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Summary
The North Sea Foundation strongly supports the 
designation of five Marine Protected Areas (MPA’s) 
in the Dutch Part of the North Sea. A brochure 
about these areas was already issued in 2003. By 
establishing MPA’s, the Netherlands would meet 
the OSPAR obligations towards the designation of 
marine protected areas by 2006. Moreover, it also 
makes significant progress towards complying with 
other international commitments that call for the 
protection of threatened species and habitats. Until 
now, there has been considerable debate over the 
establishment of marine protect areas. Frequent 
arguments against MPA’s are: there is little known 
about the exact boundaries of the areas and the 
consequences for stakeholders and management. 
This report presents a map with a concrete proposal 
for the boundaries of marine protected areas, on 
the basis of international criteria. In addition, a 
comprehensive overview is given of international 
agreements on the establishment of marine 
protected areas, and the protection of threatened 
species. In this way, the North Sea Foundation aims 
to facilitate and promote the designation of Marine 
Protected Areas.

Samenvatting
Stichting De Noordzee pleit voor de instelling van 
vijf beschermde gebieden, ook wel zeereservaten 
genoemd, in het Nederlands deel van de Noordzee. 
Over deze gebieden heeft zij al in 2003 een 
brochure uitgegeven. Met de aanwijzing van de vijf 
beschermde gebieden op zee kan Nederland voldoen 
aan de OSPAR verplichting om per 2006 beschermde 
gebieden in te stellen. Maar dat niet alleen: het 
komt ook tegemoet aan andere internationale 
verplichtingen voor de bescherming van bedreigde 
diersoorten en habitats op zee. Tot op heden loopt 
de discussie over de instelling van zeereservaten 
stroef. Een veel gehoord argument is dat er nog te 
weinig bekend is over de precieze begrenzing van 
de gebieden en de consequenties van de instelling 
voor gebruikers en het beheer ervan. Dit rapport 
presenteert een kaart met een concreet voorstel 
voor de begrenzing van te beschermen gebieden, op 
grond van internationale criteria. Bovendien wordt 
een overzicht gegeven van internationale afspraken 
voor de instelling van beschermde gebieden en 
beschermde soorten. Fliermee wil Stichting De 
Noordzee de eerste stap nemen en (de discussie 
over) de instelling van de gebieden stroomlijnen en 
bespoedigen.
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1 In l e id in g

1.1 Vijf gebieden
In het Structuurschema Groene Ruimte (M inisterie 
van LNV, 1995) is de hele Noordzee aangewezen ais 
kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit 
bleek in de praktijk  veel onduidelijkheden m et zich 
mee te brengen. Daarom werd in de Beheersvisie 
Noordzee 2010 (Stuurgroep Beheersvisie Noordzee 
2010) een herbezinning op de natuurgebieden van de 
Noordzee aangekondigd. In een interdepartementaal 
project werd ondermeer onderzocht wat de ru im 
telijke verspreiding is van natuurwaarden op het 
Nederlands deel van de Noordzee, het Nederlands 
Continentaal Plat (NCP). Wetenschappers u it heel 
Nederland waren hierbij betrokken en het resultaat 
hiervan is door LNV gepresenteerd in het rapport ‘Na- 
tuurwaardenkaart Noordzee’ (van Berkel et al. 2002). 
De volgende v ijf  locaties kwalificeren zich ais gebie
den m et bijzondere natuurwaarden: Doggersbank, 
Klaverbank, Centrale Oestergronden, Friese Front 
en Kustzone. Bijzondere natuurwaarden zijn hoge 
diversiteit van de bodem- en visfauna, de aanwezig
heid van zeldzame dieren, het voorkomen van in te r
nationaal belangrijke vogelaantallen, o f beschermde 
zeezoogdieren, o f het hebben van een bijzondere 
ecosysteemfunctie, bijvoorbeeld een kraamkamer- 
functie. Omdat het om biologische eenheden gaat, 
zijn nauwkeurige grenzen lastig aan te geven. Het 
rapport gaf dan ook louter de contouren van de v ijf  
gebieden.

1.2 Internationale verplichtingen
Nederland moet volgens mondiale en Europese 
verplichtingen tussen 2006 en 2012 beschermde 
gebieden op zee aanwijzen. Stichting De Noordzee 
heeft voor d it rapport een overzicht gemaakt van de 
internationale regelgeving en de daaruit voortvloei
ende verplichtingen. De synopsis staat in annex I van 
d it rapport.Twee Europese afspraken (OSPAR en EU 
richtlijnen) geven richtlijnen voor de selectie en het 
beheer van beschermde gebieden op zee. In 2006 
moet op basis daarvan de eerste tranche van Marine 
Protected Areas (MPA’s) al worden aangemeld bij OS
PAR. In 2012 dienen de OSPAR gebieden en het Natura 
2000 netwerk van de EU lidstaten samen deel u it te 
maken van een w ereldw ijd netwerk van beschermde 
gebieden (conform afspraken W orld Summit on 
Sustainable Development van de Verenigde Naties in 
Johannesburg, 2002).

Daarnaast heeft Nederland ook Europese verdragen 
voor de bescherming van bedreigde, w ilde en m i
grerende diersoorten ondertekend. De betreffende

verdragen (zie annex I) schrijven ook gebiedsbescher
m ing voor ais m iddel om een verdere achteruitgang 
van de betreffende populaties te voorkomen. Bij de 
selectie van gebieden dient ook rekening gehouden 
te worden m et deze verplichtingen.

1.3 Wat doet Nederland
Tot op heden heeft Nederland, w at de Noordzee 
betreft, alleen in de kustzone gezocht naar Natura 
2000 gebieden. Er zijn twee gebieden ingesteld, de 
Voordelta en de Noordzeekustzone. De Voordelta, zee
waarts van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, 
is in 2000 aangewezen ais EU Vogelrichtlijngebied 
en W etland binnen de Ramsar Conventie en in 2003 
aangemeld ais Habitatrichtlijngebied. De begrenzing 
is gebaseerd op de rechte, inde rtijd  praktisch geko
zen, lijn  van het Integraal Beleidsplan Voordelta (van 
Alfen & Molendijk, 1993). Bovendien is onder de naam 
“ Noordzeekustzone” het gebied vanaf Petten to t aan 
de Duitse grens to t 3 zeemijl u it de kust aangewezen 
ais EU Vogelrichtlijngebied en Wetland (2000). Het 
ontbreekt aan specifieke beschermingsdoeleinden of 
beheer in deze gebieden.

De Europese Commissie (EC) in Brussel beraadt zich 
op de toepassing van de huidige EU Habitat- en 
Vogelrichtlijnen buiten de 12 mijlszone. De EC con
sulteert experts u it de lidstaten en van maatschap
pelijke organisaties over de defin itie van habitats, de 
m onitoring en het beheer van beschermde soorten 
en gebieden. Nederland heeft de leiding over het 
uitwerken van richtlijnen voor het beheer van Natura 
2000 gebieden.

Nederland steekt nationaal veel energie in de EU 
Habitat- en Vogelrichtlijnen. Stichting De Noordzee 
v ind t dat Nederland liever haast moet maken met 
de instelling van de OSPAR MPA’s. Deze moeten al in 
2006 bekend zijn. Gelukkig zijn al wel de v i jf  gebie
den bekend met hoge natuurwaarden.

1.4 Wat moet nog gebeuren
Er moet nog veel gebeuren om te komen to t een 
goede bescherming van zeegebieden met bijzondere 
natuurwaarden. Van de v ijf  gebieden zijn to t nu toe 
alleen de contouren vastgesteld. Nog onbekend is 
wat de precieze begrenzing, en daarmee de grootte, 
w ordt van de gebieden. Deze onzekerheid staat een 
vervolgdiscussie in de weg over de consequenties 
voor het gebruik, maar ook voor bestuur en m on ito 
ring. Ook is n iet bekend wat de consequenties zijn 
van de instelling van beschermde gebieden voor het
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menselijke gebruik en voor bet beheer. Denk hierbij 
aan praktische zaken ais bet maken van afspraken 
m et buurlanden over grensoverschrijdende gebie
den, bet aanpassen van de Flora- en faunawet én 
de Natuurbeschermingswet, of bet regelen van een 
integrale vergunningverlening.

