Gebiedsbescherming
in de Noordzee
Nederland heeft v ijf gebieden in het Nederlandse deel van de Noordzee bij de

vis boven water kon halen. Waar vind je nu

EU aangemeld ais potentieel te beschermen gebieden. M aar waarom gebieds

nog zulke vism assa’s? En ook het voorko

bescherming, waarom juist deze gebieden en hoe zijn de grenzen van deze gebie
den vastgesteld? De bodemgesteldheid en de biodiversiteit van bodemdieren
en vogelwaarden hebben hierbij een doorslaggevende rol gespeeld. Van deze

men van grote Kabeljauwen o f roggen voor
onze eigen kust kunnen we ons nauwelijks
herinneren. Door eeuwen van vissen met
zeilboten, daarna stoom en in de laatste
eeuw dieselm otoren en de opkom st van

v ijf gebieden is duidelijk dat ze aan internationale criteria voor bescherming
voldoen, maar zijn er nog meer gebieden waarvoor dat zou kunnen gelden?

zeer efficiënte vistechnieken, plaatsbepaling
en sonarapparatuur heeft de techniek het
ecosysteem ingehaald en is elke vis vang-

Waarom gebiedsbescherming

wel niemand weet nog dat hier o o it heel

baar geworden. De voortdurende extreme

De laatste decennia is het besef d o or

veel oesters lagen.

visserijdruk heeft to t grote verschuivingen in

gedrongen dat het groeiende menselijke

In zijn boek ‘The unnatural history o f the

het mariene ecosysteem geleid. Pauly (2007)

gebruik van de zee grote effecten heeft op

sea’ beschrijft Roberts (2007) hoe de zee er

noem t dat ‘langs het voedselweb naar bene

het mariene m ilieu en dat ongebreideld

vroeger heeft uitgezien, de grote veranderin

den vissen’. Eerst de grote vissen eruit, dan

doorgaan m et visserij en ander grootschalig

gen die zich de afgelopen eeuwen hebben

de m iddelm aat en tenslotte de kleinere.

gebruik leidt to t de teloorgang van unieke

voorgedaan en het feit dat onze percepties

W orm et al. (2008) hebben berekend dat ais

en waardevolle zeesystemen. O p 17 juni

en ideeën over de zee ais het ware mee

d it zo doorgaat alle beviste soorten in 2048

2008 werd de EU Kaderrichtlijn Mariene

bewegen m et die veranderingen. Roberts

vrijwel verdwenen zouden zijn. O ok Clover

Strategie gepubliceerd. Hierin staat ais u it

noem t dat ‘shiftin g baselines’ o f schuivende

(2005) beschrijft hoe de zeeën steeds leger

gangspunt: ‘Het mariene m ilieu is een kost

referenties. Zo verm eldt hij John Cabot die

worden. Lotz & W orm (2009) laten zien

baar erfgoed dat m oet worden beschermd,

in 1496 ergens op de N oordkust van Canada

dat de populatiegrootte van 256 grotere zee

behouden en waar m ogelijk hersteld, met

landde en beschreef dat het er zo wemelde

dieren (zoogdieren, vogels, reptielen en vis

ais uiteindelijke doei handhaving van de bio

van de vis dat je bij wijze van spreken een

sen), waarvan zij voldoende gegevens kon

diversiteit en schone, gezonde en produc

m et een steen verzwaarde mand weer vol

den achterhalen, gem iddeld m et 89% is

tieve zeeën en oceanen m et een rijke b iod i
versiteit en dynamiek. De ontw ikkeling en
uitvoering van deze them atische strategie
dient gericht te zijn op de instandhouding
van het mariene systeem. Bij die aanpak
m oet rekening worden gehouden met
beschermde gebieden en moeten alle m en
selijke activiteiten aan de orde komen die
gevolgen hebben voor het mariene m ilieu .’
Een voorbeeld van grote veranderingen in
het Nederlandse deel van de Noordzee vin 
den we bij bestudering van de Vissen Atlas
van Olsen (1883) in vergelijking m et de hu i
dige situatie. O p zijn bodem kaart staat

Fig. ï. De Noordzeebodem rond

boven de Nederlandse en Duitse W addenei

1880. De grote

landen een groot gebied rood ingekleurd. In

rode vlek boven de

O lsen’s tijd lagen hier over een oppervlak
van ca 2 0 .0 0 0 km 2 Oesters (Ostrea edulis)
in dichtheden die com m erciële vangst zeer
lonend maakten (fig. 1). Olsen kondigt in de
begeleidende tekst al aan dat er speciale

W addeneilanden
geeft de plaats aan
waar in die tijd
grote oesterbanken
lagen (Uit: Olsen,

schepen voor de vangst gebouwd worden.

