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NATUURWAARDEN KAART NOORDZEE

Voorwoord
Voor u lig t het rapport “ Natuurwaardenkaart Noordzee” .
D it docum ent maakt deel u it van het project “ Ecosysteemdoelen 
Noordzee” en is uitgevoerd door het Expertisecentrum LNV in opdracht 
van de directies Natuurbeheer en Visserij van het M in isterie  van LNV.

Het rijk  w e rk t m om enteel aan concretisering van het natuurbeleid voor 
het Nederlands deel van de Noordzee. Teneinde het natuurbeleid voor 
de Noordzee te kunnen vormgeven, is het noodzakelijk om inz ich t te 
hebben in de bestaande natuurwaarden. Dat w il zeggen: w a t is er 
m om enteel aan natuurwaarden aanwezig op het Nederlands deel van 
de Noordzee dat de m oeite waard is om te beschermen?
Ais uitgangspunten zijn de ecosysteemdoelen genomen die zijn 
beschreven in de nota “ Natuur voor Mensen, Mensen voor N atuur” 
(M in isterie  van LNV 2000) en u itgew erkt in “ M et de natuur in  zee” 
(Bisseling e.a. 2001). In d it laatste rapport w o rd t aan de hand van 12 
ecosysteemdoelen aangegeven w a t de knelpunten en de m ogelijke 
streefbeelden zijn aangaande de natuur op het NCP. Het gehele 
Nederlandse Continentale Plat (NCP) is gekenm erkt ais Ecologische 
H oofdstructuur (EHS) en het natuurbeleid voor d it gebied begint de 
laatste jaren vorm  te krijgen. In zowel de V ijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening ais het (concept) SGR-2 is het NCP reeds opgenomen, en zijn 
voorlop ige  gebieden m et een hoge natuurwaarde al aangegeven. D it 
docum ent gaat hier verder op in, voortbouw end op het rapport “ Met 
de natuur in zee” . Het onderbouw t de keuze voor deze bijzondere 
gebieden m et gegevens over het voorkom en van hoge natuurwaarden, 
zoals ongestoordheid, kwetsbaarheid, hoge b iod iversite it en bedreigde 
soorten. H ierbij te llen zowel de fysische geografie ais de fauna (bodem- 
dieren, vogels, vissen, zeezoogdieren) en de belevingswaarde van de 
zee mee.

D it rapport kon n ie t worden opgesteld zonder de hulp van verschillen
de externe beleidsdirecties en onderzoeksinstituten. Advies bij de 
opstelling van het rapport, en toegang to t gegevens werd verleend 
door medewerkers van het NIOZ, het RIVO-DLO, Alterra, de directies 
Natuurbeheer en Visserij van het M inisterie van LNV en de directie 
Noordzee van het M inisterie van V&W. M ijn dank gaat u it naar deze 
mensen.

Drs. R.P. van Brouwershaven 
D irecteur Expertisecentrum LNV
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NATUURWAARDENKAART NOORDZEE

Samenvatting
In opdracht van de directies Natuurbeheer en Visserij van het 
M in isterie  van LNV heeft het Expertisecentrum LNV d it rapport opge
steld over de natuurwaarden op het Nederlandse deel van de 
Noordzee. Het geeft voor elk gekozen ecosysteemdoel de ru im te lijke  
verdeling van de natuurwaarden w eer in  een kaart van het 
Nederlandse Continentale Plat (NCP). De h ie ru it samengestelde geïnte
greerde eindkaart to o n t de gebieden op het NCP m et de verhoogde 
natuurwaarden van alle relevante ecosysteemdoelen.
Ais achtergrond diende het rapport “ M et de natuur in zee” (Bisseling 
e.a. 2001). D it bespreekt de natuurwaarden van het NCP in relatie to t 
het gebruik van de Noordzee door de mens en de daaru it voortgeko
men conflicten m et de natuur. De natuurwaarden van het NCP worden 
beschreven in 12 ecosysteemdoelen, bestaande u it zowel de fysische 
processen ais de flora en fauna en de beleving van de zee door de 
mens.

In het voorliggende rapport zijn n iet alle ecosysteemdoelen behandeld. 
Vaak kwam d it door een gebrek aan gegevens (bijv. voedselweb) of 
doordat reeds een ander pad w o rd t bewandeld voor de na tuuron tw ik
keling in  een gebied (nl. voor de zuidwestelijke Delta). D it rapport 
geeft een ru im te lijke  weergave van de verhoogde natuurwaarden van 
de fysische processen, bodemfauna, vissen, vogels, zeezoogdieren en 
beleving.

De ru im te lijke  weergave van de verhoogde natuurwaarden op het NCP 
is to t stand gekomen door eerst gegevens te verzamelen over de ver
schillende ecosysteemdoelen. Vervolgens zijn criteria opgesteld waar
aan de gegevens werden getoetst om hogere natuurwaarden te kun
nen onderscheiden. Tenslotte zijn per ecosysteemdoel deze gegevens 
in kaart gebracht, w a t leidde to t een eindkaart. In deze eindkaart zijn 
alle verhoogde natuurwaarden geïntegreerd. D it le id t to t de beschrij
v ing van bijzondere gebieden, waarin de na tuurlijke  waarden zich posi
t ie f onderscheiden van de overige delen van de Noordzee.

U it d it rapport komen v ijf bijzondere gebieden naar voren: de kustzone 
(to t de 20 m dieptelijn), het Friese Front, de centrale Oestergronden, de 
Klaverbank en de Doggersbank. Echter, er w ord t m et nadruk vermeld 
dat voor de natuurwaarden de zuidelijke Noordzee ais een geheel d ient 
te  worden beschouwd. Het gehele NCP is daarom ook in zekere zin 
gekenmerkt door een hoge natuurwaarde. Door strom ing, het transport 
van sediment en organismen en de m ob ilite it van fauna zijn de deelge
bieden van de Noordzee in ecologische zin sterk m et elkaar verbonden. 
W ellicht nog sterker dan op land d ient hiermee rekening te worden 
gehouden bij het beheer van het Nederlandse deel van de Noordzee.
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NATUURWAARDENKAART NOORDZEE

Inleiding
A chterg ro nd

Het gehele Nederlands Continentaal Plat (NCP) is kerngebied van de 
Ecologische H oofdstructuur (EHS). Sinds de vaststelling van het 
Natuurbeleidsplan door de Tweede Kamer in 1991 is het terrestrische 
deel van de EHS verder u itgew erkt. De Staatssecretaris van LNV heeft 
aangegeven dat d it ook d ien t te  gebeuren voor het NCP. In de nota 
“ Natuur voor mensen, mensen voor na tuur” (M inisterie van LNV 2000) 
zijn de 12 ecosysteemdoelen voor de Noordzee to t beleidsdoelen ver
heven. Verder betekent d it dat natuurdoelen moeten worden geform u
leerd en dat toetsingskaders voor ingrepen op het NCP moeten worden 
vastgesteld.
Inm iddels is er al een aantal acties ondernom en. Graadmeters voor het 
m onitoren van de toestand van de natuur op het NCP zijn voorgesteld 
(Kabuta & Duijts 2000). Het EC-LNV heeft m et de nota “ M et de natuur 
in  zee” (Bisseling e.a. 2001) een docum ent geproduceerd m et natuurbe
schrijvingen en 12 ecosysteemdoelen voor het Nederlandse deel van de 
Noordzee in relatie to t het menselijk gebruik ervan. G elijk tijd ig  m et het 
voorliggend rapport is door het Expertisecentrum LNV (EC-LNV) een 
docum ent u itgebracht dat een analyse geeft van de parameters voor 
het natuurbeleid van de Noordzee (Boon & W iersinga 2002). In de 
V ijfde nota voor de Ruimtelijke Ordening (VijNo) en deel 2 van het SGR 
2 zijn v ijf  gebieden met bijzondere ecologische waarden verankerd. In 
het kader van het opstellen van deel 3 van het Tweede 
Structuurschema Groene Ruimte (SGR-2) is er het voornem en een 
planologisch bescherm ingsregime voor een aantal gebieden op het 
NCP vast te leggen. D it is mede ingegeven door de steeds toenem ende 
claims op het NCP, zoals plannen voor een vliegveld in  zee, w indm olen
parken, enzovoorts.

Project “N a tu u rw a a rd e n k a a rt N o o rd ze e ”

De directies Natuurbeheer en Visserij hebben in februari 2001 aan het 
EC-LNV opdracht gegeven een kaart te maken van de actuele natuur
waarden van het NCP. Het doei van de kaart is het ondersteunen van 
het natuurbeleid voor het NCP en van beslissingen om tren t de regule
ring van gebruiksfuncties. De beleidskaders h iervoor zijn beschreven in 
het SGR-2 en de VijNo.

De opdracht was het vervaardigen van een natuurwaardenkaart van 
het NCP, gebaseerd op de huid ige  natuurwaarden van de Noordzee. 
Deze omvatten zowel de abiotische, fysische parameters zoals strom ing 
en transport van sediment en larven van vissen en bodemfauna, ais de 
biotische componenten, de flora en de fauna van de Noordzee. De
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kaart geeft geen in fo rm atie  over de historische waarden o f over poten
ties en streefbeelden.

Het project werd uitgevoerd binnen het EC-LNV programma “ Duurzaam 
w aterbeheer en watersysteembenadering” en werd begeleid door de 
interdepartem entale projectgroep “ Ecosysteemdoelen Noordzee” . Twee 
workshops en consultaties van deskundigen hebben inhoudelijke b ij
dragen geleverd aan het eindrapport. Zie voor de deelnemerslijsten de 
bijlage.

Het e indproduct is d it docum ent bestaande u it een aantal deelkaarten, 
een geïntegreerde natuurwaardenkaart en een toe lich ting . Ais u it
gangspunten zijn de ecosysteemdoelen genomen die zijn beschreven 
in de nota “ Natuur voor Mensen, Mensen voor N atuur” en u itgew erkt 
in  “ M et de natuur in  zee” (Bisseling e.a. 2001). Echter, n iet voor alle 
ecosysteemdoelen kon een kaart worden gemaakt. De gepresenteerde 
deelkaarten geven de natuurwaarden w eer die gerelateerd zijn aan de 

i o ]  ecosysteemdoelen fysische processen, bodemfauna, vissen, vogels, zee-
zoogdieren en beleving. In hoofdstuk 3 w o rd t ingegaan op de m etho
dologie, d.i. de beschikbaarheid van de gegevens en de u itgangspun
ten en criteria voor het vaststellen van de natuurwaarden. De keuze 
voor en beschrijving van de ecosysteemdoelen w o rd t gegeven in para
graaf 3 -2.1.

1.3 Status van  d it  a c h te rg ro n d d o c u m e n t

D it rapport is een kennisdocument. Het heeft de functie  van w erkdocu
m ent voor het project Ecosysteemdoelen Noordzee. In d it rapport 
w o rd t aangegeven welke huid ige  natuurwaarden op het NCP aanwezig 
zijn. Het rapport geeft daarmee in fo rm atie  die gebru ikt kan worden om 
afwegingen te maken voor het toestaan van gebruiksfuncties. Het rap
po rt geeft zelf die beleidsmatige afwegingen niet.

1.4 L eesw ijzer

Ais u itgangspunt voor d it docum ent zijn de ecosysteemdoelen geno
men zoals weergegeven in “ M et de natuur in zee” (Bisseling e.a.. 2001). 
Vandaar is gew erkt naar een ru im te lijke  weergave: waar zijn de natuur
waarden, zoals omschreven in deze ecosysteemdoelen, op d it m om ent 
aanwezig. Per natuurwaarde is vervolgens een kaart gemaakt en w ord t 
een beschrijving gegeven van de betreffende gebieden. D it heeft gere
sulteerd in de volgende opbouw  van d it document:
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H oofdstuk 2 : een beschrijving van de Noordzee in het algemeen en het 
Nederlandse deel in het bijzonder. D it hoofdstuk gaat m.n. in op de abi- 
otische kenmerken van de Noordzee; de biotische kenmerken staan 
beschreven in hoofdstuk 4, de u itw erk ing per ecosysteemdoel.

H oofdstuk 3 '. een algemeen m ethodologische hoofdstuk over de u it
w erking van de uitgangspunten die in  d it rapport zijn gebru ikt voor het 
vaststellen van de concrete natuurwaarden. Tevens w o rd t aangegeven 
w a t de bronnen van de gegevens zijn en de criteria voor toetsing van 
de data.

H oofdstuk 4 - d it hoofdstuk gaat nader in  op de methoden voor de 
bepaling van de natuurwaarden van het betreffende ecosysteemdoel; 
per u itgew erkt ecosysteemdoel w o rd t een kaart gepresenteerd m et de 
locaties van de aanwezige natuurwaarden.

H oofdstuk 5 - hier v ind t de in tegratie  plaats van de in hoofdstuk 4 
gepresenteerde natuurwaardenkaarten to t een eindkaart. D it is het [ l l
concluderende hoofdstuk met een toe lich ting  van de in hoofdstuk 4 
gepresenteerde gebieden.

H oofdstuk 6: is de slotbeschouwing van d it document. Bij de gepresen
teerde natuurwaarden behoort een aantal kanttekeningen. Besproken 
worden met name de samenhang tussen de gebieden, de potenties van 
de natuur op het NCP en de relatie van het NCP m et de rest van de 
Noordzee.
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NATUURWAARDENKAART NOORDZEE

De Noordzee
De Noordzee is een half ingesloten kustzee op het continenta le plat 
van noordwest Europa. De gem iddelde diepte van de Noordzee is ca.
70 meter; in het zuiden (Zuidelijke Bocht) is de diepte tussen de 20 en 
30 meter, oplopend naar ru im  40 meter ju is t ten zuiden van de 
Doggersbank. Ten noorden van de Doggersbank (buiten het NCP) loopt 
de diepte verder op naar 100 à 200 meter op de overgang naar de 
Atlantische Oceaan. Het diepste gedeelte van de Noordzee is het 
Skagerrak en de Noorse Geul. Het Skagerrak is to t 700 m eter diep, de 
Noorse Geul is een sleuf van 200 to t 300 meter diep langs de Noorse 
zuid- en westkust (Fig. 1).

