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De aandacht voor de bescherming van het mariene milieu neemt de laatste jaren duidelijk toe. Daarbij neemt de discussie
over de bescherming van gebieden met bijzondere ecologische waarden op zee een belangrijke plaats in. In diverse interna-
tionale gremia (we noemen hier het Biodiversiteitsverdrag, de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen, en het OSPAR ver-
drag) zijn de laatste jaren voorstellen ontwikkeld voor de aanwijzing en bescherming van gebieden in zee met bijzondere
ecologische waarden. Zowel binnen de Europese Unie, als in het kader van het OSPAR verdrag is een tijdplanning vastge-
steld voor  instelling van dergelijke beschermde gebieden.

Nederland heeft in de territoriale zee al twee gebieden als speciale beschermingszones in het kader van de Vogelrichtlijn
aangewezen (de Voordelta en de Noordzee-kustzone ten noorden van de Wadden). Dezelfde gebieden, zij het met een iets
andere begrenzing, zijn ook in het kader van de Habitatrichtlijn aangemeld als speciale beschermingszone. De Europese
Commissie heeft onlangs ingestemd met de door Nederland voor het gehele land voorgestelde speciale beschermingszones
in het kader van de Habitatrichtlijn, maar daarbij is wel de aantekening gemaakt dat de Europese Commissie van
Nederland nog nadere voorstellen voor te beschermen gebieden in zee verwacht.

Het Nederlandse kabinet heeft in mei 2004, bij de vaststelling van de kabinetsbeslissing voor de Nota Ruimte vastgelegd
dat een aantal gebieden, vooruitlopend op de formele aanwijzing op grond van internationale afspraken, alvast een voorlo-
pige bescherming krijgen. Daarbij is de begrenzing van de gebieden, die al eerder waren genoemd in eerder uitgevoerde
voorstudies, indicatief op kaart aangegeven. Tevens is in de Nota Ruimte aangegeven dat een nadere vaststelling van de
grenzen zou plaatsvinden in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015. Om te komen tot die nadere begrenzing hebben de
ministeries van LNV en V&W gezamenlijk een opdracht verstrekt aan Alterra en het RIKZ  om, aan de hand van interna-
tionaal in EU- en OSPAR-kader overeengekomen criteria, met voorstellen te komen voor de begrenzing. Dit heeft geleid
tot het rapport dat nu voor u ligt. Naast Alterra en het RIKZ hebben ook het NIOZ en het RIVO aan het onderzoek bijge-
dragen.

In het rapport is alle relevante ecologische kennis over het Nederlandse Continentale Plat meegenomen. Het onderzoek
biedt daarmee een goede basis om te komen tot besluiten over de grenzen van de te beschermen gebieden. Dit besluit zal
worden opgenomen in het medio 2005 uit te brengen Integraal Beheerplan Noordzee 2015.
De resultaten van dit onderzoek zullen ook worden benut bij de verdere besluitvorming voor de aanwijzing van Habitat-
en Vogelrichtlijngebieden in EU-kader  en de aanwijzing van beschermde mariene gebieden in OSPAR-kader.

ir. J.H. Bakker, plv. directeur Natuur, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
ir. A.N. Wouters, directeur Water, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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Kader en doel

In dit rapport worden voorstellen gedaan voor de begren-
zing van gebieden op het Nederlandse Continentale Plat
(NCP). In de Nota Ruimte1 (zie literatuurlijst) is een
beschermingsregime vastgesteld voor vijf gebieden op de
Noordzee met bijzondere ecologische waarden; de
betreffende gebieden zijn als indicatief begrensd op de
PKB-kaart 10 (Noordzee en Waddenzee) aangegeven. Het
RIKZ en Alterra hebben met medewerking van het RIVO
en het NIOZ deze rapportage opgesteld in opdracht van het
Directoraat Generaal Water van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (V&W) en de Directie Natuur van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV). De vijf gebieden uit de Nota Ruimte zijn: de
Doggersbank, de Centrale Oestergronden, de Klaverbank,
het Friese Front en de Kustzee. Voor deze gebieden is in de
Nota Ruimte een specifiek beschermingsregime vastgesteld,
dat inhoudt dat:
“Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de
nabijheid van deze ecologisch waardevolle gebieden, die signi-
ficante gevolgen kunnen hebben voor de te behouden kenmer-
ken en natuurwaarden in deze gebieden zijn niet toegestaan,
tenzij er geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van rede-
nen van groot openbaar belang”.

In de Nota Ruimte is daarbij aangegeven dat een nadere
begrenzing van de gebieden met bijzondere ecologische
waarden zal plaatsvinden in het Integraal Beheerplan
Noordzee 2015 (IBN 2015)2. Dit rapport geeft daartoe
voorstellen, die gebaseerd zijn op de criteria van de Vogel-
en de Habitatrichtlijn (EU) en van de OSPAR-regelgeving.
Daarbij is nagegaan welke gebieden kwalificeren als
Habitatrichtlijn-typen zandbank, rif of als biogene struc-
tuur; verder is nagegaan in welke gebieden soorten voorko-
men in aantallen die voldoen aan de Vogel- of
Habitatrichtlijn-criteria; tenslotte is nagegaan welke gebie-
den voldoen aan de OSPAR-criteria, telkens met de nadruk
op een bijzondere ecologische waarde in de vorm van een
relatief hoge biodiversiteit.
Naast voorstellen voor begrenzing geeft dit rapport tevens
een beschrijving van de gebruiksfuncties op het NCP en een
indicatie van de invloed die deze functies hebben op de te
beschermen natuurwaarden van de voorgestelde gebieden.

De vijf gebieden uit de Nota Ruimte

Uit beschikbare inventarisaties zijn de hieronder beschre-
ven karakteristieke natuurwaarden voor de gebieden naar
voren gekomen. Voorts zijn op grond daarvan voorstellen
gedaan voor de begrenzingen. Tevens is aangegeven in hoe-
verre deze begrenzingen afwijken van de indicatieve
begrenzingen in de Nota Ruimte.
● De Doggersbank onderscheidt zich met name door de

hoge biodiversiteit van de bodemfauna maar is ook van

belang voor vogels en vissen (o.a. de stekelrog).Voor dit
gebied worden drie verschillende opties voorgesteld.
Momenteel vindt, n.a.v. concept voorstellen over habi-
tattype 1110, nog internationaal discussie plaats. De
hier uitgewerkte opties zijn respectievelijk gebaseerd op
(1) hantering van de 25 m dieptelijn als begrenzing, (2)
hantering van de 30 m dieptelijn als begrenzing of (3)
hantering van de 40 m dieptelijn als begrenzing en aan-
sluiting bij de Duitse voorstellen. Bij de laatste twee
opties kan de Doggersbank als één grote, internationaal
aaneengesloten zandbank onder de bescherming van de
Habitatrichtlijn worden gebracht.

● De Klaverbank karakteriseert zich door de afwijkende
bodem (grind), specifieke begroeiing, bijzondere
bodemfauna en bijzondere vogelwaarden, als een
gebied dat uniek is voor het NCP en voldoet aan de cri-
teria van de Habitatrichtlijn. Voor de Klaverbank wor-
den twee verschillende opties voorgesteld, respectieve-
lijk (1) strikt beperkt tot de twee grindvoorkomens, of
(2) inclusief de tussenliggende geul (Botney Cut).
Aangetekend dient te worden, dat zich ook op het
Engelse Continentale Plat grote grind- en steenconcen-
traties bevinden, waarvan de natuurwaarden mogelijk
of waarschijnlijk hoger zijn. Het Verenigd Koninkrijk is
vooralsnog echter niet van plan om dergelijke grindge-
bieden aan te melden voor bescherming onder de
Habitatrichtlijn, omdat men zich concentreert op
gebieden met grotere oppervlakten hard substraat.

● Het slibrijke gebied van de Centrale Oestergronden
onderscheidt zich vooral door de hoge soortenrijkdom
van de bodemfauna. Het voorgestelde gebied is kleiner
dan de aanduiding in de Nota Ruimte, ook ligt het
gebied meer naar het westen. Op grond van de bodem-
fauna voldoet het gebied aan de OSPAR-criteria voor
aanwijzing als Marine Protected Area (MPA). N.B.: dit
gebied kwalificeert dus niet op basis van de huidige lijst
van te beschermen habitats/soorten uit de VHR.

● Het Friese Front is in het voorstel aanzienlijk groter
dan in de Nota Ruimte, en bevat nu het gehele gebied
waar bijzondere ecologische waarden zijn gevonden.
Het Friese Front is een uniek gebied met een hoge bio-
massa en een soortenrijke bodemfauna. In bepaalde
jaargetijden komen vogels en vissen hier in hoge con-
centraties voor. Het Friese Front kwalificeert zich op
basis van het, in het najaar, voorkomen van meer dan
1% van de wereldpopulatie van de Grote Jager en in de
late zomer en het najaar meer dan 20.000 exemplaren
van de Zeekoet, voor aanwijzing onder de Vogelricht-
lijn en ook als MPA in OSPAR-kader.

● Het gebied van de Kustzee heeft plaatselijk een soorten-
rijke bodemfauna en is van groot belang voor zowel
vogels, vissen als zeezoogdieren. Voor het studiegebied
in dit rapport is als landwaartse grens aangenomen de
hoogwater-springtij-lijn, het accent ligt daarbij op het
zeegedeelte en niet op het intergetijden-gebied.

Samenvatting 
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De Waddenkust en Voordelta zijn reeds aangemeld/
aangewezen als speciale beschermingszone in het kader
van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Qua ecologische
waarden is er geen aanleiding om een onderscheid te
maken tussen de Noord- en Zuid-Hollandse kust ener-
zijds en de Wadden- en Deltakust anderzijds.
Toepassing van de verschillende criteria leidt echter tot
meerdere begrenzingsopties. Het meest ruime voorstel
(1) betreft de gehele Kustzee tot aan de 20 m dieptelijn,
zoals in de Nota Ruimte is aangegeven. Een meer
beperkte optie (2) betreft alleen een uitbreiding van de
reeds bestaande VHR-gebieden met een gedeelte voor
Bergen en Petten (vooral op de waarde voor vogels
gebaseerd) en een uitbreiding met de Vlakte van de
Raan in de Westerscheldemonding.

Nieuwe gebieden

Uit het onderzoek zijn tevens vier nieuwe gebieden naar
voren gekomen, die mogelijk in aanmerking komen voor
bescherming, maar nog niet in de Nota Ruimte als zodanig
waren aangeduid. Deze gebieden zijn:
● Zeeuwse Banken; dit gebied grenst aan de Deltakust en

ligt tegen de Belgische grens. Het voldoet aan de criteria
die in de Habitatrichtlijn voor zandbanken genoemd
worden. Bij een eventuele aanwijzing als gebied met
bijzondere waarden dient aansluiting gezocht te wor-
den bij de Kustzee en bij voorstellen in de
Ontwikkelingsschets voor het Schelde-estuarium om
de Vlakte van de Raan als speciale beschermingszone
aan te wijzen in het kader van de Habitatrichtlijn. De
Vlakte van de Raan ligt in de Westerscheldemonding,
deels op het Belgische Continentale Plat.

● Borkumse Stenen; dit gebied, grenzend aan de Kustzee
nabij Schiermonnikoog, heeft een bijzondere bodem-
fauna. Bovendien is het gebied belangrijk als verblijf-
plaats en foerageergebied voor zeehonden. Het sluit aan
de zeezijde aan op een gebied, dat door Duitsland
(Federale Overheid) al is aangemeld bij de Europese
Commissie. Nadere afstemming met Duitsland
(Deelstaat Niedersachsen) over het gebied binnen de
12-mijlszone is gewenst.

Voor twee andere gebieden, te weten de “Bruine Bank” en
de “Gasfonteinen” is eerst nader onderzoek nodig, voordat
eventueel tot aanwijzing als gebied met bijzondere natuur-
waarden kan worden overgegaan.

Huidig gebruik 

De gebruiksdruk neemt in het algemeen toe naarmate de
gebieden dichter bij de kust gesitueerd zijn.
● Doggersbank. Uit de studie naar gebruik en impact

blijkt, dat de gebruiksdruk op de Doggersbank beperkt
is. De visserijdruk door Nederlandse vissers is relatief

laag en andere gebruiksfuncties komen nauwelijks voor
(enkele platforms, kabels en leidingen).

● Klaverbank. Ook op de Klaverbank is de visserijdruk
relatief laag. Enkele helikopterroutes voeren over  de
Klaverbank en aan de zuidrand ligt een scheepvaart-
route; van beiden is de gebruiksintensiteit relatief laag.
Ook liggen er enkele platforms en kabels en leidingen.

● Centrale Oestergronden. Hier is de visserijdruk hoog.
Andere gebruiksfuncties bevinden zich voornamelijk
aan de randen of net buiten het gebied.

● Friese Front. Op het Friese Front wordt zeer intensief
gevist. Daarnaast wordt het gebied doorsneden door
diepwater-scheepvaartroutes, waarover met name ook
vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt; de
gebruiksintensiteit van deze route is niet hoog, maar er
zijn relatief veel meldingen van olielozingen. Het Friese
Front overlapt deels met een oefengebied voor de
luchtmacht en marine. In de zuidpunt van het gebied
bevindt zich een cluster van gasplatforms en een aantal
kabels en leidingen. Tenslotte voert er een helikopter-
route over het gebied.

● Kustzee. Grotere vissersschepen (>300 pk) mogen niet
vissen binnen de 12-mijlszone. Toch is de visserijdruk
door zgn. Eurokotters (<300 pk) hoog in de Kustzee.
Daarnaast is er ook veel scheepvaart en worden, m.n.
langs de Hollandse kust, veel olielozingen gemeld. Er
zijn enkele platforms en veel kabels en leidingen. In de
Kustzee zal voor de kust van Egmond het zgn. Near
Shore Windturbinepark worden aangelegd. In de
Kustzee vinden ook schelpenwinning, baggerstort en
zandsuppleties (onder water en op het strand) plaats.
Zandwinning mag alleen buiten de Kustzee plaatsvin-
den. Vanaf de defensie-terreinen langs de kust wordt in
bepaalde oefengebieden geschoten en/of (laag) gevlo-
gen. Verder wordt de zone langs de kust gebruikt voor
strandrecreatie, watersport en sportvisserij. In de
Kustzee voor het deltagebied is in 2003 vergunning ver-
leend voor een kleinschalige mosselkwekerij.

Ontwikkelingen in het gebruik

In de voorgestelde offshore gelegen gebieden worden geen
grote ontwikkelingen of nieuwe activiteiten verwacht. Wel is
er een kans, dat er nog een enkel olie- en gasplatform bij zal
komen. Verder wordt een beperkte uitbreiding van het aan-
tal kabels verwacht. Voor de overige functies liggen deze
gebieden te ver van het vasteland. Mogelijk zullen ooit plan-
nen ontwikkeld worden om zand en grind te winnen op de
Klaverbank, maar op dit moment bestaat hiervoor weinig
belangstelling.

In de Kustzee is er een reële kans dat er nog een platform
bijkomt en er wordt een uitbreiding van kabels en leidingen
voorzien (o.a. t.b.v. aanlanding van windenergie). Of de
schelpdierkweek op zee zich zal uitbreiden is nog onduide-
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lijk. De veranderingen in het overige gebruik zijn naar ver-
wachting beperkt. Wel zijn er activiteiten te verwachten, die
net buiten de Kustzee plaats zullen vinden, zoals de aanleg
van windturbineparken en diepe zandwinning. Een belang-
rijke ontwikkeling met consequenties voor de Kustzee is de
te verwachten intensivering van zandsuppleties als gevolg
van relatieve zeespiegelstijging door klimaatsverandering.

Impact van het gebruik

Van de verschillende gebruiksfuncties heeft de boomkorvis-
serij verreweg de grootste impact op de bodemfauna. Juist
de hoge diversiteit aan bodemfauna is een belangrijk selec-
tiecriterium geweest voor de begrenzing van de gebieden.
Sterfte van bodemfauna leidt tot verschuivingen in soorten-
samenstelling en leeftijdsopbouw van populaties. Ook beïn-
vloedt visserij de habitatkarakteristieken, bijvoorbeeld in
rif- en grindgebieden. Daarnaast heeft de boomkorvisserij
uiteraard ook een aanzienlijke impact op de demersale vis-
fauna (bodemvissen). Naast korte termijn-effecten (ont-
trekking) betreft het ook lange termijn-effecten (wijziging
populatieopbouw); beiden verschillen uiteraard van soort
tot soort. Vooral soorten met een lage groei- en voortplan-
tingssnelheid zijn gevoelig. Door de mobiliteit van vissen is
de lokale omvang van deze lange termijn-effecten echter
veelal onbekend.

In met name de Kustzee en het Friese Front kan ook de
scheepvaart een negatieve impact hebben, vooral door (ille-
gale) operationele olielozingen en mogelijke calamiteiten.
Beide gebieden zijn van aanzienlijk belang voor zeevogels,
die voor olie zeer gevoelig zijn. Het verstorende gebruik in
het kader van schiet- en vliegoefeningen van het leger wordt
beperkt geacht, maar hiernaar is geen specifiek onderzoek
gedaan. Mogelijk speelt ook verstoring van zeezoogdieren
door onderwatergeluid van schepen een rol. Verder kan het
effect van sonargebruik (marine) op zeezoogdieren aan-
zienlijk zijn, maar dit valt buiten het kader van deze studie
omdat gebruik en effecten niet aan de gebieden gebonden
zijn.

Door de maatregelen die in de loop der tijd zijn getroffen,
zijn de milieu-effecten van olie- en gasplatforms sterk gere-
duceerd. De impact wordt thans beperkt tot marginaal
geacht. Platformverlichting kan negatieve effecten hebben
op trekkende vogels door desoriëntatie. Windturbines lei-
den mogelijk tot sterfte van vogels door aanvaringen, maar
of dit effecten heeft op populatieniveau is nog niet bekend.
Dit zal worden onderzocht bij het Near Shore Windpark.

Hieruit zal blijken of er bij een grote toename van het aan-
tal windturbineparken wezenlijke effecten op de vogels van
de Kustzee verwacht kunnen worden. Zowel platforms als
windturbines  hebben mogelijk ook een positief effect
(refugium) voor vis- en bodemfauna, omdat rondom plat-
forms en windturbines geen ander gebruik mag plaatsvin-
den.

Bij zandwinning, schelpenwinning, baggeren, baggerstort
en onderwatersuppleties kan lokaal sterfte van bodemfauna
optreden. Over de ecologische effecten van zandsuppleties
op lange termijn is nog weinig bekend. Eventuele uitstra-
lingseffecten treden vooral op bij baggerstort, omdat slib
zich (in tegenstelling tot zand) over een groter gebied ver-
spreidt.
De ecologische effecten die voortkomen uit de strandrecre-
atie zijn op het strand zelf aanzienlijk, maar in zee worden
deze beperkt tot marginaal geacht. De effecten van kabels
en leidingen treden vooral op in de aanlegfase en/of bij ver-
wijdering en zijn marginaal. De effecten van waterveront-
reiniging zijn in deze studie niet meegenomen omdat deze
moeilijk met gebiedsgericht beleid te sturen zijn. Wèl is de
Kustzee van deze gebieden het zwaarst belast met verontrei-
nigende stoffen, mede als gevolg van uitstroom van rivieren
en kanalen.

11Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het NCP



12Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het NCP



1.1 Kader en doel

In dit rapport worden voorstellen gedaan voor de begren-
zing van gebieden met bijzondere ecologische waarden op
het Nederlandse Continentale Plat (NCP). In de Nota
Ruimte3 zijn vijf gebieden op de Noordzee reeds indicatief
aangeduid als zodanig. Deze vijf gebieden zijn: de
Doggersbank, de Centrale Oestergronden, de Klaverbank,
het Friese Front en de Kustzee.
Het doel van dit rapport is om een nader uitgewerkte
begrenzing en onderbouwing te geven voor deze indicatief
aangegeven gebieden. Het RIKZ en Alterra hebben met
medewerking van het RIVO en NIOZ deze rapportage
opgesteld in opdracht van het Directoraat Generaal Water
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Directie
Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.

Na vaststelling van de grenzen zullen deze worden veran-
kerd in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN
2015)4. Het beschermingsregime uit de Nota Ruimte wordt
daarmee van kracht voor de nieuw begrensde gebieden:
“Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de
nabijheid van deze ecologisch waardevolle gebieden, die signi-
ficante gevolgen kunnen hebben voor de te behouden kenmer-
ken en natuurwaarden in deze gebieden zijn niet toegestaan,
tenzij er geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van rede-
nen van groot openbaar belang”. Dit uitgangskader is verge-
lijkbaar met het afwegingskader in artikel 6 van de
Habitatrichtlijn.

Naast voorstellen voor begrenzing geeft dit rapport tevens
een indicatie van de gebruiksfuncties op het NCP en de
impact die deze functies hebben op de te beschermen
natuurwaarden van de voorgestelde gebieden.

1 Inleiding
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Figuur 1.1: PKB-kaart 10 uit de Nota Ruimte3



1.2 Werkwijze

Dit rapport bevat een analyse van de beschikbare belang-
rijkste (recente) literatuur, aangevuld met gesprekken met
experts. Resultaten van tabellen zijn tussentijds getoetst in
workshops en daarna zo nodig aangepast.