1883).

Jarenlang zijn hier enorm e hoeveelheden
Oesters geoogst. Maar dat hield op. Waar
schijnlijk door een com binatie van overbevissing en falende voo rtp la nting verdween
de O ester daar in de eerste helft van de
vorige eeuw volledig. Alleen de naam Oestergronden herinnert aan die oude tijd . En v rij
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Zeeanjelieren en anem onen op de bodem
van de Noordzee (foto: Ron O fferm ans)

gehalte w o rdt bepaald door instrom end

Bodemdieren

oceaanwater en zoetwater vanuit de rivieren

Om gebieden m et bijzondere ecologische

en schom m elt nabij de kust van ca 2,6% to t

waarden voor bodem dieren op het Neder

gedaald. Daarnaast beschrijven Richardson

3,0%, terw ijl het verder op zee veel constan

landse Continentale Plat (NCP) vast te stel

et al. (2009) dat wereldwijd kwallen het eco

ter is rond 3,4% (zie ww w.zeeinzicht.nl).

len heeft het Koninklijk Nederlands Instituu t

systeem lijken over te nemen ais gevolg van

De tem peratuur volgt de seizoenen, maar in

voor Zeeonderzoek (NIO Z) de bodemdieren-

eutrofiëring, klim aatveranderingen overbe-

de zom er treedt gelaagdheid op waarbij in

data van 590 verschillende m onsterstations

vissing.

het centrale deel van onze Noordzee een

uit het Nederlandse deel van de Noordzee

In een recent Science-artikel geven Halpern

relatief koude onderlaag ontstaat en een

bij elkaar gebracht. Voor het bepalen van de

et al. (2008) een m ondiaal beeld van het

relatief warm e bovenlaag. Die koude onder

bijzonderheid van gebieden werd van ieder

cum ulatieve effect van menselijke handelin

laag is rijk aan voedingsstoffen ais fosfaat

station op grond van vier verschillende crite

gen op mariene ecosystemen. Bijna geen

en nitraat, en waar d it water naar de opper

ria een gem iddelde over de m onsterjaren

plek is onbeïnvloed. Ais we echter in meer

vlakte kom t, bijvoorbeeld bij het Friese

1995-2002 berekend (Lavaleye, 2000; Linde

detail naar hun analyse van de Noordzee

Front, verhoogt dat de algenproductie.

boom et al., 2005). Deze criteria zijn:

kijken, valt op dat zij aangeven dat het noor

De Noordzee is van oudsher een rijke zee,

1. H ill-o biodiversiteitsindex (aantal soorten

delijk deel zeer zwaar beïnvloed is, maar

doordat voedingsstoffen vanuit de diepere

voor de Nederlandse kust is de invloed zeer

oceaan het gebied binnenkom en, m et name

per bemonsterd oppervlak van 0,068 m 2);
2. Shannon-W iener biodiversiteits index

laag. Zij komen to t deze conclusie doordat

via de noordgrens. De hierdoor sterk ver

(index gebaseerd op aantal soorten en

ze alleen naar nieuwe effecten van de laatste

hoogde algen- en zoöplanktonproductie zijn

hoe gelijkm atig het aantal individuen in

10 jaar kijken, waarin recent verhongerende

gunstig voor de rest van het voedselweb en

vogels in de N oordelijke Noordzee opvallen.

de Noordzee is daardoor van nature rijk aan

een m onster over de soorten is verdeeld);
3. Sim psons biodiversiteits index (ais 2

D it illustreert het gevaar van verschuivende

vissen, vogels en zeezoogdieren. Daarnaast

referenties. Ais Halpern et al. ook de veran

w o rd t de kustzone m et voedingsstoffen ver

maar kijkt ook naar de kans dat twee w il
lekeurige individuen in het m onster to t

deringen sinds de atlas van Olsen zouden

rijkt door aanvoer vanuit de grote rivieren.