[13

Figuur l :  D ieptekaart van de Noordzee {ICONA 1992),

De bodem m orfo log ie  van de Noordzee is een gevolg van het opvullen 
van een diepe slenk die ontstond gedurende het Krijt, ca. lo o  m iljoen 
jaar geleden. Een centrale slenk vorm de zich in w at nu het m idden van 
de Noordzee is, in  een periode dat het bekken daalde en de zeespiegel 
steeg. Aan het begin van het Tertiair (66 to t ca. 2 m iljoen jaar geleden) 
werd het bekken gevuld met sedimenten van het om ringende land, de 
Britse eilanden en het Shetland p latform , Scandinavië en M idden- 
Europa. De d ikte van deze sedimenten loop t op to t meer dan 3000 
m eter in het centrum van het Noordzeebekken. Het Kwartair, de perio-
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de na het Tertiair, onderscheidt zich door het optreden van een reeks 
ijs tijden. Tijdens deze ijstijden kwam de Noordzee geregeld droog te 
liggen. In de koude tijden liepen de rivieren vanaf het vasteland door 
in  de Noordzee, namen sedimenten mee en werden delta-afzettingen 
gevormd. Doordat het ijs weer smolt, liep d it land regelmatig weer 
onder, en verdwenen vele afzettingen w eer door erosie.
Het huidige pakket sedimenten is gevormd gedurende de laatste 
10.000 jaar, het begin van het Holoceen, de huidige geologische perio
de. Tijdens de interg lacia len (de periodes tussen de ijs tijden) werden 
de zandige sedimenten in de Zuidelijke Bocht afgezet, en in  de centrale 
Noordzee fijne  zanden en siltige kleien. De Doggersbank is gevormd 
door sm eltwaterafzettingen van de gletsjerkap die het noorden van 
Europa en de Britse eilanden bedekte. De diepere gedeeltes rondom  de 
Doggersbank zijn door ijs en sm eltw ater uitgeschuurde geulen. Ook de 
geulen van Devil’s Hole en de Fladen Gronden zijn h ierdoor gevormd 
(Fig. i ) .  U it deze periodes stammen de m am m oettanden en kiezen en 
andere fossielen die nog regelmatig worden opgevist in  het zuiden van 

1 4 ] de Noordzee, voornam elijk  rond de Bruine Bank. M om enteel v ind t nog
alleen netto sedim entatie plaats in  de delta ’s, het Skagerrak en verm oe
de lijk  ook de Duitse Bocht.

Figuur 2: Reststroming, w aterm assa’s en fronten in de Noordzee {ICONA 1992).

Ais gevolg van de vorm  van het Noordzeebekken, de twee ingangen 
(rond Schotland en door het Kanaal) en de noordelijk  gerichte 
Atlantische Golfstroom kent de Noordzee een zgn. asymmetrisch getij-
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denverloop. D it betekent dat de vloed, het opkomende water, anders 
ve rloop t dan de eb. M et de vloed kom t w ater binnen door het Kanaal 
en rond de Schotse eilanden. De vloed zet langer door dan de eb, 
zodat er in  de Noordzee een reststroom (vloed minus eb) is die langs 
de Belgische en Nederlandse kust noorde lijk  loop t en boven de eilan
den oostwaarts bu ig t (zie Fig. 2). Onder de Doggersbank, dus over de 
Oestergronden en langs het Friese Front loopt deze reststroom ook 
oostwaarts. In principe zijn er dus tw ee watermassa’s, het Kanaalwater 
en Atlantische Oceaanwater, die de Noordzee instrom en. Langs de kus
ten van de Britse eilanden en noordwest Europa w o rd t d it w ater beïn
vloed door voedselrijk en zoet rivierwater, w a t de samenstelling van 
het oceaanwater verandert. Het kustwater langs onze kusten gaat via 
de Duitse Bocht naar het Skagerrak, waar brak w ater u it de Oostzee 
erbij komt. Tezamen m et het centrale en noordelijke Noordzeewater 
s troom t d it w ater via de Noorse Geul de Noordzee uit. Het w ater in de 
Duitse Bocht kent een re la tie f lange ve rb lijftijd , om dat daar een soort 
w ervel bestaat die tevens opgewoelde sedimenten vasthoudt.

[15
Relevant voor het NCP is dat er geen netto sedim entatie van zand o f 
s ilt plaatsvindt. De zu ide lijk  gerichte strom ing langs de Britse kust 
neemt opgewerveld m ateriaal mee dat zich ais een pluim  oostwaarts 
u its trekt vanaf East Anglia (waar de twee watermassa’s elkaar ontm oe
ten). Deze hele band van troebel w ater is m et rustig w eer m et behulp 
van satellieten goed waarneembaar en strekt zich u it to t ten noorden 
van de Duitse Bocht. Een deel van d it grotere fro n t ve rtoon t opm erke lij
ke fysische en biologische kenmerken en w o rd t door b iologen ais het 
Friese Front aangeduid: een zone ten noordwesten van Terschelling 
m et een re la tie f hoge algengroei, een verhoogde sedim entatie van 
algen en een rijk  bodemleven. Uiteraard komen hier weer veel vissen 
en vogels op af. In deze zone komen aan het eind van de zomer zee
koeien ruien, die vanaf de Britse kust met hun jongen daarheen zwem 
men. Direct rondom  d it fron t, op de Oestergronden en in de Zuidelijke 
Bocht is het w ater en de bodem opvallend m inder rijk. De algengroei 
in  deze gebieden is ook lager. Hogere algengroei kom t voor langs de 
kust door de voedingsstoffen u it de rivieren. Echter, door de hoge 
stroomsnelheden en de dynamiek van w ind  en golven k rijg t het m ateri
aal n iet veel kans om te sedimenteren. Veel opgewerveld fijn  materiaal 
sedim enteert u ite inde lijk  in de zuidwestelijke Delta en de Waddenzee.
D it zijn re la tie f ondiepe, biologisch rijke gebieden met afw ijkende 
levensgemeenschappen (zoet-brak-zout) en een hoge dynamiek van 
w ind  en water.

Op grond van diepte, m orfo log ie  en samenstelling va lt de bodem van 
het Nederlandse deel van de Noordzee uiteen in zes gebieden (zie Fig.
3). Van zuid naar noord: de kustzone m et daarin de Voordelta, de 
Zuidelijke Bocht m et daarin de Bruine Bank, het Friese Front, de 
Oestergronden, de Klaverbank en de Doggersbank. Binnen deze gebie
den bestaat nog de nodige variatie, maar die is m inder opvallend.
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Tezamen m et de strom ingspatronen en de door voedingstoffen (riv ie
ren, fronten) en tu rbu len tie  (diepte) bepaalde algengroei zijn d it de 
belangrijkste factoren die de verdeling en rijkdom  van de fauna van de 
Noordzee sturen.

1 6 ]

Fig,uur 3: Ligging en begrenzing van het studiegebied, 

het Nederlandse Continentale Plat {ICONA 1992),

De huidige natuurwaarde van de Noordzee is sterk beïnvloed sinds de 
industrië le  revolutie aan het einde van 19* eeuw. Oesterbanken in de 
centrale Noordzee schijnen in  een betrekkelijk korte tijd  te zijn wegge
vist m et conventionele, kleine zeilschepen eind 19“' eeuw. Begin 20ste 
eeuw waren de visserijschepen re la tie f klein en n iet to t lich t gem otori
seerd, maar w e l ta lrijk . De druk op visbestanden is de gehele tw in tigs te  
eeuw zwaar geweest, maar nog noo it zo zwaar ais na de Tweede 
W ereldoorlog. Medio zestiger jaren werd de boomkorvisserij ingevoerd 
die to t en m et de tachtiger jaren steeds zwaarder gemotoriseerd werd 
(to t 4000 pk m idden 80-er jaren). Daarna werden de m otoren gebon
den aan een maximum van 2000 pk. Zowel de omvang ais de diversite it 
van de visgemeenschappen en de bodemfauna zijn achteruitgegaan in 
deze tijd . Echter, voor de bodemfauna hebben we geen goede referen- 
tiem etingen, zodat het onbekend is hoeveel verloren is gegaan.
Naast visserij hebben ook andere menselijke invloeden zich laten gel
den, voornam elijk  eu tro fiëring (fosfaat en nitraat), verontre inig ingen 
(zware metalen, PCB’s, dioxines, TBT), versnelde klimaatsveranderingen 
(stijg ing zeewatertem peratuur), maar ook o lie- en gasw inning en 
scheepvaart.
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Vooral de laatste 15 jaar is veel gewonnen m.b.t. gehalten aan veront
re inigingen. Emissies zijn gereduceerd, zodat er veel m inder ongewens
te stoffen de zee inkom en. W el w o rd t nog verontre inigde baggerspecie 
gestort in zee, en worden verontre inigende stoffen nageleverd vanuit 
de zeebodem. De visserijdruk is nog steeds een probleem, evenals de 
aanvoer van voedingsstoffen en de klimaatsveranderingen, die de 
komende decennia in ieder geval nog doorgaan. Tevens is het ru im te
gebru ik op de Noordzee toegenom en. Platforms, scheepvaart, kabels 
en p ijp le id ingen, en plannen voor w indm olens en vliegvelden in zee 
maken het nodig ook deze ontw ikke lingen te volgen om dat bepaalde 
natuurlijke  waarden verder in  het gedrang kunnen komen.

Sommige ecologen menen dat de Noordzee de laatste eeuw zo sterk 
veranderd is, dat we kunnen spreken van een ander “evenw icht” , dat 
zich m oeilijk  weer laat omkeren. Daarentegen weten we dat open 
natuurlijke  systemen zoals de Noordzee een hoge veerkracht bezitten. 
Ze kennen een hoge natuurlijke  dynamiek en organismen zijn op een 
bepaalde manier daarop aangepast. Echter, zelfs de aanpassingsmoge- 
lijkheden van de meer “ flexibele” organismen kennen een grens. Er is 
dus hoop voor een terugkeer van een natuur die hoo rt bij een n iet 
(door de mens) verstoorde en vervuilde situatie.
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Werkwijze
D it hoofdstuk gaa t in op de beschikbaarheid van de gegevens, en de 
uitgangspunten en criteria  voor de bepaling van de natuurwaarden.

B eschikbaarheid  van  gegevens

Onder het begrip natuur w o rd t h ier zowel de niet-levende ais de leven
de natuur verstaan. De niet-levende natuur m anifesteert zich op het 
NCP vooral door grootschalige processen van strom ing, w ind, sedimen
ta tie  en erosie en in geom orfologische gesteldheid. Belangrijke ken
merken van ondiepe kustzeeën zoals de Noordzee (en zeker het NCP) 
zijn de hoge biomassa en d iversite it in vergelijk ing m et andere zeege
bieden. Zoals eerder verm eld is het Nederlandse deel van de Noordzee 
door menselijk gebruik de laatste eeuw sterk beïnvloed. Het NCP heeft 
n ie ttem in nog een na tuurlijk  karakter.

Er is veel bekend over de fysische processen die plaatsvinden en 
over het voorkom en van bepaalde diergroepen. Het gros van de 
in fo rm atie  werd verzameld door m iddel van fundam enteel onderzoek 
(NIOO-CEMO, NIOZ, Universiteiten) en toegepast onderzoek, zoals 
b ijvoorbeeld naar kustverdediging (sedimentatie en erosie) en visserij 
(onderzoek aan b io log ie  en populatiedynam ica van vissen). Kennis 
over de natuur van het NCP beperkt zich vooral to t het voorkom en 
van bodemfauna, vogels, vis en zoogdieren. Over de ecologische 
processen, het functioneren van voedselketens, de populatiedynam ica 
van de meeste soorten en de structuur en dynamiek van levensge
meenschappen is veel m inder bekend. Het is belangrijk alleen die 
soort(groepen) in  beschouwing te nemen waarvan voldoende bekend 
is. Dat betekent dat er gegevens moeten zijn, u it onderzoeks- o f moni- 
toringsprogram m a’s. Dergelijke gegevens zijn, met uitzondering van 
vissen, bekend van de periode 1980 to t heden. Voor vissen bestaan lan
gere tijdseries. Er is gebruik gemaakt van schrifte lijke bronnen, aange
vuld m et m ondelinge in fo rm atie  u it de workshops. Anekdotische in fo r
matie, a lhoewel soms bruikbaar, is hier n iet meegenomen. De meeste 
gegevens over het voorkom en van bodemfauna, vogels, vissen en zee- 
zoogdieren zijn afkom stig van inventarisatieprogram m a’s die na 1980 
gestart zijn.
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Om deze reden is de periode van 1980 to t heden de basis van de gegevens voor 

de natuurw aardenkaart. Er w o rd t onderkend dat d it slechts een beperkte w eerga

ve van een sterk beïnvloed systeem is. De lange periode daarvoor, w aarin  veel is 

veranderd en veel oorspronkelijke w aarde verloren is gegaan, is hier n iet m eege

nomen.

Een kaart met de aardkundige en cultuurhistorische waarden van het 
NCP is in  on tw ikke ling . Deze w o rd t separaat u itgebracht door het 
M in isterie van Verkeer en W aterstaat (mond. med. Ad Stolk, Directie 
Noordzee, Rijkswaterstaat).

3.2 B epaling  van  d e  n a tu u rw a a rd e  

3.2.1 Uitgangspunten 
20]

Teneinde natuurwaarden toe te kennen aan gebieden dienen criteria te 
worden vastgesteld om de gegevens te kunnen toetsen. Aan deze crite
ria moeten de parameters (b iodiversite it, soorten, soortgroepen, fysi
sche processen) voldoen om gebru ikt te  kunnen worden voor het bepa
len van natuurwaarden op een bepaalde locatie. H ierbij zijn de vo lgen
de uitgangspunten gehanteerd:

1. De voornaamste uitgangspunten zijn de natuurwaarden die een 
relatie hebben m et de ecosysteemdoelen u it “ M et de natuur in  zee” 
(Bisseling e.a. 2001). Immers, deze ecosysteemdoelen zijn te 
beschouwen ais bestaande natuurdoelen, zoals vastgelegd in de 
nota “ Natuur voor mensen, mensen voor natuur (LNV 2001). Het 
voorkom en van in de streefbeelden genoemde situaties w o rd t ais 
waardevol beschouwd (zie kader hiernaast).