Voor Hoofdstuk 3 “Natuurwaarden” is gebruik gemaakt van
gegevens van RIKZ, Alterra, NIOZ en RIVO. De natuur-
waarden van de diverse gebieden zijn gebaseerd op de ver-
spreiding en de rijkdom van benthos, vissen, vogels en zee-
zoogdieren. Daarnaast is nagegaan in hoeverre de soorten
en de typen habitats die in de Vogel- en Habitatrichtlijn en
OSPAR genoemd worden, aanleiding zijn tot het aanwijzen
van bepaalde gebieden met een beschermde status. Over de
voorstellen voor begrenzing van gebieden met bijzondere
ecologische waarden heeft overleg plaatsgevonden met de
aangrenzende landen en, waar relevant, is bij de begren-
zingsvoorstellen hiermee rekening gehouden.

Voor het onderdeel “gebruik en impact” is gebruik gemaakt
van de Noordzee-atlas (2004)5. Via een literatuurstudie en
een beperkte consultatie van de verschillende departemen-
ten is nadere informatie verkregen over het gebruik en de
toekomstige ontwikkelingen in de gebieden. Bronnen voor
de beschrijving van de te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen in het gebruik van de Noordzee zijn:
● Beleidsnota’s: Nota Ruimte (windenergie, diverse ande-

re functies), Tweede Structuurschema Militaire
Terreinen6 (militaire activiteiten), Regionaal
Ontgrondingenplan Noordzee 27 (zandwinning);

● Overige rapportages: (i) Olie- en gaswinning:
“Verwachte activiteiten in voorgestelde beschermde
gebieden Continentaal Plat” (tot 2015 en 2050): door
TNO-NITG in opdracht van het ministerie van EZ8.(ii)
Recreatie: Waterverkenningen 2002, door RIZA/RIKZ9,
(iii) Kansenkaart windenergie (vervaardigd t.b.v. IBN
2015).

● Mondelinge mededelingen vanuit DGG (scheepvaart),
Directie Noordzee (zand- en schelpenwinning) en
RIKZ (kustsuppleties).

Voor de analyse van de impact van het gebruik op de ecolo-
gische waarden is een beperkte literatuurstudie uitgevoerd.
De resultaten zijn door middel van expertjudgement tijdens
een aantal workshops uitgewerkt tot de tabellen in Bijlage 2.

1.3 Kanttekeningen bij dit rapport

● Gezien het korte tijdsbestek is het onderzoek uitge-
voerd op basis van bestaande informatie.

● De verwachte activiteiten voor olie- en gaswinning zijn
door TNO-NITG berekend op basis van de gegevens
zoals die in oktober 2004 bekend waren.

● In dit rapport zijn de bestaande overeengekomen zee-
grenzen met de ons omringende landen aangehouden.
Voorzover echter geen sprake is van een overeengeko-
men grens, is uitgegaan van een equidistantielijn.

1.4 Leeswijzer 

De leeswijzer geeft aan wat er in de verschillende hoofd-
stukken wordt behandeld. Indien daar een bepaalde metho-
diek bij is gebruikt dan wordt deze aan het begin van het
betreffende hoofdstuk gegeven.

In Hoofdstuk 2 worden eerst de criteria beschreven, op
basis waarvan aanwijzing en begrenzing van een gebied met
bijzondere natuurwaarden kan plaatsvinden.
Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de natuurwaarden
van de vijf in de Nota Ruimte genoemde gebieden, en de
relatie met internationale aspecten. Er komen ook een aan-
tal nieuwe gebieden aan de orde, die, op basis van de onder-
zoeksresultaten, mogelijk ook kwalificeren als gebied met
bijzondere natuurwaarden.
Hoofdstuk 4 behandelt de gebruiksfuncties op het
Nederlands Continentaal Plat (NCP).
In Hoofdstuk 5 worden de gebieden nader beschouwd:
hierbij wordt ook de impact van verschillende gebruiks-
functies op de te beschermen waarden van de gebieden
behandeld. Tevens worden verschillende opties gegeven
(met argumentatie) voor de begrenzing van deze gebieden.
In de figuren is de voorgestelde begrenzing van de gebieden
met bijzondere ecologische waarden met een rode lijn weer-
gegeven.

Bijlage 1 bevat een kaart waarop de nieuw voorgestelde
grenzen zijn geprojecteerd op de PKB-kaart 10 uit de Nota
Ruimte. Hieruit komt duidelijk naar voren op welke punten
de nieuwe grenzen afwijken van die uit de Nota Ruimte.
Bijlage 2 bevat tabellen per gebied, waarin met kleuren een
indicatie van de impact van het gebruik op de ecologische
waarden in verschillende gradaties is aangegeven. Hieruit is
in één oogopslag te zien, welke functies in het betreffende
gebied slechts marginale en welke grotere effecten hebben
op de natuurwaarden.
Bijlage 3 bevat de coördinaten van de hoekpunten van
gebieden met bijzondere ecologische waarden.
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2.1 Toepassing van de Vogelrichtlijn en 

de Habitatrichtlijn (VHR) in de EEZ

De Europese Unie streeft naar de bescherming van zeldza-
me en bedreigde soorten en habitats binnen Europa. Als
onderdeel hiervan zijn de lidstaten van de EU verplicht tot
het aanmelden van gebieden als speciale beschermingszone
(SBZ) onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
(VHR), indien de gebieden aan een aantal ecologische crite-
ria voldoen. Door het treffen van beschermingsmaatregelen
in deze beschermde gebieden wil men bijdragen aan een
Europees netwerk van beschermde gebieden (Natura 2000).

Na het van kracht worden van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn in resp. 1979 en 1992 heeft lange tijd
onduidelijkheid bestaan over de vraag of ook mariene
gebieden onder deze richtlijnen ressorteren. De Europese
Commissie heeft, naar aanleiding van vragen in het
Europees parlement (E-3529/96, OJ C138, 5.5.97), al in
1997 aangegeven dat deze richtlijnen ook van toepassing

zijn op gebieden buiten de territoriale waterena maar de
wijze waarop dit is gebeurd heeft geleid tot onduidelijkheid.
De Europese milieuraad heeft uiteindelijk op 30 juni 2004
besloten dat de Natura 2000 gebieden voor het mariene
milieu in 2008 aangewezen moeten zijn. De lijst van gebie-
den die onder de Habitatrichtlijn in de Atlantische bioge-
ografische regio moeten worden aangemeld, is in december
2004 door de Europese Commissie vastgesteld, maar daarin
is een voorbehoud gemaakt voor vier mariene habitattypen
en vier mariene soortenb.
Op het Nederlandse deel van de Noordzee zijn, buiten de
Noordzee-kustzone ten noorden van de Waddeneilanden
en de Voordelta, vooralsnog geen gebieden aangewezen.

Recentelijk is men ook in andere landen rond de Noordzee
actief begonnen met het aanwijzen van SBZ’s buiten de 12-
mijlszone. Een dergelijke aanwijzing  kan geschieden op
basis van criteria uit de Europese richtlijnen maar ook op
basis van regionale conventies, zoals OSPAR (die o.a. van
toepassing is voor de Noordzee) en HELCOM (Oostzee).
De EU is “contracting party” aan deze conventies.

2 Selectie-criteria gebieden
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FIG. 1 - Stages in the implementation of the NATURA
2000 ecological of protected areas.

Figuur 2.1:  Criteria uit de Vogel- en Habitat-richtlijn die kunnen worden gebruikt voor de aanwijzing van gebieden en de wijze waarop 

nationale wet- en regelgeving op de geselecteerde speciale beschermings-zones kan worden toegepast. Uit: O’Brian 199810.

a  “As far as Member States have competence, it applies to the exclusive economic zones. However, the marine species and habitats 

concerned generally have their main range inside territorial waters”.
b  “Aangezien de kennis van de presentie en verspreiding van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II van de

richtlijn welke voorkomen in de mariene territoriale wateren en de onder nationale jurisdictie vallende mariene wateren buiten de territoriale

wateren nog steeds onvolledig is, kan niet worden geconcludeerd of het netwerk ten aanzien van die typen habitats en soorten volledig dan wel

onvolledig is.” (Publikatieblad EG L387 van 29.12.2004, blz. 1).



2.2 Uitwerking selectie-criteria VHR en OSPAR 

op het NCP

In de Nota Ruimte zijn er op het NCP vijf gebieden aange-
geven die op basis van de ecologische waarden bescherming
zouden moeten genieten: de Kustzee, het Friese Front, de
Centrale Oestergronden, de Klaverbank en de Doggers-
bank. Deze gebieden komen overeen met de uitkomst van
de selectie op basis van de hieronder aangegeven criteria.

Aan te wijzen of aan te melden mariene speciale bescher-
mingszones dienen in eerste instantie te worden geselecteerd
op basis van informatie over de biotische en de abiotische
waarden. Ten behoeve van de aanwijzing van gebieden waar
habitats aanwezig zijn die worden genoemd in Bijlage 1 van
de Habitatrichtlijn is voor het NCP een selectie gemaakt,
overeenkomstig de methode zoals beschreven in de (con-
cept-)nota “Guidelines Natura 2000 network in the marine
environment, Application of the Habitat and Bird Directive”.
Deze selectie is, opnieuw op basis van de richtlijnen uit de
bovengenoemde Guidelines-nota, vervolgens verfijnd met
de in het voorliggende rapport beschreven analyses, zowel
voor soorten die worden genoemd in Bijlage II van de
Habitatrichtlijn als in Bijlage I van de Vogelrichtlijn en voor
andere soorten trekvogels waarvoor een beschermingsbe-
hoefte bestaat zoals bedoeld in Artikel 4, tweede lid van de
Vogelrichtlijn. Hierbij is ook de discussie meegenomen die
is gevoerd rond de “Consultatie kustgebied”, welke onder
supervisie van het Ministerie van LNV wordt uitgevoerd
door Alterra en het Expertisecentrum LNV en die uiteinde-
lijk moet leiden tot de beoordeling van de Staat van
Instandhouding en het opstellen van landelijke doelen en
gebiedsdoelen van bovenbedoelde mariene habitats en
soorten in Nederland. In tegenstelling tot het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland is in Nederland geen aanvullend
veldwerk uitgevoerd om specifieke gebieden te kunnen aan-
wijzen.

Voor de selectie van voor bescherming in aanmerking
komende gebieden op het NCP zijn de volgende VHR en
OSPAR criteria gehanteerd:

De Habitatrichtlijn (HR)

De Habitatrichtlijn (HR) beschrijft zowel te beschermen
habitats als soorten op basis waarvan gebieden als speciale
beschermingszone kunnen worden aangewezen:

Permanent door zeewater overstroomde zandbanken
(Habitattype 1110)
De oorspronkelijke definitie, zoals geformuleerd in de EU
Interpretation Manual, is door de JNCC11 voor de situatie
in het Verenigd Koninkrijk naar eigen inzichten nader inge-
vuld. “Zand” wordt gedefinieerd als sediment met een kor-

relgrootte van 0,0625 – 2 mm, waardoor de hele range van
zeer fijn tot zeer grof zand tot “zand” wordt gerekend.
Tegelijk wordt aangegeven dat de diepte van het onder-
scheiden gebied “predominantly” minder dan 20 m is, maar
dat ook geulen en omringende gebieden van meer dan 20 m
diep tot het habitattype kunnen worden gerekend. Om
praktische redenen wordt de diepte bepaald ten opzichte
van Chart Datum, een maat die vrijwel overeenkomt met
Lowest Astronomical Tide. Het habitattype omvat, volgens
de Britse visie, zowel solitair oprijzende banken, die aan alle
zijden door dieper water worden omgeven, als horizontale
en geleidelijk aflopende vlakten. Tot de kenmerkende soor-
ten van dit habitattype worden gerekend Zwarte Zee-eend,
Parelduiker, Roodkeelduiker en Groot Zeegras.

In Duitsland is tot 2002 een definitie gehanteerd die in
grote lijnen overeenkwam met de omschrijving uit de
Interpretation Manual. Ook in de Duitse interpretatie
wordt de gehele range aangeduid tussen fijn zandig en zeer
grofkorrelig zandig sediment, maar de 20 m dieptelijn
wordt niet genoemd. In deze omschrijving wordt ook
gesproken over overgangen tussen habitattype 1110 en
habitattype 1140  “Bij eb droogvallende slikwadden en
zandplaten”, waarbij de gemiddelde laagwaterlijn als de
grens tussen beide habitattypen wordt beschouwd
(www.bfn.de/03/030301_lebensraumtyp.htm). Habitattype
1110 is uiteindelijk nader omschreven als oprijzende zand-
banken met een korrelgrootte van >64 µm die aan alle zij-
den worden omgeven door hellingen van meestal >0,5°,
maar in sommige gevallen > 0,1°, waarbij ook nu geen
minimale diepte wordt aangegeven. Benadrukt wordt dat
een dergelijke bank als een zelfstandige structuur
(“eigenständige Struktur”) herkenbaar is en dus aan alle zij-
den door lager gelegen gebieden omgeven is12.

In de door het Habitat Comité ingestelde Marine Expert
Group is gedurende de afgelopen jaren intensief gesproken
over de adequate definitie van een zandbank. De definitieve
afronding van deze discussie heeft nog niet plaatsgevonden.
De laatste versie van de concept-definitie (van 18 maart
2005) van Habitattype 1110 luidt:
“Sandbanks are elevated, elongated, rounded or irregular
topographic features, permanently submerged and predo-
minantly surrounded by deeper water. They consist mainly
of sandy sediments, but larger grain sizes, including boul-
ders and cobbles, or smaller grain sizes including mud, may
also be present on a sandbank. Banks where sandy sedi-
ments occur in a layer over hard substrata are classed as
sandbanks if the associated biota are dependent on the sand
rather than on the underlying hard substrata”. In een toe-
lichting wordt opgemerkt dat “Slightly covered by sea water
all the time” betekent dat de waterdiepte boven een zand-
bank zelden meer dan 20 m onder Chart Datum bedraagt.
Een kwalificerende zandbank kan echter ook op grotere
diepte liggen dan de genoemde 20 m. Dergelijke lager gele-
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gen gebieden maken vaak deel uit van een grotere ecologi-
sche eenheid, waarbij er een sterke samenhang aanwezig is
tussen hoger en lager gelegen gebieden. Zandbanken en de
lager gelegen gebieden die daaraan grenzen, kunnen een
grensoverschrijdend karakter hebben (zoals de
Doggersbank).
Ecosysteemkenmerken hebben een belangrijke rol in de uit-
eindelijke omschrijving van het type. Habitattype 1110
wordt omschreven als over het algemeen schaars begroeide
gebieden. Tot de kenmerkende bodembewonende soorten
behoren verschillende soorten polychaete wormen, kreeft-
achtigen, zee-anemonen, zich in de bodem ingravende
schelpdieren (o.a. Spisula sp.), stekelhuidigen
(Echinocyamus pusillus en Asterias rubens) en enkele vis-
soorten (Ammodytes spp., Callionymus spp., Pomatoschistus
spp., Echiichtys vipera, Pleuronectus platessa en Limanda
limanda).

Riffen (Habitattype 1170)
Riffen zijn volgens de Interpretation Manual gedefinieërd
als “zich permanent onder water bevindende of bij laag
water droog vallende rotsen of door dieren opgebouwde
harde substraten die vanaf de zeebodem oprijzen, die zich
tot in het litoraal kunnen uitstrekken en waarop een onon-
derbroken zonering van gemeenschappen bestaande uit
planten en dieren aanwezig is”. In de definitie zoals deze is
opgesteld door de Marine Expert Group, worden formaties
van vast gesteente of kalksteen, grote keien en kleinere keien
(“generally > 64 mm in diameter”) tot dit habitattype gere-
kend evenals formaties van organismen die “biogenic con-
cretions” vormen. Hiertoe behoren Serpula vermicularis,
Sabellaria spinulosa en Sabellaria aveolata, Lophelia pertusa,
Mytilus edulis en Modiolus modiolus13. Duitsland kent een
vergelijkbare benadering. Naast echte rotsformaties worden
ook formaties van stenen van >6 cm tot dit habitattype
gerekend. Vaak zijn deze stenen voorzien van een specifieke
fauna. Ook formaties van biogene oorsprong, zoals mossel-
banken en Sabellaria-formaties, worden tot habitattype
1170 gerekend, zowel wanneer ze droogvallen tijdens laag
water als wanneer ze permanent onder water staan
(www.bfn.de/03/030301_lebensraumtyp.htm).
In de uitwerking van de definitie van habitattype 1170,
zoals die door de Marine Expert Group wordt gegeven,
wordt een nadere uitwerking gegeven van het begrip “bio-
genic concretions”. Hiertoe worden samengeklonterde
structuren van dierlijke oorsprong gerekend en biogene for-
maties die op vaste voorwerpen een korst hebben gevormd,
inclusief koraalachtige structuren en mosselbanken, zowel
bestaande uit dood materiaal als uit levende dieren.
Belangrijk uitgangspunt is dat deze structuren een substraat
voor epibiotische soorten bieden, waaronder verschillende
soorten roodwieren, bruinwieren en groenwieren. Een rif
wordt geacht topografisch anders te zijn dan de omringen-
de zeebodem: vaak wordt gesproken van “arise from the sea
floor”. Riffen kunnen voorkomen in het sublitoraal (dat wil

zeggen permanent met water bedekt) maar kunnen zich
vanuit het sublitoraal uitstrekken tot in het intergetijdege-
bied.

Permanent onder water staande structuren gevormd door
weglekkende gassen (Habitattype 1180)
Dit habitattype wordt volgens de huidige criteria omschre-
ven als “spectaculaire” onder water aanwezige, recht
omhoog rijzende pijpen van zandsteen en carbonaat die
gevormd zijn onder invloed van microbiologische proces-
sen als gevolg van het lekken van gas uit de bodem, meestal
methaangas. In deze gebieden kunnen zich ook niet-specta-
culaire lekgaten bevinden waarin alleen zo nu en dan gas
naar boven komt.

Relevante soorten
Relevante soorten die zijn genoemd voor het aanwijzen van
speciale beschermingszones (Bijlage 2 HR):
Zeezoogdieren: Grijze zeehond, Gewone zeehond,
Tuimelaar, Bruinvis.
Vissen: Rivierprik, Zeeprik, Elft, Fint, Steur.
De steur is prioritair, dat wil zeggen dat die soort, die echter
niet meer op het NCP voorkomt, speciale bescherming
behoeft.

De Vogelrichtlijn (VR)

In de Vogelrichtlijn (VR) kunnen gebieden worden aange-
wezen op basis van het voorkomen van soorten die voorko-
men op Bijlage 1 van de VR en andere trekvogels zoals
bedoeld in artikel 4, tweede lid van de Vogelrichtlijn.

Relevant voor de Noordzee zijn de volgende soorten van
Bijlage I VR: Parelduiker, Roodkeelduiker, IJsduiker,
Kuifduiker, Stormvogeltje, Vaal Stormvogeltje, Vale
Pijlstormvogel, Dwergmeeuw, Grote Stern, Visdief, Noordse
Stern, Dwergstern en Zwarte Stern.

Daarnaast kunnen gebieden worden aangewezen op basis
van het “geregeld voorkomen” van andere soorten trekvo-
gels welke aanwezig zijn in concentraties waarbij meer dan
1% van een biogeografische populatie aanwezig is. Welke
soorten dit zijn is uitgezocht in een achtergronddocument
bij deze studie, op basis van gegevens van het RIKZ en de
European Seabirds At Sea (ESAS) database14.

Op basis van de huidige criteria, zoals geformuleerd in de
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, deel 115, en zoals gehan-
teerd in de Aanwijzingsbeschikking van de
Noordzeekustzone benoorden de Waddeneilanden en die
van de Voordelta, dient aanwijzing te geschieden op soorts-
niveau en niet op zeevogel-gemeenschapsniveau.

In de aanwijzingsbeschikking van de Noordzeekustzone
benoorden de Waddeneilanden16 en die van de Voordelta17

17Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het NCP



zijn Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw niet opgenomen
als kwalificerende soorten. In de door Leopold et al. (in
prep) uitgevoerde analyse is dit wel gebeurd, omdat in ver-
schillende kustgebieden meer dan 1% van de biogeografi-
sche populatie van de Kleine Mantelmeeuw voorkomt; en
voorts omdat dit (naast Nederlandse broedvogels) voor een
deel doortrekkers uit kustgebieden elders in noordwest
Europa en IJsland betreft. In de wintermaanden zijn tien-
duizenden in Scandinavië broedende Zilvermeeuwen in de
Nederlandse kustwateren aanwezig. Ook deze soort dient,
op basis hiervan, als kwalificerende trekvogel te worden
beschouwd.