dezelfde soort behoren, dus index voor de

meenemen, hadden zij w aarschijnlijk gezien

Naast de effecten van diepte, rivierwater en

dat de hele Noordzee zwaar beïnvloed is.

strom ingen ontstaat er een belangrijk ver

4. Aantal zeldzame soorten (dit zijn soorten
die in m inder dan 5% van alle m onsters

De veranderingen zijn enorm en ais we zo

schil in leefm ilieu door verschil in bodem 

door blijven gaan zullen dieren ais Wulken

sam enstelling. Het grootste deel van onze

(Buccinum undatum ; ten Hallers-Tjabbes &

Noordzee bestaat uit zand, maar verder

variatie in soorten);

uit de jaren 1995-2002 voorkwamen).
De waardes voor de vier verschillende crite

G m elig Meyling, d it num m er) en Noord-

naar het noorden komen slibrijke gebieden

ria werden vervolgens in 10 klassen inge

krom pen (Arctica islandica; W itbaard, dit

voor en aan de westzijde ligt een grind en

deeld. Deze verschillende klassen kregen

num m er) ook van het Nederlands C ontinen

stenen gebied. Elk van deze gebieden heeft

punten toebedeeld van 1 to t 10 naar gelang

tale Plat (NCP) verdwijnen. Beschermde

een eigen fauna. Verder naar het noorden

de hoogte o f bijzonderheid van de klasse.

gebieden moeten helpen het tij te keren

neem t de biodiversiteit toe en deze is het

De som van deze punten van alle vier crite

(Lindeboom , 2000).

grootst in het stenen gebied, waar bodem-

ria per station geeft uite in delijk een ob je ctief

dieren zich op het vaste substraat van de

getal (K-waarde) voor de bijzondere waarde

De Nederlandse Noordzee

stenen kunnen vestigen. M et name diepte

van het m acrobenthos. De gebieden met

De Noordzee is een relatief ondiepe zee. In

en bodem gesteldheid zijn van invloed op de

een totale waarde boven de 28 zijn vervol

het Nederlandse deel varieert de diepte voor

hierna beschreven verspreiding en variatie

gens aangemerkt ais gebieden m et een ver

grote delen tussen 20 to t 4 0 m, terw ijl het

van bodem dieren, vissen, vogels en zee

hoogde natuurwaarde (fig. 2). O p deze

diepste punt op ca 50 m ligt. Het zo u t

zoogdieren (Lindeboom et al., 2008).

m anier konden v ijf gebieden op het NCP
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aangewezen worden die w at betreft bodem 
dieren bijzonder genoemd kunnen worden.
D it zijn de Doggersbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front, de Klaverbank

Centrale O estergronden

en de Kustzee. H et Friese Front is een b ij
zonder gebied doordat hier van zuid naar
noord een snelle overgang van 25 m naar
4 0 m diepte en van zand naar slib plaats
RfKiiKinr.

vindt. D it weerspiegelt zich in een snelle
overgang van verschillende bodem dierKlaversbank

gemeenschappen (Creutzberg et al., 1984).
Het centrale en oostelijke deel van het
Friese Front heeft een duidelijk verhoogde
biodiversiteit, terw ijl de zuidwestelijke hoek
zich onderscheidt door een bijzondere
sam enstelling van de lokale fauna. De Kla

5*0000*

verbank springt eruit, om dat d it gebied een
bodem van harde klei, grind en stenen heeft
die verder op het Nederlandse Continentale
Plat niet voorkom t. De fauna die hier leeft is
heel soortenrijk en bijzonder (van Moorsel,
2003). Soorten die hier voorkom en zijn het

j.jj

Ü
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B e n th o s g e b ie d e n
m et hoge
b io d iv e rs ite it

vorm ende kalkroodwieren (Lithotham nion
sonderi en Phymatolithon sp.), Dodemans-

r.Roti'Vin

Lancetvisje (Branchiostoma lanceolatum),
Zeeboontje (Echinocyamus pusillus), korst-

|K > 2 8 ; ra d iu s 20 km^

duim (Alcyonium digitatum ), Driekantige

CZMitoy

kalkkokerworm (Pomatoceros triqueter) en de
Zadeloester (Pododesmus patelliformis). Ook
het deel van de Botney Cut dat de Klaver
bank do o rsn ijd t (de diepe geul tussen de

•

K < 23

opgenomen, om dat hier ook een relatief

■

K>2S

"T ~ “

hoge biodiversiteit w o rd t gevonden.
HHCG

O p het kaartje is te zien dat ook het gebied

70Can?

