen en 
waterafhankelijke terrestrische natuur voor achteru itgang te behoeden, 
te beschermen en te verbeteren (art.¡keli van de kaderrichtlijn). 
Daartoe dienen de lidstaten m aatrege lenprogram m a’s op te stellen, 
o pd a t alle oppervlaktewateren en grondw aterlicham en een 
zogeheten goede toestand bereiken. Verder m oeten de bescherm de 
geb ieden (waaronder Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) voldoen aan 
de betre ffende normen en doelstellingen. Voor de kustwateren wordt 
voor de chemische doelstellingen een strook langs de kust to t 12 
zeemijlen gehanteerd en voor de ecologische doelstellingen to t 1 
zeemijl. De ecologische doelstellingen (voorzover niet gedekt door 
Vogel- en Habitatrichtlijn) in de kustwateren m oeten worden 
beschreven aan de hand van de zogenaam de kwaliteitselementen: 
fytoplankton, m acroalgen, angiospermen en m acro fauna (Van Ruiten 
e ta / “ 2001).
Rijkswaterstaat is bezig met de im plem entatie van de KRW. Zolang de 
im plem entatie nog niet is voltooid, is een goede  toestand van onze 
kustwateren officieel nog niet vastgesteld. Ais gevolg daarvan zijn de 
ecologische doelstellingen ook niet beschreven, aangezien deze 
volgens de KRW voortvloeien uit de ‘goede  toestand ’ .
Ter voorbereid ing op de im plem entatie van de KRW en ten behoeve 
van de definiëring van doelstellingen, is inzicht in ecologische e ffecten 
van activ ite iten in de kustzone, zoals zandsuppleties, onontbeerlijk.
Daar w aar het geb ied valt onder bijzondere bescherming (zoals Vogel
en Habitatrichtlijngebied) gelden de doelstellingen van deze 
oescherming. Het gep lande suppletiegebied bij Texel valt geheel 
binnen de  grenzen van een Vogelrichtlijngebied. Derhalve volgt de 
KRW voor dit geb ied de kwaliteitsdoelstellingen van de Vogelrichtlijn.

2.2 Vogel- en Habitatrichtlijn

2.2.1 Relevante artikelen uit de Habitatrichtlijn
Art. 6 lid 3 en 4 HR hebben betrekking op specifieke bescherming van 
SBZ-V/H

Art. 6 lid 3 HR: Voor elk plan of pro ject da t niet d irect verband houdt 
m et of nodig is voor het beheer van het geb ied , m aar afzonderlijk 
of in com binatie  met andere plannen of pro jecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, w ordt een passende 
beoordeling gem aakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van da t gebied. 
Gelet op de conclusies van de beoordeling van het geb ied en 
onder voorbehoud van het bepaa lde  in lid 4, geven de bevoegde 
nationale instanties slechts toestemming voor da t plan of project 
nadat zij de  zekerheid hebben verkregen da t het de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken geb ied niet zal aantasten en nadat 
zij in voorkomen geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

Zandsuppleties en Europese richtlijnen 8



Art 6 lid 4 HR: Indien een plan of project, ondanks negatieve 
conclusies van de beoordeling van de gevolgen van het gebied, 
bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dw ingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of econom ische aard, toch  m oet worden gerealiseerd, 
neem t de Lid-staat alle nodige com penserende m aatregelen om 
te w aarborgen da t de a lgehele sam enhang van natura 2000 
bew aard blijft. De Lid-staat stelt de Commissie op de hoogte van 
de genom en com penserende m aatregelen. W anneer het 
betrokken geb ied een geb ied met een prioritair type hab ita t en /o f 
een prioritaire soort is, kunnen alleen argum enten die verband 
houden m et de menselijke gezondheid, de openbare  veiligheid of 
met voor het milieu wezenlijk gunstige e ffecten  dan wel, na advies 
van de Commissie, andere dw ingende redenen van groot 
openbaar belang worden aangew end.

Art 12 tot en met 15 HR: verboden ten aanzien van in de bijlagen 
genoem de soorten

De Vogelrichtlijn van de Europese Commissie (richtlijn 79/409/EEG) 
heeft ais doei vogels en lee fgeb ieden van vogels te beschermen. 
Daartoe bevat de richtlijn specifieke verboden en geboden ten 
aanzien van individuele vogels, hun nesten en eieren. Belangrijker is de 
verplichting aan Lidstaten om bescherm ingsgebieden aan te wijzen.
De Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG) is in eerste instantie gericht op de 
instandhouding van bijzondere habitats en beschermt daarnaast 
zeldzame planten en dieren, anders dan vogels. De doelstelling van de 
Vogel- en Habitatrichtlijn is daarm ee tweeledig : enerzijds verplicht de 
richtlijn de aanwijzing en bescherming van speciale 
bescherm ingsgebieden (gebiedsbescherm ing ), anderzijds worden 
verboden en geboden voor specifieke soorten gedefin ieerd 
(.soortsbescherming). Aangewezen bescherm ingsgebieden m oeten 
samen een groot Europees ecologisch netwerk gaan  vormen, da t 
Natura 2000 wordt genoem d.

2.2.2 Aangewezen beschermingsgebieden
Beschermingsgebieden (SBZ's1) worden aangewezen volgens een 
aanta l (vogelkundige) selectiecriteria. In het kader van de Vogelrichtlijn 
zijn in Nederland 79 Vogelrichtlijnbescherm ingsgebieden aangew ezen2 
(zie figuur 2.1 ). Voor deze gebieden ge ld t ingevolge de Vogelrichtlijn 
het toetsingskader van de Habitatrichtlijn. Daarnaast zijn in het kader 
van de Habitatrichtlijn 76 Habitatrichtlijn-bescherm ingsgebieden

1 SBZ: Speciale Beschermingszone (SPA = Special Protection Area). SBZ-V: 
beschermingsgebied in het kader van de Vogelrichtlijn: SBZ-H: beschermingsgebied in het 
kader van de Habitatrichtlijn.
2 Nederland heeft vanaf 1986 stapsgewijs gebieden aangewezen, maar slaagde er in 
eerste instantie niet in alle in aanmerking komende gebieden aan te wijzen. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een uitspraak in 1998 door het Hof van Justitie EG dat Nederland de 
verplichtingen voortvloeiend uit de Vogelrichtlijn onvoldoende is nagekomen. Onder 
dreiging van een dwangsom heeft LNV na zorgvuldige afweging nog 49 gebieden heeft 
voorgedragen. De Ministerraad is op vrijdag 28 januari 2000 akkoord gegaan met de 
aanwijzing van in totaal 79 speciale beschermingszones in het kader van de Europese 
Vogelrichtlijn, waarvan een aantal tevens werden aangemeld voor de Wetlands- 
Conventie. Hiermee heeft Nederland voldaan aan de verplichting tot aanwijzing van 
voldoende gebieden.
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aangew ezen3 (zie figuur 2.2). Deze geb ieden liggen nog ter 
beoordeling bij de Europese Commissie en worden op dit m om ent 
alleen beschermd door het voorzorgsbeginsel (Dupont, 2001). Aan de 
Nederlandse kust zijn twee aaneengesloten SBZ-V geb ieden relevant: 
de W addeneilanden /  Noordzeekust /  Breebaard en de Voordelta. De 
Habitatrichtlijn verm eldt tevens een groot aanta l du ingebieden (zie 
figuur 2.2).
De Vogel- en Habitatrichtlijn dienen volledig geïm plem enteerd te 
worden in de nationale wetgeving. Dit is nog slechts gedeeltelijk 
gebeurd. In de Natuurbeschermingswet (Nbw) zijn vo ldoende regels 
ingebouw d om te voldoen aan de beide richtlijnen. In beschermings
geb ieden die tevens zijn aangewezen ais nationaal park, kan daarom  
nu aan de Natuurbeschermingswet worden getoetst en komen 
daarm ee de Vogel- en Habitatrichtlijn te vervallen. In geb ieden w aar 
de Nbw niet geldt, m aar die wel zijn aangewezen ais SPA, zal nog 
steeds rechtstreeks aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn moeten 
worden getoetst.

3 In decem ber 1996 en juli 1998 heeft Nederland een lijst van in totaal 76 gebieden met 
kaarten en beschrijvingen aangemeld bij de Europese Commissie, die volgens Nederland 
in aanmerking komen ais SBZ in de zin van de Habitatrichtlijn. In juni 2000 is de begrenzing 
van de reeds aangemelde SBZ Voordelta aangepast. De Europese Commissie beoordeelt 
of de aangemelde SBZ's voldoende goed zijn verspreid en deze de ecologische 
doelstellingen goed vertegenwoordigen. Verwacht wordt da t op zijn vroegst in 2002 de 
definitieve vaststelling van de lijst van Habitatrichtlijngebieden verschijnt en de gebieden 
op de communautaire lijst worden geplaatst. Daarna zullen binnen enkele jaren de SBZ’s 
worden aangewezen (RIKZ, 2001).
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Figuur 1. Speciale beschermingsgebieden in het kader van de Vogelrichtlijn (SBZ-V)
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Figuur 1. Speciale beschermingsgebieden in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-

Projecten die mogelijk negatieve e ffecten  hebben op bescherm de 
geb ieden of op soorten of op habitats m oeten nader worden 
onderzocht4. Projecten met negatieve e ffecten w orden niet 
autom atisch door de rechter verboden. De Vogel- en Habitatrichtlijn 
spreekt van ‘significante e ffe c te n ’ (art.6 lid 3 HR). Om te beoordelen of 
een e ffect voor een soort significant is, kan bijvoorbeeld worden 
nagegaan of een soort perm anent wordt aangetast of da t er sprake is 
van een bepaa lde  herstelperiode. Worden soorten daadwerkelijk in 
hun voortbestaan bedreigd? Aantasting m oet in dit kader ook in 
internationaal verband w orden gezien (bijvoorbeeld jurisprudentie over 
arrest Korenwolf in grensoverschrijdend bedrijventerrein, die veel 
abundanter was in buurland.

4 In de nota ‘EU Vogel- en Habitatrichtlijn. Consequenties voor Rijkswaterstaat' wordt het 
toetsingsproces beschreven aan de hand van een beslisboom (RIKZ, 2001).
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De Vogel- en Habitatrichtlijn heeft d a a rn a a s t1exferne werking’ , da t wil 
zeggen da t ook projecten die niet in een besclñerrñlñgsgebiecl zelf 
plaatsvinden, m aar daa r wel aan grenzen en daardoo r indirect 
e ffecten kunnen hebben, behoren te w orden getoetst aan de Vogel
en Habitatrichtlijn (Dupont, 2001). Bij de  toetsing ge ld t om gekeerde 
bewijsvoering: de  initiatiefnemer is verplicht aan te tonen da t er géén 
negatieve e ffecten optreden. Voor die tijd kan het pro ject niet 
doorgaan.
Beide richtlijnen lijken in sommige gevallen vergaande juridische 
consequenties te hebben. Recente Nederlandse projecten, waarbij de 
Vogel- en Habitatrichtlijn een belangrijke rol spelen, zijn de 
proefboringen op  de W addenzee en de aanleg van Rijksweg A73 
Heerlen. De Vogel- en Habitatrichtlijn kennen ech ter een aanta l 
voorwaarden w aaronder belangrijke pro jecten toch  kunnen doorgaan, 
ondanks te verwachten negatieve effecten. Dit is bijvoorbeeld ‘om 
redenen van groot openbaar be lang ’, meestal in com binatie  met 
m itigatie- of com pensatieverplichtingen.

In de toetsing wordt beoordeeld welke e ffecten er worden verw acht 
en in welke m ate die de natuurlijke kenmerken van het betreffende 
bescherm ingsgebied aantasten. Om een dergelijke beoordeling te 
kunnen maken is een gebiedsbeschrijving nodig per SBZ, waarin de 
natuurlijke kenmerken van het geb ied zijn beschreven, evenals een 
instandhoudings-doelstelling en een inventarisatie van het voorkomen 
van soorten (wel/niet prioritair, en op  welke lijst). Een dergelijke 
beschrijving is beschikbaar in de vorm van de ‘Nota van Toelichting bij 
de aanwijzing van de W addeneilanden  /  Noordzeekust /  Breebaard ais 
speciale beschermingszone’ en w ordt uitgeschreven in hoofdstuk 3 
onder het kopje ‘biologische beschrijving'. Dergelijke beschrijvingen zijn 
ook beschikbaar voor andere Vogelrichtlijngebieden (Ministerie van 
LNV, 2001a)5.

