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Beknopte samenvatting
Het kabinet heeft in 2006 in een planologische kernbeslissing een besluit genomen over het
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Onderdeel hiervan is de aanleg van de
Tweede Maasvlakte, een nieuw haven- en industriegebied. De aanleg en aanwezigheid
hiervan hebben mogelijk significant negatieve effecten op beschermde natuurwaarden in de
Voordelta. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn hiervoor
compensatiemaatregelen opgesteld. In het kader van dit project wordt het effect van de
compensatiemaatregelen 5 jaar gemonitord en vervolgens geëvalueerd aan de hand van
evaluatievragen. In 2009 is het Plan van Aanpak PMR monitoring natuurcompensatie
Voordelta vastgesteld; van 2009 tot en met 2012 verschenen Jaarrapporten, waarin de
inhoudelijke voortgang is vastgelegd en op grond waarvan tussentijds bijstelling van de
monitoring heeft plaatsgevonden.

Het Eindrapport 1e fase 2009-2013 van het project monitoring natuurcompensatie Voordelta
bestaat uit twee delen.
• Deel A van het Eindrapport 1e fase 2009-2013 geeft een beschrijving van de

meetinspanning, en de belangrijkste resultaten, gericht op beantwoording van de
hoofdvragen van het Monitoring - en Evaluatieprogramma Maasvlakte 2 -
Natuurcompensatie Voordelta (kortweg de MEP vragen). Deze vragen worden
beantwoord op basis van een aantal te toetsen indicatoren. Het complexe natuurlijke
systeem in de Voordelta is daartoe vereenvoudigd weergegeven in effectketens. De MEP
vragen kunnen aan de hand van de effectketens worden opgesplitst in onderliggende
deelvragen. Beantwoording hiervan leidt tot beantwoording van de evaluatievragen. De
invloed van autonome ontwikkelingen binnen en buiten het gebied en andere menselijke
activiteiten worden als externe factoren in de effectketens meegenomen.

• Deel B van het Eindrapport 1e fase 2009-2013 bevat de rapportages van de vijf percelen:
benthos, vis, vogels, abiotiek en gebruik. Hierin wordt verslag gedaan van het onderzoek
dat tot en met 2013 is uitgevoerd en worden de resultaten gepresenteerd die in 2013
beschikbaar zijn gekomen.
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Managementsamenvatting

Monitoring natuurcompensatie Voordelta (PMR-NCV)
Het kabinet heeft in 2006 een planologische kernbeslissing genomen over het Project
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Het omvangrijkste deelproject van PMR is de
aanleg van de Tweede Maasvlakte. Uitbreiding van het havengebied is nodig om de
positie van Rotterdam als belangrijkste haven van Europa in de toekomst te bestendigen.
PMR omvat daarnaast deelprojecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de
leefomgeving in het Rijnmondgebied. Het betreft de aanleg van 750 hectare natuur- en
recreatiegebied en een serie projecten onder de noemer Bestaand Rotterdams Gebied.

De aanleg van de Tweede Maasvlakte vindt plaats in de Voordelta. In 2008 is de
Voordelta aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden vormen een
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa, waarbinnen op
grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn bescherming geldt voor kenmerkende
leefgebieden en soorten. Vanwege de mogelijkheid dat de aanleg van de Tweede
Maasvlakte significant negatieve effecten veroorzaakt op de beschermde natuur, is
hiervoor compensatie verplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Als compensatiemaatregel zijn rustgebieden en een bodembeschermingsgebied, waar
beperkingen gelden voor vormen van visserij die de zeebodem verstoren, aangewezen.
Het doel van de monitoring natuurcompensatie Voordelta is om vast te stellen of de
getroffen compensatiemaatregelen de daadwerkelijk optredende negatieve effecten van
de aanleg van de Tweede Maasvlakte op de Voordelta voldoende compenseren.

De betrokken overheidspartijen hebben afgesproken om, door middel van een serie
Monitoring en Evaluatie Programma’s (MEP’s), met een vergelijkbare aanpak en opzet,
op een eenduidige en gestructureerde wijze vorm te geven aan de rapportage over het
grotere geheel van PMR en de deelprojecten.

Deltares voert de monitoring natuurcompensatie Voordelta uit in opdracht van
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), voorheen Waterdienst. Deltares
heeft een deel van het onderzoek uitbesteed aan een consortium van: IMARES
(bodemdieren, vis), CSO (gebruik), Arcadis/Alkyon (abiotiek), Bureau Waardenburg
(vogels), INBO (vogels) en NIOZ-Yerseke (bodemdieren). IMARES is trekker van het
consortium.
Het monitoringprogramma 2009-2013 richt zich op het vergelijken van de situatie tijdens
en na de aanleg van Maasvlakte 2 met de situatie zoals die is vastgelegd voorafgaand
aan het monitoringprogramma en vooruitlopend op de aanleg van Maasvlakte 2, in een
breed meetprogramma dat tussen 2004 en 2007 is uitgevoerd: de zogenaamde
nulsituatie (T0).
Om de effecten van de compensatiemaatregelen te kunnen bepalen, zijn bovendien de
gebieden waar de compensatiemaatregelen van kracht zijn, vergeleken met gebieden
waarvoor geen compensatiemaatregelen gelden, de referentiegebieden. Op deze wijze
kunnen de effecten van de compensatiemaatregelen onderscheiden worden van
autonome ontwikkelingen.

In de jaren 2009 tot en met 2012 is een reeks PMR-NCV Jaarrapporten verschenen, die
inzicht verschaften in de inhoudelijke voortgang van het monitoringprogramma en die
tussentijdse bijsturing, waar nodig, mogelijk maakten.
Op verzoek van WVL is voor PMR-NCV een wetenschappelijke auditcommissie
samengesteld die de verschillende jaarrapporten en het voorliggende rapport kritisch
hebben beoordeeld. De auditcommissie bestaat uit prof. dr. W.J. Wolff (RUG) (voorzitter),



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

6 van 209

in 2014 opgevolgd door dr. K. Essink, dr. J.J. Beukema (NIOZ), dr. B.J. Ens (SOVON) en
dr.ir. H.W. van der Veer (NIOZ).

Eindrapport 1e fase 2009-2013
Het voorliggende Eindrapport 1e fase 2009-2013 bestaat uit twee delen.

Het eerste deel van het Eindrapport 1e fase 2009-2013 behandelt de vier MEP-vragen,
door de resultaten uit het monitoringprogramma te integreren en in samenhang te
bekijken. Daarbij is ernaar gestreefd om dit deel als zelfstandig leesbaar document op te
zetten. Dit impliceert dat er op sommige punten in meer detail wordt uitgeweid. De
uitgebreide managementsamenvatting maakt het rapport voor de snelle lezer
toegankelijk.

In Deel B van het Eindrapport 1e fase 2009-2013 worden details van de
onderzoeksuitvoering en onderzoeksresultaten per perceel afzonderlijk gerapporteerd.
Gezien de grote rol van visserij in het gebied zijn er extra analyses uitgevoerd naar de
omvang van de bodemberoerende visserij, waarvan de resultaten in een apart hoofdstuk
Visserij zijn opgenomen.

De Voordelta
De Voordelta omvat een verzameling van geulen, ondieptes en zandbanken, met een rijk
en divers bodemleven. Het gebied vormt niet alleen de habitat van vissen, vogels en
zeezoogdieren; het is ook een gebied van grote economische waarde.
De Voordelta is het gebied bestaand uit de ondiepe kustwateren voor de delta van Zuid-
Holland en Zeeland. Het betreft ruwweg het gebied vanaf de Westerscheldemonding tot
aan de Nieuwe Waterweg. Aan de zeezijde volgt de grens de doorgaande 20 meter
dieptelijn. De Voordelta is voor het grootste deel gekarakteriseerd als Natura 2000
habitattype H1110 (ondiepe delen van zeeën met zandbanken die permanent onder
water staan). Door de ligging voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta wijkt het gebied
af van de kustwateren die verder noordelijk voor de Hollandse kust liggen. Het gebied
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van
kustwateren, intergetijdengebied (zandplaten en slikken) en stranden, die een relatief
beschutte overgangszone vormen tussen de (voormalige) estuaria en de volle zee.

De ontwikkeling van de Voordelta sinds de uitvoering van de Deltawerken laat zich in
algemene zin als volgt schetsen. De aanleg van de dammen en keringen in de
mondingen van het Haringvliet, de Grevelingen en de Oosterschelde had grote effecten
op de processen in de Voordelta. De uitwisseling met de Deltawateren reduceerde sterk
en stromingspatronen, golfwerking, zoetwaterafvoer en transport van zand en slib
ondergingen veranderingen. Het dynamische evenwicht tussen landwaarts gericht
golfgedreven transport van zand en slib en zeewaarts gericht getijgedreven transport van
zand en slib veranderde hierdoor. Vanaf 1970 ontstonden onder invloed van golven de
eerste zandbanken, die in hoogte groeiden en zich landwaarts verplaatsten, terwijl de
oude getijdegeulen van Haringvliet en Grevelingen door de sterk gereduceerde
getijdebieten zich opvulden met sediment. De morfologische veranderingen waren het
grootst gedurende de eerste twee decennia volgend op de aanleg van de dammen.
Daarna zijn de processen van verondieping van geulen en bankvorming geleidelijk in
grootte afgenomen al zijn deze nog steeds aanwezig, vooral in de buitendelta’s van het
Haringvliet en de Grevelingen. Tussen 1970 en 1990 was de jaarlijkse toename van het
areaal boven gemiddeld laagwater een factor twee groter dan gedurende de periode
1990 en 2004. Deze toename gaat in geringe mate (ongeveer 20 ha/jaar) ten koste van
het areaal habitattype H1110. Verwacht wordt dat een nieuw dynamisch evenwicht in
erosie/sedimentatie pas na eeuwen zal worden bereikt.
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Andere menselijke ingrepen in en nabij de Voordelta betreffen de aanleg van de eerste
Maasvlakte, de Slufter en de Euro-Maasgeul, de havenuitbreiding van Zeebrugge, het
verdiepen en onderhoud van de Wielingen in de monding van de Westerschelde en de
uitvoering van kustsuppleties.

De Voordelta is een open gebied dat een grote natuurlijke dynamiek kent. Het gebied
wordt beïnvloed door de aanvoer van water via het Kanaal en door de zoetwaterafvoeren
van Schelde, Maas en Rijn. De organismen in de Voordelta maken deel uit van
populaties waarvan het voorkomen is verspreid over een groter gebied. Bodemdieren
van ondiepe, zandige habitats als de kustzone van de Noordzee zijn van nature sterk
dynamische gemeenschappen, die grote fluctuaties in soortensamenstelling en
dichtheden vertonen onder invloed van aanwas, sterfte en predatie. Vissen gebruiken de
Voordelta als voortplantings- en opgroeigebied (kraamkamer- en kinderkamerfunctie) en
als foerageergebied. De samenstelling en dichtheid van de visgemeenschap wordt niet
alleen door lokale factoren bepaald, maar ook door de aanvoer van eieren en larven, die
met de zeestroming worden getransporteerd vanuit paaigebieden elders, zoals de
zuidelijke Noordzee of het Kanaal.
Zeevogels die de Voordelta een deel van het jaar gebruiken als foerageergebied (zoals
de eidereend, zwarte zee-eend, roodkeelduiker) maken deel uit van een grotere, NW
Europese populatie, die lokaal (op de schaal van een gebied als de Voordelta) sterke
fluctuaties kan vertonen. Kustbroedvogels, die in de nabijheid broeden en de Voordelta
als foerageergebied gebruiken, zoals de grote stern en de visdief, worden gekenmerkt
door sterke veranderingen in plaats en omvang van broedkolonies.

De Voordelta wordt intensief gebruikt voor recreatie, visserij en scheepvaart.
Strandrecreatie vindt langs de gehele kust plaats. De Voordelta is populair als
surfgebied. Vooral kitesurfen en in iets mindere mate windsurfen zijn populair.
In de Voordelta vinden verschillende vormen van bodemberoerende visserij plaats:
boomkorvisserij gericht op platvis en garnalenvisserij. De boomkorvisserij op platvis is de
laatste tien jaar in de hele Voordelta gestaag afgenomen.
Effecten van Maasvlakte 2
In de Passende Beoordeling die in 2007 is uitgevoerd is een aantal effecten van de
aanwezigheid van Maasvlakte als significant negatief beoordeeld. Die effecten, als
gevolg van ruimtebeslag en morfologische veranderingen in het Natura 2000-gebied
Voordelta zijn dat:
1 2.455 hectare van habitattype H1110 (ondiepe zeeën met zandbanken die

permanent onder water staan) verloren gaat;
2 negatieve effecten optreden op de foerageerfunctie voor de grote stern van 1,7%,

op de foerageerfunctie voor de visdief van 5,9%, en op de foerageerfunctie voor de
zwarte zee-eend van 3,1%.

Compensatie van de effecten van Maasvlakte 2
Ter compensatie van deze effecten is binnen de Voordelta een aantal maatregelen
getroffen. De maatregelen betreffen het instellen van:
• een bodembeschermingsgebied;
• een aantal rustgebieden binnen het bodembeschermingsgebied.
De begrenzing en gebruiksvoorwaarden hiervan heeft de minister van LNV in juni 2008 in
een drietal Toegangsbeperkingsbesluiten vastgesteld.

In het bodembeschermingsgebied worden beperkingen opgelegd aan vormen van visserij
die de zeebodem beroeren. De boomkorvisserij met wekkerkettingen door schepen met
een motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) (Eurokotters) is niet toegestaan.
De verwachting is dat deze maatregel resulteert in een verhoging van minimaal 10
procent van de bodemdierenbiomassa in het bodembeschermingsgebied. Omdat als
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gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte een areaal van 2.455 ha aan habitat
H1110 verloren gaat, is voor volledige compensatie voor het verlies van voedselaanbod
een bodembeschermingsgebied van 10 maal deze omvang nodig: 24.550 ha. Samen
met het effect dat er minder vis zal worden weggevangen in dat gebied, zorgt deze
compensatiemaatregel voor een toename in voedselaanbod voor vogelsoorten en vissen,
waarmee de kwaliteit van het gebied in voldoende mate verbetert (VenW 2008).

In de aangewezen rustgebieden geldt een verbod op, of beperking van, menselijke
activiteiten om het verlies in foerageerfunctie als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2
voor zwarte zee-eend, grote stern en visdief te compenseren.
De zwarte zee-eend is een doortrekker en wintergast in de Voordelta. Het doel van het
instellen van het rustgebied voor de zwarte zee-eend is het beperken van de verstoring
door recreatie en scheepvaart in de concentratiegebieden van de zwarte zee-eend, zodat
de soort optimaal kan profiteren van het voedselaanbod.
Grote sterns en visdiefjes broeden in kolonies langs de kust en aangrenzende
Deltawateren. Het rustgebied is bedoeld om in de zomerperiode op drooggevallen platen
in de Voordelta zodanige rust te creëren dat de grote sterns en visdiefjes met hun jongen
deze platen kunnen benutten om te rusten en gemakkelijker bij hun voedselgebieden op
zee kunnen komen. Dit is vooral in de zomerperiode van belang, wanneer door het
uitvliegen van de jongen de actieradius beperkt is.

Monitoring en Evaluatie (MEP-) vragen
Vier vragen staan centraal om vast te stellen of de getroffen compensatiemaatregelen
leiden tot de beoogde compensatie van de effecten van de aanleg van Maasvlakte 2 op
de natuurwaarden in de Voordelta. De MEP-hoofdvragen zijn:

1 Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2
voldoende gecompenseerd?

2 Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg van de
aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

3 Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern als gevolg van het
ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

4 Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief als gevolg van het ruimtebeslag
en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

Ingreep-effect relaties
De voorspelde effecten en de te nemen compensatiemaatregelen zijn gebaseerd op
ingreep-effect relaties zoals vastgelegd in RIKZ (2007) en in de Passende Beoordeling.
Deze relaties zijn relevant voor het inzicht in de effecten van de aanleg van Maasvlakte 2
en van de compensatiemaatregelen. Zij laten de belangrijkste factoren zien binnen de
Voordelta (en daarbuiten) met invloed op de te compenseren natuurwaarden.
Deze factoren worden kwalitatief en kwantitatief beschreven aan de hand van de
gegevens die binnen het project verzameld worden in de percelen Benthos, Vis, Vogels,
Abiotiek en Gebruik. Voor de evaluatievraag en onderliggende onderzoeksvragen wordt
via (werk)hypothesen en analyse van de data nagegaan in hoeverre een verandering aan
een bepaalde factor is toe te schrijven.

Monitoring
Het effect van de maatregelen wordt bepaald door de ontwikkelingen in het
bodembeschermingsgebied en de rustgebieden te vergelijken met ontwikkelingen in
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referentiegebieden, waar geen compensatiemaatregelen getroffen zijn. De
uitgangssituatie -vóór de aanleg van Maasvlakte 2- is in de periode 2004-2007
vastgelegd door het uitvoeren van een programma van nulmetingen (T0).

Het monitoringprogramma richt zich niet alleen op de primaire parameters die direct
voortvloeien uit de compensatieopgave, zoals de bodemdierenbiomassa of aantallen
vogeldagen, maar bestaat uit een veel breder meetprogramma. Het programma is zo
ingericht dat niet alleen een antwoord gegeven moet kunnen worden op de vraag of de
compensatieopgave is behaald, maar daarnaast ook veel informatie beschikbaar komt
over het functioneren van de Voordelta in ecologische zin en over de rol van menselijke
activiteiten in dat gebied. Deze kennis kan gebruikt worden om zo nodig de in 2008
genomen compensatiemaatregelen beter te onderbouwen dan wel bij te stellen.

Uitvoering
Nadat in de periode 2004-2007 al uitvoerig nulmetingen zijn verricht, is in 2009 het
monitoringprogramma voor PMR-NCV van start gegaan, en is een opzet gemaakt voor
het stroomlijnen van de uitwisseling van data en informatie tussen de percelen. De
jaarlijkse voortgang van het onderzoek is in opeenvolgende jaarrapporten beschreven.
Vanwege de doorlooptijd van sommige analyses kan het voorkomen dat de jaarrapporten
niet alle uitwerkingen bevatten van de gegevens die in datzelfde jaar verzameld zijn. Dit
geldt met name voor de analyse van benthosgegevens, waarvan de uitwerking veel tijd
vergt.
In 2010 is een tussentijdse evaluatie van het monitoringprogramma uitgevoerd. Die heeft
geleid tot aanpassingen in analyses en de uitwerking van een pakket aanvullend
onderzoek naar cruciale processen die zich in de Voordelta afspelen. Dit betreft onder
meer een beschrijving van de ontwikkeling van de platen in de Voordelta, additionele
visbemonstering, GPS-logger onderzoek om het gedrag van grote sterns te beschrijven
en een nadere analyse van visserij en vaarbewegingen. Opdrachtverlening voor dit
meerwerk heeft begin 2012 plaatsgevonden.
De Auditcommissie, die vanaf 2008 bij het programma betrokken is, heeft aanbevelingen
gedaan voor de opzet en uitvoering van het monitoringprogramma en de verschillende
jaarrapporten becommentarieerd. Het commentaar van de Auditcommissie is gebruikt om
de uitvoering van de monitoring en het onderzoek bij te stellen en is steeds in de
opeenvolgende jaarrapporten verwerkt.

Resultaten 2009-2013

MEP-vraag 1
Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2
voldoende gecompenseerd?

Toelichting
Het monitoringprogramma richt zich op een algemene beantwoording van deze vraag
door het volgen van de ontwikkeling in bodemdierenbiomassa en dichtheden van jonge,
demersale (nabij de bodem levende) vis, waarvan verwacht kan worden dat deze het
meest beïnvloed zullen worden door het instellen van het bodembeschermingsgebied.
Daarnaast is ook naar aspecten als soortensamenstelling en diversiteit van bodemdieren,
en dieet, conditie en groei van vis gekeken als indicator voor veranderingen in het
habitat.

De vraag die centraal staat, is hoe bodemdieren en vissen zich ontwikkelen in het
bodembeschermingsgebied ten opzichte van referentiegebieden waar boomkorvisserij
door schepen >260 pk nog wel is toegestaan. Een vergelijking tussen de ontwikkeling in
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het bodembeschermingsgebied vóór en na de instelling van het
bodembeschermingsgebied, op basis van de data uit de nulmetingen en de metingen in
2009-2013, heeft als doel inzicht te geven in de veranderingen in het
bodembeschermingsgebied voor verschillende soortgroepen. Deze vergelijking kan ook
gemaakt worden voor de referentiegebieden. Het verschil in verandering tussen het
bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden geeft inzicht in het effect van de
compensatiemaatregelen. Er moet hierbij rekening gehouden worden met het feit dat de
ecologie in het bodembeschermingsgebied en ook in de Voordelta sterke jaarlijkse
(natuurlijke) variatie kan vertonen, en met de autonome ontwikkeling van
gebruiksfuncties die van gebied tot gebied kunnen verschillen.

Effect compensatiemaatregel op kwaliteit habitat H1110
Waarneming
Een analyse van de ontwikkeling in bodemdierbiomassa laat zien dat deze biomassa is
afgenomen in het bodembeschermingsgebied en licht toegenomen in het
referentiegebied, in tegenstelling tot de verwachting. Er is een statistisch significant
verschil in trends tussen het bodembeschermingsgebied en het referentiegebied. De
afname in biomassa in het bodembeschermingsgebied wordt vooral veroorzaakt door
afname van de biomassa van een aantal schelpdiersoorten in het deel van het
bodembeschermingsgebied in de monding van het Haringvliet. Voor de biomassa van het
voedsel voor zee-eenden, dat bestaat uit een selectie van schelpdiersoorten, is geen
verschil in ontwikkeling tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied
waargenomen. Voor een groot aantal vissoorten kan evenmin een statistisch significante
verandering worden vastgesteld. Van belang hierbij is dat voor de analyse van de
bodemdiergegevens alleen de gegevens uit de nulmetingen en de jaren 2009 tot en met
2011 beschikbaar waren; de uitgewerkte gegevens van de bodemdierbemonstering van
2012 en 2013 komen pas in de loop van 2014 beschikbaar. De resultaten van analyse
van de volledige meetreeks (nulmetingen en jaren 2009-2013) van bodemdieren wordt in
2015 gerapporteerd.

Interpretatie
Een belangrijk punt bij de interpretatie van deze resultaten is dat de intensiteit van de
boomkorvisserij >260 pk binnen de begrenzing van het bodembeschermingsgebied al
laag was vanaf 2005, ook in de periode voordat het gebied voor boomkorvisserij gesloten
werd. In de rest van de Voordelta was de boomkorvisserij in 2004 intensiever, maar deze
is met 80% gedaald van 2004 tot 2010 en sindsdien stabiel op een laag niveau. Als
gevolg van deze veranderingen in de boomkorvisserij is het verschil in visserij-intensiteit
van boomkorvisserij tussen de periode vóór en na het instellen van het
bodembeschermingsgebied, en tussen het bodembeschermingsgebied en de rest van de
Voordelta, te gering om effecten van deze maatregel vast te kunnen stellen.
Het basisidee dat ten grondslag lag aan de opzet van het monitoringprogramma, een
vergelijking tussen het bodembeschermingsgebied waar de boomkorvisserij >260 pk na
2008 was uitgesloten, en een referentiegebied waar geen veranderingen in de visserij
zijn opgetreden, is door de ontwikkelingen in de visserij achterhaald. Om na te gaan of de
gegevens aanwijzingen geven voor een relatie tussen visserij-intensiteit en
veranderingen in bodemdierenbiomassa en visdichtheden, zijn aanvullende analyses
uitgevoerd. Een belangrijk punt daarbij is dat een statistisch verband nog geen sluitend
bewijs is voor een effect van visserij, maar dat er ook alternatieve verklaringen mogelijk
zijn. Visserij kan voorkeur hebben voor bepaalde habitats waar soorten wel of juist niet
voorkomen, en zo’n ruimtelijk verband kan al leiden tot een positieve of negatieve
correlatie. Daarom zijn gevonden verbanden vooral een reden voor nader onderzoek
naar mogelijke effecten van visserij. Het ontbreken van een correlatie is evenmin een
bewijs voor de afwezigheid van een effect. Door de lage visserij-intensiteit en de hoge
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natuurlijke variatie in dichtheden van bodemdieren en vis (tussen jaren, tussen
verschillende locaties in de Voordelta) kan statistische ‘ruis’ het signaal gemakkelijk
overstemmen.
De uitgevoerde analyse heeft geen eenduidig interpreteerbare statistische verbanden
tussen visserij-intensiteit en biomassa van bodemdieren of dichtheden van vis
opgeleverd. De enige uitzondering is zandspiering, waar een negatieve correlatie is
gevonden tussen de intensiteit van boomkorvisserij en garnalenvisserij enerzijds en de
aanwezigheid van zandspiering anderzijds. Dit is zowel waargenomen voor zandspiering
in de bodemdierbemonstering in het najaar als voor zandspiering in de visbemonstering
in het voorjaar: op monsterlocaties met hogere visserij-intensiteit is zandspiering minder
vaak aangetroffen. Er is echter meer gericht onderzoek nodig voordat uitspraken kunnen
worden gedaan over een oorzakelijk verband tussen visserij-intensiteit en het voorkomen
van zandspiering.
De intensiteit van de garnalenvisserij in de Voordelta is sterk verschillend tussen jaren,
maar vertoont geen duidelijke trend. Sinds 2008 vindt 55-65% van de visserij-activiteit in
de Voordelta plaats binnen het bodembeschermingsgebied, voor die tijd was dat aandeel
meer variabel. Omdat garnalenvisserij ook een bodemberoerende visserij is, kan dit een
extra bron van ‘ruis’ zijn bij het vaststellen van veranderingen in habitat H1110. Bij de
besluitvorming over het bodembeschermingsgebied werd er van uitgegaan dat het
bodemberoerende effect van garnalenvisserij gering is in vergelijking met het effect van
de boomkorvisserij met Eurokotters. De kennis over de korte en lange termijn effecten
van garnalenvisserij is echter beperkt. In een aanvullend onderzoek (buiten het kader van
het hier gerapporteerde project) in opdracht van RWS is gekeken naar de effecten van
garnalenvisserij op bodemdieren in de Voordelta, door een vergelijking tussen niet-
beviste en beviste proefgebiedjes. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd
voor effecten van garnalenvisserij. Hiermee kan echter niet zonder meer worden
geconcludeerd dat er in het geheel geen effecten zijn; de natuurlijke variatie, veroorzaakt
door verschillen tussen locaties en grote jaarlijkse fluctuaties door verschillen in broedval
en sterfte in de winter is namelijk groot, waardoor een eventueel signaal (het effect)
moeilijk van de ruis (de variatie) is te onderscheiden. Daarnaast kunnen de resultaten
van het experiment zijn beïnvloed doordat in een aantal (delen van) proefvakken
ongewenste bevissing heeft plaatsgevonden.

Conclusie
Voor MEP vraag 1 betekenen deze resultaten dat er (op basis van de nulmetingen en
gegevens voor de jaren 2009-2011) geen sprake is van een toename in
bodemdierenbiomassa of voedsel in het bodembeschermingsgebied, na het uitsluiten
van de boomkorvisserij met Eurokotters.
Omdat de boomkorvisserij overal in de Voordelta, en binnen de begrenzing van het
bodembeschermingsgebied ook al voor het daadwerkelijk uitsluiten van de visserij, sterk
is afgenomen, is het effect van de compensatiemaatregel niet aantoonbaar.
Dit betekent niet dat er geen effect is van het grotendeels verdwijnen van de
boomkorvisserij uit de Voordelta gedurende de laatste tien jaar. Echter, uit de nu
beschikbare gegevens van de PMR-NCV monitoring komt geen duidelijk signaal; dit kan
deels het gevolg zijn van het beperkte aantal jaren met waarnemingen en het feit dat de
bodemdiergegevens van 2012-2013 nog niet geanalyseerd zijn. Ook blijkt uit meer
recente inzichten over de effecten van boomkorvisserij dat effecten van visserij in
ondiepe gebieden als de Voordelta meer in samenhang met de effecten van natuurlijke
verstoring moeten worden beschouwd, en andere aspecten dan bodemdierenbiomassa
mogelijk relevanter zijn. Door het grotendeels verdwijnen van de boomkorvisserij uit de
Voordelta is aanvullende informatie nodig om, als er trendmatige veranderingen in de
Voordelta worden waargenomen, onderscheid te kunnen maken tussen autonome trends
en trends die samenhangen met de veranderingen in visserij. Dit zou kunnen door
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gebruik te maken van informatie over de Voordelta uit de periode vóór de nulmetingen of
informatie uit andere gebieden waar de visserij zich anders ontwikkeld heeft.

MEP-vraag 2
Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg van de aanleg
en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

Toelichting
Het uitgevoerde monitoringprogramma richt zich op het vaststellen van de aantallen
zwarte zee-eenden in winter en voorjaar, en op het gebiedsgebruik door de eenden, als
primaire maat. Tegelijkertijd worden menselijke activiteiten in de rustgebieden
gemonitord. Veranderingen in voedselbeschikbaarheid worden bepaald door de
biomassa van, voor de eenden geschikte en beschikbare, schelpdieren vast te stellen.
Ook worden externe factoren, zoals ontwikkelingen in de NW Europese populatie van
zwarte zee-eenden, in beschouwing genomen.

De vragen die centraal staan, zijn hoe het voedselaanbod voor zwarte zee-eenden zich
ontwikkelt in het bodembeschermingsgebied ten opzichte van referentiegebieden, en hoe
de aantallen zwarte zee-eenden en het gebiedsgebruik door de eenden zich ontwikkelen
in relatie tot het voedselaanbod en de vermindering van verstoring door het instellen van
de rustgebieden.

Waarneming
In eerdere jaren (2009-2012) was er sprake van lage aantallen zwarte zee-eenden in de
Voordelta in de winter en het vroege voorjaar. Daarmee leek er sprake van een
negatieve trend die aansloot op de daling in aantallen ten opzichte van de jaren 1975-
2000. In de winter en het vroege voorjaar van 2012/2013 zijn echter weer aanmerkelijk
hogere aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta geteld. Per saldo is er geen
significante verandering in het aantal vogeldagen van de zwarte zee-eend in vergelijking
met de periode vóór de instelling van het bodembeschermingsgebied en de
rustgebieden.
Zwarte zee-eenden worden de laatste jaren vooral waargenomen bij de Brouwersdam en
ten zuidwesten van de kop van Schouwen, deels binnen de rustgebieden (gemiddeld
25% van het aantal vogeldagen).
Uit een statistische analyse van het voorkomen van zwarte zee-eenden in de Voordelta
volgt dat voedselaanbod, diepte, stroomsnelheid en verstoring door scheepvaart factoren
zijn die van invloed lijken op de verspreiding van de zwarte zee-eend in de Voordelta.

Interpretatie
Het grootste deel van de zwarte zee-eenden in de Voordelta verblijft buiten de
rustgebieden. Bovendien is in veel jaren sprake van maximale aantallen zwarte zee-
eenden in de maanden april-mei, wanneer alleen nog een deel van de Bollen van de
Ooster als rustgebied gesloten is voor menselijke activiteiten. Uit de statistische analyse
van het voorkomen van zwarte zee-eenden in de Voordelta volgt dat verschillende
omgevingsfactoren een rol kunnen spelen. Diepte en stroomsnelheid bepalen waar de
fysische omstandigheden zodanig zijn dat de zee-eenden bij hun voedsel kunnen komen
(niet te diep) zonder bovenmatige inspanning (lage stroomsnelheid). Het totale
voedselaanbod bestaat uit schelpdieren van een geschikte grootte. Te kleine
schelpdieren leveren onvoldoende energie, te grote schelpdieren zijn niet meer te
hanteren of in te slikken. Het voedsel moet ook in voldoende dichtheid aanwezig zijn om
het foerageren efficiënt te maken. Zwarte zee-eenden worden daarom vooral
aangetroffen op locaties met voldoende hoge dichtheden schelpdieren. Zoals al bij MEP
vraag 1 opgemerkt, is geen effect gezien van het instellen van het
bodembeschermingsgebied op de hoeveelheid voedsel voor zwarte zee-eenden. Het
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voedselaanbod wordt in belangrijke mate gevormd door de Amerikaanse zwaardschede,
en broedval, groei en sterfte van deze soort en andere schelpdiersoorten zijn bepalend
voor de hoeveelheid voedsel voor de zwarte zee-eend.
Het is algemeen bekend dat zwarte zee-eenden verstoringsgevoelig zijn. De hoogste
aantallen zwarte zee-eenden worden in de winterperiode oktober-maart waargenomen in
gebieden met weinig of geen scheepvaart, deels binnen maar ook buiten de
rustgebieden.
In de Voordelta komt maar een beperkt deel van de zwarte zee-eenden die voorkomen
tussen Noord-Frankrijk en de Nederlandse Waddeneilanden. Nog veel grotere aantallen
komen voor in Duitse en Deense wateren. Kleine veranderingen in de verspreiding van
deze populatie kunnen daarom al snel leiden tot grote veranderingen in de Voordelta,
zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare oorzaak in de Voordelta zelf voor hoeft te zijn.

Conclusie
Voor MEP vraag 2 betekenen deze resultaten dat er geen verandering is in aantallen
zwarte zee-eenden in winter en voorjaar in de Voordelta sinds de aanleg van de Tweede
Maasvlakte en het instellen van het bodembeschermingsgebied en de rustgebieden. De
voedselbeschikbaarheid wordt bepaald door het aanbod van schelpdieren van geschikte
vorm en grootte. Het totale aanbod varieert sterk van jaar tot jaar als gevolg van
broedval, groei en sterfte, maar er is geen statistisch significant verschil tussen T0 en T1.
De zwarte zee-eenden verblijven in gebieden waar weinig verstoring is waargenomen,
deels binnen maar voor een deel ook buiten de ingestelde rustgebieden.

MEP-vraag 3 en 4
Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern en visdief als gevolg van het
ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

Toelichting
De vragen die centraal staan, zijn hoe de aantallen sterns en het gebiedsgebruik zich
ontwikkelen in relatie tot de vermindering van verstoring na het instellen van de
rustgebieden, en hoe het broedsucces zich ontwikkelt in relatie tot het voedselaanbod.

Het monitoringonderzoek richt zich in eerste instantie op het vaststellen van het aantal
vogeldagen en het ruimtegebruik van de sterns in de Voordelta, om het effect van de
compensatiemaatregel te bepalen. Het monitoren van de aantallen sterns in de Voordelta
in voorjaar en zomer en de ruimtelijke verspreiding van de sterns, geeft inzicht in het
gebiedsgebruik en het belang van de rustgebieden. Tegelijkertijd worden menselijke
activiteiten in en rondom de rustgebieden gemonitord. De mogelijke effecten van
veranderingen in het voedselaanbod worden gevolgd via monitoring van dieet en
broedsucces.

Waarneming
De aantallen en ruimtelijke verdeling van grote stern en visdief vertonen verschillen
tussen jaren, maar er is geen sprake van grote verandering in aantal vogeldagen in
vergelijking met de periode voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de instelling
van het bodembeschermingsgebied en de rustgebieden.
De verschillen tussen jaren hangen samen met veranderingen in de aantallen
broedvogels in de verschillende broedkolonies in het Deltagebied. De nog steeds
doorgaande verandering in de morfologie leidt tot veranderingen in plaatarealen, en ook
dat is van invloed op het gebruik van de Voordelta door sterns.
Zandspiering is belangrijk als stapelvoedsel voor volwassen grote sterns. De volwassen
dieren halen het grootste deel van hun energie uit zandspiering; haringachtigen (haring,
sprot) hebben een aanvullende rol. Haringachtigen zijn van belang in het dieet van



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

14 van 209

kuikens van grote stern en visdief. Hoe groter het aanbod van haringachtigen van de
juiste maat, hoe beter het broedsucces. Daarnaast zijn factoren in de broedkolonies zelf,
zoals predatie en weersomstandigheden, van grote invloed op het broedsucces.
In de Voordelta worden alle droogvallende platen door grote stern en visdief als
rustplaats gebruikt. Slechts een klein deel van de op platen rustende grote sterns en
visdiefjes wordt waargenomen binnen de grenzen van de rustgebieden. De ingestelde
rustgebieden zijn niet geheel vrij van verstoring.

Interpretatie
De aanleg van Maasvlakte 2 en het daarmee gepaard gaande verlies van potentieel
foerageergebied heeft niet geleid tot een afname in aantallen vogeldagen van grote
sterns en visdief in het noordelijk deel van de Voordelta. Visdiefjes foerageren vooral bij
de Haringvlietdam, de Oosterscheldekering en langs de kust van Maasvlakte 2. Grote
sterns maken foerageertochten van tientallen kilometers tot ver buiten de Voordelta.
De kwaliteit van het voedselaanbod, en uiteraard de hoeveelheid geschikt voedsel, is van
groot belang voor het broedsucces van grote stern en visdief. Zandspiering is belangrijk
als stapelvoedsel voor volwassen grote sterns. Voor het broedsucces van grote stern en
visdief is het aandeel van haringachtigen in het dieet van belang. Het voedselaanbod
wordt grotendeels bepaald door natuurlijke factoren. Er is wel een negatieve correlatie
gevonden tussen aanwezigheid van zandspiering en visserij-intensiteit, maar of er ook
sprake is van een oorzakelijk verband is nog onzeker (zie hierboven MEP vraag 1).
Het instellen van de rustgebieden heeft geen aantoonbaar effect gehad op de aantallen
grote sterns en visdief binnen die gebieden. De rustgebieden blijken niet vrij van
verstoring, maar anderzijds zijn er geen aanwijzingen dat de huidige verstoring op de
platen van invloed is op het gebruik van de Voordelta door de vogels, doordat ook buiten
de rustgebieden platen zijn die voldoende geschikt zijn. Volwassen grote sterns
verblijven met hun jongen slechts korte tijd (enkele weken) in de Voordelta. Wel worden
de platen veelvuldig gebruikt door niet-broedende sterns.

Conclusie
Voor MEP vraag 3 en 4 betekent dit dat er geen verandering is in aantallen vogeldagen
in de Voordelta sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte en het instellen van het
bodembeschermingsgebied en de rustgebieden. Er zijn veranderingen in de aantallen op
platen rustende sterns, maar die veranderingen hangen samen met veranderingen in de
bezetting van de broedkolonies en veranderingen in het plaatareaal.
Het broedsucces wordt in belangrijke mate bepaald door factoren binnen de
broedkolonie, en daarnaast door het aanbod van pelagische vis als haring en sprot, wat
niet beïnvloed wordt door de compensatiemaatregelen.

Eerste formele evaluatie 2013
In 2013 is door de bevoegde gezagen de eerste formele tussenevaluatie uitgevoerd van
de aanlegactiviteiten Maasvlakte 2 (MEP Aanleg) en de natuurcompensatie Voordelta
(MEP-NCV). Een tussenevaluatie van de duincompensatie en nulmeting op bestaande
duinen wordt in de tweede helft van 2014 afgerond.
Voor de Evaluatie MEP-Natuurcompensatie Voordelta (NCV) 2013 (WVL 2014a) heeft
het bevoegd gezag gebruik gemaakt van het Jaarrapport PMR-NCV 2012, omdat het
thans voorliggende Eindrapport 1e fase 2009-2013, dat de feitelijke afronding vormt van
de eerste monitoringfase van PMR-NCV, op dat moment nog niet beschikbaar was.
Het volgende formele evaluatiemoment is in 2018. Dan wordt beoordeeld of de
uitwerking van de compensatiemaatregelen voldoende is geweest.
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van het volgende evaluatiemoment, wordt een
tweede fase van de monitoring natuurcompensatie voorzien.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 15 van 209

1 Inleiding

Voor u ligt de Eindrapportage over de periode 2009-2013 van het project PMR monitoring
natuurcompensatie Voordelta (PMR-NCV). In dit project wordt onderzocht of de getroffen
compensatiemaatregelen leiden tot de beoogde compensatie van de effecten van de
aanleg van de Tweede Maasvlakte op de natuurwaarden in de Voordelta.
De uitgangssituatie -vóór de aanleg van Maasvlakte 2- is in de periode 2004-2007
vastgelegd door het uitvoeren van een breed scala aan nulmetingen, onderverdeeld in de
volgende percelen:
1 Benthos;
2 Vis;
3 Vogels;
4 Abiotiek;
5 Gebruik.
Om vast te stellen of de beoogde compensatie gerealiseerd wordt, zijn de metingen
voortgezet tijdens en na de aanleg van de Tweede Maasvlakte en instelling van de
compensatiemaatregelen, van 2009 tot en met 2013.
In het onderstaande wordt het kader beschreven waarbinnen het monitoringproject is
uitgevoerd en worden de compensatiemaatregelen toegelicht. Vervolgens wordt de
opbouw van het rapport uiteengezet.