OSPAR

De globale criteria voor aanwijzing van een “Marine
Protected Area” (MPA) in het kader van OSPAR zijn ver-
woord in een Annex A en Annex B. Annex A verwoordt de
ecologische criteria, Annex B beschrijft welke overwegingen
dienen te worden gevolgd wanneer een prioriterings-afwe-
ging dient te worden gemaakt. Hierbij spelen andere argu-
menten een rol dan die welke worden gevolgd bij de aanwij-
zing van SBZ in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn.
Zo kan een aanwijzing van een MPA in het kader van
OSPAR een hogere prioriteit hebben wanneer er voor een
bepaald gebied een groter draagvlak bij stakeholders bestaat
dan elders. De in OSPAR Annex A genoemde criteria zijn:
1. Het voorkomen van bedreigde of afnemende soorten

en habitats/biotopen
2. Belangrijke soorten en habitats/biotopen
3. Ecologisch belang

● In het gebied is een groot gedeelte van een bepaald 
habitattype of van een biogeografische populatie 
aanwezig

● Het betreft belangrijke voedselgebieden, broed-
gebieden, ruigebieden, overwinteringsgebieden of
rustgebieden

● Het betreft belangrijke opgroeigebieden, gebieden 
waar met name jonge dieren voorkomen en
paaigebieden

● Het gebied wordt gekenmerkt door een hoge 
productiviteit van een soort of verschijnsel

4. Hoge natuurlijke biologische diversiteit
5. Representativiteit
6. Gevoeligheid
7. Natuurlijkheid.

Aan te wijzen gebieden moeten aan meerdere van deze cri-
teria voldoen, maar niet noodzakelijkerwijs aan alle.
Gestreefd wordt naar een ecologisch coherent netwerk van
goed beheerde MPA’s.

2.3 Gebiedsbegrenzing

Bij het vaststellen van de begrenzing van gebieden is er van
uitgegaan dat rechte lijnen, met goed gedefinieërde hoek-
punten, het beste te hanteren zijn voor het toekomstig
beleid en het handhaven daarvan. Daarom heben alle gebie-
den rechte begrenzingen gekregen. Een uitzondering is het
gebied Kustzee; hier vormt de doorgetrokken 20 m diepte-
lijn een goede grens voor met name vogelwaarden en de
diversiteit aan vissoorten. Bij de begrenzing is rekening
gehouden met de ligging van de voor de te beschermen
habitats kwalificerende abiotische kenmerken, zoals diepte
en sedimentsamenstelling; daarnaast ook met de in hoofd-
stuk 3 aangegeven gebieden met hoge natuurwaarden. Voor
het vaststellen van de grenzen zijn in twee expert-works-
hops alle kaarten waarop de genoemde specifieke abiotische
kenmerken (kwalificerende habitats) en hoge natuurwaar-
den (aanwezigheid van kwalificerende soorten, hoge diver-
siteit) zijn weergegeven, naast en over elkaar gelegd. Op
basis hiervan is in gezamenlijk overleg overeenstemming
bereikt. Per geselecteerd zeegebied zijn deze begrenzingen
in Hoofdstuk 5 nader onderbouwd en uitgewerkt.

In dit rapport is als landwaartse grens van de Kustzee aan-
genomen de hoogwater-springtij-lijn, het accent ligt daarbij
op het zeegedeelte en niet op het intergetijden-gebied.

In dit rapport is rekening gehouden met de bestaande over-
eengekomen zeegrenzen met de omringende landen.
Voorzover er echter geen sprake is van een overeengekomen
grens is uitgegaan van een equidistantielijn.

2.4 Aansluiting bij Duitsland en het Verenigd

Koninkrijk

Hoewel de Europese Commissie accepteert dat lidstaten,
ten behoeve van de aanwijzing van speciale beschermings-
zones, afwijkende criteria hanteren, wordt een beleid nage-
streefd van zoveel mogelijk uniformiteit. Zeker in het geval
van gebieden die reiken tot aan de grens van het NCP dient
gestreefd te worden naar aansluiting bij de voorstellen van
de buurlanden. Duitsland heeft in mei 2004 haar gebieden
bij de EU aangemeld. Hierbij heeft men alle zandbanken,
ongeacht de diepte van de top, aangemeld en gaat men voor
riffen uit van gebieden met losliggende stenen  > 6 cm met
daarop een specifieke begroeiing. De coördinaten van de
Duitse gebieden op de Doggersbank en bij de Borkumse
Stenen zijn daarom mede gebruikt bij het bepalen van de
grenzen van de voorgestelde gebieden op het NCP.
Het Verenigd Koninkrijk heeft tot nu toe geen voorstellen
gedaan voor het speciaal beschermen van gebieden met los-
liggende stenen.
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3.1 Introductie

De Noordzee herbergt een groot aantal natuurwaarden in
de vorm van specifieke habitats en het op bepaalde plaatsen
in grote aantallen voorkomen van bodemdieren, vissen,
vogels en zeezoogdieren. In dit hoofdstuk worden de gebie-
den met bijzondere ecologische waarden nader geanaly-
seerd en in kaart gebracht.
Naast de habitattypen uit bovengenoemde Habitatrichtlijn
zijn ook de natuurwaarden voor de afzonderlijke soortgroe-
pen in kaart gebracht. Voor bodemdieren, vissen en vogels
zijn er voldoende data om specifieke gebieden met een ver-
hoogde biodiversiteit of verhoogde waarde aan te geven.
Voor zeezoogdieren kan vooralsnog alleen een globale
beschrijving worden gegeven.
In dit hoofdstuk is dit per soortgroep nader uitgewerkt.
In de figuren zijn ter oriëntatie de uit dit project (hoofdstuk
5) naar voren gekomen contouren van de in de Nota
Ruimte genoemde vijf aandachtsgebieden Doggersbank,
Klaverbank, Oestergronden, Friese Front en Kustzee, opge-
nomen.

3.2 Abiotische habitatkenmerken

Uitgaande van de sediment-karakteristieken, de diepte en
de morfologie is nagegaan welke gebieden op het NCP kwa-
lificeren in het kader van de Habitatrichtlijn.
Als voor het habitattype ondiepe zandbanken (habitattype
1110) de criteria worden gehanteerd van een top niet dieper
dan 20 m en aflopend naar alle kanten totdat de helling
minder dan 0,1° bedraagt, dan kwalificeren de Doggersbank
(met een ondiepte van circa 15 m op het Engelse Continen-
tale Plat) en een aantal banken voor de Zeeuwse kust zich
als zandbank. Ook de eigenlijke Kustzee valt hieronder, hoe-
wel die natuurlijk maar naar één kant afloopt.
Als voor het habitattype rif (habitattype 1170; stony reef)
het criterium geldt dat er een aanzienlijk aantal stenen lig-
gen > 6 cm en met een voor steengebieden specifieke
begroeiing, dan voldoet het grindgebied bij de Klaverbank
aan dit criterium. Ook bij Texel heeft vroeger een dergelijk
stenengebied gelegen (zie Figuur 3.1), maar door bevissing
en zandverplaatsingen zijn hier dermate weinig stenen
overgebleven dat niet langer van een kwalificerend habitat
sprake lijkt te zijn.

3 Natuurwaarden 
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Figuur 3.1: 

Sedimenttypen op het NCP die van belang zijn als karakteristiek voor habitattypen uit de Habitatrichtlijn. Met name de Doggersbank en de

Klaverbank kwalificeren als respectievelijk zandbank en rif. Het centrale gebied met een verhoogd slibgehalte, o.a. Friese Front en Oestergron-

den, wordt ook gekenmerkt door een rijke bodemfauna, maar vooralsnog zijn slibgebieden niet in de Habitatrichtlijn opgenomen.

(Data: TNO-NITG, RWS, Alterra).



In Figuur 3.1 zijn de verschillende bodemtypes die van
belang zijn voor de habitatkeuzen aangegeven. Ook is voor
de Kustzee de –20 m lijn t.o.v. laag-laag-water-spring aange-
geven. Figuur 3.2 geeft een driedimensionale weergave van
de Noordzee waarop de zandbanken en diepere delen dui-
delijk zijn te onderscheiden.

Figuur 3.2: 

Driedimensionale weergave, met versterkt hoogteverschil, van de

Nederlandse Noordzeebodem. Linksboven de Doggersbank die als

ondiepe zandbank kwalificeert als habitattype 1110. Er liggen ook

vele zandbanken voor de Hollandse kust, maar met uitzondering van

een aantal banken bij Zeeland liggen hun toppen dieper dan 20 m en

kwalificeren zij niet. (Data: TNO-NITG, RWS, Alterra).

Volgens de Habitatrichtlijn vallen “Submariene structuren
gemaakt door weglekkende gassen” als habitattype 1180
onder deze richtlijn. Uit onderzoek van TNO-NITG (Cees
Laban, pers.comm.) blijkt dat zich in het noorden van het
NCP op zijn minst één pockmark en een groot aantal gas-
ontsnappingen of gasfonteinen bevinden, met name in de
F3, F6 en B13 blokken (zie Figuur 3.3).

Een pockmark is een plek waar in het verleden een grote
gasontsnapping een duidelijke krater in het sediment heeft
achtergelaten. In het A11 vak bevindt zich zo’n krater met
een diameter van meer dan 100 m en in het centrum nog
een kleine krater waaruit nog steeds gas ontsnapt.
Bij een gasontsnapping, of gasfontein, lekt voordurend gas
uit het sediment. Dit komt op een groot aantal plaatsen in
het F3 en F6 blok voor en op sidescan sonar opnamen is te
zien dat hier tot 20 m hoge gaspluimen vanuit de bodem in
het water opborrelen. Voor een verdere beschrijving zie
Laban (1999)18. Het ontsnappende methaan kan een bij-
zondere microflora voeden die op zijn beurt aanleiding kan
zijn tot de vorming van kalkzandsteen formaties. Het zijn
met name deze formaties die in de Habitatrichtlijn worden
genoemd als te beschermen structuur.

Tot nu toe is niet bekend of zich op het NCP ook van derge-
lijke submariene structuren bevinden, zoals bijvoorbeeld in
het Kattegat worden gevonden. Verder onderzoek zal moe-
ten uitwijzen wat de status van flora en fauna bij deze ont-
snappingen precies is, en of dit aanleiding tot bescherming
vanuit de HR kan zijn. De Pockmark bevindt zich binnen
het Doggersbankgebied en zou als onderdeel daarvan speci-
fieke bescherming kunnen krijgen indien blijkt dat hier
structuren aanwezig zijn.
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Figuur 3.3: 

Het voorkomen van een pockmark en gasontsnappingen, of gas-

fonteinen, in het noordelijk deel van het NCP (Bron: C. Laban,

TNO-NITG).



Figuur 3.4: 

Gebieden op het NCP met een verhoogde bodemdieren-diversiteit. (naar Lavaleye, 2000)18.
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3.3 Bodemdieren

Het NIOZ heeft zoveel mogelijk benthos-data bij elkaar
gebracht om gebieden met karakteristieke macrobenthos
gemeenschappen van het NCP aan te geven en te beschrij-
ven. Een eerste aanzet hiertoe was al gegeven in een eerder
verschenen rapport dat in het kader van het project
“Ecosysteemdoelen Noordzee” was uitgevoerd19. Mede op
grond van dit laatste rapport werden 5 gebieden in de Nota
Ruimte genoemd, waarvoor een zekere beschermde status
t.o.v. nieuwe menselijke activiteiten wenselijk wordt geacht,
namelijk de Kustzee, Friese Front, Centrale Oestergronden,
Klaverbank en Doggersbank. Ten behoeve van dit huidige
project zijn zowel de onderbouwing van de bijzonderheid
van deze gebieden als een preciezere geografische begren-
zing nader uitgewerkt.
Naast gegevens van 100 stations van het BIOMON project
over de jaren 1995-2002 werden nog 490 extra stations uit
het MILZON project (1987-1993) en uit een ongepubli-
ceerde data set van de Doggersbank (NIOZ, R. Heyman)
gebruikt.

Voor het bepalen van de bijzonderheid van gebieden werd
dezelfde methode gebruikt als geformuleerd in Lavaleye
(2000)20. Bij deze methode wordt van ieder station van vier
verschillende criteria een gemiddelde over de monsterjaren
berekend  Deze criteria zijn de volgende:
1. Hill0 biodiversiteits-index (aantal soorten per opper-

vlak)
2. Shannon-Wiener biodiversiteits-index
3. Simpsons biodiversiteits-index
4. Aantal zeldzame soorten

De waardes voor de vier verschillende criteria werden ver-
volgens in 10 klassen ingedeeld. Deze verschillende klassen
kregen punten toebedeeld van 0 tot 11, naar gelang van de
hoogte of bijzonderheid van de klasse. De som van deze
punten van alle vier criteria per station geeft uiteindelijk
een objectief getal (K-waarde) van de bijzondere waarde
van het macrobenthos. De gebieden met een totale waarde
boven de 28 zijn vervolgens aangemerkt als gebieden met
een hoge natuurwaarde. Op deze manier konden vijf gebie-
den op het NCP geselecteerd worden, die wat betreft het
macrobenthos bijzonder genoemd kunnen worden. Deze
gebieden komen grotendeels overeen met de gebieden die
in de Nota Ruimte (2004) genoemd worden. Dit zijn de
Doggersbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front,
de Klaverbank en de Kustzee.
Het centrale en oostelijke deel van het Friese Front heeft
een hoge biodiversiteit, terwijl de zuidwestelijke hoek zich
onderscheidt door een bijzondere samenstelling van de
lokale fauna. De Klaverbank wordt hier aangewezen mede
op grond van ander onderzoek21, waarvan de data gebruikt
zijn om de biodiversiteit op de Klaverbank te berekenen.
Hier wordt ervoor gepleit om ook dat deel van de Botney

Cut dat de Klaverbank doorsnijdt  (de diepe geul tussen de
beide grindgebieden), bij de Klaverbank op te nemen,
omdat hier ook hogere natuurwaarden worden gevonden
(zie Figuur 3.4).
Er werd nog één ander belangrijk gebied op het NCP
gevonden, nl. de stations vlakbij het Borkumer Rif die ook
hoog scoren. Ten opzichte van Lavaleye (2000) kan nu op
grond van een groter aantal stations de omvang van de vijf
bijzondere macrofauna-gebieden preciezer worden aange-
geven. De Kustzee bleek eerder op grond van de vier criteria
niet in aanmerking te komen om als bijzonder te worden
aangewezen, maar door het veel grotere aantal stations in de
kuststrook is dat nu wel het geval, voornamelijk op basis
van de hoge dichtheden en biomassa van de macrofauna
(Spisula en Ensis) voor de Hollandse kust en bij
Schiermonnikoog (Figuur 3.4).

In OSPAR documenten wordt de Noordkromp genoemd
als een te beschermen soort. Gebruik makend van door het
NIOZ verzamelde data is berekend welke gebieden op het
NCP van belang zijn voor deze soort (Figuur 3.5). Met
name het Friese Front en een gebied ten noordoosten daar-
van blijken relatief grote concentraties Noordkrompen te
bevatten. Indien het Friese Front, zoals in Figuur 3.5 is aan-
gegeven, zo volledig mogelijk tegen Noordkromp beschadi-
gende activiteiten wordt beschermd, lijkt dat een adequate
maatregel om op het NCP de Noordkromp-populatie in
stand te houden.

3.4 Vissen

Het RIVO heeft onderzocht in welke mate beschermde
gebieden binnen het NCP  van betekenis kunnen zijn voor
visgemeenschappen. Als leidraad hiervoor zijn de in de
Nota Ruimte reeds aanmerkte vijf gebieden gebruikt:
Kustzee, Friese Front, Centrale Oestergronden, Klaverbank
en Doggersbank. Data zijn afkomstig van vier routinemati-
ge bestandsopnamen die worden uitgevoerd in de Noordzee
en wel de International Bottom Trawl Survey (IBTS, sinds
1965), de Beam Trawl Survey (BTS, sinds 1985), de Sole Net
Survey (SNS, sinds 1969) en de Demersal Fish Survey (DFS,
sinds 1969). Voor een uitgebreide bespreking van de resul-
taten wordt verwezen naar het rapport van ter Hofstede et
al. (2004)23.Uit een clusteranalyse is gebleken dat er binnen
het NCP geen sprake is van duidelijke gemeenschappen van
vis, waardoor verdere analyses noodzakelijkerwijs op soort-
niveau zijn uitgevoerd. Er is onderzocht of de verspreiding
van vissoorten binnen het NCP gerelateerd kan worden aan
de vijf aangemerkte beschermde gebieden, alsmede aan spe-
cifieke habitattypen op basis van sedimenttype en bodem-
diepte. Deze analyses waren tweeledig.
1. Gericht op doelsoorten uit het natuurbeleid waarbij

gekeken werd naar de aan-/afwezigheid van deze soor-
ten in trekken binnen de aangemerkte beschermde
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gebieden en onderscheiden habitattypen. Data waren
afkomstig uit alle vier genoemde bestandsopnamen.

2. Gericht op algemene soorten (>100 positieve trekken
per survey) waarbij de verspreiding van vangstgemid-
delden over het NCP gerelateerd werd aan de aange-
merkte beschermde gebieden en de onderscheiden
habitattypen. Data waren afkomstig uit de surveys die
het gehele NCP bestrijken (IBTS en BTS), de beide
andere surveys (DFS en SNS) zijn buiten beschouwing
gelaten omdat deze zich beperken tot het kustgebied.

Bescherming van de vijf aangemerkte waardevolle gebieden
heeft naar verwachting een positief effect op de populaties
van een aantal vissoorten op het NCP. Dit geldt voor de
doelsoorten Ansjovis, Botervis, Koornaarvis, Puitaal, Slak-
dolf, Spiering, Stekelrog en Vijfdradige Meun, en voor de
algemene soorten Bot, Grauwe Poon, Lange Schar en Vier-
dradige Meun. Het betreft vooral kustgebonden soorten.

De Kustzee komt uit de analyses naar voren als gebied dat
significant bescherming kan bieden aan vis. Voor de overige
gebieden is vooralsnog niet duidelijk of zij kunnen bijdra-
gen aan de bescherming van doelsoorten en/of algemene
vissoorten, omdat zij, wat vissoorten betreft, geen duidelijk
verschil vertonen met hun omgeving (Figuur 3.6).

Er worden eveneens relaties tussen individuele vissoorten
met habitattypen gevonden, maar de betrouwbaarheid van
de resultaten wordt beperkt door artefacten op soortniveau,
en zeker ook doordat het onderzochte gebied louter het
NCP bestrijkt en er geen rekening werd gehouden met de
natuurlijke verspreidingsgrenzen van de vissoorten.

De verspreiding van de soortenrijkdom van vis binnen het
NCP wordt beknopt beschouwd door GIS-interpolatie van
het aantal waargenomen vissoorten per trek en een geogra-
fische weergave hiervan. Hierbij zijn wederom alleen data
gebruikt van de surveys die het gehele NCP bestrijken (BTS
en IBTS). Uit de BTS data kan een geleidelijke overgang
afgelezen worden gaande van hoge naar lage soortenrijk-
dom naarmate er verder uit de kust gevist wordt. Dit indi-
ceert dat hoge soortenrijkdom binnen het NCP vooral
betrekking heeft op de Kustzee. In de IBTS-data wordt
daarentegen een vrij homogene verspreiding van soorten-
rijkdom binnen het NCP waargenomen zonder opvallende
gradiënten. Opvallend is dat in beide surveys weinig vis-
soorten per trek worden waargenomen in het noorden van
het NCP, ter hoogte van de Doggersbank. Echter, relaties
tussen soortenrijkdom vis en  beschermde gebieden (alsme-
de habitattypen) zijn niet statistisch getoetst. De conclusies
met betrekking tot de verdeling van soortenrijkdom vis
binnen het NCP zijn gebaseerd op visuele interpretatie van
de verspreidingskaarten.

Er wordt geconcludeerd dat onderzoek naar de relatie tus-
sen de verspreiding van vis en aan te duiden beschermde
gebieden zich niet zou mogen beperken tot louter het NCP,
omdat op deze wijze geen rekening wordt gehouden met
grensoverschrijdende (natuurlijke) verspreidingsgebieden
van vissoorten. Daarnaast dienen de analyses per soort
apart tot in detail te worden uitgevoerd, waarbij alle moge-
lijke valkuilen bij de interpretatie zorgvuldig bekeken moe-
ten worden. De gepresenteerde resultaten dienen voorzich-
tig geïnterpreteerd te worden, en gedetailleerd onderzoek is
noodzakelijk alvorens krachtige conclusies getrokken kun-
nen worden.
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3.5 Vogels

Inleiding

Op het NCP komen enkele tientallen soorten zeevogels
voor, in wisselende aantallen en verspreidingpatronen door
het jaar heen. Deze vogels zijn meer dan tien jaar lang op
zee geïnventariseerd, per vliegtuig (RIKZ) en per schip
(European Seabirds At Sea Database, kortweg ESAS). Op
grond van beide datasets zijn voor 5x5 km blokken vogel-
dichtheden berekend per twee-maandelijkse periode.
Hiermee is onderzocht in hoeverre de potentieël te bescher-
men gebieden zich kunnen kwalificeren onder de Vogel-
richtlijn. Daartoe zijn twee verschillende criteria gebruikt:
1. Het klassieke (Ramsar) criterium voor concentratiege-

bieden. Hiertoe werd per potentieël te beschermen
gebied berekend of er regelmatig meer dan 1% van de
totale Europese populatie van een vogelsoort verblijft,
of regelmatig meer dan 20.000 individuen.

2. Verder is in tweede instantie gekeken naar de totale
“vogelwaarde” per 5x5 km blok. Deze parameter schetst
het voorkomen van alle verschillende soorten samen

(rekening houdend met diverse weegfactoren). Dit
geeft de mogelijkheid om in één oogopslag te bezien,
welke gebieden in meer algemene zin belangrijk zijn
voor zeevogels24.