2. Een belangrijk u itgangspunt is ook het algemene natuurdoel om te 
streven naar een zo na tuurlijk  m ogelijke situatie op het NCP, ook 
w e l het nastreven van de b iod iversite it op een zo na tuurlijk  m ogelij
ke w ijze genoemd. Een natuurlijke  b iod iversite it betekent dat p lant
en diersoorten, die e rvan  nature thuishoren, voorkom en in natuur
lijke verhoudingen en aantallen. De natuurlijke  b iod ivers ite it w o rd t 
hoog gewaardeerd en d ient te worden behouden. D it is onder 
andere in te rnationaa l afgesproken in het Biodiversiteitsverdrag van 
Rio de Janeiro in 1992. Daarnaast is zowel in nationaal beleid 
(Natuurbeleidsplan 1991, nota “ Natuur voor mensen, mensen voor 
na tuur” 2000) ais in  in te rna tionaa l beleid (conventies van Bern en 
Bonn, Natura 2000) vastgelegd welke natuur b ijzonder waardevol is 
en m oet worden beschermd.
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Ecosysteemdoel i :  Grootschalige fysische processen

‘ De natuurlijke dynamische processen handhaven ais essentiële randvoorwaarde 
voor de natuurlijkheid van de zee en de kustzone'.

Ecosysteemdoel 2: Voedselketens

‘ Behoud en zonodig herstel van voedselketens en de daarbij behorende mariene 

productivite it’ .

Ecosysteemdoel 3: Estuariene karakter Delta

‘Vergroten van het estuariene karakter (natuurlijke overgang van zoet-brak-zout, 

getij en intergetijdengebied) van de kustzone in het bijzonder het Deltagebied.’

Ecosysteemdoel 4: Levensgemeenschappen

‘ Behoud en zonodig herstel van karakteristieke levensgemeenschappen en 
bijbehorende leefgebieden van zee, kustzone en Deltagebied.’

Ecosysteemdoel 5: Plankton

‘Hooguit incidenteel optreden van overmatige algenbloei en behoud en zo nodig 

herstel van een natuurlijke diversiteit van soorten in het plankton.’

Ecosysteemdoel 6: Bodemfauna

‘ Diversiteit van de bodemfauna behouden en zo nodig herstellen, inclusief 

populaties van langlevende en langzaam voortplantende soorten.’

Ecosysteemdoel 7: Visfauna

‘ Diversiteit van de visfauna bevorderen en zo nodig herstellen van:
1. paai- en kinderkamergebieden;
2. een meer evenwichtige populatieopbouw;

3. een natuurlijke omvang van visbestanden;
4. populaties van langlevende soorten met lage voortplantingssnelheid.’ 

Ecosysteemdoel 8 : Vogels

‘ Instandhouden en zo nodig herstellen van de leefomstandigheden van ruiende, 
overwinterende, trekkende en broedende zee- en kustvogels, zoals de 

voedselvoorraad, ruim te en broedgelegenheid.’

Ecosysteemdoel 9: Zeezoogdieren

‘ Instandhouden en zo nodig herstellen van de leefomstandigheden voor 
populaties zeezoogdieren.’

Ecosysteemdoel 10, 11 en 12: Beleving

‘Handhaven van de mogelijkheden voor het ervaren van de dynamiek van de 

natuurkrachten w ind, water, zand en zout op de overgang van open water naar 
de droge kustzone’ .
‘Handhaven van de openheid, weidsheid, stilte en duisternis; d it ge ld t voor de 
gehele kustlijn in noord-zuid richting en loodrecht op het strand to t aan de zichtlijn 

(“ schone horizon” ).
‘Handhaven en waar mogelijk bevorderen van deze mogelijkheden om de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld vogels, vissen en zeezoogdieren te ervaren.’

[
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Vier van de ecosysteemdoelen zijn n iet in beschouwing genomen bij 
het maken van de natuurwaardenkaart. Het gaat om de ecosysteem
doelen ‘Voedselketens’ (2), ‘Delta’ (3), ‘Levensgemeenschappen’ (4) en 
‘P lankton’ (5). Voor 2, 4 en 5 is n iet genoeg in fo rm atie  aanwezig. 
Ecosysteemdoel 3 vo lg t een apart spoor (Integrale Visie Delta).

Criteria

U it de bovenstaande uitgangspunten volgen de criteria voor locaties 
w aar een bepaalde natuurwaarde aan w o rd t toegekend:

1. Plaatsen die op he t NCP ais (betrekkelijk) ongestoord kunnen  
worden beschouwd.

D it criterium  kan worden onderverdeeld in  twee subcriteria.
A) Ongestoordheid is een algemeen geaccepteerd criterium  voor w aar
dering van natuur. Toepassing van d it criterium  le id t to t een hoge 
waardering van gebieden die door activ ite iten zoals visserij, scheep
vaart en zandw inning n iet worden beïnvloed.
B) Een tweede toepassing van d it criterium  is de kwetsbaarheid van 
een bepaald gebied voor menselijke ingrepen. D it betekent dat delen 
van het NCP die bepaalde elementen bezitten die extra gevoelig zijn 
voor verstoring ook een hoge natuurwaarde krijgen toebedeeld. Het 
gaat hier m et name om gevarieerde c.q. complexe bodemhabitats. 
Dergelijke habitats kunnen een gevarieerde fauna herbergen, die vaak 
extra gevoelig zijn voor verstoring.

2. Gebieden m et een hoge b iod ive rs ite it
Diversite it een belangrijk kenmerk. Uiteraard hangt deze samen met 
een ongestoorde omgeving, maar ze is n ie t hetzelfde. Ongestoorde 
gebieden hebben n iet noodzakelijkerw ijs een hoge b iodiversite it. Een 
lage d iversite it kan soms zelfs een kenmerk zijn van een ongestoord 
gebied. Voor d iversite it vallen geen harde grenzen aan te geven; elk 
gebied ve rtoon t een specifieke waarde en deze kent zijn eigen variatie. 
Toch is een hoge diversite itsindex in d it rapport gebru ikt ais een crite ri
um voor de waardering, om dat deze waarde door menselijke activ ite i
ten veelal w o rd t verlaagd.

3. Gebieden die van belang zijn  voor bijzondere soorten.
Binnen d it w a t bredere criterium  w o rd t een v ie rta l groepen organis
men onderscheiden.
Ten eerste is het criterium  van toepassing op vele soorten w aarvoor de 
in te rnationa le  verdragen en conventies (Vogel- en H abitatrichtlijn , 
RAMSAR, Verdrag van Bonn, Conventie van Bern) gelden en op de doel- 
soorten (Bai e.a. 2001) ais verta ling van het nationale natuurbeleid.
Ten tweede worden onder d it criterium  de zeldzame soorten verstaan. 
D it zijn vooral de soorten die door menselijke activ ite iten in lage d icht
heden voorkom en.
Ten derde gaat het om langlevende soorten. Deze soorten, zoals haai-
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en en roggen, hebben een levenswijze (lang leven, eieren gehecht aan 
sediment) w aardoor ze re la tie f kwetsbaar zijn. D it kunnen zeldzame 
soorten zijn, maar dat hoeft niet.
Tenslotte va lt ook stapelvoedsel onder d it criterium . Het gaat h ierbij 
om schelpen en vissen die ais voedsel voor foeragerende eenden en 
andere vogels dienen.

Voor ongewervelde zeedieren zijn geen beleidsmatig vastgestelde lijs
ten m et bedreigde soorten. Het onderscheid tussen de criteria ‘b iod i
vers ite it’ en ‘bijzondere soorten’ is gemaakt om het toepassen van de 
criteria te vereenvoudigen. B iodiversite it w o rd t gebru ikt in enge zin: 
ais maat voor de verscheidenheid aan soorten binnen een bepaalde 
faunagroep, zoals bodemfauna o f vissen. Bij zeezoogdieren is het aan
ta l soorten op het NCP te laag (9) om het criterium  d iversite it te  gebrui
ken. Hier gaat het om soorten die onder het criterium  ‘bijzondere soor
ten ’ vallen. Zeldzame en langlevende soorten dragen uiteraard bij aan 
b iodiversite it. Echter, voor bedreigde soorten zoals sommige soorten 
vissen vogels en zeezoogdieren is apart (in ter)nationaal beleid opgezet. 
Daarnaast kan, op basis van de recente wetenschappelijke literatuur, 
van een aantal soorten aangegeven worden dat zij door verstoring van 
hun leefomstandigheden sterk zijn afgenom en in verspreiding en aan
ta llen. Plaatsen waar deze “zeldzame” soorten nu nog voorkom en w o r
den dan ais plaatsen van hoge natuurwaarde beschouwd. Deze soorten 
worden n iet in  het eerder genoemde criterium  d iversite it meegeno
men. Voor vissen ge ld t b ijvoorbeeld dat soorten die lang leven en een 
lage voortp lantingssnelheid hebben zoals bepaalde roggen- en haaien
soorten, extra bescherming nodig hebben. Hier vallen dan ook soorten 
onder w aarvoor geen nationaal o f in te rna tionaa l beleid bestaat, zoals 
de Vleet, die vroeger in spreekwoordelijk hoge aantallen op het NCP 
voorkw am .

U itw e rk in g  en k a a rtw e e rg a v e

Vervolgens zijn de criteria toegepast op de bestaande gegevens m.b.t. 
bodemfauna, vogels, vissen en zeezoogdieren. D it heeft geleid to t de 
ru im te lijke  identifica tie  van de delen van het NCP met verhoogde 
natuurwaarden. Deze gebieden zijn aangegeven op de 
Natuurwaardenkaart. Voor de ecosysteemdoelen “ Fysische processen” 
en “ Beleving” kunnen de criteria 2 en 3 n iet worden toegepast. 
H iervoor is criterium  1 de enige maatstaf geweest.

De in d it rapport gebruikte ecosysteemdoelen worden elk afzonderlijk 
u itgew erkt in het volgende hoofdstuk. Hierbij w o rd t dieper ingegaan 
op de m ethode voor de kw antificering van de afzonderlijke natuur
waarden. Het resultaat is voor elk ecosysteemdoel een deelkaart w aar
op de natuurwaarden zijn aangegeven. U ite indelijk  is een geïntegreer
de natuurwaardenkaart samengesteld, gebaseerd op de samengevoeg-
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de gegevens van de deelkaarten. Er d ien t te worden opgem erkt dat de 
grenzen van gebieden m et speciale waarden n ie t scherp zijn. 
Natuurwaardes verlopen vaak via gradiënten, en de vaststelling van 
een grens is to t op zekere hoogte arbitrair. Ten behoeve van de natuur
waardenkaart zijn de bijzondere gebieden dan ook in  grove zin aange
geven. Voor de toepassing in  beleid dienen meer praktische grenzen te 
w orden gekozen, die op zee gem akkelijk te  herkennen zijn. H ierbij kan 
gedacht worden aan bestaande d iepte lijnen en het trekken van rechte 
lijnen parallel aan de meridianen.

2 4 ]
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4 Uitwerking per 
ecosysteemdoel
In d it  hoofdstuk zijn  de criteria  zoals omschreven in he t vorige hoo fd 
stuk toegepast op de ecosysteemdoelen. H ierb ij w o rd t ingegaan op de 
beschikbare gegevens en hoe deze zijn  gebru ikt voor de kw antificering  
van de natuurwaarden. Tenslotte worden op de kaa rt de gebieden aan
gegeven m et hun natuurwaardering. De betreffende kaarten zijn  na elk 
ecosysteemdoel ingevoegd.

4 .1  Fysische processen

Ecosysteemdoel en streefbeelden
[25

Het ecosysteemdoel lu id t: ‘De natuurlijke  dynamische processen hand
haven ais essentiële randvoorwaarde voor de natuurlijkhe id  van de zee 
en de kustzone’ . Ais m ogelijk streefbeeld w ord t in ‘M et de natuur in zee’ 
genoemd ‘het behoud en vergroten van de natuurlijkheid w at betreft:
•  de grootschalige waterbew egingen en de ligging van het kustfront;
•  de ro l van zand in de kustm orfologische processen, en
• de ro l van slib in  de ecologische processen.’

Voor d it ecosysteemdoel is alleen het criterium  van ongestoordheid 
gebru ikt. De fysische processen zijn uiterm ate belangrijk in het bepalen 
van de randvoorwaarden voor de levensgemeenschappen in zee.

Beschrijving van de fysische processen

Zoals al in hoofdstuk 2 is beschreven, zijn opvallende kenmerken van 
het NCP:
• watermassa’s m et een verschillende oorsprong;
•  een dieptegradiënt;
•  een verval van stroomsnelheden van zuid naar noord;
•  een gevarieerde bodemsamenstelling;
•  een noorde lijk  to t ooste lijk  gerichte reststroom.

Deze kenmerken zijn cruciaal voor erosie- en sedimentatieprocessen en 
het transport van larven van vissen en bodemdieren. Van g roo t belang 
is het transport van sediment naar en langs de kust. Vissenlarven 
komen zo ook in  hun kinder- en opgroeikamers terecht (Waddenzee, 
kustzone, Delta) en de bodemgemeenschappen zijn voor hun versprei
d ing afhankelijk van deze transportbanen. A lhoew el de kennis van 
sedim enttransport om vangrijk is, kennen ingrepen in de kustzone vaak 
onverwachte effecten.
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Gebieden m et verhoogde natuurwaarden
Het to taa l van het NCP is aan te w ijzen ais gebied w aar de voornoem de 
natuurwaarden op van toepassing zijn. De kustzone neemt h ierbij ech
te r een speciale plaats in, om dat deze extra kwetsbaar is; structuren die 
bij o f aan de kust worden aangebracht kunnen een directe bedreiging 
zijn voor de opbouw  van de Hollandse duinenkust en het transport van 
larven. Om deze reden kent de kustzone een extra natuurwaarde. Het 
Friese Front is een uniek gebied; hier komen watermassa’s tezamen op 
een grensgebied van gestratificeerd en gemengd water, m et een opval
lend hoge productiv ite it zowel in de w aterko lom  ais op de bodem. 
Tevens k rijg t de Klaverbank een verhoogde natuurwaarde door de uni
c ite it en onvervangbaarheid van de sedimentsamenstelling: dergelijke 
grindbanken komen nergens anders op het NCP voor.