Fig. 2. Gebieden op het NCP m et een verhoogde bodem dierenbiodiversiteit

Borkumse Stenen een relatief rijke bodemfauna heeft. D it gebied m oet echter nog

(naar Lavaleye, 2 000).

nader worden onderzocht, om dat voor de
kwalificatie ais H abitatrichtlijngebied ook de

brede boom kor gebruikt. De vissnelheid

ondiepe wateren langs de continentale kust.

fysieke aanwezigheid van grind o f stenen

is 4 m ijl/u u r, dus er w o rd t tijdens een

Volwassen Schol (Pleuronectes platessa) is

vereist is.

trek 3,7 km bevist.

vooral te vinden in de centrale Noordzee,

Vissen

In de Noordzee kunnen zo’n 150 vissoorten

m aar trekt naar de zuidelijke Noordzee om

worden aangetroffen.

er van januari to t m aart zijn eieren a f te zet
ten. O ok volwassen Tong (Solea solea) leeft

D oor het Nederlands In stitu u t voor Visserij

Er zijn allerlei seizoenspatronen te onder

O nderzoek (nu I MARES Wageningen UR) is

scheiden. Vissen zoals jonge platvis, Kabel

in wat dieper water m aar paait in ondiep

onderzocht in welke mate beschermde

jauw (Cadus morhua) en H aring (Clupea

water langs de kust. Jonge H aring groeit

gebieden binnen het Nederlandse deel van

harengus) groeien op in de Waddenzee en

vooral op in de zuidoostelijke Noordzee.

de Noordzee een ecologische waarde kun

ondiepe kustwateren en begeven zich in

Eenmaal volwassen zet H aring vooral zijn

nen hebben voor visgemeenschappen. De

steeds dieper w ater naarmate ze groeien.

eieren a f op grindbanken, zoals in de Seine-

gebruikte data zijn afkom stig van rou tine

Daarnaast vertonen volwassen vissen

baai en langs de Britse oostkust, om zich

matige bestandsopnamen die worden uitge

m igraties tussen voedselgebieden en paai

vervolgens over een groot gebied te ver

voerd in de Noordzee: de International Bot

gronden. De grootste m igratie staat op

spreiden en de energie die is verbruikt bij

tom Trawl Survey (IBTS, sinds 1965) en de

naam van snelzwem m ende soorten ais

het paaien weer aan te vullen.

Beam Trawl Survey (BTS, sinds 1985). Gege

Makreel (Scomber scombrus) en H orsm a

Er treden ook veranderingen op in de jaar

vens worden geregistreerd per ‘trek’ met

kreel (Trachurus trachurus): ’s w inters bevin

lijkse m igratie: to t ongeveer 10 jaar geleden

een visnet gedurende 30 m inuten (Heessen

den ze zich in het Kanaal en ten westen van

was de M ul (Mullus surmuletus) een typische

& Ellis, d it num m er). Tijdens de IBTS survey

de Britse eilanden, in het voorjaar trekken

zom ergast, die vanuit het Kanaal de zuide

w o rd t gevist m et een zg. bordentrawl met

ze de Noordzee in, via het Kanaal o f langs

lijke Noordzee binnentrok. De populatie van

een netopening van plusm inus 20 m breed

de Orkneys. Makreel paait vooral in de

M ul is aanzienlijk toegenom en en tegen

noordwestelijke Noordzee, Horsmakreel in

w o ord ig overw intert een deel ervan in de

X

5 m hoog, tijdens de BTS w o rdt een

8

m
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M o n s te rp u n te n

beide grindgebieden), is bij de Klaverbank

centraal/w estelijke Noordzee. De atlas van

De verspreiding van de soortenrijkdom van

De Noordzee is een open systeem en het

Olsen laat echter zien dat ook rond 1880 de

vis binnen het NCP is berekend door GIS-

verspreidingsgebied van de meeste soorten

M ul hier voorkwam, ook toen was het rela

interpolatie van het aantal waargenomen

is een continuüm dat do orloop t in het

tie f warm .