De Kustzee

De Kustzee is gedurende het hele jaar van zeer groot belang
voor zeevogels. In de winter verblijven hier grote groepen
Zwarte Zee-eenden (tot ruim 100.000 vogels) en
Eidereenden (tot ruim 50.000 in jaren met voedselschaarste
op de Waddenzee). De belangrijkste concentratiegebieden
(welke reeds grotendeels beschermd zijn binnen de
Vogelrichtlijn) voor deze eenden liggen benoorden de
Waddeneilanden en voor de Noord-Hollandse kust benoor-
den Bergen aan Zee (Figuur 3.7). Maar ook in de Voordelta
zijn regelmatig concentraties van Zwarte Zee-eenden
gevonden. De ster voor de Hollandse kust geeft de plek aan
waar een grote groep Zwarte Zee-eenden is waargenomen
in de strenge winter van 1987. Dit zou een aanwijzing kun-
nen zijn dat dit gebied onder bijzondere omstandigheden
kan fungeren als uitwijkgebied.
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Verdeling van de soortenrijkdom vis binnen het NCP op basis van trekgegevens afkomstig uit de IBTS-survey (1977-2002) (links) en 

BTS-survey (1985-2003) (rechts) Bron: RIVO.



In voorjaar en zomer (de broedperiode) is de hele Kustzee
zeer belangrijk als foerageergebied voor Kleine Mantel- en
Zilvermeeuwen, Grote Sterns en Visdieven. In de trektijd
(najaar en voorjaar) verblijven bovendien zeer grote aantal-
len zeevogels tijdelijk in het gebied, die er “onderweg naar
elders” ook kunnen foerageren. Hierdoor kan op sommige
momenten meer dan 1% van de hele populatie
Dwergmeeuwen voor de Hollandse kust verblijven en trek-
ken aanzienlijke aantallen van Kleine en Grote Jagers door
deze zone25. De al onder de Vogelrichtlijn aangewezen
gebieden zijn ook van belang voor Roodkeelduikers (Figuur
3.8). In de winter en het voorjaar kunnen (schattingen op
basis van diverse bronnen) tot enige duizenden exemplaren
in de Nederlandse Kustzee voorkomen. Voorts fungeert de

Kustzee tijdens strenge winters soms ook als uitwijkgebied
voor grote aantallen Futen en andere watervogels.

Van de soorten die specifiek in Bijlage I van de VR worden
genoemd, komen de Roodkeelduiker, Parelduiker, IJsduiker,
Kuifduiker, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern en Zwarte
Stern binnen het NCP (vrijwel) uitsluitend in de Kustzee
voor, terwijl het Stormvogeltje, het Vale Stormvogeltje en de
Vale Pijlstormvogel de Kustzee als trekbaan in de herfst
gebruiken.

Offshore wateren

Binnen de offshore wateren is het Friese Front één van de
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Figuur 3.7: 

Plaatsen in de Nederlandse Noordzee waar tussen 1987 en 2003 grote groepen Zwarte Zee-eenden zijn

waargenomen.



belangrijkste gebieden. In de late zomer en het najaar zijn
vooral Grote Jager (1%-norm) en Zeekoet(>20 000 vogels)
van belang. Bij de Zeekoeten betreft het hier een bijzondere
functie tijdens een belangrijk deel van de levenscyclus van
de populatie: ruiende ouders trekken met hun nog niet
vliegvlugge jongen van Groot Brittannië naar het Friese
Front. Deze jonge vogels zijn bijzonder kwetsbaar voor bij-
voorbeeld olievlekken en kunnen ook minder snel migreren
naar andere gebieden.
De andere gebieden: Doggersbank, Klaverbank en Centrale
Oestergronden, voldoen voor geen enkele vogelsoort aan
het 1%-criterium. Wel kunnen op de Doggersbank en in de
Centrale Oestergronden op sommige momenten meer dan
20.000 Noordse Stormvogels voorkomen. Dit is echter

bezien op de schaal van de gehele Noordzee geen opvallend
fenomeen en daarmee minder beschermenswaardig. Rond
de Bruine Bank komen op sommige momenten (vnl. in de
winter) relatief hoge aantallen Grote Mantelmeeuwen,
Zilvermeeuwen, Zeekoeten en Alken voor. Geen van deze
soorten overschrijdt echter de 1%-norm of een aantal van
>20.000 vogels.

Van de soorten die specifiek in Bijlage I van de VR worden
genoemd, komen Roodkeel- en Parelduikers, alsmede Grote
en Noordse Sterns in de offshore zone van het NCP voor,
dat wil zeggen vrijwel uitsluitend in het voorjaar (April) en
vooral in een zone van hooguit 25 km breed die direct aan-
sluit bij de Kustzee. Verder offshore komen incidenteel
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Figuur 3.9: 

Jaargemiddelde vogelwaarden op het NCP zoals berekend uit de gecombineerde RIKZ-ESAS dataset uit de periode 1991 t/m 2002.
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Stormvogels en Vale Stormvogels voor, maar nooit in noe-
menswaardige dichtheden.

Totale vogelwaarden

De vogelwaardenkaart (som van voorkomen/belang voor
alle soorten tezamen; Figuur 3.9) toont de Kustzee als het
belangrijkste aaneengesloten vogelgebied binnen het NCP.
Het gebied van de Zeeuwse Banken, direct zeewaarts gele-
gen van de Voordelta, sluit hier goed bij aan (al voldoet het
voor geen enkele individuele soort aan de selectie-criteria).
Evenzo worden clusters van relatief hoge vogelwaarden
gevonden op het Friese Front en in het gebied van de
Klaverbank/Botney Cut (dat zich niet kwalificeert voor
individuele soorten). Als voorbeeld-kaarten zijn nog toege-
voegd de vogelwaarden-kaarten voor winter (Feb/Mar) en
najaar (Okt/Nov)(Figuur 3.10). De linker kaart laat zien dat
in de winter de noordelijke helft van het NCP vrijwel “leeg”
is, terwijl de zuidelijke helft vrijwel overal hoge vogelwaar-
den laat zien. Op de rechter kaart is het relatief hoge belang
van de gebieden Friese Front en Klaverbank goed te zien.

3.6 Zeezoogdieren

Gewone Zeehond

Bij het aanwijzen van gebieden met een bijzondere waarde
voor zeehonden doet zich een probleem voor. De Gewone
Zeehond laat zich vooral zien op zijn ligplaats; in
Nederland in de Waddenzee of in het Deltagebied. Wanneer
de dieren in het water zijn worden ze zelden waargenomen.
Als gevolg hiervan is de bescherming van de dieren tot nu
toe vooral op de ligplaatsen gericht. Vooralsnog is dit
terecht, in de gevoelige zoog- en verhaarperiode zijn de die-
ren erg afhankelijk van deze ligplaatsen; jongen kunnen
alleen aan land worden gezoogd, het droogliggen blijkt
belangrijk te zijn voor de verharing.
Relatief recent (jaren ’90) zijn er satellietzenders ontwikkeld
die klein genoeg zijn om ook voor onderzoek aan de
Gewone Zeehond te gebruiken. De zeehonden bleken zich
niet te beperken tot de tientallen kilometers rondom hun
ligplaats maar zij trekken soms meer dan 200 km de zee op
en naar ligplaatsen die meer dan 300 km verderop zijn.
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Figuur 3.10: 

Berekende vogelwaarden voor de maanden februari-maart (links) en oktober-november (rechts). De waarden zijn berekend uit een combinatie

van RIKZ en ESAS gegevens uit de periode 1991 t/m 2002. De verspreiding in februari-maart wordt waarschijnlijk mede beïnvloed door de vis-

serij (discards).



Sinds 1997 zijn er in Nederland 43 dieren gevolgd met satel-
lietzenders. Met de huidige techniek, waarbij de zender in
het haar wordt geplakt, kan een individu maximaal 6 maan-
den gevolgd worden, omdat de zender dan afvalt.
Naast de grote range van de zeehondentrek is de belangrijk-
ste conclusie uit deze onderzoeken dat de dieren zeer indi-
vidualistisch zijn; ondanks het gerichte trekgedrag van de
dieren werden in geen enkel geval twee zeehonden samen in
zee gelokaliseerd. Door de grote individuele variatie, en het
ontbreken van voldoende data in het belangrijkste foera-
geerseizoen (het najaar) is het moeilijk om de belangrijke
foerageergebieden in de Noordzee te identificeren.

Een eerste  verspreidingsmodel is inmiddels gemaakt
(Figuur 3.11). Het blijkt dat het potentiële habitat van de

gewone zeehond het gehele NCP bestrijkt, maar omdat de
dieren samenkomen op de zandbanken in de Waddenzee en
het Deltagebied, is de potentiële concentratie zeehonden in
die kustgebieden hoog. Dit maakt de Kustzee bij de
Waddenzee en de Delta tot belangrijke zeehondgebieden.
Omdat zowel de Kustzee bij de Waddeneilanden als die bij
de Delta al zijn aangewezen als Habitatrichtlijn-gebied, en
dit overeenkomt met het belangrijkste aanwezigheidsgebied
van zeehonden, lijkt uitbreiding van Habitatrichtlijn-gebie-
den in open zee ten behoeve van zeehonden nu niet nood-
zakelijk.
Daarbij moet echter wel aangetekend worden dat verdere
analyse waarschijnlijk de hier gebruikte hypothese dat de
dieren zich volledig homogeen over de rest van het gebied
verspreiden, zal verwerpen; mogelijk zullen hieruit “hot-
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Berekende kans op de aanwezigheid van een zeehond per 4 km2. Data gebaseerd op het zwemgedrag van

zeven met satellietzenders uitgeruste zeehonden
.



spots” voor de zeehonden in de Noordzee blijken. Hierbij
wordt verwacht dat een samenspel van verstorings-, geo-
grafische -, fysische -, en chemische factoren kan worden
geïdentificeerd, die de keuze van de zeehonden bepaalt voor
een foerageerplek. Mogelijk zullen in de toekomst bescher-
mende maatregelen voor deze “hotspots” noodzakelijk zijn.

Grijze Zeehond

De Grijze Zeehond heeft vrij recentelijk de Nederlandse
wateren weer gekoloniseerd. Tot in de Middeleeuwen kwa-
men de dieren voor in de Waddenzee maar hier zijn zij
waarschijnlijk door jacht uitgeroeid. Sinds 1980 groeit de
kolonie Grijze Zeehonden, die gebruik maakt van ligplaat-
sen in het westelijk wad, exponentiëel: in 2003 werden 1100

dieren geteld. En ook in het Deltagebied worden nu regel-
matig Grijze Zeehonden aangetroffen. Er is in Nederland
nog geen onderzoek gedaan naar het habitatgebruik van
deze dieren, maar aannemelijk is dat ze, evenals hun soort-
genoten in Schotland, nog grotere afstanden kunnen over-
bruggen om te foerageren dan de Gewone Zeehond (>200
km). Ook voor deze soort zal men in de Noordzee rekening
moeten houden met nog nader te identificeren hotspots die
Grijze Zeehonden opzoeken.

Bruinvis

Van alle walvisachtigen die in de Noordzee voorkomen, is
de Bruinvis de meest talrijke. Dit geldt ook voor het NCP. In
de eerste helft van de vorige eeuw was deze soort een gewo-
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Locaties waar vanuit het vliegtuig tijdens de twee-maandelijkse RIKZ zeevogeltellingen Bruinvissen 
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ne verschijning langs de kust, maar vanaf de jaren ’50 zette
zich een daling in presentie in, die uiteindelijk in de jaren
’70 en ’80 uitmondde in een bijna-afwezigheid. In de jaren
’90 maakt de soort echter een sterke come-back, waarbij de
aantallen (nog) steeds toenemen en ook een steeds groter
gebied wordt bezet26. Bruinvissen zijn zeer moeilijk goed te
tellen op zee, maar lijken het meest talrijk in een brede band
die over het centrale deel van het NCP loopt (Figuur 3.12).
In de Kustzee, waar ook veel vanaf schepen is waargeno-
men, zijn ook veel Bruinvissen gezien. Waarnemingen vanaf
de kust (Nederlandse Zeevogelgroep) laten zien dat de
Bruinvis niet alleen steeds frequenter wordt waargenomen
(Figuur 3.13), maar zich daarbij ook steeds verder zuid-
waarts verspreidt. In de Zuidelijke Bocht was de soort tot
voor kort schaars, maar recente tellingen hebben voor de
kust van Noord-Holland ook hoge dichtheden laten zien,
vooral in de winter en het voorjaar. Ook de RIKZ vliegtuig-
tellingen laten de hoogste presentie zien in winter en voor-
jaar. Nu kunnen nog geen speciale beschermingszones voor
de soort in Nederland worden aangewezen omdat de aan-
tallen Bruinvissen thans weer sterk toenemen in de
Nederlandse wateren en nog niet goed duidelijk is of er
belangrijke, vaste concentratiegebieden op het NCP zijn.

Andere walvisachtigen

Van alle andere walvisachtigen die wel eens in Nederlandse
wateren zijn waargenomen (dan wel levend of dood op
onze kusten zijn aangespoeld) is de Witsnuitdolfijn de
meest frequent voorkomende soort28. Het zwaartepunt van
verspreiding ligt echter buiten de Nederlandse wateren,
vooral in de noordwestelijke Noordzee. Vanuit dit gebied
dringen soms groepen door in Nederlandse wateren, moge-
lijk meestal via de “Outer Silver Pit”, een diepe geul die ten
zuidwesten van de Doggersbank loopt en die uitkomt in het
Klaverbank / Botney Cut gebied. Het voorkomen van de
soort op het NCP is onregelmatig en er zijn geen speciale,
beschermingswaardige gebieden aan te wijzen voor deze
soort in Nederland.
De Tuimelaar kwam in de eerste helft van de 20e eeuw voor
in de Kustzee bij Den Helder en in het Marsdiep. Hier
bevond zich in de jaren ’30 een groep van circa 40 dieren,
die echter verdween met het afsluiten van de Zuiderzee.
Tegenwoordig komen in de Noordzee nog slechts circa 130
Tuimelaars voor, in noordoost Schotse wateren. In
Frankrijk, Wales en Ierland leven ook nog enkele honder-
den dieren in de kustwateren. Opmerkelijk was daarom het
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plotseling opduiken van tientallen (mogelijk tot 100 stuks)
Tuimelaars bij Den Helder in augustus en september
200429. Of dit een incident is of dat (nakomelingen van) de
Nederlandse Tuimelaars bezig zijn hun voormalige leefge-
bied aan de westelijke ingang van de Waddenzee te heront-
dekken is vooralsnog onduidelijk. Het gebied is in potentie
belangrijk, maar er is nog onvoldoende grond om het als
speciale beschermingszone voor deze (Habitatrichtlijn)
soort aan te merken.

3.7 Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat alle in de Nota Ruimte
genoemde gebieden bijzondere ecologische waarden her-
bergen. Bij de gehanteerde definities vallen de
Doggersbank, de Klaverbank en de Kustzee onder de
Habitatrichtlijn-criteria; de Kustzee en het Friese Front val-
len onder de Vogelrichtlijn-criteria. In alle gebieden, inclu-
sief de Oestergronden, werd een hoge diversiteit van
bodemdieren aangetroffen, hetgeen één van de OSPAR cri-
teria is. Daarbij blijkt het Friese Front een hoge concentratie
Noordkrompen te herbergen.
Voor vissen heeft de Kustzee de hoogste biodiversiteit; deze
wordt verder naar zee lager. En voor zover ze op het NCP
voorkomen worden de specifiek in de Habitatrichtlijn
genoemde vissoorten vrijwel uitsluitend in de Kustzee

gevonden. De gegevens over de visverspreiding geven nu
geen aanleiding tot het aanwijzen van andere speciale gebie-
den. Van de verspreiding van zeezoogdieren is, met uitzon-
dering van de Kustzee, onvoldoende bekend om aan te kun-
nen geven of er nog additionele gebieden onder het voor
deze dieren geldende habitat-criterium vallen. Voor deze, in
de bijlage van de Habitatrichtlijn opgenomen soorten, geldt
wel overal een generiek beschermingsregime.

Er zijn voldoende gegevens over het voorkomen van
bepaalde habitats en de verspreiding van bodemdieren en
vogels om de grenzen van de gebieden met verhoogde eco-
logische waarden vast te leggen. In Hoofdstuk 5 wordt dit
verder uitgewerkt.
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4.1 Werkwijze

In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen van men-
selijk gebruik van de Noordzee (op basis van de Noordzee-
atlas, 200430; LNV-onderzoeksprogramma 41831; IBN
201532) gepresenteerd. In de literatuur is gekeken welke vor-
men van gebruik er zijn op de Noordzee. Vanuit beleidsno-
tities is vervolgens informatie verkregen over de ontwikke-
lingen in het gebruik naar de toekomst (2015). Ten slotte is
gekeken in hoeverre het gebruik invloed heeft op de te
beschermen natuurwaarden van een gebied. Doel van dit
laatste is niet om een diepgaand impactoverzicht te geven,
maar om in kaart te brengen waar, op hoofdlijnen, de span-
ningsvelden tussen natuur- en gebruikersfuncties liggen.
Deze studie is derhalve niet uitputtend geweest.

4.2 Visserij

Huidig gebruik

Het NCP wordt intensief bevist door met name boomkor-
kotters (voornamelijk gericht op platvissoorten als tong en
schol) en vriestrawlers (voornamelijk gericht op pelagische
vissoorten als haring en makreel). Binnen de 12-mijlszone
en binnen de zgn. Scholboxa (ten noorden van de
Waddeneilanden en in de Duitse Bocht) mogen uitsluitend
vissersschepen met een motorvermogen kleiner dan 300 pk
vissen34. Deze schepen (zgn. Eurokotters) vissen in de kust-
zone voornamelijk op tong, schol en garnalen. Daarnaast
wordt er, met name in de Voordelta, door schelpdiervissers
gevist op schelpdieren als de Halfgeknotte Strandschelp
(Spisula subtruncata) en de Amerikaanse Zwaardschede
(Ensis directus)35.
De grootste visserij-inspanning door de Nederlandse vloot
vindt plaats in het zuidelijke deel van het NCP, waartoe de
Kustzee, het Friese Front en de Klaverbank behoren. Ook
op de Oestergronden is er activiteit. Op de Doggersbank is
de visserij-inspanning relatief laag.

Toekomstige ontwikkelingen

De zeevisserij wordt in hoofdzaak geregeld vanuit de EU,
door middel van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid36.
De EU streeft naar een duurzame visserij. De toekomstige
ontwikkelingen worden in principe afgestemd op de afne-
mende commerciële visbestanden. De doelstelling is onder
andere om dit te bereiken door quoteringsregelingen en
door de vlootcapaciteit in overeenstemming te brengen met
een duurzaam gebruik van de visbestanden. De EU stimu-
leert ook innoverend onderzoek op het gebied van selectief
en milieuvriendelijk vistuig en van duurzame aquacultuurb.

Effecten van het gebruik 

De belangrijkste effecten van de visserij zijn het wegvangen
van vis en (met name bij de boomkorvisserij) het beroeren
van de zeebodem, waardoor bodemdieren sterven37. De vis-
serij heeft nadelige effecten op de populatieopbouw van de
totale visgemeenschap in de Noordzee. Visserij  is gericht op
de grotere en commercieël interessante vissoorten, maar de
hoeveelheid zogenaamde discards (ondermaatse en niet-
marktbare vis, die weer -dood- in zee wordt geworpen) is
aanzienlijk. Het paaibestand en de aanwas van jonge dieren
is hierdoor sterk afgenomen. De veranderingen in de vis-
populatie in de Noordzee hebben mogelijk effecten op de
gehele voedselketen van het Noordzee-ecosysteem, maar de
kennis hierover is onvoldoende om concrete uitspraken te
doen.
Door de boomkorvisserij wordt ook een aanzienlijk deel
van de gemeenschap van bodemdieren weggevangen of
beschadigd. Zo bedraagt de directe sterfte van schelpdieren
in het tracé van een boomkor tussen de 12 en 84%. De
sterfte van wormen is aanzienlijk lager (1 tot 14%)38.
Regelmatige bevissing van een gebied leidt tot een verande-
ring in de soortensamenstelling van de bodemdieren. Ruim
de helft (55%) van het NCP wordt meer dan één maal per
jaar bevist en slechts 14% minder dan één keer in de vier
jaar39. Een ander effect van (met name de trawl- en kieuw-
net)visserij is de bijvangst van zeezoogdieren.
Daarnaast zijn er effecten op het ecosysteem als gevolg van
het overboord gooien van discards (wat veel vogels aan-
trekt) en de effecten op sedimenthuishouding (vertroebe-
ling en sedimentatie).

4.3 Scheepvaart 

Huidig gebruik

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld.
Jaarlijks vinden op het NCP ongeveer 260 000 scheepsbe-
wegingen plaats40. De intensieve verkeersstromen op de
Noordzee worden in goede banen geleid door middel van
verkeersscheidings-stelsels. De belangrijkste routes liggen
op korte afstand buiten de 12-mijlszone, maar ook verder
offshore, ter hoogte van het Friese Front. Daarnaast zijn er
naar de belangrijke zeehavens ook nog speciale aanlooprou-
tes (diepwaterroutes) vastgelegd, met naastliggende anker-
gebieden. Het totale routestelsel omvat een oppervlak van
ongeveer 2400 km2 (4% van het NCP)41.
Van het totale scheepvaartverkeer is circa 52% routegebon-
den en 48% niet-routegebonden. Het routegebonden
scheepvaartverkeer bestaat uit 50% vrachtvaart, 25% tan-
kers, 14% bulkschepen en 10% containerschepen. Van de
niet-routegebonden schepen is 20% werkvaart, 60% vis-
sersschepen en 20% recreatievaart42.