B od em faun a

Ecosysteemdoel en streefbeelden

Het ecosysteemdoel voor de bodemfauna is ais vo lg t geform uleerd:
“ het behouden en zo nodig herstellen van de d iversite it van de bodem
fauna, inclusief populaties van langlevende en langzaam voortp lan ten
de soorten” . Het h ierbij behorende m ogelijke streefbeeld, zoals 
genoemd in ‘M et de natuur in zee’ is:
1. herstel populaties van structuurvorm ende organismen en b ijbeho

rende specifieke levensgemeenschappen, zoals mosselbanken, 
oesterbanken en koudwater koraalriffen (Sabellaria). Hoewel niet 
genoemd in “ M et de natuur in zee” (Bisseling e.a. 2001) kan daar
aan worden toegevoegd: concentraties van Slangster (Am phiura) 
door slibinvang en de bodemkreeftjes Callianassa sp. en Upogebia 
sp. door hoge b io turbatie  (m ondelinge mededeling M. Lavaleye, 
NIOZ);

2. herstel van populaties zeldzame soorten die nagenoeg verdwenen 
zijn o f sterk achteruitgegaan;

3. herstel van populaties van langlevende soorten m et w ein ig  nako
melingen;

4 - behoud en zo nodig herstel van stapelvoedsel voor vogels, in  het 
bijzonder populaties van voldoende omvang van Spisula en Kokkel.

Vertaling naar natuurwaarden

Voor d it ecosysteemdoel zijn de drie criteria van toepassing zoals in 
hoofdstuk drie genoemd. De streefbeelden kunnen worden gegroe
peerd onder deze criteria.
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l.O ngestoordheid
De bodem w o rd t met name verstoord door boomkorvisserij, schelp- 
d ie rw inn ing  en zandw inning. U it onderzoek b lijk t dat m et name de 
gemeenschappen in de zachtere sedimenten re la tie f kwetsbaar zijn 
voor verstoring door boomkorvisserij. D it ge ld t met name voor de 
langlevende soorten en de zeldzame (geworden) soorten. De d iversite it 
van de bodemgemeenschap w o rd t ook vaak lager door bodemversto- 
ring. De Klaverbank is kwetsbaar om dat het een voor het NCP aparte 
bodemgemeenschap kent vanwege de aanwezigheid van grind aan de 
oppervlakte van het sediment.
Om deze redenen worden het Friese Front, Oestergronden, delen van 
de Doggersbank, de Klaverbank en de kustzone een hoge natuurwaar
de toegekend.

De aanwezigheid van structuurvorm ende organismen w o rd t gezien ais 
een belangrijk kenmerk van ongestoorde bodems. Echter, dergelijke 
structuren, zoals oesterbanken, komen n ie t meer voor op het NCP. Er 

2 8 ] w o rd t w e l aangenomen dat op het Friese Front waar de Slangster
(Am phiura filifo rm is )  veel voorkom t, deze soort invloed heeft op de 
samenstelling van het sedim ent en het benthos (m ond.med. Lavaleye). 
De bodemkreeftjes Callianassa sp. en Upogebia  sp. zijn opvallende die
ren die een uitgebreid ondergronds gangenstelsel bouwen. Flierdoor 
hebben ze een grote invloed op de w aterstrom en en voedingsstoffen 
in  de bodem en zo op andere organismen die in  de bodem leven.

2. Diversite it en 3. bijzondere soorten
Criteria 2 en 3 worden hier tezamen behandeld i.v.m. de vergelijkbare 
gegevens. Het derde criterium  is voor de bodemfauna vertaald naar 
langlevende en zeldzame soorten, om dat voor deze groep organismen 
nog geen apart beleid is ontw ikke ld . Ook de aanwezigheid van schelp
dieren ais stapelvoedsel voor vogels is meegenomen ais een verhoogde 
natuurwaarde.

Voor zowel diversite it ais langlevende soorten  en stapelvoedsel geldt 
de volgende werkwijze:
Op blz. 22-23 van Lavaleye (2000) staat een tabellarisch overzicht van 
de resultaten van de bemonsteringen van 1995-1998 van 100 BIOMON 
stations op het NCP. Acht parameters zijn in  de tabel verw erkt. Drie 
ervan zijn rekenkundige bewerkingen van het materiaal (diversiteitsin- 
dices). De overige betreffen dichtheid, biomassa, gem iddelde korrel- 
grootte, percentage slib, aantal zeldzame en langlevende soorten. Elke 
diversite itsindex is genormaliseerd weergegeven ais een k-waarde van 
1 to t 10.
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Natuurwaardenkaart Bodemfauna

score op ongestoord heid, d iversite it, zeldzame en langlevende soorten 

score op ongestoord heid, d iversite it en zeldzame soorten 

score op ongestoordheid, d iversite it en langlevende soorten 

score op stapelvoedsel

[29
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De grens waarboven de k-waarde een hoge natuurwaarde ind iceert is 
vastgesteld op basis van “expert judgem ent” . Voor d iversite it is geko
zen voor een waarde, die de monsterpunten ongeveer in  tw ee gelijke 
helften verdeelt. Daarmee heeft het betreffende m onsterpunt vanaf k- 
waarde 18 voor de drie d iversite itindices tezamen een verhoogde 
natuurwaarde en w o rd t ais waardevol deel van het NCP gekenmerkt. 
Voor langlevende soorten  en stapelvoedsel is gekozen om de grens te 
leggen bij de k-waarde 5- Vanaf 5 en hoger is het betreffende m onster
punt waardevol genoeg geacht om mee te worden genomen in de 
natuurwaardenkaart ais een waardevol deel van het NCP.

Op een aantal plaatsen komen soorten voor, die ais gevolg van mense
lijke invloed (zeer) zeldzaam  z ijn geworden. De plaatsen waar deze 
soorten nog voorkom en worden ais plaatsen van hoge natuurwaarden 
beschouwd, om dat die aangeven dat de natuurlijke  situatie naar ver
houding m inder is verstoord dan elders. Een voorbeeld hiervan is de 
Zwarte Streepschelp (Musculus niger). In Lavaleye e.a. (2000) is de ver- 

3 0 ] spreiding van een g roo t aantal soorten bodemdieren aangegeven. Een
aantal soorten is zeldzaam en w o rd t zeer w aarschijn lijk bedreigd door 
menselijk ingrijpen. Voor de natuurwaardenkaart is gebruik gemaakt 
van een selectie van v ijf  van de zeldzame soorten. Het gaat om de 
Zwarte Streepschelp (Musculus niger), de Bolle Papierschelp (Thracia 
convexa), de Gewone Papierschelp (Thracia papyracea), de 
N oordkrom p (Arctica islandica), en de W ulk (Buccinum undatum ).
Voor de natuurwaarde ‘zeldzame soorten’ is het al o f n iet voorkom en 
van de genoemde zeldzame soorten het criterium  om mee te worden 
genomen in de waardering van een gebied.

Langlevende soorten zijn soorten die zich langzaam voortp lanten, zoals 
de Noordkromp, de Geplooide Zonneschelp en de Slangster. D it hoeven 
n ie t per de fin itie  zeldzame soorten te zijn. Ze kunnen nog w ijd  ver
breid zijn o f alleen verdwenen u it delen van het NCP met grote mense
lijke invloed. Het voorkom en van deze soorten geeft aan dat de na tuur
lijke situatie naar verhouding m inder is verstoord dan elders.

Het voorkom en van hoge dichtheden van schelpdieren is belangrijk ais 
stapelvoedsel voor vogels. De Halfgeknotte Strandschelp (Spisula sub
truncata) en de Kokkel (Cerastoderma edule) z ijn belangrijke voedsel- 
dieren voor eidereenden en zwarte zee-eenden. De gebieden waar 
deze soorten voorkom en zijn van waarde ais foerageergebieden voor 
vogels; het gaat hierb ij vooral om de ondiepe kustzone.

In nevenstaande tabel worden de natuurwaarden voor de bodemfauna 
samengevat.
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Tabel l  Samenvatting natuurw aarden bodem fauna.

Natuurwaarde Parameter Eenheid Norm Gebieden

On gestoordheid kwetsbaarheid Friese Front,

centrale

Oestergronden,

Doggersbank,

Klaverbank

Diversiteit diversiteitsindex k-waarde k-waarden 

samen > 18

Friese Front,

centrale

Oestergronden,

Klaverbank,

Doggersbank

Zeldzame soorten aanwezigheid aanwezigheid aanwezigheid Friese Front, 

Doggersbank, 

centrale 

Oestergronden

Langlevende

soorten

aantal per 

monster

k-waarde k-waarde > 5 Friese Front, 

Klaverbank, 

centrale 

Oestergronden

Stapelvoedsel dichtheid k-waarde k-waarde > 5 Kustzone

[31

Gebieden m et verhoogde natuurwaarden

Op basis van de bovenstaande parameters vallen de volgende 
gebieden op:

Kustzone
De kustzone bevat hoge dichtheden aan schelpdieren, Spisula en kok
kels, die ais stapelvoedsel dienen voor vogels.

Friese Front
Het Friese Front is voor bodemfauna een van de meest interessante 
gebieden. Langlevende en zeldzame soorten komen hier re la tie f veel 
voor, en het gebied kent een hoge d iversite it. De dichtheden van de 
Slangster Am ph/ura en de bodemkreeftjes Callianassa en Upogebia, 
structuurvorm ende organismen, zijn hier het hoogst van het NCP. Het 
Friese Front is een zone w aarin over een re la tie f korte afstand een gra
d iën t in  stroomsnelheid en sedimentsamenstelling voorkom t. Deze 
sedimentsamenstelling, m et een hoge concentratie aan fijne  deeltjes 
en w ein ig  pakking is extra gevoelig voor fysieke verstoring. 
Bodemvisserij w erve lt fijne  deeltjes op en verm indert de com plexite it 
van de habitat. Deze kwetsbaarheid van het Friese Front geeft d it 
gebied een extra natuurwaarde.
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Centrale Oestergronden
De bodemfauna op de centrale Oestergronden is vergelijkbaar m et die 
van het Friese Front. Dichtheden zijn iets lager op de Oestergronden, 
maar m et name de centrale Oestergronden bevatten hoge diversiteits- 
waarden en opvallende aantallen langlevende en zeldzame soorten. 
Door de structurele com plexite it in  d it gebied, die samenhangt m et het 
voorkom en van grotere soorten bodemfauna, is d it gebied gevoelig 
voor fysieke ingrepen in de bodem. Deze kwetsbaarheid van de centra
le Oestergronden geeft d it gebied een extra natuurwaarde.

Klaverbank
De Klaverbank is een uniek gebied op het NCP, om dat de bovenste laag 
sediment hier bestaat u it grind in plaats van zand o f silt. D it substraat 
levert een bodemfauna op die opvallend verschilt van de rest van het 
NCP, met veel langlevende soorten en een hoge d iversite it. Het voorko
men van een grover substraat (grindbanken) geeft een gevarieerde 
bodemfauna die extra gevoelig is voor fysieke verstoring, zoals extrac- 

3 2 ] tie  van sediment en bodemvisserij. Deze fysieke kwetsbaarheid van de
Klaverbank geeft d it gebied een extra natuurwaarde.

Doggersbank
De zuidelijke randen van de Doggersbank vallen op door hun hoge 
d iversite it en zeldzame soorten. De kwetsbaarheid van de habita t is 
zodoende vergelijkbaar m et die op de Oestergronden en het Friese 
Front, w a t d it deelgebied een extra natuurwaarde geeft. De hoge diver
s ite it kom t ook voor op het centrale deel van de Doggersbank.

4.3 V issen

Ecosysteemdoel en streefbeelden

Het ecosysteemdoel lu id t: “ D iversite it van de visfauna bevorderen 
door het behouden en zo nodig herstellen van:
1. paai- en kinderkamergebieden;
2. een meer evenw ichtige populatieopbouw ;
3. een natuurlijke  omvang van visbestanden;
4- populaties van langlevende soorten met lage 

voortp lantingssnelheid.”

Het streefbeeld voor het ecosysteemdoel vissen zoals aangegeven in 
‘M et de natuur in zee’ is het bevorderen van de diversite it van de vis
fauna. D it houdt het volgende in:
•  garanderen van voldoende omvang van de ouderpopulaties zodat 

vispopulaties n ie t in  hun voortbestaan worden bedreigd;
•  een ongestoord verloop van transport van eieren en larven, in  het 

bijzonder van larven naar de kinderkamergebieden (zie ook ecosys
teem doel “ Fysische processen” );
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score op stapelvoedsel

Natuurwaardenkaart Vissen

score op diversiteit, stapelvoedsel en kinderkam erfunctie 

score op paaigrondenfunctie 

larvenstroom 

□  visintrek

[33



N A TU U R W A A R D E N K A A R T NOORDZEE

•  beschermen van kinderkamergebieden (Kustzone, Delta en 
Waddenzee);

•  • bevorderen van een evenw ichtige populatieopbouw , i.e. het vóórko
men van oudere leeftijdsklassen;

•  herstel van populaties van langlevende soorten m et een lage vo o rt
plantingssnelheid, zoals haaien en roggen;

•  behoud en zonodig herstel van de karakteristieke d iversite it van de 
visfauna. D it betekent behoud en herstel van specifieke aan de kust 
gebonden soorten en de soorten m et een ru im er verspreidingsge
bied (Bisseling e.a., 2001).