Voor soorten genoem d in de Vogel- en Habitatrichtlijn gelden 
verschillende beschermingsregimes, opgenom en in de bijlagen van de 
richtlijnen. Voor soorten geplaatst op  de VR bijlage I of op de HR bijlage 
II ge ld t bescherming indien aangetro ffen in een SBZ. Voor soorten 
geplaatst op de VR bijlage III of de HR bijlage IV ge ld f bescherming 
ongeach t plaats van aantreffen. Er wordt ook onderscheid gem aakt 
tussen wel of niet prioritaire soorten.
Naast soortbescherming beschrijft de  HR in bijlage I ook te beschermen 
habitattypes. In tabel 2.1 is een kort overzicht van bescherm de 
gebieden en soorten in de Nederlandse kustzones opgenom en. Voor 
verdere informatie wordt verwezen naar de literatuur (o.a. Ministerie 
van LNV, 1999; RIKZ, 2001). Volledige wetsteksten kunnen worden 
gevonden op

■— -i-^h ttpV /w w w . europa, eu.int/com m /environm ent/nature/leg is.h tm

5 Ook in de ‘Nota van Antwoord Vogelrichtlijn’ (Ministerie van LNV, 2001b) zijn opmerkingen 
ten aanzien van specifieke gebieden opgenomen. De nota’s bevatten geen expliciete 
instandhoudingsdoelstelling.
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Tabel 1. Overzicht Vogel- en Habitatsoorten en gebieden n de kustgebieden van Nederland.
' vet zijn soorten waarvoor gebied 1% drempel overschrijdt of waan/oor gebied bij top5 hoort, voor de andere soorten is het gebied 
relevant, maar overschrijdt niet de drempel (bron: Ministerie van LNV, 2000a).

Kustgebieden beschermd door de VR/HR Soorten 1 beschermd door de Voaelrichtliin in aebied 39
Voaelrichtliin Roodkeelduiker Velduil
26. Waddenzee Parelduiker Bruine kiekendief
34. Lauwersmeer Eidereend Dwergstern
39. Waddeneilanden/Noordzeekust/Breebaard Zwarte zeeëend Roodborsttapuit
71. Voordelta Toppereend Tapuit

Drieteenstrandloper Slechtvalk
Habitatrichtliin Rosse grutto Kluut
Duinen Den Helder-Callantsoog Zilverplevier Aalscholver
Duinen van Schoorl en Bergen Bonte strandloper Bergeend
Duinen Zwanenwater Kanoetstrandloper Middelste zaagbek
Noordhollands Duinreservaat Visdief Grote zaagbek
Kennemerduinen en Amsterdamse Waterleidingduinen, Grote stern Scholekster

waarvan Zuid-Kennemerland Nationaal Park Dwergstern Wulp
Kop van Goeree Lepelaar Bontbekplevier
Kop van Schouwen Kleine mantelmeeuw Steenloper
Voordelta
Verdronken Land van Saeftinge
W addenzeegebied waarvan Schiermonnikoog en Texelsche 
Duinen Nationaal Park

Blauwe kiekendief Strandplevier

Zandsuppleties en Europese richtlijnen 14



3 Beschrijving van het kustsysteem

De beschrijving van het kustsysteem komt voor het biologische deel uit 
de  Nota van Toelichting bij de aanwijzing van W addeneilanden /  
Noordzeekustzone /  Breebaard ais speciale beschermingszone 
(Ministerie van LNV, 2000a). Het morfologische deel is overgenom en uit 
het Basisrapport Zandige Kust (TAW, 1995).

Het bescherm de Noordzeekustzone strekt zich uit van de kust van 
Petten tot aan de Duitse grens. Het geb ied bestaat uit kustwateren, 
ondiepten en enkele zandbanken en is vooral van belang voor 
meeuwen, sterns, zeeduikers en zee-eenden. Bestaande bebouw ing en 
jachthavens maken geen deel uit van de SBZ. De grens aan de 
Noordzeezijde valt samen met de drie mijlengrens zoals die wordt 
gehanteerd in het trilaterale samenwerkingsgebied W addenzee 
(Nederland, Duitsland, Denemarken). Deze drie mijlsgrens valt g lobaa l 
samen met de 15 m eter dieptelijn.

3.1 Biologische beschrijving

De Noordzeekustzone kwalificeert zich ais speciale beschermingszone 
vanw ege het voorkomen van drem peloverschrijdende aantallen van 
Roodkeelduiker, Toppereend, Eidereend, Zwarte zee-eend, Zilverplevier, 
Kanoetstrandloper, Drieteenstrandloper, Bonte strandloper en Rosse 
grutto die het geb ied benutten ais ruigebied, voedselgebied, 
overwinteringsgebied en /o f rustplaats. Het geb ied w ordt hierdoor 
aangem erkt ais w atergeb ied  van internationale betekenis zoals 
bedoe ld  in de Wetlands conventie (criterium 5 en 6).
Het geb ied ais geheel vormt het leefgeb ied van een aanta l in art. 4 VR 
bedoe lde  vogelsoorten en fungeert tevens ais broed-, rui-, 
overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone van andere 
trekvogelsoorten. Het geb ied  behoort tot één van de vijf belangrijkste 
gebieden voor Roodkeelduiker en Parelduiker in Nederland.

Andere soorten van Bijlage I VR waarvoor het geb ied van betekenis is, 
zijn Slechtvalk en Kluut (n iet-broedende vogels). Andere trekkende 
vogelsoorten w aarvoor het geb ied  van betekenis is ais 
overwinteringsgebied en /o f rustplaats zijn: Aalscholver, Bergeend, 
Middelste zaagbek, Grote zaagbek. Scholekster, Wulp, Bontbekplevier 
en Steenloper. De stranden van de eilanden zijn verder van belang ais 
broedgeb ied  voor Bontbekplevier en Strandplevier (trekvogels 
opgenom en in de nationale lijst van met uitroeiing bedre igde of 
speciaal gevaar lopende soorten). De bio topen van deze vogels 
hebben m ede de begrenzing van dit geb ied  bepaa ld .

Zwarte zee-eend, Eidereend en Toppereend komen in verspreide 
concentraties in het geb ied voor, afhankelijk van het voedselaanbod 
(met nam e de in banken voorkom ende Halfgeknotte strandschelp 
Spisula subtruncata). W aarnem ingen van grote aanta llen Zwarte zee- 
eenden in de zom erm aanden wijzen op een functie ais ruiplaats. 
Roodkeelduiker en Parelduiker, doortrekkers en wintergasten in het 
gebied, worden verspreid op zee in de gehele kustzone waargenom en. 
Hun aantallen worden tijdens tellingen sterk onderschat door hun 
verspreide levenswijze. De Middelste zaagbek verblijft meestal vlak
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onder de kust (vooral bij Texel). Zowel tijdens het broedselzoen ais 
daarbuiten Is de Noordzeekustzone voedselgebled voor Aalscholver, 
Grote stern en Visdief. In het broedselzoen zijn be lde stemsoorten vooral 
afkomstig uit de grote broedkolonles op het eiland Griend In de 
W addenzee (verder op De Schorren, Schiermonnikoog, Rottumerplaat)
. De In het geb ied gelegen zandplaten en stranden zijn rustplaats voor 
de be ide stemsoorten en rustplaats en voedselgebled voor diverse 
soorten steltlopers, die plaatselijk binnen het gebied, m aar vooral ook In 
het getljdengeb ied van de W addenzee, foerageren (Kluut, Scholekster, 
Zilverplevier, Rosse grutto, Wulp, Kanoetstrandloper, Bonte strandloper). 
Deze stranden en p laten vormen soms ook een uitwijkplaats voor 
overtljende steltlopers uit de W addenzee. De Slechtvalk wordt meestal 
vastgesteld In de om geving van concentraties steltlopers. De 
Drieteenstrandloper, en op Vlieland ook de Steenloper, Is aan de 
stranden gebonden. Strandvlakten en plekken m et primaire 
duinvorm ing op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog worden 
verder door Bontbekplevier en Strandplevier ais nestplaats gebruikt.

3.2 Morfologische beschrijving

In het Nederlandse kustgebied zijn drie reg io ’s te onderscheiden, 
waartussen grote morfologische verschillen bestaan:

1. de Deltakust, gekenmerkt door schiereilanden die door 
estuaria en zeearmen van elkaar worden (werden) 
gescheiden. De Deltakust wordt hier verder niet beschreven;

2. de Hollandse kust, gekenmerkt door een vrijwel 
aaneengesloten duingebied zonder aanwezigheid van 
zeegaten, zeearmen of eilanden;

3. de Waddenkust, gekenm erkt door een reeks barrlère- 
ellanden die door zeegaten van elkaar worden gescheiden 
en uitgestrekte w adden  die tussen de eilanden en het 
vasteland liggen.

De Hollandse kust
Door het ontbreken van zeearmen en zeegaten Is de morfologie van 
de kust tussen Hoek van Holland en Den Helder (de zogenaam de 
‘schone kust') m inder gecom pliceerd , dan die van de Deltakust. Vooral 
het getij speelt een m inder belangrijke rol.
Onder andere door de licht gebogen, holle vorm van de kustlijn, treden 
(geringe) gradiënten In het zandtransport langs de kust op. Dit Is 
voornamelijk het gevolg van de In de langsrlchtlng voorkom ende 
variaties In de door golven opgew ekte  brandingsstroom. Door de 
Invloed van het getij bij Den Helder en de invloed van golven, die langs 
de gehele Hollandse kust sterk m erkbaar is, zandt het middelste 
gedee lte  aan en eroderen de uiteinden.
Langs het grootste gedee lte  van de Hollandse kust komen 
brandingsruggen (of brekerbanken) voor. Deze brandlngsruggen zijn 
voortdurend In beweging, waarbij met nam e tijdens stormperioden 
grote verplaatsingen optreden.

De W addenkust
De morfologie van de Waddenkust Is In sommige opzichten te 
vergelijken m et de morfologie van de Deltakust. Aan de zeezijde van 
de zeegaten heeft zich eenzelfde systeem van ebgeulen en 
vloedgeulen gevorm d en er zijn eveneens buitendelta 's aanwezig.
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Bij de  zeegaten vertoont de instroming tijdens vloed een 
stromingsbeeld da t lijkt op de da t van de uitstroming tijdens eb.
Daarom vormt zich aan de binnenzijde van de  zeegaten vaan een 
soortgelijk systeem van geulen en p laten ais aan de zeezijde 
(binnendelta).
Door het resulterende, noordoostwaarts gerichte zandtransport 
verplaatsen de banken en geulen zich binnen de buitendelta 's van 
zuidwest naar noordoost (voornamelijk ais gevolg van de getijgedreven 
stromingen). Het meest opmerkelijk is dit verschijnsel aan de zuidwest- 
punt van Texel. Een gedee lte  van de Noorderhaaks, de Razende Bol, 
verheelt zich op geztte tijden met de kust (cyclische verheling). Er is dan 
‘opeens’ sprake van een grote landaanwinst..

3.2.1 Morfologische zones binnen het kustprofiel
In een willekeurig kustprofiel van de zandige kust kunnen over het 
a lgem een vier morfologische zones worden onderscheiden:

1. zeebodem ;
2. vooroever;
3. strand;
4. duinen.

A d 1. en 2. zeebodem  en vooroever
In het a lgem een wordt aangenom en da t de  processen zeewaarts van 
de NAP -20 m lijn geen rechtstreekse invloed hebben op  de 
kustontwikkeling.
Hellingsverschillen geven de overgang van de zeebodem  naar de 
vooroever aan. De zeebodem  is relatief vlak (bodemhelling circa 
1:1000) ten opzichte van de vooroever (bodemhelling c irca 1:100 à 
1:200 ).

In de kustprofielen van de Delta- en Waddenkust zijn het strand en de 
duinen duidelijk te onderscheiden. De grote invloed van het getij komt 
in deze kustgebieden vooral tot uiting in de vorm van het zeewaarts 
van het strand gelegen deel van het strandprofiel; de bodem ligg ing 
heeft door de vorming van piten, banken en geulen een zeer grillig 
verloop. De grillige bodem topogra fie  bemoeilijkt op  deze plaatsen het 
maken van onderscheid tussen vooroever en zeebodem .

A d 3. strand
Het strand is de zone tussen de vooroever en de duinvoet; de 
zeewaartse begrenzing w ordt gevorm d door de gem idde lde 
laagwaterlijn, de  landwaartse begrenzing w ordt gevorm d door de 
duinvoet (het punt w aar het flauwe strand overgaat in het steile 
duinbeloop).
Het deel tussen de gem idde lde laagwaterlijn (GLW) en de gem idde lde 
hoogwaterlijn (GHW) wordt het natte strand genoem d; het deel tussen 
de gem idde lde hoogwaterlijn en de duinvoet het droge strand. De 
helling van het natte strand is veel flauwer dan de helling van het droge 
strand.

A d 4. duinen
Het duingebied langs de Nederlandse kust varieert van een smalle 
duinenregel met een breedte van enkele tientallen meters, zoals 
bijvoorbeeld bij Monster, tot een geb ied  da t zich heeft uitgebreid tot 
een breedte van meer dan 4 km, zoals bijvoorbeeld bij Haarlem en 
Schoorl. In het duingebied komen één of meer langgerekte duinen of 
duinregels voor, die veelal dwars op de overheersende windrichting zijn
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georiënteerd. Deze duinregels worden door lager gelegen duinvlakten 
en duinvalleien van elkaar gescheiden.
De duinen kenmerken zich door de aanwezigheid van een duidelijke 
zonering van zee naar land. G aande van zee landinwaarts neem t de 
invloed van zee, zout en w ind af. De meest zeewaarts gelegen duinen 
worden de buitenduinen genoem d. De zeereep m aakt daarvan deel 
uit. Verder landinwaarts bevinden zich de m iddenduinen en nog 
verder landinwaarts de binnenduinen. Deze vormen het geb ied waarin 
de duinen en het achterland geleidelijk in elkaar overgaan.
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4 Morfologische ingrepen in het kustsysteem
4.1 Waarom morfologisch ingrijpen bij de kust?