4 Gebruik op de Noordzee
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Figuur 4.1a: 

Visserij-intensiteit van de Nederlandse boomkorschepen met een motorvermogen < 300 pk. 33
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Toekomstige ontwikkelingen

Er wordt geen noemenswaardige verandering in de hoeveel-
heid goederenvervoer op het NCP verwacht. Wel is er ener-
zijds een tendens naar steeds grotere schepen, maar ander-
zijds wordt het zogenaamde short sea shipping (als alterna-
tief voor wegvervoer) gestimuleerd.

Effecten van het gebruik

Met de toename van het aantal grotere schepen neemt de
kans op grotere calamiteiten toe (bijvoorbeeld met olietan-
kers of chemicaliënschepen). Ook door operationele lozin-
gen komt olie in het mariene milieu terecht. Op het NCP
wordt door de scheepvaart 5 000 tot 13 000 ton olie per jaar
geloosd, waarvan het grootste deel illegaal. Olievervuiling
heeft effect op o.a. de vogelpopulaties. Het percentage met
olie besmeurde vogels op de Nederlandse kust is de laatste
decennia afgenomen maar is, in vergelijking met dat in de
omringende Noordzee-landen, nog steeds hoog.
De gebruikte brandstoffen zijn allerminst schoon en dragen
bij aan de luchtvervuiling, die voor een deel via de atmosfe-
rische depositie weer in het water terechtkomt. Vanuit aan-
groeiwerende verf op schepen is veel TBT (Tributyltin) en
koper in het mariene milieu terechtgekomen. TBT kan lei-
den tot zogenaamde imposex bij weekdieren als de
Purperslak en de Wulk. De toepassing van TBT is sinds
2003 door de EU verboden, een verbod op de aanwezigheid
van TBT op scheepshuiden gaat in 2008 in.

Met ballastwater dat door schepen in havens elders wordt
ingenomen en hier wordt geloosd, worden uitheemse orga-
nismen in de Nederlandse wateren geïntroduceerd.
Hieronder kunnen zich toxische of potentieël toxische fyto-
planktonsoorten bevinden of organismen die het ecosys-
teem uit balans kunnen brengen. Het is berekend dat
gemiddeld eens per 4.1 jaar een nieuwe soort in de
Nederlandse wateren wordt geïntroduceerd via
ballastwater43.
Het geluid dat schepen maken tijdens het varen, maar ook
enkel de aanwezigheid van schepen kan leiden tot versto-
ring van vogels en zeezoogdieren. Over de effecten van
onderwatergeluid is weinig bekend, maar experts denken
dat deze gering zijn.
Er komt een aanzienlijke hoeveelheid afval van schepen in
zee terecht. Van de hoeveelheid zwerfvuil op stranden is
46% afkomstig van zee (onder meer  piepschuim, pallets,
viskratten, touwen, netten, plastic en metalen containers,
lampen, werkhandschoenen e.d.44). Onderzoek heeft uitge-
wezen dat 96% van de Noordse Stormvogels plastics in de
maag heeft.

4.4 Militaire activiteiten

Huidig gebruik

Een oppervlak van 4200 km2 (ruim 7%) van het NCP
wordt gebruikt voor militaire doeleinden45. Dit areaal is
onder te verdelen in gebieden voor schietoefeningen, gebie-
den voor vliegoefeningen, gebieden voor oefeningen met
mijnen en (voormalige) munitiestortplaatsen. Deze gebie-
den worden – wanneer er geen oefeningen plaatsvinden –
zo mogelijk ook door visserij en (niet-routegebonden)
scheepvaart gebruikt.
Vanwege het algehele verbod op het dumpen van munitie
in de Noordzee wordt al geruime tijd geen gebruik meer
gemaakt van de dumpgebieden. De oude voorraden liggen
er echter nog steeds46.

Toekomstige ontwikkelingen

Defensie zal binnenkort twee schietterreinen nabij Den
Helder (van waaruit op zee geschoten wordt) sluiten. De
onveilige zeegedeelten blijven vrijwel even groot vanwege
de overlapping met te handhaven schietterreinen. Het is
niet te verwachten dat er in de nabije toekomst verder veel
veranderingen zullen plaatsvinden in het gebruik van de
militaire gebieden op het NCP door defensie47. In verband
met de toenemende ruimtedruk op de Noordzee wordt er
steeds meer gekeken naar combinaties van oefengebieden
met andere functies (bijvoorbeeld zandwinning).

Effecten van het gebruik

Bij schietoefeningen komen munitieresten in zee terecht.
Munitie bestaat voornamelijk uit (zware) metalen, maar de
samenstelling verschilt per soort munitie. De meest voorko-
mende stoffen zijn koper, lood, aluminium, staal, magnesi-
um, chroom, molybdeen, kalium en vanadium. De totale
belasting is echter gering en munitieresten schieten door-
gaans door de eerste laag van de bodem heen waardoor
schadelijke stoffen langzaam vrijkomen en de effecten
slechts zeer lokaal en tijdelijk zijn48.
Naast de chemische belasting kunnen schietoefeningen ook
tot verstoring door lawaaioverlast leiden. Ook laagvliegende
vliegtuigen en helikopters kunnen tot akoestische versto-
ring leiden. Laagvliegende helikopters (vliegend op hoogten
tussen 30 – 300 m) kunnen foeragerende vogels verstoren49.
Tenslotte is er weinig bekend van de mate van verstoring
onder water door vliegtuigen en helikopters, maar aangeno-
men wordt dat dit effect gering is.
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4.5 Recreatie en toerisme

Huidig gebruik

De Noordzeekust is een aantrekkelijk recreatiegebied voor
strandbezoek, watersport en de sportvisserij. Op de
Noordzee zelf vindt ook watersport (zeil- en motorboot-
vaart) plaats. Toerisme en recreatie vinden plaats op zo’n
1750 km2 van de Nederlandse kustzone; dit komt overeen
met 3 % van het NCP50. De Noordzeekust en vooral het
strand, is in bezoekersaantallen gemeten het belangrijkste
recreatiegebied van ons land. Het aantal dagrecreanten dat
de Nederlandse Noordzeekust bezoekt bedraagt circa 8.3
miljoen per jaar. Naast deze dagrecreanten vinden er circa
7.5 miljoen overnachtingen plaats in de Noordzee badplaat-
sen51. Door sportvissers wordt er in de Noordzee gevist
vanaf de kant (strand en zeedijk) en met boten. Zeil- en
motorbootvaart vindt voornamelijk in de kustzone plaats,
maar er worden ook oversteken naar Engeland gemaakt.

Toekomstige ontwikkelingen

Wat betreft strandgebruik en sportvisserij worden er geen
grote veranderingen verwacht52.
De watersportsector constateert een groei van de recreatie-
vaart langs de kust en naar Engeland. Er bestaat een zekere
behoefte aan uitbreiding van het aantal jachthavens langs
de Hollandse kust (o.a. initiatieven in Katwijk, Hoek van
Holland en Petten).

Effecten van het gebruik

Strandrecreatie: Recreatie leidt tot verstoring; de stranden
van het vasteland van Noord- en  Zuid-Holland zijn daar-
door niet meer geschikt voor zeehonden en kustbroedvo-
gels. Recreanten produceren afval waarin dieren verstrikt
kunnen raken of dat ze kunnen opeten. Van het afval dat op
stranden wordt gevonden is 15% afkomstig van recreanten
en 1% wordt gestort vanaf land. De recreanten laten vooral
plastic voedselverpakkingen en papier achter. Mechanisch
strandonderhoud heeft wellicht op lange termijn een nega-
tief effect op de bodemfauna.

Sportvisserij: Sportvissers kunnen een aanzienlijke hoeveel-
heid vis uit de kustzone onttrekken. Ook gaan werplood en
nylon vislijn regelmatig verloren in het water; dieren kun-
nen in vislijnen verstrikt raken.

4.6 Windenergie

Huidig gebruik

In het kader van de zgn. Kyoto-doelstellingen voor duurza-
me energie streeft Nederland naar een opwekkingsvermo-
gen van 6000 MW in 2020 d.m.v. windturbineparken op de
Noordzee. Realisatie van deze windturbineparken tot een
totaal vermogen van 6000 MW in de EEZ geschiedt om
“dwingende redenen van groot openbaar belang”53. Het
hiervoor benodigd oppervlak zeegebied bedraagt ca 1000
km2. Het beleid is om deze windturbineparken buiten de
12-mijlszone te realiseren, op het Near Shore Windpark na.
Er zijn op dit ogenblik nog geen grootschalige windturbi-
neparken in het Nederlandse deel van de Noordzee opera-
tioneel. Wel zijn er vergunningen verleend voor twee wind-
parken: het zgn. Near Shore Windpark (NSW, 8 mijl uit de
kust bij Egmond)54 en het zgn. Q7 park buiten de 12-mijls-
zone55. Verwacht wordt, dat de bouw in 2006 zal beginnen.
Samen beslaan deze parken, inclusief hun veiligheidszones,
een gebied van ca. 50 km2.

Toekomstige ontwikkelingen

Ingevolge het beleid om in de periode tot 2020 te streven
naar een opwekkingsvermogen van 6000 MW in windtur-
bineparken in de Nederlandse EEZ, wordt vanaf 2005 een
toename verwacht van het aantal aanvragen. Bij de huidige
stand van de techniek betekent dit een ruimtebehoefte van
in totaal ongeveer 1000 km2. Hiervoor is de zone direkt bui-
ten de 12-mijlszone voor de Hollandse kust het meest aan-
trekkelijk i.v.m. diepte en nabijheid van de aanlandings-
punten Beverwijk en Maasvlakte. In zgn. uitsluitingsgebie-
den (o.m. veiligheidszones rond pijpleidingen, scheepvaart-
routes, zandwingebieden en defensie-restrictiegebieden) zal
vestiging van windturbineparken niet worden toegestaan.
Of de doorgroei tot 6000 MW in 2020 mogelijk is hangt
onder andere af van de investeringsbereidheid van markt-
partijen, van de mate waarin de noodzakelijke kostendaling
wordt bereikt en van de ecologische inpasbaarheid.

Effecten van het gebruik

Tijdens de voorbereidings- en aanlegfase van windturbi-
neparken kan verstoring ontstaan als gevolg van seismisch
onderzoek, het heien van palen en het transport- en werk-
verkeer. Daarnaast kan er vertroebeling optreden door de
opwerveling van bodemmateriaal. Deze effecten op het eco-
systeem zijn gering en van korte duur56.
Draaiende windturbines kunnen fysieke schade toebrengen
aan vogels. Vliegende vogels kunnen met de rotor of de
mast van de windturbine in aanraking komen en gewond
raken of sterven57+58. Naast deze directe sterfte kunnen
windturbineparken leiden tot barrièrewerking (trekvogels
kunnen hun vliegroute verleggen) en verstoring (door de
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aanwezigheid van (draaiende) windturbines)59.
De pijlers, maar ook de stortsteen die rond de pijlers wordt
gestort, vormen een geschikt substraat voor sessiele (vastzit-
tende) planten en dieren. Daarnaast zal er rond een wind-
turbinepark een veiligheidszone van 500 m worden inge-
steld, waar andere functies als scheepvaart en visserij wor-
den uitgesloten. Hierdoor ontstaat een beschermd leefge-
bied binnen het windturbinepark, dat mogelijk kan gaan
fungeren als refugium voor vis en bodemdieren en wellicht
ook voor vogels60.

4.7 Olie en gas

Huidig gebruik

De Noordzee telt thans ongeveer 130 productielocaties. Op
10 hiervan wordt olie gewonnen, op een enkele olie èn gas
en op de overige alleen gas. De meeste platforms liggen op
het centrale deel van het NCP. Een relatief hoge concentra-
tie bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het Friese
Front. In de Kustzee bevinden zich enkele platforms en zeer
verspreid in de andere gebieden nog enkele.
In 2001 werd op het NCP ca 29 miljard m3 gas gewonnen
(dit is ca 40% van de totale Nederlandse produktie) en 
ca 1 miljoen m3 olie (dit is 65% van de Nederlandse pro-
duktie)61. Het geproduceerde gas en/of olie wordt middels
pijpleidingen naar land getransporteerd.

Toekomstige ontwikkelingen

De Nederlandse olie- en gasvoorraad is aan het afnemen.
Exploratie en exploitatie van nieuwe (kleine) voorkomens is
afhankelijk van de wereldprijs van olie en gas. Voor wat
betreft de in dit rapport besproken gebieden worden borin-
gen en nieuwe platforms (olie en/of gas) verwacht op het
Friese Front (resp. 10 boringen en 4 platforms) en in de
Kustzee (11 boringen en 2 platforms), en wellicht ook in de
Centrale Oestergronden, op de Klaverbank en de
Doggersbank.

Effecten van het gebruik

Een platform leidt op verschillende manieren tot verstoring
tijdens zijn levensduur van ca 20-30 jaar. In de voorberei-
dingsfase voor de bouw is er enkele weken seismisch onder-
zoek. Dit geeft enige verstoring door trillingen van explosie-
ven. In de boorfase (2-3 maanden) wordt er geluid gepro-
duceerd en zijn er lozingen van boorspoeling en boorgruis.
Tijdens de productiefase zijn er emissies naar de lucht
(CH’s, COx, NOx, SOx, VOS, roet) en naar het water (afval-
water, productiewater (vooral bij oliewinning), benzeen,
zware metalen, olie en PAK’s).
De impact van stoffen in de lucht is lokaal en vrij gering
door verdunning in de atmosfeer. De impact van stoffen in

het water is vrij gering en locaal door verdunning in de
waterkolom; dit laatste is echter wel afhankelijk van stro-
mingen (er kan dan pluimvorming optreden). Sinds 1993 is
het verboden oliehoudend boorgruis te lozen. Tijdens de
winning wordt er ook continu geluid geproduceerd door
generatoren. Over de effecten van onderwatergeluid op vis-
sen en zeezoogdieren is weinig bekend. Boven water schijnt
geluid op vogels weinig effect te hebben.
De impact van de permanente verlichting op platforms is
relatief groot, vooral op trekvogels, die gedesoriënteerd
raken62+63. Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat aanpas-
sing van de lichtkleur dit effect kan verminderen.
Ook het zgn. affakkelen bij o.m. puttesten kan schadelijk
zijn voor vogels indien dit ’s nachts of tijdens slecht zicht
gebeurt.
Het aantal incidenten (blow-outs, aanvaringen, spills, pijp-
leidingincidenten) is gering en hun impact over het alge-
meen lokaal. De bedrijfstak besteedt veel aandacht aan de
uitvoering van het milieubeleid d.m.v. inspanningsverplich-
tingen en de verwezenlijking van de Integrale
Milieutaakstelling voor de branche64.
Er is doorgaans een zone van 500 m rondom de platforms
waar overige activiteiten uit veiligheidsoverwegingen zijn
uitgesloten. Hier kan een refugium ontstaan, met name met
het oog op de visserij-impact. Daarnaast vormen de palen
van de platforms een nieuw hard substraat waarop zich
planten en dieren ontwikkelen. Per platform kan dit wel tot
1500 ton biomassa zijn.

4.8 Kabels en leidingen

Huidig gebruik

Op het NCP liggen ongeveer 2500 km pijpleidingen en ca
4000 km kabels, voornamelijk in het zuidelijk gedeelte.
Binnen de voorgestelde vijf beschermde gebieden liggen
met name in de Kustzee enkele tientallen kabels en enkele
olie- en gasleidingen; deze zijn geconcentreerd bij een vier-
tal aanlandingspunten voor kabels en bij drie (deels andere)
aanlandingspunten voor olie en gas. De andere voorgestelde
gebieden worden slechts door een enkele kabel of leiding
gekruist.

Toekomstige ontwikkelingen 

De ontwikkeling van windturbineparken in zee vergt ook
kabels voor het transport van de gewonnen energie naar het
land. Op dit moment vindt nog onderzoek plaats naar de
meest gewenste opzet van deze aanlanding (individueel of
gebundeld) in het kader van het project Connect-2 van het
Ministerie van Economische Zaken.
Naast deze “windenergie-kabels” wordt slechts een beperkte
toename van kabels en leidingen verwacht; momenteel is
sprake van (plannen voor) een elektriciteitskabel naar
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Engeland (BritNed) en een kabel tussen Noorwegen en
Callantsoog. Daarnaast zijn er plannen voor een ethyleen-
leiding, en voor een gasleiding tussen Balgzand en Bacton
(Engeland).

Effecten van het gebruik

Over het geheel genomen is de impact van kabels en leidin-
gen lokaal en marginaal negatief tijdens de aanleg. De kans
op lekkages is niet groot en de gevolgen daarvan worden
doorgaans als gering beschouwd. Tijdens de aanlegfase en
tijdens de eventuele verwijdering is er vertroebeling en
wordt de bodemfauna van het tracé beïnvloed. Tijdens het
gebruik van electriciteits- en telecomkabels worden er elec-
triciteits- en magnetische velden opgewekt. De precieze
impact hiervan is onduidelijk. Bij kathodische bescherming
komen geringe hoeveelheden Al en Zn vrij. De impact op
het milieu is gering door verdunning.

4.9 Oppervlaktedelfstoffenwinning,

baggerstort en zandsuppleties

Huidig gebruik

Op de Noordzee vindt winning van oppervlaktedelfstoffen
(zand, grind en schelpen) plaats. Daarnaast wordt er zand
en slib gestort in de daartoe aangewezen gebieden en in
suppletiegebieden ter bescherming van de kust.
Zandwinning is toegestaan in de daarvoor aangewezen zan-
dwingebieden (deze bevinden zich buiten de NAP 20 m
dieptelijn) en in de vaargeulen (Euro/Maasgeul en IJ-geul).
In de eerste gebieden wordt alleen oppervlakkig gewonnen,
niet dieper dan 2 m onder het oorspronkelijke bodemop-
pervlak. Jaarlijks wordt er circa 35 miljoen m3 zand gewon-
nen op het NCP, waarvan 20 miljoen m3 wordt gebruikt als
ophoogzand en ruim 14 miljoen m3 wordt gebruikt voor
kustverdediging (vooroeversuppletie en strandsuppletie).
Een deel van het slib uit havenbekkens en vaargeulen wordt
gestort op de daarvoor aangewezen stortlocaties. Het betreft
hier uitsluitend specie die voldoet aan de ‘Uniforme Gehalte
Toets65.
Op diverse plaatsen in de Noordzee worden (deels fossiele)
schelpen gewonnen voor gebruik als verharding en isolatie-
materiaal. Schelpenwinning is toegestaan op de daartoe
aangewezen locaties, dieper dan NAP –5m. Jaarlijks wordt
voor het Waddenzeegebied en de Zeeuwse wateren de maxi-
maal te winnen hoeveelheid schelpen opnieuw vastgesteld.
Voor de winning in de Noordzee, buiten de kustzone geldt
geen maximum66. Momenteel wordt er geen grind gewon-
nen op het NCP67.

Toekomstige ontwikkelingen 

Afgezien van grootschalige infrastructurele werken
(Maasvlakte II) wordt verwacht dat alleen bij een aantrek-
kende economie de jaarlijkse zandbehoefte groter gaat wor-
den. Voor de aanleg van Maasvlakte II is vanaf 2006 moge-
lijk in totaal ongeveer 300 miljoen m3 nodig68. Mogelijk
wordt het benodigde zand verkregen d.m.v. diepe winning
(d.w.z. dieper dan 2 m onder het oorspronkelijke bode-
moppervlak).
Er wordt een toename verwacht van de hoeveelheid beno-
digd suppletiezand als gevolg van de verschuiving van
strandsuppleties naar vooroeversuppleties, waarvoor rela-
tief meer zand nodig is.
Vanuit de Nederlandse zeehavens wordt jaarlijks een bag-
gerhoeveelheid equivalent aan 10 miljoen ton droge stof
gestort in de stortgebieden. De verwachting is dat de huidi-
ge stortlocaties voldoende van omvang zijn om de komende
jaren te voldoen aan deze behoefte.

Effecten van het gebruik

De effecten van winning van oppervlaktedelfstoffen doen
zich zowel voor in de bodem als in de waterkolom. De
belasting van het ecosysteem wordt voornamelijk veroor-
zaakt door verwijdering van het substraat inclusief de erop
of erin levende organismen, verandering van de sediment-
samenstelling, vertroebeling van het water en, bij diepe
winning, verhoogde sedimentatie en soms ook het ontstaan
van zuurstoftekort op de bodem69.
In suppletie- en stortgebieden zullen de bodemdieren door
begraving grotendeels afsterven. Zodoende hebben onder-
watersuppleties mogelijk effect op Spisula-banken. Spisula
is het hoofdvoedsel voor de Zwarte Zee-eend70.
Strandsuppleties hebben mogelijk effect op Drieteen-
strandlopers. Beide vogelsoorten zijn kwalificerende soor-
ten in het kader van de Vogelrichtlijn71. Langdurige en
grootschalige suppleties kunnen wellicht op de langere ter-
mijn een effect gaan veroorzaken door morfologische ver-
anderingen aan de brandingszone en het strand, met gevol-
gen voor de diversiteit van bodemdieren72.
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Figuur 4.4: 

Strandrecreatie vindt plaats op vrijwel alle stranden langs de hele Nederlandse kust.
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Figuur 4.5: 

Er zijn voor twee windturbineparken op het NCP vergunningen verleend: het Near Shore Windpark (NSW) binnen de 12-mijlszone en het offs-

hore park Q7 op 23 km uit de kust van IJmuiden. De lichtgekleurde gebieden geven de kansrijke locaties voor toekomstige windturbineparken

weer (Naar: Noordzee-atlas 2004 en IBN 2015).
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Figuur 4.6: 

Olie- en Gasplatforms op het NCP (Naar: Noordzee-atlas, 2004).
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Figuur 4.7: 

Kabels (electriciteit en telecom) en leidingen (olie en gas) op het NCP (Naar: Noordzee-atlas, 2004).
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Figuur 4.8: 

Delfstoffenwinning, baggerstort en zandsuppleties op het NCP (Naar: Noordzee-atlas, 2004).