Vertaling naar natuurwaarden

1. Ongestoordheid
Voor de visfauna is ongestoordheid eenvoudig u it te leggen ais het niet 
bevist worden van hun populaties en habitats. Vis is na tuurlijk  zeer 
m obiel. Bij de huidige visserijdruk zouden grote oppervlaktes gesloten 

3 4 ] dienen te worden voor visserij voor het behoud van een populatie.
Door visserijb io logen w o rd t daarom algemeen aangenomen dat hier
toe het omlaag brengen van de visserijdruk een beter m iddel is (Haii 
1999).
M et name de boomkorvisserij w o rd t gezien ais een visserijtechniek 
w aarbij het hab ita t en de voedselwebrelaties van bodemgebonden vis
soorten w o rd t verstoord (zie Kaiser & De Groot 2000). In Rijnsdorp e.a. 
(1998) is de verdeling van visserijactiv ite it gegeven over de Noordzee. 
H ieru it b lijk t dat grote delen van het NCP op zijn m inst eens per jaar 
door boomkorvisserij bevist w ord t. Echte ongestoorde gebieden zijn 
nauwelijks aanwezig. In de huidige situatie kunnen dan ook n iet echt 
gebieden worden aangewezen die hierop scoren. Vandaar dat voor d it 
ecosysteemdoel het criterium  ongestoordheid zich het beste laat verta
len naar:
•  bescherming van paai- en kinderkamergebieden en
• behoud en herstel van een natuurlijke  en evenw ichtige omvang en 

opbouw  van populaties.

paai- en kinderkam erfunctie
Het NCP is van belang voor een g roo t aantal vissoorten, zowel com
mercieel interessante ais commercieel niet-interessante soorten. Vele 
soorten paaien op het NCP en van een g roo t aantal soorten groeien de 
larven op het NCP op en dan vooral in de kustzone, de Waddenzee en 
de Delta (Heessen e.a. 1999, Daan 2000). Deze gebieden hebben daar
mee bijzondere natuurwaarde. Ook heeft de kustzone ais transport
baan voor de vislarven een extra natuurwaarde.
Vergelijkbaar m et w a t de Klaverbank voor de bodemfauna betekent, 
heeft het g rindrijke  sediment te r plaatse ook een bijzondere waarde 
voor de vissoorten die afhankelijk zijn van dergelijke substraten. Haring 
en zandspiering zetten hun eieren af op grind- en schelprijke sedimen
ten (Bergman e.a. 1991). Door de aanwezigheid van een complexe 
habita t v ind t voora l juveniele en kleine vis er een plek m et voedsel en
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bescherming tegen predatoren (Demestre e.a. 2000). Grind- en grove 
zandrijke sedimenten vertonen een grotere com plexite it, hetgeen de 
d iversite it van zowel bodemfauna ais visfauna ten goede kom t (Barber 
e.a. 1997, Meng & Powell 1999, Demestre e.a. 2000). Voor het NCP is 
derge lijk  sediment, inclusief de bijbehorende bodemfauna, slechts op 
de Klaverbank aanwezig, en d ien t ook om die reden een verhoogde 
natuurwaarde te krijgen.

natuurlijke  en evenwichtige popu la tie  opbouw  
Veel vissoorten bewegen zich gedurende hun leven over een groter 
gebied dan alleen het NCP. Dat betekent dat het nastreven van een 
meer evenw ichtige popu la tieopbouw  en van een natuurlijke  bestands
omvang voor die soorten geen zaak is waar Nederland alleen voor 
d ien t te staan. Voor de omvang van visbestanden kan n iet een gebied 
worden aangewezen dat e ru it springt. Ondanks dat zich op bepaalde 
locaties hogere concentraties voordoen (bijvoorbeeld Friese Front) zijn 
dergelijke gebieden n ie t van belang voor de overlevingskansen van een 
gehele populatie, vanwege de m ob ilite it van de vis. Het gehele NCP is 
h iervoor van g roo t belang.

2. Diversite it
Het behoud en herstel van de karakteristieke d iversite it van de visfauna 
betekent dat plaatsen m et een hoge d iversite it een bijzondere natuur
waarde hebben. D it ge ld t voora l voor de kustzone, die b ijzonder soor
ten rijk  is. Ongeveer 18 soorten komen alleen in de smalle kustzone 
voor, nog eens 37 soorten (dus samen 55 soorten) alleen to t 50 m diep
te. Tenslotte komen 75 soorten op het gehele NCP voor, hoewel niet 
overal even algemeen. Gezien de mate van voorkom en is dus het gehe
le NCP van belang, maar de kustzone is ais enig gebied voor alle soor
ten van belang (Daan 2000).
De kustzone springt er voor de d iversite it van de visfauna du ide lijk  uit. 
Deze zone is dan ook met een hoge natuurwaarde opgenomen op de 
natuurwaardenkaart.

3. Bijzondere soorten
Soorten die lang leven en zich langzaam voortp lan ten  verdienen b ij
zondere aandacht in het natuurbehoud en daarmee hebben de gebie
den waar ze voorkom en bijzondere waarde. Het gaat hier onder ande
re om roggen en haaien, de zogenaamde kraakbeenvissen. Aanwijzing 
voor gebieden m et een beschermde status is voor roggen z invo ller dan 
voor haaien, om dat roggen een beperkte actieradius hebben, te rw ijl 
haaien over zeer grote afstanden zwerven. Veel roggensoorten zijn ver
dwenen van het Nederlandse deel van de Noordzee. Bekend is de 
Vleet, waarvan de aantallen vroeger spreekwoordelijk hoog waren. 
Deze soort is op het NCP niet meer te vinden. Zo is het m et meerdere 
soorten. Een enkele, meer opportunistische roggensoort heeft zich 
weten te handhaven. W at ook belangrijk is, is dat de eikapsels van rog
gen en haaien zich hechten aan het sediment. Verstoring hiervan, bij-
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voorbeeld door boomkorvisserij, geeft een verm inderd broedsucces 
van deze zich toch al re la tie f langzaam voortp lantende soorten. In p rin
cipe ge ld t h iervoor dat het gehele NCP een extra natuurwaarde d ien t te 
krijgen.

Daarnaast zijn er bepaalde gebieden rijk  aan vis, en worden door vis- 
etende vogels gebru ikt ais foerageergebieden. Het Friese Front is een 
rijk  foerageergebied voor visetende vogels, alsmede de randen van de 
Doggersbank.

In de onderstaande tabel worden de natuurwaarden voor de 
visfauna samengevat.

Tabel 2  Sam envatting natuurw aarden visfauna.

3 6 ]

Gebieden m et verhoogde natuurwaarden

Door de m ob ilite it van de meeste vissoorten is het gehele NCP, en 
e igenlijk  de gehele zuidelijke en centrale Noordzee, een speciaal 
gebied. Een evenw ichtigere opbouw  en natuurlijkere omvang van de 
populaties is alleen m ogelijk  door maatregelen te nemen die hiermee 
rekening houden. D it ge ld t evenzo voor het herstel van langlevende 
soorten en het n iet belemmeren van de larvenstromen.

Kustzone
De kustzone heeft een belangrijke functie  ais opgroei- en paaigebied. 
Tevens komen hier soorten voor die sterk gebonden zijn aan de kustzo
ne. Het kustgebied is ook van bijzondere betekenis voor het transport 
van vissenlarven naar de Delta en Waddenzee.

Natuurwaarde Parameter Eenheid Norm Gebieden

On gestoordheid

- paaigrond- en 

kinderkamerfun ctie 

en larvenstroom

- natuurlijke en 

evenwichtige 

populatie op bouw

gemiddelde 

grootte vis en 

omvang 

bestanden

grootte: cm’s 

bestanden: 

miljoen kg

locatie op de 

kaart en 20 

meter dieptelijn

Kustzone, 

gehele NCP, 

Klaverbank

Diversiteit aantal soorten aantal hoogste

aantallen

Kustzone

Langlevende

soorten

omvang

bestanden

hoge

concentraties

Hele NCP

Stapelvoedsel resultaten

vogeltellingen

concentraties

vogels

hoge

concentraties

randen

Doggersbank, 

Friese Front
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Friese Front en randen Doggersbank
D it zijn gebieden m et een hogere concentraties aan vis, waarvan vis- 
etende vogels, zoals de Zeekoet van afhankelijk zijn. Ondanks dat deze 
gebieden n ie t doorslaggevend zijn voor het voortbestaan van een vis- 
populatie, dragen ze hier w e l aan bij.

Klaverbank
De Klaverbank kent door zijn unieke samenstelling een complexe habi
ta t m et vaste grotere bodemdieren, waar vooral juveniele vis baat bij 
heeft (bescherming, voedsel). Tevens is de Klaverbank een gebied waar 
Haring belangrijke paaigronden heeft. Derhalve kent ook de 
Klaverbank een verhoogde natuurwaarde.

V ogels

Ecosysteemdoel en streefbeelden
[37

Het ecosysteemdoel voor vogels lu id t: “ Instandhouden en zo nodig 
herstellen van de leefomstandigheden voor populaties van ruiende, 
overw interende, trekkende en broedende zee- en kustvogels, zoals de 
voedselvoorraad, ru im te en broedgelegenheid” .
Het h ierb ij behorende streefbeeld, zoals weergegeven in ‘M et de 
natuur in zee’ is ‘het behoud en herstel van de natuurlijke  leefomstan
digheden van zee- en kustvogels’ .

Volgens “ M et de natuur in  zee” (Bisseling e.a. 2001) houdt de invu lling 
van ecosysteemdoel en streefbeelden het volgende in:
1. waarborgen van voldoende voedsel voor vogels, in natuurlijke 

samenstelling en hoeveelheden, op het ju iste m om ent en op de 
ju iste plaats (bijvoorbeeld Spisula- en kokkelbestanden en vis in de 
kustzone);

2. beschermen van broedkolonies van zeevogels aan de kust en 
bescherming en/of herstel van populaties zeldzame soorten;

3. ongestoorde trekbanen  van zee- en kustvogels;
4 - een significante afnam e van het aan ta l olieslachtoffers.

Vertaling naar natuurwaarden

1. Ongestoordheid
Ongestoordheid van leefgebieden van kust- en zeevogels betekent 
voora l bescherming van hun broed-, rui- en opgroei- en foerageerge- 
bieden. Het NCP is van g roo t belang voor vogelsoorten ais rui- en foe- 
rageergebied binnen en buiten de broedtijd . Een aantal soorten broedt 
in  kolonies langs de kust en foerageert in de broedtijd  op zee o f in  de 
kustzone. De kustzone is ook een belangrijke trekbaan voor veel vogel
soorten. Niet alleen de kustzone is van belang, ook het zeegebied daar
buiten heeft grote betekenis voor o.a. meeuwen, noordse stormvogels,
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3 8 ]

Natuurwaardenkaart Vogels

score op ongestoordheid, foerageergebieden 

score op ongestoordheid, bijzondere soorten, foerageergebieden 

trekbaan
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alken en zeekoeien. Voor de afzonderlijke onderdelen van het ecosys
teem doel ge ld t dan het volgende:

w aarborgen van voldoende voedsel voor vogels 
Het waarborgen van voldoende voedsel voor vogels, m.n. Spisula- en 
kokkelbestanden in de kustzone, is nauw gerelateerd aan de natuur
waarde stapelvoedsel bij de bodemfauna. D it betekent dat de kustzone 
ais gebied m et hoge natuurwaarde w o rd t aangegeven.
Het gehele NCP is foerageergebied voor visetende vogels. Het Friese 
Front is in de nazomer en de herfst van g roo t belang voor ruiende en 
opgroeiende jonge zeekoeien. Op de Doggersbank bevinden zich ‘s 
w in ters grote aantallen papegaaiduikers en kleine alken. Deze vogels 
komen veelal vanaf hun Britse broedgebieden en leggen grote afstan
den af om op het NCP te foerageren en ruien.
Bij vergelijk ing van het deel van het NCP ten noorden met dat ten zui
den van het Friese Front kom t het noordelijkste deel ais het m inst door 
menselijke activ ite iten verstoord naar voren (Camphuysen & Leopold, 
1994). De kustzone is het sterkst door mensen beïnvloed en de 
Zuidelijke Bocht neemt een tussenpositie in. Derhalve bevat ook d it 
deel van het NCP, om vattende de centrale Oestergronden en de 
Doggersbank, een hogere natuurwaarde. De Bruine Bank is regelmatig 
een foerageergebied voor jan van genten, alken en zeekoeien.

beschermen van broedkolonies van zeevogels 
Bij “ beschermen van broedkolonies van zeevogels aan de kust en 
bescherming en/of herstel van populaties zeldzame soorten” gaat het 
in  alle gevallen om soorten, die de kustzone ais broedgebied gebru i
ken. Belangrijke soorten die aan de kust broeden zijn de Strandplevier, 
de Dwergstern, de V isdief en de Noordse Stern. De consequentie is dat 
de kustzone een verhoogde natuurwaarde heeft.

ongestoorde trekbanen
Ais de trekbanen in kaart worden gebracht, kom t de kustzone in beeld 
ais een gebied m et hogere natuurwaarde.
Voor vele palearctische en holarctische vogelsoorten is de oostelijke 
Noordzeekust een cruciaal foerageergebied in de w in te r o f een onder
deel van de trekroute tussen Afrika o f zu idwestelijk Europa en noorde
lijk  Eurazië. Voorbeelden zijn de Zwarte Zee-eend, de Grote Toppereend 
en de Eidereend.

afnam e aan ta l stookolieslachtoffers
Het onder 4 genoemde streefbeeld “een significante afname van het 
aantal olieslachtoffers” is een doei dat zich n iet leent voor kaartweer- 
gave om dat er geen ru im te lijke  com ponent is aan te geven binnen het 
NCP. O lieverontrein ig ing is voora l een probleem dat zich voordoet in  de 
kustzone en op scheepvaartroutes.
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2. D iversite it
Voor d iversite it van de vogels is geen apart streefbeeld geform uleerd.
Er kan h iervoor n ie t een bepaald gebied aangegeven worden w aardoor 
d it in het b ijzonder kan worden beschermd. Het behoud en herstel van 
de d iversite it w o rd t het best gewaarborgd door de invu lling  van het 
ecosysteemdoel zoals boven aangegeven. Dat w il zeggen dat de ver
scheidenheid aan avifauna het beste w o rd t behouden door de bescher
m ing van hun leefgebieden.

3. Bijzondere soorten
Voor vogels bestaat een uitgebreid nationaal en internationaal beleids
instrum entarium  ter bescherming van bedreigde soorten. Het gaat dan 
om doelsoorten van het Nederlandse natuurbeleid, het voorkomen van 
soorten met een beschermde status krachtens de Conventie van Bern, de 
Vogelrichtlijn, Ramsar, en vogelsoorten van de Rode o f Blauwe lijst. Het 
voorkomen van soorten van deze lijsten in aantallen hoger dan respec
tievelijk 1% en 5% van de populatie heeft verplichtingen to t gevolg voor 

4 0 ]  het behoud van die soorten en de gebieden waar ze voorkomen.
Het gaat h ierb ij om populaties van soorten die gedurende het w inter- 
o f zomerseizoen zowel op vo lle  zee ais onder de kust voorkom en. Op 
vo lle  zee komen soorten voor ais de Jan van Gent, Noordse 
Stormvogel, Stormmeeuw, Zeekoet en Alk. Onder de kust komen soor
ten voor zoals de Roodkeelduiker, Kuifduiker, Dwergstern, Grote en 
Zwarte Zee-eend, Noordse Stern en de Kleine en Grote Jager. Het gaat 
echter om meer soorten, bijna 30 in totaal. Deze soorten komen voor 
op een o f meer lijsten van de doelsoorten, Conventie van Bern, 
V ogelrichtlijn  o f RAMSAR (wetlands).