1.1 PMR: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Uitbreiding van het havengebied werd
noodzakelijk geacht om deze positie in de toekomst te bestendigen. Tegelijk met de
uitbreiding van het havengebied werd er aandacht geschonken aan het verbeteren van
de leefbaarheid in het gebied. Om dat te bereiken heeft het kabinet in 2006 een
planologische kernbeslissing genomen over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam
(PMR), met de dubbele doelstelling om:
• de mainport Rotterdam te versterken, door het ruimtetekort voor haven- en

industriële activiteiten in het Rotterdamse havengebied op te lossen (aanleg
Tweede Maasvlakte);

• de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond te verbeteren, door de mogelijkheden
te benutten die het oplossen van het ruimtetekort biedt.

De aanleg van de Tweede Maasvlakte en de bijbehorende natuurcompensatie, die
verplicht is op grond van Nederlandse en Europese bepalingen, is het grootste van de
drie deelprojecten van PMR.
De andere PMR-deelprojecten betreffen de aanleg van 750 hectare natuur- en
recreatiegebied en een serie projecten onder de noemer Bestaand Rotterdams Gebied,
met als doel het bestaande havengebied intensiever te benutten en de kwaliteit van de
leefomgeving in Rijnmond te verbeteren.

De betrokken overheidspartijen hebben afgesproken om de monitoring en evaluatie van
de drie PMR-deelprojecten op een eenduidige en gestructureerde manier vorm te geven,
door middel van een serie Monitoring en Evaluatie Programma’s (MEP’s), met een
vergelijkbare aanpak en opzet, die leiden tot een aantal op elkaar aansluitende
rapportages. Hiermee wordt bereikt dat zowel over delen als over het grotere geheel van
PMR en de Tweede Maasvlakte op een eenduidige wijze kan worden gerapporteerd.

1.2 Doel monitoring Natuurcompensatie Voordelta
De aanleg van de Tweede Maasvlakte vindt plaats in de Voordelta. De Voordelta is een
uitloper van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta die zich uitstrekt van Walcheren tot
aan de Nieuwe Waterweg. De Voordelta omvat een verzameling van geulen, ondieptes
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en zandbanken, met een divers bodemleven. Het gebied vormt de habitat van typische
vissen, beschermde vogels en zeezoogdieren; het is daarnaast ook een gebied van grote
economische waarde.
In 2008 is de Voordelta aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden
vormen een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese
Unie, waarbinnen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn bescherming geldt voor
kenmerkende leefgebieden en soorten. Omdat de aanleg van de Tweede Maasvlakte
significant negatieve effecten op beschermde natuur kan veroorzaken, is hiervoor
compensatie verplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

In het PMR-jargon is er een subtiel, maar belangrijk, onderscheid tussen aanleg van de
Tweede Maasvlakte in de zin van het (tijdelijke) proces van het aanleggen (zand opzuigen,
vervoeren, elders opspuiten etc.) en het resultaat van het aanleggen, namelijk de
aanwezigheid van de aangelegde Tweede Maasvlakte. De monitoring en evaluatie beschreven
in deze rapportage, monitoring Natuurcompensatie Voordelta, heeft betrekking op het resultaat
van de aanleg; de monitoring en evaluatie van het proces van de aanleg wordt beschreven in
het MEP Aanleg dat door Havenbedrijf Rotterdam is opgesteld en door de (toenmalige)
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is goedgekeurd.

Het doel van de monitoring natuurcompensatie Voordelta is om vast te stellen of de
getroffen compensatiemaatregelen de daadwerkelijk optredende negatieve effecten van
de aanleg van de Tweede Maasvlakte op de Voordelta voldoende compenseren.

De (verwachte) gevolgen van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn dat:
1 2.455 hectare van habitattype H1110 (ondiepe zeeën met zandbanken die

permanent onder water staan) verloren gaat;
2 negatieve effecten optreden op de foerageerfunctie voor de grote stern van 1,7%,

op de foerageerfunctie voor de visdief van 5,9%, en op de foerageerfunctie voor de
zwarte zee-eend van 3,1%.

1.3 Compensatiemaatregelen
Ten behoeve van de compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is binnen
het Natura 2000-gebied Voordelta een aantal maatregelen getroffen. De maatregelen
betreffen het instellen van:
• een bodembeschermingsgebied;
• een aantal rustgebieden daarbinnen.
De begrenzing en gebruiksvoorwaarden hiervan heeft de minister van LNV in juni 2008 in
een drietal Toegangsbeperkingsbesluiten (TBB's) vastgesteld (Figuur 1.1). Sommige
rustgebieden in de Voordelta zijn specifiek ingesteld voor natuurcompensatie en hebben
als doel het bodembeschermingsgebied als foerageergebied te kunnen benutten
(Hinderplaat, Bollen van de Ooster, Bollen van het Nieuwe Zand). Daarnaast zijn deze en
andere rustgebieden (Slikken van Voorne, Verklikkerplaat/Middelplaat) ook ingesteld
vanuit andere Natura 2000-doeleinden.

In het bodembeschermingsgebied worden beperkingen opgelegd aan vormen van visserij
die de zeebodem beroeren. Boomkorvisserij met wekkerkettingen en met schepen met
een motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) is niet toegestaan.
In de aangewezen rustgebieden geldt een verbod op, of beperking van, menselijke
activiteiten om het verlies in foerageerfunctie als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2
voor grote stern, visdief en zwarte zee-eend te compenseren.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 17 van 209

Figuur 1.1 Kaart waarop aangegeven de geografische ligging van de Voordelta, met begrenzing van het
Natura 2000-gebied (oranje lijn), bodembeschermingsgebied (rode lijn) en rustgebieden (geel:
jaarrond en geel gearceerd: alleen gedurende de winter). Vanaf mei 2012 is het rustgebied
Verklikkerplaat vervallen, omdat door natuurlijke dynamiek de plaat naar het vasteland
toegegroeid was, en er in toenemende mate verstoring plaatsvond. Thans is de Middelplaat als
rustgebied vastgesteld

De effecten van de compensatiemaatregelen moeten worden gemonitord. Het effect van
de maatregelen wordt bepaald door de ontwikkelingen in het bodembeschermingsgebied
en de rustgebieden te vergelijken met ontwikkelingen in referentiegebieden, waar geen
compensatiemaatregelen getroffen zijn.
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1.4 Uitvoering van de monitoring 2009-2013
Deltares voert de monitoring uit in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en
Leefomgeving (RWS-WVL, voorheen RWS-Waterdienst). De effectmetingen heeft
Deltares in een Europese aanbesteding gegund aan een consortium van: IMARES, CSO,
Arcadis/Alkyon, Bureau Waardenburg, INBO en NIOZ-Yerseke. IMARES is trekker van
het consortium.

De basis voor de monitoring wordt gevormd door het rapport “Natuurcompensatie
Maasvlakte Twee in de Voordelta” (RIKZ 2007). Dit rapport geeft de inhoudelijke
onderbouwing van de maatregelen die genomen moeten worden, om de verwachte
negatieve effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte op de beschermde
natuurwaarden in de Voordelta te compenseren.
Vervolgens is de uitvraag voor het uitvoeren van een monitoringprogramma beschreven
in een Schedule of Requirements (SoR) voor een Europese aanbesteding. Tegelijkertijd
heeft het overkoepelend proces plaats gevonden voor het opstellen van (uniforme)
Monitoring en Evaluatieprogramma’s (MEP). De nader gespecificeerde vragen van het
MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn uiteindelijk als uitgangspunt voor het Plan van
Aanpak voor de monitoring overgenomen.

Het monitoringprogramma 2009-2013 richt zich op het vergelijken van de situatie tijdens
en na de aanleg van Maasvlakte 2 (T1) met de situatie zoals die is vastgelegd
voorafgaand aan het monitoringprogramma en vooruitlopend op de aanleg van
Maasvlakte 2. Voor het vastleggen van de zogenaamde nulsituatie (T0) is tussen 2004 en
2007, een omvangrijk meetprogramma uitgevoerd.
Om de effecten van de compensatiemaatregelen te kunnen bepalen, zijn bovendien de
gebieden waar de compensatiemaatregelen van kracht zijn, vergeleken met gebieden
waarvoor geen compensatiemaatregelen gelden, de referentiegebieden. Op deze wijze
kunnen de effecten van de compensatiemaatregelen onderscheiden worden van
autonome ontwikkelingen.

Op 20 juli 2009 heeft Deltares het Plan van Aanpak PMR monitoring natuurcompensatie
Voordelta aan RWS aangeboden. Het Plan van Aanpak bestaat uit twee delen die
tezamen beschrijven hoe de MEP evaluatievragen beantwoord zullen worden aan de
hand van het beschreven onderzoeksprogramma. Deel A beschrijft de samenhang en
integratie van de afzonderlijke percelen, met het oog op een integrale beantwoording van
de evaluatievragen (Holzhauer & Prins 2009). Deel B beschrijft in uitvoeringsplannen de
voorgestelde methoden en de wijze van uitvoering van de compensatiemonitoring binnen
de percelen benthos, vis, vogels, abiotiek en gebruik (Heessen & Jak 2009).

In 2009 is het monitoringprogramma van start gegaan, en is een opzet gemaakt voor het
stroomlijnen van de uitwisseling van data en informatie tussen de percelen. De MEP
vragen zullen in Hoofdstuk 3 in meer detail worden besproken. Hier volstaat dat de MEP
vragen zich richten op de compensatie van het verlies van habitat H1110, en het verlies
van foerageerfunctie voor de zwarte zee-eend, de grote stern en visdief.

In de jaren 2009 tot en met 2012 is een reeks PMR-NCV Jaarrapporten verschenen, die
inzicht verschaften in de inhoudelijke voortgang van het monitoringprogramma en die
tussentijdse bijsturing, waar nodig, mogelijk maakten. Een compleet overzicht van de
Jaarrapportages inclusief verwijzingen naar de digitale versies is te vinden in Bijlage 2.

Het Jaarrapport PMR-NCV 2010 beschrijft, naast de inhoudelijke voortgang (Heessen
2011), de uitvoering van een tussenevaluatie (Prins et al. 2011). De resultaten van de
tussenevaluatie gaven aanleiding voor een pakket aanvullend onderzoek, gericht op het
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verdiepen van de kennis van cruciale processen die zich in de Voordelta afspelen.
Opdrachtverlening voor dit meerwerk heeft begin 2012 plaatsgevonden.

Het Jaarrapport PMR-NCV 2012 is door het bevoegd gezag benut als basis voor de
Evaluatie MEP-Natuurcompensatie Voordelta (NCV) 2013, (WVL 2014a). Het
Jaarrapport 2012 is gebruikt, omdat de timing van de MEP-Evaluatie onvoldoende was
opgelijnd met de afronding van het -thans voorliggende- Eindrapport 1e fase 2009-2013,
dat de feitelijke afronding vormt van de eerste monitoringfase van PMR-NCV1.

De Evaluatie MEP-NCV maakt deel uit van het “drieluik” MEP-evaluaties, dat ook de
andere PMR-deelprojecten, MEP Aanleg en MEP Duinen, omvat. Voor MEP Aanleg en
MEP Natuurcompensatie Voordelta is gerapporteerd over de resultaten van de eerste
evaluatie naar de effecten van de aanleg van Maasvlakte 2 en de natuurcompensatie
(WVL 2014a; b). Voor de effecten van het gebruik van Maasvlakte 2 op duinen volgt een
evaluatie na afronding van de verlengde T0-meetperiode (nulmeting) en een of meer
gebruiksjaren. De evaluatierapporten van de Werkgroep C4, bestaande uit
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken,
Milieudienst Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam, markeren de eerste formele
tussenevaluatie door het bevoegd gezag. Het volgende formele evaluatiemoment is in
2018, wanneer wordt beoordeeld of de uitwerking van de maatregelen voldoende is
geweest.
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van het volgende evaluatiemoment, wordt een
tweede fase van de monitoring natuurcompensatie voorzien.

1.5 Opzet Eindrapport 1e fase 2009-2013
Het Eindrapport 1e fase 2009-2013 is de definitieve rapportage van de eerste fase van
het project PMR-NCV en geeft de resultaten van de monitoring en het onderzoek
uitgevoerd in de jaren 2009-2013. Hoofdstuk 2 van het Eindrapport 2009-2013 is gewijd
aan een nadere kennismaking met de dynamiek en complexiteit van de Voordelta. Dit is
van belang voor het juist interpreteren van de waarnemingen uit het
monitoringprogramma, omdat ook zonder het aanleggen van Maasvlakte 2 er in de
Voordelta voortdurend veranderingen plaatsvinden als gevolg van (grootschalige)
natuurlijke processen en eerdere menselijke ingrepen. In Hoofdstuk 3 worden, aan de
hand van ingreep–effectschema’s, de verwachte effecten beschreven van de aanleg en
aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte en worden de compensatiemaatregelen
besproken. Daarbij komt ook de gehanteerde werkwijze aan de orde. De hoofdstukken 4
tot en met 6 behandelen achtereenvolgens de MEP vragen 1 (habitat H1110); 2 (zwarte
zee-eend) en 3/4 (sterns) door de resultaten afkomstig van de verschillende percelen in
samenhang te bekijken. Hoofdstuk 7 bevat een discussie van de resultaten. In Hoofdstuk
8 worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

Het Eindrapport 1e fase 2009-2013 omvat ook een Deel B. Deel B bevat de technische
achtergrondrapportages, waarin de onderzoeksuitvoering en de resultaten per perceel
afzonderlijk en in meer detail worden gerapporteerd. Gezien de grote rol van
bodemberoerende visserij in het gebied is in Deel B een apart hoofdstuk Visserij
toegevoegd.

1  Zoals eerder opgemerkt lopen voor sommige analyses het opnemen van data en de presentatie van de
analyses in Jaarrapporten niet synchroon. Zo worden de benthosgegevens die verzameld zijn in 2012 en 2013
eerst in 2014 uitgewerkt.
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2 De Voordelta, een complex en dynamisch natuurgebied

Alvorens in de volgende hoofdstukken in te gaan op de effecten van de aanleg en
aanwezigheid van de Tweede Maasvlakte op de natuurwaarden in de Voordelta en het
monitoren van de effecten van de getroffen compensatiemaatregelen, is het goed om
een beeld te scheppen van de Voordelta zelf. Daartoe worden in dit hoofdstuk de
kenmerken van de Voordelta en de factoren die de eigenschappen van de Voordelta
bepalen besproken. Kennis van de natuurlijke complexiteit en dynamiek van de Voordelta
is van belang voor het juist interpreteren van de waarnemingen uit het
monitoringprogramma. Een vergelijking van de T0 en T1 situatie zal steeds bezien
moeten worden tegen de achtergrond van de natuurlijke en trendmatige veranderingen in
de Voordelta. Daarnaast is het van belang te realiseren dat de Voordelta aan sommige
vogel- en vissoorten slechts tijdelijk een onderkomen biedt, wat impliceert dat het
voorkomen van die soorten niet alleen is toe te schrijven aan factoren binnen de
Voordelta, maar ook aan een groot aantal externe factoren.

De Voordelta is het gebied bestaand uit de ondiepe kustwateren voor de delta van Zuid-
Holland en Zeeland. Het betreft ruwweg het gebied vanaf de Westerscheldemonding tot
aan de Nieuwe Waterweg. Aan de zeezijde volgt de grens de doorgaande 20 meter
dieptelijn. De Voordelta is sinds 2008 een Natura 2000-gebied en het grootste deel (ruim
87.000 ha na aanleg van Maasvlakte2) is gekarakteriseerd als habitattype H1110
(permanent overstroomde zandbanken). Een klein deel (ongeveer 2.200 ha) bestaat uit
habitattype H1140 (slik- en zandplaten). Door de ligging voor de Zuid-Hollandse en
Zeeuwse delta wijkt het gebied af van de kustwateren die verder noordelijk voor de
Hollandse kust liggen. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een
gevarieerd en dynamisch milieu van kustwateren, intergetijdengebied (zandplaten en
slikken) en stranden, die een relatief beschutte overgangszone vormen tussen de
(voormalige) estuaria en de volle zee.
De Voordelta in zijn huidige karakter is ontstaan door de uitvoering van de Deltawerken.
Voor die tijd werd het gebied beschouwd als een onderdeel van de kustzone van de
Noordzee, dat echter nog wel estuariene kenmerken had als getijgeulen en ondiepten,
lagere saliniteit en hogere troebelheid dan de wateren verder van de kust. Dit estuariene
karakter strekte zich uit tot ongeveer de 10 meter dieptelijn. Het gebied stond sterk onder
invloed van de evenwijdig aan de kust lopende getijstroming en de uitwisseling met de
Deltawateren (Wolff 1973).
De naam Voordelta duikt voor het eerst op in het begin van de jaren ’80. Door Saeijs
(1982) wordt de Voordelta genoemd als een gebied dat sterke morfologische
veranderingen ondergaat als gevolg van de Deltawerken, waarbij de veranderingen in het
getij, de stromingspatronen en de golfwerking hebben geleid tot verschuiving in erosie-
en sedimentatiepatronen.
Kohsiek & Mulder (1989) gaan uitgebreider in op de veranderingen in de Voordelta. De
aanleg van de Deltawerken heeft grote effecten gehad op de processen in de
buitendelta’s van de (voormalige) estuaria, de gebieden van ondiepten en geulen aan de
zeezijde van de mondingen. Die processen zijn veranderd door verminderde uitwisseling
met de Deltawateren en door veranderingen in fysische processen, zoals
stromingspatronen, golfwerking, zoetwaterafvoer en transport van zand en slib. Vanaf
1970 ontstonden onder invloed van golfwerking de eerste zandbanken, die in hoogte
groeiden en zich landwaarts verplaatsten, terwijl de oude getijdegeulen van Haringvliet
en Grevelingen zich opvulden. De processen van verondieping en bankvorming nemen
geleidelijk af, maar een nieuw dynamisch evenwicht in erosie/sedimentatie zal pas na
eeuwen ontstaan (Kohsiek & Mulder (1989).



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

22 van 209

Ten behoeve van het Integraal Beleidsplan Voordelta is in de jaren 1994-1998 een
monitoringprogramma uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn samengevat door Van
Berchum & Smit (1998). Voor wat betreft de morfologische ontwikkelingen werd een
voortgaande verondieping van de geulen voor de Haringvliet en Grevelingen
waargenomen, en een toename van het intergetijdengebied. De plaathoogte nam niet
verder toe of soms zelfs weer enigszins af. De dichtheid en biomassa van bodemdieren
was ten opzichte van de jaren ’80 niet wezenlijk veranderd. De belangrijkste soorten
schelpdieren waren de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata, Foto 2.1) en de
Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus, Foto 2.2). De seizoensmaxima van zwarte
zee-eenden (Foto 2.3) in de Voordelta varieerden in de jaren 1975-1995 tussen ca. 5.000
en 30.000. Door de ontwikkeling van ondiepe gebieden en platen is het belang van de
Voordelta als foerageergebied voor grote sterns (Foto 2.4) en visdiefjes (Foto 2.5)
toegenomen. De aantallen broedparen in de ZW Delta waren eind jaren negentig echter
nog niet terug op het niveau van de jaren 1950-1960, mogelijk door een tekort aan
geschikt broedgebied.

Foto 2.1   Halfgeknotte strandschelp (Spisula
                 subtruncata)

Foto 2.2   Amerikaanse zwaardschede (Ensis
                 directus)

Foto 2.3   Zwarte zee-eend Foto 2.4   Grote stern

Foto 2.5   Visdiefje
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2.1 Morfologische veranderingen in de Voordelta nader beschouwd
Uit het voorgaande volgt, dat de morfologie mede sturend is voor de natuurwaarden van
de Voordelta. Morfologische veranderingen treden voortdurend op onder invloed van
aandrijvende krachten van getij en golven en worden mede beïnvloed door menselijke
ingrepen. Morfologische veranderingen kunnen zich manifesteren op verschillende
ruimteschalen:
• op megaschaal (de gehele Voordelta),
• op macroschaal (de buitendelta’s van de gesloten zeegaten Haringvliet en

Grevelingen en het nog bestaande getijdenbekken Oosterschelde) en
• op mesoschaal (de geulen, platen en zandbanken in de (voormalige) buitendelta’s

en gebieden ertussen).

Er is wisselwerking tussen de processen op die verschillende schalen. Zo is het
zandtransport langs de Belgische en Nederlandse kust bepalend voor de ontwikkeling
van de gehele Voordelta en sturen de ontwikkelingen van de (voormalige) buitendelta’s
de veranderingen van kleinere morfologische eenheden. Omgekeerd kunnen
morfologische veranderingen op kleine schalen weer van invloed zijn op de grotere
schalen. Algemeen kan worden gesteld, dat veranderingen op grote ruimteschalen
relatief langzaam (decennia) optreden, terwijl veranderingen op kleine schalen zich
relatief snel voltrekken. Hoewel de onderliggende processen bekend zijn, hebben
voorspellingen van morfologische veranderingen vaak nog grote onzekerheden en een
beperkte tijdshorizon.
Hieronder worden beknopt de grootschalige en kleinschalige morfologische
veranderingen geschetst gedurende de periode 1964-2004, dus voorafgaand aan de
aanleg van Maasvlakte 2. Zoals reeds opgemerkt, zijn deze veranderingen gedomineerd
door de Deltawerken. Andere menselijke ingrepen in en nabij de Voordelta betreffen de
aanleg van Maasvlakte 1, de Slufter en de Euro-Maasgeul, de havenuitbreiding van
Zeebrugge, het verdiepen en onderhoud van de Wielingen in de monding van de
Westerschelde en de uitvoering van kustsuppleties. Onderstaande beschrijving is
grotendeels ontleend aan een drietal uitgebreide rapportages van Alkyon (Alkyon 2006a;
b, Cleveringa 2008).
Tijdens de uitvoering van PMR-NCV zijn aanvullende bodemdata beschikbaar gekomen
uit lodingen door RWS in de jaren 2008, 2009 en 2010 in de verschillende delen van de
Voordelta. De samengestelde bodem wordt aangeduid met 2010-bodem. Een
vergelijking tussen de 2004 en 2010 bodem wordt uitgevoerd in Deel B, hoofdstuk 7. Er
zijn geen bodemgegevens beschikbaar voor de jaren na 2010.

2.1.1 De morfologische veranderingen op megaschaal (Voordelta)
Voor de grootschalige sedimentbalans van het gebied geldt, dat netto vooral slib en ook
zand vanuit het zuiden wordt aangevoerd. Een deel van het aangevoerde sediment blijft
achter in de buitendelta van de Grevelingen. Ook in de buitendelta van het Haringvliet
vindt netto sedimentatie plaats maar hier vindt de aanvoer van zand zowel vanuit het
zuiden als vanuit het noorden plaats. Het netto transport langs de Maasmond naar de
Hollandse kust is namelijk sterk gereduceerd, terwijl aanleg en onderhoud van het
Slufterstrand resulteert in een zuidwaarts transport in de richting van de
Haringvlietmonding (Alkyon 2006b).

2.1.2 De morfologische veranderingen op macroschaal (buitendelta’s)
De volledige of gedeeltelijke afsluiting van de zeegaten in het kader van de Deltawerken
(beginnend met de Veerse Gatdam in 1960 en eindigend met de Oosterscheldekering in
1986) heeft de stroming en sedimenttransporten in het kustgebied beïnvloed. Het
dynamische evenwicht tussen landwaarts gericht golfgedreven transport en zeewaarts
gericht getijgedreven transport werd verstoord met als gevolg dat de vooroever
erodeerde en de buitendelta’s van Haringvliet en Grevelingen naar binnen schoven.
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Figuur 2.1 Bodemligging in de monding van het Haringvliet in 1964 (links) en 2004 (rechts). Data
opgewerkt door Arcadis/Alkyon

Figuur 2.2 Bodemligging in de monding van de Grevelingen in 1964 (links) en 2004 (rechts). Data
opgewerkt door Arcadis/Alkyon

Tegelijk ontstonden in de dieptezone tussen NAP-9 m en NAP-4 m zandbanken die
langzaam in hoogte groeiden. De zandbanken verplaatsten landwaarts met een
afnemende snelheid totdat min of meer stabilisatie optrad (Mulder et al., 2010). Omdat
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getijdegeulen in de buitendelta’s hun watervoerende functie verloren (Rak van
Scheelhoek in de Haringvlietmonding en Brouwershavense Gat in de monding van de
Grevelingen) als gevolg van de sterk afgenomen getij-debieten heeft opvulling met
sediment plaatsgevonden, een proces dat nog steeds plaatsvindt. Andere geulen zijn
verdwenen of kleiner geworden door de verplaatsing van platen en zandbanken. Hoewel
de grootste morfologische aanpassingen inmiddels hebben plaatsgevonden, vooral
tijdens de eerste 10 jaar na de afsluiting, worden veranderingen in de buitendelta’s van
Haringvliet en Grevelingen nog steeds gestuurd door de afsluiting van deze bekkens
(Alkyon 2006a, Mulder et al. 2010). Figuren 2.1 en 2.2 tonen de bodemligging in de
monding van resp. Haringvliet en Grevelingen in 1964 en 2004.
In de monding van de Oosterschelde (Figuur 2.3) zijn de veranderingen minder groot,
vanwege de handhaving van een groot deel van de getijdewerking. Lokale verdiepingen
zijn opgetreden nabij de stormvloedkering en er vindt een geleidelijke noordwaartse
verplaatsing van de monding plaats.
Het areaal boven gemiddeld laagwater is voor de drie mondingen sinds 1970
toegenomen. De jaarlijkse toename was gedurende de eerste 20 jaren na de afsluiting
een factor twee groter dan de jaarlijkse toename na 1990. De snelheid van de
veranderingen neemt dus af maar vooral voor de Haringvlietmonding is nog sprake van
een doorgaande ontwikkeling. In totaal neemt hierdoor sinds 1990 het areaal beneden
laagwater (habitattype H1110) met ongeveer 20 ha/jaar af. Dit is verwaarloosbaar ten
opzichte van de bijna 90.000 ha H1110 in 2007. Het areaal intergetijdengebied (het
gebied met een hoogteligging tussen gemiddeld laagwater (GLW) en gemiddeld
hoogwater (GHW)) is voor de buitendelta’s van het Haringvliet en de Grevelingen
toegenomen sinds 1970 (Figuur 2.4); voor de Oosterschelde monding zijn de netto
veranderingen klein. In totaal gaat het om een toename van het intergetijdengebied met
ongeveer 15 ha/jaar sinds 1990.

Figuur 2.3 Bodemligging monding Oosterschelde in 1964 (links) en 2004 (rechts). Data opgewerkt door
Arcadis/Alkyon
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Figuur 2.4 Areaal in hectare boven gemiddeld laagwater (GLW) en boven gemiddeld hoogwater (GHW)
(links) en areaal intergetijdengebied (rechts), tussen 1964 en 2004 in de buitendelta’s van
Haringvliet, Grevelingen en Oosterschelde (data Alkyon 2006b)

2.1.3 Veranderingen in arealen van habitattypen
Als gevolg van de morfologische veranderingen in de Voordelta treedt er vooral aan de
oostkant van platen aanzanding op, terwijl deze afkalven aan de westelijke kant. Netto
leidt dit tot geringe veranderingen in de arealen van de habitattypen H1110 en H1140 in
de Voordelta. Tussen 2007 en 2012 is het areaal van habitattype H1110 vooral
afgenomen door de aanleg van Maasvlakte 2 (1.917 ha), daarnaast is 196 ha (<0,5% van
het areaal van H1110) als gevolg van opslibbing veranderd in habitattype H1140 (Van
Oostveen & Koolmees 2013).

2.1.4 De morfologische veranderingen op mesoschaal (rustgebieden)
Voor de vijf rustgebieden in de Voordelta zijn op basis van historische waarnemingen t/m
2004 voorspellingen gedaan voor de veranderingen in de jaren na 2004 (Alkyon 2006b).
Deze voorspellingen hebben betrekking op de verwachte toekomstige situatie zonder de
aanwezigheid van Maasvlakte 2. In hoeverre de morfologie van de Voordelta wordt
beïnvloed door Maasvlakte 2 zal moeten volgen uit analyses van nieuwe bodemopnames
na 2010.
Een complicatie bij deze vergelijking is dat de 2010 bodem is samengesteld uit opnamen
in verschillende jaren. Voor de monding van de Westerschelde en de Maasmond betreft
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dit 2008, voor de Haringvlietmonding 2009 en de Oosterscheldemonding 2010. In de
bodemopnamen zit een aantal hiaten, omdat voor enkele vakken geen metingen zijn
uitgevoerd of ten tijde van de toelevering meetdata nog moesten worden verwerkt.
Omdat de morfologie zich relatief langzaam aanpast aan veranderde omstandigheden
kan een nauwkeurige analyse pas worden uitgevoerd, nadat metingen voor een groot
aantal jaren beschikbaar zijn. Door Alkyon (2006b) is een groot aantal morfologische
kenmerken van geulen en platen beschouwd. Op basis van lodingsgegevens en
satellietopnamen is in het kader van dit PMR-NCV project de morfologische ontwikkeling
in de rustgebieden vanaf 2001 onderzocht. Hieronder worden de morfologische
veranderingen in deze gebieden gepresenteerd.

Hinderplaat
De historische waarnemingen t/m 2004 tonen een oostwaartse verplaatsing van de
Hinderplaat met een snelheid van 20-40 m/jaar. De verwachting was toen dat binnen 5-
10 jaar na 2004 een omvangrijker plaatgebied zou ontstaan, door het aan elkaar groeien
van Hinderplaat en Garnalenplaat (zuidoostelijk en zuidelijk van de Hinderplaat). Het
areaal intergetijdengebied is sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw afgenomen van 1,7
tot 1,0 km2 (Alkyon 2006b).
Figuur 2.5 laat zien dat het oppervlak intergetijdengebied binnen de begrenzing van het
rustgebied Hinderplaat tussen 2001 en 2009 langzaam toe neemt, met name in de
diepteklasse tussen NAP-1 m en NAP. Westelijk van de Hinderplaat treedt netto erosie
op en aan de oostelijke zijde netto sedimentatie. De zandruggen verplaatsen zich richting
het oosten en zuidoosten. De plaat ten zuiden van het rustgebied neemt in oppervlak en
hoogte toe en vormt nu een van de hogere delen van de Hinderplaat (Figuur 2.6).

Figuur 2.5 Ontwikkeling van de Hinderplaat. Totaal oppervlak van de verschillende diepteklassen t.o.v.
NAP in het rustgebied (data Bureau Waardenburg)
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Figuur 2.6 Bodemhoogte in de Haringvlietmonding in 2001 (links) en 2009 (rechts). De rode lijnen
omsluiten rustgebied Hinderplaat (zuidwest) en Slikken van Voorne (noordoost)

Slikken van Voorne
Op basis van de waarnemingen t/m 2004 werd verwacht dat de langzame sedimentatie
en toename van het areaal intergetijdengebied zouden doorgaan (Alkyon 2006b).
Extreme condities, zoals stormen uit het zuidwesten, kunnen in het gebied tijdelijk een
verandering in de ontwikkeling veroorzaken, maar wezenlijke morfologische
veranderingen werden niet verwacht. De bodemhoogtekaarten geven voor de meeste
jaren geen dekkend beeld waardoor de ontwikkelingen niet goed in te schatten zijn. Over
het algemeen zijn de ligging en hoogte van de Slikken van Voorne vrij stabiel in
vergelijking met de overige rustgebieden.

Bollen van de Ooster
De historische waarnemingen laten zien dat het areaal intergetijdengebied van de Bollen
van de Ooster (Figuur 2.7) eind jaren negentig een maximum heeft bereikt van ruim 2
km2 na een snelle toename sinds de jaren zeventig. Sinds eind jaren negentig is sprake
van een geringe afname en stabilisatie van het areaal intergetijdengebied (Alkyon
2006b). Een verdere toe- of afname na 2004 werd niet verwacht. De maximale hoogte
van de Bollen van de Ooster is vrij constant toegenomen (met gemiddeld 4 cm/jaar). Het
is niet goed aan te geven wat de maximale hoogte van de Bollen van de Ooster zal
worden en hoeveel oppervlak daar bij hoort. De Bollen van de Ooster zijn de afgelopen
30 jaar gaandeweg naar het zuidwesten uitgebouwd (zie ook Figuur 2.2), wat zich naar
verwachting zal voortzetten met een verplaatsingssnelheid van 25 m/jaar aan de
zuidwestzijde en 20 m/jaar aan de noordoostzijde. Het gebied landwaarts van de Bollen
van de Ooster zal langzaam kleiner en vlakker worden, zodat over 10 tot 30 jaar achter
de Bollen van de Ooster een ondiepte met nog maar zeer weinig reliëf ligt.
De Bollen van de Ooster vertoont netto erosie noordwestelijk van het gebied en
verplaatst zich richting de kust wat in overeenstemming is met de waargenomen trend
vóór 2000. De plaat is na 2007 iets lager komen te liggen waardoor grote stukken van de
rug minder lang droog liggen.
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Figuur 2.7 Ontwikkeling van de Bollen van de Ooster. Het areaal intergetijdengebied (boven GLW) in de
periode 1964-2005 (data Alkyon 2006b)

Verklikkerplaat
De zandplaten in dit rustgebied, op de grens van de Oosterscheldemonding en de
monding van de Grevelingen, zijn relatief hoog met aan één zijde een zeer steile
overgang naar de geul. Het rustgebied ligt in één van de meest dynamische gebieden
van de hele Voordelta. De locatie van de platen is in de loop van de tijd veranderd zodat
deze deels buiten de in 2008 vastgestelde grenzen van het rustgebied is komen te
liggen. Dit is al het geval met de ‘jongste Bol’ ten zuidwesten van het rustgebied.
De meest opvallende veranderingen betreffen de netto sedimentatie op de
Verklikkerplaat die in het verlengde ligt van de waarnemingen vóór 2004 en de netto
erosie van de geulen als uitloper van het Krabbengat langs de begrenzingen van de
Verklikkerplaat. De plaat verschuift vrij snel in oostzuidoostelijke richting. De kop van de
plaat is vanaf 2006 bij laagwater met de kust verbonden. Vanaf 2012 is de Middelplaat
als vervangend rustgebied aangewezen (Van Oostveen & Koolmees 2013).
Het areaal intergetijdengebied (boven NAP-1,40 m) binnen de begrenzing van het
rustgebied is tussen 2001 en 2010 nagenoeg gelijk gebleven (Figuur 2.8).
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Figuur 2.8 Totaal oppervlak van de verschillende diepteklassen t.o.v. NAP in rustgebied Verklikkerplaat in
de jaren 2001-2010

Figuur 2.9 Totaal oppervlak van de verschillende diepteklassen t.o.v. NAP in rustgebied Bollen van het
Nieuwe Zand in de jaren 2001-2010

Bollen van het Nieuwe Zand
De verwachting op basis van de waarnemingen t/m 2004 was dat de ontwikkelingen op
vergelijkbare wijze als de afgelopen twintig jaar doorzetten, met als belangrijkste
verandering een verdere verdieping van het rustgebied. De banken in het gebied zullen
over de oostelijke grens van het rustgebied naar het oosten verplaatsen (met een
snelheid tussen de 20 en 40 m/jaar).
Uit een analyse van dieptekaarten over de jaren 2001-2010 is gebleken dat het areaal
van de verschillende diepteklassen gedurende deze periode weinig is veranderd,
ondanks de dynamiek van zich verplaatsende banken (Figuur 2.9).



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 31 van 209

2.1.5 Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat de Voordelta nog steeds onderhevig is aan
veranderingen in de morfologie die door de uitvoering van de Deltawerken en de
afsluiting van de zeegaten in gang zijn gezet. De algemene tendens is verondieping van
de geulen door afname van de getijdebieten en toename van het bodemareaal boven
GLW, vooral in het noordelijk deel van Voordelta.

2.2 Rivierafvoeren en saliniteit
De Voordelta wordt beïnvloed door de afvoer van de rivieren Schelde, Maas en Rijn,
waarbij de rivier de Rijn veruit de hoogste afvoer heeft. Als gevolg van de voltooiing van
de Deltawerken heeft de uitstroom van rivierwater zich in de loop der tijd verplaatst. In de
huidige situatie vindt de afvoer vooral via de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet plaats.
De uitstroom uit het Haringvliet is direct van invloed op de zoutgehaltes in het noordelijk
deel van de Voordelta. Tijdens hoge rivierafvoeren wordt veel rivierwater gespuid via het
Haringvliet, terwijl bij lage rivierafvoeren er soms in het geheel geen water via de
Haringvlietsluizen wordt afgevoerd. Gemiddeld is de afvoer van het Haringvliet iets lager
dan 500 m3/s, maar perioden van 1 tot 10 dagen met piekafvoeren van meer dan 3.000
m3/s komen geregeld voor. De saliniteit in de Haringvlietmonding is als gevolg van de
directe invloed van de afvoer van het Haringvliet zeer variabel. Bij hoge rivierafvoeren
kan een groter deel van de Voordelta tijdelijk te maken hebben met verlaagde
zoutgehaltes (Figuur 2.10); in de Haringvlietmonding kunnen de zoutgehaltes zelfs tot
beneden de 10 (psu) dalen, wat voor sommige bodemdiersoorten tot sterfte kan leiden.

De afvoer van het Haringvliet is in de wintermaanden in het algemeen hoger dan in het
zomerhalfjaar. De afvoer is sterk verschillend tussen jaren, afhankelijk van neerslag in de
stroomgebieden van Rijn en Maas (Figuur 2.11). In de periode 1990-2012 waren de
afvoeren het hoogst (>1.600 m3/s), met name in de winters van 1993/1994, 1994/1995,
1998/1999 en 2002/2003. In de PMR-NCV monitoringjaren kwamen geen hoge
winterafvoeren (gemiddeld over 6 maanden) van het Haringvliet voor (Figuur 2.12), al
was er vrijwel elk jaar wel een maand met een gemiddelde afvoer van meer dan 1.500
m3/s. In de winter van 2005/2006 was de gemiddelde afvoer erg laag (<350 m3/s).

Uit een modelvergelijking blijkt de aanleg van Maasvlakte 2 slechts tot geringe
veranderingen in saliniteit (<2) in het gebied van de Haringvlietmonding te leiden.