De overheid heeft via de Wet op de waterkering de verplichting de kust 
te handhaven. Daarom wordt sinds 1990 jaarlijks de kustlijn gem eten en 
getoetst aan een BasisKustLijn (BKL). Op basis van deze toets wordt 
gekeken w aar de kust (te ver) is geërodeerd en w ord t besloten al dan 
niet in te grijpen door m iddel van suppleties (figuur 4.1). Hierbij wordt 
zand op het strand of op  de vooroever aangebrach t. Dit suppletiezand 
w ordt gewonnen buiten de 20 meter dieptelijn of verder dan 20 km uif 
de kust.
Tot 1990 werd de kust vrijwel uitsluitend verded igd m et behulp van 
‘harde kustverdediging’ zoals strekdammen en dijken. Zandsuppletie 
sluit beter aan bij de  natuurlijke processen langs de kust. De kust 
behoudt zijn kenmerkende uiterlijk terwijl andere activ ite iten zoals 
drinkwaterwinning, recreatie en wonen niet geschaad worden (RIKZ, 
1996).
Van monitoring tot suppleren valt in tw ee delen uiteen. Het eerste deel 
valt onder verantwoordelijkheid van het Hoofdkantoor van 
Rijkswaterstaat, het tw eede  deel valt onder verantwoordelijkheid van 
de regionale kustdirecties van RWS. Na meting en toetsing van de 
kustlijn wordt in opdrach t van het Hoofdkantoor en in samenwerking 
met de regionale kustdirecties een ind ica tie f werkschema opgesteld, 
waarin de  locaties, type suppleties en hoeveelheden worden 
beschreven. Na bespreking van dit werkschema met de Provinciaal 
Overlegorganen Kust (POK)6 wordt dit via een inspraakprocedure 
openbaar gem aakt, w aarna het schema in een formeel Besluit op  basis 
van de Wet op de Waterkering wordt vastgesteld.
Vervolgens stellen de regionale kustdirecties een suppletieschema in 
detail op  aan de hand van dit Besluit en beginnen aan de 
besteksvoorbereiding, w aaronder het verkrijgen van een aanta l 
vergunningen. De regionale kustdirecties dragen tevens de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de suppleties.

4.2 Welke ingrepen zijn er mogelijk?

4.2.1 Zandsuppleties
Zandsuppletie is in Nederland een veelgebruikte m ethode om 
kusterosie te bestrijden en zo de basiskustlijn te handhaven (Hillen en 
Roelse, 1995). Hiertoe w ordt een bepaa lde  hoeveelheid zand op het 
strand of op de vooroever aangebrach t, strand- dan wel 
vooroeversuppletie.
Tot voor kort werden voornamelijk strandsuppleties uitgevoerd, m aar de 
laatste jaren is het aanta l vooroeversuppleties toegenom en, om dat 
gebleken is da t het suppleren op de vooroever in een aanta l opzichten 
voordeliger is dan het suppleren op het strand (Hillen e t al., 1991 ; 
NOURTEC, 1997). Bij vooroeversuppleties wordt wel relatief meer zand 
gebruikt, om dat een gedee lte  van het zand niet op  het strand terecht 
komt (RWS, Directie Noord-Holland, 2001; pers.comm. J. van Grondelle).

6 POK: Samenwerkingsverband tussen Provincie, W aterschap en Rijk met 
ais hoofddoel erosiebestrijding. Elk POK buigt zich over het eigen 
kustvak en vormt er een gem otiveerde mening over.
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Strandsuppleties worden nooit overbodig en kunnen m aar gedeeltelijk 
worden vervangen door vooroeversuppleties.

Het suppleren van zand is een natuurlijke manier van kustverdediging, 
w aardoor er m inder harde constructies zoals strandhoofden, dijken en 
bestorting nodig zijn. Hierdoor is er meer ruimte voor de natuurlijke 
dynam iek van de kust, w a t betekent da t stuifduinen en slufters kunnen 
ontstaan en er een meer gevarieerd landschap ontstaat (Anonymous, 
1991; Hillen & Roelse, 1995). Zowel vooroeversuppleties ais 
strandsuppleties kunnen het hele jaa r u itgevoerd worden mits de 
weersomstandigheden het toelaten. In verband met de strandrecreatie 
worden strandsuppleties veelal buiten het recreatieseizoen (juli en 
augustus) uitgevoerd. Daarnaast zijn suppleties op de vooroever 
goedkoper. Vooroeversuppleties zijn ech te r geen reëel a lternatief voor 
strandsuppleties op kustvakken met d iepe getijde geulen, zoals bij de 
koppen van de W addeneilanden en Zeeland (Anonymous, 1996). In 
andere gevallen wordt een com binatie  van vooroeversuppletie en 
strandsuppletie geadviseerd om de basiskustlijn te handhaven (Hillen et 
al., 1991). Vooroeversuppleties maken strandsuppleties niet overbodig, 
om dat vooroeversuppleties pas na 3 tot 5 jaar e ffectie f zijn en daarom  
bij acu te  (veiligheid)problemen geen oplossing vormen.
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Figuur 3. Een overzicht van de tussen 1991 en 2000 uitgevoerde suppleties aan de 
Nederlandse kust (bron: Kennis Informatiesysteem Kustzone, RIKZ).

Duinvoetsuppleties -  da t is zand aanbrengen tegen de eerste duinenrij 
-w o rd e n  vrijwel niet u itgevoerd; alleen op Texel w ord t het zand soms 
meer tegen de duinen aange legd . Duinvoetsuppleties zijn net zo 
effectie f ais strandsuppleties, m aar zand da t zo hoog wordt 
opgeb rach t slaat makkelijk w eg to t een steile helling. Het lijkt dan da t 
het strand sterk is afgeslagen terwijl het in fe ite net is opgeb rach t 
(Roelse, 1996) (figuur 4.2).
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Figuur 4. Zandsuppletie op het strand van Texel (bron: Kennis Informatiesysteem Kustzone, 
RIKZ)

4.2.2 Strandsuppletie
Voor een strandsuppletie worden de schepen nabij de  kust aan een 
vaste of flexibele pijpleiding gekoppeld. Door deze pijp spuiten ze het 
zand, verm engd met water, op  het strand. Telkens wordt een 
‘pannenkoek’ zand opgespoten, w aarna de buis w ordt verlengd. Er 
w ordt een zandlaag van 1 to t 2,5 m eter opgespoten (figuur 4.3). 
Strandhoofden -  w aar veel voedsel voor vogels is - worden hierbij 
gedeeltelijk bedekt. De uitvoering van strandsuppleties is gevoeliger 
voor slecht weer dan de uitvoering van vooroeversuppleties. Bovendien 
kunnen strandsuppleties niet in het zomerseizoen worden uitgevoerd, 
om dat dit dan interfereert met de recreatie.

4.2.3 Vooroeversuppletie
Bij een vooroeversuppletie wordt het zand d ich t onder de kust 
aangebrach t (tot c irca 1500 m uit de kust). Na aankomst van de 
sleephopperzuiger w ordt het zand gelost op de vooroever door 
opening van schuiven onderaan de boot. Dit kan snel of langzaam  en 
in stilstand of al varende gebeuren (gedoseerd suppleren). Het is de 
d iepgang van de sleephopperzuigers die de maximale hoogte van de 
zandsuppletie beperkt. Kleine zuigers met een d iepgang van 5 meter, 
kunnen het zand aanbrengen to t een d iepte  van 5 m eter is bereikt. 
Grotere boten met een d iepgang van 10 m storten zand in diepere 
gedee lten. Het uiteindelijk aangebrach te  zandpakket heeft een dikte 
variërend van enkele centimeters to t ongeveer 2 m eter en reikt tot 
circa 5 meter d iepte  (figuur 4.3).

W anneer de golven hoger dan 1,5 m zijn kan niet met boten worden 
gelost. Wel kan bijvoorbeeld besloten w orden om vast de d iepere 
gedee lten te suppleren met grotere boten, terwijl suppletie in 
ondiepere gedee lten wordt uitgesteld tot beter weer. In principe 
kunnen zandsuppleties daarom  het hele jaa r plaatsvinden, m aar de 
kans op slecht weer (hoge golven) is in de w inter groter en het is relatief 
duur wanneer het proces stil m oet worden ge legd  vanw ege te hoge 
golven.

Een andere m ethode w aarm ee het zand gestort kan w orden is met de 
‘ra inbow m ethode '. Bij deze m ethode w ordt het zand weer in suspensie 
gebrach t door w ater in het laadruim  te pom pen. Het 
water/zandm engsel wordt dan voor de boot uitgesproeid. Op deze
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manier kan het zand nog ondieper worden opgespoten, to t 4 meter 
onder het waterniveau. Deze m ethode is echter duurder.

Strand suppletie Vooroever suppletie

waterniveau

Dikte van het zandpakket 1 tot 2.5 m

Dikte van het zandpakket tot ± 2 m

Lengte ± 600 m

Figuur 5. Schematische weergave strand- en vooroeversuppleties.

4.2.4 Zandwinning
Het zand voor de suppleties komt van de bodem  van de Noordzee.
Om het bodem leven zoveel mogelijk te sparen en niet het risico te 
lopen da t het fundam ent van de kust w ordt ondergraven, wordt het 
zand gewonnen op w aterd iepten groter dan 20 meter, of meer dan 20 
kilometer uit de kust. Deze zandwinlocaties zijn door de RWS Directie 
Noordzee aangewezen.
Voor de suppletiewerkzaamheden worden sleephopperzuigers 
gebruikt. Dit zijn schepen met een laadruim  variërend van m inder dan 
1000 to t meer dan 7000 m3. Deze schepen kunnen zelf het zand op de 
gevraagde locatie  storten. De sleephopperzuigers zuigen het zand met 
een soort stofzuiger van de zeebodem  welke m et waterstralen is 
losgewoeld. Het zand m et w ater w ordt in het laadruim  gestort, waarbij 
het w ater en het meeste slib da t in de bodem  zat, via een 
zogenaam de overloop of via overstort weer overboord wordt gestort. 
Tijdens zandwinning ontstaat hierdoor een verhoogde troebelheid van 
het water. Echter, de m ate en de duur van deze verhoging wordt niet 
gem eten. Het opgezogen zand bevat nu m inder slib. De schepen 
transporteren het zand vervolgens naar de kust.

Suppleties worden uitgevoerd met m eerdere schepen, die continu 
tussen het zandw ingebied en het stortgebied heen en w eervaren . De 
tijd die een suppletie to taa l in beslag neem t is afhankelijk van het 
aanta l schepen, de grootte, de afstand tussen win- en stortgebied, de 
manier van storten en het weer.
Bekende suppletielocaties in Nederland zijn onder meer: Ameland, 
Texel, de  Kop van Noord-Holland, Hoek van Holland, Goeree,
Schouwen en Walcheren. In to taa l zijn sinds 1970 langs onze kust meer 
dan 80 suppletiewerken uitgevoerd waarbij ruim 85 miljoen m3 zand op 
de kust is gebracht. De laatste 10 jaar wordt jaarlijks zo'n 5 tot 7 miljoen 
m3 zand aangebrach t op de Nederlandse stranden. Bij een 
toenem ende zeespiegelstijging en ter com pensatie van zandverliezen 
op  d ieper w ater zal er in de toekomst nog meer m oeten worden 
gesuppleerd, nl. ±12  miljoen m3 bij gelijkblijvende zeespiegelstijging 
(Mulder, 2000). Ook in het buitenland wordt zandsuppletie toegepast 
om de kustachteruitgang te bestrijden, bijvoorbeeld in België, Duitsland, 
Denemarken, de Verenigde Staten en Australië.
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5 Effecten van suppleties op de ecologie
Het gebruik van zandsuppleties kan nadelige gevolgen hebben voor 
de natuur van de  kustzone. Bij het storten van grote hoeveelheden 
zand op het strand en de onderw ater oever w ordt het bodermmilieu 
bedekt en sterft het bodem leven a f (Bijkerk, 1988). Bovendien 
treedt,m et nam e bij vooroeversuppleties een verhoogde troebelheid 
van het w ater op, w a t nadelige gevolgen kan hebben voor alle van 
licht afhankelijke processen, voor filterfeeders en voor zichtjagende 
vissen en vogels (Anonymous, 1988j.
De afge lopen 25 jaar hebben er verschillende onderzoeken 
plaatsgevonden naar de e ffecten van zandsuppleties op  de ecolog ie 
van de kustzone (bijvoorbeeld Van Dalfsen e.a., 2000). Deze 
onderzoeken richtten zich op zowel de e ffecten  van de suppletie ais de 
effecten van de zandwinning. Daarbij werd voornamelijk gekeken naar 
de e ffecten op de bodem fauna en dan m et nam e op de m acrofauna. 
Veel publicaties melden wel iets over de verw achte  e ffecten op 
andere faunagroepen, zoals vissen en vogels, m aar meestal zonder da t 
hier daadwerkelijk onderzoek naar is gedaan.
In dit rapport wordt een aanta l ecologische e ffecten  van twee 
verschillende vormen van zandsuppleties beschreven: strandsuppletie 
en vooroeversuppletie. In het onderstaand figuur worden de 
verschillende e ffecten die kunnen optreden schematisch 
weergegeven.