Ais de gegevens voor deze soorten op een rij worden gezet, dan b lijk t 
dat het gehele NCP van belang is en voor vogels een verhoogde 
natuurwaarde heeft. Het va lt echter ook op dat de kustzone er u it
springt ais bijzonder waardevol voor soorten die onder een o f meer 
bescherm ingsregime vallen.

In tabe l 3 is een overzicht gegeven van de natuurwaarden van de 
Noordzee voor de vogels.

Tabel 3 Samenvatting natuurw aarden visfauna.

Natuurwaarde Parameter Eenheid Norm Gebieden

On gestoordheid Foerageer- en
ruigebieden;
bescherming
broedgebieden;
trekbanen

voorkomen van 
concentraties 
vogels (tellingen) 
dichtheden in 
telresultaten

kaartgegevens en 
tellingen u it div. 
literatuur

kustzone,
zuidrand
Doggersbank,
centrale
Oestergronden

Bijzondere
soorten

Soorten 
waarvoor 
beschermde 
status geldt

score beschermde 
status

voorkomen op 
een o f meer 
lijsten voor 
beschermde 
soorten

Gehele NCP, 
kustzone, 
Friese Front
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Gebieden m et verhoogde natuurwaarden  

Gehele NCP
Het gehele NCP is van belang wegens het voorkom en van soorten met 
een beschermde status. Een aantal gebieden onderscheidt zich nog 
daarbinnen.

Kustzone
De kustzone is van zeer g roo t belang ais foerageergebied en trekge- 
bied. Het is w at be tre ft vogels u itzonderlijk  rijk  en gevarieerd in verge
lijk ing  m et de rest van het NCP.

Friese Front, centrale Oestergronden en Doggersbank 
De centrale Oestergronden onderscheiden zich vooral 's w inters door 
grote vogelrijkdom . Het Friese Front is een belangrijk rui- en opgroei- 
gebied voor zeekoeien en hun jongen. De Doggersbank trek t 's w inters 
grote aantallen papegaaiduikers en kleine alken.

[41

Z eezo o g d ie ren

Ecosysteemdoel en streefbeelden
Het ecosysteemdoel voor zeezoogdieren zoals verm eld in ‘M et de 
natuur in zee’ lu id t: “ het instandhouden en zo nodig herstellen van de 
leefomstandigheden voor populaties zeezoogdieren” . Het streefbeeld 
dat daaraan in ‘M et de natuur op zee’ is gekoppeld, is ‘het behoud en 
herstel van populaties van zeezoogdieren’, w at ais vo lg t is geform u
leerd:
1. herstel van de populatie  bruinvissen op het NCP en in de gehele 

Noordzee;
2. het realiseren van een zo na tuurlijk  m ogelijke on tw ikke ling  van de 

populatie  van de Gewone Zeehond in de Waddenzee en de aan
grenzende Noordzeekustzone en herstel van een levensvatbare 
populatie  in  het Deltagebied;

3. het bereiken van een levensvatbare populatie  van de Grijze 
Zeehond in de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone;

4 - ongestoorde m igratie  van zeehonden tussen de Waddenzee en het 
Deltagebied.

Naast de Bruinvis en beide zeehondensoorten kom t de W itsnu itdo lfijn  
nog m et meer dan enige tien ta llen per jaar op het NCP voor. De 
Tuimelaar kom t slechts een enkele keer voor op het NCP. Andere soor
ten robben en walvis- en do lfijnachtigen zijn hoogu it dwaalgasten.
N iettem in zijn ze soorten waar (in ter)nationale  verplichtingen voor gel
den.
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Bruinvis

Natuurwaardenkaart Zeezoogdieren

score op verblijfgebied zeehonden en 

score op verblijfgebied zeehonden en Bruinvis en rustgebied zeehonden
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Vertaling naar natuurwaarden

Het criterium  ‘b iod ivers ite it’ laat zich n iet eenvoudig toepassen op 
deze groep dieren. De soortengroep bestaat u it slechts negen soorten, 
t.w. drie soorten zeehonden en zes soorten walvisachtigen, en deze 
vallen alle onder nationaal en/of in te rna tionaa l beschermingsbeleid.
Op zo’n kleine groep kan geen diversite itsindex worden toegepast. D it 
c riterium  kom t voor deze faunagroep te vervallen, en er w o rd t voor 
deze groep dieren gescoord op ‘ongestoordheid’ en ‘bedreigde soor
ten ’ .

i .  Ongestoordheid
Door de sterke m igratiebewegingen van vele soorten u it deze groep 
w o rd t het gehele NCP een verhoogde natuurwaarde toegekend. Extra 
natuurwaarden worden gegeven aan gebieden met:
•  waar bruinvissen voorkom en;
• verblijfp laatsen en m igratieroutes van zeehonden;
•  de andere soorten zeezoogdieren voorkom en.

Over het voorkom en van zeezoogdieren zijn de volgende publicaties 
gebru ikt: Camphuysen en Leopold (1984), Baptist en Reijnders (in 
prep.), Leopold e.a. (1997)-

voorkomen van bruinvissen
U it de Baptist en Reijnders (in prep.) b lijk t dat weliswaar het hele NCP 
van belang is voor de Bruinvis maar dat in naw in ter en vroege voorjaar 
de aantallen in de kustzone re la tie f hoog zijn. Daarna, in  de periode 
april to t mei, nemen de aantallen op het gehele NCP toe. Dat betekent 
dat naast het belang van het NCP ais geheel de kustzone een bijzonde
re waarde heeft.

verblijfp laatsen en m igratieroutes van zeehonden 
Voor de Gewone Zeehond is de kustzone een belangrijk w in te rverb lijf- 
gebied en een m igratieroute tussen het W addengebied en het 
Deltagebied. De Voordelta is een rustgebieden voor zeehonden in de 
zoogperiode. Over de Grijze Zeehond is w ein ig  bekend voor w a t het 
NCP betreft. Verm oedelijk speelt de kustzone een ro l in het m igratiege- 
drag en ais foerageergebied. Er zijn h ier w e in ig  gegevens over. Geschat 
w o rd t dat in  2000 ca. 130 zeehonden in het Deltagebied voorkwam en 
waarvan de he lft in de Voordelta verbleef. De Noordzeekustzone w ord t 
zowel in de zomer ais in de w in te r gebru ikt door zeehonden ais foera
geergebied (Leopold e.a. 1997, Baptist & Reijnders, in prep.).

voorkomen van andere soorten zeezoogdieren
Van de andere soorten zeezoogdieren kom t alleen de Tuimelaar af en 
toe in significante aantallen voor op het NCP. Er zijn naast het gehele 
NCP geen aparte gebieden die h ierdoor een verhoogde natuurwaarde 
w o rd t toegekend.



N A TU U R W A A R D E N K A A R T NOORDZEE

3. Bijzondere soorten
Van de soorten w aarvoor (in ter)nationaal beleid bestaat vanwege de 
bedreigde status scoren voora l de Gewone Zeehond, de Bruinvis en de 
Tuimelaar (zie tabel 4)- Er zijn naast het gehele NCP geen gebieden die 
h ierdoor een verhoogde natuurwaarde w o rd t toegekend.

Tabel 4 Beschermde status zeezoogdieren op het NCP
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Gebieden m et verhoogde natuurwaarden  

Gehele NCP
Voor de Bruinvis en andere cetacea is het gehele NCP van belang ais 
verblijfsgebied. Elke soort heeft zijn eigen verspreidingsgebied, maar 
m et name de Bruinvis en de W itsnu itdo lfijn  komen hier in significante 
aantallen voor.

Kustzone
Voor zowel de Bruinvis ais de zeehonden is de kustzone van speciale 
waarde. Zeehonden m igreren langs de kust tussen de Waddenzee en 
het Deltagebied.

Voordelta
Ais onderdeel van de kustzone heeft de Voordelta nog een extra func
tie  ais rustplaats voor zeehonden.

4 .6  B e leving

Ecosysteemdoel en streefbeelden

Het ecosysteemdoel “ Beleving” bestaat e igenlijk  u it drie  subdoelen 
(Bisseling e.a. 2001). Deze zijn:
1. het handhaven van de mogelijkheden voor het ervaren van de 

natuurkrachten w ind en w ater en van zand en zout op de overgang 
van het open w ater naar de droge kustzone;

Soort Doelsoort Conventie  

van Bern

Habitat

Richtlijn

Verdrag 

van Bonn

Rode lijst Totaal

Gewone zeehond X X X X XXXX

Grijze zeehond X X X XXX

Bruinvis X X X X X XXXXX

W itsnuitdolfijn X X XX

W itflankdolfijn X X XX

Tuimelaar X X X X X XXXXX

Gewone dolfijn X X XX

Griend X X

Ringelrob X X
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2. het handhaven van de openheid, weidsheid, stilte  en duisternis; d it 
ge ld t voor de gehele kustlijn in noord-zuid richting en loodrecht op 
het strand to t aan de z ichtlijn  (“schone horizon” );

3. het handhaven en waar m ogelijk  bevorderen van de mogelijkheden 
om de aanwezigheid van b ijvoorbeeld vogels, vissen en zeezoog
dieren te ervaren.

In de streefbeelden in Bisseling e.a. (2001) w o rd t de nadruk gelegd op 
het beleven van natuurkrachten, landschap en dieren op en vanaf de 
kustlijn. Dat u it zich in  het streven om de bebouwing geconcentreerd 
te houden, het zicht op de horizon n ie t te laten verstoren door bouw 
werken en de m ogelijkheid om van de fauna te genieten.

Vertaling naar natuurwaarden

Op d it ecosysteemdoel is, evenals bij het ecosysteemdoel ‘Fysische pro
cessen’, alleen het criterium  ‘ongestoordheid ’ van toepassing. Derhalve 
is hieronder geen verder onderscheid gemaakt naar de verschillende 
criteria.

U it de omschrijving van d it ecosysteemdoel kan de conclusie worden 
getrokken, dat een u itz icht vanaf land op zee, dat n iet gestoord w ord t 
door onnatuurlijke  objecten ais waardevol m oet worden beschouwd. 
Verder hebben de gebieden waar nog geen bebouwing langs de kust is 
en w aar nog geen verlich ting is aangebracht een verhoogde natuur
waarde. Tenslotte zijn die plaatsen waar de fauna goed te zien is waar- 
devol.
We kunnnen dus vie r parameters aangeven w aardoor een bepaalde 
kuststrook een verhoogde natuurwaarde krijg t.

Beleving natuurkrachten
Beleving van natuurlijke  krachten en processen is voora l m ogelijk waar 
nog geen bebouwing op de stranden is. In Nederland is d it nog het 
geval langs grote delen van de kust. De enige kunstwerken zijn haven
hoofden en golfbrekers, maar deze versterken ook de beleving van de 
natuurkrachten, zodat n iet zonder meer gezegd kan worden dat de 
plaatsen waar die voorkom en m inder belevingswaarde hebben. In fe ite  
kan dus de gehele kustlijn  aangegeven worden ais waardevol.

Beleving openheid en weidsheid
Vanaf de kust is mom enteel het zicht op zee nog grotendeels onge
stoord. Daarmee is de kustzone een waardevol gebied to t aan het zicht 
op de horizon. Deze afstand is afhankelijk van de hoogte waarop de 
w aarnem er staat en de hoogte van het bouw werk. Voor w indm olens 
betekent d it dus dat ze verder weg moeten staan om niet te  kunnen 
worden gezien vanaf de kust dan b ijvoorbeeld lage productieplatform s.
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score op ongehinderd zicht

Natuurwaardenkaart Beleving

/ V  beleving natuurkrachten 

A /  nachtelijk duister en stilte 

*  vogelbelevingspunten
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Beleving stilte  en duisternis
Een aantal gebieden aan de kust heeft nog geen bebouwing in de du i
nen. Het is daar nog (re latie f) stil en donker in de nacht. Belangrijk 
h iervoor zijn delen van de kust van Noord-Holland, de Zeeuwse en 
W addeneilanden. Uiteraard vallen objecten te r verbetering van de navi
gatie en de veiligheid, zoals vuurtorens en andere lichten n iet onder 
deze beperking. Ook productieplatform s kunnen 's nachts de verre 
omgeving verlichten, en behoren daarom u it de kustzone te worden 
geweerd.

Beleving fauna
Op verscheidene plaatsen langs de kust zijn goede m ogelijkheden om 
van de fauna te genieten. Voor vissen is dat m oe ilijk  door hun leefwijze 
onder water. Zeezoogdieren zijn re la tie f zeldzaam en laten zich meestal 
n ie t op vaste plaatsen zien. Vogels zijn echter overal te zien en er is 
een aantal plaatsen bekend die zeer goed zijn voor het waarnemen van 
vogels. Voorbeelden zijn de Hondsbossche zeewering, de Brouwersdam 
en de havenhoofden van IJmuiden, Scheveningen, enzovoorts.

Gebieden m et verhoogde natuurwaarden

Kustzone
Voor d it gehele ecosysteemdoel is de kustzone een speciaal gebied. 
Extra waarde bezitten die gebieden waar het nachtelijk duister en de 
stilte, de natuurkrachten en de fauna kan worden ervaren. D it zijn met 
name delen van de Noord-Hollandse en Zeeuwse kust en de kust van 
de W addeneilanden voor de duister en stilte, en verschillende punten 
langs de kust zoals de Hondsbossche zeewering en de W addeneilanden 
voor vogelwaarnem ingen.
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Conclusies: geïntegreerde 
natuurwaardenkaart
D it hoofdstuk presenteert de geïntegreerde natuurwaardenkaart. Deze 
kaart bevat a lle verhoogde natuurwaarden zoals in het vorige hoo fd 
stuk toegekend aan de verschillende gebieden op het NCP en is de som 
van de natuurw aarden van de deelkaarten u it hoofdstuk 4■ De resulta
ten van deze som m ering worden vermeld in tabel 5.