1.5 Doei van dit rapport
Naar mening van Stichting De Noordzee is een eerste 
stap de opname van de v ijf  genoemde gebieden in 
de Nota Ruimte (medio 2004).Tenslotte, bet gaat om 
een ‘ru im te lijke ’ ingreep met consequenties voor ge
bruik. Een kleine stap voor de feitelijke bescherming 
van de gebieden, maar sterk agendastellend voor 
de departementen. Het vergt van alle actoren een 
aanzienlijke inzet voor de komende jaren. Een flinke, 
maar niet onmogelijke opgave. Met bet onderhavige 
rapport w il Stichting De Noordzee de eerste stap, een 
meer concrete begrenzing, nemen. De voorgestelde 
begrenzing is geenszins definitief, maar is bedoeld 
om de discussie aan te gaan om te komen to t een 
begrenzing op ecologische gronden.
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2. Cr it e r ia  v o o r  de  selectie  v a n  b e s c h e r m d e  g e b ie d e n

Bij het begrenzen van de v i jf  natuurgebieden is van 
het volgende uitgegaan:

1. Criteria op grond van natuurregelgeving
Criteria voor de keuze van de gebieden zijn geba
seerd op bestaand beleid en internationale regel
geving. Ais kader is uitgegaan van de ecologische 
criteria van OSPAR voor de selectie van mariene 
beschermde gebieden en de EU Vogel- en Habita- 
trich tlijnen  (Natura 2000). Geen wensen, maar vast
gelegde criteria. Hierbij is tevens rekening gehouden 
m et de nieuwe in terpretatie  van de huidige annexen 
van de Habitatrichtlijnen. Bovendien is de versprei
ding van soorten waarvoor in ternationale afspraken 
zijn gemaakt en Nederland een verplichting heeft 
deze te beschermen, meegenomen. Het gaat hierbij 
om een honderdtal genoemde soorten en habitats, in 
de Bern en Bonn conventie, Ramsar, Zeehonden over
eenkomst, Waddenzeeverdrag, ASCOBANS en AEWA 
en de OSPAR lijs t van bedreigde soorten en habitats 
(zie Annex II).

2. Praktische overwegingen
Naast de ecologische, zijn enkele praktische aspecten 
van minstens even groot belang. Gebieden moeten 
n iet groter zijn dan strikt noodzakelijk, maar wel 
groot genoeg om de beoogde instandhoudings- en 
hersteldoelstellingen te kunnen realiseren. Is het ge
bied te klein, dan w ordt het vrijw el onmogelijk om de 
benodigde rust te creëren voor het behoud o f herstel 
van soorten. Is het erg groot, dan worden de grenzen 
m inder gemakkelijk te handhaven. Vanuit het oog
punt van handhaving zijn rechte lijnen gemakkelijker 
dan ecologische grenzen of grillige dieptelijnen.
Waar kan, w ordt zoveel m ogelijk aansluiting gezocht 
bij bestaande begrenzingen en zonering, zoals de 12 
mijlszone en de basislijn voor de kust. Gebieden dich
te r bij de kust spreken meer to t de verbeelding van 
de bevolking en gebruikers, dan gebieden ver u it de 
kust. Dat geldt ook voor gebieden waar een lange tra 
ditie voor een gebruiksfunctie is. Kortom, draagvlak 
en beheersaspecten ais handhaving zijn belangrijk.

Kerngebieden en bufferzones
Bij de begrenzing van de natuurgebieden is onder
scheid gemaakt tussen kerngebieden en bufferzones. 
Iets wat de EU richtlijnen en de Biodiversiteits Con
ventie n iet eisen, wel aanmoedigen. Een zonering, 
waarbij in het algemeen in de bufferzone m inder 
streng beschermd wordt dan in de kern, komt tege
moet aan het gebruik en is over het algemeen beter 
voor de bescherming van de kern. Ook in Nederland

lijk t er een politieke voorkeur voor zonering (Ano
nymus 2004). Wat d it concreet betekent voor het 
gebruik, hangt af van de betreffende natuurwaarden 
en zal per gebied nog bepaald moeten worden.

Gebruik
Dit rapport houdt geen rekening m et huidig o f toe
komstig gebruik. Dit is conform de positie van de 
Europese Commissie, die v indt dat de keuze van te 
beschermen gebieden alleen gebaseerd mag zijn op 
ecologische criteria. Maar Stichting De Noordzee is 
het ook met de commissie eens, dat een MPA niet au
tomatisch betekent “hek eromheen”. Het toegestane 
gebruik hangt af van de te beschermen natuurw aar
den en is per gebied verschillend. Dit zal in een later 
stadium u itgew erkt worden.

Verantwoording
Om weloverwogen een lijn  op een kaart te kunnen 
zetten, zijn er ru im te lijke  gegevens nodig over de 
diepte, sedimentsamenstelling en de verspreiding 
van organismen. Ais dergelijke gegevens al aanwezig 
zijn, dan is de resolutie soms laag. Dat geldt in het 
bijzonder voor de verspreiding van de organismen. 
Uitzondering zijn intensieve opnames van bijvoor
beeld waterdieptes in vaargeulen o f loswallen, of b i
ologische onderzoeken in gebieden ais de Klaverbank.

Gegevens zijn n iet voor het doei van beschermde 
gebieden verzamelden de data variëren in dekking 
in ru im te  en tijd . Ook de EC onderkent d it manco en 
stelt dat in het kader van de EU Habitat en Vogel
richtlijnen er geroeid moet worden m et beschikbare 
riemen. De hier gepresenteerde kaart is gemaakt op 
basis van ‘best beschikbare kennis’, afkomstig van 
wetenschappelijke lite ra tuur en via consultatie van 
wetenschappers.
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B. H u id ig e  e n  g e w e n s t e  s it u a t ie

3.1 Zeekaarten
Dit document presenteert 2 zeekaarten op pagina 
n en 12. Eén geeft het Nederlands Continentaal Plat 
m et de v ijf  natuurgebieden, die voldoen aan de crite
ria voor een MPA. De ander toont de huidige situatie. 
De kaarten geven de grenzen van het continentaal 
plat, diepten en de 12 mijlsgrens weer.

3.1.1 Huidige situatie
In de huidige situatie zijn er twee gebieden aan
gewezen en/of aangemeld onder de EU Vogel- en 
Habitatrichtlijnen en Ramsar gebied: de Voordelta en 
de Noordzeekustzone vanaf Petten en ten noorden 
van de Waddeneilanden. De Voordelta is 900 km 2 en 
lig t in Zuidhollandse en Zeeuwse wateren. Het omvat 
zo’n lo o  km kust en een aantal zandbanken en geu
len die tegen de kust zijn ontstaan. In de Voordelta 
lig t een drietal natuurbeschermingsgebieden (aan 
de kop van Voorne, Goeree en Schouwen). Deze zijn 
vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Voordelta 
(1993). Binnen het Natura 2000 gebied lig t het zoek- 
gebied voor het Zeereservaat (ongeveer 200 km2). Het 
beschermingsregime binnen het zeereservaat zal 
strikter zijn dan in de rest van de Voordelta. Buiten de 
Voordelta liggen in de Westerscheldemonding acht 
milieubeschermingsgebieden, waar m ilieunorm en 
gelden (geluid en vervuiling). Deze zijn n iet weerge
geven, maar opvraagbaar via de Provincie Zeeland. 
Het gaat om banken ais “de Rassen” en de “Vlakte 
van de Raan” en kustgebieden van het natuurgebied 
“ ’t  Zwin” en de “W ielingen” in Zeeuws Vlaanderen. 
Deze vallen binnen het HabitatrichtlijngebiedW es- 
terschelde.