Conclusie
Veranderingen in saliniteit in de Haringvlietmonding als gevolg van de aanleg van
Maasvlakte 2 zijn aanmerkelijk kleiner dan de natuurlijke variatie in saliniteit in dat
gebied. Verschillen in afvoer van het Haringvliet tussen de T0 en  T1 jaren waren
betrekkelijk gering (Figuur 2.11) en hebben tot kleine verschillen in zoutverdeling in de
Haringvlietmonding geleid. In de gehele monitoringperiode hebben zich geen extreem
hoge afvoeren en daaraan gekoppelde lage saliniteiten voorgedaan.
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Figuur 2.10 Verlaagde zoutconcentraties in de Voordelta uitgedrukt in aantal dagen met een saliniteit lager
dan 25 (psu) in de waterlaag bij de bodem, in de periode juni 2007 – mei 2008 waarin het
Haringvliet een relatief hoge afvoer had
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Figuur 2.11 Gemiddelde afvoer van het Haringvliet in m3/s in de periode 1990-2012, in het winterhalfjaar
okt-mrt en het zomerhalfjaar apr-sep. De jaren die in het PMR-NCV monitoringprogramma
gebruikt zijn als T0 en T1 jaren zijn in donker blauw weergegeven
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Figuur 2.12 Afwijking van de gemiddelde afvoer van het Haringvliet in het winter- en zomerhalfjaar ten
opzichte van het langjarig (1990-2012) gemiddelde. De jaren die in het PMR-NCV
monitoringprogramma gebruikt zijn als T0 en  T1 jaren zijn in donker blauw weergegeven. Bij
een negatieve afwijking is de afvoer lager dan het langjarige gemiddelde

2.3 Weersomstandigheden
Weersfactoren die van invloed zijn op de ecologie van de Voordelta, zijn onder meer
strenge winters en zware stormen. Het is bekend dat strenge winters kunnen leiden tot
sterfte van bodemdieren en veranderingen in dichtheden en soortensamenstelling.
Wintersterfte treedt op in het intergetijdengebied door vorst en ijsgang (Beukema 1979,
Dekker & Beukema 1999), maar ook in het sublitoraal door lage watertemperaturen
(Reiss et al. 2006, Kröncke et al. 2013). Sinds 1990 zijn er slechts twee koude winters
geweest (1995/1996, 1996/1997), waarin het Hellmann-getal (een maat voor de kou in de
maanden november-maart; www.knmi.nl) boven de 100 kwam. De winters in de
monitoringjaren voor PMR-NCV waren normaal (2009-2013) of zacht tot zeer zacht
(2004-2008). In het PMR-NCV project is de temperatuur die gedurende 5 opeenvolgende
dagen is onderschreden gebruikt als een abiotische variabele in habitatmodellen voor
bodemdieren. Die variabele laat ook duidelijk zien dat 1995/1996 en 1996/1997 koude

http://www.knmi.nl/


1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 35 van 209

winters waren, en dat de jaren in de T0 periode (vooral de winter van 2006/2007) erg
zacht waren (Figuur 2.14).
De maximale watertemperaturen laten een minder duidelijk verband met
luchttemperatuur zien. De jaren met de hoogste maxima zijn 1994, 1995, 1997 en 2003.

Figuur 2.13 Bovenste figuur: Het Hellmann getal, een maat voor de kou in de wintermaanden nov-mrt
(>160: zeer koud; <100: normaal; <40 zacht; <20 zeer zacht bron: KNMI) De jaren die in het
PMR-NCV monitoringprogramma gebruikt zijn als T0 en  T1 jaren zijn in donker blauw
weergegeven
Onderste figuur: De watertemperatuur die gedurende vijf aaneengesloten dagen is
onderschreden op de meetpunten Euro-platform en Vlissingen

Zware stormen kunnen leiden tot omwoeling van de bodem in ondiepe delen waardoor
bodemdieren worden losgewoeld. Vooral bij lage watertemperaturen kunnen dan
massaal (stervende of dode) schelpdieren aanspoelen op het strand (Cadée 2002;
Dannheim & Rumohr 2011). Een voorbeeld van dit verschijnsel is het massaal
aanspoelen van Ensis schelpen in de Voordelta in de winter van 2012.
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Stormen zijn van invloed op stroomsnelheden en golfhoogtes, en daarmee op
bodemschuifspanningen die van invloed zijn op het bodemleven. Stormen waarbij de
gemiddelde windkracht gedurende minimaal twee uur gemiddeld windkracht 9 Bft was,
komen met enige regelmaat voor. In de periode 1990-1999 is in tien jaar 15 maal zo’n
storm voorgekomen (op basis van de KNMI gegevens voor Hoek van Holland). In de
jaren vanaf 2000 zijn aanmerkelijk minder van dit soort stormen opgetreden, in totaal 7 in
de periode 2000-2013. In de PMR-NCV monitoringjaren zijn dit soort stormen
voorgekomen in november 2005, januari 2007 en december 2013.
Figuur 2.14 laat de golfhoogte en bodemschuifspanning veroorzaakt door golven zien op
9 november 2007, na meer dan 8 uur NNW wind van windkracht 8 Bft. De golfhoogte
neemt af dichter bij de kust als gevolg van de verminderde diepte, de
bodemschuifspanning bereikt de hoogste waarde in een strook evenwijdig aan de kust.

Figuur 2.14 Significante golfhoogte en bodemschuifspanning ten gevolge van golven in de Voordelta op 9
november 2007 na meer dan 8 uur NNW wind van windkracht 8 Bft
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Conclusie
Ten opzichte van de T1 jaren zijn de T0 jaren gekenmerkt door zachte winters. Vooral de
winter van 2006/2007 was erg zacht wat zichtbaar is in de watertemperatuur (Figuur
2.13). In de monitoringperiode zijn geen strenge winters voorgekomen; de laatste strenge
winter dateert van 1997. Er zijn slechts geringe verschillen tussen T0 en  T1 in de
ruimtelijke verdeling van bodemschuifspanning door golven in de Voordelta (zie Deel B
Hoofdstuk 7 voor meer details).

2.4 Waterkwaliteit
De Voordelta is een open gebied dat een grote natuurlijke dynamiek kent. Het gebied
wordt beïnvloed door de aanvoer van water via het Kanaal en door de zoetwaterafvoeren
van Schelde, Maas en Rijn. Door de sterke invloed van de rivierafvoeren is de Voordelta,
evenals de rest van de Nederlandse kustwateren, een hoog productief gebied met relatief
hoge concentraties voedingsstoffen en fytoplankton (Figuur 2.15) (Peters et al. 2005; van
der Woerd et al. 2011, Prins et al. 2012). De vracht van fosfaat naar het kustwater via
Rijn en Maas is over de periode 1990-2007 afgenomen met meer dan 50%. In dezelfde
periode is de vracht van stikstof afgenomen met 20-40%. Deze afname heeft geleid tot
een proportionele afname in P- en N-concentraties in het kustwater (Prins et al. 2012).
De verwachting is dat, als gevolg van waterkwaliteitsmaatregelen, de toevoer van
voedingsstoffen naar zee verder zal dalen (IenM 2012).
De daling van de vrachten van N en P naar zee heeft nog niet tot waarneembare afname
van de concentratie van fytoplankton in de Voordelta geleid over de periode 1990-2007
(OSPAR 2008; Prins et al. 2012). Metingen op MWTL monitoringstation Goeree 6 laten
evenmin een trend zien in zomergemiddelde chlorofyl-concentraties over de T0 en  T1
jaren (2004-2012).

Figuur 2.15 Chlorofyl-a concentraties in de zuidelijke Bocht van de Noordzee afgeleid van MERIS satelliet
data; mediane waarde voor mei 2003 (Peters et al. 2005)
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Samenvattende conclusie abiotiek
De Voordelta kent van nature een grote ruimtelijke variatie die samenhangt met de
morfologie van de Voordelta en de verschillen in diepte. Weersomstandigheden als
strenge winters en stormen, en wisselingen in afvoeren van het Haringvliet veroorzaken
daarnaast extra variabiliteit in zowel ruimte als tijd, voor abiotische variabelen als
watertemperatuur, zoutgehalte en bodemschuifspanning die van grote invloed zijn op het
bodemleven.

2.5 Ecologische veranderingen in de Voordelta nader beschouwd
Het voorkomen van organismen in de Voordelta wordt niet uitsluitend bepaald door de
aanwezigheid van een geschikte leefomgeving. Zowel bodemdieren, vissen als vogels
maken vaak deel uit van populaties waarvan het voorkomen is verspreid over een groter
gebied. Bodemdieren van ondiepe, zandige habitats als de kustzone van de Noordzee
zijn van nature sterk dynamische gemeenschappen, die grote fluctuaties in
soortensamenstelling en dichtheden vertonen onder invloed van rekrutering, sterfte door
abiotische factoren en predatie. Vissen gebruiken de Voordelta als voortplantings- en
opgroeigebied (kraamkamer- en kinderkamerfunctie) en als foerageergebied. De
samenstelling en dichtheid van de visgemeenschap wordt niet alleen door lokale factoren
bepaald, maar ook door de aanvoer van eieren en larven, die met de zeestroming
worden getransporteerd vanuit paaigebieden elders, zoals de zuidelijke Noordzee of het
Kanaal. Trekkende zeevogels die deel uitmaken van een grotere, NW Europese
populatie (zoals bijvoorbeeld de eidereend, zwarte zee-eend, roodkeelduiker), gebruiken
de Voordelta slechts een deel van het jaar als foerageergebied. Lokaal (op de schaal van
een gebied als de Voordelta) kunnen daarom sterke fluctuaties in aantal voorkomen.
Kustbroedvogels, die in de nabijheid broeden en de Voordelta als foerageergebied
gebruiken, zoals de grote stern en de visdief, worden gekenmerkt door sterke
veranderingen in plaats en omvang van broedkolonies. De zeehondenpopulatie in de
Voordelta en de rest van het Deltagebied neemt in omvang toe en vertoont sterke
uitwisseling met de populatie in het Waddengebied.
Het onderzoek in PMR-NCV richt zich vooral op de effecten van de natuurcompensatie
op benthos en vis, zwarte zee-eend, grote stern en visdief. Daarom wordt hieronder in
meer detail ingegaan op de langjarige ontwikkelingen van deze soortgroepen in de
Voordelta.

2.5.1 Bodemdieren
De bodemdierengemeenschap in de Voordelta is veranderd door de effecten van de
Deltawerken, met name door de minder sterke wisselingen in saliniteit na de bouw van
de Haringvlietdam en de afsluiting van de Grevelingen. Als gevolg daarvan is na de jaren
zestig de gemeenschap van een sterk dynamisch zout-brak milieu, die voorkwam in het
mondingsgebied van het Haringvliet, grotendeels verdwenen en vervangen door een
gemeenschap die voorkomt bij hoge saliniteit (>30) maar ook bestand is tegen (tijdelijk)
lagere zoutgehaltes (Wijnhoven & Hummel 2008).
Vanaf 1983 zijn gegevens uit meer uitgebreide monitoringprogramma’s beschikbaar van
de bodemdierengemeenschap in de Voordelta (Wijnhoven & Hummel 2008). In een
studie ten behoeve van het Integraal Beleidsplan Voordelta (Craeymeersch et al. 1990)
wordt een analyse gepresenteerd van de resultaten van het onderzoek aan bodemdieren
uitgevoerd in de jaren 1984-1988. Vastgesteld wordt dat de verdere geomorfologische
ontwikkeling de belangrijkste sturende factor voor de ecologie is. De meest sturende
factoren zijn sedimentsamenstelling, diepte en hydrodynamiek. Die factoren dragen bij
aan de ruimtelijke variatie binnen de Voordelta, waarbij een aantal groepen (strata) van
bodemdieren onderscheiden kan worden (op basis van soortensamenstelling en
dichtheid) in een gradiënt van ondiep naar diep en van slibarm naar slibrijk (Figuur 2.16).
Uiteraard is er sprake van geleidelijk veranderende omgevingsfactoren en
gemeenschappen en niet van duidelijk afgebakende overgangen. De strata zijn niet gelijk
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verdeeld over de verschillende buitendelta’s, en de buitendelta’s van Haringvliet,
Grevelingen en Oosterschelde verschillen van elkaar in soortensamenstelling,
dichtheden en biomassa. De grootste soortenrijkdom, en de hoogste dichtheden en
biomassa wordt aangetroffen op de overgangen van plaat naar geul en op de overgang
naar diepere delen. Het ondiepe gebied in de buitendelta van het Haringvliet ten oosten
van de Hinderplaat, met slibrijk en fijnzandig sediment en sterk onder invloed van de
zoetwaterafvoer uit het Haringvliet (stratum 5 in Figuur 2.16), wijkt duidelijk af van de
overige gebieden, en werd gekarakteriseerd door het voorkomen van de draadworm
Heteromastus filiformis.
De totale biomassa van het macrobenthos in de Voordelta in de jaren tachtig was
gemiddeld 20 g AFDW/m2 (asvrij drooggewicht). Vier soorten vormden 60% van de totale
biomassa, nl. de halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata, de schelpkokerworm
Lanice conchilega, de gewone hartegel Echinocardium cordatum en anemonen (soort
niet beschreven). De Voordelta is soortenrijker dan de Hollandse kust (Craeymeersch et
al. 1990).
Resultaten van bodemdieronderzoek in de jaren negentig bevestigen dit ruimtelijke
patroon. Er zijn geen wezenlijke veranderingen in de ruimtelijke verdeling van
soortensamenstelling, dichtheden en biomassa opgetreden. Wel is de biomassa in de
buitendelta’s van Oosterschelde en Grevelingen toegenomen, terwijl die in de buitendelta
van het Haringvliet is afgenomen (Van Berchum & Smit 1998).
In het kader van de T0 studies voor de aanleg van Maasvlakte 2 is een analyse van alle
beschikbare infauna monsters over de jaren 1983-2004 uitgevoerd door Wijnhoven et al.
(2006). Ook die studie bevestigt de verschillen tussen de verschillende delen van de
Voordelta, met de hoogste biomassa in de buitendelta van de Grevelingen.
Geconcludeerd wordt dat er significante trends zijn in dichtheden, biomassa en
soortendiversiteit. Een toename in biomassa treedt op in de meeste deelgebieden, met
uitzondering van het meest noordelijk deel van de Voordelta voor de kust van Voorne en
de Oosterschelde monding. De sterkste toename in biomassa is waargenomen in de
buitendelta van de Grevelingen, de minste toename in de monding van het Haringvliet.
De diversiteit is in de periode 1983-2004 toegenomen in het noordelijk deel van de
Voordelta en de Haringvlietmonding, gelijk gebleven in de buitendelta van het Haringvliet
en afgenomen in de buitendelta’s van Grevelingen en Oosterschelde. De analyse door
Wijnhoven et al. (2006) maakt duidelijk dat er grote fluctuaties in ruimte en tijd zijn in
dichtheden en biomassa van bodemdieren door een grote populatiedynamiek, waarbij de
trends tussen deelgebieden verschillen.
Er kunnen grote jaarlijkse veranderingen optreden in aantallen en biomassa van
bodemdieren (Craeymeersch 1999). Voor schelpdieren, die een groot aandeel hebben in
de totale biomassa van bodemdieren in de kustwateren, spelen een aantal factoren een
rol, zoals groeisnelheid, sterfte maar vooral ‘recruitment’ (Beukema et al. 2010). Strenge
winters kunnen van invloed zijn op de overleving van bodemdieren (Reiss et al. 2006,
Kröncke et al. 2013) maar ook op de recruitment (Beukema et al. 2010). Zoals in §2.3
besproken zijn er na de winter van 1996/1997 geen strenge winters meer voorgekomen.
Een opvallende verandering in de schelpdierbestanden in de Voordelta, die van belang
zijn voor schelpdier-etende vogels zoals de zwarte zee-eend, is het grotendeels
verdwijnen van de halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata en de opkomst van de
Amerikaanse zwaardschede Ensis directus. In de jaren negentig was de halfgeknotte
strandschelp de dominante soort (in biomassa). De laatste goede broedval van deze
soort in de Voordelta was in 1994, en na 1998 zijn de bestanden sterk afgenomen
(Craeymeersch et al. 2006). Al in de jaren negentig werd de zwaardschede in de
Voordelta aangetroffen, maar vooral na 2000 zijn de dichtheden sterk toegenomen
(Craeymeersch et al. 2006). Deze soort, die van oorsprong aan de Amerikaanse oostkust
voorkomt, is voor het eerst waargenomen eind jaren zeventig in de Duitse Bocht voor de
Elbemonding, vermoedelijk doordat larven van deze soort met ballastwater van schepen
zijn meegekomen. In 1982 werd de soort voor het eerst in de Nederlandse Waddenzee
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waargenomen (Essink 1985). In dertig jaar tijd heeft de soort zich massaal uitgebreid in
noordelijke en zuidelijke richting (Tulp et al. 2010, Dekker & Beukema 2012). Zowel in de
Voordelta als in de overige Nederlandse kustwateren (met name bij de Waddeneilanden)
is de Amerikaanse zwaardschede nu verreweg het meest voorkomende schelpdier
(Goudswaard et al. 2010). De aantallen en biomassa van de halfgeknotte strandschelp in
de kustwateren hebben een lichte toename vertoond vanaf 2005, maar blijven ver onder
het niveau van voor het jaar 2000 (Goudswaard et al. 2013).

Conclusie
Binnen het Natura 2000-gebied Voordelta, dat gekarakteriseerd is als habitattype H1110,
is een grote ruimtelijke variatie in abiotische karakteristieken en levensgemeenschappen
van bodemdieren.

Figuur 2.16 Bodemdierengemeenschappen in de Voordelta in de jaren '80 onderscheiden door
Craeymeersch et al. (1990)

2.5.2 Hyperbenthos en vis
Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is onderzoek verricht aan het epibenthos (op
de bodem levende fauna, bijv. zeesterren) en hyperbenthos (dicht boven de bodem
levende fauna, bijv. garnalen) in de Voordelta. In het algemeen werden veel hogere
dichtheden van zowel epibenthos als juveniele vis waargenomen in de buitendelta van de
Grevelingen, vergeleken met de monding van de Oosterschelde. Het gebied meer
zeewaarts van de Oosterschelde monding, voor de kust van Walcheren, nam een
tussenpositie in. Dit verschil wordt toegeschreven aan de meer ondiepe en beschutte
ligging, met hydrodynamisch rustiger omstandigheden, van de Grevelingen buitendelta,
vergeleken met de meer dynamische buitendelta van de Oosterschelde. Die beschutting
is waarschijnlijk vooral te danken aan de bankgroei in de buitendelta van de Grevelingen,
na de afsluiting in 1970. Het deel van de Voordelta in de voormalige Grevelingen
monding fungeert daardoor sterker als sedimentatiegebied waar ook eieren en larven
kunnen accumuleren (Beyst et al. 1999; Hamerlynck & Mees 1991, Hamerlynck et al.
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1992). Uit een gecombineerde analyse van de structuur van de demersale
visgemeenschap en het epibenthos in de Voordelta, Westerschelde en Oosterschelde
concluderen Hamerlynck et al. (1993) dat omgevingsvariabelen als zoutgehalte, diepte
en substraat in belangrijke mate de structuur van die gemeenschappen kunnen
verklaren. De omgevingsvariabelen hangen onderling vaak sterk samen, zoals
bijvoorbeeld het geval is voor diepte, golfwerking, slibgehalte en sedimentsamenstelling.
Afgezien van het hierboven beschreven onderzoek, is in het verleden nauwelijks
onderzoek verricht aan de visfauna in de Voordelta. Door De Jong (1997) is een analyse
van de gegevens van de Demersal Fish Survey over de jaren 1987-1995 gedaan, voor
Westerschelde, Oosterschelde en het zuidelijk deel van de Voordelta (de buitendelta van
de Oosterschelde). Het noordelijk deel van de Voordelta maakte geen onderdeel uit van
de analyse. Gekeken is naar de aantalsfluctuaties van tien niet commerciële vissoorten,
waarbij geconcludeerd werd dat er geen wezenlijke verschillen met de periode 1970-
1986 waren opgetreden.
Voor estuaria is een duidelijk indeling van vis in zogenaamde gildes beschikbaar, waarbij
onderscheid gemaakt wordt aan de hand van wanneer en waarvoor de estuaria gebruikt
worden (Elliott & Hemingway 2002). Hoewel de Voordelta strikt genomen geen estuarium
is, is de indeling in gildes hier ook (deels) bruikbaar. De ondiepe kust, de Waddenzee en
de Delta zijn kinderkamers voor jonge vis en garnalen uit de Noordzee. Door het relatief
warmere zeewater, het rijke voedselaanbod en de mogelijkheid beschutting te zoeken
voor roofdieren kan de jonge vis hier veilig opgroeien. De groep marien juvenielen
bestaat uit jongen van zowel bodemvissoorten (bijv. schol, tong, wijting) als pelagische
soorten die in de ondiepe kustzone opgroeien. Daarnaast zijn er nog andere groepen: de
doortrekkers, die migreren tussen zee en de rivieren (bijv. fint, aal en prikken); de
seizoensgasten, die een deel van het jaar in het gebied verblijven om te foerageren (bijv.
haring, sprot, grauwe poon); de residente soorten, die hun hele leven in deze gebieden
blijven (bijv. vijfdradige meun, zeedonderpad, puitaal, grondels) en overige soorten.
Vanwege het belang van jonge pelagische vis als stapelvoedsel voor grote stern en
visdief, wordt hier een korte ecologische beschrijving van deze soorten (haring en sprot)
gegeven. Voor een aantal andere soorten die belangrijk zijn in de Voordelta, is een
beschrijving opgenomen in Deel B Hoofdstuk 3.

Haring
Haring is een seizoensgast in de Voordelta. Noordzee haring wordt momenteel in drie
afzonderlijke subpopulaties onderscheiden: een noordelijke, een centrale en een
zuidelijke populatie (Corten 1986). Haring is een van de weinige soorten die eieren op
substraat (stenen, grind) afzet. Volwassen haringen scholen samen in traditionele
paaigebieden waar ze tegelijk paaien. De paaigebieden liggen alle op een diepte van 25-
50 m in het westelijke deel van de Noordzee, vanaf de Shetland eilanden tot in het
Kanaal. Voor de Voordelta is vooral het paaigebied in de zuidelijke Noordzee en het
Kanaal (de “Downs haring” van belang (Dickey-Collas 2005; Dickey-Collas et al. 2009)).
Alle paaiplaatsen zijn zo gelegen dat de larven met de reststroom meegevoerd worden
naar ondiepe wateren, vooral van de oostelijke Noordzee. Na 2 weken komt de larve uit
het ei. Tot de winter groeien ze tot een lengte van 15 mm, waarna in de winter de groei
stagneert. Intussen migreren de larven over een grote afstand, passief getransporteerd
door de zeestroom, naar de kinderkamers. De 0-groep haring komt met name in de
kustgebieden voor. Opgroeigebieden liggen langs de oostkust van Schotland en
Engeland, maar de belangrijkste worden aangetroffen langs de Nederlandse, Duitse en
Deense kust (Daan et al. 1990). In de kustzone treedt bij een lengte van ongeveer 5 cm
metamorfose op waarna ze de zomermaanden aan de kust doorbrengen. De larven die
in februari en maart in de Nederlandse kustwateren aankomen (circa 40 mm), zijn groter
dan die in april en mei arriveren (circa 30 mm). De eerste groep is waarschijnlijk in
september/oktober geboren in de centrale Noordzee terwijl de later aankomende kleinere
larven waarschijnlijk in december/januari in de zuidelijke Noordzee en het Kanaal zijn
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geboren (Corten & Van De Kamp 1996). Aan het einde van de zomer trekt de jonge
haring, die dan een lengte van 10-13 cm heeft, naar open zee. Het daarop volgende jaar
wordt de 1,5 jaar oude haring aangetroffen in grote delen van de zuidoostelijke Noordzee
en in het Skagerrak en Kattegat. In zijn tweede jaar groeit haring tot een lengte van 20
cm en verplaatst zich naar diepere, meer westelijk en noordelijk gelegen delen van de
Noordzee. Zowel juveniele als volwassen haring leeft van zoöplankton (Daan et al.
1990).

Sprot
Evenals haring is sprot een seizoensgast in de Voordelta. De belangrijkste paaiperiode
van sprot is in de maanden mei-juli. De paai lijkt in een groot deel van de Noordzee
plaats te vinden, vooral in de overgangszone tussen gemengde en gestratificeerde
gebieden. Eieren worden aangetroffen in een groot deel van de zuidelijke Noordzee. De
larve van sprot wordt vooral in kustwateren waargenomen. Jonge sprot komt in de gehele
zuidelijke Noordzee voor, vooral in estuaria en kustgebieden. Volwassen sprot bereikt
een maximale lengte van 16-19 cm, en wordt vooral aangetroffen in de zuidelijke en
oostelijke delen van de Noordzee en de estuaria en kustwateren (Teal et al. 2009).

Zandspiering
Zandspiering is een groep verwante vissoorten die semi-pelagisch leven. De drie meest
voorkomende soorten zandspiering in de Noordzee zijn de Noorse zandspiering
(Ammodytes marinus), de kleine zandspiering (A. tobianus) en smelt (Hyperoplus
lanceolatus), een predator op de eerste twee soorten. Zandspiering heeft een hoog
vetgehalte, en is een belangrijke prooisoort voor vogels (Frederiksen et al. 2005,
Wanless et al. 2005). De belangrijkste paaigebieden in de Noordzee liggen rond de
Shetland eilanden, voor de Schotse en Deense kust, in de Duitse Bocht en in de
zuidelijke Noordzee (Proctor et al. 1998). In de zuidelijke Noordzee worden drie
paaigebieden onderscheiden, ten zuidwesten van de Doggersbank, de oostelijke
Noordzee en in de Zuidelijke Bocht (Macer 1966). De eieren van zandspiering zijn
demersaal en worden vlakbij of op de bodem afgezet waar ze aan het zand kleven. De
larven zijn pelagisch waardoor ze wijder ruimtelijk verspreid zijn dan de adulten. Bij een
lengte van 30-40 mm worden de larven demersaal. Op dat moment zijn geschikt (zandig)
substraat en voldoende stroming erg belangrijk. Zandspieringen zijn na het larvale
stadium zeer honkvast: de larven worden door de zeestroming over grote afstanden
verplaatst maar als de larven eenmaal een plek op de zandbank bezetten, blijven ze
waarschijnlijk hun gehele leven op deze plek (Jensen et al. 2003, Jensen et al. 2011).
Zandspieringen leven van zoöplankton.
Zandspieringen vertonen in de winter ander gedrag dan in de zomer. In het groeiseizoen
(van april tot juli) brengt zandspiering de dag door in de waterkolom en ’s nachts graaft
de vis zich in. In de overige maanden leeft de zandspiering ingegraven in het zand,
behalve wanneer ze paaien. Foerageren doen de vissen zeer lokaal, dicht bij hun vaste
stek. Alleen binnen de zandbank zal de zandspiering wellicht van locatie wisselen bij
extreme omstandigheden (bijvoorbeeld bij storm). Zandspieringen hebben een voorkeur
voor een ondergrond met een hoog gehalte medium tot grof zand (sediment van 250 t/m
2.000 micrometer doorsnee) en een laag siltgehalte (<2-4%), en voor locaties met een
stroomsnelheid van meer dan 0,6 meter per seconde (Wright et al. 2000, Holland et al.
2005). Noorse zandspiering wordt aangetroffen op dieptes van 15 tot 120 meter, maar
heeft een voorkeur voor dieptes van 30-70 meter (Wright et al. 2000, Holland et al. 2005).
Kleine zandspiering komt voor op dieptes van 0-30 meter en smelt tussen de 0-150
meter diepte (Van Deurs et al. 2012).



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 43 van 209

2.5.3 Zwarte zee-eend
Het broedgebied van de zwarte zee-eend bevindt zich in het Arctisch gebied. Daar
broeden de eenden van mei tot juni. Vanaf eind juni vertrekken mannetjes en
onvolwassen vogels uit het broedgebied. In augustus-september, tijdens de slagpenrui,
verblijven ze in de Oostzee en Noordzee. De vrouwtjes ruien in de broedgebieden en
komen met de jonge vogels in september-oktober naar het zuiden (Kersten et al. 2006).
De soort Melanitta nigra overwintert in ondiepe kustwateren (tot ca. 25 m diep) in de
Oostzee, Noordzee en de Atlantische oceaan tot en met het zuiden van Portugal. De
winterpopulatie in Europa wordt geschat op 1,6 miljoen vogels (Delany & Scott 2006),
maar dat is mogelijk een overschatting (Brinkman et al. 2007). Het grootste deel verblijft
in de Oostzee (grootste concentratie in het NW Kattegat) en in de Noordzee voor de
Deense kust. Uit tellingen blijkt dat er in de winter van 2008-2009 zo’n 50% minder
zwarte zee-eenden aanwezig waren in de Oostzee dan in 1993, en de zwarte zee-
eenden een lichte noordwaartse verschuiving vertoonden (Skov et al. 2011), maar het
ontbreekt aan data om een meer gedetailleerd aantalsverloop door de tijd te schetsen.

Figuur 2.17 Midwinter aantallen van de zwarte zee-eend in Nederland. Bron: www.sovon.nl/nl/soort/2130

In de Nederlandse wateren worden de hoogste aantallen waargenomen in de
wintermaanden (december-februari), en vooral het vroege voorjaar (maart-april). Vanaf
april begint de trek naar de broedgebieden. In Nederland is de verspreiding beperkt tot
de ondiepe kustwateren. Zwarte zee-eenden vormen groepen en komen zowel tijdens
het rusten als het foerageren niet aan land (Kersten et al. 2006).
Grote aantallen zwarte zee-eenden komen voor ten noorden van de Waddeneilanden.
Verder komen zwarte zee-eenden ook in de westelijke Waddenzee en in de Voordelta
voor.
Leopold et al. (1995) geven een overzicht van historische waarnemingen van zwarte zee-
eenden in de Nederlandse wateren, waaruit blijkt dat regelmatig grote aantallen
(tienduizenden) zwarte zee-eenden langs de Nederlandse kust of in de Waddenzee
werden waargenomen. De hoogste aantallen zwarte zee-eend in Nederland zijn
waargenomen in het begin van de jaren negentig, met een piek van ongeveer 140.000
vogels en de hoogste concentratie bij de Noord-Hollandse en Waddenkust. Sinds die tijd
is er, ondanks de sterk wisselende aantallen tussen jaren, sprake van een duidelijk
afnemende trend, waarbij na 2005 aantallen van 10.000-40.000 vogels worden
waargenomen (Figuur 2.17; Arts 2011; Leopold et al. 2011) met de hoogste
concentraties in het noorden van Nederland (Arts & Berrevoets 2006).

In 1973 werd bij grootschalige vogeltellingen in het Deltagebied in januari/februari 15.000
zwarte zee-eenden in de Voordelta geteld. Vliegtuigtellingen in de Voordelta zijn sinds de
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winter 1975/1976 regelmatig uitgevoerd (Baptist & Meininger 1996). Tussen 1975-1980
werden gemiddelde wintermaxima geteld van zo’n 15.000, en maximale aantallen tot
28.000 zwarte zee-eenden in de maanden december-maart (Baptist & Meininger 1996).
In de jaren tachtig en begin jaren negentig waren de aantallen lager met maxima tussen
2.000-10.000, met uitzonderlijk hoge aantallen in de koude winters van 1986/1987
(20.000) en 1987/1988 (16.000) (Baptist & Meininger 1996).
In de periode tussen 1975-1985 werd ruim 75% van de vogels aangetroffen in de
Haringvlietmonding, in het Slijkgat en ten oosten van de Hinderplaat (Baptist & Meininger
1996). Waarschijnlijk door de aanleg van de Slufter bij de Maasvlakte (Leopold et al.
1995) werd dit gebied onaantrekkelijk voor zwarte zee-eenden. Nadien verschoven de
concentraties eenden naar de Grevelingenmonding, de Banjaard voor de kust van
Schouwen en de Oosterschelde-monding (Baptist & Meininger 1996) (Figuur 2.18). Ook
in de winters van 2000-2004 (vóór het begin van de PMR-NCV monitoring) zijn de
grootste concentraties zwarte zee-eenden waargenomen bij de Brouwersdam en in de
Oosterschelde-monding bij de Bollen van het Nieuwe Zand (Berrevoets et al. 2005).
De aantallen tijdens midwintertellingen in de Voordelta tussen 1990-2006 waren sterk
wisselend met maximaal zo’n 9.000 vogels (2003). In het vroege voorjaar worden
gemiddeld de hoogste  aantallen waargenomen, met maxima tot 25.000 in april 2002
(Berrevoets et al. 2002, Berrevoets & Arts 2003, Hoekstein & Lilipaly 2003, Berrevoets et
al. 2005).
De aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta kunnen sterk variëren als gevolg van
uitwisseling met de kustgebieden van de Waddeneilanden, België en noord Frankrijk, de
Theems monding, en jaarlijks wisselende migratie vanuit de noordelijke gebieden als de
Duitse en Deense kustwateren (Leopold et al. 1995, Seys 2001). Er is geen verband
tussen aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta en het al of niet optreden van
strenge winters (Berrevoets et al. 2002).

Figuur 2.18 Belangrijke gebieden voor zwarte zee-eenden in de Voordelta in vier perioden. Figuur
gebaseerd op Figuur 4.5 van Baptist & Meininger (1996)



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 45 van 209

De landelijke instandhoudingsdoelstelling voor de zwarte zee-eend is “behoud omvang
en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 68.500
vogels (januari-aantallen)”.

Verstoring
Zwarte zee-eenden zijn gevoelig voor verstoring. De verstoringsafstand is afhankelijk van
de groepsgrootte, waarbij grotere groepen eerder vluchten dan kleinere groepen. Grotere
groepen vluchten bij een langere afstand van 1.000-2.000 meter tot de verstoringsbron,
terwijl kleinere groepen bij afstanden van <1.000 meter vluchten. Zwarte zee-eenden
komen over het algemeen niet voor binnen 2.000 meter van intensief gebruikte
scheepvaartroutes, bij minder intensief gebruikte scheepvaartroutes worden eenden wel
dichter bij de route waargenomen (Kaiser et al. 2006b). Schwemmer et al. (2011) vonden
een kortere mediane verstoringsafstand van 804 meter en geven daarbij aan dat dit
waarschijnlijk het gevolg is van een verschil in gebruikte methodiek of doordat de
waargenomen groepen kleiner waren dan in de waarnemingen van Kaiser et al. (2006b).
In de Voordelta is verstoring door een boeienlegger waargenomen bij een afstand van
1,5 km (Wolf & Meininger 2004).
Op het moment dat zwarte zee-eenden verstoord worden, komen ze niet snel terug op de
plaats van verstoring. Drie uur na verstoring worden nog lagere aantallen waargenomen
ten opzichte van de telling van voor de verstoring (Schwemmer et al. 2011).
Diverse vormen van waterrecreatie zouden ook verstorend kunnen zijn, met vergelijkbare
verstoringsafstanden als scheepvaart. De vluchtafstand ten opzichte van kitesurfen is
mogelijk groter (Kersten et al. 2006).
In sommige jaren concentreren zich in de zomer ruiende zwarte zee-eenden in de
Voordelta. Hoge aantallen zijn waargenomen in de zomers van 1995 en 1996 (maximaal
8.000 in juni 1995), en in 2006 (maximaal 10.000 in mei 2006, met meer dan 2.000
overzomerend tot en met september 2006) (Poot et al. 2006, RIKZ 2007). Tijdens de rui
verliezen de vogels het vliegvermogen en zijn ze extra kwetsbaar voor verstoring, met
grotere verstoringsafstanden tot gevolg (Kersten et al. 2006).

Voedsel
De zwarte zee-eend leeft van bodemdieren die in de ondiepe kustzone tot een diepte van
ongeveer 20 meter kunnen worden opgedoken, en die in hoge dichtheden voorkomen.
Zwarte zee-eenden foerageren op een breed scala aan tweekleppige schelpdieren.
Daarnaast worden ook andere bodemdieren, zoals gastropoden, wormen, krabben,
garnalen, isopoden, zee- en slangsterren en incidenteel vis of viseieren als mogelijke
prooien genoemd (ICES 2005, Brinkman et al. 2007, Skov et al. 2008, Brinkman et al.
2007). In verschillende overwinteringsgebieden worden verschillende prooidieren
gegeten. Dit impliceert dat de zwarte zee-eend niet heel specifiek is in zijn keus, maar
dat de keuze van een prooi samenhangt met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
prooien met een bepaalde grootte en energie-inhoud (Kaiser et al. 2006b).
De hoge aantallen zwarte zee-eenden die in de jaren 1990-2000 in de Nederlandse
wateren voorkwamen, foerageerden vooral op de halfgeknotte strandschelp (Spisula
subtruncata) (Leopold et al. 1995). In de Voordelta werd het belangrijkste voedsel in de
jaren vóór 1990 gevormd door Spisula subtruncata, de kokkel (Cerastoderma edule) en
de mossel (Mytilus edulis) (Baptist & Meininger 1996).
Na 2000 is het bestand van Spisula subtruncata in het Nederlandse kustwater enorm
afgenomen en is de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) het in aantal en
biomassa meest dominante schelpdier (Goudswaard et al. 2013). Al snel waren er
waarnemingen uit de Voordelta dat de zwarte zee-eend Ensis als prooi gebruikte (Wolf &
Meininger 2004). Ook in de Waddenzee was Ensis al vanaf 1995 een prooi, en sinds
2000 is de zwaardschede de dominante prooisoort (Tulp et al. 2010). De sterke afname
van het bestand halfgeknotte strandschelpen valt samen met de afname in aantallen
zwarte zee-eenden in de Nederlandse wateren, en wordt genoemd als een van de
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oorzaken van de verminderde aantallen zee-eenden (ICES 2005, Leopold et  al. 2011).
Door de langwerpige vorm is de Amerikaanse zwaardschede mogelijk een minder
geschikte prooi voor zwarte zee-eenden dan kleinere en rondere schelpen, doordat er
meer handelingstijd nodig is om de lange schelpen in te slikken. Zwarte zee-eenden eten
vooral kleine zwaardschede van 5-9 cm, omdat grotere schelpen niet meer ingeslikt
kunnen worden (Brinkman et al. 2007, Skov et al. 2008). Mogelijk is de zwaardschede
geen voorkeursprooi voor de zwarte zee-eenden (Smit et al. 2011). Echter,
waarnemingen bij de Deense Noordzeekust (Horns Rev) laten zien dat zwarte zee-
eenden foerageren op zowel de Amerikaanse zwaardschede als op de halfgeknotte
strandschelp, zonder dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de beschikbaarheid of
biomassa van de laatste soort te laag is geworden (Skov et al. 2008).

Conclusie
Tellingen van zwarte zee-eenden in Nederland wijzen uit dat aantallen sterk variëren,
met piekwaarden rond de 140.000 halverwege de jaren negentig en daarna een
algemeen dalende trend naar waarden tussen de 10.000 en 40.000. In de Voordelta
liggen de maximale aantallen tussen de 20.000 en 30.000. In de jaren tachtig en
negentig zijn concentraties van zee-eenden waargenomen voor de monding van het
Haringvliet en de kust van Walcheren. In latere jaren is een verschuiving waarneembaar
naar de Kop van Schouwen en het gebied bij de Brouwersdam.