Tabel 5 Scores voor de geïntegreerde kaart.

Een X geeft een verhoogde natuurwaarde aan.

Gebied Fysische

processen

Bodemfauna Vissen Vogels Zoogdieren Beleving Eindscore

Kustzone X X X X X X XXXXXX

Friese Front X X X X XXXX

Centrale

Oestergronden

X X XX

Doggersbank X X X XXX

Klaverbank X X X XXX

[49

Er worden 5 gebieden m et verhoogde natuurwaarden onderscheiden. 
H ierbij d ien t opgem erkt te worden dat het gehele NCP niet staat ver
meld ais apart gebied. Echter, vanw ege het be lang van het gehele 
NCP voo ra l voo r vissen, vogels en w a lv isach tigen  d ie n t d it  w e l ais 
een gebied m et hoge na tuu rw aarden  te w o rd e n  gezien.
Het NCP is een gebied dat in  zijn geheel een belangrijke natuurwaarde 
vertegenw oord ig t. D it heeft te maken m et de na tuurlijke  eenheid die 
de Noordzee, in ieder geval de Zuidelijke Noordzee, is. Nog sterker dan 
op het land ge ld t dat fragm entatie van delen van de Noordzee een 
negatieve invloed heeft op de diversite it en duurzaamheid van levens
gemeenschappen. Het volgende hoofdstuk, de slotbeschouwing, gaat 
hier d ieper op in.

Zoals ook al in hoofdstuk 3 aangegeven zijn de grenzen van de b ijzon
dere gebieden n iet exact aan te geven, m.u.v. de kustzone (nl. 20 m 
diepte lijn ). Bij eventuele gebiedsgerichte beheersplannen dienen prak
tische grenzen te worden aangehouden. Daardoor kunnen deze gren
zen op een iets andere plaats komen te liggen dan in d it rapport is 
getekend.
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score op alle (6) natuurwaarden

Geïntegreerde Natuurwaardenkaart

score op vie r natuurwaarden 

score op drie natuurwaarden 

score op tw ee natuurwaarden
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K ustzone

De kustzone is het gebied dat loop t vanaf de hoogw aterlijn  op het 
strand to t aan de 20 meter d iepte lijn . Het w o rd t gekenm erkt door een 
hoge natuurlijke  dynamiek door w ind en golven en sterke getijdestro- 
men. Voor de gehele kustzone liggen kleine to t grote zandbanken. M et 
name in de Voordelta en omgeving zijn deze banken vrij ondiep en 
om vangrijk. Deze zandbanken zijn zeer veranderlijk van hoogte en 
plaats. Het sediment bestaat voornam elijk  u it fijn  to t g ro f zand, en is 
het w ater vaak troebel. Door de verhoogde gehaltes aan voedingsstof
fen is de algengroei h ier hoog.

De kustzone scoort het hoogst van alle deelgebieden, voor alle in  d it 
rapport toegepaste natuurwaarden heeft de kustzone een verhoogde 
waarde.

Fysische processen
De kustzone is van b ijzonder belang voor het transport van sediment 
voor kustopbouw  en vissenlarven naar de kinderkamergebieden.

Bodemfauna
De getijbew eging beïnvloedt de bodem sterk en daarmee de bodem
fauna. De d iversite it is er n ie t hoog, maar er zijn w e l hoge dichtheden. 
Plaatsen m et hoge biomassa van Halfgeknotte Strandschelp, van ver
schillende soorten mesheften en in  m indere mate van kokkels kenmer
ken de kustzone. Zij z ijn voora l voor enkele vogelsoorten een belangrij
ke voedselbron. In het zuidelijke deel van de kustzone kom t de betrek
kelijk zeldzame Grote Zwaardschede voor en in de Voordelta de 
Tapijtschelp.

Visfauna
Het voorkom en van veel soorten is afhankelijk van de w aterdiepte. De 
samenstelling van de visfauna hangt daarom ook samen m et de diepte. 
Van 18 soorten is bekend dat ze v rijw e l u itslu itend to t 20 m eter diepte 
voorkom en. Daarmee is hun voorkom en op het NCP to t de kustzone 
beperkt. Van 37 andere soorten is bekend dat ze van o to t 50 meter 
diepte voorkom en. De overige waargenomen soorten komen ook die
per voor. D it betekent dat de kustzone voor veel vissoorten een belang
rijke ro l speelt, maar voor een kle iner aantal een absolute voorwaarde 
is voor het voortbestaan. Sterk aan de kustzone zijn onder andere 
gebonden: Grondel, Harnasmannetje, Zeedonderpad, Botervis, Puitaal, 
Zeenaald, Bot en Zandspiering. Voor Kabeljauw, W ijting  en Steenbolk 
en vele platvissoorten is de kustzone een belangrijke kinderkamer. De 
meeste vissoorten paaien verspreid o f buiten het NCP. De vislarven d rij
ven m et strom ingen mee naar de kustzone, de Delta en de Waddenzee. 
Van deze larvenstromen maken ook larven deel u it die van verder oos
te lijk  en noordooste lijk  komen.
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Vogels
De Nederlandse kustzone maakt deel u it van een voge lrijk  gebied dat 
zich u itstrekt van Cap Gris Nez to t in Denemarken. De rijkdom  aan vis 
en ongewervelde bodemdieren trek t grote aantallen vogels aan. In de 
broedtijd  is de kustzone vooral het foerageergebied voor Aalscholver, 
Dwergstern, Visdief, Noordse en Grote Stern, Stormmeeuw, 
Z ilverm eeuw en Kleine M antelm eeuw  die in de duinen en het kustge
bied broeden. Na de broedtijd  trekken grote aantallen sterns langs de 
kust naar het zuiden.
De kustzone is buiten de broedtijd  foerageergebied voor zwarte zee- 
eenden, toppereenden en eidereenden die schelpdieren eten.
Daarnaast trek t de visrijke kustzone in de w in terperiode grote aantal
len vogels aan; in  het b ijzonder Roodkeelduiker, Fuut, Zwarte Zee-eend 
en Zilvermeeuw.
Ais doortrekgebied is de kustzone van belang voor o.a. Kleine en Grote 
Jager en Dwergmeeuw.

52 ] Zeezoogdieren
Voor de Gewone en de Grijze Zeehond is het belang van de kustzone 
het best bekend, hoewel ze ook verder op het NCP te vinden zijn. In de 
kustzone speelt ‘s zomers vooral de Voordelta een belangrijke ro l ais 
rustgebied. De Bruinvis kom t in  de naw in ter en het vroege voorjaar ta l
rijk  in  de kustzone voor.

Beleving
De belevingswaarde w o rd t vertaald in de volgende te waarderen eigen
schappen van de natuur. Belevingswaarde is aanwezig wanneer men
sen kunnen genieten van:
•  een zo na tuurlijk  m ogelijk  verloop van de natuurlijke  processen van 

w ind en water;
•  een open horizon;
•  gebieden aan de kust die stil en ‘s nachts donker zijn;
•  de aanwezigheid van vogels, vissen en zeezoogdieren.

Het kunnen genieten van een zo na tuurlijk  m ogelijk  verloop van de 
natuurlijke  processen van w ind  en w ater en een open horizon, bete
kent in fe ite dat mensen vanaf het strand en de duinen vrij over zee 
m oeten kunnen uitkijken. Genieten van w a t zich daar afspeelt is o p ti
maal m ogelijk ais het zicht n iet gehinderd w o rd t door objecten die 
door mensen zijn aangebracht. Dus ju is t die plaatsen waar d it u itz icht 
op natuurlijke  processen en een open horizon nog aanwezig is worden 
ais waardevol aangegeven.
Gebieden aan de kust die 's nachts stil en donker zijn worden daar 
gevonden waar geen steden, dorpen o f andere bebouwingscomplexen 
aan zee liggen. Die plaatsen zijn steeds m inder aanwezig. Op de 
W addeneilanden, de Zeeuwse eilanden en op een aantal plaatsen langs 
de kust van Noord-Holland zijn deze nog te vinden.
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Het genieten van de aanwezigheid van vogels, vissen en zeezoogdieren 
is n ie t voor elk van deze diergroepen even goed m ogelijk. In het b ij
zonder voor vogels is er een aantal plaatsen langs de kust waar ze erg 
goed te observeren zijn. D it ge ld t b ijvoorbeeld voor de havenhoofden 
van Scheveningen, IJmuiden, Hoek van Holland en de Brouwersdam en 
de Hondsbossche Zeewering. Zowel het genieten van de trek van de 
vogels ais het waarnemen van echte zeevogels is hier vanaf land moge
lijk.
Het zien van zeezoogdieren en vissen is veel lastiger en het is n iet 
m ogelijk  h iervoor op de kaart deelgebieden op het NCP aan te geven.

Friese Front

Het Friese Front is de overgang van de ondiepe zandige Zuidelijke 
Bocht naar de diepere Oestergronden. Voor sedim entologen is het een 
zone waar verschillende watermassa’s elkaar ontm oeten, en strekt zich 
over de breedte van het NCP uit. Een kleiner gedeelte hiervan, ten 
noordwesten van Terschelling, is een zone die door de biologen ais het 
Friese Front w o rd t gezien. Getijdestromen nemen in sterkte af. De per
m anent gemengde w aterko lom  van de Zuidelijke Bocht on tm oet hier 
de in de zomer door tem peratuur gelaagde w aterko lom  van de 
Oestergronden, en de diepte neemt hier over een re la tie f kleine 
afstand m et io  to t 15 meter toe. D it veroorzaakt een verhoogde algen- 
groei en een hoge sedim entatie van algenm ateriaal. Door de hiermee 
samenhangende hoge dichtheden van bodemorganismen w o rd t het sil- 
tige  sediment sterk omgewoeld, en is dan ook vrij slap.

Bodemfauna
D it gebied is de plaats w aar de getijs trom ingen u it het zuiden plotse
ling veel rustiger worden. De diepte is to t 30 meter. Er zijn daardoor 
condities voor een hoge b iod iversite it aan bodemfauna m et plaatselijk 
ook een hoge biomassa. Een algemene soort is de Slangster, te rw ijl de 
Dunne Parelmoerneut, het Tweetand mosseltje en het kreeftje 
Callianassa subterranea  kenmerkend zijn voor het Friese Front. De 
Slangster is er ta lrijk  en kan door zijn gewoel in de bodem de condities 
voor andere soorten verbeteren zodat er een soort bank ontstaat. 
Andere zeldzame en bijzondere soorten van het Friese Front zijn 
Zeekomkommer, A fgeknotte  Gaper, Goudkammetje, Glanzende 
Dunschaal, Bolle Papierschelp en Pelikaansvoet.

Visfauna
Het Friese Front is, door de voedselrijke situatie, rijk  aan sprot en jonge 
haring, in het b ijzonder in de nazomer.
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Vogels
Het Friese Front trek t in  de zomer en herfst grote aantallen zeekoeien 
die er met hun jongen komen om deze te laten opgroeien en zelf te 
ruien. De vogels komen zwemmend vanu it de broedkolonies aan de 
Britse kust (de jongen kunnen nog n iet vliegen) en groeien op in het 
voedselrijke gebied van het Friese Front. Ze worden aangetrokken door 
de ta lr ijk  aanwezige Sprot en jonge Haring.

5.3 C en tra le  O este rg ro n d en

De Oestergronden liggen ten noorden van het Friese Front, en is een 
diepere vlakte (40-50 m) die w o rd t omsingeld door de ondiepere 
Doggersbank ten noorden, de Engelse kust ten westen en de Zuidelijke 
Bocht ten zuiden en ten oosten. Stroomsnelheden zijn hier nog lager 
dan op het Friese Front. Echter, de algengroei is hier n ie t zo sterk, 
zodat het bodemleven m inder ta lrijk  is. Het sediment bestaat u it s iltrijk  

5 4 ] fijn  zand, en is vrij goed geconsolideerd. In de zomer is de w aterkolom
tem peratuurgelaagd, w aardoor de bovenste laag na de algengroei in 
het voorjaar vrij arm b lijft to t de eerste najaarstormen het w ater weer 
mengen.

Bodemfauna
De bodemfauna is zeer divers, m et algemene soorten ais Draadarmige 
Slangster (Amphiura filifo rm is ), het in de bodem gravende kreeftje 
Callianassa subterranea, W itte  Dunschaal en Gewone Hartegel. 
Zeldzame soorten op de Oestergronden zijn de Zwarte Streepschelp, de 
Zandschelp en de Bolle Papierschelp. Op de Oestergronden zijn de 
langlevende soorten die zich traag voortp lanten, de Noordkrom p en de 
N oordhoorn, nog re la tie f algemeen. Dichtheden en biomassa zijn n iet 
hoog behalve op sommige plaatsen in het zuiden. De beschrijving 
ge ld t voor het gehele gebied van de Oestergronden, maar vooral het 
centrale deel heeft b ijzonder hoge waarde, door de geringe strom ing 
en het hoge slibgehalte van de bodem.

Vogels
De centrale Oestergronden zijn in de w in te rvo g e lr ijk , m et ais dom i
nante soorten de Noordse Stormvogel, Drieteenmeeuw, A lk en 
Zeekoet. Zilverm eeuw en Grote M antelm eeuw komen er ook in grote 
aantallen voor.
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5.4  D og g ersb ank

De Doggersbank is een tijdens de laatste IJstijd gecreëerde zandwal.
Het is een uitgestrekte ondiepe bank, die het noorde lijk  deel van het 
NCP doorsnijd t. Het ondiepste pun t is 20 m eter diep. Het bestaat u it 
fijne  to t grove zanden, vergelijkbaar m et de condities in  de Zuidelijke 
Bocht, m et aan de randen de overgang naar siltrijkere sedimenten. Het 
w ater is hier vrij arm aan nutriënten, zodat de algengroei hier beperkt 
is. In de w in te r is het w ater zo helder, dat aan de oppervlakte van de 
sedimenten kiezelw ieren groeien. D it le id t to t de bijzondere situatie 
dat in de w in terperiode de algengroei hoger is dan in de zom erperio
de.