De Noordzeekustzone is sterk verbonden m et het 
beschermde gebied Waddenzee. Het gebied beslaat 
circa 1.350 km2 en is inclusief de aanpalende Wad
deneilanden en de kustzone to t 3 m ijl u it de kust. Het 
gebied bevat schorren, geulen en banken en jaarlijks 
overwinteren er 84.000 zeevogels (meerjaren gemid
delde piek).

Op het Duits Continentaal Plat heeft de overheid een 
aantal gebieden geselecteerd die beschermd zouden 
moeten worden onder de EU Habitat- en Vogelrichtlij
nen. Daaronder vallen een stuk van de Doggersbank 
en het Borkummer Rif.

toepassing zijn op het Nederlands deel van de Noord
zee en tenslotte is er een praktische slag overheen 
gegaan.

Annex II geeft een overzicht van de soorten en ha
bitats die volgens internationale verplichtingen be
schermd moeten worden en waarvoor beschermde 
gebieden ingesteld moeten worden. In de lijs t nemen 
we alleen de soorten op die voorkomen in de v ijf  
genoemde gebieden. Het gaat in totaal om 2 soorten 
bodemdieren, 14 vissen, 4 zeeschildpadden, 48 vogel
en 9 zeezoogdiersoorten en 7 habitats, die voor (kun
nen) komen op het Nederlands Continentaal Plat. 
Annex III geeft weer in welke van de v ijf  gebieden 
de soorten voorkomen en welke soorten het meeste 
p ro fijt hebben van de instelling van beschermde ge
bieden.

Op de kaart is de begrenzing van de v ijf  natuurgebie
den op basis van internationale verplichtingen aan
gegeven: zowel de kerngebieden ais de bufferzones. 
Voor drie van de v ijf  gebieden is er weinig verschil 
tussen kern- en buffergebied. Voor de Klaverbank en 
de Kustzone is dat er wel. De reden is dat beide ge
bieden zich in hun geheel kwalificeren, maar dat het 
huidige gebruik, volgens onze inschatting, weinig ne
gatieve im pact heeft op de te beschermen waarden 
buiten de kerngebieden.

In de paragrafen 3.2 to t en m et 3.6 w ordt een korte 
beschrijving gegeven van de gebieden. Op pagina n 
staat een kaart m et de huidige situatie en op pagina 
12 een kaart m et de gewenste situatie.

3.1.2 Gewenste situatie
De kaart van de gewenste situatie is to t stand ge
komen door een getrapte aanpak. Eerst is gekeken 
welke verplichtingen er zijn, vervolgens welke van
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3.2 Doggersbank
De Doggersbank spreekt zeevarenden al eeuwenlang 
to t de verbeelding. Er zijn zeeslagen gevoerd en al 
jaren Is bet de bakermat voor intensieve visserij. Er 
is veel wetenschappelijk onderzoek en m onitoring 
in gang gezet. In de periode 1980-1990 is er intensief 
onderzoek gedaan naar de prim aire productie van 
zogenaamde opwellingsgebieden. De natuurwaarde 
w ordt in ternationaal onderkend.

3.2.1 Ecologische omschrijvingen
De Doggersbank lig t zo’n 300 km noordwest van 
Den Helder, op de grens tussen de zuidelijke en de 
centrale Noordzee.

De bodem bestaat u it fijn  to t grof zand en bier en 
daar in bet oosten nog stenen. Aan de randen is er 
een overgang naar slibrijkere sedimenten. Wat bet 
gebied bijzonder maakt, is dat de prim aire productie 
in bet heldere water bet hele jaar doorgaat. In de 
meeste gebieden stopt d it in de winter. Ook de 
bodemfauna van d it gebied is uitzonderlijk. De 
Doggersbank vorm t nam elijk een soort grens tussen 
bodemfaunagemeenscbappen van bet noordelijk 
deel van de Noordzee en die van bet zuidelijk deel.
De Doggersbank is onder andere van belang voor de 
langlevende schelp noordkromp.

De Doggersbank staat bekend ais paaiplaats voor 
vele commerciële vissoorten, waaronder onder an
dere spiering, kabeljauw en haring. Van vroeger is 
bet bekend dat ook roggen (o.a. vleet en gevlekte 
rog) in bet gebied paaiden. Op de hellingen van de 
Doggersbank komen hoge dichtheden vissen voor. 
Zandspiering en kever vormen bet bulkvoedsel 
voor honderdduizenden zeevogels (stormvogeltjes, 
pijlstormvogels, stormvogels, jan van genten, alken, 
meeuwen) en honderden dolfijnen en walvissen.
Op de Doggersbank komen bet hele jaar door hoge 
dichtheden bruinvissen voor.

De top van de Doggersbank en de flanken ervan 
vormen samen bet unieke gebied dat bescherming 
verdient.

3.2.2 Praktische overwegingen
De Doggersbank lig t zo’n 300 km noordwest van Den 
Helder, op de grens tussen de zuidelijke en de centra
le Noordzee. Het is een grote bank en strekt zich u it 
over de Nederlandse, Britse, Duitse en Deense delen 
van de Noordzee. De begrenzing van de Doggersbank 
is vastgesteld aan de band van bodemligging en 
vorm. Natuurlijke grenzen van de top en een deel van 
de flanken zijn aan de zuidkant de 30 m en aan de 
noordkant de 40 m dieptelijn. De rechte lijnen van de 
bufferzone op de kaart zijn een benadering van deze

dieptelijnen. De begrenzing slu it aan bij bet Duitse 
gebied. Het kerngebied volgt in bet zuiden zoveel 
m ogelijk de 20 m lijn  en in bet noorden de 30 m lijn. 
Het kerngebied van 3980 km 2 is n iet veel kleiner dan 
de buffer (5000 km 2).

3.2.3 Kenmerken Doggersbank in het kort

Totaal ca 5.000 km 2, waarvan kerngebied: 3.980 
km 2

Begrenzing Bufferzone Kerngebied

Hoekpunt °Nb °01 °Nb °01

i 55.68 3-54 55-58 3.78

2 55-38 4.2 55-4 4.16

3 54-37 2-75 55 3-5

4 55-59 3-29 54.6 3.06

5 54-37 2-75

6 55-42 3.22

7 55-51 3-34

Van belang voor beschermde soorten: noordkromp,
dwergvinvis w itflankdolfijn , w itsnu itdo lfijn ,
bruinvis, alk, papegaaiduiker, noordse stormvogel,
drieteenmeeuw,jan van gent, grote jager, zeekoet.

Van belang voor beschermde habitats: permanent
m et zeewater van geringe diepte overstroomde
zandbanken

Van belang voor ecosysteemfuncties: prim aire
productie, foerageergebied
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3.3 Centrale Oestergronden

3.3.1 Ecologische omschrijvingen
De Oestergronden vormen een uítgestrekt slibrijk 
gebied ten noorden van 54° NB. Het is er zo’n 40-50 
meter diep, re la tie f vlak en daarmee representatief 
voor uitgestrekte onderwatermoddervlakten. Vroeger 
kwamen er uitgestrekte oesterbanken voor, nu  ken
merkt bet zicb door een typische levensgemeenschap 
van bodemomwoelende dieren. Het is een hotspot 
van zeldzame bodemdieren. De hoogste dichtheden 
van de noordkromp komen voor op de Centrale Oes
tergronden. In de herfst vormen de Oestergronden 
een foerageergebied voor de noordse stormvogel die 
in concentratiegebieden zelfs to t vele tientallen per 
km 2 kan voorkomen.

3.3.2 Praktische overwegingen
De Oestergronden zijn groot en kunnen onmogelijk 
in hun geheel worden beschermd. Daarom is een 
kleiner gebied geselecteerd, op basis van de moni- 
toringsgegevens van de bodemdieren. In de kern 
komen meer bijzondere bodemdieren voor. Het ge
selecteerde gebied, de Centrale Oestergronden, beeft 
een oppervlakte van een kleine 1.000 km 2.