Grofweg treden drie verschillende e ffecten  van suppletie op: 
vertroebeling, bedekking en verstoring, die d irect en indirect tot 
nadelige ecologische e ffecten kunnen leiden. In hoeverre deze 
effecten ook daadwerkelijk optreden is onderwerp van deze studie. 
Aangezien zandwinning onlosmakelijk verbonden is m et zandsuppletie, 
worden kort de mogelijke e ffecten van zandwinning beschreven.

Vertroebelin

Zandtransport— ». Effecten op 
de vegetatie

Effecten 
hoger in de 
voedselkete

Zandverstuiving (alleen 
strandsuppletie)

Verminderde primaire produktie 
door geremde fotosynthese

Minder doorzicht: 
Vermindering jachtsucces van 

• Op het zicht jagende 
predatoren 
(vogels,vissen)

Sterfte bodemfauna Verminderd
voedselaanbod
voor

Vogels trekken weg / 
vogelstand

Effecten op de soortensamenstelling 
van de bodemfauna, zowel 
kwantitatief ais kwalitatief

Verstoring ------► Benthos uit wingebied vormen 
extra voedsel bron voor vogels

------

Scheepvaart 
verstoort vogels: deze 
trekken weg/ stand
nppmt nf

. , Figuur 6. inventarisatie varvmogelijke effecten van zandsuppleties. 
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5.1 Zandwinning

Om zandsuppleties te kunnen uitvoeren zijn grote hoeveelheden zand 
nodig, die worden gewonnen op de Noordzee. Sinds 1990 wordt er 
ongeveer 15 miljoen m3 zand per jaa r gewonnen voor het onderhoud 
van de kust en gebruik op het land. De plannen voor de kust leiden tot 
een verhoging van de jaarlijkse zandbehoefte  met een fac to r 10 ten 
opzichte van de huidige zandwinning (van Dalfsen, 2000).
Bij zandwinning wordt het bodem sedim ent mechanisch verstoord 
doorda t de bovenste sedim entlaag w ordt verwijderd. Aangezien er 
veel faunasoorten op  en in de bodem  leven zal er een ecologisch 
e ffect merkbaar zijn. (Anonymous, 1988). Voor een overzicht van de 
ecologische e ffecten van zandwinning en de herstelduur wordt 
verwezen naar Van Dalfsen (2000), Tabel 1 en Tabel 3.

Het herstel van de bodem fauna na extractie van zand is afhankelijk 
van een aanta l factoren: de duur van de verandering in 
sedimentsamenstelling (van Dalfsen et al., 2000), de  d iepte  van de 
extractieput en de waterkwalite it in het w ingebied (Naqvi & Pullen, 
1982; Anonymous, 1988).
Bij ondiepe zandwinning (tot 2 m) wordt een groot oppervlak 
aangetast. De directe e ffecten zijn dan ook groter dan bij d iepe 
winning (2-20 m), w aar een kleiner areaal aan zeebodem  wordt 
verstoord. Echter, de  veranderingen in de bodem  zullen bij een diepe 
winning langduriger zijn dan bij een ond iepe winning. Het herstel van 
bodem fauna wordt bevorderd door de winning successievelijk in 
m eerdere kleine geb ieden uit te voeren, in plaats van gelijkmatig in 
een aaneengesloten geb ied  (van Dalfsen, 2000).
Rekolonisatie van het verstoorde geb ied is afhankelijk van de vestiging 
van larven en de immigratie van m obiele soorten. In eerste instantie 
gebeurt dit voornamelijk door opportunistische soorten (van Dalfsen et 
al., 2000). Het terugkeren naar de originele situatie kan enige tijd duren. 
Roelse et al. (1991 ) zagen da t de  soortendiversiteit en de biomassa van 
de bodem fauna 1.5 jaar na een zandwinningsoperatie bij Schouwen 
ongeveer hetzelfde waren ais voor de suppletie. Uit het RIACON- 
evaluatie rapport (Essink, 1997) blijkt da t het herstel van de natuurlijke 
macrofaunasamenstelling in de Noordzee ongeveer 1-2 jaa r in beslag 
neemt. Voor langlevende soorten kan het herstel 2-5 jaa r duren. Door 
van Dalfsen (2000) is m et behulp van extrapolatie van w aargenom en 
ontwikkelingen berekend, da t een herstel van biomassa en diversiteit 
binnen 1 to t maximaal 6 jaar na a floop  van een eenm alige winning tot 
stand komt. Voor een grootschalige winning, die jaarlijks wordt 
uitgevoerd is deze m ethode m inder betrouwbaar.

5.2 Vertroebeling

Tijdens zandwinning
Het benod igde  suppletiezand wordt gehaa ld  uit zandwinlokaties op de 
Noordzee. Bij het opzuigen van het zand w ordt het zand losgewoeld 
door waterstralen, waarbij slib vrijkomt. Uit visuele waarnem ingen vanaf 
schepen en vanuit vliegtuigen blijkt da t dit sediment, da t door 
getijdestromen wordt verplaatst, to t op tenminste enige honderden 
meters m aar soms tot op  enige kilometers afstand van de zuiger nog 
kan worden w aargenom en.
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Slib bestaat uit deeltjes van verschillende grootte. De grotere 
sedimentdeeltjes zullen, in tegenstelling to t de kleine deeltjes relatief 
snel bezinken. De geringe valsnelheden van de kleine deeltjes zorgen 
ervoor, da t deze deeltjes zeer lang in het w a te r kunnen blijven zweven. 
De kleinste deeltjes zullen in onrustig w ater zelfs in het geheel niet 
bezinken, tenzij het door fysisch-chemische of biologische processen uit 
het w ater worden verwijderd (filtratie door mosselen en kokkels, 
slibvang op  kwelder- of schorbegroeilng).
Factoren die de slibverspreiding en m ate van troebelheid bepalen zijn 
onder andere de hoeveelheid slib in het te winnen sediment, de wijze 
van zandwinnen en transport en de stroming en w aterd iepte .
De zandw ingebieden worden geselecteerd op basis van ruimtelijke 
ordening en sedimenteigenschappen. Het slibgehalte in de bodem  
speelt bij de  selectie geen rol, om da t over het a lgem een het 
slibgehalte op deze locaties relatief laag is.

Ver van de  kust w aar zand w ordt gewonnen is het zeewater minder 
troebel dan in de kustzone. Door de vertroebeling van zandwinning 
verm indert hier de d iepte  to t w aarop  licht kan doordringen. Dit kan 
nadelige consequenties hebben voor alle van licht afhankelijke 
biologische processen. Zo kan de groei van fytoplankton en wieren 
worden gerem d en daardoo r kan de primaire poduktie afnem en. Dit 
kan verder doorwerken in de voedselketen. Echter, uit een 
literatuurstudie naar de ecologische e ffecten van zandwinning op zee 
(van Dalfsen, 2000) blijkt da t de  e ffecten van vertroebeling door 
zandwinning op het ecosysteem via het fytoplankton gering zijn.
Het vrijkomen van nutriënten bij het storten van baggerspecie blijkt to t 
dusverre nauwelijks invloed te hebben op estuariene 
fy top lanktonproductie  (Essink, 1999). We hebben bij zandsuppleties 
echter niet te maken m et baggerslib, m aar met slibarm zand, w at niet 
resulteert in een significante verhoging van de troebelheid. Effecten op 
fytoplankton door het vrijkomen van nutriënten of een verhoogde 
troebelheid zijn dan ook onwaarschijnlijk.

De vertroebeling veroorzaakt een verschuiving in de verhouding tussen 
ee tbaa r plankton en oneetbaar, in suspensie gebrach t slib. Hierdoor 
levert eenzelfde hoeveelheid filtreerarbeid m inder voedsel op  voor 
filterfeeders (mossels, kokkels, zeepokken, roeipootkreeftjes). Dit kan 
doorwerken verder in de voedselketen.
Het in suspensie gebrach te  slib kan kieuwen en andere tere structuren 
bij waterdieren verstoppen. O pgem erkt m oet worden, da t filterfeeders 
ais mossels in staat zijn de afm etingen van hun kieuwen en labiale 
palpen aan te passen aan de veranderde zwevend stofregimes. Het 
negatieve e ffect is m ede afhankelijk van de grootte  van de individuen. 
Het zwevend stofgehalte waarbij geen groei meer mogelijk is, is 
daardoo r ook grootte-afhankelijk. Bovendien kunnen zichtjagende 
vissen en visetende vogels door een verm inderde helderheid van het 
w ater d irect worden benadee ld  bij het vinden van een prooi. 
(Anonymous, 1988).

Licht speelt een belangrijke rol in het vinden, herkennen en vangen van 
de prooi. Een verhoogde troebelheid kan een negatieve invloed 
hebben op predators die op  zicht jagen, zoals de in zandwinlokaties 
mogelijke soorten Alk (Alca torda) en Zeekoet (Uria aalge). Dit gebeurt 
niet alleen door een verlaging van de lichtintensiteit, m aar ook door 
veranderingen in kleurcomposities en polarisatiepatronen van het licht 
(Baveco, 1988). De m ate waarin predatie  op zicht w ordt gehinderd, is 
afhankelijk van vele factoren. Sommige van deze factoren zijn
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gerelateerd aan de predator zelf, zoals een andere lichtdrem pel en 
verschillende resoluties van het vissenoog In juveniele en adu lte  vissen. 
Andere factoren zijn gerelateerd aan de prooi, zoals grootte  van de 
prooi en meer vluchtm ogelljkheden In w ater m et een verhoogde 
troebelheid. Het netto e ffect van verhoogde troebelhe id Is dus het 
resultaat van verschillende Invloeden, op  zowel de predator ais zijn 
prooi. In de Nederlandse kustwateren vermijden zlchtjagende 
predators, zoals haring (C lupea harengus) en Spiering (Sprattus 
sprattus), troebele wateren (Esslnk, 1999).
Kwantitatief onderzoek naar e ffecten van vertroebeling op secundaire 
productie  door fllterfeeders Is echter niet u itgevoerd, net zomin ais 
kwantitatie f onderzoek naar vermindering van jachtsucces voor 
zlchtjagers.

De ecologische e ffecten van zandwinning zijn Iets groter voor 
vooroeversuppletie dan voor strandsuppletle, om dat bij 
vooroeversuppletle relatief meer zand wordt gebruikt. Een gedee lte  
van het zand komt niet op  het strand terecht m aar spoelt kustlangs 
weg (zie bijvoorbeeld RWS, Directie Noord-Holland, 2001; pers.comm. J. van 
Grondelle).

Tijdens (vooroever)suppletie
De e ffecten van een verhoogde troebelheid zijn m ede afhankelijk van 
de op die plaats van nature voorkom ende troebelheid, bijvoorbeeld 
onder storm achtige om standigheden. Suppleties vinden plaats In 
ondiep w ater (gem iddeld to t 10m m eter diepte) w aa r van nature door 
de golfwerklng al een hogere troebelheid voorkomt. Bovendien Is het 
meeste slib da t uit het zandw lngebied komt al bij de 
zandwlnactlvlte lten vrijgekomen. Ook bij het theoretische geval da t 
veel slib bij een suppletie vrijkomt, veroorzaakt dit een niet 
noem enswaardige verhoging van de troebelheid, In verhouding to t de 
hoge ach tergrondw aarde van de vertroebeling die van nature In deze 
dynamische zone voorkomt. Bovendien zal dit slib door het 
hoogdynam lsche karakter, zoals stroming, ge tljdebew eglng en 
golfwerklng, relatief snel worden verdund. Met andere woorden: ais de 
troebelheid al verhoogd w ordt door een suppletie, dan Is deze 
verhoogde troebelheid minimaal en zijn er geen of nauwelijks e ffecten 
te verw achten op  de llchtdoorlatlng en Indirect dus ook niet op  de 
aanwezige flora en fauna. (pers.com m . B. Komman).

In de ondiepe wateren w aar suppleties worden uitgevoerd, Is het 
aanwezige kustsysteem ingespeeld op  de Invloeden van extreme 
condities zoals bij een storm. Het e ffect van een vooroeversuppletle kan 
worden vergeleken met een storm. Aangezien in de kustzone 
gem idde ld  30 tot 40 keer per jaar een storm (> 8 Beaufort) plaatsvindt 
(Augustijn e t al., 1990), lijkt het da t het e ffect van een 
vooroeversuppletle op de vertroebeling w eg zal vallen tegen de 
natuurlijke dynam iek (pers.com m . J. Cleverlnga).