5.1 Leeswijzer

In dit hoofdstuk worden de gebieden beschreven. Voor elk
gebied wordt ingegaan op de te beschermen waarden, het
huidig gebruik en de toekomstige ontwikkelingen, alsmede
de kwetsbaarheid voor gebruik. De methode die is gevolgd
bij de inventarisatie van het gebruik en bij de bepaling van
de impact van het gebruik op de ecologische waarden wordt
hieronder gegeven.
Ook worden zonodig per gebied verschillende begrenzings-
opties aangegeven met motivatie.
In figuur 5.6 worden de begrenzingen van de voorgestelde
gebieden met bijzondere ecologische waarden weergegeven.
In Bijlage 1 zijn deze geprojecteerd op de PKB-kaart 10 uit
de Nota Ruimte.
In figuur 5.7 is een overzicht te zien van de waarden van de
verschillende gebieden, de impact van het huidige gebruik
en van de te verwachten nieuwe activiteiten.

Literatuur

Er is een relatief snelle analyse gemaakt van gegevens uit
bestaande bronnen. Deze analyse was niet uitputtend, maar
wel zo dat de meest recente en belangrijkste literatuurgege-
vens gebruikt zijn. Aanvullend hierop zijn gesprekken
gevoerd met diverse experts.
Deze studie is geen uitgebreide impactstudie, maar de rich-
ting en de mate van effecten zijn hier wel uit af te leiden.

Overzichtstabel

Met behulp van deze gegevens zijn samenvattende over-
zichtstabellen gemaakt. Hierin staan: het type gebruik (bijv.
olie- en gaswinning); de activiteiten die hiermee gepaard
gaan (bijv. seismisch onderzoek, constructie platforms,

exploitatie platforms, afbreken platforms); welke belasting
deze activiteiten geven op het ecosysteem (bijv. geluidsgol-
ven, emissies naar lucht en water, vertroebeling); wat de
effecten daarvan zijn op ecosysteemkenmerken (bijv. veran-
dering substraat, verandering soortensamenstelling bodem-
fauna); wat eventueel de hersteltijd is en welke uitstraling
het effect heeft; dit alles met verwijzing naar de betreffende
literatuur. Deze overzichtstabellen zijn om technische rede-
nen niet in dit rapport opgenomen.

Impacttabel 

Deze tabel is afgeleid van de overzichtstabel met behulp van
expert judgement tijdens een aantal workshops. Zij is geba-
seerd op de formule:

Impact = belasting x omvang 

De impacttabellen zijn gemaakt per gebied (zie Bijlage 2).
De kop van elke tabel geeft beknopt weer wat de omvang
van de verschillende gebruiken is in het betreffende gebied
(bijv. veel, weinig, hoge dan wel lage intensiteit, seizoensge-
bonden). De impacttabel geeft per gebruik aan wat het
soort belasting is op kenmerken van het ecosysteem, alsme-
de de zwaarte van die belasting volgens bovenstaande for-
mule (zwaarte in 6 klassen: 4 negatief, 1 positief, 1 neu-
traal). Er zijn per gebied twee impacttabellen opgesteld:
a) op processen van het ecosysteem (bijv. verontreiniging

water, vertroebeling water, verstoring, onttrekking)
b) op soortengroepen van het ecosysteem (plankton,

bodemfauna, visfauna, etc.)
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5.2 Werkwijze  bepaling impact van gebruik

1. Literatuur

2. Overzichtstabel
Gebruik, activiteit, belasting, effect
op milieu

3. Impacttabel
Per gebied; vervolgens is per gebruik het 
type belasting en de zwaarte daarvan
weergegeven (impact in kleuren) 
op eigenschappen van het ecosysteem 

a) op processen
b) op soortengroepen

4. Tekst



Tekst

Aan de hand van de zo verkregen overzichtelijke informatie
is de tekst opgesteld.
N.b. Daar waar “relatief” wordt gebruikt, is dat in relatie tot
de overige gebieden met natuurwaarden, tenzij anders
wordt vermeld.

Kennisberging en documentatie

Al het materiaal, waaronder de genoemde tabellen, is verza-
meld in de vorm van literatuurdocumenten en is tevens op
CdRom gezet. Deze informatie is bij RIKZ en Alterra ge-
archiveerd.

5.3 De Doggersbank

Korte karakteristiek

De Doggersbank als geheel, dus inclusief het Engelse en
Duitse deel, vormt een zandbank in de definitie van de HR.
De top (op het Engelse deel) ligt op 14 m beneden laag-
laagwater-spring en is dus ondieper dan 20 m; aan alle zij-

den loopt de bank af. Op de gehele bank wordt zand aange-
troffen. Het gedeelte van de bank op het NCP heeft aan de
westzijde een verhoogde macrobenthos-diversiteit, waarbij
belangrijke natuurwaarden op de hellingen voorkomen,
met een zwaartepunt tussen de 30 en 40 m dieptelijn. Langs
de zuidgrens van de bank worden in de zomer regelmatig
fronten aangetroffen, die aanleiding kunnen zijn tot ver-
hoogde concentraties vissen en vogels.

Gemotiveerde begrenzing

Als habitat “zandbank” wordt de uiteindelijke grootte van
het te beschermen gebied bepaald door internationale
afspraken over de ondergrens van dit habitattype. Als deze
op 20 m ligt valt het op het NCP liggende deel hier niet
onder. Bij diepere ondergrenzen valt hier een in oppervlakte
toenemend gebied onder. De Duitse definitie voor zand-
bank volgend (zie hoofdstuk 2.2), kan de grens als zandge-
bied en de omtrek vanaf welke de helling meer dan 0,1°
bedraagt, duidelijk aangegeven worden. Als men wil aan-
sluiten bij het reeds door Duitsland aangemelde gebied lijkt
het logisch de door Duitsland aangegeven hoekpunten als
de oostgrens van het te beschermen gebied te nemen. In dat
geval wordt voorgesteld aan de zuidkant de definitie van
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Figuur 5.1: 

Drie alternatieven voor begrenzing van het te beschermen gebied op de Doggersbank. De middelste figuur geeft de grens aan uitgaande van de

Duitse definitie voor zandbank en rekening houdend met de verhoogde natuurwaarden tussen de 30 en 40 m dieptelijn. In de linker figuur is

uitgegaan van de 25 m dieptelijn, in de rechter figuur van de 30 m dieptelijn.



zand met een hellingshoek van meer dan 0,1° te volgen, het-
geen in de praktijk betekent dat de 40 m dieptelijn de
begrenzing bepaalt. Aan de noordkant ligt deze grens veel
minder duidelijk en (de Duitse definitie volgend) zelfs bui-
ten het NCP. Om internationaal aan te sluiten wordt voor-
gesteld om van het Duitse punt op 40 m diepte te gaan naar
de 30 m dieptelijn op de grens met de Verenigd Koninkrijk.
Met deze begrenzing voldoet het gebied aan de criteria voor
zandbanken van de Habitatrichtlijn. Als men internationaal
besluit om de diepte begrenzing ondieper te leggen, bij-
voorbeeld bij de 25 of 30 m dieptelijn, ontstaat een nieuwe
situatie. Dit zou dan leiden tot alternatieven bij respectieve-
lijk de 25 m of de 30 m dieptelijn. De alternatieven zijn
weergegeven in Figuur 5.1.

Ook bevinden zich binnen dit gebied een belangrijke gas-
pockmark en een aantal gasseeps of gasfonteinen, waarvan
nog niet duidelijk is of hier submariene structuren voorko-
men, die mogelijk ook voor extra bescherming in aanmer-
king komen. Onderzoek hiernaar is gewenst.
Door een hoge diversiteit van het benthos voldoet (een deel
van) de Doggersbank ook aan OSPAR-criteria voor
gebiedsbescherming. Ook komt op dit moment 40% van de
op het NCP resterende Stekelrogpopulatie in dit gebied
voor. De Stekelrog wordt echter niet in de HR- of OSPAR-
lijsten genoemd.
Omdat de Doggersbank zich uitstrekt over de EEZ van
meerdere landen, biedt de Doggersbank een goede kans om
tot een internationaal beschermd gebied met een behoorlij-
ke omvang te komen.

Te beschermen waarden 

Alle karakteristieken van een zandbank; biodiversiteit en
biomassa van het macrobenthos; en de Stekelrog.

Huidig gebruik

Er bevinden zich geen offshore-platforms binnen de voor-
gestelde begrenzing van de Doggersbank. Wel is er een plat-
form aan de zuidkant. Een leiding en enkele telecomkabels
doorkruisen het gebied.
Thans wordt er geen zand of schelpen gewonnen. Wel is er
een gebied waar in het verleden zand is gewonnen.
Er bevinden zich geen scheepvaartroutes op de Doggers-
bank en de intensiteit van de scheepvaart is laag. Er is alleen
wat niet-routegebonden verkeer, zoals vissersboten. Er lig-
gen relatief weinig wrakken en het aantal meldingen van
lozingen is relatief laag.
De Nederlandse boomkorvissers vissen relatief weinig op de
Doggersbank. Het is niet bekend hoeveel schepen onder
buitenlandse vlag hier actief zijn. Andere vormen van visse-
rij (zoals pelagische visserij) komen op de Doggersbank
vrijwel niet voor.

Ontwikkelingen

Er is een kans, dat in de periode tot 2015 nog een platform
geplaatst zal worden in het gebied van de Doggersbank.
Mogelijk zal er ook nog seismisch onderzoek  worden uitge-
voerd. De aanleg van een nieuwe telecomkabel is voorzien
in het gebied. Voor de overige functies worden geen wezen-
lijke nieuwe ontwikkelingen verwacht. Gezien de grote
afstand tot de kust is de Doggersbank niet erg aantrekkelijk.

Kwetsbaarheid voor gebruik

Al is de visserij-intensiteit relatief laag ten opzichte van
andere gebieden, toch heeft met name de boomkorvisserij
aanzienlijke negatieve gevolgen, door de vernietiging van de
bodemfauna, die juist op de Doggersbank zo waardevol is.
In het algemeen zijn door bevissing en omwoeling van de
zeebodem, langlevende soorten met een relatief trage
reproductiesnelheid verdwenen of sterk in aantal teruggelo-
pen. Daarnaast heeft de visserij uiteraard ook een impact op
de demersale visfauna (bodemvissen). Omdat de meeste
vissoorten zeer mobiel zijn, is het onzeker of dit locale
effecten zal hebben. Bovendien zullen de effecten per soort
verschillen.

Vanwege de relatieve rust in het gebied (geen belangrijke
scheepvaartroutes, olieplatforms enzovoorts) zijn de dieren
in dit gebied, vooral vogels en zeezoogdieren, niet gewend
aan verstoring. Relatief kleine verstoringen kunnen daar-
door meer impact hebben dan een zelfde verstoring in een
gebied als de Kustzee. Aanleg en gebruik van een platform
kan tot geluid- en lichtverstoring leiden. Ook kan de lozing
van het productiewater leiden tot verontreiniging van het
water en de zeebodem. De effecten worden echter beperkt
tot marginaal geacht. De effecten van de aanleg van een
telecomkabel zijn tijdelijk en marginaal.
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5.4 De Klaverbank

Korte karakteristiek 

De Klaverbank is het enige gebied op het NCP waar signifi-
cante hoeveelheden grind aan het oppervlak liggen en waar
ook grotere stenen met een specifieke begroeiing van o.a.
kalkroodwieren voorkomen. Het is het gebied met de hoog-
ste bodemfauna-diversiteit van het NCP. Aangetekend dient
te worden dat zich ook op het Engelse Plat grote grind- en
steenconcentraties bevinden, waarvan de natuurwaarden
waarschijnlijk nog hoger zijn. Bescherming van dit “Zuid-
Limburg van de Noordzee” verdient Nederlandse prioriteit.
Potentiëel is het gebied ook belangrijk voor de voortplan-
ting van vissen, als roggen en Haring, die harde substraten
nodig hebben. Er zijn aanwijzingen dat dit in het verleden
het geval is geweest, de huidige situatie is onbekend. Ook
zijn er aanwijzingen dat vogels en Bruinvissen soms in gro-
tere concentraties in dit gebied voorkomen, of dit echter
structureel is, is niet bekend.

Gemotiveerde begrenzing 

Het gebied met stenen en grof grind (> 6 cm), met specifie-
ke begroeiing, kwalificeert zich als “rif” volgens de Habitat-
richtlijn. Het grindgebied en de aangrenzende geul van de
Botney Cut hebben beide een verhoogde benthos-diversiteit
die voldoet aan het OSPAR-criterium. Om het grindgebied,
zoals in kaart gebracht door NITG-TNO en RWS, is een
rechtlijnige begrenzing getrokken. Voorgesteld wordt ook
de Botney Cut, met een verhoogde slibconcentratie en hoge
benthos-diversiteit aan het te beschermen gebied toe te voe-
gen. Dit leidt tot twee opties. Een optie waarbij alleen de
twee grindgebieden zelf worden beschermd, en een optie
waarbij naast de grindgebieden ook het er tussen liggende
diepere gebied wordt beschermd. Beide opties zijn weerge-
geven in Figuur 5.2.

Te beschermen waarden 

Alle ecologische waarden van het gebied met grof grind,
met name aan het oppervlak liggende stenen met hun spe-
cifieke begroeiing. Ook het ertussen liggende benthos heeft
een hoge natuurwaarde.
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Figuur 5.2: 

Twee opties voor een te beschermen gebied bij de Klaverbank. Links is aangegeven het grindgebied inclusief de Botney Cut, waar een verhoogde

benthos-diversiteit wordt gevonden. In de rechter optie worden uitsluitend beide grindgebieden beschermd.



Huidig gebruik

Aan de zuidkant van de Klaverbank bevinden zich enkele
platforms. Ook wordt de Klaverbank doorsneden door een
pijpleiding en een telefoonkabel. De Klaverbank wordt aan
de zuidrand doorsneden door een scheepvaartroute, waar-
over ook vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt. De
frequentie van het gebruik is relatief laag, maar omdat de
schepen, die gebruik maken van deze route, doorgaans
gevaarlijke stoffen vervoeren, zal het effect bij een eventuele
calamiteit groot zijn. Het aantal meldingen van lozingen is
relatief laag. Enkele helikopterroutes van en naar de offsho-
re platforms doorkruisen het gebied, maar doorgaans vlie-
gen deze op grote hoogte, waardoor verstoring minimaal zal
zijn. Er vindt geen schelpenwinning of zandwinning plaats
op de Klaverbank. Wel zijn de afgelopen 15 jaar regelmatig
plannen opgekomen om op de Klaverbank grind en/of
beton- en metselzand te winnen.

Volgens de officiële visserij-registraties wordt er op de
Klaverbank relatief weinig gevist door de Nederlandse
boomkorvisserij. Mogelijk heeft dit te maken met de lage
dichtheid van de doelsoorten en de praktische problemen
voor de vissers om in dit gebied te vissen door de aanwezig-
heid van grind en stenen. De demersale spanvissers en
bordentrawlers vissen er vooral op Kabeljauw en Wijting.

Ontwikkelingen

Er is een kleine kans, dat er een nieuw platform wordt
geplaatst op de Klaverbank. Er zijn geen uitbreidingen van
het stelsel van kabels en leidingen in het gebied bekend. Op
de Klaverbank is grind en beton- en metselzand beschik-
baar, maar op dit moment bestaat voor de winning ervan
vanuit de markt weinig belangstelling. Ook voor andere
nieuwe functies ligt dit gebied te ver uit de kust.

Kwetsbaarheid voor gebruik

Het substraat van de Klaverbank bestaat voornamelijk uit
grof materiaal (stenen en grof grind) met een specifieke
(voor Nederland unieke) bodemfauna van voornamelijk
langlevende soorten. Het herstel van deze soorten, met
name de grote schelpdieren, is doorgaans traag.
Vastgehechte dieren zullen na onderploegen of verwijderen
van de stenen slechts zeer traag, dan wel niet, herstellen.

Al is de visserij-intensiteit relatief laag ten opzichte van
andere gebieden, toch heeft zij aanzienlijke negatieve gevol-
gen, door de vernietiging van de bodemfauna, die ter plaat-
se juist zo bijzonder is. Daarnaast heeft de visserij ook een
aanzienlijke impact op de demersale visfauna (bodemvis-
sen). Omdat de meeste vissoorten zeer mobiel zijn, is het
onzeker of dit locale effecten zal hebben. Bovendien zullen

de effecten per soort verschillen. In het algemeen zijn door
bevissing en omwoeling van de zeebodem langlevende
soorten met een relatief lage reproductiesnelheid verdwe-
nen of sterk in aantal teruggelopen. Ook zand- en grind-
winning kan ernstige gevolgen hebben voor de unieke
bodemfauna. Aanleg en gebruik van een platform kan tot
geluid- en lichtverstoring leiden.
Ook kan de lozing van het productiewater leiden tot ver-
ontreiniging van het water en de zeebodem.
De effecten worden echter beperkt tot marginaal geacht. De
effecten van de scheepvaart worden door de geringe inten-
siteiten marginaal geacht. Wel kunnen door de relatieve rust
in het gebied, verstorende effecten hier groter zijn dan in
bijvoorbeeld de Kustzee.

5.5 De Centrale Oestergronden

Korte karakteristiek

De Centrale Oestergronden zijn een slibrijk, dieper gebied.
Uit oude kaarten blijkt dat hier tot het eind van de negen-
tiende eeuw uitgestrekte oesterbanken hebben gelegen,
maar oesters worden in dit gebied nu niet meer aangetrof-
fen. Overbevissing, klimaatveranderingen en mogelijk ziek-
ten hebben deze oesters uitgeroeid. Nu is dit een gebied met
een hoge benthos-diversiteit, waar ook de in de OSPAR-
soortenlijst genoemde Noordkromp in enige mate wordt
aangetroffen. Als slibgebied is dit een bijzonder gebied op
het NCP. Of het ook van internationale betekenis is, is niet
bekend. Op het Duitse Continentale Plat ligt een soortgelijk
gebied, waarvoor Duitsland vooralsnog geen extra bescher-
ming zal instellen.

Gemotiveerde begrenzing

Uitgaande van de huidige criteria kwalificeert dit gebied
niet als Habitat- of Vogelrichtlijn-gebied.
Dit slibrijke gebied heeft wel een hoge benthos-diversiteit,
die volgens de OSPAR-criteria bescherming verdient. De
benthos-monsterstations in het centrale deel vormen de
basis voor de begrenzing. Dit leidt tot een tamelijk variabele
en kromme begrenzing. Voorgesteld wordt hier duidelijke
rechtlijnige grenzen omheen te trekken waarbij de meeste
stations met verhoogde biodiversiteit binnen het gebeid val-
len.

Te beschermen waarden

De hoge diversiteit en biomassa van het macrobenthos. De
Noordkromp staat op de OSPAR-lijst en verdient extra
bescherming.

53Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het NCP



Huidig gebruik

Met uitzondering van de visserij en enkele telecomkabels,
bevinden de gebruiksfuncties zich aan de rand of net buiten
het gebied. Aan de oostrand van het gebied bevinden zich
enkele olie- en gasplatforms. Een leiding loopt vlak langs de
grens van het gebied. Een helikopterroute loopt aan de
oostrand van het gebied. Deze wordt gebruikt om olieplat-
forms (en schepen) te bevoorraden en te bemensen.
Langs de zuidrand van de Centrale Oestergronden loopt
een diepwaterroute voor de scheepvaart. Hoewel deze route
minder druk is dan de route langs de kust wordt deze wel
bevaren door schepen met een gevaarlijke lading. Ook het
aantal meldingen van (illegale) lozingen van olie en chemi-

caliën is aan de rand van dit gebied relatief groot ten
opzichte van andere gebieden, maar ook ten opzichte van
het aantal scheepsbewegingen. In het gebied liggen relatief
weinig scheepswrakken.

Het defensie-oefengebied voor de luchtmacht, waar laag-
vliegoefeningen worden uitgevoerd met F-16 straaljagers,
valt ruim buiten het gebied. De Centrale Oestergronden
worden relatief intensief bevist door de boomkorvisserij,
met uitzondering van het tweede kwartaal wanneer de
intensiteit relatief laag is. De visserij is dan meer in de zui-
delijke Noordzee geconcentreerd. Andere vormen van 
visserij komen op de Centrale Oestergronden weinig 
voor.
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Figuur 5.3:  

Het gebied bij de Oestergronden waar een verhoogde benthos-diversiteit wordt gevonden.