3.3.3 Kenmerken Centrale Oestergronden in het 
kort

Totaal 970 km 2, waarvan kern 600 km2

Begrenzing Bufferzone Kerngebied

Hoekpunt °Nb °01 °Nb °01

1 54-54 4.0 54.50 4.05

2 54-44 4.42 54-39 4-47

3 54.09 4.42 54.14 4-47

4 54.21 4.0 54-23 4.05

Van belang voor beschermde soorten: noordkromp,
w itflankdolfrjn, w itsnu itdolfrjn , bruinvis, alk,
noordse stormvogel, grote mantelmeeuw, zeekoet

Van belang voor beschermde habitats: zeepennen
en gravende megafauna

Van belang voor ecosysteemfuncties: hotspot
biodiversiteii

3.4 Klaverbank
Weinig mensen kenden vroeger de Klaverbank ais 
waardevol natuurgebied. De Doggersbank sprak 
meer to t de verbeelding. Echter, sinds studies naar 
de mogelijkheid om bier grind, beton- en metselzand 
te w innen is de waarde erkend door de Nederlandse 
overheid. Er w ordt al 15 jaar onderzoek gedaan naar 
bet voorkomen van bijzondere bodemfauna.

3.4.1 Ecologische omschrijvingen
De Klaverbank is de enige grindbank die Nederland 
rijk  is. Hij lig t ongeveer 160 km noordwestelijk van 
Den Helder, tegen de grens aan m et bet Verenigd 
Koninkrijk, ten zuiden van de Doggersbank. De bank 
lig t zo’n 30-40 m onder bet wateroppervlak. Hij is on
regelmatig van vorm en w ordt doorsneden m et een 
60-80 m diepe trog, de Botney Cut.

De bank is slechts enkele meters hoger dan de om 
liggende zeebodem en bestaat u it een mengsel van 
stenen, grind, zand, modder en fossiele schelpen. Een 
grindpakket van 0.2-1.5 m dik komt bier en daar aan 
de oppervlakte. Zandgolven van enkele meters breed 
bedekken bet grind en nemen bier en daar een ze- 
brapatroon aan. Het meeste grind op de bodem is to t 
2 cm groot, maar bier en daar liggen ook grote keien, 
to t wel 50 cm. Hopen van stenen, met oude bouwsels 
van bodemdieren vormen natuurlijke  riffen.

De bodemfauna is bijzonder voor Nederland. Niet 
alleen vanwege bet grind, maar ju is t de grote vari
atie aan bodemtypen levert een diverse fauna op. Er 
leven bet bijzondere koraal dodemansduim en ook 
kalkwieren, die to t op beden nog n iet internationaal 
beschermd zijn. Er zijn wel 200 grotere soorten/ 
soortgroepen waargenomen, waaronder zeepennen. 
De bijzondere structuren zijn een thuis voor bedreig
de vissoorten ais kabeljauw en zeeprik. Er komen al
leen echte zeevogels voor. Het is zo’n beetje de meest 
zuidelijke grens van bet verspreidingsgebied van de 
kleine alk. Op de flanken van de Botney Cut houdt 
veel vis zicb op, waar zeekoeten op afkomen.

3.4.2 Praktische overwegingen
De Klaverbank is een m arkant gebied en eenvoudig 
te herkennen op bodemkaarten. De afwisseling van 
grindige ondergrond, zand en slib en de diepe Botney 
Cut zijn belangrijke voorwaarde van grote diversi
te it. Het kerngebied is zo begrensd, dat bet zo goed 
m ogelijk de grootste concentraties van grindbanken 
omvat. Maar ook daarbuiten worden wel waardevolle 
steenhopen gevonden. De buitengrenzen van de 
bufferzone zijn rondom de ecologische eenheid van 
bank, geul en flanken getrokken. Op grond hiervan is 
bet geselecteerde gebied ca 1.500 km 2, met een kern
gebied van ca 800 km 2.
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3.4.3 Kenmerken Klaverbank in bet kort

Totaal 1.500 km 2, waarvan kern 800 km 2

Begrenzing Bufferzone Kerngebied

Hoekpunt ’Nb ’ 01 ’ Nb °01

54.28 2.78 54.22 2.82

54.28 3.28 54.22 3.22

53.81 3.28 54 3.22

53.81 2.91 53-93

53-93 2-9

Van belang voor beschermde soorten: noordkromp, 
kabeljauw, gevlekte rog, w itflankdolfijn , 
w itsnu itdo lfijn , bruinvis, alk, kleine alk, 
noordse stormvogel, grote mantelmeeuw, 
grauwe pijlstormvogel, noordse pijlstormvogel, 
drieteenmeeuw, jan van gent, kleine jager, 
middelste jager, grote jager, zeekoet

Van belang voor beschermde habitats: zeepennen 
en gravende megafauna, riffen

Van belang voor ecosysteemfuncties: hotspot 
biodiversiteit

3.5 Friese Front
Vissers kenden ‘de richei’ al langer, maar pas eind 
70-er jaren is de biologische rijkdom  van bet gebied 
‘ontdekt’ door wetenschappers. Na een grootscheeps 
onderzoek naar de ecosysteemfuncties in dejaren 
‘80 w ordt bet gebied nog jaarlijks gevolgd door on
derzoekers.

3.5.1 Ecologische omschrijvingen
Het Friese Front is een slibrijke zone halverwege de 
overgang van de zandige bodem van de Texel- en 
Vlielandgronden naar de diepere Oestergronden.
Het is een 10-15 km brede zone, tussen de 30 en 40 m 
dieptelijn, zicb over 70 km uitstrekkend van 4° naar 5° 
oosterlengte.

Rond bet Friese Front w ordt de zee breder en dieper, 
waardoor de stroomsnelheid plotseling sterk af
neemt. Slib w ordt aangevoerd vanuit de zuidelijke 
Noordzee (met name Engelse kust) en kan bier bezin
ken. Onder gunstige weersomstandigheden (zomer) 
kan prim aire productie een flinke duw krijgen, ge
holpen door de aanvoer van nutriënten en organisch 
materiaal. Een unieke situatie. Er is een bijzondere 
bodemfauna en er komt een aantal zeldzame bo
demdieren voor, maar deze zijn n iet alle beschermd 
onder de huidige richtlijnen. Van de voedselrijkbeid 
profiteert ook de rest van de voedselketen. Het gebied 
kent aanzienlijke concentraties sprot, waar in de na
zomer tienduizenden zeekoeten, alken en bruinvis
sen op afkomen.

4.5.2 Praktische overwegingen
De ligging van bet meest waardevolle deel van bet 
Friese Front (de slibrijke, voedingsrijke bodemzone) is 
bepaald aan de band van slibkaarten in combinatie 
met bet voorkomen van beschermde diersoorten. Het 
geselecteerde gebied is veel kleiner dan de contour 
op de kaart van LNV (van Berkel et al. 2002), omdat 
w ij ons bier baseren op gemeten diversiteit. De kaart 
van de genoemde auteurs houdt sterk rekening met 
de - op zicb ju is te  -  invalshoek van ligging van hy
drografische fronten over de gehele breedte van de 
zuidelijke Noordzee.
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4.5.3 Kenmerken Friese Front in het kort

Totaal 1.800 km 2, waarvan kern 1.000 km 2

Begrenzing Bufferzone Kerngebied

Hoekpunt °Nb °01 °Nb °01

1 54.0 4-75 53-9 4-75

2 54-94 5-25 53-9 5-15

3 53.66 5 54 5

4 53-49 4.09 53-73 4-75

Van belang voor beschermde soorten: noordkromp, 
w itflankdolfijn , w itsnu itdo lfijn , bruinvis, alk, 
noordse stormvogel, kleine mantelmeeuw, 
grote m antelm eeuw en kleine mantelmeeuw, 
drieteenmeeuw, jan van gent, grote jager, zeekoet.

Van belang voor beschermde habitats: geen

Van belang voor ecosysteemfuncties: prim aire 
productie, foerageergebied

3.6 Kustzone
De kustzone is de levensader van de Noordzee. Rivie
ren monden er in u it en voeden het m et de nodige 
stoffen. Ook ongewenste stoffen komen via rivieren 
in de kustzone. Het is een dynamische omgeving, 
m et zich van nature verplaatsende zandbanken, 
stranden en duinen. De mens laat hier zijn sporen 
zichtbaar achter. Waar rust is, kan een waardevol ge
bied ontstaan.