vissoorten per trek en d it geografisch weer

Skagerrak, het Kanaal, de Noorse Zee o f naar

Er zijn ook soorten die niet o f nauwelijks

te geven (fig. 3). U it de BTS data kan een

de westkant van Schotland. Populaties zijn

m igratie vertonen. Een goed voorbeeld daar

geleidelijke overgang afgelezen worden

doorgaans geen strikte Noordzee-populaties.

van is Schelvis (Melanogrammus aeglefinus).

gaande van hoge naar lage soortenrijkdom

Somm ige vissoorten hebben wel een leefge

Schelvis heeft ais juveniele en als adulte vis

naarmate er verder uit de kust gevist w ordt.

bied dat beperkt is to t de Noordzee. Tong is

vrijwel hetzelfde verspreidingsgebied: de

D it is een indicatie dat de soortenrijkdom

een voorbeeld van een soort waarbij sprake

noordelijke en vooral de noordwestelijke

aan vissen binnen het NCP het hoogst is

is van een echte Noordzee-populatie die op

Noordzee.

binnen de Kustzee. In de IBTS-data w o rdt

zich weer bestaat uit aparte sub-populaties.

U it een clusteranalyse is gebleken dat er

daarentegen een vrij homogene versprei

U it de analyses is geconcludeerd dat onder

binnen het Nederlandse deel van de N o o rd 

ding van soortenrijkdom binnen het NCP

zoek naar de relatie tussen de verspreiding

zee geen sprake is van duidelijke gemeen

waargenom en zonder opvallende gradiën

van vis en aan te duiden beschermde gebie

schappen van vis, w aardoor verdere analy

ten. O pvallend is dat zowel in IBTS ais in

den zich niet mag beperken to t louter het

ses noodzakelijkerwijs op soortniveau zijn

BTS w einig vissoorten per trek worden waar

NCP, om dat op deze wijze geen rekening

uitgevoerd. Er is onderzocht o f de versprei

genomen in het noorden van het NCP, ter

w o rd t gehouden m et grensoverschrijdende

ding van vissoorten binnen het NCP gerela

hoogte van de Doggersbank.

(natuurlijke) verspreidingsgebieden van vis

teerd kan worden aan al eerder aangemerkte

U it de analyses kom t de Kustzee naar voren

soorten. Hetzelfde geldt voor het instellen

beschermde gebieden, alsmede aan speci

ais gebied dat significant bescherm ing kan

van gebieden op open zee voor bescherm ing

fieke habitattypen op basis van sedim ent

bieden aan vis. Voor de overige gebieden is

van vissen. Voor een adequate bescherm ing

type en bodem diepte. Deze analyses richten

vooralsnog niet du id elijk o f zij kunnen b ij

van vissen dient d it Noordzee breed afgewo

zich enerzijds op doelsoorten uit het

dragen aan de bescherm ing van doelsoorten

gen en ingericht te worden, waarbij visserij-

natuurbeleid waarbij gekeken werd naar de

e n /o f algemene soorten, aangezien er een

beheer een com binatie m oet zijn van regule

aan-/afwezigheid van deze soorten in trek

lage specificiteit van vissoorten is voor deze

ring van de visserijdruk, m ilieuvriendelijker

ken binnen de aangemerkte beschermde

gebieden. Het percentage beschermde

vangsttechnieken en geheel o f gedeeltelijk

gebieden en onderscheiden habitattypen. En

populaties kom t vrijwel overeen m et het

gesloten gebieden.

anderzijds op algemene soorten (>100 posi

percentage beschermd oppervlak van deze

tieve trekken in IBTS o f BTS) waarbij de ver

vier gebieden. D it betekent dat een w illekeu

Vogelwaarden

spreiding van vangstgem iddelden over het

rige slu iting van een gelijkwaardig oppervlak

O p het Nederlandse Continentale Plat

Nederlandse Continentale Plat gebruikt

binnen het NCP een evenredige bescher

komen enkele tientallen soorten zeevogels

werd (Hofstede et al., 2005).

m ing zou kunnen bieden.

voor, in wisselende aantallen en versprei-

F'g- 3 - Verdeling van
de so o rte n rijkd o m vis
binnen het Neder
landse deel van de
Noordzee op basis
van trekg eg evens
afkom stig uit de
bo ttom trawl-survey
(1977-2002) (links)
en boom kor-survey
(1985-2003) (rechts).
Bron: RIVO; nu
I MARES, Wageningen
UR.