5.3 Initiële effecten van bedekking

5.3.1 Strandsuppletie
Bij een strandsuppletle wordt een grote hoeveelheid zand op het strand 
gebracht, w aardoor het bodem leven ter plaatse w ordt bedekt.
Volgens Peletier (pers. com m .) kunnen d ia tom eeën 20-80 d a g en 
bedekking door een dun laagje sediment overleven. In het geval van
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strandsuppleties gaa t het echter om een zandpakket van 1-2.5 m dik 
(pers.com m . J. van Grondelle) die voor een langere periode aanwezig 
blijft. D iatom eeën zullen met grote waarschijnlijk afsterven na een 
strandsuppletie. Dit zou van belang kunnen zijn voor andere 
diergroepen, om dat d ia tom eeën aan het begin van de voedselketen 
staan.
Ook een groot deel van de m eiofauna zal afsterven na een 
strandsuppletie (pers.comm. J. van Grondelle). Uit de literatuur is 
bekend da t een groot deel van de aanwezige m acrofauna sterft na 
een strandsuppletie (Naqvi & Pullen, 1982; Dankers e t al., 1983; Löffler & 
Coosen, 1995; Peterson e t al., 2000). Deze sterfte is afhankelijk van de 
dikte van de opgeb rach te  laag, de sedimentsoort en de diersoort. 
Sommige soorten gaan dood  als er een laag van 1 cm  op  het strand 
gebrach t wordt, terwijl andere soorten zich nog uit een laag van 50 cm  
kunnen graven (Bijkerk, 1988; Anonymous, 1988).
Bepaalde bodem faunasoorten dienen ais voedsel voor kustvogels, 
zoals bijvoorbeeld de Gemshoornworm Scolelepis squam ata  die het 
hoofdvoedsel vormt van de Drieteenstrandloper Calidris a lba  (Glutz von 
Blentheim, 1975). Dankers e t al. (1983) hebben aange toond  da t de 
Gemshoornworm na een strandsuppletie afsterft en da t het aanta l 
Drieteenstrandlopers kort na een strandsuppletie op Texel a fnam  op het 
betre ffende stranddeel. Ook Meininger e t al. (1996) suggereren een 
relatie tussen strandsuppleties en het aanta l Drieteenstrandlopers.

W anneer het suppletiemateriaal andere e igenschappen heeft dan het 
originele zand, kan de verstuivingskarakteristiek veranderen en ais 
gevolg hiervan de zandaanvoer van het strand naar de duinen 
wijzigen. Zandaanstuiving is een belangrijke fac to r voor duinvorm ing en 
vegetatieontw ikkeling in de zeereep; regelm atige aanvoer van 
stuivend zand is essentieel voor de vitaliteit van de helmbegroeiing. 
W anneer te weinig zand w ordt aangevoerd, g aa t de vitaliteit van de 
planten achteruit doorda t schimmels en aaltjes de helmwortels 
aantasten. Het aanta l bege le idende plantensoorten, zoals b lauwe 
zeedistel, zeewolfsmelk, zeeraket en melkdistel, zal dan echter 
toenem en. Uit onderzoek is gebleken da t suppletiezand m inder 
stuifgevoelig is. Ondanks deze lagere stuifgevoeligheid blijkt op  veel 
locaties de aanstuiving naar de zeereep de eerste tw ee jaar na de 
suppletie toe te nemen en daarna a f te nemen (van der Wal et al,
1995). Er konden echter geen conclusies worden getrokken over de 
e ffecten van zandsuppleties op de vegetatieontw ikkeling in 
zeewerende duinen op  langere termijn. Het e ffect van het veranderde 
stuifkarakteristiek blijft daarm ee onduidelijk.

Herstel na een strandsuppletie 
Uit de  literatuur blijkt dat, ais bij een zandsuppletie de 
sedimentsamenstelling (korrelgrootteverdeling en organische 
stofgehalte) van het suppletiezand w aarm ee gesuppleerd wordt, 
overeenkom t met het originele zand, dit de minste im pact heeft op de 
m acrofauna en da t de herstelperiode van m acro fauna dan het kortst is 
(Parref al., 1978; Gorzelany & Nelson; 1989; Peterson e t al., 2000). Tijdens 
de winning van het suppletiem ateriaal zou hiermee rekening gehouden 
m oeten worden. Het is echter m aar de vraag of dit in de praktijk een 
optie is, aangezien fijn zand eerder wegspoelt dan grof zand 
(pers.com m . J. van Grondelle) en de beschikbaarheid van zand in het 
w ingebied m edebepa lend  is. Daarnaast w ordt door anderen getw ijfeld 
aan het be lang van de korrelgrootte voor herstel (pers. comm. J.
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Cleveringa). De korrelgrootteverdeling zal zich in korte tijd herstellen 
door de fysieke condities, met nam e door stroming en storm.

De tijd die nodig is om te herstellen na een strandsuppletie varieert en is 
moeilijk te voorspellen door natuurlijke variaties in biotische en 
abiotische factoren. De herstelperiode van m acrofauna verschilt per 
locatie  en is afhankelijk van het seizoen waarin gesuppleerd wordt, dit 
in verband met een succesvolle broedval. Voor een snel herstel dient 
een suppletie bij voorkeur uitgevoerd te worden in de w in te rm a an de n . 
om dat reproductie plaatsvindt in de lente en de herfst (Naqvi & Pullen, 
1982; Reilly & Bellis, 1983; Anonymus, 1988; Löffler & Coosen, 1995; 
Peterson e t al., 2000). Daarnaast is de herstelperiode afhankelijk van de 
rekolonisatie vanuit aangrenzende stranden en van de samenstelling 
van het gesuppleerde sediment (zie de alinea hiervoor), aangezien 
bepaa lde  soorten een specifiek sedim enttype prefereren (Reilly & Bellis, 
1983). Uit een studie van Dankers et al. (1983) bleek da t het herstel van 
de benthische m acrofauna na een strandsuppletie op Texel enkele 
jaren kan bedragen. Daarnaast bleek da t de m ethode die werd 
gebruikt bij een strandsuppletie op Am eland nauwelijks een m eetbaar 
e ffect had op de bodem fauna. Op Am eland werd een hoog massief 
zandlichaam  tegen de duinen aangebrach t, terwijl op  Texel gekozen 
werd voor een regelm atig profiel over de hele strandbreedte. Roelse et 
al. (1991) toonden aan da t de m acrofauna levensgemeenschap na 1,5 
jaar nog niet hetzelfde is ais voor de suppletie en ook Reilly en Bellis 
(1983) zagen een herstel na 2 seizoenen. Er zijn ook studies waaruit blijkt 
da t een strandsuppletie geen significant e ffect heeft op  de 
m acrofauna (Gorzelany & Nelson, 1987; Nelson, 1989) of zelfs een 
toenam e van bepaa lde  (opportunistische) fauna to t gevolg heeft (Parr 
e t al., 1978).
I. Menn (pers. comm.) heeft onderzoek gedaan  naar de e ffecten van 
een strandsuppletie o p  m eio fauna. Drie m aanden na een suppletie op 
het eiland Sylt bleek de m eiofauna zich volledig hersteld te hebben.

5.3.2 Vooroeversuppletie
Ook bij een vooroeversuppletie is er sprake van m acrofauna sterfte ais 
gevolg van bedekking door een grote hoeveelheid zand. Van Dalfsen 
en Essink (1997) laten bijvoorbeeld zien da t er een daling optreedt in de 
aantallen van de soorten Spiophanes bom byx, Urothoe poseidonis, 
M acom a ba ltica  en Echinocardium cordatum  en da t Spio filicornis en 
Spisula subtruncata  volledig verdwenen zijn na een vooroeversuppletie. 
Een vooroeversuppletie heeft een grotere biologische im pact 
naarm ate deze meer zeewaarts uitgevoerd wordt. De fauna die op het 
strand of in de brandingszone leeft is aangepast aan de dynamische 
om standigheden van dit gebied. In de diepere kustzone heersen meer 
stabiele om standigheden w aardoor de fauna m inder goed  is 
aangepast aan verstoringen en dus m inder veerkrachtig is (Parr e t al. 
1978; Naqvi & Pullen, 1982).
Andere diersoorten, zoals vissen, vogels en zeezoogdieren ondervinden 
waarschijnlijk geen directe m aar wel indirecte hinder van bedekking 
door zandsuppleties. Veel vissoorten foerageren op  bodem fauna 
(Baveco, 1988) en door zandsuppletie zal dus een deel van hun 
foerageergeb ied tijdelijk kunnen verdwijnen. Van Dalfsen & Essink (1997) 
constateren da t de ondiepe kustzone (tussen 2 en 10 m diepte) 
belangrijk is ais kraamkamer voor verschillende soorten platvis, m aarzij 
concluderen da t deze functie van het geb ied door een zandsuppletie 
voor een zeer korte periode minimaal wordt aangetast.
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Een aanta l kustvogels (Eidereend Somateria mollissima en Zwarte Zee- 
eend M elanitta  nigra) foerageren in de Noordzee op de Halfgeknotte 
Strandschelp Spisula subtruncata. W anneer een Spisula-bank bedolven 
wordt m et een grote hoeveelheid zand, zoals da t tijdens een 
vooroeversuppletle kan gebeuren, treedt er sterfte van Spisula op. 
Aangezien het d ieet van de Zwarte zee-eend de laatste jaren 
hoofdzakelijk bestaat uit Spisula (Leopold, 1996) zal da t waarschijnlijk zijn 
weerslag hebben op deze soort. Dit wordt gesuggereerd In van Dalfsen 
& Essink (1997) m aar kan niet bevestigd worden door gericht 
onderzoek. Onderzoek op dit geb ied w ordt bemoeilijkt doorda t de 
locatie  van Spisula-banken van jaar tot jaar verschilt (Leopold, 1996) en 
ze niet overal op dezelfde d iepte  voorkom en (pers. com m . Mardlk 
Leopold). Dit Is belangrijk In de zone w aar vooroeversuppletles 
voornamelijk worden uitgevoerd (5 to t 10 m diepte). In Essink (1997) 
wordt geadviseerd om een Inventarisatie te maken van 
schelpenbanken In geb ieden w aar mogelijk vooroeversuppletles zullen 
plaatsvinden, om Inzicht te krijgen In de mogelijke Im pact op  zee- 
eenden.

De om vang van e ffecten van vooroeversuppletles op  Eldereenden en 
Zee-eenden door voedselverm lnderlng zou m oeten worden 
a fgew ogen tegen de to ta le  voedselbeschlkbaarheld In de 
Noordzeekustzone of zelfs vergeleken met de gehele West-Europese 
kustzone. De beperking van het voedselaanbod hoeft niet relevant te 
zijn In vergelijking met het to ta le  voedselaanbod. Dit Is afhankelijk van 
popula tledem ografle  van Spisula, de hoeveelheid Spisula die wordt 
gegeten door de vogelpopulatles, de beschikbaarheid van andere 
voedselbronnen voor de vogels en de om vang en spreiding van het 
geb ied da t jaarlijks wordt bedekt door een com binatie  van alle 
vooroeversuppletles samen. Tenslotte m oet een eventuele 
vermindering van het voedselaanbod voor zeevogels doorda t Spisula 
banken bedekt worden door suppletiezand worden a fgew ogen tegen 
het be lang van bijvoorbeeld de visserij. Sinds de jaren ‘80 w ordt gevist 
op Spisula voor export naar de Zuid Europese markt.

Herstel na een vooroeversuppletie
De factoren die van Invloed zijn op de herstelperiode van de 
m acrofauna na een vooroeversuppletle zijn vergelijkbaar met de 
factoren die belangrijk zijn voor de herstelperiode na een 
strandsuppletle.
Tijdens het RIACON-project zijn de e ffecten van vooroeversuppletles In 
Nederland, België, Duitsland en Denemarken op bodem fauna 
onderzocht. Uit het evaluatie rapport (Essink, 1997) blijkt da t de 
d ichtheid, de  biomassa en de diversiteit van de m acrofauna 2 jaar na 
een suppletie grotendeels dezelfde w aarden hebben ais de w aarden 
van voor een suppletie en van het referentlegebled. Echter, 
bovengenoem de w aarden van langlevende soorten zoals sommige 
tweeklepplgen (Spisula subtruncata, Donax vittatus) en zeeklltten 
(Echinocardium co rda tum ) waren na 2 jaar noa niet hersteld.
Aangezien deze soorten niet leder jaar een succesvolle reproductie 
hebben Is de herstelperiode langer, waarschijnlijk 2-5 jaar.
Culter en M ahadevan (1982) hebben de lange-term ljn e ffecten van 
een vooroeversuppletle In Florida onderzocht. De bodem fauna had 
zich een jaar na de suppletie volledig hersteld.
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5.4 Initiële effecten van verstoring

5.4.1 Strandsuppletie
Een ander mogelijk e ffect van strandsuppleties is verstoring van met 
nam e vogels. Tijdens een strandsuppletie wordt het zand, verm engd 
met water, via een buis vanaf een schip op het strand gespoten. Dat 
betekent da t de  vogels die op  het strand voorkomen, zoals de 
Drieteenstrandloper, mogelijk verstoord worden. Er is echter ook een 
positieve e ffect tijdens de uitvoering van een strandsuppletie. Op het 
m om ent da t een strandsuppletie w ordt u itgevoerd bevindt zich een 
groot aanta l opportunistische vogels (met nam e meeuwen) op  het 
strand (zie figuur 4.5).