Ontwikkelingen

De aanleg van een nieuwe telecomkabel door het gebied is
voorzien. Verder is er een aanzienlijke kans, dat er in de
periode tot 2015 nog 1 of 2 platforms zullen worden
geplaatst. De verwachting is, dat de omvang van het scheep-
vaartverkeer niet verder zal toenemen, hoewel er wel een
verschuiving zal plaatsvinden naar grotere schepen. Voor
nieuwe functies ligt het gebied te ver van de kust.

Kwetsbaarheid voor gebruik

De intensieve boomkorvisserij heeft een grote impact op de
bodemfauna, waarvoor dit gebied waardevol is en op de
demersale vispopulaties. Echter omdat de meeste vissoorten
zeer mobiel zijn, is het onzeker of dit lokaal tot effecten zal
leiden. Bovendien zullen de effecten per soort verschillen.

De gebiedsgebonden effecten van scheepvaart zijn in nor-
male situaties beperkt tot verstoring door met name onder-
watergeluid. De gevolgen daarvan zijn niet precies bekend,
maar worden door deskundigen beperkt geacht. Vanwege
de lage dichtheid van schepen zijn de zeevogels in dit gebied
echter minder gewend aan scheepvaart. Verstoring door
langsvarende schepen heeft daardoor mogelijk meer
impact. Zeevogels zijn zeer kwetsbaar voor olielozingen.
Omdat de scheepvaartroute aan de zuidrand van het gebied
loopt, zijn de effecten bezien voor het gehele gebied van de
Centrale Oestergronden marginaal.

Aanleg en gebruik van een platform leidt tot geluid- en
lichtverstoring. Ook zijn er emissies naar de lucht, het water
en de bodem. De effecten worden echter beperkt tot margi-
naal geacht. De effecten van de aanleg van een telecomkabel
zijn tijdelijk en marginaal.

5.6 Het Friese Front

Korte karakteristiek

Het Friese Front maakt onderdeel uit van het lange fysische
front langs de zuidzijde van het ’s zomers gestratificeerde
gebied in de centrale Noordzee. Door de unieke eigen-
schappen van dit front worden slib en voedingsstoffen van-
uit de Engelse kust en het Engelse deel van de Noordzee
aangevoerd, waardoor er een verhoogde primaire productie
mogelijk is. Daarnaast komt de Nederlandse kustrivier hier
in dieper, en dus langzamer stromend water, waardoor slib
en voedseldeeltjes uitzakken. Dit alles leidt er toe dat hier
een strook ligt met een hoge benthos-biomassa en -diversi-
teit. Ook de Noordkromp komt in hogere aantallen in het
gehele gebied voor. Ook zijn hogere concentraties vissen en
vogels in dit gebied waargenomen. Met name Zeekoeten 

trekken in grote aantallen in de late zomer en het najaar
met hun jongen naar dit gebied om te foerageren.

Gemotiveerde begrenzing

Het gehele voorgestelde gebied heeft een hoge vogelwaarde
en kwalificeert zich op grond van de Vogelrichtlijn (Grote
Jager voldoet aan het 1% criterium). Voorts zitten er in de
periode juli-november grote aantallen Zeekoeten met jon-
gen, een bijzonderheid in de zuidelijke Noordzee. De
Zeekoet voldoet daarbij aan het aantalscriterium van
>20.000 ex. Met name het westelijk deel (inclusief de
‘punt’) is voor de Zeekoet een belangrijk rui- en foerageer-
gebied.
Het Friese Front heeft ook een hoge benthos-diversiteit; dit
is één van de OSPAR-criteria. De grens wordt bepaald door
de monsterpunten met een verhoogde benthos-diversiteit,
het voorkomen van de Noordkromp, en door de hoge
vogelwaarden. Daarbij is voor een gebied met rechte
begrenzingen gekozen. In de zuidwestelijke punt van dit
gebied is ook een ondiepte met een zich onderscheidende
fauna. De voorgestelde begrenzing houdt ook rekening met
de waargenomen verschuiving van het gebied met het slib-
maximum. Overigens zijn er geen aanwijzingen dat het
gebied met de hoge ecologische waarden sterk van plaats
verandert.

Te beschermen waarden 

De benthos-biomassa en biodiversiteit en de grote aantallen
Zeekoeten. In het gebied bevindt zich een belangrijke con-
centratie van de op de OSPAR-lijst genoemde Noordkromp.

Huidig gebruik 

Aan de zuidwest zijde van het Friese Front bevindt zich een
cluster van gasplatforms. De leidingen naar de platforms
liggen grotendeels buiten de grenzen. Voorts wordt het
gebied doorsneden door enkele telecomkabels. Het Friese
Front wordt doorsneden door meerdere diepwater-scheep-
vaartroutes, waarover ook vervoer van gevaarlijke stoffen
plaats vindt. De intensiteit van het scheepvaartverkeer op
deze route is evenwel niet bijzonder hoog. Het aantal mel-
dingen van illegale lozingen is relatief hoog ten opzichte
van de scheepvaartintensiteit. In het gebied liggen weinig
wrakken.

Boven het gebied is ook een helikopterroute voor verkeer
van en naar de olie- en gasplatforms. Het Friese Front valt
deels samen met een defensie-oefengebied voor de lucht-
macht en de marine. In dit gebied worden vrijwel dagelijks
vlieg- en schietoefeningen gehouden met (laagvliegende)
F16’s en marineschepen. Het gebied wordt intensief bevist
door de boomkorvisserij.
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Ontwikkelingen

Er is een reële kans, dat er in de periode tot 2015 nog een
platform wordt geplaatst. Er zijn geen plannen voor uitbrei-
dingen van het aantal kabels bekend. De verwachting is dat
de omvang van het scheepvaartverkeer niet verder zal toe-
nemen, hoewel er wel een verschuiving zal plaatsvinden
naar steeds grotere schepen. Het defensiegebruik zal naar
verwachting de komende jaren ongeveer gelijk blijven. Het
Friese Front is door de diepte en afstand tot de kust niet erg
aantrekkelijk voor de andere functies.

Kwetsbaarheid voor gebruik

De intensieve boomkorvisserij vormt een bedreiging voor
de waardevolle bodemfauna en de demersale vispopulaties
in het gebied. Omdat de meeste vissoorten zeer mobiel zijn,
is het onzeker of dit tot lokale effecten zal leiden. Bovendien
zullen de effecten per soort verschillen. In het algemeen zijn
door frequente bevissing en omwoeling van de zeebodem
langlevende soorten met een relatief lage reproductiesnel-
heid verdwenen of sterk in aantal teruggelopen. Daarnaast
vormt de scheepvaart een aandachtspunt. De gebiedsge-
bonden effecten zijn in normale situaties beperkt tot versto-
ring door met name onderwatergeluid. De gevolgen daar-
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Het gebied bij het Friese Front dat zich kwalificeert als Vogelrichtlijngebied en als OSPAR-gebied met een verhoogde benthos-diversiteit. Ook is

dit een belangrijk gebied voor de Noordkromp.



van zijn niet precies bekend, maar worden door deskundi-
gen beperkt geacht. De zeevogels, waardoor dit gebied zeer
waardevol is, zijn zeer kwetsbaar voor olielozingen, die daar
juist frequent plaatsvinden.

Zeevogels lijken niet erg gevoelig voor verstoring als gevolg
van militair gebruik door defensie. Bij vliegverkeer geldt,
dat naarmate het gebruik intensiever is, er een zekere
gewenning optreedt. Verder hebben helikopters, waarbij
verstoring door geluid samengaat met visuele verstoring,
een grotere verstorende invloed dan straaljagers, waarbij de
visuele verstoring wordt voorafgegaan door geluidsversto-
ring. Naar de precieze effecten van laagvliegende straalja-
gers op rustende en foeragerende vogels op de Noordzee is
echter geen onderzoek gedaan.

De voornaamste impact van de platforms zijn geluid- en
met name lichtverstoring. Ook kan de lozing van het pro-
ductiewater leiden tot verontreiniging van het water en de
zeebodem. De effecten hiervan worden beperkt tot margi-
naal geacht.

5.7 De Kustzee

Korte karakteristiek

De Kustzee wordt gekenmerkt door hoge natuur- en bele-
vingswaarden. Het is een gebied met een hoge primaire
productie en voor de Hollandse kust en bij Schiermonnik-
oog wordt een hoge benthos-diversiteit gevonden. De vis-
fauna in de gehele Kustzee onderscheidt zich van de rest
van het NCP door een hoge soortenrijkdom. En potentiëel
kunnen hier een aantal Habitatrichtlijn-soorten, als Steur,
Fint, Elft en Zeeprik, voorkomen. Voor de gehele Hollandse
kust kunnen grote aantallen (tot > 100.000) Zwarte Zee-
eenden verblijven. Ook grote groepen Eidereenden worden
regelmatig in dit gebied gezien. De belangrijkste locatie in
het afgelopen decennium was een groot complex van
Spisula-banken tussen Bergen aan Zee en Callantsoog, maar
in een eerdere winter (feb 1987) zat een zeer grote groep
tussen Noordwijk en IJmuiden en nog veel verder terug
(1929) was er een dergelijke waarneming voor de kust van
Zuid-Holland. Gezien het voorkomen van ondiep water
met her en der (op wisselende plaatsen en eveneens wisse-
lend in de tijd) rijke voorkomens van schelpdieren (Spisula
of andere soorten) kunnen zeer grote groepen eenden over-
al in de Hollandse Kustzee opduiken. De Kustzee voor de
Waddeneilanden en het Deltagebied is van belang voor de
in de HR genoemde Gewone en Grijze Zeehonden.

Gemotiveerde begrenzing

De begrenzing van de Kustzee wordt met name bepaald
door het gebied met hoge natuurwaarden voor vogels en

vissen. Deze grens valt voor vogels aan de zeezijde duidelijk
samen met de doorgaande NAP 20 m dieptelijn; in dit rap-
port is als studiegebied de hoogwater springtij-lijn als land-
waartse grens aangenome . Momenteel vallen de
Waddenkust en de Voordelta onder de Vogel- en
Habitatrichtlijn, de Westerscheldemonding deels en de
Hollandse kust niet. Maar gezien de verspreiding van diver-
se soorten vogels en vissen, kwalificeren ook deze delen van
de Kustzee zich voor de Habitat- en Vogelrichtlijn.
Afgaande op het voorkomen van Spisula-banken in de laat-
ste decennia komt in ieder geval het gebied ten noorden van
Bergen, beginnend bij 52° en 38’, in aanmerking als
Vogelrichtlijn-gebied. Dit leidt tot twee mogelijke opties,
bescherming van het gehele kustgebied, of bescherming van
gedeelten van het gebied. In Figuur 5.5 zijn de reeds aange-
wezen gebieden aangegeven, de mogelijke nieuwe grens van
het noordelijke gebied bij Bergen aan Zee staat ook in deze
figuur. Uitbreiding van dit noordelijk gebied tot de door-
gaande NAP 20 m dieptelijn sluit ook beter aan bij de bere-
kende vogelwaarden.
In het zuiden kwalificeren aanvullend op de Kustzee de
zandbanken waarvan de toppen op minder dan 20 m diepte
liggen (t.o.v. het laag-laag-water-spring-nivo) zich mogelijk
ook als HR-gebieden. Op de kaart (Figuur 5.6) is dit gebied
aangeduid als de “Zeeuwse Banken”. Bij een eventuele aan-
wijzing als gebied met bijzondere waarden dient aansluiting
gezocht te worden bij de voorstellen van de Ontwikkelings-
schets voor het Schelde-estuarium om de Vlakte van de
Raan als speciale beschermingszone aan te wijzen in het
kader van de Habitatrichtlijn. De Vlakte van de Raan ligt in
de Westerscheldemonding en deels op het Belgisch
Continentaal Plat.
Ten noorden van Schiermonnikoog ligt een gebied met een
verhoogde macrofauna-diversiteit; dit gebied is tevens van
belang als verblijfplaats en foerageergebied voor de grote
zeehondenpopulatie onder Schiermonnikoog en Rottum.

Te beschermen waarden 

Concentraties van vissen, benthos (o.a. in de vorm van
schelpdierbanken), vogels en zeezoogdieren.

Huidig gebruik 

Vanwege de ligging nabij de Nederlandse kust, wordt de
Kustzee gebruikt voor vele doeleinden.
In de Kustzee zelf bevinden zich vijf gasplatforms, en daar-
naast nog twee in de directe nabijheid. De Kustzee wordt
doorsneden door leidingen (gas en olie) en kabels (telefoon
en electriciteit). Olie- en gasleidingen komen aan land op
vier locaties: regio Rijnmond, IJmuiden, ten zuiden van
Den Helder en regio Eemsmond.

Er bevinden zich nog geen windturbineparken in de
Nederlandse Kustzee. Wel zijn er vergunningen verleend
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voor twee windturbineparken, respectievelijk voor de kust
bij Egmond (NSW) en net buiten de Kustzee (Q7).

Zandwinning is niet toegestaan binnen de doorgaande NAP
20 m dieptelijn. Wel zijn er vele zandwingebieden vlak bui-
ten de Kustzee. De oppervlakte vergunde zandwingebieden
is echter vele malen groter dan de oppervlakte waar daad-
werkelijk zandwinning plaatsvindt. Schelpenwinning vindt
plaats in proefgebieden op diverse locaties voor de Wadden-
eilanden en voor de kust van Walcheren. Voor de kust van
Noord- en Zuid-Holland zijn diverse baggerstort-gebieden.
Langs de Hollandse- en Waddenkust vinden (onderwater)-
suppleties plaats ter handhaving van de basiskustlijn.

Strandsuppleties met hetzelfde doel vinden langs de gehele
kust plaats.

In de Kustzee bevinden zich diverse militaire oefenterrei-
nen, waar met munitie in zee wordt geschoten en waar
vliegtuigen en helikopters vliegen. Voor de Zeeuwse kust
liggen drie gebieden (één in de Kustzee en twee erbuiten)
waar oude zeemijnen en andere gevaarlijke munitie die uit
zee wordt gevist, tot ontploffing worden gebracht.

De belangrijke transportroutes liggen voornamelijk buiten
de Kustzee. Derhalve is het routegebonden verkeer beperkt
(met uitzondering van de aanloopgeulen naar de grote zee-
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havens Rotterdam, Antwerpen en IJmuiden). Het kleinere,
niet-route gebonden verkeer daarentegen beperkt zich
voornamelijk tot de Kustzee. Daarnaast bevindt zich een
ankerplaats binnen de Kustzee en enkele er vlak buiten.
Door het drukke scheepvaartverkeer in de Kustzee bevin-
den zich veel wrakken op de bodem van de zee. Het aantal
meldingen van lozingen is beperkt, met uitzondering van
de Hollandse kust. Er lopen diverse helikopterroutes van
luchthavens naar de gas- en olieplatforms in de Noordzee.
De Kustzee is aantrekkelijk voor strandbezoek, watersport
en sportvisserij (van de kant of met de boot). De Noord-
zeekust, en vooral het strand, zijn, in bezoekersaantallen
gemeten, het belangrijkste recreatiegebied van ons land.

Het gebied wordt intensief bevist door de kleine schepen
van de Nederlandse boomkorvloot (<300 pk). Schepen
>300 pk mogen niet binnen de 12-mijlszone, en derhalve
ook niet binnen de Kustzee, vissen. Vooral het gebied voor
de Hollandse kust en in de monding van de Westerschelde
wordt intensief bevist. De demersale spanvissers en borden-
trawlers vissen vooral op Kabeljauw en Wijting. De intensi-
teit van demersale spanvisserij is vooral voor de Hollandse
kust relatief hoog ten opzichte van andere gebieden. Voorts
zijn er garnalenkotters actief in de Kustzee en wordt er ge-
vist op schelpdieren zoals Spisula, Kokkels en Ensis. Andere
vormen van visserij komen in de Kustzee weinig voor.

Ontwikkelingen

Er is een kans, dat er nog één of meer platforms worden bij-
geplaatst in de Kustzee. Er is een kleine kans, dat er hiervoor
seismisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Behalve de
nieuwe leidingen voor platforms zijn er nog enkele kabels
en leidingen voorzien: Maasvlakte-Engeland, Balgzand-
Bacton en Callantsoog-Noorwegen.
Behalve het NSW mogen er binnen de 12-mijlszone geen
nieuwe windturbineparken worden gebouwd. Daarbuiten
zal het aantal windturbineparken naar verwachting sterk
toenemen om de beleidsdoelen te realiseren. Met name de
zone voor de Hollandse kust komt hiervoor in aanmerking.

De zandwinning net buiten de Kustzee is de afgelopen jaren
sterk toegenomen, maar zal zich naar verwachting de
komende jaren stabiliseren. Wel zal mogelijk diepe zand-
winning plaatsvinden voor de aanleg van de Tweede
Maasvlakte. Echter beide vormen van zandwinning mogen
alleen buiten de Kustzee plaatsvinden.

De verwachting is dat de omvang van de suppleties de
komende 10 jaar ongeveer gelijk blijft. Wel is het mogelijk
dat er een verschuiving plaatsvindt  van het aandeel strand-
suppleties ten gunste van het aandeel onderwatersuppleties.
Hierover kan op dit moment niets worden vermeld.
De verwachting is, dat de omvang van het scheepvaartver-
keer niet verder zal toenemen, hoewel er wel een verschui-

ving zal plaatsvinden naar steeds grotere schepen, die voor-
al de meer offshore gelegen routes zullen gebruiken.

Het defensiegebruik zal naar verwachting min of meer
gelijk blijven. Het Luchtdoel-artillerieschietkamp
Botgat/Falga zal worden gesloten. De strandrecreatie zal
zich naar verwachting stabiliseren, terwijl de recreatie-toer-
vaart in omvang zal toenemen.

Kwetsbaarheid voor gebruik

De intensieve boomkorvisserij vormt een bedreiging voor
de waardevolle bodemfauna en ook voor de demersale vis-
populaties in het gebied (bodemvissen). Omdat de meeste
vissoorten zeer mobiel zijn, is het onzeker of dit tot lange
termijn-effecten zal leiden. Bovendien zullen de effecten per
soort verschillen. In het algemeen zijn door frequente
bevissing en omwoeling van de zeebodem langlevende
soorten met een relatief trage reproductiesnelheid verdwe-
nen of sterk in aantal teruggelopen.
De Kustzee is een belangrijk foerageer- en rustgebied voor
vogels en zeezoogdieren. De intensieve scheepvaart heeft
mogelijk geleid tot verstoring van deze soortgroepen, die
ontwijkgedrag kunnen vertonen of juist aangetrokken wor-
den door het geluid of het licht van de schepen. Bij frequent
gebruik zal er echter wel enige mate van gewenning optre-
den bij de dieren. Operationele of incidentele lozingen van
olie vormen een mogelijke bedreiging voor vogels in de
Kustzee. Schepen lozen vaak hun ballastwater juist in de
Kustzee, waardoor mogelijk uitheemse soorten in het sys-
teem kunnen komen.
Windturbineparken in de Kustzee zullen ongetwijfeld lei-
den tot slachtoffers onder de vogels die in de rotorbladen of
in het zog van de rotors komen. Of dit echter effecten heeft
op populatieniveau is onbekend en zal na de bouw van de
geplande parken nader onderzocht dienen te worden. Rond
een windturbinepark wordt doorgaans een veiligheidszone
ingesteld waar andere functies als scheepvaart en visserij
worden uitgesloten. Hierdoor ontstaat er een beschermd
leefgebied en een windturbinepark kan zo als refugium
voor vissen en bodemdieren gaan fungeren. De palen, maar
ook de stortsteen die rond de paal wordt aangelegd om uit-
spoeling  tegen te gaan, vormen een goed hard substraat
voor specifieke organismen. Het is echter de vraag of dit
gebiedsvreemd biotoop als gewenst kan worden
beschouwd.
De voornaamste impact van de olie- en gasplatforms zijn
geluid- en lichtverstoring. Ook kan de lozing van het pro-
ductiewater leiden tot verontreiniging van het water en de
zeebodem. De effecten hiervan worden beperkt tot margi-
naal geacht. Vogels in dit gebied zijn doorgaans gewend aan
menselijke verstoring (op land en op zee). Hetzelfde geldt
voor de militaire activiteiten in de Kustzee.
Geluidsproductie door schieten en vliegen zal tot verstoring
leiden bij vooral vogels en mogelijk ook zeezoogdieren.

59Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het NCP



Maar bij herhaald geluid zal er een zekere mate van gewen-
ning optreden.
Vertroebeling door zand- of schelpenwinning, of door stor-
ten van baggerspecie, of tijdens strand- of onderwatersup-
pleties, heeft in het algemeen weinig effect op het doorzicht
in de troebele Kustzee. De verwijdering van sediment bij
schelpenwinning en het bedekken van bodemdieren met
een laag sediment (bij baggerstort en suppleties) zal leiden
tot locale sterfte van (een deel van) de bodemdieren. De
organismen in de Kustzee zijn echter aangepast aan de
doorgaans grote dynamiek van het sediment in dit gebied,
zodat relatief snel herstel kan optreden. Wanneer bij een
suppletie een Spisula-bank wordt bedekt, kan het effect gro-
ter zijn, door het verlies van een grote biomassa aan vogel-

voedsel. Of dit wel eens voorkomt is niet bekend en wordt
op dit moment onderzocht.
De effecten van de strand- en waterrecreatie worden
beperkt tot marginaal geacht. Het betreft met name versto-
ring van vogels en zeezoogdieren en onttrekking van vis
door sportvisserij.