2.5.4 Sterns

2.5.4.1 Grote stern
De grote stern is een zomergast in Nederland die deel uitmaakt van de NW Europese
populatie van ca. 55.000 broedparen. Het merendeel van de grote sterns komt eind april-
begin mei aan in de broedgebieden. De broedgebieden in Nederland liggen in het
Deltagebied en in de Waddenzee. Grote sterns broeden in kolonies van enkele tientallen
tot vele duizenden paren en hebben voor hun nestplaats een voorkeur voor de schaars
begroeide delen van eilanden en geïsoleerde strandvlaktes. Kale grond wordt in de
meeste kolonies gemeden. Grote sterns zijn zeer kritisch bij de keuze van een
broedplaats, en belangrijke factoren zijn de afwezigheid van grondpredatoren en
verstoring, het successiestadium van de vegetatie, de afstand tot de voedselgebieden en
de aanwezigheid van kokmeeuwen en andere soorten sterns in de kolonie. Grote sterns
zijn weinig agressief tegen predatoren zoals meeuwen en broeden graag onder de
beschermende paraplu van fellere soorten zoals visdiefjes en kokmeeuwen
(Brenninkmeijer & Stienen 1992, Stienen 2006, Strucker et al. 2008).
Binnen het deltagebied broeden grote sterns in een klein aantal grote kolonies; in de
periode 2002 tot en met 2011 waren jaarlijks slechts twee tot vijf kolonies in gebruik. De
meeste kolonies bevinden zich in of aan de randen van zoute wateren (Westerschelde,
Oosterschelde, Grevelingen) vaak op enkele tientallen kilometers van de
foerageergebieden in de kustzone en op open zee. De kolonies op de Scheelhoek en de
Slijkplaat in het zoete Haringvliet vormen een uitzondering. In beide gevallen gaat het om
kolonies op eilanden met (zeer) veel broedende kokmeeuwen in de nabijheid van de
noordelijke Voordelta, waar vrijwel geen geschikt broedgebied op eilanden in zout water
beschikbaar is.
De broedperiode is tussen eind april en begin juli. Het legsel bestaat meestal uit 1-2
eieren, die ongeveer 25 dagen bebroed worden. Het broedsucces wordt bepaald door
het uitkomstsucces en het uitvliegsucces. Het uitkomstsucces (aantal gelegde eieren dat
uitkomt) wordt bepaald door abiotische factoren zoals overspoeling van de kolonie en
biotische factoren als predatie. Het uitvliegsucces wordt sterk bepaald door zaken als
voedselvoorziening, predatie en weersomstandigheden (Brenninkmeijer & Stienen 1992).
Enkele dagen na het uitkomen van de eieren verlaten de jongen het nest. Na het
uitvliegen vertrekken de jongen naar hetzelfde gebied als de oudervogels, om daar te
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leren foerageren. In juli en augustus trekken de grote sterns en hun jongen zowel in
noordelijke als in zuidelijke richting. In september-oktober vindt de trek plaats naar de
overwinteringsgebieden in riviermondingen langs de West-Afrikaanse kust. Het grootste
deel van de tweedejaars en een deel van de derdejaars grote sterns overzomert in
Afrika. De meeste sterns beginnen pas als vierdejaars te broeden (Brenninkmeijer &
Stienen 1992).
Voor het behoud van de broedpopulatie is een aantal factoren van belang. Jonge sterns
keren vaak terug naar de broedkolonie waar ze geboren zijn, maar een deel (15%)
emigreert naar een andere broedplaats. Volwassen sterns hebben een nog sterkere
neiging terug te keren naar eenmaal gekozen broedkolonies. Voor de aanwas is naast
emigratie/immigratie, vooral het broedsucces en de overleving van jonge vogels van
belang. De sterfte tijdens de trek en in de overwinteringsgebieden is moeilijk te
kwantificeren, maar de combinatie van broedsucces en overleving van de sterns tot de
leeftijd waarop ze gaan broeden zijn van groot belang (Brenninkmeijer & Stienen 1992).

Rond 1955 broedden er 35.000-40.000 paren van de grote stern in Nederland. In het
Deltagebied was het aantal broedparen 8.000-10.000. De Nederlandse broedpopulatie
kwam eind jaren vijftig in een snelle neerwaartse trend terecht, veroorzaakt door
vergiftiging (gechloreerde koolwaterstoffen geloosd in de Nieuwe Waterweg). Een dal
trad op rond 1965. De populatie heeft zich daarna gedeeltelijk hersteld (Figuur 2.19).

Figuur 2.19 Het aantal broedparen grote sterns in Nederland in de jaren 1970-2012. Bron:
www.sovon.nl/nl/soort/6110

Vanaf de jaren zeventig zijn de aantallen broedparen in het Deltagebied (incl. de kolonie
in Zeebrugge) weer toegenomen tot 3.000-5.000 paren (Baptist & Meininger 1996).
De verspreiding van de grote stern in het Deltagebied heeft na een lange stabiele periode
in de jaren zeventig en tachtig vanaf 1987 een aantal opvallende veranderingen
ondergaan. Na de opkomst van de kolonies op de Hooge Platen in de monding van de
Westerschelde en in Zeebrugge ontstond een nieuw evenwicht. Tot 2004 was het
voorkomen in het Nederlandse deltagebied (vrijwel) beperkt tot twee grote kolonies: de
Hooge Platen en de Hompelvoet in het westelijke deel van het Grevelingenmeer. Grote
sterns vestigden zich in 2004 voor het eerst sinds decennia in kolonies aan het
Haringvliet en de Oosterschelde en verlieten in 2005 het Grevelingenmeer. In de periode
2005-2010 wisselden Haringvliet, Oosterschelde en Westerschelde elkaar af als gebied
met de belangrijkste kolonie. Nadat in 2010 de eerste honderden paren in het
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Grevelingenmeer terugkeerden was die kolonie in 2011 met ruim 4.400 paren voor het
eerst sinds 2003 de belangrijkste kolonie in het Deltagebied (Figuur 2.20).
In 1997 kwamen in de Haringvlietmonding twee voor kustbroedvogels belangrijke
gebieden beschikbaar, door nieuw aangelegd broedgebied bij de eilanden van de
Scheelhoek (Vereniging Natuurmonumenten) en herstel van het andere broedgebied, de
Slijkplaat (Staatsbosbeheer). Pas in 2004 gingen grote sterns in gebieden broeden die
ogenschijnlijk al enige jaren geschikt waren. Kokmeeuwen en visdiefjes broedden al
sinds 1999 met meer dan 1.000 paren op de eilanden van de Scheelhoek. De
beschikbaarheid van “nieuw” broedgebied kan daarmee niet de enige factor achter deze
verandering zijn. Vermoedelijk is ook voortschrijdende vegetatiesuccessie voor de
vestiging van broedende sterns in de Grevelingen een ongunstige ontwikkeling.
Grote sterns zijn zeer kritisch bij de keuze van een broedplaats, waarbij de mate van
predatie en verstoring, de aanwezigheid van kokmeeuwen, het successiestadium van de
vegetatie en de afstand tot de foerageergebieden belangrijke factoren zijn die van invloed
zijn op locatiekeuze en daarmee ook op de koloniegrootte. Kleine veranderingen kunnen
leiden tot het verlaten van broedkolonies en daarmee de oorzaak zijn van veranderingen
in aantallen in de verschillende broedkolonies in het Deltagebied (Strucker et al. 2008,
Strucker et al. 2012). Als gevolg hiervan treden er verschuivingen op tussen de
verschillende kolonies (Figuur 2.20), waarbij de laatste jaren het belang van kolonies in
het noordelijk deel van het Deltagebied (Haringvliet, Grevelingen) sterk is toegenomen
ten opzichte van het aandeel van kolonies in het zuidelijk deel van het Deltagebied
(Westerschelde).Gezien het sterk wisselende voorkomen van een aantal
kustbroedvogels tussen verschillende deltawateren zijn voor een aantal soorten
regiodoelen opgesteld. Voor de grote stern is het regiodoel (Delta) behoud van omvang
en kwaliteit van het leefgebied voor een draagkracht van ten minste 4.000 broedparen
(RWS, 2009).

Figuur 2.20 Het totaal aantal broedparen grote sterns in verschillende delen van het Deltagebied en in
Zeebrugge in de periode 2002-2013 (data Bureau Waardenburg)

Verstoring
De grote sterns zijn in de Voordelta aangewezen op stranden, droogvallende platen en
andere vlakke zandige gebieden om te rusten. Deze gebieden worden opgezocht als ze
niet foerageren, zoals met slecht weer, en kunnen dienen als uitvalsbasis voor het
foerageren door oudervogels en juvenielen (RIKZ 2007). Verstoring, bijvoorbeeld door
recreanten, is mogelijk van invloed.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 49 van 209

Voedsel
De foerageergebieden van de grote stern bevinden zich in zoute wateren tot op enkele
tientallen kilometers van de broedgebieden. De voedselbeschikbaarheid in de omgeving
van hun broedgebied is bij sterns een belangrijke factor voor het broedsucces. Naast
voedselbeschikbaarheid spelen ook predatie in de kolonie, kleptoparasitisme en
weersinvloeden een grote rol in het broedsucces (Stienen 2006, Dänhardt & Becker
2011b).
Voor de broedvogels in het noordelijk Deltagebied is de Voordelta een belangrijk
foerageergebied. In de maanden juni-augustus, wanneer de jongen gevoed moeten
worden, foerageren grote aantallen grote sterns in de Voordelta. De grote stern is een
gespecialiseerde viseter, die zijn prooien vooral in de bovenste 1-2 meter van de
waterkolom vangt. Het belangrijkste voedsel is kleine pelagische vis met een hoge
voedselwaarde, zoals sprot, haring en zandspiering. Het broedsucces is gevoelig voor
veranderingen in voedselaanbod, waarbij het niet alleen gaat om de dichtheid van kleine
pelagische vis maar ook om de bereikbaarheid, die wordt beïnvloed door factoren als
wind en doorzicht en de verticale verdeling van de prooien in de waterkolom
(Brenninkmeijer & Stienen 1992, Baptist & Meininger 1996, Furness & Tasker 2000,
Dänhardt & Becker 2011b, Dänhardt & Becker 2011a).

2.5.4.2 Visdief
De visdief is een zomergast in Nederland die deel uitmaakt van de NW Europese
populatie. De meest recente schattingen van de Europese populatie bedragen 270.000 –
570.000 paar. De visdief komt van begin april tot en met oktober in Nederland voor. De
broedgebieden in Nederland liggen vooral in het Delta-, het Wadden- en het
IJsselmeergebied. Visdiefjes broeden in kolonies van enkele tot soms duizenden paren,
met een voorkeur voor de schaars begroeide delen van eilanden en geïsoleerde
strandvlaktes, vaak in associatie met andere sterns of meeuwen. Visdiefjes keren vaak
terug naar kolonies waar ze in eerdere jaren hebben gebroed (Stienen & Brenninkmeijer
1992, Stienen et al. 2009). De soort is echter ook erg opportunistisch in de keuze van
broedgebied, en wisselt gemakkelijk van broedgebied wanneer de omstandigheden
veranderen (Strucker et al. 2012).
De broedperiode is tussen juli en half augustus. Het legsel bestaat meestal uit 2-3 eieren,
die ongeveer 23 dagen bebroed worden. Evenals bij de grote stern, wordt het
uitkomstsucces bepaald door abiotische factoren zoals overspoeling van de kolonie en
biotische factoren als predatie. Het uitvliegsucces wordt sterk bepaald door zaken als
voedselvoorziening, predatie en weersomstandigheden (Stienen & Brenninkmeijer 1992).
Na het broedseizoen verlaten de jonge visdiefjes in familieverband de broedgebieden,
om zich te verzamelen in voedselrijke gebieden. In september-oktober vindt de trek
plaats naar de overwinteringsgebieden in riviermondingen langs de West-Afrikaanse
kust. Het grootste deel van de tweedejaars overzomert in Afrika. De meeste visdiefjes
beginnen pas als vierdejaars te broeden (Stienen & Brenninkmeijer 1992).
Voor het behoud van de broedpopulatie is een aantal factoren van belang. Visdiefjes zijn
erg plaatstrouw en slechts een klein percentage wisselt van broedkolonie. Bij slecht
broedsucces veranderen ze echter vaker van broedkolonie, wat in het verleden in het
Deltagebied regelmatig is voorgekomen.
Voor de aanwas is vooral het broedsucces en de overleving van jonge vogels (met name
in het eerste levensjaar) van belang. De sterfte tijdens de trek en in de
overwinteringsgebieden is moeilijk te kwantificeren, maar de combinatie van broedsucces
en overleving van de sterns tot de leeftijd waarop ze gaan broeden zijn van groot belang
(Stienen & Brenninkmeijer 1992).

Rond 1930 bestond de Nederlandse populatie van visdiefjes uit ca. 26.000 broedparen,
met kolonies die zich voornamelijk in het Deltagebied en het Waddengebied bevonden.
Na een toename voor de oorlog, en afname tijdens de oorlog, herstelde de populatie zich
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tot meer dan 30.000 paren in 1948. Eind jaren vijftig is de populatie, net als die van de
grote stern, als gevolg van vervuiling met gechloreerde koolwaterstoffen sterk gekrompen
tot ongeveer 5.000 broedparen in 1965. Daarna heeft de populatie zich hersteld tot
ongeveer 17.000-21.000 broedparen nu (Stienen & Brenninkmeijer 1992, www.sovon.nl;
Figuur 2.21).
De broedpopulatie in het Deltagebied was in de jaren dertig ongeveer 2/3 van de totale
Nederlandse populatie. Na de ineenstorting eind jaren zestig, is de populatie
toegenomen tot bijna 5.000 broedparen begin jaren negentig. Nadat een broedkolonie in
Zeebrugge ontstond, is de populatie in de ZW Delta (inclusief Zeebrugge) gegroeid tot
ongeveer 7.500 paren in 2007 (Figuur 2.22). Over de periode 2001-2010 varieert het
aantal broedparen in het Deltagebied tussen ca. 4.000-8.000 zonder duidelijke trend, en
is ongeveer een derde van de Nederlandse populatie (Strucker et al. 2011). Belangrijke
kolonies komen voor op de Hooge Platen in de Westerschelde, Wevers Inlaag op
Schouwen, Markenje in de Grevelingen, Scheelhoek en Slijkplaat in het Haringvliet en de
Maasvlakte. De toename van de populatie komt vooral tot stand door uitbreiding van het
aantal paren in grote kolonies (>200 paren). Het oostelijk deel van het Deltagebied
(Volkerak, Markiezaat, Hollands Diep) is minder belangrijk. Het beperkte belang van de
zoete gebieden hangt samen met het ongeschikt raken van broedgebieden door
vegetatieontwikkeling en predatie. Beschikbaarheid van geschikte broedgebieden (met
weinig vegetatiesuccessie) wordt als een sleutelfactor beschouwd (Strucker et al. 2008;
2012).
Gezien het sterk wisselende voorkomen van een aantal kustbroedvogels tussen
verschillende deltawateren zijn voor een aantal soorten regiodoelen opgesteld. Voor de
visdief is het regiodoel (Delta) behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor
een draagkracht van ten minste 6.500 broedparen (RWS, 2009).

Figuur 2.21 Het aantal broedparen visdief in Nederland in de jaren 1970-2012 (www.sovon.nl/nl/soort/6150)

http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/nl/soort/6150
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Figuur 2.22 Het totaal aantal broedparen visdief in verschillende delen van het Deltagebied in de periode
2002-2012 (data Bureau Waardenburg; data 2013 nog niet beschikbaar)

Verstoring
Er is weinig bekend over de invloed van verstoring op foeragerende visdiefjes. Naar
verwachting zijn visdiefjes niet erg gevoelig voor verstoring door scheepvaart, omdat ze
vaak foeragerend achter schepen worden waargenomen. De platen in de Voordelta
worden gebruikt om te rusten. Verwacht wordt dat activiteiten op of nabij de platen het
meest verstorend zijn voor visdiefjes in de Voordelta (RIKZ 2007).

Voedsel
Visdiefjes foerageren in het algemeen in gebieden tot op enkele kilometers van de
broedgebieden. De visdief eet vooral vissen die in het bovenste deel van de waterkolom
voorkomen, en daarnaast ook kreeftachtigen en in voedselrijk zoet water ook insecten of
insectenlarven (Stienen & Brenninkmeijer 1992).
In de Voordelta foerageren visdiefjes in grote aantallen rond de zandplaten en voor de
Haringvlietsluizen (RIKZ 2007). Door de beperkte actieradius worden visdiefjes minder
verspreid in de Voordelta waargenomen dan grote sterns (RIKZ 2007).

Conclusie
De aantallen broedparen sterns in Nederland zijn sinds de jaren zeventig gestaag
toegenomen en zijn het laatste decennium min of meer stabiel gebleven. Het aantal
broedparen van zowel grote stern als visdief in de ZW Delta (inclusief Zeebrugge)
varieert tussen 4.000-8.000. Tussen de kolonies in de ZW Delta en aangrenzende
gebieden vindt uitwisseling plaats.

2.6 Menselijk gebruik
De Voordelta wordt intensief gebruikt voor visserij, recreatie en scheepvaart.

2.6.1 Visserij
In de Voordelta komen van oudsher verschillende vormen van visserij voor.
Bodemberoerende visserij als boomkorvisserij met wekkerkettingen op bodemvis (in dit
rapport omschreven als “boomkorvisserij”) en garnalenvisserij waren rond 2000 de meest
voorkomende vormen van visserij. Visserij met bordentrawl kwam minder intensief voor.
Het grootste deel van de boomkorvisserij werd uitgeoefend met Eurokotters met een
vermogen van 260-300 pk. Garnalenvisserij wordt gedaan door Eurokotters en kleinere
kotters. Daarnaast was er op kleinere schaal schelpdiervisserij (mosselzaad en
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schelpdieren voor consumptie) en kleine kustvisserij met staand want, korven of fuiken
(Rijnsdorp et al. 2006, VenW 2008).
De verwachting was dat de belangrijkste vormen van bodemberoerende visserij
(boomkor- en garnalenvisserij) in omvang zou afnemen (VenW 2008).

2.6.2 Recreatie
Strandrecreatie vindt langs de gehele kust plaats. De Voordelta is populair als
surfgebied. Vooral kitesurfen en in iets mindere mate windsurfen zijn populair, terwijl
golfsurfen slechts in beperkte mate voorkomt. Kitesurfen is in de laatste tien jaar snel in
populariteit toegenomen. In tegenstelling tot de surfers lijkt het aantal zeiljachten af te
nemen terwijl de overige aantallen recreanten over de jaren heen schommelen zonder
duidelijke trend.

Uit een cumulatief beeld van de ruimtelijke verspreiding van waargenomen menselijk
gebruik in de Voordelta (Figuur 2.23) komt naar voren dat waterrecreatie zoals kite- en
windsurfen kustgebonden is, en vooral beoefend wordt bij de Brouwersdam, Oostvoorne
en de Maasvlakte en in mindere mate vanaf Goeree bij de Bollen van de Ooster en de
Kwade Hoek. Windsurfen komt voor bij de Brouwersdam, Goeree en de Slufter.
Plaatbezoek wordt het meest frequent waargenomen op de Verklikkerplaat.

2.6.3 Scheepvaart
Beroepsscheepvaart, maar ook recreatievaart, wordt vooral in de diepere delen van de
Voordelta waargenomen, in de vaargeulen en de routes naar Westerschelde, Neeltje
Jans en Stellendam.
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Figuur 2.23 Cumulatief beeld van het waargenomen gebruik in het zomerhalfjaar april-september (boven)

en het winterhalfjaar oktober-maart (onder) voor de jaren 2009 t/m 2013, met daarop

geprojecteerd de vaargeulen en de zones met veel waterrecreatie
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3 Monitoring van de natuurcompensatie Voordelta

In dit hoofdstuk wordt samengevat wat de uitgangspunten waren bij het vaststellen van
de maatregelen voor natuurcompensatie, en wat de algemene aanpak voor het
monitoringprogramma van PMR-NCV was.

3.1 De verwachte effecten van Maasvlakte 2 en de compensatiemaatregelen
Met de aanleg van Maasvlakte 2 in het Natura 2000-gebied Voordelta zouden naar
verwachting in totaal 2.455 hectare zandbanken en ondiepe zee (habitattype H1110)
verloren gaan, door het ruimtebeslag van Maasvlakte2, het ontstaan van een erosiekuil
en morfologische veranderingen in de Haringvlietmonding (Heinis et al. 2007). Tevens
kon niet worden uitgesloten dat enkele beschermde vogelsoorten (zwarte zee-eend,
grote stern, visdief) nadelige gevolgen zouden ondervinden omdat de omvang van hun
foerageer- en rustgebied achteruit zou gaan. Deze mogelijke effecten zijn beoordeeld als
significant negatief effect. Het beheerplan Voordelta bevat de maatregelen voor de
compensatie van dit verlies aan natuurwaarden (VenW 2008).
Na onderzoek is besloten tot de huidige maatregelen (instellen van het
bodembeschermingsgebied en van rustgebieden), waarbij voldaan wordt aan de vereiste
natuurcompensatie en tegelijkertijd zo goed mogelijk rekening is gehouden met de
belangen van recreatie, toerisme en visserij. In deze ‘Eco2-benadering’ ligt het primaat bij
de natuur, en worden economische belangen optimaal ingepast, in goed gezamenlijk
overleg en op basis van tijdig ingebrachte kennis van betrokken partijen (VenW 2008).

3.1.1 Bodembeschermingsgebied
Met de instelling van het bodembeschermingsgebied wordt beoogd om de natuurwaarde
van de Voordelta gelijk te laten blijven aan die van de periode voor de aanleg van
Maasvlakte 2. Door de kwaliteit van het habitattype H1110 te verbeteren wordt het
areaalverlies van dit habitattype gecompenseerd. Deze maatregel moet ertoe leiden dat
“de productie van voedsel voor vogels en vissen gelijk blijft aan die vóór de aanleg van
Maasvlakte 2, waardoor het verlies aan soorten in de Voordelta als gevolg van de aanleg
van Maasvlakte 2 ten minste wordt gecompenseerd” (VenW 2008). In het Beheerplan
Voordelta wordt aangegeven dat “door het beperken van bodemberoerende activiteiten in
het gebied per oppervlakte-eenheid een ecologische winst is te bereiken van ca. 10%”
(VenW 2008). Het uitsluiten van de boomkorvisserij met wekkerkettingen door schepen
met een motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) “leidt naar verwachting tot een
verhoging van de bodemdierenbiomassa met 10 tot 21 procent” (VenW 2008). Samen
met het veronderstelde effect dat er minder vis zal worden weggevangen binnen het
gebied, zou dit zorgen “voor een toename in het voedselaanbod voor vogelsoorten en
vissen” in het beschermde gebied (VenW 2008).
De onderbouwing komt uit een studie uitgevoerd door Rijnsdorp et al. (2006). In die
studie is door een combinatie van de ruimtelijke gegevens over visserij-intensiteit met die
over bodemdiersamenstelling en -biomassa, op basis van kennis over sterfte van
bodemdieren als gevolg van visserij, een inschatting gemaakt van het effect van het
uitsluiten van bepaalde vormen van bodemberoerende visserij. De studie was gebaseerd
op gegevens over de visserij-intensiteit in de Voordelta van boomkor-, garnalen-, borden-
en schelpdiervisserij. De gegevens over de visserij in de Voordelta waren gebaseerd op
data uit de VIRIS database (Visserij Registratie en Informatie Systeem) over de jaren
2001-2005. In deze database staan onder meer voor alle in Nederland aanlandende
schepen de aantallen zeedagen per ICES vak (vak van 1/2 breedtegraad bij 1
lengtegraad, ongeveer 56*56 km2). De VIRIS database bevat dus alleen data met een
grote ruimtelijke schaal. De Voordelta ligt grotendeels binnen één ICES vak (vormt
ongeveer 30% van vak 32F3). Rijnsdorp et al. (2006) hebben daarnaast ook data uit
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twee andere ICES vakken (31F3, 32F4) gebruikt. Naast deze gegevens is gebruik
gemaakt van beschikbare data uit het satelliet volgsysteem (VMS, Vessel Monitoring
System) waarmee elke twee uur scheepscode, positie en vaarsnelheid worden
vastgelegd. Door combinatie van de VMS data, beschikbaar voor de jaren 2001-2004, en
de gegevens uit de VIRIS database is een ruimtelijk gedifferentieerd beeld vervaardigd
van de bevissingsfrequenties in de Voordelta door verschillende vormen van
bodemberoerende visserij (boomkor, garnalenkor, bordentrawl).
Gegevens over bodemdieren in de Voordelta waren afkomstig uit de eerste T0 metingen
uitgevoerd in 2004 (Craeymeersch et al. 2004). Uit de studie van Rijnsdorp et al. (2006)
bleek dat het effect van bodemberoerende visserij werd gedomineerd door de
boomkorvisserij van Eurokotters (boomkorvisserij met wekkerkettingen op platvis door
schepen met een motorvermogen van 260-300 pk). Uitsluiting van deze vorm van visserij
leidt volgens Rijnsdorp et al. (2006) naar verwachting tot een verhoging van de
bodemdierenbiomassa met 10 tot 21 procent. Het weren van de boomkorvisserij uit het
bodembeschermingsgebied vermindert de onttrekking van commerciële vis en de
bijvangst van ondermaatse vis. Dit laatste zal naar verwachting eveneens een positief
effect hebben op de compensatie opgave voor jonge vis (Rijnsdorp et al., 2006). De
verhoging van de bodemdierenbiomassa zal samen met het effect dat er minder vis
wordt weggevangen binnen het gebied, zorgen voor een toename in het voedselaanbod
voor vogels en vissen (VenW 2008). Hiermee zal de kwaliteit van het gebied naar
verwachting in voldoende mate verbeteren (Rijnsdorp et al. 2006, VenW 2008).
De geschatte verhoging van de biomassa van bodemdieren is een globale inschatting, en
kan niet worden vertaald naar effecten op individuele soorten (Rijnsdorp et al. 2006).
Rekening moet worden gehouden met onzekerheden in de gebruikte modellen en
uitgangspunten. Voor het ruimtelijk patroon van de bodemdieren in de Voordelta is
uitgegaan van gegevens over 2004. Biomassa en dichtheden van bodemdieren kunnen
van jaar tot jaar sterk veranderen.
Het effect van afname in sterfte door visserij is ook dat een verschuiving plaats kan
vinden in het groottespectrum van bodemdieren, waarbij het aandeel van grote soorten
toeneemt. Rijnsdorp et al. (2006) verwachtten dat verlaging van de bevissingsfrequentie
door boomkorvisserij leidt tot een toename in de biodiversiteit.

Verwacht resultaat maatregel
In het bodembeschermingsgebied is de boomkorvisserij met schepen met een
motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) niet toegestaan. De verwachting is dat deze
maatregel resulteert in een verhoging van minimaal 10 procent van de
bodemdierenbiomassa in het bodembeschermingsgebied. Omdat als gevolg van de
aanleg van de Tweede Maasvlakte een areaal van 2.455 ha aan habitat H1110 verloren
gaat, is voor volledige compensatie voor het verlies van voedselaanbod een
bodembeschermingsgebied van 10 maal deze omvang nodig: 24.550 ha. Samen met het
effect dat er minder vis zal worden weggevangen in dat gebied, zorgt dit voor een
toename in voedselaanbod voor vogelsoorten en vissen, waarmee de kwaliteit van het
gebied in voldoende mate verbetert (VenW 2008).

3.1.2 Rustgebieden voor de zwarte zee-eend
De zwarte zee-eend is een doortrekker en wintergast in de Voordelta. De belangrijkste
concentratiegebieden voor de zwarte zee-eend in de Voordelta liggen ten zuidoosten van
de Bollen van de Ooster, rond de Bollen van het Nieuwe Zand en rond het
Brouwershavense Gat. De soort komt hier het hele jaar voor, maar in grotere aantallen in
november tot en met april, met over het algemeen een piek in april (VenW 2008).
Door het ruimtebeslag van Maasvlakte 2 verdwijnt 3,1% van het potentiële
foerageergebied van de zwarte zee-eend (Heinis et al. 2007). Om dit verlies te
compenseren, is “het wenselijk dat de totale hoeveelheid voor de zwarte zee-eend
geschikt voedsel in de Voordelta niet verandert”. De compensatieopgave betreft het
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verhogen van de kwaliteit van de Voordelta als foerageergebied. Verwacht wordt dat
door de visserijbeperkende maatregelen (uitsluiten boomkorvisserij, dynamisch beheer
schelpdiervisserij2) de hoeveelheid voedsel in de Voordelta tenminste gelijk blijft. Het
doel van het instellen van het rustgebied voor de zwarte zee-eend is dat “door het
beperken van de verstoring door recreatie en scheepvaartbewegingen in de
concentratiegebieden van de soort (.) het voor de zwarte zee-eend mogelijk is om
optimaal van het voedselaanbod te profiteren”. Om rust te creëren voor de zwarte zee-
eend zijn de belangrijkste concentratiegebieden bij vaststelling van het Beheerplan, bij de
Bollen van de Ooster en de Bollen van het Nieuwe Zand als rustgebieden aangewezen
(VenW 2008).

Verwacht resultaat maatregel
In de planperiode zal de hoeveelheid voedsel (schelpdieren) en rust voor de zwarte zee-
eend naar verwachting zijn toegenomen. Hierdoor worden de effecten van Maasvlakte 2
op deze soort gecompenseerd, en komt de gunstige staat van instandhouding (behoud
van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 9.700 vogels (midwintertelling)) niet in gevaar (VenW 2008).

3.1.3 Rustgebieden voor grote stern en visdief
Grote sterns en visdiefjes broeden in broedkolonies langs de kust en aangrenzende
Deltawateren. Hun voedsel bestaat uit kleine pelagische vissen, met name haring, sprot
en zandspiering, met een groter aandeel zoetwatervissen voor de visdief. Van het
ondiepe gedeelte van de zee, waar de sterns foerageren, is een deel verloren gegaan
met de aanleg van Maasvlakte 2. Dit heeft vooral effecten in de zomerperiode, wanneer
door het uitvliegen van de jongen de actieradius beperkt is.
Door het ruimtebeslag en gebruik van Maasvlakte 2 verdwijnt 1,8% van het aantal
vogeldagen van de grote stern en 5,9% van het aantal vogeldagen van de visdief (Heinis
et al. 2007). Omdat de kwaliteit van het foerageergebied dicht bij de broedgebieden niet
verbeterd kan worden, richt de compensatieopgave zich op “het dichterbij brengen van
de broedgebiedfunctie bij het foerageergebied” (VenW 2008). De maatregel richt zich op
de vogels die vanuit broedkolonies in Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet
foerageren op kleine vis in ondiep water in de Voordelta. De drooggevallen platen in de
rustgebieden Hinderplaat en Bollen van de Ooster worden in de periode tussen half juni
en half september gebruikt door volwassen sterns en hun jongen om te rusten en van
daar te foerageren. Het doel van de maatregel is om “in de zomerperiode op
drooggevallen platen in de Voordelta zodanige rust te creëren dat de grote sterns en
visdiefjes met hun jongen deze platen kunnen benutten om te rusten en gemakkelijker bij
hun voedselgebieden op zee te komen” (VenW 2008).
Bij het formuleren van de maatregel is er van uitgegaan dat de foerageerafstand voor
grote stern en visdief niet te groot moet worden, “bij voorkeur minder dan vijftien
kilometer en niet meer dan veertig kilometer” (VenW 2008).

Verwacht resultaat maatregel
In de planperiode is het areaal rustig plaatgebied toegenomen door het instellen van
rustgebieden voor grote stern en visdief. Hierdoor wordt de afstand tussen
broedgebiedfunctie en het foerageergebied verkleind en worden de effecten van
Maasvlakte 2 gecompenseerd. De Hinderplaat (grote stern, visdief) en de Bollen van de
Ooster (grote stern) zijn aangewezen als rustgebied (VenW 2008).

2  Door, rekening houdend met de grote variaties in bestandsomvang, de visserij te optimaliseren waarbij extra
ruimte gecreëerd wordt voor gezamenlijke exploitatie van schelpdieren door vogels en vissers
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3.1.4 Ingreep-effect relaties
De voorspelde effecten en de te nemen compensatiemaatregelen zijn gebaseerd op
ingreep-effect relaties zoals vastgelegd in RIKZ (2007) en in de Passende Beoordeling
(Heinis et al. 2007). In het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn eveneens effectketens
beschreven, op een globaler niveau geformuleerd dan de relaties in RIKZ (2007). De
effectketens beschrijven de processen die relevant zijn voor het inzicht in de ingreep-
effectrelaties met betrekking tot de aanleg van Maasvlakte 2 en de
compensatiemaatregelen. De effectketens geven daarmee, voor iedere evaluatievraag,
ook sturing aan de onderliggende onderzoeksvragen. Bij aanvang van de PMR-NCV
monitoring in 2008 zijn de eerder in RIKZ (2007) beschreven effectketens en de
effectketens uit het MEP-NCV samengevoegd en waar nodig, aangevuld op basis van de
toen beschikbare kennis. Deze effectketens zijn een vereenvoudigde representatie van
het complexe natuurlijke systeem in de Voordelta en worden hieronder per MEP vraag
gepresenteerd (Figuur 3.1 t/m 3.3).

De effectketens laten de factoren zien in de Voordelta (en daarbuiten) die bij aanvang
van het PMR-NCV project werden verondersteld van invloed te zijn op de te
compenseren natuurwaarden en dus op de te beantwoorden MEP evaluatievragen
(aangegeven met de blauwe blokken in het schema, zie Figuur 3.1 tot en met Figuur 3.3).
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen externe factoren, die niet in het
monitoringprogramma zijn opgenomen (gele blokken in het schema), en factoren die wel
in het project onderzocht zijn. Bij deze laatste factoren zijn enerzijds te onderscheiden de
factoren die direct door de compensatiemaatregelen (groene blokken) worden beïnvloed
en anderzijds de (a)biotische factoren die mede als gevolg van de
compensatiemaatregelen worden beïnvloed (grijze blokken). De factoren zijn kwalitatief
en kwantitatief beschreven aan de hand van de gegevens die in de diverse percelen
worden verzameld. Voor de evaluatievraag en onderliggende onderzoeksvragen is via
(werk)hypothesen en analyse van de data nagegaan in hoeverre een verandering aan
een bepaalde factor is toe te schrijven.

3.2 Evaluatievragen (volgens het MEP)
Het “Monitoring- en EvaluatieProgramma Maasvlakte 2 – Natuurcompensatie Voordelta”,
kortweg MEP Natuurcompensatie Voordelta (VenW 2009) beschrijft op hoofdlijnen het
monitoring- en evaluatieprogramma rond de uitvoering van de maatregelen voor
natuurcompensatie bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte, en sluit aan bij het
onderdeel natuur van het MEP Aanleg, dat is gericht op het proces van de aanleg. Het
doel van het MEP Natuurcompensatie Voordelta is om door middel van een
systematische aanpak te evalueren of er voldoende wordt gecompenseerd voor de
significante effecten van het resultaat van de aanleg, de aanwezigheid van de Tweede
Maasvlakte op de natuurwaarden in de Voordelta.
In het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn de evaluatievragen en bijbehorende
onderliggende vragen geformuleerd, die zijn afgeleid van de in de Passende Beoordeling
(Heinis et al. 2007) voorspelde effecten van de Tweede Maasvlakte en de resultaten van
onderzoek naar de effecten van de compenserende maatregelen.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 59 van 209

De hoofdvragen in het MEP Natuurcompensatie Voordelta, die van belang zijn voor de
compensatiemonitoring in het hier gerapporteerde onderzoek, zijn:

1 Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2
voldoende gecompenseerd?

2 Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg van de
aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

3 Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern als gevolg van het
ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

4 Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief als gevolg van het ruimtebeslag
en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

De hoofdvragen en de onderliggende subvragen worden verder uitgewerkt in de
hoofdstukken 4 tot en met 6.
De beantwoording van de hoofdvragen, of het verlies aan habitattype 1110 en
foerageergebied van zwarte zee-eend, grote stern en visdief voldoende gecompenseerd
wordt, is onderdeel van de PKB Evaluatie van MEP NCV die de verantwoordelijkheid is
van het bevoegd gezag (Ministerie van Economische Zaken). Deze formele eindevaluatie
vindt plaats in 2018. Dit rapport beperkt zich tot het rapporteren over de resultaten van de
monitoring, gericht op het onderzoeken van tot dusver opgetreden effecten van de
compensatiemaatregelen en het verkrijgen van beter inzicht in het functioneren van de
Voordelta in relatie tot de compensatiemaatregelen.

Het monitoringprogramma is opgezet op basis van een Schedule of Requirements dat
stoelde op de best beschikbare kennis en ervaring, opgedaan in de periode voor aanleg
van Maasvlakte 2 (de T0 periode). De resultaten van de T0 metingen verricht in de
periode 2004 - 2007 zijn vastgelegd in RIKZ 2007 en onderliggende rapportages.
In het PMR-NCV monitoringprogramma is aanzienlijk meer gemeten dan op het eerste
gezicht noodzakelijk lijkt voor beantwoording van de MEP vragen. Hiervoor is gekozen
omdat er sprake is van een complex vraagstuk: naast de genomen beheersmaatregelen
zijn ook veel andere factoren van invloed op de te compenseren natuurwaarden. Het
uiteindelijke resultaat van de beheersmaatregelen kan niet goed geëvalueerd worden
zonder rekening te houden met die andere factoren. Het monitoringprogramma is
zodanig ingericht dat, naast de primaire parameters die inzicht geven in de verandering
in die natuurwaarden, voldoende informatie wordt verzameld over andere mogelijk
relevante factoren. Dit moet waarborgen dat er uiteindelijk niet alleen een antwoord kan
worden gegeven op de vraag of de natuurwaarden voldoende gecompenseerd zijn, maar
dat bij dat antwoord een onderbouwing geleverd kan worden waarom de
beheersmaatregel wel of niet het beoogde effect heeft gehad. Immers, de
beheersmaatregel kan de juiste zijn geweest, terwijl door onvoorziene omstandigheden
het resultaat anders is dan verwacht bij het opstellen van het beheerplan.

3.2.1 MEP vraag 1: verlies habitattype H1110
In het MEP Natuurcompensatie Voordelta is voor het verlies van habitattype H1110 de
volgende evaluatievraag gesteld in het kader van de maatregelen voor de
Natuurcompensatie Voordelta.

Hoofdvraag 1: Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van
Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?
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Binnen het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn voor deze hoofdvraag vier subvragen
geformuleerd.

a. Is het verlies aan oppervlak van habitattype H1110 a.g.v. van het
ruimtebeslag, de ontwikkeling van de erosiekuil en de toename van de
getijslag inderdaad 2.455 ha?

b. Wat is het daaraan gerelateerde verlies aan bodemdierenbiomassa per
soortgroep (als primaire maat voor de kwaliteit van habitattype H1110 in
termen van voedselbeschikbaarheid voor vissen en vogels)?

c. Treedt er voldoende toename op van de bodemdierenbiomassa per
soortgroep en de hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische soorten
t.o.v. de situatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 in het
bodembeschermingsgebied t.o.v. de rest van de Voordelta en zo ja, komt
deze (minimaal) overeen met het verlies als gevolg van het ruimtebeslag van
Maasvlakte 2, de ontwikkeling van de erosiekuil en de toename van de
getijslag?

d. Is de waargenomen toename toe te schrijven aan de getroffen maatregelen
(afgenomen bodemberoering in het bodembeschermingsgebied) of ook aan
andere factoren?