3.6.1 Ecologische omschrijvingen
De kustzone is het gebied dat loopt vanaf de hoogwa- 
te rlijn  op het strand to t aan de 20 meter dieptelijn. 
Het w ordt gekenmerkt door een hoge natuurlijke  dy
namiek, ais gevolg van wind, getijde en golfwerking. 
Voor de hele kust liggen zandbanken en zandgolven. 
Sinds de afslu iting van de Delta, is voor de kust een 
n ieuw  bankengebied ontstaan, de Voordelta. Op de 
grens van zee en land, vorm t het een geheel m et de 
schorren en slikken in de Delta en de stranden langs 
de Hollandse en Waddenkust.

Voor de Hollandse en Waddenkust komen metersho
ge zandgolven voor, die langzaam van plaats veran
deren. Het sediment bestaat u it fijn  to t grof zand en 
het water is vaak troebel. Vanuit de lucht is duidelijk 
de “kustrivier” te zien aan de verschillende kleuren: 
het uitstrom ende zoete riv ierwater mengt zich slecht 
m et het zeewater. De hele kustzone is van belang 
voor het transport van sediment, slib, nutriënten en 
larven. Helaas k rijg t de kustzone nog a ltijd  meer n u 
triënten dan zij kan verwerken. De gevolgen daarvan 
zijn nog a ltijd  merkbaar, o.a. door planktonbloei. De 
purperslak kwam algemeen voor aan de kusten van 
de Noordzee maar was b ijna verdwenen ais gevolg 
van het gebruik van tinhoudende verf op scheepshui
den in dejaren ‘70 en ‘80.

In de kustzone en dan m et name het Deltagebied, 
komen meer zeldzame vissoorten, zoals zeeprik en 
rivierprik, voor dan elders op zee. Vroeger waren 
soorten ais steur en houting algemeen, tegen
woordig worden ze n iet meer aangetroffen. Zalm 
en fin t nog heel af en toe. Het zijn alle soorten die 
afhankelijk zijn van zoet-zoutovergangen, waarvan 
de meest belangrijke gesloten zijn. Aan weerszijden 
van d it gebied (zuidwest en noordoostkant) zijn de 
Westerschelde en de Eems-Dollard eigenlijk de enige 
nog redelijk oorspronkelijke overgangsgebieden. De 
kustzone is een belangrijke kraamkamer voor vissen, 
zoals schol en haring.

Alle soorten zeevogels die broeden in Nederland, 
foerageren in de kustzone. Voor Nederland zijn dat: 
meeuwen, sterns en futen. Tijdens de w in ter komen 
hier belangrijke aantallen roodkeel- en parelduikers
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en diverse soorten fu ten voor. Eidereenden, zwarte 
en grote zee-eenden en toppereenden houden zich ‘s 
w inters op voor de kust van de Waddeneilanden en 
Noord-Holland en af en toe in de Voordelta. Hier le
ven ze van spisula (halfgeknotte strandschelp) en an
dere schelpdieren die ze opduiken to t wel 20m diep.

In het hele jaar, maar vooral in de wintermaanden, 
worden bruinvissen waargenomen in de kustzone. 
Andere dolfijn achtig en worden alleen bij u itzonde
ring gezien. Gewone en Grijze zeehonden maken 
vanaf de bekende rustplaten in de Waddenzee en 
Voordelta vaak uitstapjes via de kustzone en open 
zee naar andere geschikte foerageer- en rustgebie
den.

3.6.2 Praktische overwegingen
De begrenzing van de kustzone is het best te defin i
eren ais het gebied binnen de 12 mijlszone. Dit komt 
ongeveer overeen m et doorgetrokken 20 m eterlijn, 
een ecologische zone. In het gebied zijn 2 kernge
bieden onderscheiden. Het tussengelegen gebied 
w ordt m inder door de te beschermen soorten benut. 
De kerngebieden zijn echter groter dan de huidige 
Natura 2000 gebieden. De banken van de Voordelta 
houden nam elijk n iet op bij de doorgetrokken rechte 
lijn  van het huidige Natura 2000 gebied, maar lopen 
verder door in zuidwestelijke richting, aansluitend 
bij de Zeelandbanken. Zo is ook de Noordzeekustzone, 
boven de Wadden naar buiten getrokken, rekening 
houdend met de ecologische randvoorwaarden van 
te beschermen zoogdieren en vogels.

De begrenzing van beide kerngebieden is lastig te ge
ven m et een paar hoekpunten. Landwaarts s lu it het 
aan bij de basislijn van de kust. In de zuidwesthoek 
k rijg t de Voordelta 2 nieuwe hoekpunten en sluit 
verder aan bij de grens m et België, de basislijn van 
de kust, de begrenzing van het habitatrichtlijngebied 
Westerschelde en in het noordoosten de Maasvlakte. 
Het kerngebied de Noordzeekustzone is het huidige 
EU Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Vanwege de lig 
ging biedt de kustzone veel kansen om de zichtbaar
heid voor het publiek te verhogen. Dit is één van de 
criteria die in OSPAR verband zijn opgesteld.

3.6.3 Kenmerken Kustzone in het kort

Totaal lo .ooo km 2, waarvan kernen samen 6.000 
km2

Begrenzing Bufferzone Kerngebied

Hoekpunt °Nb °01 °Nb °01

i Voordelta 51.85 3.41 52 Basislijn kust

2 51.65 2.78 51.66 3

3 51-59 2-9

i NZ- 
kustzone

52.75

2 51.65 2.78 52.75 4-5

3 52.75 Basislijn kust

Van belang voor beschermde soorten: purperslak, 
rivierprik, zeeprik, steur, houting, kabeljauw, fin t, 
zalm, zwarte grondel, dwergstern, grote stern, 
visdief, noordse stern, roodkeelduiker, parelduiker, 
kuifduiker, geoorde fuu t, roodhalsfuut, fuu t, 
toppereend, zwarte zee-eend, grote zee-eend, 
eidereend, w itsnu itdo lfijn , bruinvis, gewone 
zeehond, grijze zeehond, alk, dwergmeeuw, 
kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, 
grote mantelmeeuw, jan van gent, grote jager, 
zeekoet.

Van belang voor beschermde habitats: permanent 
m et zeewater van geringe diepte overstroomde 
zandbanken, estuaria, slikken en platen

Van belang voor ecosysteemfuncties: prim aire 
productie, kraamkamer, larven en slibstroom, 
foerageergebied, overwinteringgebied, ruigebied
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4  Co n c l u s ie  e n  d is c u s s ie

De resultaten tonen in de eerste plaats aan, dat de 
keuze van de v ijf  gebieden gerechtvaardigd is op 
grond van de internationale afspraken. De v ijf  ge
bieden herbergen beschermde soorten en habitats. 
Een deel daarvan is dwaalgast of nu  nog tam elijk  
verspreid (zoals zeeschildpadden) en behoeven rede
lijkerw ijs geen nadere beschouwing. Een aanzienlijk 
aantal beeft betere berstelkansen bij de instelling 
van deze gebieden. Sommige daarvan komen zelfs in 
meer dan één gebied voor. Een soort ais de zeekoet, 
trekt van gebied to t gebied en is gebaat bij de inste l
ling van deze stepping zones; de netwerkgedacbte.

In deze studie zijn de huidige EU Habitat en Vogel
richtlijnen toegepast. Dat w il zeggen, er is gebruik 
gemaakt van de bestaande lijs t van soorten en 
habitats die bescherming behoeven. Op de m iddel
lange te rm ijn  zouden de annexen aangepast moeten 
worden. Het is echter n iet waarschijn lijk dat d it een 
significant verschillende analyse van de kandidaat- 
gebieden op bet Nederlands Continentaal Plat zal 
opleveren.