mm
De Levende N a tu u r - s e p te m b e r 2 0 0 9 | 2 4 9

^[eveiweNatuur

De Noord

ee

dingpatronen door het jaar heen. Er zijn

strook langs de kust to t ca 20m diepte, is

voorjaar kunnen (schattingen op basis van

kustvogels die langs de kust foerageren en

gedurende het hele jaar van zeer groot

diverse bronnen) to t enige duizenden exem

regelmatig op land o f op droogvallende pla

belang voor zeevogels. In de w in te r verb lij

plaren in de Nederlandse Kustzee voorko

ten rusten, zoals Aalscholver (Phalacrocorax

ven hier regelmatig grote troepen Zwarte

men. Voorts fungeerde de Kustzee altijd al

carbo) en meeuwen. En er zijn zeevogels die

zee-eenden (M elanitta nigra) to t ruim

tijdens strenge w inters ais uitwijkgebied
voor grote aantallen Futen (Podiceps

het hele jaar op zee verblijven en alleen t ij

100.000

dens het broedseizoen het land opzoeken,

mollissima) to t ruim 50.000 in jaren met

cristatus) en andere watervogels. In recente

zoals Noordse storm vogel (Fulmarus glacia

voedselschaarste op de Waddenzee. De

jaren zien we ook in m ilde w inters grote

lis) en Zeekoet (Uria aalge). De vogels zijn

belangrijkste concentratiegebieden (welke

aantallen Futen in de Kustzee, vooral voor

meer dan tien jaar lang op zee geïnventari

reeds grotendeels beschermd zijn binnen de

de Noord- en Zuid-H ollandse kust (>20.000

seerd, per vliegtuig (RIKZ) en per schip

V ogelrichtlijn) voor deze eenden liggen

exemplaren).

(European Seabirds At Sea Database, kort

benoorden de W addeneilanden en voor de

vogels, en Eidereenden (Somateria

weg ESAS). O p grond van beide datasets

Noord-H ollandse kust benoorden Egmond

Binnen de offshore zone, meer dan 12 m ijl

zijn voor 5x5 km blokken vogeldichtheden

aan Zee. M aar ook in de Voordelta zijn

uit de kust, is het Friese Front één van de

berekend per twee-maandelijkse periode.

regelmatig concentraties van Zwarte zee-

belangrijkste gebieden voor zeevogels. In

Hierm ee is onderzocht in hoeverre poten

eenden waargenom en. In voorjaar en zom er

het najaar is het gebied vooral voor Grote

tieel te beschermen gebieden zich kunnen

(de broedperiode) is de hele Kustzee zeer

jager (i% -norm ) en Zeekoet (>20 0 0 0

kwalificeren onder de Vogelrichtlijn. Daartoe

belangrijk ais foerageergebied voor Kleine

vogels) van belang. Bij de Zeekoeten betreft

zijn twee verschillende criteria gebruikt:

m antelm eeuwen (Larusfuscus) en Z ilver

het hier een bijzondere functie tijdens een

1. De klassieke (Ramsar) criteria voor con

meeuwen (Larus argentatus), Grote sterns

belangrijk deel van de levenscyclus van de

centratiegebieden. Hiertoe werd per p o tenti

(Sterna sandvicensis) enV isdieven (Sterna

populatie: ruiende ouders trekken m et hun

eel te beschermen gebied berekend o f regel

hirundo). In de trektijd (najaar en voorjaar)

nog niet vliegvlugge jongen van G root Brit-

m atig meer dan 1% van de totale Europese

verblijven bovendien zeer grote aantallen

tannië naar het Friese Front. Deze jonge

populatie van een vogelsoort er verblijft, o f

zeevogels tijd e lijk in het gebied, die er

vogels zijn bijzonder kwetsbaar voor bij

regelmatig meer dan 2 0 .0 0 0 individuen.

‘onderweg naar elders’ ook kunnen foerage

voorbeeld olievlekken en kunnen ook m in 

2. Ten tweede is gekeken naar de totale

ren. H ierdoor kan op som m ige m om enten

der snel m igreren naar andere gebieden.