De MEP vragen 1a en 1b hebben betrekking op de aanleg van Maasvlakte 2 en worden
beantwoord in de Evaluatie MEP NCV (WVL 2014a), en maakten geen onderdeel uit van
monitoring van de natuurcompensatie in PMR-NCV. Alleen de laatste twee subvragen (c
en d) hebben betrekking op de monitoring van de effecten van de natuurcompensatie in
de Voordelta:

Evaluatie vraag 1c heeft betrekking op het verlies aan habitattype H1110.
In het Beheerplan Voordelta (VenW 2008) en in het MEP Natuurcompensatie Voordelta
wordt aangegeven dat het uiteindelijke doel van het instellen van het
bodembeschermingsgebied is, om de productie van voedsel voor vogels en vissen in de
Voordelta gelijk te houden aan die vóór de aanleg van Maasvlakte 2. Dat doel moet
bereikt worden door het instellen van het bodembeschermingsgebied, waarvan is
ingeschat dat dit zal leiden tot een verhoging van de bodemdierenbiomassa met ten
minste tien procent (zie §3.1.1).
Hoewel er in de uiteindelijke omschrijving van het doel dus gesproken wordt over
productie, is het verwachte effect van de maatregel uitgedrukt in verhoging van de
biomassa, en richt ook MEP vraag 1c zich op het vaststellen van verhoging van de
biomassa. Het uitgevoerde monitoringprogramma is ontworpen om vast te stellen welke
veranderingen zijn opgetreden in de biomassa van bodemdieren per soortgroep en in de
dichtheid van jonge demersale vis. Dit wordt beschouwd als de primaire maat voor
voedselbeschikbaarheid voor vissen en vogels.
De belangrijkste redenen om te kiezen voor biomassa in plaats van productie als maat,
zijn dat productie aanmerkelijk lastiger is te meten dan biomassa, het verlies van areaal
van habitattype H1110 wordt uitgedrukt in afname van biomassa, en het verwachte
resultaat van de compensatiemaatregel is uitgedrukt in toename van biomassa.
Naast toename van de bodemdierenbiomassa noemt MEP vraag 1c ook toename van de
hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische soorten. De beschermde soorten worden
niet verder gespecificeerd, in Bijlage C van het MEP-NCV wordt gesproken over
“beschermde soorten waarvoor geen compensatieopgave geldt (bijvoorbeeld
aalscholver)” (VenW 2008). Het Natura 2000-gebied Voordelta telt vier beschermde
vissoorten (elft, fint, rivierprik, zeeprik), dertig beschermde vogelsoorten en twee
beschermde zoogdiersoorten (grijze en gewone zeehond). De vier beschermde
vissoorten zijn anadrome vissen, waarvan de volwassen dieren vooral in zout water leven
maar waar zoete wateren van belang zijn als paai- en opgroeigebied. Voor deze soorten
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zijn barrières in de verbinding tussen zee en rivieren het belangrijkste knelpunt. In de
dertig beschermde vogelsoorten (waaronder zwarte zee-eend, grote stern en visdief)
komen duik- en grondeleenden, ganzen, steltlopers, sterns en meeuwen voor, en het
betreft daarmee een breed scala aan functionele typen, zowel herbivoren, duikeenden en
steltlopers die bodemdieren eten, als viseters. Een aantal van deze beschermde soorten
is niet gebonden aan habitattype H1110 en ondervindt daarom geen negatieve effecten
van Maasvlakte 2 (VenW 2008).
Het begrip “typische soorten” wordt gebruikt in de toepassing van de Habitatrichtlijn, en
betreft soorten die “een goede kwaliteitsindicator vormen voor de (compleetheid van de)
levensgemeenschap van het habitattype. De set van typische soorten is een indicator
voor de kwaliteit (en daarmee de staat van instandhouding) van het habitattype op
landelijk niveau” (LNV 2008). Het gaat om soorten die karakteristiek maar niet exclusief
zijn voor een bepaald habitattype. De lijst van typische soorten voor het Natura 2000-
gebied Voordelta omvat een groot aantal ongewervelde bodemdieren, en achttien
vissoorten. Volgens Bijlage C van het MEP-NCV heeft vraag 1c betrekking op de
typische vissoorten (VenW 2009).
Het monitoringprogramma richt zich op een algemene beantwoording van deze vraag
door het volgen van de ontwikkeling in bodemdierenbiomassa en dichtheden van jonge
demersale vis, waarvan verwacht kan worden dat deze het meest beïnvloed zullen
worden door het instellen van het bodembeschermingsgebied.

Evaluatievraag 1d betreft het causale verband tussen de waargenomen verandering in
de biomassa van bodemdieren per soortgroep en de hoeveelheid voedsel voor
beschermde/typische soorten enerzijds, en de genomen maatregel, namelijk het
uitsluiten van bepaalde vormen van bodemberoerende visserij, anderzijds.
Voor beantwoording van deze evaluatievraag worden veranderingen in bodemdieren en
demersale vis zoveel mogelijk gerelateerd aan veranderingen in de intensiteit van
bodemberoerende visserij en aan veranderingen in relevante abiotische factoren en
biotische processen.

De biomassa van bodemdieren en de hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische
soorten wordt direct beïnvloed door de bodemberoerende visserij (B1a in Figuur 3.1).
Daarnaast worden abiotische omstandigheden beïnvloed door externe factoren en
mogelijk ook door visserij, en dat kan doorwerken op bodemdieren en vissen (B2a-B2c).
Belangrijk is dat externe factoren, zoals o.a. de effecten van economische ontwikkelingen
op de visserij, effecten van meteorologie en het beheer van de Haringvlietsluizen van
belang kunnen zijn.
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Figuur 3.1 Effectketen habitat H1110 (MEP evaluatievraag 1)

3.2.2 MEP vraag 2: verlies foerageergebied zwarte zee-eend
Voor de compensatie van het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend is de
volgende evaluatievraag gesteld in het kader van de maatregelen voor de
Natuurcompensatie Voordelta.

Hoofdvraag 2: Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als
gevolg van de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende
gecompenseerd?

Binnen het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn voor deze hoofdvraag drie subvragen
geformuleerd.
a Hoeveel potentieel foerageergebied is er daadwerkelijk verloren gegaan a.g.v. het

ruimtebeslag van Maasvlakte 2, de ontwikkeling van de erosiekuil en het gebruik
van Maasvlakte 2?
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b Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een gelijkblijvende
potentiële functie van de Voordelta voor de zwarte zee-eend in termen van
voedselbeschikbaarheid?
i) Treden veranderingen op in verspreidingspatronen en het aantal vogeldagen

van de zwarte zee-eend t.o.v. de situatie vóór de aanleg van Maasvlakte 2?
ii) Zijn deze veranderingen toe te schrijven aan (veranderingen in) de

voedselbeschikbaarheid (zie 2a) of zijn andere factoren van (groter) belang?
c Draagt het instellen van de rustgebieden specifiek voor de zwarte zee-eend bij aan

een gelijkblijvende potentiële functie van de Voordelta als foerageer- en
rustgebied?
i) Treden verandering op in verspreidingspatronen en het aantal vogeldagen van

de zwarte zee-eend t.o.v. de situatie vóór de aanleg van Maasvlakte 2?
ii) Zijn deze veranderingen toe te schijven aan de aanwezigheid van de

rustgebieden die voor zwarte zee-eenden zijn ingesteld of ook aan andere
factoren?

De MEP vraag 2a wordt beantwoord in de Evaluatie MEP Aanleg (WVL 2014a), en
maakt geen onderdeel uit van monitoring van de natuurcompensatie in PMR-NCV. Alleen
de laatste twee subvragen (b en c) hebben betrekking op de monitoring van de
natuurcompensatie van de Voordelta:

Evaluatie vraag 2b betreft het causale verband tussen het gebruik van de Voordelta
door de zwarte zee-eend en een van de compensatiemaatregelen, nl. het uitsluiten van
bepaalde vormen van bodemberoerende visserij. Voor de beantwoording van deze vraag
is enerzijds het voedselaanbod van belang en anderzijds het aantal vogeldagen en de
verspreiding van de zwarte zee-eend in de Voordelta.
Het uitgevoerde monitoringprogramma richt zich op het vaststellen van de aantallen
zwarte zee-eenden in winter en voorjaar, en op het gebiedsgebruik door de eenden, als
primaire maat. Veranderingen in voedselbeschikbaarheid worden bepaald door de
biomassa van, voor de eenden geschikte en beschikbare, schelpdieren vast te stellen.

Evaluatievraag 2c betreft het causale verband tussen het gebruik van de Voordelta door
de zwarte zee-eend en het instellen van rustgebieden. Voor de beantwoording van deze
vraag gaat het eveneens om het aantal vogeldagen en de verspreiding van de zwarte
zee-eend in de Voordelta, in relatie tot het optreden van verstoring in de rustgebieden.

De Voordelta is belangrijk voor overwinterende en doortrekkende zwarte zee-eenden, en
de aantallen zijn daarom het hoogst in de winter en het voorjaar. De dieren verzamelen
zich rond schelpdierbanken, en de relatie (Z2) tussen voedselaanbod en het voorkomen
van de eenden, zoals aangegeven in het in Figuur 3.2 weergegeven effectschema, is
daarom van belang.
Bodemberoerende visserij heeft mogelijk direct effect op de totale hoeveelheid
beschikbaar voedsel voor zwarte zee-eenden. Daarnaast zijn zee-eenden erg gevoelig
voor verstoring. In de winter en het voorjaar zijn kitesurfen en visserij volgens RIKZ
(2007) waarschijnlijk de belangrijkste bronnen van visuele verstoring (Z1). De
compensatie is er primair op gericht de totale voedselvoorraad voor zwarte zee-eenden
in de gehele Voordelta tenminste op hetzelfde niveau te houden als voor de aanleg van
Maasvlakte 2.
Daarnaast wordt er door de instelling van een tweetal rustgebieden voor gezorgd dat
voldoende rustig gebied aanwezig is om van het voedsel te kunnen profiteren (M1). Doel
van deze maatregelen is dat de kwaliteit van het rust- en foerageergebied voor
overwinterende en doortrekkende zwarte zee-eenden na de aanleg van Maasvlakte 2
tenminste gelijk blijft. Of de zwarte zee-eenden dan werkelijk in de gewenste aantallen in
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de winter en het voorjaar aanwezig zijn, hangt eveneens af van externe factoren (buiten
de Voordelta) die van invloed kunnen zijn op diverse van de bovengenoemde factoren en
relaties. Daarbij valt o.a. te denken aan effecten van economische ontwikkelingen op
recreatie en visserij (M2), en aan effecten als verschillen in weersomstandigheden tussen
jaren en ontwikkelingen in de populatie van de zwarte zee-eend (Z4).

Figuur 3.2 Effectketen zwarte zee-eend (MEP evaluatievraag 2)

3.2.3 MEP vragen 3 en 4: verlies foerageergebied grote stern en visdief
De MEP vragen voor de grote stern en de visdief worden hier samengevoegd, omdat er
geen structureel verschil is in de manier waarop de vragen kunnen worden geordend.
Uiteraard is er wel verschil in de inhoudelijke uitwerking van de vragen (verspreiding en
voedsel zijn bijvoorbeeld duidelijk verschillend), maar dit is voor de ordening van de
hypotheses niet van belang.

Hoofdvraag 3: Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern als gevolg van
het ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

Hoofdvraag 4: Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief als gevolg van het
ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

Binnen het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn voor deze hoofdvragen drie
subvragen geformuleerd.
a Hoeveel potentieel foerageergebied is er voor de grote stern daadwerkelijk verloren

gegaan a.g.v. het ruimtebeslag van Maasvlakte 2 en het gebruik van Maasvlakte 2?
b Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een gelijkblijvende

potentiële functie van de Voordelta voor de grote stern/visdief in termen van
voedselbeschikbaarheid?



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 65 van 209

i) Treden veranderingen op in verspreidingspatronen en het aantal vogeldagen
van de grote stern/visdief t.o.v. de situatie vóór de aanleg van Maasvlakte 2?

ii) Zijn deze veranderingen toe te schrijven aan (veranderingen in) de
voedselbeschikbaarheid of zijn andere factoren van (groter) belang?

c Leidt het instellen van de rustgebieden tot een toename van het aantal op platen
rustende grote sterns/visdief en zo ja, is deze verandering toe te schrijven aan de
aanwezigheid van de rustgebieden of ook aan andere factoren?

De MEP vraag 3a wordt beantwoord in de Evaluatie MEP NCV (WVL 2014a), en maakt
geen onderdeel uit van monitoring van de natuurcompensatie in PMR-NCV. Alleen de
subvragen (b en c) hebben betrekking op de monitoring van de natuurcompensatie in
PMR-NCV.

Evaluatievragen 3b en 4b betreffen het causale verband tussen het gebruik van de
Voordelta als foerageergebied door grote stern en visdief en een van de
compensatiemaatregelen, nl. het uitsluiten van bepaalde vormen van bodemberoerende
visserij. Zoals in het Beheerplan Voordelta aangegeven, wordt verwacht dat het instellen
van het bodembeschermingsgebied er toe zal leiden dat minder vis wordt weggevangen,
wat positief zal uitwerken op het voedselaanbod voor vogels. Het MEP
Natuurcompensatie Voordelta noemt bodemvisserij als mogelijk beïnvloedende factor op
prooisoorten van de sterns, zoals haring, sprot en zandspiering.
Evaluatievragen 3c en 4c betreffen het causale verband tussen het gebruik van de
Voordelta door de sterns en een van de compensatiemaatregelen, nl. het instellen van
rustgebieden. Voor deze vraag is het aantal vogeldagen en de verspreiding, in relatie tot
verstoring in de rustgebieden, de belangrijkste indicator.

Het voorkomen van de sterns in de Voordelta wordt bepaald door de beschikbaarheid
van geschikt voedsel in combinatie met goed doorzicht, de afstand tot de broedkolonies
en de aanwezigheid van droogvallende platen (Figuur 3.3). De beschikbaarheid van
geschikt voedsel wordt deels beïnvloed door de visserij, maar waarschijnlijk zijn
kustmorfologie (geul/plaatverdeling) en waterkwaliteit, en factoren buiten de Voordelta
het meest bepalend voor het voorkomen van stapelvoedsel. Rustverstoring op de platen
als gevolg van recreatie (V1/G1) wordt verminderd door het instellen van de
rustgebieden, en is een belangrijke factor die het gebruik van de Voordelta bepaalt.
Ontwikkelingen in de kustmorfologie en waterkwaliteit zijn medebepalend voor de
geschiktheid van het gebied (V3/G3). Ontwikkelingen buiten de Voordelta (bijvoorbeeld in
de broedpopulaties, zoals geschiktheid broedhabitat, predatie, etc.) en andere externe
factoren zijn waarschijnlijk van grote invloed op het aantal vogeldagen in de Voordelta
(V4/G4).
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Figuur 3.3 Effectketen grote stern en visdief (MEP evaluatievraag 3/4)

3.3 Monitoring en datamanagement
De evaluatievragen dienen om vast te kunnen stellen of de significante effecten als
gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte voldoende worden gecompenseerd.
De beoordeling of de compensatiemaatregelen voldoende resultaat opleveren, zal zich
richten op een vergelijking van de situatie in de periode 2009-2013 met de beginsituatie.
Deze beginsituatie is vastgelegd in een aantal T0 metingen. Ook zijn diverse andere
achtergrondrapporten over opzet en methodiek van het monitoringprogramma van
belang (Asjes et al. 2004, Craeymeersch et al. 2004, Grift & Tulp 2004, Craeymeersch et
al. 2005b; a, Poot et al. 2005, Alkyon 2006a; b, Poot et  al. 2006, Seegers et al. 2006,
Steenbergen & Escaravage 2006, Tulp et al. 2006, Couperus et al. 2007, Kater 2007,
RIKZ 2007, Couperus et al. 2008, Leopold et al. 2008). De metingen in 2009-2013 zijn
voor een belangrijk deel uitgevoerd volgens een zelfde methodiek als gebruikt in de T0
metingen, die gericht waren op bodemdieren, vis, zwarte zee-eenden, grote stern,
visdief, menselijk gebruik en abiotische omstandigheden. De T0 metingen zijn uitgevoerd
in de jaren 2004-2007, waarbij opgemerkt wordt dat vrijwel alle metingen betrekking
hebben op 1 of 2 jaar in die periode (zie Tabel 3.1). Daarnaast is de beoordeling van de
periode 2009-2013 gericht op een vergelijking met de ontwikkeling in onverstoorde (of
minder verstoorde) gebieden met soortgelijke kenmerken (referentiegebieden).
De data uit de compensatiemonitoring worden aangevuld met andere waarnemingen
(zoals o.a. uit het MWTL programma en andere monitoringactiviteiten). De periode 2009-
2013 wordt in dit rapport beschreven op basis van de beschikbare monitoringresultaten.
Deze rapportage omvat daarom niet voor alle metingen de volledige periode 2009-2013,
omdat de analyse van een deel van de gegevens nog niet afgerond is. Het gaat hierbij
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vooral om gegevens uit het onderzoek aan bodemdieren, waarvan al bij aanvang van het
project in 2009 was voorzien dat monsters uit de laatste jaren nog niet verwerkt en
daarom niet in de huidige analyse meegenomen zouden zijn. De op dit moment nog niet
geanalyseerde data zullen in 2014 verwerkt en in 2015 gerapporteerd worden (Tabel
3.1).

Voor zover bekend, is het toetsen van het effect van natuurcompensatiemaatregelen op
basis van trendontwikkeling in de ecologische toestand van het betreffende gebied, niet
eerder op een zelfde schaal als binnen het huidige project vertoond. De omvang, duur en
breedte van het meetprogramma dat in het kader van de natuurcompensatie Voordelta
wordt uitgevoerd, maakt de daaruit resulterende dataset uniek, ook voor verder
(wetenschappelijk) onderzoek. Uit dat besef, en om hergebruik van de data mogelijk te
maken, is voor het project een op Open Earth3 tools gebaseerde database ontworpen.
Deze stelt alle consortiumpartners in staat om data met elkaar op uniforme wijze uit te
wisselen, waardoor de integratie van de resultaten uit de diverse percelen vereenvoudigd
wordt. De aanpak die gekozen is voor PMR-NCV staat daarom model voor andere
projecten op het gebied van mariene monitoring. De aansluiting van de data op (inter-)
nationale standaarden, maakt eventueel ook verder binnen de EU uitwisseling met
toekomstige, vergelijkbare initiatieven die voortvloeien uit Natura 2000-regelgeving
mogelijk.

Een keur van visualisatietools opent nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de
gegevens in de database te controleren.

Tabel 3.1 Stand van zaken ten aanzien van gegevensverzameling, verwerking en opslag in de database
voorjaar 2014

3 OpenEarth is een open source platform voor het uitwisselen van gebruikerservaring op het gebied van data,
modellen en tools in mariene en kustwetenschappen en projectuitvoering: zie:
http://publicwiki.deltares.nl/display/OET/OpenEarth.

Meetjaar
Kwartaal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Bodemdieren
box core - dichtheid, soortensamenstelling

bodemschaaf - dichtheid, soortensamenstelling

Vissen
dichtheid en soortensamenstelling
lengte-frequentieverdeling, maaginhoud, leeftijd
epibenthos -dichtheid, samenstelling

Vogels
zee-eenden - aantallen en gebiedsgebruik
sterns - aantallen en gebiedsgebruik
sterns - broedecologie en dieet
aalscholvers - aantallen en gebiedsgebruik
aalscholvers - broedecologie en dieet

Menselijk gebruik
Visserij-activiteit

Overige activiteiten

Abiotiek

gegevens uitgewerkt beschikbaar / opgenomen in database
gegevens uitgewerkt beschikbaar
gegevens verzameld / nog niet volledig uitgewerkt

T0
20052004 2006 2007 2011

T1
2008 2009 2010 2012 2013

https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/Data
https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/Models
https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/Tools
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3.4 Vaststellen van de effecten van maatregelen door monitoring
Het monitoringprogramma is ingericht om zo goed mogelijk een antwoord te geven op de
MEP vragen, en daarmee de vraag te beantwoorden of de compensatiemaatregelen tot
het gewenste effect hebben geleid. Omdat de Voordelta een dynamisch gebied is met
een grote natuurlijke variatie in ruimte en tijd, en de ecologische aspecten waar naar
gekeken wordt dus ook een grote variatie vertonen, is het onomstotelijk vaststellen van
de effecten van maatregelen geen eenvoudige zaak. Dit probleem wordt zo veel mogelijk
ondervangen door waar mogelijk gebruik te maken van referentiegebieden waar geen
ingreep heeft plaatsgevonden, en door de toepassing van statistiek. Er is bij PMR-NCV
geen sprake van een goed gecontroleerd experiment, waarbij alle relevante factoren te
beïnvloeden zijn. Daarentegen wordt op basis van de waarnemingen uit het
monitoringprogramma getracht het oorzakelijk verband tussen de
compensatiemaatregelen en de gevonden effecten vast te stellen. Voor het probleem van
causaliteit in dit soort “observational and quasi-experimental studies” (Stewart-Oaten
1996) is het van belang om duidelijke criteria te hanteren om vast te stellen of er sprake
is van een oorzaak-gevolg relatie. Als criteria worden genoemd door Stewart-Oaten
(1996) (zie ook Schwarz (2013)):

– Sterkte van de correlatie: Hoe sterker een relatie wordt gevonden in een serie
van verschillende studies, hoe minder waarschijnlijk dat de relatie toevallig is
of veroorzaakt door een andere, niet waargenomen, factor

– Consistentie van de waarnemingen: Er zijn meerdere studies die betrekking
hebben op de gevonden verbanden en die hebben gelijke bevindingen

– De relatie is specifiek: Het gevonden effect is alleen gecorreleerd met de
vermoede oorzaak en andere oorzaken kunnen uitgesloten worden

– Duidelijke opeenvolging in tijd: De oorzaak komt in tijd voor het gevolg
– Dosis-effect relatie: De waarde van de respons variabele verandert op een te

verwachten, te verklaren wijze met het niveau van de sturende variabele
– Biologisch of theoretisch plausibel: Het hypothetische oorzakelijk verband is

consistent met biologische of theoretische kennis
– Coherentie van de resultaten: De bevindingen zijn niet in conflict met

geaccepteerde feiten m.b.t. de bestudeerde variabele
– Experimenteel aangetoond: Er zijn ondersteunende experimentele of semi-

experimentele waarnemingen

Door het vooraf opstellen van de effectketens en het formuleren van hypotheses, door
statistische toetsing en een kritische evaluatie van de gevonden resultaten worden deze
criteria meegenomen in de beantwoording van de MEP vragen.

3.5 Integratie percelen: het belang van samenhang
De compensatiemonitoring is om praktische redenen opgedeeld in een aantal percelen
(benthos, vis, vogels, abiotiek en gebruik). Ieder perceel levert bouwstenen op voor de
beantwoording van de evaluatievragen. Deel B van dit Eindrapport 2009-2013 bevat de
technische achtergrondrapportages per perceel. Daarin wordt gedetailleerd verslag
gedaan van de uitgevoerde meetcampagnes en de analyses van de meetgegevens.
Dit Deel A is de weerslag van een integrale afweging van de resultaten van de
verschillende percelen, literatuuronderzoek en discussies tussen de betrokken
onderzoekers. Het rapport geeft daarmee een samenhangend antwoord op de MEP
vragen over de resultaten van de compensatiemaatregelen.
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4 MEP vraag 1: Compensatie verlies habitattype H1110

4.1 Inleiding
De eerste evaluatievraag in het MEP Natuurcompensatie Voordelta heeft betrekking op
de compensatie van het verlies aan areaal van Habitattype H1110 als gevolg van
Maasvlakte 2. Het monitoringprogramma richt zich op het vaststellen van veranderingen
in bodemdierenbiomassa en hoeveelheid voedsel voor beschermde/typische soorten als
gevolg van het instellen van het bodembeschermingsgebied.

De vraag die centraal staat bij het beantwoorden van deze MEP vraag, is hoe
bodemdieren en vissen zich ontwikkelen in het bodembeschermingsgebied ten opzichte
van referentiegebieden waar boomkorvisserij door schepen >260 pk nog wel is
toegestaan (zie blauwe blok Figuur 3.1). Het PMR-NCV monitoringprogramma is opgezet
om een vergelijking mogelijk te maken tussen de ontwikkeling in het
bodembeschermingsgebied en in referentiegebieden, vóór en na de instelling van het
bodembeschermingsgebied, op basis van de data uit de nulmetingen en de metingen in
2009-2013. Deze vergelijking geeft inzicht in de veranderingen voor verschillende
soortgroepen. Het verschil in verandering tussen het bodembeschermingsgebied en de
referentiegebieden geeft inzicht in het effect van de compensatiemaatregelen. Er moet
hierbij rekening gehouden worden met het feit dat de ecologie in het
bodembeschermingsgebied en ook in de Voordelta sterke jaarlijkse (natuurlijke) variatie
kan vertonen, en met de autonome ontwikkeling van gebruiksfuncties die van gebied tot
gebied kunnen verschillen.
Naast deze vergelijking tussen het, voor boomkorvisserij gesloten,
bodembeschermingsgebied en de rest van de Voordelta zijn ook meer specifieke
analyses uitgevoerd van de ontwikkelingen in bodemdieren en vis in relatie tot het
voorkomen van visserij in de Voordelta.

4.2 Methodiek, bemonstering en beschikbare gegevens

4.2.1 Bodemdieren
De monitoring en analyse van bodemdiergegevens wordt gedetailleerd beschreven in
Hoofdstuk 2 van Deel B van deze rapportage.
De ontwikkelingen in de bodemdierengemeenschap zijn zowel onderzocht aan de hand
van gegevens van de infauna (die wordt bemonsterd met een box-corer), als van de
epifauna en grotere infauna (die wordt bemonsterd met een bodemschaaf).
Bemonsteringen zijn jaarlijks in het najaar uitgevoerd.

MEP vraag 1: Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de
aanleg van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

a. Treedt er voldoende toename op van de bodemdierenbiomassa per
soortgroep en de hoeveelheid voedsel voor beschermde / typische
soorten t.o.v. de situatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 in het
bodembeschermingsgebied t.o.v. de rest van de Voordelta en zo ja,
komt deze (minimaal) overeen met het verlies als gevolg van het
ruimtebeslag van Maasvlakte 2, de ontwikkeling van de erosiekuil en
de toename van de getijslag?

b. Is de waargenomen toename toe te schrijven aan de getroffen
maatregelen (afgenomen bodemberoering in het
bodembeschermingsgebied) of ook aan andere factoren?



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

70 van 209

Met de box-corer wordt een relatief klein oppervlak bemonsterd, en deze methode is
vooral geschikt om kleine, in relatief hoge dichtheden voorkomende soorten te
bemonsteren. Met de bodemschaaf wordt een veel groter oppervlak bemonsterd (15 m2

tegen 0,078 m2). Deze methode richt zich vooral op het epibenthos, en is geschikt om
grotere en in lagere dichtheden voorkomende bodemdieren te bemonsteren. Beide
methoden leveren verschillende datasets op die ieder een deel van het macrozoobenthos
omvatten en deels ook overlappen. Omdat de vragen die beantwoord moeten worden
met dit monitoringprogramma, betrekking hebben op het totale bodemdierenbestand en
niet op de met een specifieke methode bemonsterde (en ecologisch niet-relevante)
deelverzameling, is een methode ontwikkeld om de beide datasets samen te voegen. Op
basis van de gecombineerde gegevens van box-corer en bodemschaaf kan een
geïntegreerd beeld van de bodemdierengemeenschap beschreven worden. Details van
de methode zijn beschreven in Hoofdstuk 2 van Deel B van deze rapportage. In 2013 zijn
na een interne review nog een aantal verbeteringen aangebracht in de methode om de
datasets samen te voegen. Als gevolg daarvan zijn de gegevens met de berekende
totale biomassa gewijzigd ten opzichte van de eerdere jaarrapportages.
Voor deze eindrapportage zijn gegevens uit de T0 periode (2004-2005, 2007) en T1
periode (2009-2011) beschikbaar. In 2007 is er geen bemonstering met de bodemschaaf
uitgevoerd. De resultaten van de T0 bemonstering zijn eerder gerapporteerd
(Craeymeersch et al. 2004; 2005b; a, Steenbergen & Escaravage 2006, Escaravage et
al. 2008). Voor de beschrijving van het voedsel voor zwarte zee-eenden (vnl.
schelpdieren) zijn ook de gegevens van 2012 beschikbaar.
De bemonstering is uitgevoerd in het bodembeschermingsgebied en een drietal
referentiegebieden (Figuur 4.1). In het bodembeschermingsgebied zijn op basis van de
morfologie en de sedimentsamenstelling grofweg drie geomorfologische gebieden te
onderscheiden: het slibrijke gebied direct bij de Haringvlietmonding (verder als BB_mond
aangeduid), de open wateren van de Voordelta (BB_zrb) en een gebied met ondiepe
zandbanken (BB_zra). Het onderscheid tussen de drie geomorfologische gebieden is
gebaseerd op een eerdere karakterisering van de benthische gemeenschapsstructuur in
de Voordelta in relatie tot een aantal omgevingsfactoren (diepte, korrelgrootte van het
sediment, geografische locatie) (Craeymeersch et al. 1990).
Het gebied ten noordwesten van Walcheren dient als referentiegebied (RefZuid). Dit
gebied is morfologische en ecologisch het meest vergelijkbaar met het grootste deel van
het bodembeschermingsgebied (Craeymeersch et al. 1990), en is als referentiegebied
geselecteerd omdat het niet aan het bodembeschermingsgebied grenst, en naar
verwachting niet beïnvloed wordt door migratie van bodemdieren vanuit het
bodembeschermingsgebied. In 2009 is het referentiegebied aangevuld met 30 nieuwe
vakken van 1 km2 (RefWest) gelegen aan de westrand van het
bodembeschermingsgebied binnen het toenmalige zoekgebied voor het
bodembeschermingsgebied. Dit referentiegebied is vooral gekozen met het oog op het
voorkomen van bodemberoerende visserij (Rijnsdorp et al. 2006) en de daar
voorkomende bodemdierengemeenschap (Craeymeersch et al. 1990). Het noordelijk
deel van RefWest behoort tot de open wateren in de Voordelta (RefWest_zrb), het
zuidelijke deel tot de ondiepe zandbanken (RefWest_zra). Voorts is ten zuiden van het
bodembeschermingsgebied nog een extra referentiegebied (RefZRand) gekozen,
inclusief twee extra monsterpunten (t.o.v. de T0) ter hoogte van de Zeehondenplaat en
Petroleumbol (buitendelta Oosterschelde), vanwege het voorkomen van zwarte zee-
eenden in dit gebied.
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Figuur 4.1 Overzicht van de deelgebieden in de bodemdierbemonstering vanaf 2009, in het
bodembeschermingsgebied (BB) en de referentiegebieden RefZuid, RefWest en RefZRand. De
geomorfologische deelgebieden Haringvlietmonding (Mond), open wateren (Zrb), en ondiepe
zandbanken (Zra) in de Voordelta zijn onderscheiden. De kleuren duiden verschillende
bodemdiergemeenschappen aan zoals onderscheiden door Craeymeersch et al. 1990 (zie
§2.3.1.)

4.2.2 Vis
De monitoring en analyse van demersale vis wordt gedetailleerd beschreven in
Hoofdstuk 3 van Deel B van deze rapportage.
De ontwikkelingen in de demersale visgemeenschap wordt onderzocht door
bemonsteringen in voor- en najaar met behulp van een garnalenkor. In 2011 is geen
najaarsbemonstering uitgevoerd. Voor deze eindrapportage zijn gegevens uit de T0
periode (2005, 2007) en T1 periode (2009 t/m najaar 2013) beschikbaar. Niet voor alle
analyses zijn de gegevens uit alle jaren gebruikt (zie Deel B, Hoofdstuk 3). De resultaten
van de T0 bemonstering zijn eerder gerapporteerd (Tulp et al. 2006, Couperus et al.
2007, Couperus et al. 2008).
Visbemonsteringen zijn uitgevoerd in het bodembeschermingsgebied, het
referentiegebied ten zuiden daarvan voor de kust van Walcheren en een referentiegebied
direct ten westen van het bodembeschermingsgebied (Figuur 4.2).
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Figuur 4.2 Posities van de vistrekken met de garnalenkor met de ‘Luctor’ in voorjaar en najaar van 2013
(19 in bodembeschermingsgebied, 15 in zuidelijk referentiegebied MVR1, 6 in westelijk
referentiegebied MVR2). De rode lijn geeft het bodembeschermingsgebied aan, de oranje
punten het begin en de gele punten het eind van een trek

4.2.3 Onderzoek aalscholvers
In aanvulling op het visonderzoek is onderzoek uitgevoerd aan het gebiedsgebruik,
foerageergedrag en de samenstelling van braakballen van aalscholvers uit de kolonie
Breede Water op Voorne, verzameld over de jaren 2009-2012. Uitgangspunt bij dit
onderzoek was dat aalscholvers verspreid op zee foerageren, vooral op demersale vis.
Het dieet van aalscholvers zou daarom mogelijk een indicator kunnen zijn voor
veranderingen in de visstand en daarmee mogelijk van veranderingen in de kwaliteit van
habitat H1110 als gevolg van het instellen van het bodembeschermingsgebied.

4.2.4 Visserij
De analyse van bodemberoerende visserij in de Voordelta wordt in detail beschreven in
Deel B hoofdstuk 1.
Voor de beschrijving van de bodemberoerende visserij in de Voordelta is gebruik
gemaakt van VMS data in combinatie met geanonimiseerde logboekgegevens (o.a.
gegevens over gebruikt tuig en zeedagen), waarmee een berekening worden gemaakt
van de visserij-activiteit (Hintzen et al. 2012). Op basis van deze data kan de visserij
activiteit onderscheiden worden in een aantal tuigtypen (metiers), nl. boomkorvisserij
(zowel <260 pk als >260 pk), garnalenvisserij en bordentrawl (incl. twinrig en multirig).
Omdat boomkorvisserij met schepen <260 pk en bordentrawl nauwelijks voorkomen in
het gebied zijn deze in de verdere analyses buiten beschouwing gelaten. Voor deze
rapportage zijn gegevens beschikbaar vanaf 2004 tot medio 2013.
De analyse die is uitgevoerd in 2013 maakt het mogelijk om een ruimtelijk
gekwantificeerd beeld te geven van de intensiteit van bodemberoerende visserij in het
bodembeschermingsgebied en in de rest van de Voordelta. Visserij wordt daarbij
uitgedrukt als bevissingsfrequentie (aantal malen bevist) per vak van 0,25 ha, in een
periode voorafgaand aan de bodemdieren- en visbemonstering. Omdat het aantal
registraties van VMS data in de Voordelta onvoldoende is om op deze resolutie de
bevissingsfrequentie te berekenen, is een schatting gemaakt met behulp van kriging.
Deze data zijn gebruikt om de statistische correlatie tussen waarnemingen van
bodemdieren en vis op monsterlocaties en de visserij intensiteit in de buurt van die
monsterlocaties te onderzoeken.
Buitenlandse vissers ontbreken eveneens in de gebruikte data. De bijdrage van
Belgische vissers aan het bevist oppervlak door boomkorvisserij is slechts enkele
procenten; voor garnalenvisserij is het in sommige jaren 15%, maar omdat voor
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Belgische garnalenvissers alleen gegevens voor de gehele Voordelta beschikbaar zijn
zonder ruimtelijke differentiatie zijn deze gegevens niet bruikbaar.
Een gedetailleerde beschrijving van de methodiek staat in Hoofdstuk 1 van Deel B van
deze rapportage.

4.2.5 Abiotiek
Metingen en modelschattingen worden gebruikt om de relevante abiotische
omstandigheden in de Voordelta te beschrijven. De gebruikte methoden worden in detail
beschreven in Hoofdstuk 7 van Deel B van deze rapportage.
Op dit moment zijn gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2012.
De gegevens hebben betrekking op hydrodynamiek (o.a. stroomsnelheid, golfhoogte),
morfologie (diepte), fysisch-chemische parameters (o.a. saliniteit, watertemperatuur) en
meteorologische gegevens. De gegevens zijn onder meer gebruikt om afgeleide
parameters te berekenen die gebruikt zijn in habitatmodellen voor bodemdieren en vis.

4.2.6 Vergelijking bodembeschermingsgebied-referentiegebieden

4.2.6.1 BACI opzet
De opzet van het monitoringprogramma rond bodemdieren en vissen volgt in essentie
een zogenaamde “BACI design” (Green 1979). In een BACI design (Before-After-Control-
Impact) wordt het ecologische effect van een ingreep in een gebied bepaald door
metingen voor en na de ingreep uit te voeren (Before-After). Door eveneens metingen te
verrichten in referentiegebieden waar de ingreep niet plaats vindt (Control-Impact)
kunnen de effecten van ‘autonome’ ontwikkelingen (veranderingen als gevolg van andere
factoren die beide gebieden gemeen hebben) worden onderscheiden van de effecten van
de ingreep. Toegepast op dit project betekent dit, dat een verandering door de tijd heen
in het bodembeschermingsgebied (van bijvoorbeeld bodemdierenbiomassa) die afwijkt
van die in de referentiegebieden, die tot uitdrukking komt in een statistisch significante
interactieterm gebied*periode, wijst op een effect van het instellen van het
bodembeschermingsgebied.
Het “BACI design” moet aan een aantal vereisten voldoen (Underwood 1992; 1996). Er
zijn meerdere (gerandomiseerde) referentiegebieden nodig om het effect van een
ingreep te kunnen onderscheiden van een autonome trend of van het effect van andere
(bekende of onbekende) factoren, die kunnen leiden tot verschillen tussen de “impact” en
de “ control” locatie die niet veroorzaakt worden door de onderzochte ingreep. Uiteraard
zou het met het oog op statistische toetsing nog beter zijn om ook meerdere, random
toegewezen, “impact” locaties te hebben. Als het om werkelijke ingrepen gaat (zoals het
instellen van een beschermd gebied) is dat in de praktijk echter zelden uitvoerbaar.
Referentiegebieden moeten aan een aantal eisen voldoen. Uiteraard moeten
referentiegebieden in fysisch en ecologisch opzicht zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn
met het gebied waar de ingreep plaats vindt. Het is het beste om referentiegebieden te
kiezen in de buurt van de “impact” locatie, zodat de omgevingscondities (bijvoorbeeld
weersomstandigheden) vergelijkbaar zijn. Tegelijkertijd moet er voldoende afstand zijn,
zodat er geen wederzijdse beïnvloeding is tussen “impact” locatie en referentiegebieden
(bijvoorbeeld door migratie van soorten).
In het PMR-NCV monitoringprogramma zijn voor zowel de bodemdieren als de vissen
referentiegebieden geselecteerd die zo goed mogelijk aan de voorwaarden voldoen,
gegeven de ligging van het bodembeschermingsgebied. Toch zijn er verschillen tussen
het bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden. Zoals ook al in Hoofdstuk 2
besproken, is de Voordelta geen homogeen gebied. Het noordelijk deel van de Voordelta
staat sterk onder invloed van de rivierafvoer via het Haringvliet en de morfologische
veranderingen als gevolg van de afsluitingen van Brielse Maas en Haringvliet en de
havenuitbreidingen. De buitendelta van de Grevelingen is sterk veranderd door de aanleg
van de Brouwersdam. In de buitendelta van de Oosterschelde zijn de morfologische
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veranderingen minder groot maar is wel de uitwisseling met de Oosterschelde
verminderd. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de verschillen tussen
bodembeschermingsgebied en referentiegebieden. Naast de verschillen tussen de
gebieden, speelt ook de heterogeniteit tussen monsterpunten binnen een gebied een rol,
waardoor monsterpunten aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen in
habitatkarakteristieken, en in dichtheden en samenstelling van bodemdieren of vis. Die
verschillen tussen monsterpunten kunnen mogelijk de verschillen tussen
bodembeschermingsgebied en referentiegebieden overschaduwen. Om zoveel mogelijk
te corrigeren voor de variatie veroorzaakt door omgevingsfactoren, is in de analyse van
bodemdieren en vissen gebruik gemaakt van een habitatmodel. Factoren die onderzocht
zijn op voorspellende waarde zijn onder meer diepte, doorzicht, saliniteit, stroomsnelheid,
bodemschuifspanning van golven, bodemschuifspanning van stroming, waterstand,
stroomrichting, temperatuur en mediane korrelgrootte van het sediment. Overigens zijn
veel van deze abiotische factoren onderling sterk gecorreleerd, zodat in de uiteindelijke
habitatmodellen voor bodemdieren en vis met een selectie van factoren gewerkt is.
De biomassa in het bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden is voor en na
het instellen van het bodembeschermingsgebied vergeleken aan de hand van een lineair
model, met als verklarende factoren een aantal abiotische parameters, het gebied
(referentiegebied vs. bodembeschermingsgebied), het tijdstip (voor of na het instellen
van het bodembeschermingsgebied), en de interactie tussen de twee laatste factoren.
Als deze interactieterm significant is, kan dit wijzen op een effect van de maatregel.