Over de exacte begrenzing van gebieden kan on
eindig gediscussieerd worden. Er zijn nooit genoeg 
gegevens om een begrenzing afdoende te kunnen 
onderhouwen. Dit dient echter vermeden te worden. 
Laten we nu eerst maar zorgen dat er in Nederland 
beschermde gebieden op zee worden ingesteld, zo
als verplicht volgens internationale afspraken. W ij 
pleiten voor een regelmatige evaluatie van de effec
tiv ite it van de beschermde gebieden, zodra ze zijn in 
gesteld. Dit kan leiden to t een eventuele verandering 
van positie, grootte en beheer.

Daartoe moet op korte te rm ijn  al de eerste stap w or
den genomen: bet opnemen van de v ijf  gebieden in 
de Nota Ruimte.Tot op beden hebben 2 vragen opna
me in de weg gestaan: w at is de precieze begrenzing 
en wat zijn de consequenties ervan voor bet gebruik 
en beheer. Stichting De Noordzee zal ook graag bet 
voortouw  nemen in de volgende stap; aanzetten to t 
discussie over bet beheer van de gebieden.
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Figuur i. Weergave van de huidige situatie van beschermde gebieden op zee.
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Figuur 2. Gewenste situatie. Weergave van gebieden die Nederland zou moeten aanmelden ais beschermd gebied 
op het Nederlands Continentaal Plat.
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A n n e x  I: In t e r n a t i o n a l e  v e r p l i c h t i n g e n

1. Het OSPAR verdrag (1992) beslaat de Noordoost 
Atlantische Oceaan en beeft to t doei om de ver
vuiling en degradatie van de biodiversiteit in d it 
gebied tegen te gaan. De naam OSPAR is afgeleid 
van 2 conventies: de Oslo en Parijs conventie. 15 
lidstaten (inclusief Nederland), de Europese Com
missie en observers maken afspraken over m on i
toring en maatregelen. Mandaat om maatregelen 
te nemen voor visserij o f scheepvaart beeft OSPAR 
niet, wel kan bet afspraken maken voor de overige 
functies. De uitvoering lig t bij de lidstaten. Om de 
ongeveer v ijf ja a r komen de m inisters bij elkaar.
In de zomer van 2003 hebben de m inisters van
de OSPAR lidstaten een verklaring ondertekend 
waarin zij onder andere akkoord gaan met:

De richtlijnen voor bet instellen en beheer van 
beschermde gebieden. Richtlijnen voor de selectie 
van gebieden omvatten ecologische (biodiversi
te it, zeldzaamheid, representativiteit, bijzondere 
functie) en praktische (handhaafbaarheid, accep
ta tie  en inform atie)
De instelling van een operationeel netwerk van 
beschermde gebieden in 2010 
De eerste submissie van beschermde gebieden in 
2005/2006
Een evaluatie van de eerste tranche beschermde 
gebieden in 2006
In 2010 vorm t bet netwerk, samen m et de Natura 
2000 gebieden en gebieden in de Oostzee een co
herent netwerk.

Er zijn bier dus 2 deadlines: 2006 en 2010. Voor de 
selectie en beheer van de MPA’s beeft OSPAR rich t
lijnen opgesteld. Richtlijnen voor de selectie om 
vatten ecologische en praktische. Beide categorie
ën zijn ru im  gedefinieerd (zie ook www.ospar.org)

Daarnaast beeft OSPAR een eerste lijs t van te be
schermen bedreigde diersoorten en habitats ((on- 
derwater-)landschappen) aangenomen. Hierop 
staan schelpdieren, vissen, vogels, schildpadden, 
de bruinvis, maar ook zeegras en mosselbedden.

2. De EU Habitat- en Vogelrichtlijn zijn in respectie
velijk 1992 en 1979 door Nederland geratificeerd. 
De EG-lidstaten, waaronder NL, zijn verplicht 
gebieden aan te wijzen die zicb kwalificeren ais 
speciale beschermingszone vanwege bet voor
komen van bepaalde habitats en/o f soorten. Ook 
dienen de landen andere maatregelen te nemen 
om priorita ire  soorten te beschermen. Natura

2000 is de term  die w ordt gebruikt voor bet ne t
werk van de beschermde gebieden binnen de EU 
Vogel- en de EU H abitatricbtlijn  (resp. aangeduid 
ais SPA: special protected area en SAC: special area 
of conservation). De richtlijnen zijn van origine 
ontworpen voor toepassing op land. Hoewel wel 
alle zeevogelsoorten vallen onder de vogelricht
lijnen, zijn andere bedreigde mariene soorten en 
habitats nog onvoldoende gedekt. Voor bet Neder
lands Continentaal Plat zijn 2 habitats belangrijk: 
“m o  Sandbanks which are slightly covered by sea 
water all the tim e ” (bier afgekort ais “sandbanks” ) 
en “1170 reefs”. Momenteel w ordt aan de herzie
ning van de in terpretatie  gewerkt om de huidige 
rich tlijn  beter toe te kunnen passen op mariene 
gebieden. Daarmee w ordt bet m ogelijk om ook 
offshore zandbanken aan te wijzen. Een aanpas
sing van de annexen van de hab ita tricb tlijn  is 
aangekondigd, maar onduidelijk is nog wanneer. 
Het zou dan mogelijkerw ijs uitgebreid worden 
m et offshore mariene habitats en andere soorten.

3. De Biodiversiteits Conventie u it 1992 is tijdens de 
W orld Sum m it on Sustainable Development in 
2002 in Johannesburg bestendigd met een actie
plan om in 2012 netwerken van beschermde ge
bieden over de hele wereld te hebben. Niet alleen 
representatieve gebieden m et natuurwaarden 
moeten aangewezen worden, maar ook gebieden 
m et bijzondere functie  voor visserij, zoals kraam
kamers. Het gaat om permanent, maar ook om 
tijd e lijk  gesloten gebieden.Tegelijkertijd worden 
diverse instrum enten ontw ikkeld voor de inste l
ling en beheer van de gebieden. Uitvoering loopt 
via regionale gremia (zoals OSPAR en EG). Doei is 
om in i generatie de achteruitgang in biodiversi
te it te stoppen.

4. Het Bonn Verdrag is in 1979 opgericbt om m igre
rende soorten te kunnen beschermen. Lidstaten 
dienen bet onttrekken van deze dieren aan de po
pulatie te verbieden en de leefgebieden, voorzover 
mogelijk, te behoeden van verstorende invloeden. 
Het verdrag kent een lijs t van priorita ire  soorten, 
maar veel daarvan, zoals zeeschildpadden, zijn 
n iet inheems op bet NCR Daarnaast is er een lijs t 
van soorten die in de gevarenzone zitten en waar
voor ook maatregelen genomen moeten worden. 
Het Bonn Verdrag is bet kader voor de overeen
komsten van ASCOBANS en AEWA.

http://www.ospar.org
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5. Watervogels vallen onder de AEWA Overeen
komst. Lidstaten moeten voor duikers, futen, 
zee-eenden en sterns inventarisaties uitvoeren, 
soortherstelplannen opstellen en hun habitats 
beschermen.

6. Walvisachtigen in de Noordzee en Oostzee w or
den beschermd onder de ASCOBANS Overeen
komst (1994). ASCOBANS werkt onder andere aan 
een herstelplan voor Bruinvissen, met daarin 
onder meer aandacht voor de bescherming van de 
kraamkamer van Bruinvismoeders m et kalfjes en 
het voorkomen van bijvangsten door visserij.

7. Het Verdrag van Ramsar (1971) is gericht op het 
behoud van watergebieden van internationale 
betekenis, met name ais verblijfplaats voor wa
tervogels. Het toepassingsgebied omvat de te r
ritoria le zee, maar to t de 6 meter dieptelijn. Een 
belangrijke verplichting van de partijen bij het 
Verdrag van Ramsar is het aanwijzen van water
gebieden die in aanmerking komen voor opname 
in een lijs t van watergebieden m et internationale 
betekenis. De zogenaamde “Wetlands”. Partijen 
hebben een verplichting om voor watergebieden 
hun plannen op zodanige wijze te formuleren dat 
het behoud en verstandig gebruik (‘wise use’) van 
dergelijke gebieden worden bevorderd.Tevens 
dient te worden bevorderd dat watergebieden en 
watervogels worden behouden door het stichten 
van natuurreservaten in gebieden, ongeacht of ze 
zijn opgenomen in de lijs t bij het Verdrag. Voor
delta en Noordzeekustzone zijn aangewezen ais 
Ramsar gebied.