Figuur 7. Opportunistische vogels bij een strand
suppletie op  Texel (bron: Kennis Informatiesysteem 
Kustzone, RIKZ)

Dit duidt op een verhoogd aanbod  van voedsel, doorda t samen met 
het suppletiemateriaal organismen (dood of levend) op  het strand 
worden gebracht.
W anneer een strandsuppletie wordt u itgevoerd in een geb ied  op de 
Noordzee w aarzee-eenden verblijven, dan bestaat de mogelijkheid 
da t er verstoring van deze vogels optreed t door schepen die het 
suppletiemateriaal aanvoeren.

5.4.2 Vooroeversuppletie
Vooroeversuppleties kunnen onder de  meeste weersomstandigheden 
uitgevoerd worden, dus ook in de winter. Bepaalde kustvogels in de 
Noordzeekustzone, zoals bijvoorbeeld Eidereenden, Zwarte zee-eenden 
en Roodkeelduikers komen daar in deze periode voor. Zij zouden dus 
verstoord kunnen worden door heen en weer varende schepen tijdens 
een vooroeversuppletie, met nam e wanneer de vaarroute door een 
geb ied loopt da t voor duikeenden belangrijke Spisula-banken bevat. 
Door herhaalde verstoring zouden de vogels zelfs w eg kunnen blijven. 
Dit ie echter speculatief, doorda t hierover geen gegevens bekend zijn. 
Een andere diersoort die mogelijk verstoord zou kunnen worden tijdens 
suppletie werkzaam heden is de gew one zeehond. Het blijkt echter da t 
zeehonden eerder nieuwsgierig zijn dan bang voor de schepen die de 
suppletie uitvoeren (pers. comm. J. van Grondelle). Mogelijk is er wel 
sprake van verstoring w anneer de werkzaam heden dichtbij 
zandbanken plaatsvinden w aarop  zeehonden rusten.
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5.5 Relevante effecten en (on)zekerheden

Vertroebeling in de kustzone ais gevolg van vooroeversuppletles lijkt 
geen significante ecologische e ffecten te veroorzaken op  primaire 
productie. Op zicht jagende  vissen lijken troebelere w ateren te 
vermijden en van vogels zijn geen gegevens bekend. Onderbouwing 
met kwantitatieve gegevens is dus niet mogelijk.

Uit de literatuur blijkt da t er voornamelijk onderzoek is gedaan  naar de 
e ffecten van zandsuppleties op m acrofauna. Mogelijke e ffecten  op 
andere organismen worden wel genoem d, m aar zonder da t er 
daadwerkelijk onderzoek naar is gedaan. M acrofauna sterft a f na een 
zandsuppletie door bedekking van de bodem  m et een grote 
hoeveelheid sediment. De meeste soorten herstellen zich binnen 2 jaar 
en enkele langlevende soorten na 2-5 jaar. Deze sterfte zou mogelijk 
een e ffect kunnen hebben op organismen die zich voeden met 
m acrofauna, zoals vissen en vogels, m aar er is meer en gericht 
onderzoek nodig om hier gefundeerde uitspraken over te kunnen doen.

Met nam e kustvogels zouden hinder kunnen ondervinden van de 
uitvoeringswerkzaamheden tijdens een zandsuppletie. Zee-eenden en 
duikers zijn mogelijk gevoelig voor verstoring. Door het heen en weer 
varen van de schepen die suppletiemateriaal ophalen uit het 
w ingebied zouden de vogels w egge jaagd  kunnen worden. Of dit 
inderdaad het geval is zou nader onderzocht m oeten worden.
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6 Voorlopige toetsing vooroeversuppletie Texel
In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan  de vooroeversuppletie van 
Texel te toetsen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Zoals al uit de 
voorgaande hoofdstukken is gebleken, zijn kwantitatieve gegevens van 
de e ffecten  op het ecosysteem slechts m ondjesm aat voorhanden. Dat 
bemoeilijkt de  toetsing in hoge mate. In dit hoofdstuk zal worden 
bekeken in hoe verre een toetsing mogelijk is en welke aanvullende

23.00

De Koog

17.00

a  ^
Loding De Koog 2001

Geplande vooroeversuppletie 2002

Direct oraat-Generaal Rijkswaterstaat

gegevens nodig zijn.
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6.1 Beschrijving vooroeversuppleties op Texel

Texelse stranden worden in Nederland het zwaarst gesuppleerd. Tot op 
heden is de kustlijn vooral gehandhaa fd  door strandsuppleties, m aar 
vanaf het voorjaar van 2002 zullen voor het eerst vooroeversuppleties 
plaatsvinden voor de kust van Texel. Deze vooroeversuppleties 
vervangen (gedeeltelijk) de gebruikelijke strandsuppleties en worden 
ook eerder uitgevoerd. Strandsuppleties zouden pas vanaf 2003 
hebben plaatsgevonden. Het transport van het zand naar het strand 
neem t echter enkele jaren in beslag.
De suppleties worden enkele honderden meters uit de kust uitgevoerd -  
aan de zeezijde van de banken - in de zone tussen de 5 en de 10 meter 
w aterd iepte . Het te suppleren geb ied ligt ter hoogte  van De Koog en 
heeft een lengte van 5 km langs de kust. De locatie  van deze suppleties 
zijn weergegeven in figuur 6.1 (Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, 
2001). Waarschijnlijk zullen de werkzaam heden ruim een half jaar in 
beslag nemen en beginnen in het voorjaar van 2002 (pers.com m . J. 
van Grondelle).
De vooroeversuppletie bij ‘de  Koog’ is de grootste onderw ater 
suppletie to t nu toe. In to taa l zal ongeveer 5.3 miljoen m3 zand worden 
aangebrach t, gem idde ld  zo’n lOOOm3 per m eter strand. De 
hoeveelheid suppletiezand is met 20% verhoogd in verband met de 
com pensatie van zandverliezen. De suppleties zullen vergezeld gaan 
van effectm onitoring. Ze worden voora fgegaan door een nulmeting. 
Het is voor het eerst da t dergelijke m etingen zullen plaatsvinden.

6.2 Ecologische effecten van zandsuppleties

Grofweg treden drie verschillende e ffecten van suppletie op: a) 
vertroebeling , b) bedekking en e) verstoring, die d irect en indirect tot 
nadelige ecologische e ffecten kunnen leiden:

a) vertroebeling
Vertroebeling in de kustzone ais gevolg van vooroeversuppleties lijkt 
geen significante ecologische e ffecten te veroorzaken. Onderbouwing 
met kwantitatieve gegevens is echter niet mogelijk.
De beschrijving van de ecologische e ffecten  van een verhoogde 
troebelheid in relatie to t zandsuppleties is gebaseerd op  aannames, 
aangezien er onvoldoende kennis voorhanden is om hierover 
gefundeerde uitspraken te doen. Er zal dus getest m oeten worden om 
te controleren of deze aannames w aar zijn. Dat betekent da t er 
onderzoek gedaan m oet worden naar de natuurlijke fluctuatie in 
troebelheid van de waterkolom  en de m ate en de duur van verhoogde 
troebelheid tijdens een vooroeversuppletie. De m ate  van verspreiding 
en de g lobale concentraties van in suspensie gebrach t slib kunnen 
bepaa ld  worden met behulp van satellietfotografie, luchtfotogra fie en 
remote sensing. Een andere manier om de troebelhe id cq. turbiditeit te 
meten is door m iddel van metingen m et een secchi-schijf. W anneer de 
m ate en de duur binnen de natuurlijke fluctuaties vallen, zal het 
ecologische e ffect van vooroeversuppleties voor w a t betreft 
verhoogde troebelheid verwaarloosbaar zijn, zoals beschreven eerder 
in dit rapport.
Wanneer de verhoogde troebelheid ais gevolg van een 
vooroeversuppletie niet binnen de natuurlijke fluctuaties valt, zal in het 
kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn gekeken m oeten worden of 
hierdoor de natuurlijke kenmerken van het geb ied aangetast worden.
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b) bedekking.
Uit de literatuur blijkt da t er voornamelijk onderzoek is gedaan  naar de 
e ffecten van zandsuppleties op m acrofauna. Mogelijke e ffecten op 
andere organismen worden wel genoem d, m aar zonder da t er 
daadwerkelijk onderzoek naar is gedaan. M acro fauna sterft a f na een 
zandsuppletie door bedekking van de bodem  m et een grote 
hoeveelheid sediment. De meeste soorten herstellen zich binnen 2 jaar 
en enkele langlevende soorten na 2-5 jaar. Deze sterfte zou mogelijk 
een e ffect kunnen hebben op  organismen die zich voeden met 
m acrofauna, zoals vissen en vogels, m aar er is meer en gericht 
onderzoek nodig om hier gefundeerde uitspraken over te kunnen doen.

Over de e ffecten van bedekking van bodem fauna met een grote 
hoeveelheid sediment is vrij veel bekend, zij het da t de resultaten en 
conclusies niet geheel eenduidig zijn. Over de gevolgen van 
bodem faunasterfte door zandsuppleties voor diersoorten die prederen 
op  bodem fauna is echter weinig bekend. Het is onduidelijk w at de 
gevolgen zijn van een strandsuppletie voor kustvogels die gebonden 
zijn aan het strand, zoals de Drieteenstrandloper en van een 
vooroeversuppletie voor kustvogels die m et nam e in de ondiepe 
kustzone voorkomen, zoals Zwarte zee-eenden en Eidereenden. Om 
hier meer duidelijkheid over te krijgen zullen er tellingen uitgevoerd 
m oeten worden voor, tijdens en na een zandsuppletie. Afhankelijk van 
de soort suppletie en de locatie  m oet bepaa ld  worden welke soorten 
gete ld  m oeten worden. De Zwarte zee-eenden bijvoorbeeld bevinden 
zich niet per definitie in de zone w aar vooroeversuppleties uitgevoerd 
worden, aangezien de Spisula-banken w aar zij op  foerageren zich 
verspreid in de Noordzee, op verschillende diepten, bevinden. Het 
benoem en van de aanwezige soorten in het suppletiegebied is van 
belang voor de Vogel- en Habitatrichtlijn, w ant per soort m oet het 
beschermingsregime vastgesteld worden. Het vaststellen van het 
regime is tijdens het to t stand komen van dit rapport zeer ingewikkeld 
gebleken.

Over de korte termijn e ffecten van zandsuppleties op  de bodem fauna 
is vrij veel bekend. Er is echter niets bekend over het e ffect van 20 jaar 
lang suppleren. Het is bijvoorbeeld goed  mogelijk da t de korrelgrootte 
in de kustzone in de loop der jaren grover wordt, doorda t er vaak met 
een grovere korrelgrootte gesuppleerd w ordt dan de korrelgrootte van 
het originele sediment. Dit zou een verschuiving in de 
soortensamenstelling van de bodem fauna kunnen veroorzaken, w af 
zou kunnen doorwerken op  hogere niveaus in de voedselketen. 
Onderzoek naar de lange termijn e ffecten van zandsuppleties zou dus 
noodzakelijk kunnen zijn.
De om vang van e ffecten van vooroeversuppleties op  Eidereenden en 
Zee-eenden door voedselverm indering zou m oeten worden 
a fgew ogen tegen de to ta le  voedselbeschikbaarheid in de 
Noordzeekustzone of zelfs vergeleken met de gehele West-Europese 
kustzone. De beperking van het voedselaanbod hoeft niet relevant zijn 
in vergelijking m et het to ta le  voedselaanbod. Dit is afhankelijk van 
popula tie  dem ografie  van Spisula, de  hoeveelheid Spisula die wordt 
gegeten door de vogelpopulaties, de beschikbaarheid van andere 
voedselbronnen voor de vogels en de om vang en spreiding van het 
geb ied da t jaarlijks wordt bedekt door een com binatie  van alle 
vooroeversuppleties samen. Tenslotte m oet een eventuele

Zandsuppleties en Europese richtlijnen 34



verm indering van het voedselaanbod voor zeevogels doorda t Spisula- 
banken bedekt worden door suppletiezand worden a fgew ogen tegen 
het be lang van bijvoorbeeld de visserij. Sinds de jaren ‘80 wordt gevist 
op  Spisula voor export naar de Zuid Europese markt.

e) verstoring
Met nam e kustvogels zouden hinder kunnen ondervinden van de 
uitvoeringswerkzaamheden tijdens een zandsuppletie. Zee-eenden en 
duikers zijn mogelijk gevoelig voor verstoring en door het heen en weer 
varen van de schepen die suppletiemateriaal ophalen uit het 
w ingebied en zouden de eenden w egge jaagd  kunnen worden. Of dit 
inderdaad het geval is zal nader onderzocht m oeten worden.

Het is onduidelijk in welke m ate kustvogels verstoord worden door de 
suppletiewerkzaamheden. Verdwijnen ze voor korte of voor langere tijd 
uit het geb ied en kunnen ze makkelijk andere geschikte locaties 
vinden? Hebben bepaa lde  werkzaam heden een grotere verstoring tot 
gevolg dan andere, w ordt het geb ied voorgoed gem eden w anneer er 
met een hoge frequentie suppleties uitgevoerd worden? Om 
antwoorden op  deze vragen te krijgen zal onderzoek nodig zijn da t 
gericht is op  het e ffect van verstoring van zandsuppleties.