4.2.6.2 Paarsgewijze vergelijking
In aanvulling op de BACI analyse zijn de veranderingen in biomassa (van bodemdieren)
en dichtheden of aan/afwezigheid (van vis) per monsterpunt vergeleken. Dit is gedaan
met een non-parametrische toets (Wilcoxon signed rank sum toets) omdat die toets
minder gevoelig is voor afwijkingen ten opzichte van een normale verdeling van de
gegevens, waardoor een dergelijke toets robuuster is dan parametrische toetsen. Er is
gebruik gemaakt van de gemiddelde biomassa’s uit de bemonsteringen in de T0 periode,
die per monsterlocatie zijn vergeleken met de gemiddelde biomassa uit de periode na het
instellen van het bodembeschermingsgebied (T1). Er is dus niet gewerkt met de
gebiedsgemiddelden zoals in een standaard BACI analyse vaak plaatsvindt, maar met
gemiddelde waarden per monsterpunt, in de T0 en in de jaren vanaf 2009. Als de
paarsgewijze verschillen vaak genoeg dezelfde kant op wijzen kan een significante
verandering (toename of afname) worden aangetoond.
Voor bodemdieren is per gebied een vergelijking gemaakt van de biomassa in T0 en T1,
waarbij geanalyseerd is of er een significante toe- of afname is opgetreden op de locaties
binnen een gebied. Op basis van die analyse kan alleen een uitspraak gedaan worden
over het optreden van verandering in biomassa in het bodembeschermingsgebied of
binnen het referentiegebied.
Met dezelfde methodiek is voor vis per soort geanalyseerd of de mate van verandering in
dichtheid van T0 naar  T1 in het bodembeschermingsgebied verschilt van die in het
referentiegebied. Op basis van die analyse kan een uitspraak gedaan worden over
verschillen in verandering tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied.

4.2.7 Vergelijkbaarheid bodembeschermingsgebied-referentiegebieden en verschillen tussen
jaren
Zoals hierboven genoemd, verschilt het bodembeschermingsgebied van de
referentiegebieden die gebruikt worden in de monitoring van bodemdieren en vis.
Het bodembeschermingsgebied is ondieper, heeft door de ligging dicht bij het Haringvliet
meer monsterpunten met een lager zoutgehalte, heeft lagere stroomsnelheden en
sediment met een kleinere mediane korrelgrootte. Figuur 4.3 laat een aantal abiotische
parameters zien die gebruikt zijn als verklarende factoren in het habitatmodel voor
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bodemdieren; dit zijn de waarden die voor iedere monsterlocatie berekend zijn. Voor de
vislocaties is een zelfde patroon waargenomen.
Er zijn geen verschillen in trends tussen het bodembeschermingsgebied en het
referentiegebied voor deze abiotische parameters. De winters gedurende de T0 waren
zachter dan gedurende de T1 (zie ook Figuur 2.13).
In de vergelijking van de deelgebieden wijkt het mondingsgebied bij het Haringvliet het
meeste af van de rest van de Voordelta. Hier komen soms lage zoutgehaltes voor (Figuur
4.4). Daarnaast is door de morfologische ontwikkelingen in dit gebied het sediment ook
slibrijker geworden dan in de rest van de Voordelta.
De verschillen tussen jaren, bijvoorbeeld in winteromstandigheden, zijn van belang voor
de visbemonsteringen. Door verschillen in zeewatertemperaturen (gecombineerd met
verschillen in monsterdata) was de temperatuursom (temperatuur gesommeerd vanaf 1
januari) niet voor elk jaar gelijk, wat van invloed kan zijn geweest op de groei van vis. Het
T0 jaar 2007 heeft de hoogste temperatuursom (Figuur 4.5), wat voor een belangrijk deel
veroorzaakt is door de zeer zachte winter van 2006/2007 (Figuur 2.13).

Figuur 4.3 Boxplots van de abiotische factoren die in het habitatmodel zijn meegenomen per gebied
(Bodembeschermingsgebied BBG en Referentiegebieden REF) en per jaar. Diepte (in dm t.o.v.
NAP), mediane korrelgrootte (in µm), variatie in saliniteit in de zomer (VarSalSummer),
gemiddelde bodemschuifspanning t.g.v. golven (AvgTauGolf), maximale stroomsnelheid
(MaxVel) en laagste watertemperatuur gedurende 5 dagen (T5_Winter). Data: 2004-2005,
2009-2011. De rechthoek geeft de waarden aan van het 25% tot het 75% percentiel met
daartussen de mediaan, de verticale lijnen de waarden tot 1.5* dit bereik, en hogere en lagere
waarden als afzonderlijke punten
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Figuur 4.4 Minimale bodemsaliniteit in april 2007 (hoge afvoer Haringvliet) en april 2011 (lage afvoer
Haringvliet)

Figuur 4.5 Temperatuursom van de vis-surveys in de verschillende jaren en seizoenen. De rechthoek
geeft het 25 en 75 percentiel aan, de verticale lijnen het 5 en 95% percentiel, de stippen het
gemiddelde
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4.3 Resultaten

4.3.1 Veranderingen in de bodemdierengemeenschap

4.3.1.1 Samenstelling bodemdierengemeenschap

De bodemdiergemeenschap wordt in biomassa gedomineerd door tweekleppige
schelpdieren, vooral in het bodembeschermingsgebied en het zuidelijk referentiegebied
(RefZuid) (ca. 60% van totale biomassa), gevolgd door borstelwormen die ongeveer 25%
van de biomassa vormen. In het westelijk referentiegebied is het aantal schelpdieren
kleiner (40-50%) en leveren vooral de taxa Malacostraca (krabben, kreeften, garnalen,
vooral de gewone zwemkrab Liocarcinus holsatus), en Echinoidea (zee-egels; in het
bijzonder de zeeklit Echinocardium cordatum) een grotere bijdrage aan de biomassa dan
in de andere gebieden. In het referentiegebied Zuidelijke rand (RefZRand) vormen
zeesterren en anemonen een iets hoger aandeel dan in de andere gebieden.
In alle deelgebieden is Ensis de soort die de hoogste gemiddelde biomassa bereikt, met
uitzondering van de Haringvlietmonding waar de strandgaper (Mya arenaria) de hoogste
gemiddelde biomassa heeft. Binnen het bodembeschermingsgebied wijkt de Haringvliet-
monding ook af van de rest van het bodembeschermingsgebied, doordat andere groepen
dan schelpdieren, borstelwormen en krab-, kreeft en garnaalachtigen nauwelijks
voorkomen.

Voor de in biomassa meest dominante soorten in de verschillende deelgebieden is een
analyse uitgevoerd van de trend in biomassa over de periode 2004-2011. In totaal zijn er
77 analyses uitgevoerd, met toetsing op veranderingen van een aantal geselecteerde
soorten en van totale biomassa. In 9 gevallen werd een lineaire positieve trend
waargenomen, in 8 gevallen een lineaire negatieve trend. Daarnaast waren er 10
gevallen waar er geen sprake was van een lineaire trend, maar wel van significante
verschillen tussen jaren waarbij echter geen duidelijk patroon is dat samenhangt met de
T0 en T1 periode.
De trends laten zien dat in een aantal deelgebieden sommige schelpdiersoorten
toenemen terwijl andere afnemen. Verder zijn er incidenteel trends in andere soorten
(zeester, zwemkrab). In de referentiegebieden RefZRand en RefZuid zijn geen
significante trends waargenomen.
De waargenomen trends zijn samengevat in Tabel 4.1. Voor meer details wordt
verwezen naar Deel B Hoofdstuk 2.
Omdat de schelpdiersoorten eveneens belangrijk kunnen zijn als voedsel voor zwarte
zee-eenden, worden de ontwikkelingen hieronder in meer detail besproken.

Abra alba
De witte dunschaal (Figuur 4.6) komt in hoge biomassa voor in het meest noordwestelijke
deel van de Voordelta (noordelijk deel van RefWest_zrb), waar een positieve trend is
waargenomen. Biomassa’s in RefWest_zra waren lager maar vertoonden ook een
positieve trend. Zuidelijker kwam in 2004/2005 hoge biomassa voor op de relatief diepere
locaties bij de geulen voor de Brouwersdam (Brouwenshavense gat) en in 2010 langs de
Kop van Schouwen (Krabbegat) (deelgebied BB_zra). Hoge biomassa is ook de meeste
jaren waargenomen op de RefZRand locaties langs de Noordelijke geul van de
Oosterschelde. In het deelgebied RefZuid komen de hogere biomassa’s op de relatief
diepere locaties dicht bij de geulen tussen de zandbanken voor. De hoogst
waargenomen biomassa in 2004-2011 is 2,7 g AFDW/m2 (asvrijdrooggewicht).



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

78 van 209

Figuur 4.6 Biomassa (mg AFDW na transformatie tot B0,25) van Abra alba in de monsterjaren. De waarde
in de legenda hoort bij de staaf met de grootste lengte in dit diagram, en geeft de
getransformeerde waarde weer

Cerastoderma edule
De kokkel komt vrijwel alleen voor in de ondiepe, beschutte en minder zoute wateren van
de Haringvlietmonding. De hoogst waargenomen biomassa in 2004-2011 is 14,6 g
AFDW/m2.

Donax vittatus
Het zaagje komt vooral voor in het diepere deel van het bodembeschermingsgebied voor
het Haringvliet (BB_zrb), en daarnaast in lagere biomassa in het zuidelijk deel van het
bodembeschermingsgebied (BB_zra) en in het westelijk referentiegebied (RefWest_zrb,
RefWest_zra). De biomassa vertoonde een dalende trend. De hoogst waargenomen
biomassa in 2004-2011 is 0,3 g AFDW/m2.

Ensis directus
De Amerikaanse zwaardschede (Figuur 4.7) komt door het gehele gebied voor, met als
hoogst waargenomen biomassa in 2004-2011 38,4 g AFDW/m2 voor alle lengteklassen,
en  20,7  g  AFDW/m2 voor de lengteklasse 40-90 mm. De patronen in de verschillende
deelgebieden zijn niet helemaal gelijk, met een lineaire afnemende trend in het westelijk
referentiegebied (RefWest) voor de lengteklasse 40-90 mm, en verschillen tussen jaren
die niet voor alle deelgebieden synchroon lopen.
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Figuur 4.7 Biomassa (mg AFDW na transformatie tot B0,25) van Ensis spp. in de monsterjaren. De waarde
in de legenda hoort bij de staaf met de grootste lengte in dit diagram, en geeft de
getransformeerde waarde weer
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Mya arenaria
De strandgaper komt evenals de kokkel met hoge biomassa voor in de Haringvletmond.
Daarnaast worden ze in lagere biomassa voor de Brouwersdam aangetroffen. De hoogst
waargenomen biomassa in 2004-2011 is 105,0 g AFDW/m2.

Mytilus edulis
De mossel komt vooral voor bij de Haringvlietmond en met lagere biomassa in de
Grevelingenmond. De hoogst waargenomen biomassa in 2004-2011 is 8,5 g AFDW/m2.

Spisula subtruncata
De halfgeknotte strandschelp (Figuur 4.8) vertoont een afnemende gradiënt in biomassa
van noord naar zuid in de Voordelta. In het noordelijk deel van de Voordelta (BB_zrb,
RefWest_zrb) toont de biomassa een positieve trend. Voor de Brouwersdam (BB_zra)
kwamen vooral in 2004 en 2005 hogere biomassa’s voor. Elders, zoals in het zuidelijk
referentiegebied (RefZuid) en het westelijk referentiegebied RefWest_zra komt Spisula
meer sporadisch voor. De hoogst waargenomen biomassa in 2004-2011 is 0,6 g
AFDW/m2.

Figuur 4.8 Biomassa (mg AFDW na transformatie tot B0,25) van Spisula subtruncata in de monsterjaren.
De waarde in de legenda hoort bij de staaf met de grootste lengte in dit diagram, en geeft de
getransformeerde waarde weer

Tellina fabula
De rechtsgestreepte platschelp vertoont een patroon dat vergelijkbaar is met dat van de
halfgeknotte strandschelp, met hogere biomassa in het noorden van de Voordelta. De
hoogst waargenomen biomassa in 2004-2011 is 0,4 g AFDW/m2.
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Tabel 4.1 Overzicht van waargenomen significante lineaire trends in biomassa van de meest dominante

soorten, over de periode 2004-2011. +: significante toename; -: significante afname

Bodem-
beschermings-
gebied

Referentiegebieden

BB
_m

on
d

BB
_z

ra

BB
_z

rb

R
ef

W
es

t_
zr

a

R
ef

W
es

t_
zr

b

R
ef

ZR
an

d

R
ef

Zu
id

Witte dunschaal
Abra alba

+ + +
Kokkel
Cerastoderma edule

-
Zaagje
Donax vittatus

- - - -
Amerikaanse Zwaarschede
Lengteklasse 40-90 mm
Alle lengteklassen
Ensis directus

-
-

-

Strandgaper
Mya arenaria

-
Mossel
Mytilus edulis

+
Halfgeknotte strandschelp
Spisula subtruncata

+ +
Rechtsgestreepte platschelp
Tellina fabula

+ +
Gewone zeester
Asterias rubens

-
Gewone zwemkrab
Liocarcinus holsatus

-

4.3.1.2 Veranderingen in biomassa
De verandering in biomassa van bodemdieren is gevolgd aan de hand van verschillende
variabelen:

1. De gemiddelde biomassa van alle bodemdieren, bepaald door een combinatie
van gegevens uit de bemonsteringen met box-corer en die met de bodemschaaf.
Voor details van de berekening wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 van Deel B.

2. De biomassa van prooidieren voor typische vissen, geselecteerd aan de hand
van maaganalyses van de 10 soorten vis met de hoogste aantallen in de
bemonstering (schar, schol, bot, schurftvis, tong, dwergtong, pitvis, wijting, kleine
pieterman, grondel). Uiteindelijk zijn er slechts 35 van de 373 bodemdier-taxa niet
als prooi aangemerkt, o.a. Ascidiacea (zakpijpen) en Phoronida
(hoefijzerwormen). Op basis van deze selectie is de biomassa van prooidieren
voor typische vissen berekend, die nauwelijks afwijkt van de totale biomassa van
bodemdieren. De reden hiervoor is dat prooiresten in de magen vaak niet op
soortsniveau konden worden gedetermineerd, en daarom op een hoger
taxonomisch niveau zijn ingedeeld. Het onderscheid tussen soorten binnen die
groep die wel en soorten die niet gegeten werden, viel daarmee weg.



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

82 van 209

3. Voor de beschrijving van de bodemdierenbiomassa als voedsel van de zwarte
zee-eend zijn de meest voorkomende schelpdieren die naar verwachting de
belangrijkste prooi in de Voordelta vormen, geselecteerd, nl. de Amerikaanse
zwaardschede met een schelplengte tussen 40 en 90 mm, en een aantal andere
soorten met een schelplengte tussen 15 en 35 mm, nl. witte dunschaal (Abra
alba), zaagje (Donax vittatus), nonnetje (Macoma balthica), halfgeknotte
strandschelp (Spisula subtruncata), rechtsgestreepte platschelp (Tellina
fabula),de witte dunschaal, de halfgeknotte strandschelp, de rechtsgestreepte
platschelp en het nonnetje (Macoma balthica).

Totale biomassa
De gemiddelde biomassa was in alle deelgebieden het hoogst in 2009. In de T0 periode
was de biomassa in 2005 hoger dan in 2004. De gemiddelde biomassa in het
bodembeschermingsgebied was in de T0 (2004, 2005) hoger dan in de T1 (2009-2011),
wat betekent dat het totale bestand aan bodemdieren in het bodembeschermingsgebied
is afgenomen. In het referentiegebied is de gemiddelde biomassa in de T1 iets hoger dan
in de T0. De gegevens zijn in Figuur 4.9 weergeven in box-plots die de spreiding in de
data tussen de verschillende monsterpunten goed weergeven, en als totale biomassa die
de ontwikkeling in de tijd duidelijker zichtbaar maken. De totale biomassa is berekend uit
de gemiddelde biomassa per deelgebied en het oppervlak van die deelgebieden. De
totale biomassa in het bodembeschermingsgebied is uitgesplitst in biomassa die in een
aantal accentnatuurgebieden ligt (4753 ha) en biomassa in het ‘netto’
bodembeschermingsgebied van 24550 ha. De accentnatuurgebieden liggen binnen de
begrenzing van het bodembeschermingsgebied, maar deze gebieden waren al eerder
gesloten voor visserij en voor deze gebieden geldt de compensatieopgave niet (VenW
2008). De afname in biomassa in het bodembeschermingsgebied vindt vooral plaats in
het mondingsgebied van het Haringvliet, deels binnen de accentnatuurgebieden maar
grotendeels in het ‘netto’ bodembeschermingsgebied.
Verwacht werd dat habitatkarakteristieken van grote invloed zijn op de samenstelling en
dichtheid van de bodemdieren, en die invloed van het habitat zou mogelijk het effect van
het instellen van het bodembeschermingsgebied kunnen overschaduwen. Daarom is een
habitatmodel gebruikt om de variatie samenhangend met habitatkarakteristieken te
verklaren. Als verklarende omgevingsvariabelen in het habitatmodel zijn diepte, mediane
korrelgrootte, maximale stroomsnelheid en bodemschuifspanning door golven gebruikt,
met daarnaast jaar en locatie als random variabele. Vervolgens is een BACI-analyse
gedaan om de effecten van het instellen van het bodembeschermingsgebied te
onderzoeken. De BACI analyse is gedaan met getransformeerde biomassa data (W0.15).
Uit de BACI analyse blijkt dat er een statistisch significant effect is van het instellen van
het bodembeschermingsgebied (p<0,010) op de totale biomassa. Het effect, een lagere
biomassa in het bodembeschermingsgebied en een licht toegenomen biomassa in het
referentiegebied in de T1 (2009-2011), is tegengesteld aan de verwachting.
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Figuur 4.9 Boven: Box-plot van de biomassa van bodemdieren (g AFDW/m2) voor de monsterpunten in
resp. bodembeschermingsgebied en referentiegebied. In een box-plot geeft de rechthoek de
waarden aan van het 25- tot het 75- percentiel met daartussen de mediaan, de verticale lijnen
de waarden tot 1.5* dit bereik, en hogere en lagere waarden als afzonderlijke punten.   Onder:
Totale biomassa van bodemdieren (ton AFDW) in bodembeschermingsgebied en
referentiegebied
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Figuur 4.10 Boven: Box-plot van de biomassa bodemdieren als prooien voor zwarte zee-eenden (g
AFDW/m2)
Onder: Totale biomassa van bodemdieren als prooien voor zwarte zee-eenden (ton AFDW) in
bodembeschermingsgebied en referentiegebied
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Prooien voor typische vissen
De biomassa van prooien voor vis is vrijwel gelijk aan die van de totale biomassa
bodemdieren, omdat vrijwel alle benthossoorten zijn gekenmerkt als prooi voor vis. Voor
deze parameter zijn daarom geen aparte analyses uitgevoerd.

Prooien voor zwarte zee-eenden
De biomassa van prooien voor zwarte zee-eenden varieert sterk over de jaren en tussen
de verschillende deelgebieden (Figuur 4.10). Soms worden op locaties helemaal geen
schelpdieren met de geschikte afmetingen voor zwarte zee-eenden aangetroffen.
Evenals voor de biomassa van alle bodemdieren, is een habitatmodel toegepast, met als
verklarende variabelen diepte, maximale stroomsnelheid en bodemschuifspanning door
golven. De vervolgens uitgevoerde BACI analyse (met getransformeerde biomassa
W0.15) wijst uit dat er geen statistisch significant effect (p>0,05) is van het instellen van
het bodembeschermingsgebied op de biomassa van prooien voor zwarte zee-eenden.

4.3.1.3 Productiviteit en andere parameters
Door verminderde bodemberoering door visserij kan, naast een verhoging van de
bodemdierbiomassa, ook verwacht worden dat het aandeel van grote soorten toeneemt.
Daarom zijn de parameters die dit omschrijven ook geanalyseerd. Veranderingen in de
productiviteit kunnen het gevolg zijn van veranderingen in de bodemdierengemeenschap.
Daarnaast kan het aantal soorten toenemen.

Aantal soorten
Het aantal soorten, na correctie voor omgevingsinvloeden met behulp van een
habitatmodel (diepte, mediane korrelgrootte, maximale stroomsnelheid,
bodemschuifspanning door golven), vertoont geen statistisch significant effect (p>0,05)
van het instellen van het bodembeschermingsgebied. Er is wel een lichte significante
(p<0,001) toename in het aantal soorten in zowel bodembeschermingsgebied als
referentiegebied.

Gemiddeld individueel gewicht
Het gemiddeld individueel gewicht, na correctie voor omgevingsinvloeden met behulp
van een habitatmodel (diepte, mediane korrelgrootte, maximale stroomsnelheid,
bodemschuifspanning door golven), vertoont een significant effect (p<0,001) van het
instellen van het bodembeschermingsgebied. Er is afname in het
bodembeschermingsgebied van T0 naar  T1, terwijl in het referentiegebied de gewichten
gelijk zijn gebleven.

Aandeel grote soorten
Het aandeel grote soorten, na correctie voor omgevingsinvloeden met behulp van een
habitatmodel (diepte, mediane korrelgrootte, maximale stroomsnelheid,
bodemschuifspanning door golven), vertoont een significant effect (p<0,001) van het
instellen van het bodembeschermingsgebied. Er is een afname in het
bodembeschermingsgebied van T0 naar  T1, terwijl in het referentiegebied de gewichten
gelijk zijn gebleven.

Maximale lengte Amerikaanse zwaardschede
De maximale lengte van de Amerikaanse zwaardschede is bepaald aan de hand van de
niet-beschadigde exemplaren uit de bodemschaafbemonstering. Na correctie voor
omgevingsinvloeden met behulp van een habitatmodel (diepte, mediane korrelgrootte,
maximale stroomsnelheid, bodemschuifspanning door golven), vertoont de maximale
lengte van de Amerikaanse zwaardschede een significant effect (p<0,001) van het
instellen van het bodembeschermingsgebied. Er is een toename in het
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bodembeschermingsgebied van T0 naar T1, maar in het referentiegebied een nog
sterkere toename.

Productiviteit
De productiviteit is berekend op basis van literatuurgegevens over de relatie tussen
productiviteit, soortensamenstelling, individueel gewicht en nog een aantal factoren (Brey
1999; 2001). De aldus berekende productiviteit vertoonde een patroon dat vrijwel gelijk
was aan dat van de totale biomassa. Om die reden is er geen aparte analyse van de
productiviteit uitgevoerd.

4.3.2 Veranderingen in de visgemeenschap
Marien juvenielen maken in alle jaren het grootste deel van de biomassa van de
bemonsterde vis. In het bodembeschermingsgebied is de variatie in lengteverdeling
groter en worden gemiddeld kleinere exemplaren gevangen, wat mogelijk verklaard kan
worden uit het feit dat een deel van de monsterlocaties in dat gebied relatief ondiep zijn.
Van de marien juvenielen zijn schar, schol en wijting, en in sommige jaren haring, de
meest voorkomende soorten (in gemiddelde biomassa).
De visgemeenschap is in de T1 anders van samenstelling dan in de T0, maar deze
verandering is gelijk in alle gebieden (voor details zie Deel B Hoofdstuk 3).
De meest voorkomende soorten (aanwezig in gemiddeld meer dan 65% van de trekken)
in het voorjaar zijn schol, gewone garnaal, schar, wijting en schurftvis, in het najaar schol,
gewone garnaal, schar, wijting en Lozano’s grondel. Over het algemeen zijn er geen
grote verschuivingen in de frequentie van voorkomen door de jaren heen. Schar,
dwergtong, schurftvis en pitvis komen het meest voor in de diepere delen, bot komt vaak
voor dicht bij de zoetwateruitstroom van het Haringvliet.

De gegevens uit de visbemonsteringen zijn gebruikt om een aantal verschillende
aspecten van de visgemeenschap te onderzoeken. De selectie van parameters is
gebaseerd op verwachtingen over de effecten van vermindering van boomkorvisserij.
Voor een groot aantal parameters en soorten of soortgroepen zijn de ontwikkelingen in
het bodembeschermingsgebied en het referentiegebied geanalyseerd en vergeleken. Dit
leverde inzicht in verschillen tussen het bodembeschermingsgebied, het referentiegebied
en tussen de T0 en de T1, naast een groot aantal gevallen waarin geen verschillen
werden vastgesteld. De resultaten zijn samengevat in Tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Overzicht van uitgevoerde analyses. De tabel geeft per parameter aan voor welke soorten
significante verschillen zijn gevonden tussen het referentiegebied (REF) en het
bodembeschermingsgebied (BBG), tussen T0 en T1 en of er een statistisch significant effect is
van het instellen van het bodembeschermingsgebied. Alle toetsingen na Bonferroni-correctie

Parameter
(aantal soorten
/ groepen)

Soort Verschil REF
t.o.v. BBG

Verschil T0

t.o.v. T1

Effect BBG

Dichtheden /
voorkomen
(17)

zeedonderpad, harnasmannetje, 1-
jarige tong, schol, tong

T0<T1

schurftvis, 0-jarige tong, 0-jarige
schar, totaal aantal soorten

REF<BBG

1-jarige schol REF>BBG

gewone garnaal, totaal vis REF<BBG T0<T1

Gemiddelde
lengte
(14)

pitvis, grondel, tong T0>T1

schol, schar, tong REF>BBG

Bot REF>BBG T0<T1

% lege magen
(9)

kleine pieterman, schurftvis T0>T1

Grondels T0<T1

Schol REF>BBG T0>T1 REF<BBG

Diversiteit
prooikeuze

kleine pieterman, bot, schol; voorjaar T0>T1

Schol REF>BBG

groei 1-jarige schol, schar, tong; voorjaar REF>BBG

1-jarige tong; najaar REF>BBG

Conditie (10) wijting, schar REF>BBG

kleine pieterman REF>BBG T0>T1

Grondel REF<BBG REF>BBG

Tong T0>T1

Dichtheden van vis
Het voorkomen (in dichtheid of aanwezigheid) van de 14 belangrijkste soorten vis is
onderzocht om na te gaan of er een verband is met het instellen van het
bodembeschermingsgebied. Evenals bij de analyses van bodemdieren, is er gebruik
gemaakt van een habitatmodel om de variatie veroorzaakt door abiotische factoren
tijdens de bemonstering (diepte, saliniteit, stroomsnelheid, bodemschuifspanning door
golven, diepte, mediane korrelgrootte van het sediment, stroomrichting, seizoen) te
beschrijven, zodat het effect van het instellen van het bodembeschermingsgebied zo
goed mogelijk kan worden onderscheiden van het effect van andere factoren.
Vervolgens is door middel van een BACI analyse nagegaan of er een significant verband
is met het instellen van het bodembeschermingsgebied. Uit deze analyse blijkt dat, na
Bonferroni4 correctie, geen enkele soort een significante verandering in dichtheid
vertoont die samenhangt met de instelling van het bodembeschermingsgebied. Wel zijn
er verschillen tussen T0 en  T1 en tussen gebieden voor een aantal soorten (zie Tabel
4.2).
Voor de marien juvenielen schol, schar en tong, die vooral in hun eerste jaren gebruik
maken van de ondiepe kustzone, is bovenstaande analyse ook uitgevoerd per
leeftijdscategorie (0-, 1-jarig). Voor alle soorten geldt dat 0-jarigen meer aanwezig zijn in
het najaar (waarschijnlijk omdat deze in het voorjaar nog te klein zijn en niet gevangen

4 De Bonferroni-correctie is een correctie op P-waarden wanneer verschillende afhankelijke of onafhankelijke
statistische toetsen tegelijk worden uitgevoerd op een enkele set gegevens. De Bonferroni correctie wordt
gebruikt om de kansen op vals-positieve resultaten (type I-fouten) te beperken
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worden). De 1-jarigen zijn meer aanwezig in het voorjaar, waarschijnlijk omdat deze in de
zomer naar dieper water vertrekken. De aanwezigheid van 1-jarige tong en 0-jarige schar
is toegenomen in de T1, in zowel het bodembeschermingsgebied als het
referentiegebied. Er is geen significant effect van het instellen van het
bodembeschermingsgebied.

Gemiddelde lengte
De gemiddelde lengte is een maat voor de leeftijdsopbouw van de populatie.
Uit een analyse van de gemiddelde lengte van de 14 meest voorkomende soorten blijkt
dat er significante verschillen zijn tussen seizoenen (voorjaar/najaar) voor een aantal
soorten, tussen T0 en T1 en tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebieden. Er
is geen significant effect van het instellen van het bodembeschermingsgebied op de
gemiddelde lengte.

Percentage lege magen
Bij maaganalyses blijkt altijd een groot deel van de magen leeg. Dit wordt deels
veroorzaakt door het tijdstip van bemonstering, omdat sommige soorten een duidelijk
dag/nachtritme hebben in hun (foerageer)activiteit. Mogelijk is het percentage lege
magen een indicatie van voedselbeschikbaarheid en daarmee voor veranderingen in
voedselaanbod. Er zijn significante verschillen voor een aantal soorten tussen T0 en T1
en tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied. Alleen voor schol is een
significant effect van het instellen van het bodembeschermingsgebied gevonden, waarbij
het percentage lege magen in het referentiegebied is toegenomen in de T1, terwijl het in
het bodembeschermingsgebied gelijk is gebleven.

Prooikeuze
De prooikeuze is onderzocht door de maaginhouden van vis te onderzoeken. Een
veranderd voedselaanbod zou tot uiting kunnen komen in een verandering van de
diversiteit van gekozen prooien. Bij verminderde visserij zou de biodiversiteit van de
bodemdieren kunnen toenemen wat zou kunnen doorwerken in de diversiteit van het
dieet. In de analyse is gewerkt met een diversiteitsindex voor het dieet. Voor bijna alle
soorten is de Amerikaanse zwaardschede de belangrijkste voedselbron, met daarnaast
wormen en garnalen. De prooikeuze wordt sterk beïnvloed door de leeftijd (afmeting) van
de vis. Er zijn beperkte verschillen tussen de gebieden en tussen T0 en T1, maar geen
verschillen als gevolg van het instellen van het bodembeschermingsgebied.

Groei
De groei van 0- en 1-jarigen, waarvan aangenomen kan worden dat ze langdurig in de
kustzone verblijven en dus mogelijk beïnvloed worden door de compensatiemaatregel, is
onderzocht voor schol, schar en tong omdat voor deze soorten voldoende gegevens
beschikbaar waren om de veranderingen in lengte per leeftijdsklasse te analyseren.
Omdat alleen voor een deel van de jaren data beschikbaar waren, is geen onderscheid
gemaakt tussen T0 en T1, maar zijn verschillen tussen individuele jaren geanalyseerd. De
gemiddelde lengte van de vissen wordt vaak significant beïnvloed door het gebied.
Mogelijk is door abiotische omstandigheden het zuidelijk referentiegebied MVR1 een
gunstiger gebied voor de groei van eenjarige vis.

Conditie
Voor 10 soorten is de verandering in conditie geanalyseerd. Er zijn gebiedsverschillen en
verschillen tussen T0 en T1. Alleen voor grondel is een significant effect van het instellen
van het bodembeschermingsgebied gevonden, waarbij de conditie in het referentiegebied
verbeterde in de T1.
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Overige analyses
De leeftijdsopbouw van de vis (verdeling over de verschillende jaarklassen) kan
veranderen bij een verandering van visserijdruk, omdat er bij vermindering van de
visserijsterfte een groter aandeel oudere vis zal voorkomen. Voor de Voordelta zijn de
soorten die hun hele leven in het kustwater doorbrengen vooral relevant, omdat de
effecten van vermindering van boomkorvisserij het sterkst zullen doorwerken. Het gaat
dan om bot, kleine pieterman, schurftvis, pitvis en dwergtong. Voor geen van deze
soorten zijn duidelijke veranderingen in leeftijdsopbouw opgetreden die gerelateerd
kunnen worden aan de instelling van het bodembeschermingsgebied, al is
gegevensbeschikbaarheid voor sommige jaren en deelgebieden wel een probleem.
Tijdens de visbemonsteringen werd eveneens het epibenthos gevangen. Belangrijke
soortgroepen in het epibenthos zijn zee- en slagsterren, krabben en garnalen. Getracht is
om op een semi-kwantitatieve methode een schatting te maken van het relatieve belang
van 4 soorten in het epibenthos: de strandkrab Carcinus maenas, de gewone zwemkrab
Liocarcinus holsatus, de zeester Asterias rubens en de slangster Ophiura ophiura.
Verminderde visserijverstoring zou kunnen leiden tot een verandering in het relatieve
belang van deze soorten. Uit de analyse blijkt dat na Bonferroni-correctie voor geen van
de soorten een significante verandering is opgetreden.

Resultaten van het onderzoek aan aalscholvers
Uit vliegtuigwaarnemingen en met behulp van GPS onderzoek is nagegaan waar de
aalscholvers uit de broedkolonie op Voorne foerageren. De belangrijkste
foerageergebieden lagen in het bodembeschermingsgebied ten westen van Voorne, het
gebied van Hoek van Holland tot aan de Zandmotor, en in een aantal binnenwateren in
het Westland en op Voorne. In vergelijking met de vliegtuigtellingen uit de T0 periode lijkt
er sprake van een verschuiving in de verspreiding van aalscholvers naar het noorden.
Uit het onderzoek aan braakballen gedurende de jaren 2009-2013 blijkt dat ongeveer
60% van het dieet (op gewichtsbasis) uit platvis bestaat en ongeveer 20% uit overige
zoutwatervis. Zoetwatervis vormt de overige 20% van het dieet. Er treden door het
seizoen (maart-september) en door de jaren (2009-2013) heen lichte verschuivingen op
in de samenstelling van het dieet van aalscholvers, zoals blijkt uit de braakbal-analyses.
Het beperkte aantal waarnemingen en de verschillen in trends tussen de maanden
waarin is waargenomen, maken het echter niet mogelijk harde conclusies te trekken over
veranderingen in het dieet.

4.3.3 Bodemberoerende visserij in de Voordelta
Boomkorkotters met een vermogen van 260-300 pk vissen in de Voordelta vooral in de
diepere delen. Het ruimtelijke patroon is daarom in de loop der jaren vrijwel gelijk (Figuur
4.11). In de hele Voordelta neemt de visserij-intensiteit van boomkorkotters 260-300 pk
af. In de periode 2004-2006 was de daling vooral goed zichtbaar in het noordelijke deel
van de Voordelta. Daarna werd de daling in de gehele Voordelta steeds duidelijker, als
laatste in het zuidelijke deel van het zuidelijk referentiegebied.
Garnalenvisserij vindt verspreid door de hele Voordelta plaats en het ruimtelijke patroon
verschilt van jaar tot jaar (Figuur 4.12). Relatief intensief bevist zijn het gebied ten westen
van Maasvlakte 2, het bodembeschermingsgebied tussen Bollen van de Ooster en
Hinderplaat, het bodembeschermingsgebied tussen Bollen van het Nieuwe Zand en
Bollen van de Ooster, en het midden van het zuidelijk referentiegebied. Het zwaartepunt
verschuift tussen deze gebieden. Sinds meetjaar 2009 ligt het zwaartepunt in het
bodembeschermingsgebied tussen Bollen van de Ooster en Hinderplaat.

De bevissing door boomkorkotters 260-300 pk buiten het bodembeschermingsgebied
nam sterk af van 2004 tot 2010 en is sindsdien stabiel op een laag niveau (Figuur 4.13).
Binnen het (huidige) bodembeschermingsgebied was de boomkorvisserij ook in de T0 al
lager dan in de rest van de Voordelta. Ook binnen het BBG nam de bevissing door
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boomkorkotters vanaf 2004 sterk af. Sinds 2008 is deze visserij vrijwel afwezig. Dat
enkele malen toch nog boomkorvisserij in het bodembeschermingsgebied is
geregistreerd na de sluiting in 2008, is waarschijnlijk een artefact samenhangend met de
bewerkingsmethode van de VMS data.
De bevissing door garnalenkotters fluctueert sterk door de jaren heen (Figuur 4.13). Voor
dit scheepstype gelden geen extra beperkingen sinds instelling van het BBG. De
gegevens suggereren dat de bevissing door garnalenkotters binnen het BBG in T1 is
toegenomen ten opzichte van T0, terwijl de bevissing door deze kotters buiten het BBG in
T1 min of meer stabiel is gebleven. Hier speelt echter mee dat de logboekgegevens sinds
2010 betrouwbaarder zijn geworden, wat mogelijk een deel van het verschil verklaart.
Door het kleinere oppervlak van het bodembeschermingsgebied ten opzichte van de rest
van de Voordelta zijn de verschuivingen in absolute omvang van de visserij ook minder
groot dan uit Figuur 4.13 blijkt. De totale intensiteit van de garnalenvisserij in de
Voordelta is niet toegenomen volgens deze gegevens. Het percentage van de
garnalenvisserij die binnen de grenzen van het bodembeschermingsgebied plaatsvond
was voor 2008 erg variabel (30-70% van totale visserij) en na 2008 meer constant (55-
65%).
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Figuur 4.11 Visserij-intensiteit van boomkorvisserij 260-300 pk, uitgedrukt in bevissingsfrequentie (per jaar
van oktober t/m september), op basis van VMS gegevens. De gegevens voor 2013 hebben
alleen betrekking op de periode okt 2012-mrt 2013
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Figuur 4.12 Visserij-intensiteit van garnalenvisserij, uitgedrukt in bevissingsfrequentie (per jaar van oktober
t/m september), op basis van VMS gegevens. De gegevens voor 2013 hebben alleen
betrekking op de periode okt 2012-mrt 2013
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Figuur 4.13 Gemiddelde visfrequentie (aantal malen bevist per jaar) binnen het bodembeschermingsgebied
en in de rest van de Voordelta op basis van VMS, per gridcel (1x1 km2) voor boomkorkotters
260-300 pk (boven) en garnalenkotters <300 pk (onder). Data hebben steeds betrekking op de
periode oktober t/m september; data voor 2013 betreffen alleen oktober t/m maart

De bevissingsfrequentie wordt in de volgende paragraaf gebruikt voor analyse in
samenhang met bodemdieren en vis. De bevissingsfrequentie in de Voordelta loopt
uiteen van minder dan eens in de 10 jaar tot meer dan 2 keer per jaar. In 85% van het
Nederlandse deel van de Noordzee is de bevissingsfrequentie <0,1 per jaar. In ongeveer
5% van dat gebied is de bevissingsfrequentie tussen de 2 en 5 maal per jaar (Piet &
Hintzen 2012). In de Voordelta is zowel het percentage van het oppervlak dat weinig
(<0,1) bevist wordt, als het percentage dat vaak (2-5 maal) bevist wordt kleiner. De
Voordelta wordt dus gelijkmatiger bevist dan de Noordzee.