Bodemfauna
Op de Doggersbank zelf zijn dichtheden van bodemdieren veelal rela
t ie f laag, maar dat is anders aan de randen in het randgebied, waar de 
ondiepte a fg lijd t naar 25 to t 35 meter. De d iversite it van de bodem fau
na is hoog op het grootste deel van de Doggersbank, m et enkele tien- [5 5
ta llen zeldzame soorten, waaronder W ulk, Otterschelp, Artem isschelp 
en Dodemansduim. Algemeen is het Tweetand mosseltje. Ten noorden 
van de Doggersbank kom t een soort u it de noordelijke Noordzee voor: 
de Noordse Cirkelschelp.

Vissen
Aan de randen van de Doggersbank komen hoge dichtheden vissen 
voor die ais stapelvoedsel voor vogels dienen.

Vogels
De randen van de Doggersbank zijn v isrijk  en trekken in de w in te r 
hoge aantallen papegaaiduikers en kleine alken aan.

5.5 K laverb an k

De Klaverbank is een uniek gebied in de Noordzee. Alleen langs de 
oostkust van Engeland en in de Duitse Bocht bestaan in zeer beperkte 
omvang ook zulke gebiedjes. Ca. 15% van de gehele Klaverbank lig t op 
het NCP. De rest lig t op het Engelse deel van de Noordzee. Het sedi
m ent op de Klaverbank bestaat u it grindlagen en lig t op ru im  40 meter 
diepte. Voorts zijn de getijdestrom en re latie f zwak en is de w aterkolom  
arm aan voedingstoffen en in de zomer tem peratuurgelaagd.

Fysische processen
Vanwege de unieke bodemgesteldheid van d it gebied k rijg t de 
Klaverbank een verhoogde natuurwaarde. Nergens anders in de 
Noordzee komen zulke banken voor.
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Bodemfauna
Door de afw ijkende sedimentsamenstelling w ijk t in  d it gebied ook de 
bodemfauna af van de rest van het NCP. Ze is er divers m et grote d icht
heden van de Slangster. Zeldzame soorten op de Klaverbank zijn b ij
voorbeeld de Bolle Papierschelp en de Artemisschelp. De Gewone 
Hartegel kom t veel voor.

Vissen
Evenals voor de bodemfauna, vervu lt een grindrijke  habita t een specia
le functie  voor vissen die hiervan afhankelijk zijn. Haring en zandspie- 
ring leggen hun eieren bij voorkeur op deze sedimenten. Ook juveniele 
vissen vinden hier een re la tie f complexe habita t m et mogelijkheden 
om te schuilen (grote epifaunale bodemdieren) en te foerageren.

5 6 ]
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6 Slotbeschouwing
Het is van belang om de re ikw ijd te  van d it docum ent nader te beschou
wen, om dat er allerle i beperkingen, bewust o f onbewust, zijn aan de 
kennis in en het gebruik van d it document. Hiertoe worden verschillen
de elementen van d it rapport in d it hoofdstuk tegen het lich t gehou
den.
D it doet niets af aan de betekenis van d it document. Het geeft aan dat 
inz icht in de natuurwaarden van de zee n iet ophoudt bij d it rapport. 
Toekomstige ontw ikke lingen in onderzoek en beleid zullen leiden to t 
voortschrijdend inzicht.
De natuurwaardenkaart is de neerslag van recente gegevens over fysi
sche geografie van de Noordzee, de verspreiding en dichtheden van 
bodemfauna (macrobenthos), vissen, vogels en zeezoogdieren, en de 
belevingswaarde van de Nederlandse kust. De voornaamste uitgangs
punten zijn de ecosysteemdoelen Noordzee (‘M et de natuur in zee’, 
Bisseling e.a. 2001) en on tw ikke ling  van de ‘na tuurlijke  b iod ivers ite it’ 
(CBD 1992). H ieru it zijn drie criteria voortgekom en voor de toekenning 
van een hoge natuurwaarde aan een bepaald gebied o f deelgebied. 
Deze criteria omvatten ‘ongestoordheid’ (inclusief kwetsbaarheid), 
‘d ivers ite it’ en ‘bijzondere soorten’ .
De gebruikte gegevens beslaan de periode van 1980 to t op heden.

Het inz icht in  de natuurwaarden van het NCP w o rd t vergroot indien 
aandacht w o rd t geschonken aan de volgende punten:
1. de historische toestand dan w e l de potenties van de natuur op 

het NCP;
2. de procesgerelateerde eigenschappen van het systeem, zoals 

p roductiv ite it en voedselwebrelaties;
3. de samenhang tussen de verschillende gebieden, d.w.z. de 

natuurlijke  eenheid van de (zuidelijke) Noordzee;
4 - het dynamische karakter van de Noordzee.

Ad. 1: historische toestand en potenties van de na tuur op he t NCP 
Veel gegevens over de na tuurlijke  historie van de Noordzee zijn frag
mentarisch en anekdotisch. In d it rapport is besloten om d it soort 
gegevens n ie t te gebruiken, om dat het vaak n iet te  achterhalen is o f 
deze betrouwbaar zijn. Ook ge ld t uiteraard het argum ent dat ze niet 
relevant zijn voor de beschrijving van de huidige toestand van de 
natuur van de Noordzee.
Bij het beschrijven van de natuurlijke  h istorie van de Noordzee rijs t de 
vraag hoever er m oet worden teruggegaan om te weten hoe de (vrij
wel) n iet door mensen beïnvloedde natuur van deze kustzee er u it zag. 
In verschillende artikelen die lange term ijnseries van (bij)vangsten van 
schepen in de zuidelijke Noordzee hebben bestudeerd (Philippart 1998, 
De Vooys 81 Van der Meer 1998) zijn data gebru ikt die teruggaan to t de 
dertiger jaren van de 20ste eeuw. U it deze gegevens b lijk t dat zowel de
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bodemfauna als de visfauna van de Noordzee na de Tweede 
W ereldoorlog sterk is beïnvloed. Verschillende soorten zijn in aantal en 
verspreiding sterk achteru it gegaan. A lhoew el het n iet is vastgesteld 
dat de visserij h iervoor verantw oorde lijk  is, vallen deze veranderingen 
voor een g roo t deel samen m et de omschakeling van bordenvisserij 
naar boomkorvisserij.
In een brainstorm  sessie op het NIOZ is ten behoeve van het project 
‘Ecosysteemdoelen Noordzee’ (waarvan ook d it rapport deel u it maakt) 
een indicatie  gegeven van een ecologisch optim ale Noordzee (Lavaleye 
e.a. 2000). H ieru it b lijk t dat de zuidelijke Noordzee een hogere diversi
te it d ien t te vertonen dan w o rd t waargenomen. Langlevende tweeklep- 
pigen, de Noordzeekrab, kokkelbanken, oesterbanken, en verschillende 
sponzen, bryozoën en poliepen zijn in  aantal en verspreiding sterk ach
te ru it gegaan o f geheel verdwenen. Bekend is ook de praktische ver
dw ijn ing  van vele roggen- en haaiensoorten van het NCP. Op 16e en 17e 
eeuwse m arkttaferelen zijn kreeften en vissoorten te zien in a fm etin 
gen die nu n iet meer worden waargenomen.
Er kan gesteld worden dat de potentie  aan soortenrijkdom  en omvang 
van bestanden in de Noordzee in het algemeen, en het NCP in het b ij
zonder, veel g ro ter is dan nu w o rd t waargenomen. M et name vissen, 
en schaal- en schelpdieren maar ook m inder opvallende organismen 
zoals koudwaterkoralen en vastzittende poliepen zullen profiteren van 
een lagere menselijke druk op het systeem.

Ad. 2: procesgerelateerde eigenschappen van het systeem 
Grootschalige ecologische processen, zoals p roductiv ite it en voedsel- 
webrelaties, zijn onderdelen van het ecosysteem Noordzee die m inder 
eenvoudig te waarderen zijn. In de eerste plaats om dat er w ein ig ken
nis over voorhanden is, ten tweede (en m et het eerste samenhangend) 
is het ondu ide lijk  hoe deze processen in elkaar steken in een onge
stoorde Noordzee.
Het is bekend dat de verhoogde aanvoer van voedingsstoffen (eu tro fië 
ring) u it de rivieren de prim aire productiv ite it in het oppervlaktew ater 
van de kust verhoogd heeft. Volgens sommigen kan d it positieve effec
ten hebben op de draagkracht van het ecosysteem. Echter, dat d it heeft 
geleid to t een hogere biomassa aan w inbare vis en schelpdieren is to t 
nu toe theorie  gebleven. W el is aangetoond dat deze eutro fië ring  heeft 
geleid to t zuurstofgebrek in  somm ige delen van de bodem van de 
Noordzee en de Waddenzee. Bodemgemeenschappen zijn h ierdoor t i j
de lijk  afgestorven. Hetzelfde ge ld t voor de effecten van bodemversto- 
rende visserij. Naast de sterk verhoogde m orta lite it van vis en bodem
dieren is ook aangetoond dat voedselwebrelaties (w ie eet w ie) en 
structuur van bodemsystemen verstoord zijn door bodemvisserij (Kaiser 
e.a. 2000, Jennings e.a. 2001).
Ook van zeevogelpopulaties is bekend dat de aantallen van sommige 
soorten sterk zijn toegenom en, te rw ijl andere het ju is t m oe ilijker heb
ben. Opportunistische soorten die van de discards van traw lers kunnen 
profiteren, zoals menige meeuwensoort, vinden een gedekte tafel.
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Meer gespecialiseerde soorten, die op dezelfde vissoorten foerageren 
ais de industrië le  traw lers opvissen (bijvoorbeeld Haring, Sprot en 
Zandspiering) zijn sterk afhankelijk van deze vissoorten. Concurrentie 
m et de visserij zorg t voor een versterkte teruggang van het broedsuc- 
ces van deze vogels (zoals Noordse Stern, Zeekoet en Papegaaiduiker) 
in  jaren dat er re la tie f w e in ig  van deze vissoorten beschikbaar is 
(Camphuysen & Garthe 2000).
Samengevat kan gesteld worden dat ondanks de m oeilijkheid om eco
logische processen en voedselwebrelaties in  getallen o f streefbeelden 
te vangen, er overtuigende aanw ijzingen zijn dat deze in de zuidelijke 
Noordzee verstoord zijn.

Ad. 3 •' de natuurlijke  eenheid van de Noordzee 
De Noordzee, en in  het b ijzonder het zuidelijke deel, d ien t te worden 
beschouwd ais een fysieke eenheid. D it betekent dat ingrepen in het 
ene deel een ander deel kunnen beïnvloeden. De sturende factor in  d it 
alles is het grootschalige strom ingspatroon. Deze bepaalt het transport 
van sedim ent en larven van bodemdieren en vis, erosie en sedimenta
tie  van bodem m ateriaal (en onze kusten). D it heeft het voordeel dat 
larven over grote afstanden worden vervoerd hetgeen de rekolonisatie 
van gebieden bevordert; het nadeel daarentegen is dat veranderingen 
in een ‘bovenstrooms’ gebied directe gevolgen heeft voor een ‘bene
denstrooms’ gelegen gebied. Ais bepaalde bodemdieren o f vissen n iet 
meer o f in lage aantallen op bijvoorbeeld de Klaverbank voorkom en, 
dan kan d it een effect hebben op de rekolonisatie van gebieden zoals 
de Oestergronden o f het Friese Front.
Vissen verblijven in verschillende perioden van hun leven in verschil
lende gebieden. Kleine vis is vooral onder de kust te vinden, en naar
mate ze ouder en groter worden zoeken ze dieper w ater op. Het 
gevolg hiervan is dat vis voor zijn voortbestaan afhankelijk is van ver
schillende gebieden.

Zoals ook ais voor verschillende faunagroepen in hoofdstuk 4 en 5 is 
aangegeven, betekent d it dat naast de bijzondere waarden van de al 
eerder genoemde deelgebieden, het gehele NCP (maar e igenlijk  de 
gehele zuidelijke Noordzee) ais een gebied met verhoogde natuur
waarde m oet worden gezien. Het is dan ook n iet onterecht dat het 
gehele NCP ais integraal onderdeel van de Ecologische H oofdstructuur 
(EHS) is gekenmerkt.

Ad. 4: he t dynamische karakter van de Noordzee 
Er is door ons ingrijpen veel veranderd in de Noordzee. Daarnaast ver
to o n t de zee een sterke eigen dynamiek. Van deze veranderingen in de 
tijd  is nog w ein ig bekend. Indien het natuurbeheer van de Noordzee 
vruchtbaar is, kunnen zich onverwachte veranderingen voordoen, 
w aarin d it docum ent n iet heeft voorzien. Gebieden die nu re la tie f hoge 
natuurwaarden bezitten zullen p rio rite it krijgen in het natuurbeleid 
voor de Noordzee. D it betekent echter n iet dat in  een gebied zoals de
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Zuidelijke Bocht, waar de diversite it en aantallen organismen nu rela
t ie f laag zijn, we n iet hoeven om te zien naar de effecten van ons han
delen op de natuur. Ook hier zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig 
die dienen te worden meegewogen in de balans tussen ‘bron’ en 
‘m o to r’ , zoals dat heet.
Het verd ient aanbeveling om de bestaande m onitoringsprogram m a’s te 
handhaven, o f liever u it te breiden. Naast het recht-toe-recht-aan 
meten van aantallen en soorten is het w enselijk ook inzicht te krijgen 
in  de (dynamische) ecologische verbanden: hoe bepalen strom ing en 
(veranderingen in) klim aat het voorkom en van soorten, en hoe zijn de 
voedselwebrelaties, al dan n ie t door mensen beïnvloed. A lhoew el in 
somm ige kringen w o rd t gezegd dat “we de Noordzee nu w e l kennen” , 
b lijk t d it n iet stand te houden bij concrete vragen over de te nemen 
maatregelen voor een beter beheer van onze kustzee.
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Bijlage i
D ee ln em ers  w orkshops

dee lnem er datum datum
20 maart 19 april

H. Baptist X
A.M.J. Hubregtse X X
R. Lanters X X
M. Lavaleye X X
M. Leopold X
H. Lindeboom X X
M. Lok X
F.J. van Zadelhoff (voorzitter) X X
L. van V lie t X
W.A. W iersinga X
C. van Berkel X X

Los van de workshops werden nog geconsulteerd: 
N. Daan, H. O ffringa, B. Schoute.
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