‘vogelwaarde’ per 5x5 km blok. Deze para

meer dan 1% van de hele populatie Dwerg-

De andere onderzochte gebieden: Doggers

m eter schetst het voorkom en van alle ver

meeuwen (Larus minutus) voor de H o l

bank, Klaverbank, Centrale Oestergronden,

schillende soorten samen, in clusief waarden

landse kust verblijven en trekken aanzien

G asfonteinen, Zeeuwse Banken en Bor-

ais lokaal broedend en zeldzaam heid. Dit

lijke aantallen van Kleine en Grote jagers

kumse Stenen voldoen voor geen enkele

geeft de m ogelijkheid om in één oogopslag

(Stercorarius parasiticus en Stercorarius skua)

vogelsoort aan bovengenoemd 1%-crite-

te bezien, welke gebieden in meer algemene

door deze zone (Camphuysen & Leopold,

rium . Wel kunnen op de Doggersbank en in

zin belangrijk zijn voor zeevogels (fig. 4).

1994). De al onder de Vogelrichtlijn aange

de Centrale O estergronden op som m ige

O p grond van het eerste criterium kwalifice

wezen gebieden in de kustzee (de Voordelta

m om enten meer dan 2 0 .000 Noordse

en de Noordzeekustzone van Petten to t de

storm vogels voorkom en. D it is echter

ren de Kustzee en het Friese Front ais Vogel-

Eems) zijn ook van belang voor Roodkeel-

bezien op de schaal van de gehele N o ord

richtlijngebied. De Kustzee, zijnde de hele

duikers (Cavia stellata). In de w in te r en het

zee geen opvallend fenomeen en daarmee

De d iversiteit is groot op
de Klaverbank. Er leven
ongeveer 200 verschil
lende soorten bodem 
dieren, zoals het Lancetvisje, schelpdieren ais de
W ulk (foto linksonder)
en de Driekantige kalkkokerworm . O ok leeft
hier de enige koraalsoort
die we in Nederland
kennen, het lederkoraal
Dodem ansduim
(foto 's rechtsboven en
-onder) (foto's Godfried
van M oorsel)
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Fig. 4. Jaargemiddelde
vogelwaarden op het
NCP zoals berekend
u it de gecom bineerde
RIKZ-ESAS dataset uit
de periode 1991 t/m
2002.

Fig. 5- Gebieden met
bijzondere ecologische
waarden in het Neder
landse deel van de
Noordzee (Uit: Linde
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boom et al., 2005).

m inder beschermenswaardig. Rond de

Maar uit onderzoek m et van satellietzenders

oostelijk deel van de Atlantische Oceaan.

Bruine Bank komen op som m ige m om en

voorziene zeehonden is gebleken, dat zij

Naast een beperkt aantal soorten ais Zeeprik

ten (vooral in de winter) relatief hoge aan

zich bij het foerageren niet beperken to t de

(Petromyzon marinus), Bruinvis, Gewone en

tallen Grote m antelmeeuwen (Larus

tientallen kilom eters rondom hun ligplaats

Grijze zeehond richt de H a bita trichtlijn zich

marinus), Zilvermeeuwen, Zeekoeten en

maar soms meer dan 200 km de zee op

m et name op het beschermen van habitat-

Alken (Alca torda) voor. Geen van deze soor

trekken. Voor de inm iddels steeds talrijker

typen, waarbij zandbanken en riffen en

ten overschrijdt echter de 1%-norm o f een

wordende Grijze zeehonden (Halichoerus

m ogelijk ‘perm anent onder water staande

aantal van 2 0 .000 vogels, zodat het gebied

grypus) geldt dat ze zelfs nog veel grotere

structuren gevormd door weglekkende gas

zoals het nu in fig u u r 4 begrensd is, niet

afstanden kunnen overbruggen. Van alle

sen’ voor het Nederlandse Continentale Plat

voldoet aan de Vogelrichtlijn o f Ramsar cri

walvisachtigen die in de Noordzee voorko

van belang zijn. In Nederland vallen de

teria. Wel is het m ogelijk dat een w at naar

men is de Bruinvis (Phocoena phocoena) de

kustzone (zandbank), de Doggersbank

het oosten uitgebreid zuide lijk deel van de

meest talrijke. M et name de laatste 10 jaar

(zandbank) en de Klaverbank (r if m et ste

Bruine Bank aan het criterium van meer dan

worden steeds meer Bruinvissen gezien,

nen en grind) onder deze criteria.

2 0 .000

ook vanaf de kust (Camphuysen & Trouw

Zeekoeten voldoet. D it w o rd t de

komende winterseizoenen nader onderzocht.

borst, d it num m er).