4.3.4 Relatie bodemdieren/vis – visserij
Het basisidee dat ten grondslag ligt aan de opzet van het monitoringprogramma, een
vergelijking tussen het bodembeschermingsgebied waar de boomkorvisserij >260 pk na
2008 was uitgesloten, en een referentiegebied waar geen veranderingen in de visserij
zijn opgetreden, is door de ontwikkelingen in de visserij achterhaald. Uit de resultaten in
§4.3.1 en §4.3.2 blijkt dat de verwachte veranderingen in dichtheden van
bodemdierenbiomassa en vis niet worden gemeten. Uit de analyse van de visserij-
intensiteit in de vorige paragraaf blijkt bovendien, dat al vanaf 2004 de boomkorvisserij
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sterk in intensiteit is afgenomen, zowel in het bodembeschermingsgebied als in het
referentiegebied.
Om na te gaan of de gegevens uit dit onderzoek aanwijzingen zouden kunnen opleveren
over een relatie tussen visserij-intensiteit en bodemdierenbiomassa en visabundantie,
zijn, in aanvulling op de vergelijking tussen bodembeschermingsgebied en
referentiegebieden, extra analyses uitgevoerd. In die analyses zijn de waarnemingen uit
de bemonstering van bodemdieren en vissen direct gerelateerd aan inschattingen van de
visserij-intensiteit op de monsterlocaties. Deze gegevens zijn ingevoerd in een
habitatmodel, waarin naast de abiotische parameters ook visserijdruk is meegenomen.
De gedachte achter deze benadering is dat de lokale visserij-inspanning van invloed zou
kunnen zijn op de bodemdieren- en visgemeenschap ter plekke, wat zich uit in een
correlatie tussen visserij-inspanning en parameters die de bodemdieren- of
visgemeenschap beschrijven. Een kanttekening hierbij is dat op deze wijze alleen
correlaties beschreven worden. Deze kunnen wijzen op een oorzakelijk verband, maar er
kunnen ook andere oorzaken spelen, en een onomstotelijk bewijs voor het effect van
visserij zijn de resultaten van deze analyses niet.
Voor beide analyses (bodemdieren en vis) geldt, dat de berekende visserij-inspanning op
de monsterlocaties van bodemdieren en vis in het algemeen erg laag was.

4.3.4.1 Bodemdieren
De hoogste waarde voor de visserij-inspanning op de monsterlocaties voor bodemdieren
was 3.3 maal bevist per jaar voor boomkorvisserij (kwam voor in 2004 in het zuidelijk
referentiegebied RefZuid), en 3.15 maal per jaar voor garnalenvisserij (in 2009 in het
noordelijk deel van het bodembeschermingsgebied BB_zrb). In de T0 was op een groot
deel (>50%) van de meetlocaties in het jaar voorafgaand aan de bodemdier-
bemonstering geen boomkorvisserij. In de T1 was dit het geval op alle locaties, met
uitzondering van het zuidelijk referentiegebied RefZuid (80% van de locaties zonder
boomkorvisserij). Garnalenvisserij kwam meer verspreid door het gebied voor en er
waren daarom, vergeleken met boomkorvisserij, minder monsterlocaties waar in het
voorafgaande jaar helemaal geen garnalenvisserij was voorgekomen.

Voor alle parameters die in §4.3.1 zijn gebruikt is een analyse gemaakt van de relatie
met visserij-intensiteit. Daarbij is bovendien een onderscheid gemaakt tussen
verschillende diepte-strata, omdat de visserij niet willekeurig verspreid door het gebied
voorkomt, maar zich concentreert in bepaalde delen van de Voordelta (met name de
randen van geulen).
De resultaten van de analyses zijn samengevat in Tabel 4.3. Ter illustratie: de totale
biomassa prooien voor zwarte zee-eenden op dieptes tussen de 5 en 10 meter vertoont
een significant positieve correlatie met visserij-intensiteit in het voorafgaande jaar, voor
beide soorten visserij (platvis-TBB en garnalen TBS). Hoe meer er het voorafgaande jaar
gevist is, hoe meer biomassa. Het model verklaart 54% van de variatie. Een causaal
verband is hiermee overigens niet aangetoond. Op dieptes geringer dan 5 meter is er
geen significante correlatie tussen biomassa prooien voor zwarte zee-eenden en visserij-
intensiteit.
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Tabel 4.3. Overzicht van de resultaten van de analyses van de relatie met visserij-intensiteiten in het
voorafgaande jaar, voor alle locaties en de gekozen dieptestrata. Gegeven is het percentage
verklaarde variantie (%var), totaal (t) en door fixed factors (f), en de significantie van de
correlatie met visserijdruk door boomkorvisserij op platvis (TBB) en garnalenvisserij (TBS)
ns = niet significant, rood = significant negatieve correlatie (afname bij toenemende visserij-
intensiteit), groen = significant positieve correlatie (toename bij toenemende visserij-intensiteit)

4.3.4.2 Vis
De hoogste waarde voor de visserij-inspanning op de monsterlocaties voor vis was 1,1
maal bevist per jaar voor boomkorvisserij (in 2005 in het zuidelijk referentiegebied
RefZuid), en 3,3 maal per jaar voor garnalenvisserij (in 2005 in het
bodembeschermingsgebied). Zowel in de T0 als  de  T1 was de boomkorvisserij in het
bodembeschermingsgebied en het westelijk referentiegebied op het grootste deel van de
meetlocaties vrijwel afwezig (meer dan 75% van de locaties met een visfrequentie <0,2
per 6 maanden). In het zuidelijk referentiegebied kwamen iets hogere visfrequenties
voor, maar ook daar was meer dan 75% van de locaties de frequentie <0,3 per 6
maanden. Garnalenvisserij kwam in alle jaren weinig voor op de vislocaties in de
referentiegebieden (<0,5 per 6 maanden), maar in iets hogere mate in het
bodembeschermingsgebied (ca. 0,5-1 maal bevist per 6 maanden).

Op basis van de gegevens van de voorjaarsbemonsteringen met de garnalenkor is voor
14 soorten/groepen de correlatie tussen voorkomen (dichtheid of aanwezigheid) en de
visserij-intensiteit onderzocht met behulp van een statistisch model. In het model is een
aantal verklarende factoren onderzocht (doorzicht, jaar, maand, visserij-intensiteit
boomkorvisserij op platvis, visserij-intensiteit garnalenvisserij). Voor deze analyse zijn de
voorjaarsbemonsteringen gebruikt omdat deze de meeste jaren bevatten. Na Bonferroni
correctie blijkt er een significant negatief verband tussen dichtheid van schol en de

Biotische parameter selectie gebied %var t/f TBB TBS
Totale biomassa alle locaties 52/21 ns

dieper dan 10m 63/19 ns
5-10m 58/26
<5m 30/20 ns ns

Totale biomassa prooien voor zwarte zee-eenden alle locaties 47/13
dieper dan 10m 53/26
5-10m 54/30
<5m 16/3 ns ns

Maximale lengte (95% percentiel) mesheften alle locaties 14/7 ns
dieper dan 10m 56/21
5-10m 34/20
<5m

Gem. Individueel gewicht alle locaties 29/8 ns
dieper dan 10m 31/6 ns
5-10m 8/6 ns ns
<5m 22/6 ns ns

Aantal soorten alle locaties 58/32
dieper dan 10m 56/48 ns
5-10m 38/38 ns
<5m 37/5 ns ns

Aandeel grote soorten (95% percentiel individueel gewicht) alle locaties 18/7 ns
dieper dan 10m 14/1 ns ns
5-10m 1.4/1.7 ns ns
<5m 19/6 ns ns
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intensiteit van boomkorvisserij te zijn. Bot en garnaal vertonen een significant positief
verband tussen aanwezigheid en de intensiteit van garnalenvisserij. Zandspieringen
tonen een significant negatieve correlatie tussen aanwezigheid van zandspiering en de
visserij-intensiteit van boomkorvisserij (p<0,01) en garnalenvisserij (p<0,001). Het is van
belang hierbij op te merken dat in het groeiseizoen (april-juli) de zandspiering overdag in
de waterkolom doorbrengt (zie §2.3.2).

Voor zandspiering zijn vervolgens ook de gegevens uit de bodemdierbemonsteringen in
het najaar (waar met de bodemschaaf ook zandspiering gevangen wordt) over de jaren
2009-2012 geanalyseerd. Met de bodemschaaf is een groter aantal locaties bemonsterd
dan met de garnalenkor. In het najaar leeft de zandspiering ingegraven in het sediment.
De bodemschaaf is daarom een geschikt instrument om de zandspiering te bemonsteren.
In het habitatmodel is een aantal abiotische factoren gebruikt waarvan bekend is dat ze
van belang zijn voor zandspiering (diepte, sedimentkorrelgrootte, percentage silt,
percentage grof, medium, fijn en zeer fijn zand, doorzicht, temperatuur, saliniteit,
stroomsnelheid, bodemschuifspanning van golven). Voor de visserij-intensiteit is de
visfrequentie over het jaar voorafgaand aan de bemonstering gebruikt. Dit is identiek aan
de benadering bij bodemdieren; hier is voor gekozen omdat zandspieringen honkvast
zijn.
De drie voorkomende soorten zandspiering (Noorse zandspiering Ammodytes marinus,
kleine zandspiering Ammodytes tobianus en smelt Hyperoplus lanceolatus zijn
onderscheiden. Voor alle zandspieringsoorten is een negatieve correlatie van
aanwezigheid met de visserij-inspanning van de boomkorvloot op platvis gevonden(resp.
p<0,001, p<0,001, p<0,05). Voor kleine zandspiering en smelt is ook een negatieve
correlatie met de visserij-inspanning van de garnalenvloot gevonden (resp. p<0,05,
p<0,001). Na Bonferroni correctie blijft de negatieve correlatie tussen aanwezigheid van
Noorse en kleine zandspiering en boomkorvisserij significant, evenals de negatieve
correlatie tussen aanwezigheid van smelt en garnalenvisserij.

4.4 Discussie

4.4.1 Veranderingen in biomassa van bodemdieren en voedsel voor beschermde of typische
soorten in de Voordelta; vergelijking bodembeschermingsgebied en referentiegebieden

Basis voor de compensatiemaatregel was de verwachting gebaseerd op de studie van
Rijnsdorp et al. (2006), dat met het instellen van het bodembeschermingsgebied de
biomassa van bodemdieren zou toenemen, als gevolg van verminderde aan de visserij
gerelateerde sterfte. In die studie is gebruik gemaakt van gegevens over de visserij die
toen beschikbaar waren en betrekking hadden op de jaren 2001-2004. Het beeld dat
daaruit naar voren kwam, was dat de boomkorvisserij verspreid over de Voordelta maar
zeker ook in het huidige bodembeschermingsgebied voorkwam (Figuur 4.14). Op basis
hiervan werd verwacht dat het uitsluiten van de boomkorvisserij over een groot gebied
zou leiden tot verhoging van bodemdierenbiomassa (Figuur 4.15).
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Figuur 4.14 Bevissingsfrequentie door boomkorvisserij in 2001-2004 (bron: Figuur 5.1 uit Rijnsdorp et al.,
2006). De onderbroken lijn geeft de zeewaartse begrenzing van het (later vastgestelde)
bodembeschermingsgebied weer

Figuur 4.15 Voorspelde toename in de totale biomassa van bodemdieren (schelpvrij versgewicht) bij
uitsluiting van de boomkorvisserij (bron: Figuur 6.5 in Rijnsdorp et al., 2006). De onderbroken
lijn geeft de zeewaartse begrenzing van het (later vastgestelde) bodembeschermingsgebied
weer
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Met deze uitgangspunten is aangenomen dat het huidige monitoringprogramma, met een
vergelijking van de veranderingen in biomassa in het bodembeschermingsgebied met die
in een referentiegebied, in principe het effect op bodemdieren van het instellen van het
bodembeschermingsgebied meetbaar zou moeten maken.
De resultaten voor bodemdieren laten een verandering in bodemdierenbiomassa zien die
een significant verband toont met het instellen van het bodembeschermingsgebied.
Terwijl de biomassa in het bodembeschermingsgebied in de T0 hoger was dan in het
referentiegebied, neemt in de T1 de biomassa in het bodembeschermingsgebied sterk af
terwijl deze in het referentiegebied juist licht toeneemt. Dit resultaat is dus tegengesteld
aan de verwachting van de modelstudie van Rijnsdorp et al. (2006). Die voorspelt een
toename van bodemdierbiomassa als gevolg van het instellen van een
bodembeschermingsgebied. De afname van biomassa in het bodembeschermingsgebied
komt vooral door afname van de biomassa in het mondingsgebied van het Haringvliet
(BB_mond). In dit gebied zijn forse veranderingen gaande, met een steeds slibrijker
wordende bodem. In 2011 zijn voor het eerst grote dichtheden van de borstelworm
Heteromastus filiformis waargenomen. De afname van de totale biomassa in dit gebied
komt vooral door een afname van de biomassa van een aantal schelpdieren
(strandgaper, Amerikaanse zwaardschede, kokkel).
Sommige andere parameters die gebruikt zijn om de bodemdierengemeenschap te
beschrijven vertonen eveneens een significant verband met het instellen van het
bodembeschermingsgebied. Het gaat hierbij om het individueel gewicht (in T1 lager dan
in T0 in het bodembeschermingsgebied), het aantal grote soorten (in T1 lager dan in T0 in
het bodembeschermingsgebied) en de maximale lengte van de Amerikaanse
zwaardschede (in T1 groter dan in T0 in bodembeschermingsgebied en
referentiegebieden). Deze verschillen worden in belangrijke mate veroorzaakt door
veranderingen in de soortensamenstelling en de leeftijdsopbouw van de bodemdieren,
o.a. door het optreden van broedval en groei van de Amerikaanse zwaardschede.
De biomassa van prooien voor zwarte zee-eenden is erg variabel tussen jaren. Op meer
dan 80% van de meetlocaties wordt het grootste deel van deze biomassa (>90%)
gevormd door de Amerikaanse zwaardschede met schelplengtes van 4-9 cm. Dit zijn
lengtes behorend bij schelpen die tijdens de bemonstering in het najaar 1 jaar oud zijn,
oftewel zwaardschedes van de broedval van het voorafgaande jaar. Oudere
zwaardschedes vallen buiten het bereik van 4-9 cm. Het broedvalsucces van
schelpdieren kan sterk wisselen tussen jaren, en er kan na de broedval aanzienlijke
sterfte van zwaardschedes optreden door predatie en wintersterfte (Armonies & Reise
1998, Dannheim & Rumohr 2011, Dekker & Beukema 2012). Uit analyse van een
langjarige meetreeks in de Waddenzee is gebleken dat sterfte, maar vooral sterke
jaarlijkse verschillen in broedval in belangrijke mate bepalend zijn voor de variabiliteit
tussen jaren in biomassa (Beukema et al. 2010).
Geconcludeerd moet worden dat de resultaten van de gebiedsgewijze vergelijking geen
aanwijzingen geven dat de bodemdierengemeenschap in het bodembeschermingsgebied
is gewijzigd als gevolg van het uitsluiten van de boomkorvisserij.

Uit de analyse van visdichtheden bleek dat voor veel soorten er verschillen zijn tussen de
gebieden, met in de meeste gevallen hogere dichtheden in het
bodembeschermingsgebied. In geen enkel geval werd, na Bonferroni correctie, een effect
van het instellen van het bodembeschermingsgebied vastgesteld. Geconcludeerd moet
worden dat er op basis van de gebiedsgewijze vergelijking geen aanwijzingen zijn dat
bodemdierenbiomassa of dichtheden van vis zijn toegenomen gerelateerd aan het
instellen van het bodembeschermingsgebied. Ook andere parameters laten voor diverse
soorten verschillen zien tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied, en soms
tussen T0 en  T1. Slechts in twee gevallen echter (% lege magen bij schol; conditie bij
grondels) is er een significant effect van het instellen van het bodembeschermingsgebied
waargenomen, waarbij de voedselsituatie voor schol in het bodembeschermingsgebied is
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verbeterd en de conditie voor grondels in het referentiegebied. Het is niet goed te
verklaren waarom de situatie voor deze soorten zou zijn veranderd maar voor andere
soorten niet. Geconcludeerd moet worden dat ook voor de visgemeenschap geldt dat er
geen aanwijzingen zijn dat het instellen van het bodembeschermingsgebied heeft geleid
tot veranderingen in dichtheid, groei of voedselaanbod.

De gebiedsgewijze vergelijking maakt in belangrijke mate gebruik van habitatmodellen
om te corrigeren voor de effecten van omgevingsvariabelen op de verspreiding en
dichtheden. Op deze wijze wordt de variatie verminderd die wordt veroorzaakt door de
grote ruimtelijke en temporele verschillen in abiotische omstandigheden in de Voordelta
en die kan leiden tot grote locatiespecifieke verschillen. De habitatmodellen kunnen
echter slechts een deel van de ruimtelijke variabiliteit en de verschillen tussen jaren
verklaren (zie hoofdstukken 2,3 in Deel B). De grote variabiliteit die niet verklaard kan
worden uit bekende abiotische omstandigheden bemoeilijkt het vaststellen van
verschillen tussen gebieden en veranderingen in de tijd.

4.4.2 Veranderingen in de bodemberoerende visserij in de Voordelta

4.4.2.1 Methode om de visserij-intensiteit te kwantificeren
VMS data in combinatie met logboekgegevens zijn gebruikt om de intensiteit van de
bodemberoerende visserij te kwantificeren, omdat deze data voor de gehele
onderzoeksperiode van PMR-NCV (T0 en 2009-2013) beschikbaar zijn. VMS data
worden, sinds de invoering van VMS in 2000, in toenemende mate gebruikt om visserij
activiteit in Europese wateren te kwantificeren en geven op jaarbasis een gedetailleerd
inzicht in de ruimtelijke verdeling van visserij-activiteiten (zie o.a. Lee et al. 2010, Hintzen
et al. 2012). VMS data hebben echter beperkingen bij toepassing op kleinere ruimtelijke
schaal zoals de Voordelta en op korte tijdschalen, omdat de geografische positie van een
schip slechts eenmaal per 2 uur wordt vastgelegd. Dit leidt tot onzekerheid in de
berekende visserij-intensiteit op een specifieke locatie in de Voordelta. In een
aanvullende analyse in 2014 is daarom gekeken naar de mate waarin met VMS de
visserij-intensiteit accuraat berekend kan worden, in vergelijking met gegevens van AIS
(Automatic Identification System) waarmee met veel hogere frequentie de positie van
schepen wordt vastgelegd. Het potentiële voordeel van AIS bleek voor de huidige
onderzoeksvraag beperkt, aangezien AIS geleidelijk is ingevoerd voor vissersschepen in
de Voordelta, en er voor de T0 geen AIS gegevens beschikbaar zijn. Uit de vergelijking is
geconcludeerd dat met VMS de visserij-intensiteit accuraat kan worden ingeschat voor
het doel van PMR-NCV, namelijk op een (half-) jaarlijkse tijdschaal (Hintzen et al. 2014).

4.4.2.2 Veranderingen in de boomkorvisserij
De compensatiemaatregel behelst de instelling van een bodembeschermingsgebied in de
Voordelta, waar alle boomkorvisserij door schepen met een vermogen >260 pk is
uitgesloten. Het gaat hier om boomkorvisserij met Eurokotters op platvis. Andere vormen
van bodemberoerende visserij, zoals de garnalenvisserij, kunnen wel doorgang vinden.
Uit de analyse van VMS data en logboekgegevens blijkt duidelijk dat de maatregel is
nageleefd. Na de instelling van het bodembeschermingsgebied is de boomkorvisserij met
schepen >260 pk nagenoeg verdwenen uit het bodembeschermingsgebied. Er zijn nog
incidentele gevallen waarin op basis van VMS registraties boomkorvissers actief lijken
binnen de grenzen van het bodembeschermingsgebied. Aangenomen wordt dat het in
deze gevallen om een verkeerde classificatie gaat van schepen die op grond van hun
vaarsnelheid als vissend zijn aangemerkt. Het feit dat deze waarnemingen vooral
gevonden worden in de vaarroute van en naar de haven van Stellendam ondersteunt dit.

De analyse laat ook zien dat de boomkorvisserij al vanaf 2004, dus ruim voor dat er
sprake was van compensatiemaatregelen en een bodembeschermingsgebied, in dat deel
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van de Voordelta sterk is afgenomen. Dit geldt in nog sterkere mate voor de
boomkorvisserij in de rest van de Voordelta.

In het Beheerplan Voordelta (VenW 2008) werd nog de verwachting uitgesproken dat de
trend voor de boomkorvisserij stabiel of een afname zou zijn. De inschattingen van
Rijnsdorp et al. (2006) over de effecten van boomkorvisserij zijn gebaseerd op de
destijds beschikbare informatie over visserij-intensiteiten in de Voordelta (zoals VMS data
voor de jaren 2001-2004) en op de begrenzing van het Natura 2000-gebied Voordelta.
Uit recenter onderzoek (Bierman et al. 2009) bleek al dat de bevissingsfrequentie door de
boomkorvisserij in de gehele Voordelta 12% lager was dan de eerdere schatting van
Rijnsdorp et al. (2006), gemeten over dezelfde periode 2001-2005. De ruimtelijke
verdeling van de boomkorvisserij in de Voordelta in beide studies kwam wel overeen.
Gebieden met relatief hoge visserij-intensiteit lagen direct ten westen van de Maasvlakte,
aan de westelijke rand van de Voordelta en in het zuidwestelijk deel van de Voordelta
(Bierman et al. 2009).
Met de in het kader van PMR-NCV uitgevoerde analyse is duidelijk geworden dat de
visserij veel meer lokaal geconcentreerd in en langs de rand van diepe geulen voorkomt,
dan destijds aangenomen door Rijnsdorp et al. (2006). Bovendien blijkt nu dat de
boomkorvisserij al vanaf 2004 sterk aan het afnemen was, en na 2009 ook in het deel
van de Voordelta buiten het bodembeschermingsgebied nog maar weinig voorkwam
(minder dan 1/5 van 2004). Als gevolg van deze veranderingen is het verschil in
bodemberoering door boomkorvisserij tussen de T0 en de T1 jaren 2009-2012 veel
kleiner dan oorspronkelijk verwacht. Doordat de daling in de boomkorvisserij ook in de
rest van de Voordelta is opgetreden, is er bovendien, tegen de verwachting in, geen
aantoonbaar verschil in verstoring tussen het bodembeschermingsgebied en het
referentiegebied.
Geconcludeerd kan worden dat het verschil in visserijverstoring, dat bij aanvang van het
project voorzien was tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied, afwezig
was in de T1 periode. Bovendien is het verschil tussen T0 en  T1 binnen het
bodembeschermingsgebied ook erg klein, en was de afname in visserij-intensiteit in het
referentiegebied al ingezet tijdens de T0. Door de geringe verschillen in visserij-intensiteit
tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied, is ook goed te verklaren dat er
uit de monitoringresultaten geen duidelijke aanwijzingen komen voor een positief effect
van het uitsluiten van de boomkorvisserij bij een directe vergelijking van gegevens over
bodemdieren en vis tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied (§ 4.4.1).

4.4.2.3 Veranderingen in de garnalenvisserij
De garnalenvisserij in de Voordelta is niet aan beperkingen onderhevig. In het
Beheerplan Voordelta (VenW 2008) werd voor de garnalenvisserij een afname verwacht.
Uit de analyse van de VMS gegevens blijkt dat de totale intensiteit van de
garnalenvisserij in de Voordelta niet is toegenomen. Sinds 2008 vindt 55-65% van de
visserij-inspanning in het bodembeschermingsgebied plaats, in de T0 was dit aandeel
meer variabel. Bij de kwantificering van de garnalenvisserij is een complicerende factor
dat vóór 2010 de logboekgegevens minder betrouwbaar zijn en de visserij daardoor
mogelijk is onderschat.
Bezien vanuit de vraag naar het effect van het instellen van het
bodembeschermingsgebied is de garnalenvisserij een complicerende factor, omdat het
een extra bron is van mogelijke variatie, bovenop de al bestaande natuurlijke variatie. Het
bodemberoerende effect van garnalenvisserij ten opzichte van de boomkorvisserij met
zware wekkerkettingen is in de studie van Rijnsdorp et al. (2006) als gering ingeschat. De
kennis over directe en lange termijn effecten van de garnalenvisserij is echter beperkt
(Schellekens et al. in prep). Daarom heeft RWS, in aanvulling op het lopende PMR-NCV
project, samen met EZ, het Havenbedrijf Rotterdam, Productschap Vis, de Visserijsector
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en Stichting de Noordzee in de periode 2010-2012 onderzoek laten uitvoeren waarbij
experimenteel naar de effecten van de garnalenvisserij op het bodemleven is gekeken
(Schellekens et al. in prep).
In zes proefvakken in het bodembeschermingsgebied, die de ruimtelijke variabiliteit in het
bodemleven in het onderzoeksgebied weerspiegelen, is visserij gecontroleerd uitgevoerd,
door van elk proefvak de helft te bevissen en de andere helft (het controledeel)
ongemoeid te laten. De proefvakken zijn jaarlijks zesmaal bevist tussen mei en
november, waarbij de vangstsamenstelling is geregistreerd. De bodemfauna is zowel in
het beviste als het onbeviste deel bemonsterd, in het voorafgaande jaar en in de
herfstperiode. De bemonsteringsmethode is identiek aan die van PMR-NCV,
gebruikmakend van bodemschaaf en Box-corer.
De metingen bevestigen dat de ruimtelijke en temporele variatie in het
bodembeschermingsgebied groot is. Tevens blijkt dat de waargenomen verschillen
tussen de proefvakken, de deelvakken of tussen de meetmomenten veelal groter zijn dan
de verschillen tussen de beviste en controle deelgebieden daarbinnen. Ook de analyse
m.b.t. de taxonomische samenstelling laat geen noemenswaardig verschil zien tussen de
beviste en controle deelgebieden.
De auteurs interpreteren deze uitkomsten als een gevolg van verstoring van het
experiment. De niet beviste gebieden bleken bij nadere beschouwing toch (deels) bevist
te zijn. Uit een paarsgewijze analyse, waarin de eigenschappen van de bodemfauna
gerelateerd worden aan gemeten visintensiteit (benaderd door het aantal meters bevist,
los van het feit of deze zich binnen het beviste deelgebied of controlegebied bevinden)
laat echter evenmin een significante relatie zien. In dit geval schrijven de auteurs dit toe
aan de introductie van additionele ruis als gevolg van de keuze voor beviste meters als
proxy voor visintensiteit. Geconcludeerd kan worden dat op de onderzochte tijd- en
ruimteschaal geen significante effecten van bevissing met de garnalenkor op de
bodemfauna zijn aangetoond. Schellekens et al. (in prep) bevelen aan het onderzoek in
gewijzigde vorm te continueren om tot beter onderbouwde conclusies te komen.
De bevissing door garnalenkotters fluctueert sterk door de jaren heen, maar de totale
intensiteit en de ruimtelijke verdeling van de garnalenvisserij in de Voordelta vertoont
geen trendmatige verandering. Omdat het garnalenexperiment geen duidelijke conclusies
heeft opgeleverd over de effecten van deze visserij op bodemdieren, blijft onzeker in
hoeverre de garnalenvisserij een extra bron van variatie vormt.

4.4.3 Relatie tussen visserijdruk en voorkomen van bodemdieren en vissen
De veranderingen in visserij in de Voordelta maken dat de oorspronkelijke opzet van het
PMR-NCV monitoringprogramma, met een (BACI) analyse van verschillen tussen
bodembeschermingsgebied en referentiegebied, niet voldoet omdat er geen sprake is
van een gebied waar na een ingreep een verandering heeft plaatsgevonden (Before-
After) en er evenmin sprake is van een referentiegebied (Control-Impact).
Daarom is in kleiner ruimtelijk detail de relatie tussen de ontwikkelingen in zowel
bodemdieren als vissen en de visserijdruk geanalyseerd. Dit is gedaan door de gegevens
over bodemdieren en vissen op de bemonsteringslocaties te koppelen aan gegevens
over de lokale visserijdruk. Bij een negatief effect van visserij op biomassa van
bodemdieren of abundantie van vis wordt op het eerste gezicht een negatieve correlatie
verwacht tussen visserij-intensiteit enerzijds en het voorkomen van bodemdieren of
vissen anderzijds. Bij deze vergelijking moet echter met een aantal zaken rekening
gehouden worden. Ten eerste is het zo, dat de visserij zich zou kunnen concentreren in
bepaalde gebieden die samenvallen met specifieke habitats (bijv. de rand van een geul).
In dat geval zou ook een positief verband tussen visserij-intensiteit en voorkomen van
(bepaalde soorten) bodemdieren of vissen kunnen worden gevonden, als deze soorten
een voorkeur hebben voor dat specifieke habitat. Ten tweede hoeft een negatief verband
niet te wijzen op een causale relatie, maar kan veroorzaakt worden door het samenvallen
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van visserij met specifieke omgevingskenmerken. Bovendien zijn er nog tal van indirecte
mechanismen denkbaar. Daarom kan deze analyse alleen aanwijzingen geven voor
mogelijke verbanden.
Uit de resultaten van de analyses van bodemdieren blijkt dat er zowel positieve als
negatieve correlaties met visserij-intensiteit gevonden worden, naast een groot aantal
gevallen waarin geen significante correlaties worden waargenomen. De biomassa van
bodemdieren vertoonde of geen, of een positieve correlatie met visserij-intensiteit. Het
ontbreken van een correlatie kan veroorzaakt zijn door de geringe verschillen in visserij-
intensiteit waardoor een dosis-effect relatie niet vast te stellen is, of door het inderdaad
ontbreken van een dergelijke relatie. Het positieve verband tussen biomassa en aantal
soorten enerzijds en visserij-intensiteit anderzijds is tegengesteld aan de oorspronkelijke
verwachting. Is het aannemelijk dat visserij daadwerkelijk biodiversiteit en een hogere
biomassa bevordert, of moet de positieve correlatie zo geïnterpreteerd worden dat
visserij vooral voorkomt in die delen van de Voordelta waar zich een hoge biomassa of
diversiteit van bodemdieren bevindt? Voor andere parameters (maximale lengte
zwaardschedes, gemiddeld individueel gewicht, aandeel grote soorten) worden niet
eenvoudig interpreteerbare correlaties gevonden; soms positief, soms negatief, soms niet
significant. Voor de interpretatie is het van belang om duidelijkheid te hebben over de
effecten van visserij die, op grond van bestaande kennis, te verwachten zijn. In de
volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan.
Voor vis geldt eveneens dat in veel gevallen geen significante correlatie met visserij-
intensiteit wordt gevonden. In een aantal gevallen wordt een positieve correlatie
gevonden tussen visserij en dichtheid of aanwezigheid van vis in de
voorjaarsbemonstering, maar het betreft verschillende vissoorten/groepen voor
boomkorvisserij (grondels) en garnalenvisserij (bot, totaal vis). Dit kan wijzen op een
werkelijk bestaand positief verband met deze vormen van visserij, maar dan is de vraag
waarom er verschillen tussen de verschillende vormen van visserij is. Het kan ook wijzen
op een ruimtelijk verband tussen visserij en deze vissoorten. Alleen voor garnaal is een
positieve correlatie met beide vormen van visserij gevonden. Ook hier is de vraag wat het
onderliggende proces is, en of er sprake is van een voorkeur van visserij voor de habitats
in de Voordelta waar ook hogere dichtheden van garnalen voorkomen. Voor zandspiering
is een negatieve correlatie gevonden met beide vormen van visserij, voor zowel de
zandspiering bemonsterd in de voorjaarsbemonsteringen van de vismonitoring als de
najaarsbemonsteringen met de bodemschaaf. Ook voor de interpretatie van de gevonden
effecten van visserij op vis is het van belang dat deze getoetst worden aan ecologische
kennis over de effecten van bodemberoerende visserij.

4.4.4 Welk effect kan uitsluiten van bodemberoerende visserij hebben?
Over de ecologische effecten van bodemberoerende visserij op het benthos is veel
gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur (zie o.a.Collie et al. 2000, Kaiser et  al.
2006a, Duineveld et al. 2007, Reiss et al. 2009, Van Denderen et al. 2013). De effecten
kunnen onderscheiden worden in korte termijn en lange termijn effecten. Korte termijn
effecten zijn directe sterfte van bodemdieren en vis veroorzaakt door de boomkor,
beschadiging van organismen en verstoring van het sediment. De gevoeligheid van
organismen voor deze directe effecten verschilt en is afhankelijk van biologische
karakteristieken als grootte, uitwendige vorm (bijv. schelp), mobiliteit, diepte in het
sediment, enz. (Bolam et al. 2014). Op de langere termijn wordt het effect van
bodemberoerende visserij op het benthos bepaald door het rekolonisatievermogen van
soorten dat samenhangt met life history kenmerken als levensduur, leeftijd bij
geslachtsrijpheid, vruchtbaarheid, type larvale fase, mobiliteit van volwassen dieren
(Diesing et al. 2013, Bolam et al. 2014). Naast deze directe effecten van
bodemberoerende visserij zijn er indirecte effecten. De sterfte veroorzaakt door visserij,
gecombineerd met het overboord zetten van bijvangst, verhoogt het voedselaanbod voor
aaseters en predatoren en kan daardoor indirect de samenstelling van de bodemdieren
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en visgemeenschap en de structuur van het voedselweb beïnvloeden (Groenewold &
Fonds 2000, Rijnsdorp & Vingerhoed 2001, Dannheim 2007, Dannheim et al. 2014,
Shephard et al. 2014, Tulp et al. 2014). Sommige soorten zijn echter ook gevoelig voor
bodemberoerende visserij, en het effect van verminderde visserij op epibenthos soorten
als krabben en zeesterren is niet eenduidig (Beare et al. 2013, Dannheim et al. 2014,
Tulp et al. 2014). De verstoring van het sediment als gevolg van de bodemberoering kan
ook leiden tot veranderingen in de geochemie en de regeneratie van nutriënten.
Door deze directe en indirecte effecten kan bodemberoerende visserij leiden tot
veranderingen in de soortensamenstelling en biodiversiteit, de grootteverdeling in de
bodemdiergemeenschap, biomassa en productie. Een vermindering van de biodiversiteit
door het verdwijnen van gevoelige soorten, een verandering in de samenstelling door het
verdwijnen van langlevende soorten, van grote soorten of grote individuen van een soort,
en van langzaam groeiende naar snel groeiende soorten zijn de algemeen beschreven
effecten (Collie et al. 2000, Kaiser et al. 2006a).
De werkelijke effecten van bodemberoerende visserij zijn afhankelijk van het gebruikte
tuig, waarbij de boomkorvisserij door het gebruik van wekkerkettingen grotere effecten
veroorzaakt dan andere vormen van visserij die lichter tuig gebruiken zoals
garnalenvisserij. Daarnaast is het effect ook afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden. In gebieden met een hoge mate van natuurlijke verstoring van het
sediment door stroming of golven komt een gemeenschap voor die aan die
omstandigheden is aangepast. De mate waarin bodemberoerende visserij effect heeft
verschilt daarom tussen gebieden met meer of minder natuurlijke verstoring (Diesing et
al. 2013, Bolam et al. 2014). Voor een gebied als de Voordelta betekent dit dat er niet
alleen een grote ruimtelijke variatie is in de samenstelling van de bodemdier- en
visgemeenschap en in het voorkomen van bodemberoerende visserij, maar ook in de
gevoeligheid van die gemeenschappen voor visserij.

Voor wat betreft de biomassa van bodemdieren, was de oorspronkelijke verwachting dat
afname van bodemberoerende visserij zou leiden tot een toename van biomassa als
gevolg van de verminderde sterfte van bodemdieren, in overeenstemming met in de
literatuur beschreven effecten (Rijnsdorp et al. 2006). Recente modelberekeningen laten
zien dat onder bepaalde omstandigheden bodemdierbiomassa kan toenemen bij een
lichte toename van visserij, doordat de visserij leidt tot een verminderde predatie door vis
op het benthos (Van Denderen et al. 2013). Of dit het geval is in de Voordelta, valt op dit
moment niet te zeggen en vereist nadere analyse.

Het aantal soorten bodemdieren vertoonde een negatieve correlatie met boomkorvisserij
en een positieve correlatie met garnalenvisserij, terwijl de algemene verwachting is dat
visserijverstoring leidt tot een afname in het aantal soorten. Dit tegengestelde effect is
moeilijk te verklaren. Mogelijk leidt garnalenvisserij tot verminderde predatie door
garnalen, maar het lijkt niet plausibel dat predatie door garnalen, die weinig selectief zijn,
tot het verdwijnen van soorten en dus tot vermindering van het aantal soorten kan leiden.

De Amerikaanse zwaardschede is een zeer mobiele soort die zich diep in het sediment
kan terugtrekken (Dannheim & Rumohr 2011). Het is de vraag wat het effect van
bodemberoerende visserij op deze soort is. Er is een negatieve correlatie gevonden
tussen boomkorvisserij en de maximale lengte van de zwaardschede. Voor
garnalenvisserij is het beeld niet eenduidig, een positieve correlatie voor het
dieptestratum 5-10 m, een negatieve correlatie voor het dieptestratum dieper dan 10 m,
en geen correlatie wanneer het gehele gebied wordt beschouwd. De algemene
verwachting is dat grotere schelpdieren een hogere directe sterfte door visserij hebben
(Bergman & Van Santbrink 2000). De Amerikaanse zwaardschede kan zich diep in het
sediment terugtrekken waardoor directe sterfte van grote exemplaren waarschijnlijk juist
minder is, Door een massale broedval en hoge groeisnelheid zou sterfte door visserij van
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jonge exemplaren van de zwaardschede mogelijk leiden tot een lagere dichtheid maar
daardoor zou de groeisnelheid waarschijnlijk eerder toenemen. Een negatief effect van
boomkorvisserij op de maximale lengte van zwaardschede is daarom niet waarschijnlijk.

Voor een aantal vissoorten en voor garnaal is een correlatie met visserij-intensiteit
gevonden. Het mechanisme dat deze patronen zou kunnen veroorzaken is echter niet
duidelijk voor deze soorten. De vraag blijft of de aanwezigheid van vis beïnvloed wordt
door de visserijdruk (positief of negatief), of dat de visserij zich concentreert in gebieden
waar deze soorten talrijker zijn.
Voor zandspiering is zowel op basis van de voorjaarsbemonsteringen als op basis van de
najaarsbemonsteringen een negatieve correlatie gevonden met zowel boomkor- als
garnalenvisserij. In het groeiseizoen (van april tot juli) brengt zandspiering de dag door in
de waterkolom en ’s nachts ingegraven in het sediment. In de overige maanden leeft de
zandspiering ingegraven in het zand, behalve wanneer ze paaien. Dit maakt
zandspieringen in principe kwetsbaar voor bodemberoerende visserij. Het feit dat een
negatieve correlatie is gevonden op basis van twee verschillende
bemonsteringsmethoden maakt het gevonden verband consistenter. Om het oorzakelijk
verband tussen visserij en aanwezigheid van zandspiering in de Voordelta aan te tonen,
is echter gericht onderzoek nodig.

4.5 Conclusies
• Er is een statistisch significant verschil in de ontwikkeling van de gemiddelde

bodemdierenbiomassa tussen bodembeschermingsgebied en referentiegebied in
de periode vóór en na het instellen van het bodembeschermingsgebied. Deze is
afgenomen in het bodembeschermingsgebied en gelijk gebleven in het
referentiegebied.

• Er is geen statistisch significant verschil in de ontwikkeling van de biomassa van
schelpdieren die als prooi voor zwarte zee-eenden kunnen dienen, tussen
bodembeschermingsgebied en referentiegebied in de periode vóór en na het
instellen van het bodembeschermingsgebied.

• Er is geen statistisch significant verschil in de ontwikkeling van de dichtheid van de
14 meest voorkomende bodemvissoorten, tussen bodembeschermingsgebied en
referentiegebied in de periode vóór en na het instellen van het
bodembeschermingsgebied.