6.3 Toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn

Zandsuppleties zijn nooit getoetst aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft nog geen vaste plaats 
gekregen in het besluitvormingsproces en
vergunningverleningprocedures. De vooroeversuppleties op  Texel 
komen wel voor toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn in 
aanmerking, om dat ze plaats vinden in het SBZ-V geb ied 
W addeneilanden /  Noordzeekust /  Breebaard en bovendien mogelijk 
e ffecten kunnen hebben op de natuurwaarden van het gebied. 
Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld gevolgen zijn voor specifieke soorten 
genoem d in één van de bijlagen van de Vogel- en Habitatrichtlijn, zoals 
Eidereenden en Zwarte zee-eenden.
In de hiernavolgende tekst wordt de toetsing apart voor 
gebiedsbescherm ing en voor soortsbescherming beschreven en 
verduidelijkt m et een diagram  (zie figuur 9). Voor meer u itgebreide 
informatie over de toetsing wordt verwezen naar het rapport van 
Tonnaer (Dupont, 2001 ).

6.3.1 Gebiedsbescherming
Het SBZ-V strekt zich uit to t ongeveer de 15 m eter w aterd iep te  
(Ministerie van LNV, 2000a). De vooroeversuppleties op Texel vinden 
plaats tussen de -5  en de -10 meter w a terd iep te  in SBZ-V gebied. Het 
geb ied is niet aangewezen ais nationaal natuurm onum ent, daarom  
m oet rechtstreeks worden getoetst aan de Vogelrichtlijn. Op grond van 
art 6 lid 3 HR m oet daarom  een ‘passende beoorde ling ’ gem aakt 
worden. In deze passende beoordeling worden e ffecten beoordeeld in 
het kader van een instandhoudingsdoelstelling (op te stellen door het 
Ministerie van LNV, zie 2.2.2). Bij deze beoordeling m oet bovendien 
rekening worden gehouden met mogelijke cum ulatieve effecten: 
zandsuppleties hebben een herhalend karakter.

Op dit m om ent kan echter geen passende beoordeling worden 
gem aakt van de e ffecten van de gep lande  vooroeversuppleties op 
Texel op het beschermings-gebied. Enerzijds ontbreekt een expliciete
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¡nstandhoudingsdoelstelling ais referentiekader. Het dichtst bij een 
beschrijving van de natuurlijke kenmerken van het aangewezen geb ied 
is de ‘Nota van Toelichting'. Meer specifieke gebiedsinform atie is echter 
gewenst. Anderzijds is er te weinig (kwantitatief) bekend van de 
effecten. De informatie díe er is, is te a lgem een en gaa t niet specifiek 
over Texel. Het is mogelijk da t om te voldoen aan de vereisten van een 
passende beoordeling een aparte  beschrijving nodig is voor iedere 
specifieke suppletie (Dupont, 2001 ). In een apart rapport zou dan (de 
eco log ie  van) het geb ied specifiek worden beschreven in de bedoe lde  
periode (denk aan de lokale soortsamenstelling, lokaal 
herstelvermogen, etc.). 'Voor gebiedsbescherm ing is van be lang d a t 
op  lange termijn het hab ita t vo ldoende groot in om vang blijft om de  
popu la tie  van een betre ffende soort in stand te houden. Dit d ient per 
hab ita t o f soort te worden bezien' (Dupont, 2001 ).

6.3.2 Soortsbescherming
De toetsing of bescherm de soorten worden aangetast in het 
suppletiegebied gaa t via een eigen traject. Soortbescherming kent 
geen geografische grenzen. Wel zijn er verschillende 
beschermingsregimes7 voor verschillende soorten. Soortsbescherming 
uit de Vogel- en Habitatrichtlijn is vo ldoende geïm plem enteerd in 
Nederlandse wetgeving: de Natuurbeschermingswet (Nbw), de 
Vogelwet (Vw) en de jach tw et. De laatste is hier niet van toepassing. Er 
kan dus getoetst w orden aan nationale w etgeving.

Om na te gaan of vooroeversuppleties gevolgen hebben voor 
bescherm de soorten, m oet er een inventarisatie worden gem aakt van 
de in het geb ied voorkom ende soorten die genoem d worden in de 
Nbw en de Vw. Ook w at betre ft soortsbescherming is op dit m om ent te 
weinig informatie beschikbaar. Er is bijvoorbeeld geen lijst beschikbaar 
van de soorten die voorkomen in het suppletiegebied.
Vervolgens m oet per soort worden nagegaan w a t het 
beschermingsregime is. Soorten die in het geb ied voorkomen en 
genoem d worden in de Vogelrichtlijn zijn in ieder geval de Eidereend, 
de Zwarte zee-eend en de Roodkeelduiker. Op welke wijze deze 
soorten beschermd dienen te worden is nog onduidelijk.
Bij het beoordelen van de significantie van negatieve e ffecten  zijn 
factoren van belang ais: w ordt de soort perm anent aangetast of is er 
een bepaa lde  herstelperiode, en: worden soorten daadwerkelijk in hun 
voortbestaan aangetast. Aantasting m oet in dit kader ook in 
internationaal verband worden gezien (bijvoorbeeld: jurisprudentie in 
de vorm van arrest Korenwolf in grensoverschrijdend bedrijventerrein).

Zeevogels ondervinden mogelijk indirecte e ffecten van zandsuppleties 
w anneer hun voedselaanbod (Spisula en andere schelpdieren) wordt 
aangetast.. In 2000 kwamen er echter geen Spisula banken voor in het 
suppletiegebied (Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, 2001). In 1996 
bevonden zich wel banken voor de kust van Texel. Locatiespecifieke 
gegevens met betrekking to t verspreiding en aantallen van met nam e 
Sp/su/a-banken ontbreken.
De bescherming van Spisula is geen doei op  zich, om dat de soort niet 
voorkomt in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. Anders ligt dit w anneer

7 Er zijn soorten die beschermd worden ongeacht plaats van aantreffen (Bijlage III VR en 
bijlage IV HR: soorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd) en 
soorten die alleen worden beschermd indien aangetroffen in een speciaal 
beschermingsgebied (bijlage I VR en bijlage II HR: soorten van communautair belang 
waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is) (pers.comm . M. Dupont).
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Figuur 9. stroomschema voor de toetsing van zandsuppleties aan de Vogel- en

instandhoudingsdoelstelling, die helaas weinig expliciet is (zie 6.3.]). 
W anneer dit niet het geval is, zijn e ffecten op Spisula alleen relevant 
indien verm indering van het aanta l het voedselaanbod voor 
bescherm de vogelsoorten relevant verm inderd (in Europees verband, 
zie 6.2b).

6.3.3 Dwingende redenen van openbaar belang
Ten aanzien van pro jecten m et 'dw ingende redenen van openbaar 
be lang ’ bestaan zowel in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn ais in 
de nationale w etgeving uitzonderingsmogelijkheden. Dergelijke 
projecten kunnen doorgang vinden ondanks significant negatieve 
effecten, mits geen andere bevredigende oplossing voorhanden is, 
w anneer ‘geen afbreuk w ordt gedaan  aan het streven de betre ffende 
soort in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan' 
(Nbw) en afhankelijk van de prioriteit van de betre ffende soort. De 
Vogelwet kent echter geen uitzonderingsmogelijkheid voor projecten 
om redenen van groot openbaar belang, w aardoor de bescherming 
van vogels strenger is dan die van andere soorten.
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Zandsuppleties zijn pro jecten met dw ingende reden van groot 
openbaar belang voor de veiligheid: namelijk de handhaving van de 
kustlijn. In aanvulling kan worden opgem erkt, da t met het verdwijnen 
van de kustlijn ook bescherm ingsgebieden en soorten zullen worden 
aangetast. Of daadwerkelijk voorrang wordt gegeven aan de 
openbare veiligheid boven de ecologische doelstellingen van de 
richtlijn is echter ook afhankelijk van eventuele alternatieven. Projecten 
m et significante e ffecten kunnen namelijk alleen doorgang vinden 
w anneer er géén alternatieven voorhanden zijn (art 6 lid 4 HR). Bij 
a lternatieven kan enerzijds een vergelijking worden gem aakt tussen 
strandsuppletie en vooroeversuppletie, anderzijds kan bijvoorbeeld 
gedach t worden aan harde kustverdediging. De ecologische e ffecten 
van harde kustverdediging zijn echter groter dan de e ffecten van 
zandsuppletie, om dat sterk wordt ingegrepen in het kustsysteem ven 
het dynam ische karakter ervan verloren gaat.
Tenslotte zal de schade m oeten worden gecom penseerd. Nu niet 
exact duidelijk is w at de schade is kan alleen nog in het a lgem een 
worden opgem erkt da t com penserende m aatregelen dienen te 
garanderen da t (de b ijdrage van het betre ffende geb ied  aan het 
behoud van) hab ita t o f soorten gehandhaa fd  blijven en da t de 
algehele samenhang van Natura 2000 gehandhaa fd  blijft.
Compensatie m oet voordf, voor de uitvoering van het pro ject worden 
uitgevoerd (zie verder Dupont, 2001 ).

6.4 Sommatie effecten

Een belangrijk aspect van de toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn 
is da t het toetsen per zandsuppletie geen informatie zal opleveren over 
het gesom m eerde e ffect van zandsuppleties die in hetzelfde jaar 
plaatsvinden. Uit de  toetsing van bijvoorbeeld een vooroeversuppletie 
bij Texel kan blijken da t er geen significant e ffect op treedt voor de 
Zwarte zee-eend, om dat deze kan uitwijken naar andere locaties in de 
Noordzee. M aar wanneer er in hetzelfde jaar ook een aanta l andere 
vooroeversuppleties wordt uitgevoerd, dan zou deze 
uitwijkmogelijkheid zeer beperkt kunnen zijn en dan kan het 
gesom m eerde e ffect misschien wel significant zijn. Aanbevolen wordt 
om bij het Suppletiebesluit (overzicht van alle gep lande  suppleties in 
Nederland) voor alle suppleties tegelijk te toetsen, in plaats van toetsing 
per suppletie.
De rechter vraagt echter juist om een specifieke toetsing per 
individuele suppletie, onderbouw d door locatiespecifieke informatie. 
Mogelijk da t deze afweging: ‘locatiespecifieke of kustgenerieke 
inform atie ’ typisch een onderwerp is voor verder (juridisch) onderzoek. 
Hoe kun je voldoen aan het verzoek om locatie  specifieke informatie, 
zonder voor iedere suppletie een aparte  monitoring te hoeven 
uitvoeren? Of dit juridisch mogelijk is zou verder onderzocht moeten 
worden. Indien kan worden bewezen da t er weinig ruimtelijke en 
tijdelijke variatie is in de ecologische w aarden van de hele Nederlandse 
kust en daarnaar verwijzen in de toetsing van het specifieke geval.

6.5 Wanneer toetsen

In theorie kan toetsing op tw ee mom enten plaatsvinden: in de  plantase 
(verantwoordelijkheid Hoofdkantoor) of in het vergunningentraject 
(verantwoordelijkheid Regionale Kustdirecties). Het verdient de 
voorkeur deze toetsing uit te voeren in de plantase, om dat:
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1. het som m atle-effect van alle suppleties kan worden m eegenom en 
In de effectenanalyse;

2. het efficiënter is om In één keer de (vergelijkbare) e ffecten van alle 
zandsuppleties te beschouwen, In plaats van voor elke suppletie 
apart een analyse uit te voeren. Op deze manier kunnen eventuele 
besluiten omtrent noodsuppletles snel worden vergeleken m et de al 
bestaande toetsing;

3. tijdens de Inspraakprocedure op het ‘Ontwerp-Besluit Indicatief 
Werkschema Zandsuppleties’ al bezwaar kan worden aangevoerd 
op basis van de Vogel/Habltatrlchtlljn. Dit vertraagt de uitvoering.

A lternatieven van vooroeversuppletle worden alleen op basis van 
ecologische e ffecten vergeleken. Ook deze vergelijking ontbreekt 
vooralsnog. Er Is geen nationaal afwegingskader voorhanden om 
ecologische e ffecten ten opzichte van elkaar te wegen, zoals 
bijvoorbeeld een afnam e van Zwarte zee-eenden te wegen ten 
opzichte een afnam e In bijvoorbeeld Drieteenstrandlopers.

Ook voor de KaderRlchtlijn Water Is kwantitatieve kennis om trent 
e ffecten van zandsuppleties van belang. De KaderRlchtlijn Water 
vraagt namelijk om het In beeld brengen van de e ffecten van menselijk 
handelen op het aquatlsche systeem. Dit vorm t de basis voor de 
definitie van de kwaliteitsdoelstellingen en het vaststellen van een 
m aatregelenprogram m a.

6.6 Consequenties van een onvolledige toetsing

Formeel genom en kunnen de vooroeversuppletles op Texel op dit 
m om ent niet doorgaan to tda t meer zekerheid Is verkregen over de 
negatieve effecten. Het argum ent da t zandsuppleties ‘zwaarwegend 
belang voor de nationale veiligheid ’ hebben doe t (nog) niet ter zake 
om dat een ‘passende beoorde ling ’ ontbreekt (Dupont, 2001).