8. Het werkingsgebied van de Overeenkomst van 
Zeehonden Waddenzee (1991) strekt zich in de 
Noordzee u it to t 3 m ijl u it de kust. Niet alleen de 
vangst van de gewone zeehond w ordt verboden, 
d it verdrag roept ook op to t verbetering van rust 
en w aterkw alite it en de instelling van bescherm
de gebieden.

9. Het verdrag van Bern (1979) was in feite de voorlo
per van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen. 
Partijen zijn in het bijzonder verplicht aandacht 
te schenken aan de bescherming van m et name 
schildpadden, dolfijnen en b ijna alle zeevogels.
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A n n e x  II: Be s c h e r m d e  s o o r t e n  e n  h a b it a t s  o p  h e t  N e d e r l a n d s  Co n t i 
n e n t a a l  Plat

In de tabel is aangeven volgens welk internationaal verdrag de soort o f habitat beschermd (i=beschermd door 
verdrag) en eventueel in welke annex of appendix van de betreffende regelgeving bij w ordt genoemd (* in de 
kolom van de EU Vogelrichtlijn betekent dat alle zeevogels beschermd zijn. Van de priorita ire  vogelsoorten wordt 
de annex genoemd).
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Noordkromp Artica islandica 1
Purperslak Nucella lapillus 1

Fint Alosafallax III II
Gevlekte Rog Raja montagui 1
Gobius couchi Gobius couchi 1 d
Hippocampus guttu la tus Hippocampus guttu latus 1
H outing Coregonuslavaretus oxyrinchus III 1 II,IV d
Kabeljauw Gadus morhua 1
Reuzenbaai Cetorhinus maximus 1
Riverprik Lam petraflaiatilis III II d
Steur Acipenser sturio II II 1 II,IV d
Vleet Dipturus batis 1
Zalm Salmo salar 1 II
Zeepaardje Hippocampus hippocampus 1
Zeeprik Petromyzon marinus III 1 II d

Groene Zeeschildpad Chelonia mydas 1 II IV
Karetschildpad Eretmochelys imbricata 1 II IV
Kemps zeeschildpad Lepidochelys kempii 1 II IV
Lederscbildpad Dermochelys coriacea 1 II 1 IV

Bruinvis Phocoena phocoena II II 1 1 II,IV
Dwergvinvis Baleanoptera acutorostrata II III IV
Gewone dolfijn Delphinus delphis II II 1 IV a
Gewone zeehond Phoca vitu lina III 1 II
Griend Globicephala melas II III 1 IV
Grijze dolfijn Grampus griseus II III 1 IV a
Grijze zeehond Halichoerus grypus III II a
W itfiankdolfijn Lagenorhynchus acutus II II 1 IV a
W itsnu itdo lfijn Lagenorhynchus albirostris II II 1 IV a

Aalscholver Phalacrocorax carbo III * b
Alk Alca torda III * b
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Bril duiker Bucephala clangula II III II b
Dougalls stern Sterna dougallii II II II 1 1 b
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla III * b
Dwergmeeuw Larus m inutus II * b
Dwergstern Sterna albifrons II II II 1 b
Eidereend Somateria mollissima II III II II b
Fuut Podiceps cristatus III II * b
Geoorde Fuut Podiceps nigrocolis III * b
Grauwe franjepoot Phalaropus lobatus II II 1 b
Grauwe pijlstormvogel Puff nus griseus III * b
Grote Burgemeester Larus hyperboreus III 1 b
Grote Jager Stercorarius skua III * b
Grote mantelm eeuw Larus marinus III II b
Grote stern Sterna sandvicensis II II II 1 b
Grote zee-eend M elanitta fusca II III II II b
IJsduiker Cavia immer II II II 1 b
Ijseend Clangula hyemalis II III II II b
Jan van Gent Rorus bassanus III * b
Kleine alk Alle alle III * b
Kleine burgemeester Larus glaucoides III * b
Kleine Jager Stercorarius parasiticus III * b
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus II 1 1 b
Kleinste Jager Stercorarius longicaudus III b
Kokmeeuw Larus ridibundus III II b
Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis III b
Kuif duiker Podiceps auritus II II 1 b
Middelste Jager Stercorarius pomarinus III b
Middelste zaagbek Mergus serrator II III II II b
Noordse pijlstormvogel Puffnus pu ffnus II 1 b
Noordse stern Sterna paradisaea II II II 1 b
Noordse stormvogel Fulmarus glacialis III b
Papegaaiduiker Fratercula arctica III b
Parelduiker Cavia arctica II II II 1 b
Roodbalsfuut Podiceps grisegena II II II b
Roodkeelduiker Cavia stellata II II II 1 b
Rosse franjepoot Phalaropus fu lica ria III II b
Stormmeeuw Larus canus III II b
Storm vog eitje Ltydrobates pelagicus II 1 b
Toppereend Aythya marila II III II II b
Vaal stormvogeltje Oceana leucorhoa II 1 b
Visdief Sterna hirundo II II 1 b
Zeekoet Uria aalge III b
Zilvermeeuw Larus argentatus III 1 b
Zwarte stern Chilodnias niger II 1 b
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Zwarte zee-eend M elanitta nigra II III II II b
Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus II II II 1 b

Bij eb droogvallende
slikwadden en Mudßats and sandßats not
zandplaten covered by seawater a t low  time 1 1
Estuarium Estuaries 1
Oesterbank Oyster beds (Ostrea edulis) 1
Permanent met
zeewater van geringe
diepte overstroomde Sandbanks slightly covered by
zandbanken sea water a ll the time 1
Riffen Reefs 1
Zeegras Zostera beds 1
Zeepennen en gravende Sea-pen and burrowing
m eg af aun a megafauna communities 1
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A n n e x  III: H et v o o r k o m e n  v a n  de  b e s c h e r m d e  s o o r t e n  e n  h a b it a t s  i n  de  
VIJF GEBIEDEN

Van ieder beschermde soort en habita t w ordt aangegeven in welk natuurgebied (Doggersbank, Klaverbank, Cen
trale Oestergronden, Friese Front en de Kustzone) hij voorkomt: i=aanwezig, z=zeldzaam, en zz= zeer zeldzaam. 
Van soorten die het meest p ro fijt hebben van de instelling van de v ijf  natuurgebieden als MPA, wordt de Neder
landse naam weergegeven m et cursief lettertype. De referenties staan onder deze tabel.

Naam Wetenschappelijke Naam K
us

tz
on

e

D
og

ge
rs

ba
nk

K
la

ve
rb

an
k

C. 
O

es
te

rg
ro

nd
en

Fr
ies

e 
Fr

on
t
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Noordkromp Artica islandica 1 1 1 i

W itbaard & Bergman 2003, W itbaard 
& Klein 1994, Rhumor et al. 1998, Piet 
et al. 1998, Merill & Ropes 1969, Klein 
& W itbaard 1995, Bergman & van 
Santbrink 2000

Purperslak Nucella lapillus 1
Kerckhof 1988, Bryan et al. 1986, van 
Moorsel 1996

Fint A losafallax 1 Ruud et al. 1993

Gevlekte Rog Raja montagui ZZ

ICES CM 2003/G:04, Ruud et al. 1993, 
Camhi et al. 1998, ICES CM 2002/ACE: 
03, Walker & EIÍS1998, Walker & Heesen 
1996, Walker & Hilsop 1998, ICES CM 
2002/G:08