Bij de Vogelrichtlijn gaat het om het voor

De vogelwaardenkaart (fig. 4) geeft de som

De conclusie voor de zeezoogdieren is dat

komen van vogelsoorten ais duikers, sto rm 

van voorkom en/belang voor alle soorten

de kustzone heel belangrijk is, maar dat met

vogels en sterns, maar ook ais meer dan

tezamen en to o n t de Kustzee ais het belang

de huidige kennis geen speciale bescher

2 0 .000 exemplaren o f meer dan 1% van een

rijkste aaneengesloten vogelgebied binnen

mingszones voor zeezoogdieren in het

biogeografische populatie in een bepaald

het NCP. Het gebied van de Zeeuwse Ban

Nederlandse deel van de Noordzee kunnen

gebied aanwezig is, kwalificeert zo’ n gebied.

ken, direct zeewaarts gelegen van de Voor

worden aangewezen (Lindeboom et al.,

De Kustzee voldoet zonder meer aan alle

delta slu it hier goed bij aan (al voldoet het

2005), en dat indien nodig generieke m aat

criteria en zoals hiervoor beschreven vol

voor geen enkele individuele soort aan de

regelen voor hun bescherm ing meer voor de

doet het Friese Front hieraan m et meer dan

selectiecriteria). Evenzo worden clusters van

hand liggen.

2 0 .000 Zeekoeten en meer dan 1% van de

relatief hoge vogelwaarden gevonden op het
Friese Front en in het gebied van de Klaver-

Grote jager populatie in het najaar.

Welke gebieden moeten beschermd worden?

bank/Botney Cut (dat zich niet kwalificeert

In een onderzoek van IMARES (voorheen

In het OSPAR verdrag zijn de criteria expli

voor individuele soorten).

Alterra) en Rijkswaterstaat zijn de gebieden

cieter: 1) Het voorkom en van bedreigde o f

m et bijzondere ecologische waarden in het

afnemende soorten en habitats/biotopen,

Zeezoogdieren

Nederlandse deel van de Noordzee in kaart

2) belangrijke soorten en habitats/biotopen,

O ok voor zeezoogdieren is nagegaan welke

gebracht (Lindeboom et al., 2005). De crite

3) ecologisch belang, 4) hoge natuurlijke
biologische diversiteit, 5) representativiteit,

gebieden een bijzondere ecologische

ria die bij het aanwijzen van gebieden zijn

waarde hebben. Voor de Gewone zeehond

gebruikt komen uit de H a bita trichtlijn, de

6) gevoeligheid en 7) natuurlijkheid. In de

(Phoca vitulina) is d it m et name de N o o rd 

Vogelrichtlijn en het OSPAR-verdrag. D it

verdere analyses (Lindeboom et al., 2005)

zee kustzone in de buurt van hun ligplaat

laatste is een verdrag inzake de bescher

zijn vervolgens gebieden gecombineerd met

sen in de Waddenzee en het Deltagebied.

m ing van het mariene m ilieu in het no ord

een hoge bodem dierenbiodiversiteit (fig. 2),
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soortenrijkdom van vissen (fig. 3), jaarge

melden ais onder de H a bita trichtlijn te

m iddelde vogelwaarden (fig. 4), kansen op

beschermen gebieden. Beide kustzones en

Fisheries Impacts on Marine Ecosystems.

voorkom en van zeehonden en locaties waar

het Friese Front zijn aangemerkt ais onder

Am bio Vol. 36 (4): 290-295.
Richardson, A.J., A. Bakun, G.C.Hays &

D ocum enting and Com m unicating Global

Bruinvissen zijn waargenomen.

de Vogelrichtlijn te beschermen gebieden.

O p grond van een com binatie van alle crite

Gezamenlijk zullen zij de Nederlandse

M.J. Gibbons, 2009. The jellyfish joyride:

ria en gegevens hebben Lindeboom et al.

Natura 20 00 gebieden op open zee gaan

causes, consequences and management

(2005) de rijksoverheid geadviseerd de vo l

vormen, waarbij de N atuurbescherm ingswet

responses to a more gelatinous future. Trends

gende gebieden m et bijzondere ecologische

en de Flora en faunawet belangrijke ju rid i
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waarden aan te wijzen (fig. 5). De gehele
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