In de praktijk loopt Rijkswaterstaat een zeker risico zolang niet vo ldaan 
Is aan een ‘passende beoorde ling ’ waarin op zijn minst een 
Inventarisatie Is gedaan  naar de aanwezigheid van prioritaire soorten of 
habitats In het gebied. Voor een goede  afw eging Is meer Informatie 
nodig, m oet een Instandhoudlngs-doelstelllng worden beschreven en 
dient ook een vergelijking te worden gem aakt m et de e ffecten  van 
alternatieven van vooroeversuppletles. Rijkswaterstaat Is 
verantwoordelijk voor de toetsing aan de Vogel- en habitatrichtlijn. 
Indien derden -  zoals bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisaties8 -  
bezwaar zouden maken tegen de vooroeversuppletles op  Texel, dan 
bestaat er gerede kans da t toetsing aan de habitatrichtlijn alsnog moet 
worden uitgevoerd en het pro ject mogelijk zelfs stilgelegd zal worden 
(Dupont, 2001 ). Voorzover bescherm de soorten w orden verstoord of 
vernietigd zonder de vereiste vergunning op grond van de Nbw of de 
Vw kan het werk eveneens worden stilgelegd (Dupont, 2001 ). Een 
dergelljk ‘worse case scenario’ Is dus afhankelijk van het Initiatief van

8 Een natuurbeschermingsorganisatie in Petten heeft reeds kritische vragen gesteld aan 
Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland over de effecten van zandwinning op Spisula 
banken bedoeld voor zandsuppleties.
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derden. Dat suppleties al jaren worden uitgevoerd is in deze afweging 
niet van belang.
De rechter zal een com ple te  ‘passende beoorde ling ’ vragen, waarbij 
suppleties en alternatieven zijn geëvalueerd. De rechter zal echter 
geen aanvullend onderzoek eisen da t 10 jaar in beslag neem t w anneer 
daarm ee de nationale veiligheid in het geding komt.. Mogelijk zal de 
rechter vooroeversuppleties (eenmalig) kunnen toestaan w anneer 
deze vergezeld gaan met monitoring, in ach t genom en da t er meest 
waarschijnlijk geen e ffecten zullen optreden (pers.com m . Maud 
Dupont).

Nu niet met zekerheid kan worden aange toond  da t er geen negatieve 
e ffecten zullen optreden, is nader onderzoek gewenst. Gedeeltelijk kan 
dit worden ingevuld door verder literatuuronderzoek en expert 
judgem ent, m aar de invoering van een monitoringsprogramm a is beter. 
W anneer beter vo ldaan w ordt aan een passende beoordeling hoeft 
niet verw acht te worden da t zandsuppleties worden stilgelegd, om dat 
er sprake is van dw ingende reden van openbaar belang. Wel moet 
worden bedach t da t voor vooroeversuppleties wel een alternatief 
voorhanden is, nl. strandsuppleties. W anneer uit nader onderzoek zou 
blijken da t 1 ) vooroeversuppleties significant negatieve e ffecten 
hebben op het bescherm ingsgebied W addene ilanden /  Noordzeekust 
/  Breebaard óf op bescherm de soorfen genoem d in de Nbw of de Vw 
en 2) strandsuppleties dit niet of m inder hebben, dan zou in het kader 
van de Vogel- en Habitatrichtlijn aan strandsuppleties de voorkeur 
gegeven m oeten worden. Economische argum enten kunnen in deze 
vergelijking geen rol spelen.
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7 Conclusies en aanbevelingen
Zandsuppleties m oeten worden getoetst aan de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, om dat er mogelijk negatieve e ffecten  zijn voor 
bescherm de geb ieden of soorten. Dit ge ld t m et nam e voor de 
vooroeversuppleties op Texel, die plaatsvinden in het 
Vogelrichtlijngebied W addeneilanden /  Noordzeekustzone /
Breebaard. Dit geb ied is één van de meest gesuppleerde stranden van 
Nederland. Bovendien is hier in 2002 de grootste vooroeversuppletie tot 
nu toe gepland. Echter ook zandsuppleties buiten Speciale 
Beschermingszones komen voor toetsing in aanm erking wanneer ze 
mogelijk gevolgen hebben voor soorten beschermd door de Vogel- en 
Habitatrichtlijn ongeach t w aar deze zich bevinden. De kustzone valt 
ook onder de werking van de Kaderrichtlijn Water, w aarvoor e ffecten 
van menselijke activ ite iten in de eerste zeemijl, zoals zandsuppletie, in 
kaart m oeten worden gebracht.

G econcludeerd m oet echter worden, da t er op  dit mom ent 
onvoldoende informatie beschikbaar is om een ‘passende 
beoordeling ' in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen 
maken. Tai van nadelige e ffecten van de verschillende 
zandsuppletiem ethoden worden in de literatuur kwalitatief beschreven, 
m aar er wordt ook veel tegenstrijdige informatie gevonden. De 
beschikbare informatie blijkt slechts kwalitatief en te a lgem een van 
aard te zijn, terwijl juist locatie- en tijdspecifieke informatie vereist is voor 
individuele zandsuppletieprojecten. Daarnaast ontbreken voor de 
passende beoordeling vereiste instandhoudingsdoelstellingen en de 
beschrijving van de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied, 
w aartegen e ffecten m oeten worden afgew ogen.
Zandsuppleties zijn echter nodig in het kader van de kustverdediging en 
zijn daarom  van ‘groot openbaar be lang ’ . In zo’n geval kunnen 
projecten, ondanks significante negatieve effecten, toch doorgang 
vinden, m aar alleen m ét com pensatie en bij afwezigheid van 
alternatieven m et m inder nadelige ecologische effecten. Deze 
conclusie kan echter alleen worden getrokken na uitvoering van een 
passende beoordeling. Zolang deze beoordeling niet is uitgevoerd, 
loopt Rijkswaterstaat een zeker juridisch risico.

Een aanta l negatieve e ffecten verdient de aandach t. Zandwinning 
heeft een aanta l sterke ecologische effecten. In Dalfsen (2000, 
hoofdstuk: 9 aanbevelingen) wordt een aanta l aanbevelingen gedaan 
om meer inzicht te krijgen in de ecologische e ffecten  van zandwinning. 
Tijdens zandsuppletie sterven (alle) bodem dieren doorzandbedekking. 
Deze bodem dieren dienen ais voedselbron voor vissen en vogels. Met 
nam e wordt gedach t aan de vermindering van de 
voedselbeschikbaarheid voor duikeenden ais de Eidereend en de 
Zwarte zee-eend door bedekking van schelpdierbanken en verder voor 
strandvogels ais de Drieteenstrandloper. Daarnaast worden schuwe 
zeevogels mogelijk verstoord door de werkzaam heden zelf. Enige 
andere negatieve e ffecten die in dit rapport worden beschreven, lijken 
onwaarschijnlijk, m aar kunnen niet geheel door harde, kwantitatieve 
gegevens worden weerlegd. Daarom is nader onderzoek naar de 
e ffecten van zandsuppleties noodzakelijk.
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Benedenstaand worden een aanta l punten genoem d die kunnen 
leiden to t een groter inzicht in de juridische consequenties van de 
Vogel- en Habitatrichtlijn voor zandsuppleties in het algem een en de 
vooroeversuppleties van Texel in het bijzonder. Daarnaast zijn de 
tekorten in ecologische kennis in kaart gebracht:

Nadere informatie vergaren over een beschrijving van de 
natuurlijke kenmerken en de instandhoudingsdoelstelling van het 
SBZ-V geb ied W addeneilanden /  Noordzeekust /  Breebaard.
Bestaat een dergelijke beschrijving wel?

Overzicht maken van soorten (niet alleen vogels!) die in het kader 
van de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet worden 
beschermd, en nagaan welke beschermingsregimes van 
toepassing zijn op deze soorten. Wordt bijvoorbeeld ook Spisula 
direct beschermd, bijvoorbeeld om dat de soort genoem d wordt in 
de instandhoudingsdoelstelling van het SBZ-V gebied? Op welke 
wijze worden deze soorten beschermd? Is het alleen verboden de 
soorten te jagen of hun eieren te rapen of is verstoring ook 
verboden? Is de aantasting van de voedselbeschikbaarheid 
verboden? Hoe m oet da t worden gerelateerd aan 
instandhoudingsdoelstelling? Welke gegevens m oeten daarvoor 
bekend zijn?

Verder zou aanda ch t besteed m oeten worden aan de overlap 
tussen Vogel- en Habitatrichtlijn en nationale w etgeving zoals 
bijvoorbeeld de Vogelwet. Doorgaans is Europese w etgeving bij 
gebrekkige im plem entatie in nationale w etgeving doorslaggevend, 
m aar is tevens de meest strenge w et van toepassing. Er m oet 
daarom  worden nagaan of soorten eventueel strenger worden 
beschermd door Vogel- en Habitatrichtlijn dan door nationale 
wetgeving. De Vogelwet kent bijvoorbeeld geen 
uitzonderingsmogelijkheid voor projecten om redenen van groot 
openbaar belang, w aardoor de bescherming van vogels strenger is 
dan die van andere soorten. Is de Vogelwet van toepassing op het 
vooroever suppletiegebied van Texel?

Vervolgens is nader onderzoek nodig naar de e ffecten  op 
bescherm de vogelsoorten, bijvoorbeeld:
• Hoe groot zijn de tota le biogeografische populaties?
• Hoe groot is het percentage van de populaties da t in het 
betre ffende geb ied verblijft.
• Wat doen de vogels in het suppletiegebied: broeden, rusten, 
foerageren, etc.
• Worden vogels verstoord door suppletie werkzaam heden
• in welke m ate zijn bescherm de vogels afhankelijk van het 
suppletiegebied voor hun voedselvoorziening
• Wordt door het pro ject (waarbij in aanmerking genom en het 
repeterende karakter van het pro ject en in com binatie  met andere 
zand suppletie projecten) de popula tie  in zijn voortbestaan 
bedreigd; is er schade, kan die worden hersteld, hoe lang duurt 
dat, etc.
• hoeveel voedsel wordt toch aanbevolen de e ffecten  op  deze 
natuurwaarden, met nam e Sp/su/a-banken en vogels, te monitoren. 
Meer inzicht kan worden verkregen door bijvoorbeeld 
vogeltellingen voor, tijdens en na suppleties. Daarnaast kan meer
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inzicht in de ecologische e ffecten  van zandsuppleties worden 
verkregen het monitoringsprogramma van de vooroeversuppeties 
op Texel. Dit program m a is reeds in gang gezet. Hierbij kunnen 
kennisgebreken nader worden ingevuld.

O ntwerpen van een monitoringsprogramma van het 
gecom bineerde e ffect van zandsuppleties langs de gehele 
Nederlandse kust, zodat rekening gehouden kan worden m et het 
repeterende karakter van zandsuppleties en de gecom bineerde 
effecten van zandsuppleties.

In hoeverre m oet voor iedere suppletie een aparte  e ffect evaluatie 
worden uitgevoerd? Bij de  beoordeling m oet namelijk rekening 
worden gehouden met het gecom bineerde e ffect van meerdere 
suppleties over meerdere jaren tegelijk.
Effecten van een enkele zandsuppletie m oeten in relatie to t andere 
suppleties worden geëvalueerd. Aanvullend zou ook rekening 
gehouden kunnen worden m et andere activ ite iten die e ffecten 
hebben op de bodem  en voedselbeschikbaarheid, zoals de 
schelpdiervisserij. Ook de Vogel- en Habitatrichtlijn vereist da t in de 
evaluatie van e ffecten rekening w ordt gehouden m et andere 
projecten.

Uiteindelijk m oet worden nagedach t hoe toetsing aan de Vogel
en Habitatrichtlijn het best kan worden geïm plem enteerd in de 
besluitvorming van Rijkswaterstaat. In dit rapport w ordt aanbevolen 
om toetsing zo vroeg mogelijk in de planvorm ing uit te voeren.

Toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn zou een rol m oeten spelen in 
de afweging tussen strandsuppletie of vooroeversuppletie. Hierbij kan in 
overweging worden genom en da t vooroeversuppleties 
strandsuppleties niet overbodig kunnen maken (zie 4.2.3). Bovendien 
w ordt bij vooroeversuppleties relatief meer zand w ordt gebruikt, om dat 
een gedee lte  van het zand niet op  het strand terecht komt.
‘Harde kustverdediging' zoals strekdammen en dijken is een alternatief 
voor zandsuppletie. Dit a lternatief m oet ook in de toetsing in 
overweging worden genom en. Het lijkt voor de hand te liggen da t de 
ecologische e ffecten van deze m aatregel veel is dan de e ffecten van 
zandsuppleties, om dat ze sterk ingrijpen op de morfologie van het 
kustsysteem. Het dynamische karakter van het kustsysteem zal dan ter 
plaatse verdwijnen, zoals bijvoorbeeld in grote delen van het 
D eltagebied is gebeurd na het realiseren van de Delta-werken.

Tenslotte doet nader onderzoek aan de ecologische e ffecten  van 
zandsuppleties niet alleen recht aan het voorzorgsbeginsel, het d raag t 
bovendien bij aan de a lgem ene ecologische kennis van de 
onderw aterbodem  in de Noordzeekustzone. Dergelijke kennis kan 
opnieuw worden ingezet bij de evaluatie van andere projecten die 
worden uitgevoerd in de Noordzee (zoals bijvoorbeeld eilanden in zee).
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