5.8 Andere gebieden die mogelijk kwalificeren

Naast de in de Nota Ruimte genoemde vijf gebieden, is uit
deze studie gebleken dat mogelijk nog een paar andere
gebieden zich als te beschermen zone’s kwalificeren (zie
Figuur 5.6).
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In de eerste plaats zijn dat de hierboven genoemde kustge-
bieden buiten de 20 m dieptelijn, bestaande uit de zandban-
ken bij de kust van het Deltagebied (Zeeuwse Banken) en de
Borkumse Stenen ten noorden van Schiermonnikoog.
Onder de beschrijving van de Kustzee zijn deze gebieden en
de reden voor hun kwalificatie al beschreven.
Mogelijk dat ook het gebied met een hoge concentratie gas-
seeps of gasfonteinen, in de blokken B3 en B6 zich kwalifi-
ceert. Momenteel is onbekend of zich rond deze seeps ook
biogene structuren bevinden zoals in de Habitatrichtlijn
genoemd. Waarschijnlijk bevindt zich hier al wel een micro-
flora die tot de vorming van zulke structuren kan leiden. Of
ze dan ook werkelijk gevormd worden hangt van de (toe-
komstige) leeftijd van dergelijke seeps en de mate van ver-
storing af. Nader onderzoek hiernaar is gewenst.
Ook de Bruine Bank kwalificeert zich mogelijk. Hier zijn
aanwijzingen voor een hogere natuurwaarde van vogels,
met name in de winter en het relatief vaker voorkomen van
Bruinvissen. Of dit structureel is, is onbekend en nader
onderzoek hiernaar is noodzakelijk.

In onderstaande tekst wordt voor de Zeeuwse Banken en de
Borkumse Stenen kort beschreven welke functies op dit
moment aan de orde zijn. Voor deze gebieden zijn nog geen
impacttabellen opgesteld. Voor de Bruine Bank en de
Gasfonteinen is eerst nader onderzoek nodig over de waar-
den van het gebied en de mogelijke begrenzing, voordat het
zinvol is om aandacht te besteden aan het gebruik en de
impact daarvan.

Zeeuwse Banken

In de Zeeuwse Banken vindt geen olie- en gaswinning
plaats. Wel liggen er diverse kabels en leidingen. In het

gebied mogen geen windturbineparken worden aangelegd
in verband met een reservering voor diepe zandwinning. In
het gebied bevinden zich tevens meerdere reguliere zand-
winlocaties. Baggerstort en schelpenwinning zijn niet aan
de orde.
De scheepvaartintensiteiten zijn relatief hoog, alhoewel er
geen scheepvaartroute is gesitueerd. Het aantal meldingen
van lozingen is aanzienlijk evenals het aantal wrakken.
In het gebied bevindt zich een defensie-restrictiegebied,
waar incidenteel mijnen tot ontploffing worden gebracht.
De visserij-intensiteit is hoog.

Borkumse Stenen

In dit gebied bevinden zich enkele gasplatforms en diverse
telecomkabels. Er mogen geen windturbineparken worden
aangelegd in verband met de aanwezigheid van een scheep-
vaartroute en een defensie-oefengebied voor de luchtmacht
en de marine.
In het gebied bevinden zich enkele kleine zandwinlocaties.
Schelpenwinning en baggerstort zijn niet aan de orde.
De scheepvaartroute in het zuidelijk deel van het gebied is
relatief druk bevaren. Daarbuiten is de intensiteit laag. Het
aantal meldingen van lozingen en de aanwezigheid van
wrakken zijn hoog.
Het gebied de Borkumse Stenen valt deels samen met een
defensie-oefengebied voor de luchtmacht en de marine. In
dit gebied worden vrijwel dagelijks vlieg- en schietoefenin-
gen gehouden met (laagvliegende) F16’s en marineschepen.
Het gebied valt grotendeels samen met de Scholbox. De
intensiteit van de boomkorvisserij is er dan ook relatief
lager.
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5.9 Impact van gebruik op de beschreven 

ecologisch waardevolle gebieden

Figuur 5.7 geeft een totaal overzicht (van boven naar bene-
den) van de waarden van de verschillende gebieden (groene
kleur) en de impact van het huidige en mogelijk toekomstig
gebruik (met vijf categorieën van zwaarte van impact).

Opmerkelijk is, bijvoorbeeld, dat de Kustzee veel ecologi-
sche waarden bevat, welke onder druk staan van verschil-
lende vormen van menselijke activiteiten.
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Figuur 5.7: 
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5.10 Overige aandachtspunten

Een aantal aspecten is in deze studie niet meegenomen. Het
betreft aspecten die niet met gebiedsgericht beleid te sturen
zijn, of effecten van menselijke activiteiten op
soort(groep)en waarvoor een gebied niet specifiek is aange-
wezen, dan wel waarvoor geen ruimtelijk onderscheid te
maken is. Deze onderwerpen verdienen aandacht in het
vervolgtraject.
Het gaat hierbij om de volgende aspecten:
● De waterkwaliteit voldoet nog niet aan de streefwaar-

den. De gehaltes aan nutriënten en chemische veront-
reinigingen, die vooral via de rivieren en aangrenzende
zeegebieden worden aangevoerd, zijn nog steeds te
hoog, met name in de Kustzee. Uiteraard heeft dit
negatieve effecten op de te beschermen waarden.
Omdat emissies niet via gebiedsgericht beleid te sturen
zijn, is hieraan in het kader van dit onderzoek geen
aandacht besteed.

● De verlichting van olie- en gasplatforms heeft een aan-
zienlijk effect op trekkende zangvogels, met name in
bewolkte nachten. De vogels raken hierdoor gedes-

oriënteerd en kunnen vervolgens sterven omdat ze
door energieverlies tijdens het oponthoud bij de plat-
forms het land niet meer kunnen bereiken. Sterfte van
trekvogels zal mogelijk ook optreden bij windturbinep-
arken als de vogels terechtkomen in de wieken. Dit kan
een probleem vormen, wanneer het aantal windturbi-
neparken zich uitbreidt. Omdat de gebieden niet speci-
fiek voor trekvogels worden aangewezen, worden deze
effecten niet in de studie beschreven.

● Verstoring van zeevogels door licht, geluid en trillingen
is wel meegenomen in de studie, maar zeevogels lijken
hier minder gevoelig voor. Naar verstoring van vogels
op zee is echter weinig onderzoek gedaan. Ook naar
verstoring van vissen en zeezoogdieren door onderwa-
tergeluid is weinig onderzoek gedaan.

● De effecten van sonar – vooral gebruikt door de Marine
– op zeezoogdieren kunnen aanzienlijk zijn door o.a.
gehoorbeschadigingen. Deze effecten kunnen op het
gehele NCP optreden en komen daarom niet bij de
gebieden aan de orde.

● De effecten van geluidstrillingen in de waterkolom op
zeezoogdieren zijn vooralsnog grotendeels onbekend.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 PKB-kaart 10 uit Nota Ruimte3.

Hoofdstuk 2 Selectie-criteria gebieden

2.1 Criteria uit de Vogel- en Habitatrichtlijn die kunnen worden gebruikt voor de aanwijzing van gebieden en de wijze
waarop nationale wet- en regelgeving op de geselecteerde speciale beschermingszones kan worden toegepast. Uit
O’Brian 199810.

Hoofdstuk 3 Natuurwaarden

3.1 Sedimenttypen op het NCP die van belang zijn als karakteristiek voor habitattypen uit de Habitatrichtlijn. Met name de
Doggersbank en de Klaverbank kwalificeren als respectievelijk zandbank en rif. Het centrale gebied met een verhoogd
slibgehalte, o.a. Friese Front en Oestergronden, wordt ook gekenmerkt door een rijke bodemfauna, maar vooralsnog
zijn slibgebieden niet in de Habitatrichtlijn opgenomen. (Data: TNO-NITG, RWS, Alterra).

3.2 Driedimensionale weergave, met versterkt hoogteverschil, van de Nederlandse Noordzeebodem. Linksboven de
Doggersbank die als ondiepe zandbank kwalificeert als habitattype 1110. Er liggen ook vele zandbanken voor de
Hollandse kust, maar met uitzondering van een aantal banken bij Zeeland liggen hun toppen dieper dan 20 m en kwali-
ficeren zij niet (Data: TNO-NITG, RWS, Alterra).

3.3 Het voorkomen van een pockmark en gasontsnappingen, of gasfonteinen, in het noordelijke deel van het NCP (Bron C.
Laban, TNO-NITG).

3.4 Gebieden op het NCP met een verhoogde bodem-
dieren-diversiteit (naar Lavalye 2000)20.

3.5 Gebieden op het NCP waar regelmatig Noordkrompen zijn aangetroffen22.
3.6 Verdeling van de soortenrijkdom vis binnen het NCP op basis van trekgegevens afkomstig uit de IBTS-survey (1977 –

2002)(links) en BTS-survey (1985- 2003) (rechts). Bron: RIVO.
3.7 Plaatsen in de Nederlandse Noordzee waar tussen 1987 en 2003 grote groepen Zwarte Zee-eenden zijn waargenomen.
3.8 Waargenomen dichtheden van Roodkeel- en Parelduikers in het Nederlandse Noordzeegebied. Weergegeven zijn de

maximale dichtheden (N/km2) die in twee-maandelijkse perioden zijn waargenomen (periode 1987-1994).
3.9 Jaargemiddelde vogelwaarden op het NCP zoals berekend uit de gecombineerde RIKZ-ESAS dataset uit de periode 1991

t/m 2002.
3.10 Berekende vogelwaarden voor de maanden februari-maart (links) en oktober-november (rechts). De waarden zijn bere-

kend uit een combinatie van RIKZ en ESAS gegevens uit de periode 1991 t/m 2002. De verspreiding in februari-maart
wordt waarschijnlijk mede beïnvloed door de visserij (discards).

3.11Berekende kans op de aanwezigheid van een zeehond per 4 km2. Data gebaseerd op het  zwemgedrag van zeven met
satellietzenders uitgeruste zeehonden.

3.12 Locaties waar vanuit het vliegtuig tijdens de twee-maandelijkse RIKZ zeevogeltellingen Bruinvissen werden gezien in
periode van 1991 t/m 2002.

3.13 Aantal waargenomen bruinvissen in de Nederlandse kustzee sinds 1970, zoals berekend uit incidentele waarnemingen
(gele balken) en systematische observaties (rode balken), en de lange termijn trend (blauwe lijn; aantal per uur)27.

Hoofdstuk 4 Gebruik op de Noordzee

4.1a Visserij-intensiteit van de Nederlandse boomkorschepen met een motorvermogen < 300 pk33.
4.1bVisserij-intensiteit van de Nederlandse boomkorvloot op het NCP. Het gebied binnen de 12-mijlszone en binnen de

scholbox is gesloten voor boomkorschepen met een motorvermogen >300 pk.
4.2 Ligging van de scheepvaartroutes op het NCP. Ongeveer de helft van het scheepvaartverkeer op het NCP is routegebon-

den (Naar: Noordzee-atlas 2004).
4.3 Gebieden in de Noordzee, die zijn aangewezen voor militair gebruik. In de oefengebieden wordt geoefend met het leg-

gen en opsporen van mijnen. In de schietgebieden vinden schietoefeningen plaats met vliegtuigen, schepen en vanaf het
land. In de munitiestortgebieden zijn overbodig geworden voorraden munitie gestort. In zgn. Defensie-mijnbouwwet-
gebieden gelden restricties voor overige gebruiksvormen (Naar: Noordzee-atlas, 2004).
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4.4 Strandrecreatie vindt plaats op vrijwel alle stranden langs de hele Nederlandse kust.
4.5 Er zijn voor twee windturbineparken op het NCP vergunningen verleend: het Near Shore Windpark (NSW) binnen de

12-mijlszone en het offshore park Q7 op 
23 km uit de kust van IJmuiden. De lichtgekleurde gebieden geven de kansrijke locaties voor toekomstige windturbi-
neparken weer (Naar: Noordzee-atlas, 2004 en IBN 2015).

4.6 Olie- en gasplatforms op het NCP (Naar: Noordzee-atlas, 2004).
4.7 Kabels (electriciteit en telecom) en leidingen (olie en gas) op het NCP (Naar: Noordzee-atlas, 2004).
4.8 Delfstoffenwinning, baggerstort en zandsuppleties op het NCP (Naar: Noordzee-atlas, 2004).

Hoofdstuk 5 De gebieden nader beschouwd

5.1 Drie alternatieven voor begrenzing van het te beschermen gebied op de Doggersbank. De middelste figuur geeft de
grens aan uitgaande van de Duitse definitie voor zandbank en rekening houdend met de verhoogde natuurwaarden tus-
sen de 30 en 40 m dieptelijn. In de linker figuur is uitgegaan van de 25 m dieptelijn, in de rechter figuur van de 30 m
dieptelijn.

5.2 Twee opties voor een te beschermen gebied bij de Klaverbank. Links is aangegeven het grindgebied inclusief de Botney
Cut, waar een verhoogde benthos-diversiteit wordt gevonden. In de rechter optie worden uitsluitend beide grindgebie-
den beschermd.

5.3 Het gebied bij de Oestergronden waar een verhoogde benthos-diversiteit wordt gevonden.
5.4 Het gebied bij het Friese Front dat zich kwalificeert als Vogelrichtlijngebied en als OSPAR-gebied met een verhoogde

benthos-diversiteit. Ook is dit een belangrijk gebied voor de Noordkromp.
5.5 De Kustzee met hoge natuurwaarden voor vogels en benthos. Het gehele gebied kwalificeert zich als Habitat- en

Vogelrichtlijngebied. De gestippelde gebieden zijn reeds als zodanig aangemeld.
5.6 Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het NCP.
5.7 Waarden (groen) en impacts van gebruik op beschermde gebieden.

Impact:
Rood = sterk negatief
Grijs = positief dan wel negatief
Roze = aanzienlijk negatief
Wit = impact niet relevant
Geel = beperkt negatief
Wit en ? = onvoldoende informatie beschikbaar
Blauw = marginaal negatief
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abiotiek de niet-levende omgeving
basiskustlijn kustlijn die in het kader van het kusthandhavingsbeleid als referentie dient 
benthos organismen levend op of in een waterbodem; macrobenthos: alle bodemdieren groter dan

1mm
biodiversiteit aantal soorten dat in een bepaald gebied voorkomt
biomassa gewicht van het levend materiaal (planten, dieren)
biotiek de levende omgeving
bodemfauna dierenwereld in de bodem
boomkorvisserij vorm van visserij, waarbij het net wordt opengehouden door een stalen pijp (boom) met aan

beide einden zgn sloffen die net en boom op gewenste hoogte boven de zeebodem houden;
wordt gebruikt voor de vangst op platvis die met speciale wekkerkettingen uit de bodem wordt
opgeschrikt en in het net belandt

bordentrawlvisserij vorm van visserij met netten, waarbij aan de einden scheerborden zijn bevestigd; bij verplaat-
sing door het water scheren de borden naar buiten waardoor het net in horizontale richting
wordt opengetrokken

blow-out ongecontroleerde uitstroming uit een boorput, waarbij koolwaterstoffen (olie en/of gas), boor-
spoeling of water vrijkomen

Chart datum referentiepeil op zeekaarten, dat het laagste astronomisch getij weergeeft
demersaal op of bij de bodem levend 
discards ondermaatse en/of niet-marktbare vis die bij commerciële visserij terug in zee wordt geworpen 
ecosysteem een dynamisch complex van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen

en hun niet-levende omgeving, die in een onderlinge wisselwerking een functionele eenheid
vormen

Equidistantielijn een lijn waarvan ieder punt gelijke afstanden heeft naar de dichtsbijzijnde punten op de basis-
lijn van twee stalen

fauna de dierenwereld betreffende; aquatische macrofauna: de met het blote oog zichtbare, ongewer-
velde waterdieren

foerageren voedsel zoeken
fytoplankton vrij in het water zwevende microscopisch kleine planten
habitat (soort)specifieke levensruimte van een plant of dier of levensgemeenschap
Habitatrichtijn HR,1992. EU-richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora

en fauna op het grondgebied van de EU
Hill0 index maat voor de biodiversiteit
hoogwater-springtij-lijn de lijn bepaalt door het hoog-hoogwater-spring 
imposex pseudo-hermafroditische conditie bij vrouwtjesslakken, resulterend in onvruchtbaarheid
laag-laag-water-spring zie LLWS
laagwater-lijn grens tussen zee en strand tijdens eb
macrobenthos zie benthos
morfologie uiterlijke verschijningsvorm van bijvoorbeeld een gebied
natuurwaarde waarde van een gebied op basis van soorten, structuren en processen
nutriënten anorganische voedingsstoffen voor planten
pelagisch de vrije waterkolom betreffend
plaat bij eb droogvallend, niet aan land grenzend gebied
pockmark plek waar in het verleden een grote gasontsnapping een duidelijke krater in het sediment heeft

achtergelaten
primaire productie productie die ontstaan is door fotosynthese of chemosynthese, deze dient als basisvoedsel in het

voedselweb van een ecosysteem 
Shannon-index maat voor biodiversiteit
seismisch onderzoek onderzoek met geluidstrillingen naar voorkomen van bepaalde delfstoffen
sidescan sonar sonar die zijdelings “kijkt”; vgl met radar, maar dan met geluidspulsen i.p.v. met electromagne-

tische pulsen
Simpson’ s index  maat voor biodiversiteit
substraat  onderlaag (waarop of waarin organismen groeien)
trek visserij-term: uitzetten van, vissen met en daarna weer binnenhalen van een sleepnet  
vogelwaarde waarde van een gebied op basis van  het aldaar voorkomen van vogels
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Vogelrichtlijn VR, 1979. EU-richtlijn inzake het behoud van de wilde vogelstand en hun leefomgeving op het
grondgebied van de EU

vooroever suppletie ook wel onder-water-oever suppletie genoemd; zandtoevoeging op de onder-water-oever,
zeewaarts van de laagwater-lijn

Afkortingen

BIOMON Rijkswaterstaat biomonitoring programma voor de Noordzee 
BTS Beam Trawl Survey, routinematige bestandsopname voor vissen, uitgevoerd in de Noordzee, sinds

1985
IBTS International Bottom Trawl Survey, routinematige bestandsopname voor vissen, uitgevoerd in de

Noordzee, sinds 1965
DFS Demersal Fish Survey, routinematige bestandsopname voor vissen, uitgevoerd in de Noordzee,

sinds 1969
GIS Geografisch informatie systeem
HR Habitatrichtlijn
HELCOM  Helsinki Commission. Commissie voor de bescherming van het mariene mileu van de Baltische

Zee 
JNNC Joint Nature Conservation Committee
LLWS Laag-LaagWater-Spring, laagste laagwaterlijn
MCC Marine Classification Criterion, gebruikt bij de bepaling van vogelwaardes
MILZON  Rijkswaterstaat project milieuzonering NCP op basis van ecosysteemkenmerken
MPA Marine Protected Area
NCP  Nederlands Continentaal Plat
NIOO-CEME Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek – Centrum voor Estuariene en Mariene

Ecologie, te Yerseke
NIOZ  Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, gevestigd op Texel
OSPAR  OsloParis Conventie 1992. Conventie voor de bescherming van het mariene milieu in de NO

Atlantische Oceaan
PAK  Polycyclische Aromatische Koolwaterstof
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee, gevestigd te Den Haag (Middelburg en Haren)
RIVO-CSO  Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek - Centrum voor Schelpdier Onderzoek, te Yerseke
SBZ Speciale beschermingszone
SNS   Sole Net Survey, routinematige bestandsopname voor vissen, uitgevoerd in de Noordzee, sinds

1969
TNO-NITG Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek - Nederlands

Instituut voor Toepaste Geowetenschappen
VOS  gas/damp-vormige emissie bij platforms
VHR Vogel- en Habitatrichtlijn
VR Vogelrichtlijn
WL WL | Delft Hydraulics
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figuur niet op CD aangetroffen

Nieuw voorgestelde grenzen, geprojecteerd op de PKB-kaart 10 uit de Nota Ruimte
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Bijlage 2: Impacttabellen
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De impacttabellen zijn gemaakt per gebied. De kop van elke tabel geeft beknopt weer wat de omvang van de verschillende
gebruiksvormen is in het betreffende gebied. In elke tabel wordt per gebruiksvorm aangegeven wat voor soort belasting dit
geeft op kenmerken van het ecosysteem en, in kleur, wat de zwaarte van die belasting is.
Per gebied geeft één tabel de impact op processen van het ecosysteem weer (bijv. verontreiniging, vertroebeling, verstoring,
etc.), en een tweede tabel de impact op soortengroepen (bijv. plankton, bodemfauna, etc.).

Het betreft de volgende tabellen:
- Doggersbank
- Klaverbank
- Centrale Oestergronden
- Friese Front
- IslandCoast (=Waddenkust)
- NZHCoast (=kust voor Noord- en Zuidholland)
- Delta (uitgezonderd de Westerscheldemonding)
- WSDelta (Westerscheldemonding)
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Coördinaten van hoekpunten van de gebieden met bijzondere ecologische waarden, zoals weergegeven in Figuur 5.6
(WGS84 - coördinaten-systeem). Nummering van noord naar zuid met de klok mee.
Begrenzingen met de buurlanden zijn aangegeven met _B of _D of _GB.
Uit praktische overwegingen is als landwaartse begrenzing van de Kustzee de laagwater-lijn aangehouden.
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