Flippocampus
guttu la tus Flippocampus guttu latus zz

ICES CM 2003/G:04, Knijn et al. 1993, 
Hilton-Taylor 2003

Flouting
Coregonus lavaretus 
oxyrinchus zz ICES CM 2003/G:04, Kranenbarg 2003

Kabeljauw Gadus morhua 1 1 1 1 i Knijn et al. 1993, Daan et al. 1990

Reuzenhaai Cetorhinus maximus ZZ

De Vooys et al. 1991, Compagno 1984, 
ICES CM 1995/G:3 ICES, Pauly 2002

Riverprik Lampetraßaviatilis zz
Froese & Pauly 2003, ICES CM 2003/G: 
04

Steur Acipenser sturio zz zz

De Vooys et al. 1991, Wheeler 1978, Arne 
2002, Birstein 1993, Cazemier 1988, 
Lepage et al. 1995, Lepage et al. 1998, 
Nordheim et al. 1996, Rochard et al. 
1990,

Vleet Dipturus batis zz zz

De Vooys et al. 1991, Walker & Hilsop 
1998, ICES CM 1995/G:3, Rumohr et al. 
1998, ICES CM 2002/G:o8, Br&er 1981,

Zalm Salmo salar zz zz zz ZZ zz

ICES CM 2003/G:04, 214ICES (1996) 
No.214, ICES CM 2002/AŒ:03, 
MacCrimmon & Gots 1979, Friedl et al. 
2000, Friedl et al. 1998,

Zeepaardje
Flippocampus
hippocampus zz

ICES CM 2003/G:04, Knijn et al. 1993, 
Hilton-Taylor 2003
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Zeeprik Petromyzon marinus z z z z z
Froese & Pauly 2003, ICES CM 2003/G: 
04, Wheeler 1978, Berg et al. 1996

Zwarte grondel Gobius niger z Froese & Pauly 2003

Groene
Zeeschildpad Chelonia mydas zz zz zz zz zz OSPAR 2000 OSR, Brongersma 1995
Karetschildpad Eretmochelys imbricata zz zz zz zz zz OSPAR 2000 OSR, Brongersma 1995
Kemps’
zeeschildpad Lepidochelys kempii zz zz zz zz zz OSPAR 2000 OSR, Brongersma 1995

Lederschildpad Dermochelys coriacea zz zz zz zz zz
Flilton-Taylor 2000, Spotila et al. 1996 
OSPAR 2000 OSR, Brongersma 1995

Bruinvis Phocoena phocoena 1 1 1 1 1

Reijnders & Lankester 1990, ICES 2003 
no 263, Flammond et al. 1995, Klinowska 
1991, OSPAR 2000 OSR, Camphuysen 
1994, Kelly & King 2001, Klinowska 1991, 
W itte  et al. 1998

Dwergvinvis
Baleanoptera
acutorostrata 1

Reijnders & Lankester 1990

Gewone dolfijn Delphinus delphis zz zz zz zz zz Reijnders & Lankester 1990

Gewone zeehond Phoca vitu lina 1
Reijnders & Lankester 1990, ICES 2003 
no 263

Griend Globicephala melas zz zz zz zz zz Reijnders & Lankester 1990
Grijze dolfijn Grampus griseus zz zz zz zz zz

Grijze zeehond Halichoerus grypus 1
Reijnders & Lankester 1990, ICES 2003 
no 263

Witßankdolßjn Lagenorhynchus acutus z z z z z Reijnders & Lankester 1990
W itsnuitdoßjn Lagenorhynchus albirostris z z z z z Reijnders & Lankester 1990

Aalscholver Phalacrocorax carbo 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Alk Alca torda 1 1 1 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Brilduiker Bucephala clangula 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Dougalls stern Sterna dougallii 1 Camphuysen & Leopold 1994

Drieteenmeeuw Rissa tridactyla z 1 1 1 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Dwergmeeuw Larus minutus 1 z
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Dwerg stern Sterna albifrons 1 Camphuysen & Leopold 1994

Eidereend Somateria mollissima 1

Camphuysen & Leopold 1994, Skov et al. 
1995, Camphuysen 1997, Camphuysen 
et al. 2002

Fuut Podiceps cristatus 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Geoorde fu u t Podiceps nigrocolis z Camphuysen & Leopold 1994
Grauwe franjepoot Phalaropus lobatus zz zz Camphuysen & Leopold 1994
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Grauwe
pijlstormvogel Puffinus griseus 1 1 1

Camphuysen & Leopold 1994

Grote
burgemeester Larus hyperboreus z z z

Camphuysen & Leopold 1994

Grote jager Stercorarius skua 1 1 1 1 i Camphuysen & Leopold 1994
Grote
mantelmeeuw Larus marinus 1 1 1 i

Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Grote stern Sterna sandvicensis 1 i
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Grote zee-eend M elanitta fusca 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

IJsduiker Gavia immer 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Ijseend Clangula hyemalis z Camphuysen & Leopold 1994
Jan van g ent Rorus bassanus 1 1 1 1 i Skov et al. 1995
Kleine alk Alle alle 1 1 1 1 Camphuysen & Leopold 1994
Kleine
burgemeester Larus glaucoides z z z z z

Camphuysen & Leopold 1994

Kleine jager Stercorarius parasiticus 1 1 1 1 Camphuysen & Leopold 1994
Kleine
mantelmeeuw Larus fuscus 1

Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995, Spaans 1998a & 1998b

Kleinste jager Stercorarius longicaudus z z z Camphuysen & Leopold 1994

Kokmeeuw Larus ridibundus 1
Camphuysen & Leopold 1994, Van Dijk 
1998

Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis z 1 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Kuifduiker Podiceps auritus z Camphuysen & Leopold 1994
Middelste jager Stercorarius pomarinus 1 1 1 1 Camphuysen & Leopold 1994

Middelste zaagbek Mergus serrator 1 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Noordse
pijlstormvogel P uff n us p u ff  nus 1 1 1

Camphuysen & Leopold 1994

Noordse stern Sterna paradisaea 1 z z Camphuysen & Leopold 1994
Noordse
stormvogel Fulmarus glacialis z 1 1 1 1

Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Papegaaiduiker Fratercula arctica 1 1 1 1 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Parelduiker Gavia arctica 1 zz Camphuysen & Leopold 1994

Roodhalsfuut Podiceps grisegena z
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Roodkeelduiker Gavia stellata 1 zz
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Rosse franjepoot Phalaropus fu lica ria zz Camphuysen & Leopold 1994

Stormmeeuw Larus canus 1 1 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995, Keiji &  Arts 1998

Stormvogeltje Ltydrobates pelagicus 1 1 Camphuysen & Leopold 1994

Toppereend Aythya marila 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995
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Vaal stormvogeltje Oceana leucorhoa z 1 i Camphuysen & Leopold 1994

Visdief Sterna hirundo 1 z z
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Zeekoet Uria aalge 1 1 1 1 i
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Zilvermeeuw Larus argentatus 1 i
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Zwarte stern Chilodnias niger zz Camphuysen & Leopold 1994

Zwarte zee-eend M elanitta nigra 1
Camphuysen & Leopold 1994, Skov et 
al. 1995

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus 1
Camphuysen & Leopold 1994, 
M eininger & Flamant 1998

Bi] eb
droogvallende 
slikwadden en 
zandplaten

Mudßats and sandßats not 
covered by seawater a t low  
time 1

Estuarium Estuaries 1
Oesterbank Oyster beds (Ostrea edulis) 1
Permanent met 
zeewater van 
geringe diepte 
overstroomde 
zandbanken

Sandbanks covered by sea 
water a ll the time 1 1 Dankers et al. 2003

Riffen Reefs 1
Zeegras Zostera beds 1
Zeepennen 
en gravende 
megafauna

Sea-pen and burrowing 
megafauna communities 1 1 1 1 i



25 B e g r e n z i n g  n a t u u r g e b i e d e n  o p  d e  N o o r d z e e

A n n e x  IV: Lijst v a n  a f k o r t i n g e n

AEWA Agreement on the conservation o f African-Eurasian m igratory water birds
ASCOBANS Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas
CBD Convention on Biodiversity
EC Europese Commissie
EU Europese Unie
LNV M inisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
MPA Marine Protected Area
NCP Nederlands Continentaal Plat
OSPAR Convention fo rth e  Protection of the Marine Environment o f the North-East A tlantic
V&W  M inisterie van Verkeer en Waterstaat
VROM M inisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en M ilieu
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