• De intensiteit van de boomkorvisserij >260 pk was, binnen de begrenzing van het
bodembeschermingsgebied, al laag voordat het gebied gesloten werd voor de
boomkorvisserij; in de rest van de Voordelta (die als referentiegebied werd gebruikt)
was de boomkorvisserij intensiever maar is met 80% gedaald van 2004 tot 2010 en
sindsdien stabiel op een laag niveau;

• Als gevolg van deze veranderingen in de boomkorvisserij is het verschil in visserij-
intensiteit van boomkorvisserij tussen de periode voor en na sluiten van het
bodembeschermingsgebied, en tussen het bodembeschermingsgebied en de rest
van de Voordelta, te gering om effecten van de maatregel vast te kunnen stellen;

• De intensiteit van de garnalenvisserij in de Voordelta is niet toegenomen. Sinds
2008 vindt 55-65% van de visserij-activiteit plaats binnen het
bodembeschermingsgebied;

• Er zijn geen eenduidig interpreteerbare correlatieve verbanden tussen visserij-
intensiteit en biomassa van bodemdieren of dichtheden van vis gevonden. De enige
uitzondering is zandspiering, waar een negatieve correlatie is gevonden met de
intensiteit van boomkorvisserij en garnalenvisserij, zowel voor zandspiering in de
bodemdierbemonstering in het najaar als voor zandspiering in de visbemonstering
in het voorjaar.
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5 MEP vraag 2: Compensatie verlies foerageergebied
zwarte zee-eend

5.1 Inleiding
De tweede evaluatievraag in het MEP Natuurcompensatie Voordelta heeft betrekking op
de compensatie van het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg
van Maasvlakte 2. Het monitoringprogramma richt zich op het vaststellen van
veranderingen in voedselaanbod en op aantallen en verspreiding van de zwarte zee-
eend in de Voordelta, met als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van het instellen
van het bodembeschermingsgebied en de rustgebieden.

De vragen die centraal staan, zijn 1) hoe het voedselaanbod voor zwarte zee-eenden
zich ontwikkelt in het bodembeschermingsgebied ten opzichte van referentiegebieden, en
2) hoe de aantallen zwarte zee-eenden en het gebiedsgebruik door de eenden zich
ontwikkelen in relatie tot het voedselaanbod en de vermindering van verstoring door het
instellen van de rustgebieden. De potentiële functie van de Voordelta is beschreven aan
de hand van het voedselaanbod, en de mate waarin verstoring van invloed is op de
foerageermogelijkheden en de verspreiding van de zwarte zee-eenden in de Voordelta.
Het monitoren van de aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta in de winter en het
vroege voorjaar, en de ruimtelijke verspreiding van de zee-eenden, geven inzicht in het
gebiedsgebruik. Tegelijkertijd worden menselijke activiteiten in de rustgebieden
gemonitord. De veranderingen in het voedselaanbod zijn gevolgd via de
bodemdierenbemonstering (zie Hoofdstuk 4).

MEP vraag 2: Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend
als gevolg van de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2
voldoende gecompenseerd?

b) Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een gelijkblijvende
potentiële functie van de Voordelta voor de zwarte zee-eend in termen van
voedselbeschikbaarheid?

i. Treden veranderingen op in verspreidingspatronen en het aantal
vogeldagen van de zwarte zee-eend t.o.v. de situatie vóór de
aanleg van Maasvlakte 2?

ii. Zijn deze veranderingen toe te schrijven aan (veranderingen in) de
voedselbeschikbaarheid (zie 2a) of zijn andere factoren van (groter)
belang?

c) Draagt het instellen van de rustgebieden specifiek voor de zwarte zee-eend
bij aan een gelijkblijvende potentiële functie van de Voordelta als foerageer-
en rustgebied?

i. Treden verandering op in verspreidingspatronen en het aantal
vogeldagen van de zwarte zee-eend t.o.v. de situatie vóór de
aanleg van Maasvlakte 2?

ii. Zijn deze veranderingen toe te schijven aan de aanwezigheid van
de rustgebieden die voor zwarte zee-eenden zijn ingesteld of ook
aan andere factoren?
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5.2 Methodiek, bemonstering en beschikbare gegevens

5.2.1 Zwarte zee-eenden
De ontwikkelingen (aantallen, gebiedsgebruik, verspreiding) in de populatie zwarte zee-
eenden in de Voordelta worden onderzocht door middel van vliegtuigtellingen en
gedragsobservaties vanaf land (voor een gedetailleerde beschrijving zie Hoofdstuk 4 van
Deel B van deze rapportage).
Voor deze Eindrapportage 2009-2013 zijn gegevens uit de T0 periode beschikbaar, en
gegevens over de periode van april 2009 t/m augustus 2013. De resultaten van het T0
onderzoek hebben betrekking op de winters van 2004/2005 en 2005/2006 (Poot et al.
2006).
Tevens is kennis over de ontwikkelingen in aantal zwarte zee-eenden in andere
kustgebieden van belang om de ontwikkelingen in de Voordelta te kunnen relateren aan
ontwikkelingen in andere deelpopulaties. Voor die vergelijking zijn monitoringresultaten
van de Belgische kust en de kustwateren in het noorden van Nederland beschikbaar.

5.2.2 Voedselaanbod
Onderzoek naar het dieet van zwarte zee-eenden is uitgevoerd door veldwaarnemingen
van foeragerende zee-eenden, en door de maaginhouden te analyseren van, op
stranden aangespoelde, dode zee-eenden. Voor dit onderzoek wordt onder meer gebruik
gemaakt van een vrijwilligersnetwerk.
In de winters van 2009-2013 zijn 35 zwarte zee-eenden verzameld langs de Nederlandse
kust. Tien vogels hadden schelpresten van de Amerikaanse zwaardschede in de maag;
vier daarvan waren uit de Voordelta afkomstig. Van die tien vogels waren er slechts twee
met een groot aantal schelpresten (>100) in de maag.
Ook de beschikbaarheid van het geprefereerde dieet is van belang. Om dit te bepalen
zijn bemonsteringen van bodemdieren uitgevoerd in de Voordelta (zie Hoofdstuk 4).
Gegevens over de dichtheden, afmetingen en biomassa van schelpdieren waren
beschikbaar voor de jaren 2009-2012.
Op basis van kennis over het dieet van de zwarte zee-eend, afkomstig uit de
veldwaarnemingen, het maagonderzoek en literatuur (ICES 2005, Brinkman et al. 2007,
Skov et al. 2008, zie ook §2.5.3), is het voor de zwarte zee-eend geschikte hoofdvoedsel
in de Voordelta beschreven aan de hand van de grootte en vorm van de schelpen. Dit
geeft de volgende selectie van veel voorkomende schelpdieren: de Amerikaanse
zwaardschede (Ensis directus) met een schelplengte tussen 40 en 90 mm, en daarnaast
soorten met een schelplengte tussen 15 en 35 mm: witte dunschaal (Abra alba), zaagje
(Donax vittatus), nonnetje (Macoma balthica), halfgeknotte strandschelp (Spisula
subtruncata), rechtsgestreepte platschelp (Tellina fabula). Naast deze soorten zijn alleen
de mossel (Mytilus edulis) en de kokkel (Cerastoderma edule) mogelijk bruikbare
prooien, maar deze twee soorten kwamen in hogere dichtheden alleen voor in het
mondingsgebied van het Haringvliet bij de Slikken van Voorne, waar al meer dan 20 jaar
geen zwarte zee-eenden zijn waargenomen (Figuur 2.18).

5.2.3 Verstoring
Om mogelijke verstoring van zwarte zee-eenden in kaart te brengen, is het
gebiedsgebruik door mensen in en rond de ingestelde rustgebieden in de Voordelta
bepaald door land- en luchtwaarnemingen. Uit veldwaarnemingen blijkt dat de zwarte
zee-eend voornamelijk wordt verstoord door gemotoriseerde scheepvaart. De
verstoringsafstand hiervan is ongeveer 1 km (Krijgsveld et al. 2008; Schwemmer et al.
2011). Daarom is het gebiedsgebruik in een bufferzone van 1 km rondom de
rustgebieden ook meegenomen in de analyse. Voor de T0 periode zijn gegevens
beschikbaar over het jaar 2005 en begin 2006 (Seegers et al., 2006). In de periode 2009-
2013 zijn volgens de planning iedere winterperiode (oktober-april) tien, en iedere
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zomerperiode vijftien waarnemingsvluchten uitgevoerd, waarbij voor de zwarte zee-eend
met name de verstoring in de winterperiode van belang is.

5.2.4 Abiotiek
Om de relevante abiotische omstandigheden in de Voordelta te beschrijven, worden
metingen en modelschattingen gebruikt. De gebruikte methoden worden in detail
beschreven in Hoofdstuk 7 van Deel B van deze rapportage. Abiotische factoren kunnen
zowel direct als indirect een effect hebben op de eenden. Directe effecten hebben naar
verwachting vooral te maken met de randvoorwaarden waaronder de eenden kunnen
foerageren: diepte, stroming, golfslag zijn dan vermoedelijk de voornaamste factoren.
Indirecte effecten werken vooral door via het voedselaanbod.
Er zijn gegevens beschikbaar van medio 2004 tot medio 2013. De gegevens hebben
betrekking op hydrodynamiek (o.a. stroomsnelheid, golfhoogte), morfologie (diepte),
fysisch-chemische parameters (o.a. saliniteit, watertemperatuur) en meteorologische
gegevens.

5.2.5 Statistische analyse van verspreiding zee-eenden in relatie tot omgevingsfactoren
De verschillende factoren die het voorkomen van zwarte zee-eenden in de Voordelta
kunnen bepalen zijn in samenhang nader geanalyseerd in een uitgebreide statistische
analyse.
De factoren die in beschouwing zijn genomen zijn het voedselaanbod, de verstoring door
scheepvaart, de stroomsnelheid bij de bodem en de diepte. Gegevens waren
beschikbaar voor de winterhalfjaren van 2009/2010 t/m 2012/2013. Voor de T0 jaren
ontbreekt het aan gegevens over de lengteverdelingen van Amerikaanse zwaardschede,
waardoor alleen totale biomassa van deze soort bekend is maar niet de biomassa van de
voor de zwarte zee-eend geschikte afmetingen. Evenmin zijn voor de T0 gegevens
beschikbaar over verstoring door het ontbreken van AIS data over die periode.
Voor het beschrijven van het voedselaanbod is de biomassa van 6 soorten schelpdieren
gesommeerd. De Amerikaanse zwaardschede Ensis directus (4-10 cm schelplengte) en
5 andere soorten met een schelplengte van meer dan 15 mm: halfgeknotte strandschelp
Spisula subtruncata, nonnetje Macoma balthica, zaagje Donax vittatus, rechtsgestreepte
platschelp Tellina fabula en witte dunschaal Abra alba. Gegevens over stroomsnelheden
zijn afgeleid uit modelberekeningen, de gegevens over diepte zijn afkomstig uit
lodingsgegevens (zie Deel B Hoofdstuk 7).

5.2.6 Vergelijkbaarheid meetperiodes
De beginsituatie, de T0 vóór het nemen van de natuurcompensatiemaatregelen, is
onderzocht in de periode 2004-2007. Voor de verschillende onderdelen is in
verschillende jaren onderzoek verricht. Zo is de monitoring van zwarte zee-eenden
uitgevoerd in de winters van 2005 en 2006 terwijl de bemonstering van bodemdieren
uitgevoerd is in het najaar van 2004, 2005 en 2007. Monitoring van menselijke
activiteiten, van belang voor de zwarte zee-eenden, is uitgevoerd in de winter van 2006.
Ondersteunende abiotische gegevens zijn in detail beschikbaar vanaf half 2004.
Voor de vergelijking van de periode vóór en na het instellen van het
bodembeschermingsgebied is het van belang dat de abiotische omstandigheden die van
invloed kunnen zijn op de ecologie van de Voordelta, in de T0 jaren niet sterk afwijken
van de omstandigheden in de jaren 2009-2013. De T0 jaren worden gekenmerkt door
zachte tot buitengewoon zachte winters, met name 2007. De winters in de jaren 2009-
2013 waren normaal (zie Hoofdstuk 2, Figuur 2.13).
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5.3 Resultaten

5.3.1 Aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta
Tijdens de T0 metingen in 2005-2006 waren maximaal ca. 10.000 zwarte zee-eenden
(dagmaximum) aanwezig in de Voordelta. In de T1 jaren 2008-2013 waren de getelde
maxima lager (max. ca. 8.000). De maximale aantallen kunnen snel wisselen, wat wordt
geïllustreerd door waarnemingen uit de reguliere MWTL monitoring van Rijkswaterstaat
waarbij in april 2013 11.000 zwarte zee-eenden werden geteld in het gebied bij de
Brouwersdam (pers. med. P. Wolf, DPM). De maximale aantallen worden in de meeste
jaren waargenomen in april-mei.
In de T0 jaren werden in de zomermaanden (juni-augustus) ook zwarte zee-eenden in de
Voordelta waargenomen (maximaal 2.000-6.000 eenden). In de T1 kwamen zwarte zee-
eenden in de zomermaanden nauwelijks voor (maxima <2.000). In de winters van
2008/2009, 2010/2011 en 2012/2013 is zowel een piek van doortrekkende zee-eenden in
het najaar of het begin van de winter als een voorjaarspiek waargenomen. In 2009/2010
en 2011/2012 was dit niet het geval en werden de hoogste aantallen in de winter
waargenomen.
Het aantal vogeldagen van zwarte zee-eenden in de Voordelta is erg wisselend (Figuur
5.1). In het winter halfjaar (oktober-maart) is verreweg het hoogste aantal vogeldagen
waargenomen in de winter van 2012/2013. Door de grote variabiliteit is er geen sprake
van een trend of significant verschil in aantal vogeldagen tussen de T0 jaren en de T1
jaren. Gedurende het winter halfjaar zijn de twee rustgebieden Bollen van het Nieuwe
Zand en Bollen van de Ooster gesloten zijn voor menselijke activiteiten. Het aandeel van
de rustgebieden in het totaal aantal vogeldagen varieert in de T1 tussen 10% en 50%
(gemiddeld 23%). Het aandeel van die gebieden in de T0 (toen het nog geen
rustgebieden waren) was niet significant anders.
In het zomerhalfjaar (april-september) is het aantal vogeldagen het hoogste in 2006, wat
wordt veroorzaakt door hoge aantallen zwarte zee-eenden gedurende de periode april-
augustus met een piek in mei 2006. In vergelijking met de andere jaren kent ook 2013
een vrij hoog aantal vogeldagen, vooral door hoge aantallen eenden tijdens de maanden
maart t/m mei 2013 (Figuur 5.1). Het aandeel van de rustgebieden is in de T1 (gemiddeld
21%) meer variabel dan in de T0. Er is geen significant verschil tussen de twee periodes.

Het totaal aantal vogeldagen over een heel jaar (gerekend over de periode oktober-
september) is ook verreweg het hoogste in 2006 en 2013 (Figuur 5.2). Ook voor de
jaartotalen vogeldagen geldt dat er geen significante trend is of een verschil tussen T0 en
T1.
In zowel T0 als T1 geldt dat in de maanden april/mei, wanneer het rustgebied Bollen van
de Ooster kleiner is dan in het winter halfjaar en het rustgebied Bollen van het Nieuwe
Zand open is voor menselijke activiteiten, grote aantallen zwarte zee-eenden in de
Voordelta kunnen voorkomen (jaarlijkse maxima in die maanden varieert van minder dan
duizend (2010, 2012) tot meer dan vijf duizend (2005, 2006, 2009, 2013).
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Figuur 5.1 Totaal aantal vogeldagen (links) en percentuele verdeling (rechts) over verschillende gebieden
tijdens het winterhalfjaar (boven) en het zomerhalfjaar (onder) van de zwarte zee-eend in de
Voordelta

Figuur 5.2 Totaal aantal vogeldagen (links) en percentuele verdeling over verschillende gebieden (rechts)
tijdens een geheel jaar (okt-sep) van de zwarte zee-eend in de Voordelta

5.3.2 Gebiedsgebruik en gedrag van zwarte zee-eenden in de Voordelta
Uit de waarnemingen van de verspreiding van de zwarte zee-eend in de Voordelta blijkt
dat de eenden tijdens de nulmetingen vooral werden waargenomen voor de Kop van
Schouwen en voor de Brouwersdam, deels binnen de begrenzing van de huidige
rustgebieden Bollen van de Ooster en Bollen van het Nieuwe Zand. Daarnaast werden
incidenteel kleine groepen in andere delen van de Voordelta waargenomen.
Sinds 2009 worden de eenden waargenomen voor de Brouwersdam en ten zuidwesten
van de Kop van Schouwen, maar in de rustgebieden komen nauwelijks nog concentraties
van zwarte zee-eenden voor in het zomerhalfjaar april-september (Figuur 5.3).
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De eenden verblijven in de relatief ondiepe delen van de Voordelta. Meer dan 80% van
de eenden wordt waargenomen bij waterdieptes van minder dan 7 meter.
In de winterhalfjaren van 2008-2013 zijn vanaf land waarnemingen gedaan van het
gedrag van zwarte zee-eenden, op de momenten dat voldoende grote concentraties van
eenden aanwezig waren in het gebied bij de Brouwersdam. In totaal is dit op 41 dagen
uitgevoerd. Op ruim driekwart van de waarnemingsdagen is vastgesteld dat in ieder
geval een deel van de zwarte zee-eenden aan het foerageren was. Op de andere dagen
kon het gedrag niet worden vastgesteld (door te grote afstand) of waren de dieren niet
aan het foerageren.
Op ongeveer de helft van de waarnemingsdagen is begonnen voor zonsopkomst. Op 8
van de in totaal 18 dagen, in de winters van 2009/2010, 2010/2011 en 2012/2013, is
waargenomen dat zwarte zee-eenden ’s ochtends vroeg van elders het gebied van de
Brouwersdam in kwamen vliegen. Dit gedrag is alleen in de maanden december en
januari waargenomen. Er is een eenmalige waarneming met een scheepsradar (januari
2013) die wijst op vliegbewegingen het gebied uit na zonsondergang. Verder zijn er geen
waarnemingen van uit het gebied vertrekkende eenden.

Figuur 5.3 Cumulatieve verspreidingskaart van zwarte zee-eenden in de Voordelta tijdens de T0 2004-
2006 (boven) en de T1 2009-2013, in het winterhalfjaar okt-mrt (links) en het zomerhalfjaar apr-
sep (rechts)
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5.3.3 Aantallen zwarte zee-eenden in de Nederlandse kustwateren
In het kader van de MWTL tellingen van RWS en projectgebonden onderzoek zijn in
meerdere wintermaanden tellingen verricht in de Nederlandse kustwateren (Arts 2009;
2010; 2011; 2012, Leopold et al. 2013). Het aantal zwarte zee-eenden in de Nederlandse
kustwateren vertoont een toename over de periode 2008-2013 (Figuur 5.4). Deze
toename wordt voornamelijk veroorzaakt door toenemende aantallen zwarte zee-eenden
langs de Noordzeekust van de Waddeneilanden met het zwaartepunt ten noorden van
Schiermonnikoog. Voor de kust van Noord-Holland verbleven alleen in het voorjaar van
2010, 2011 en 2013 zwarte zee-eenden in aantallen van betekenis (>2.000).
In maart-april van de jaren 2009-2013 zijn in het kader van PMR-NCV tellingen van
zwarte zee-eenden uitgevoerd langs de Hollandse kust (kop van Noord-Holland) en de
kust van de Waddeneilanden (Figuur 5.4). Het maximaal getelde totaal aantal zwarte
zee-eenden in de kustwateren in maart-april was ca. 37.000. Het aantal zwarte zee-
eenden in de Voordelta is in de meeste jaren slechts een klein deel van dat totale aantal
(1-25%), met uitzondering van april 2009 toen de aantallen in de gehele Nederlandse
kustzone zeer laag waren en ca. 75% van de zwarte zee-eenden in de Voordelta werd
geteld.

Figuur 5.4 Aantallen zwarte zee-eenden in de Nederlandse kustwateren in het winterhalfjaar van 2008-
2013. NB in maanden zonder data zijn geen tellingen uitgevoerd

5.3.4 Langjarige trend in aantallen zwarte zee-eenden
De omvang van de populatie zwarte zee-eenden in de Nederlandse kustwateren heeft
grote fluctuaties vertoond in de periode 1970-2011. Het hoogste aantal in de laatste 25
jaar is geteld in 1993, met 134.000 zee-eenden ten noorden van de Waddeneilanden.
Sindsdien zijn de aantallen gestaag gedaald (Smit et al. 2011).
Het aantal zwarte zee-eenden in de Voordelta was de laatste drie decennia lager dan de
aantallen die voor de Noord-Hollandse kust en de Waddeneilanden worden aangetroffen.
In de Voordelta zijn de grootste aantallen waargenomen in de periode 1970-1990
(10.000-30.000). Sindsdien zijn de aantallen aanzienlijk lager. Een dergelijk patroon
wordt ook in de andere Nederlandse kustwateren waargenomen. Het maximale
voorjaarsaantal zee-eenden in de Nederlandse wateren in de jaren 2009-2013 varieerde
tussen 5.000-70.000. Uit een vergelijking van gelijktijdig getelde winteraantallen in de
Voordelta en bij de Waddeneilanden over de jaren 1993-2013 (Arts 2013) blijkt geen
correlatie tussen winteraantallen bij de Waddeneilanden en in de Voordelta (r2=0,21,
p>0,05, n=17). Elders langs de Hollandse kust zijn de laatste tien jaar nauwelijks zwarte
zee-eenden waargenomen. In het kader van PMR-NCV is in de T1 jaren 2009-2013 in het
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voorjaar (maart-april) gelijktijdig geteld in de Voordelta, langs de Hollandse kust en de
Waddeneilanden. Hier blijkt evenmin een correlatie tussen de aantallen in de
verschillende gebieden, mogelijk door het beperkte aantal jaren (5) waarin geteld is.
Evenals in de Voordelta waren de aantallen in het Belgische kustwater hoog in de jaren
negentig, met maximale aantallen van bijna 16.000 in 1993, en sinds 2001 aanmerkelijk
lagere aantallen (<2.000) (Houziaux et al. 2011). In de Franse kustwateren is het aantal
zwarte zee-eenden eind jaren negentig licht afgenomen. Sinds 2003 variëren de
aantallen tussen 16.000-37.000 zonder duidelijke trend. In Engeland zijn de aantallen in
de jaren tachtig sterk afgenomen. De afgelopen tien jaren is sprake van hogere
aantallen, maar mogelijk is dit het gevolg van meer onderzoek in het kader van
milieueffectstudies. In Duitsland zijn geen aanwijzingen voor een negatieve trend. In
Denemarken is het aantal overwinterende zwarte zee-eenden voorheen sterk
onderschat, en wordt de Deense winterpopulatie tegenwoordig geschat op (minimaal)
600.000 vogels (Petersen & Nielsen 2011). Zie Deel B Hoofdstuk 4 voor nadere details.

5.3.5 Foerageergedrag, dieet onderzoek en voedselaanbod voor zwarte zee-eenden
In de winterhalfjaren van 2008-2013 zijn vanaf land waarnemingen gedaan van het
foerageergedrag van zwarte zee-eenden. Foeragerende zwarte zee-eenden duiken
regelmatig onder, slikken kleine prooien vaak al onder water door en komen dan slikkend
boven. Grote prooien (>7 cm) worden vaker boven water doorgeslikt. In de winter van
2012/2013 is in meer detail naar het foerageergedrag gekeken. Van ruim 2.100
foerageeractiviteiten kwamen de vogels in de helft van de gevallen zonder prooi en
zonder slikbeweging weer boven water. In ruim een derde van de waarnemingen
kwamen de vogels slikkend boven, en in 12% van de gevallen kwamen de eenden met
een grote zwaardschede (>7 cm) boven.

In de winters van 2012 en 2013 is op een aantal locaties bij de Brouwersdam en voor de
Kop van Schouwen, waar concentraties van zwarte zee-eenden voorkwamen, door
duikers onderzoek gedaan waarbij monsters zijn genomen van de bodemdieren.
In 2012 werden de bodemdiermonsters gedomineerd door de Amerikaanse
zwaardschede, met schelplengtes van 1-11 cm. Ruim driekwart van de schelpen was 5-8
cm lang. Er werden geen andere schelpdieren in de monsters aangetroffen.
In 2013 is alleen op locaties bij de Brouwersdam onderzoek verricht. Op één locatie
werden hogere aantallen Amerikaanse zwaardschede aangetroffen dan in 2012
(100/m2). Op twee locaties werden ook witte dunschaal, halfgeknotte strandschelp en
nonnetje gevonden. Het grootste deel van de Amerikaanse zwaardschede had een
lengte van 3 tot 5 cm. In het gebied met de hoogste dichtheden (Figuur 5.5) lag de
schelplengte tussen 1 en 5 cm.
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Figuur 5.5 Dichtheid van schelpdieren op een aantal zee-eend locaties in het Brouwersdamgebied in de
Voordelta bemonsterd door duikers in 2012 en 2013

Uit het onderzoek aan maaginhouden van aangespoelde zwarte zee-eenden blijkt dat de
eenden voornamelijk schelpen van de Amerikaanse zwaardschede met een lengte van 2-
9 cm eten. De meeste van de onderzochte eenden waren vermagerd, in een slechte
conditie en met vrijwel lege magen. Twee eenden (vermoedelijk verdrinkingslachtoffers)
hadden een volle maag. De schelplengte van de zwaardschedes in de magen van deze
twee eenden waren 3-9 cm, waarbij het grootste deel van de schelpen 4-6 cm lang was.
De gemiddelde schelplengte bij deze twee eenden was 5,1 cm. Er is een klein, maar
statistisch significant, verschil gevonden tussen de gemiddelde schelplengte van deze
twee eenden en de overige 8 eenden waar schelpresten in de maag zijn aangetroffen.
Omdat het kleine aantallen eenden betreft die in verschillende jaren en in verschillende
gebieden gevonden zijn, is het twijfelachtig of dit verschil betekenisvol is.

Geschiktheid van het voedsel
Het voedselaanbod in de Voordelta voor zwarte zee-eenden wordt in sterke mate
overheerst door de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus. Het vermoeden bestaat
dat deze soort minder geschikt is als voedsel voor de zwarte zee-eenden, omdat de
schelpen lang en smal zijn. Vooral de grotere schelpen zijn daardoor waarschijnlijk
lastiger te hanteren door de zee-eenden dan kleinere en rondere schelpen van andere
soorten. Daarnaast bevat de schelp ook minder vlees (energie) dan andere soorten met
een vergelijkbare lengte.
Op basis van aannames over de energiebehoefte van de zwarte zee-eend en de
hoeveelheid energie per schelp als functie van de lengte, is een schatting gemaakt van
de hoeveelheid schelpen van een soort met een bepaalde lengte, die een eend dagelijks
moet consumeren om aan de energiebehoefte te voldoen. Omdat de hoeveelheid vlees
in een schelp, en daarmee de hoeveelheid energie voor een eend, toeneemt met een
derde macht van de schelplengte, moet een eend veel minder schelpen eten naarmate
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de prooien groter zijn. De schatting komt voor sommige soorten schelpdieren op hoge
(>1.500) aantallen schelpen per dag uit, afhankelijk van de lengte van de schelp. De
Amerikaanse zwaardschede in de Voordelta heeft een grote variatie in lengte. In tabel
5.1 zijn de resultaten van de berekening gegeven voor de lengteklassen van de
Amerikaanse zwaardschede die overeenkomen met de lengteklassen gevonden in de
magen van zwarte zee-eenden en in de bodemdiermonsters op de zwarte zee-eend
locaties. De lengteklasse 48 mm komt overeen met de gemiddelde lengte van alle
schelpen gevonden in magen van zwarte zee-eenden.
Voor een aantal andere soorten die als prooi voor de zwarte zee-eend in de Voordelta
voorkomen is de berekening eveneens gemaakt. Tabel 5.1 geeft de resultaten per soort
voor de lengteklassen die het meest voorkomen in de Nederlandse kustwateren in de
laatste jaren (Goudswaard et al. 2011, Goudswaard et al. 2012). Die lengteklassen zijn
voor de halfgeknotte strandschelp 8-26 mm, voor het nonnetje 10-22 mm, voor het
zaagje 18-30 mm, voor de rechtsgestreepte platschelp 10-22 mm en voor de witte
dunschaal (niet in Tabel 5.1) 10-17 mm. Uit de gegevens van Goudswaard et al. (2011,
2012) blijkt dat het grootste deel van de Amerikaanse zwaardschede in de Nederlandse
kustwateren een schelplengte van 4-14 cm heeft. In de Voordelta zijn er grote verschillen
tussen deelgebieden. In het zuidelijk deel van het bodembeschermingsgebied en het
gebied direct ten zuiden daarvan, dat de concentratiegebieden van zwarte zee-eenden
bij de Brouwersdam en voor de Kop van Schouwen bevat, was in 2011 meer dan 90%
van de zwaardschedes tussen 4 en 9 cm lang (Prins et al. 2013).
Uit de berekening blijkt dat voor alle soorten schelpen, bij de meest voorkomende
lengteklassen van de soorten, grote aantallen schelpen gegeten moeten worden om aan
de aangenomen energiebehoefte te kunnen voldoen.

In 2012 is waargenomen dat zwarte zee-eenden foerageerden op grote exemplaren
stervende Amerikaanse zwaardschede, waarvan de schelp open stond en het vlees
zichtbaar was, deels buiten de schelp hing of zelfs los op het sediment lag (Figuur 5.6).
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Tabel 5.1 Voor potentiële prooisoorten van de zwarte zee-eend, het geschatte asvrij drooggewicht (g), de
energie-inhoud per gram en per individu, en de geschatte benodigde consumptie door de
zwarte zee-eend bij een energie behoefte van 2200 kJ/dag, in relatie tot de schelplengte.
Vetgedrukt: de gemiddelde lengte van Ensis schelpen aangetroffen in de magen van zwarte
zee-eenden. Voor Abra alba is nog geen berekening beschikbaar.

Soort Lengte
(mm)

AFDW
(g)

kJ/prooi Aantal schelpen
per dag

Ensis directus
Am. Zwaardschede

30 0,0112 0,2431 9050
40 0,0289 0,6260 3515
48 0,0543 1,1771 1869
60 0,1096 2,3744 927
80 0,2822 6,1143 360

Spisula subtruncata
Halfgeknotte strandschelp

20 0,0535 1,1599 1897
25 0,1037 2,2462 979

Macoma baltica
Nonnetje

15 0,0230 0,4977 4420
20 0,0683 1,4810 1485

Donax vittatus
Zaagje

20 0,0456 0,9889 2225
25 0,0802 1,7382 1266
30 0,1272 2,7557 798

Tellina fabula
Rechtsgestreepte platschelp

15 0,0129 0,2787 7893
20 0,0297 0,6447 3413

Figuur 5.6 Foto-impressie van massale sterfte van zwaardschedes in de Voordelta. Foto’s genomen op 28
februari 2012 (Foto’s: W. Lengkeek)

Voedselaanbod
In Hoofdstuk 4 is ingegaan op de verandering in voedselaanbod voor zwarte zee-eenden
in de Voordelta. Zes soorten schelpdieren zijn beschouwd als de belangrijkste potentiële
voedselbron voor zwarte zee-eenden in de Voordelta: mesheften Ensis spp. (40-90 mm
lang), witte dunschaal, zaagje, rechtsgestreepte platschelp (15-35 mm), nonnetje en
halfgeknotte strandschelp. Aangenomen is dat met de beschrijving van de biomassa van
deze soorten het grootste deel van de profijtelijke prooien van zwarte zee-eenden wordt
beschreven. De gemiddelde biomassa van deze soorten in bodembeschermingsgebied
en referentiegebied vertoont geen significante verandering na het instellen van het
bodembeschermingsgebied. Er is evenmin een significante verandering tussen T0 en T1
waargenomen.
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Voor een aantal schelpdiersoorten met de hoogste dichtheden zijn de dichtheden van
schelpdieren bij de bemonstering in het najaar en de cumulatieve aantallen zee-eenden
in het daar op volgende winterhalfjaar in kaart gebracht, voor de jaren 2009-2012. Uit
deze beelden (Figuur 5.7-5.10) kan niet direct een verband tussen het voorkomen van
hoge dichtheden van een schelpdiersoort en concentraties van zwarte zee-eenden
worden afgeleid. Zoals al in Hoofdstuk 4 opgemerkt maakt de Amerikaanse
zwaardschede verreweg het grootste deel van het voedselaanbod voor de zwarte zee-
eend uit. De halfgeknotte strandschelp en het nonnetje komen vooral in hoge dichtheden
voor in het noordelijk deel van het bodembeschermingsgebied, waar vrijwel geen zwarte
zee-eenden zijn waargenomen. De witte dunschaal komt daar eveneens voor, maar is
ook met toegenomen biomassa gevonden in het gebied bij de Brouwersdam, in het
gebied ten zuidwesten van de Kop van Schouwen en in het zuidelijk referentiegebied
voor de kust van Walcheren. De hoge concentraties zwarte zee-eenden in het gebied bij
de Brouwersdam in het winterhalfjaar van 2012/2013 vallen samen met hoge dichtheden
van de witte dunschaal in het najaar van 2012 in dat gebied. In de andere gebieden met
hoge dichtheden van de witte dunschaal in 2012 zijn geen concentraties van zwarte zee-
eenden waargenomen.

Figuur 5.7 Biomassa van Ensis directus van 4-10 cm (zwarte bollen) in najaar 2009-2012 en de
cumulatieve verspreiding van zwarte zee-eenden in de periode oktober-maart (rode bollen)
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Figuur 5.8 Biomassa van Spisula subtruncata (>15 mm) (zwarte bollen) in najaar 2009-2012 en de
cumulatieve verspreiding van zwarte zee-eenden in de periode oktober-maart (rode bollen)

Figuur 5.9 Biomassa van Abra alba (>15 mm) (zwarte bollen) in najaar 2009-2012 en de cumulatieve
verspreiding van zwarte zee-eenden in de periode oktober-maart (rode bollen)
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Figuur 5.10 Biomassa van Macoma balthica (>15 mm) (zwarte bollen) in najaar 2009-2012 en de
cumulatieve verspreiding van zwarte zee-eenden in de periode oktober-maart (rode bollen)

5.3.6 Verstoring zwarte zee-eenden
Uit de waarnemingen van zwarte zee-eenden blijkt dat de eenden zich in de jaren 2009-
2012 voornamelijk buiten de rustgebieden Bollen van de Ooster en Bollen van het
Nieuwe Zand bevonden, dit in tegenstelling tot de T0 jaren toen hoge concentraties
zwarte zee-eenden juist wel op de plek van de huidige rustgebieden werden
waargenomen.
De verstoringsintensiteit in de rustgebieden in de Voordelta is geschat door
waarnemingen van menselijke activiteiten te combineren met een verstoringsindex die
een maat is voor de relatieve gevoeligheid van vogels voor die verschillende activiteiten
(Krijgsveld et al. 2008). De zo berekende verstoringsimpact geeft de cumulatieve kans op
een verstoring weer over het gehele winterhalfjaar oktober-september, gewogen voor de
gevoeligheid van zwarte zee-eenden voor de verschillende activiteiten (zie Deel B
Hoofdstuk 8 voor details). De berekende verstoringsindex (Figuur 5.11) voor het
rustgebied Bollen van de Ooster in de T1 was hoger dan die voor het rustgebied Bollen
van het Nieuwe Zand.
De verstoringsindex voor het rustgebied Bollen van de Ooster wordt vooral bepaald door
scheepvaart (incl. visserij) en recreatie, zoals kitesurfers. Kitesurfers zijn het hele jaar
actief, maar de hoogste aantallen worden waargenomen vanaf april/mei bij mooi weer.
De Brouwersdam is een populaire locatie waar veel wordt gekitesurft. De surfers komen
over het algemeen tot maximaal 2 km uit de kust. Sommigen surfen naar de platen in
rustgebied Bollen van de Ooster en wagen zich daarbij tot 6,5 km uit de kust. Deze
surfers rusten op de platen, en lopen soms over de plaat naar de zeewaartse zijde om
daar in de branding te surfen.
In het rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand is scheepvaart de belangrijkste bron van
verstoring.
Omdat wordt aangenomen dat scheepvaart de belangrijkste bron van verstoring voor
zwarte zee-eenden is (Garthe & Hüppop 2004, Schwemmer et al. 2011), is verstoring
eveneens berekend op basis van AIS (Automatic Identification System) gegevens van de
scheepvaart. Er is uitgegaan van een verstoringsafstand van 1 km en een
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verstoringsduur (na passage van een schip) van 1 uur (zie Deel B Hoofdstuk 7 voor
details). Op basis hiervan zijn kaarten gemaakt van de gemiddelde verstoring gedurende
het winterhalfjaar door beroepsscheepvaart en vissersschepen (Figuur 5.12).
De verstoring varieert in grote delen van de Voordelta van jaar op jaar. In 2009 is er veel
verstoring in het noordelijke deel van de Voordelta. Dit wordt veroorzaakt door de
scheepvaartbewegingen samenhangend met de aanleg van Maasvlakte 2. In 2011 was
in het Brouwershavense Gat veel scheepvaart in verband met zandsuppleties. De
scheepvaartroutes naar de Westerschelde en naar de haven van Stellendam zijn
duidelijk herkenbaar. De twee concentratiegebieden van zwarte zee-eenden in de T1,
voor de Kop van Schouwen en het zuidelijke deel van het Brouwersdamgebied worden
gekenmerkt door een lage mate van verstoring.

Figuur 5.11 Potentiële verstoringsimpact in Bollen van het Nieuwe Zand (links) en Bollen van de Ooster
(rechts) binnen de winterbegrenzing inclusief een bufferzone van 1 km, in het winterhalfjaar
van T0 en T1. Let op verschil in schaal van de verticale as.
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Figuur 5.12 Gemiddelde verstoring door beroepsscheepvaart inclusief vissersschepen op basis van AIS
data tijdens het winterhalfjaar oktober-maart. Weergegeven is de gemiddelde verstoring per
etmaal.

5.3.7 Abiotische omstandigheden
De zwarte zee-eend foerageert in de Voordelta voornamelijk in water tot een diepte van
7-8 m. Naast diepte is ook een factor als stroomsnelheid mogelijk van belang, omdat bij
het duiken naar voedsel de vogels gehinderd kunnen worden door hoge
stroomsnelheden. In de Belgische kustwateren werd een significant verband gevonden
met stroomsnelheid en troebelheid, waarbij de eenden bij voorkeur in gebieden met
lagere stroomsnelheid en troebelheid verbleven (Houziaux et al. 2011). Troebelheid en
stroomsnelheid waren met elkaar gecorreleerd, zodat het niet zeker is dat ook
troebelheid een rol speelt. De stroomsnelheid bij de bodem is het hoogst in het zuidelijk
deel van de Voordelta (Figuur 5.13).
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Figuur 5.13 Stroomsnelheid bij de bodem als gevolg van getij

5.3.8 Analyse van verklarende factoren voor het gebiedsgebruik door zwarte zee-eenden
De aantallen en verspreiding van zwarte zee-eenden zijn met behulp van
habitatmodellen geanalyseerd door een relatie te leggen met een aantal verklarende
factoren (diepte, stroomsnelheid, voedselaanbod, verstoring). Deze analyse is uitgevoerd
op basis van data voor 4 T1 jaren, met de gemiddelde aantallen zwarte zee-eenden in het
winterhalfjaar oktober-maart (§5.3.1), de totale biomassa van zes geselecteerde
schelpdiersoorten in het voorafgaande najaar (§5.3.5), de uit AIS data afgeleide
gemiddelde verstoring door scheepsvaart in het winterhalfjaar (§5.3.6), diepte en
stroomsnelheid (§5.3.7).
De analyse was gecompliceerd vanwege het karakter van de gegevens. De meeste data
waren niet normaal verdeeld, de tellingen van zwarte zee-eenden in de Voordelta,
verdeeld over ruim 70 gridcellen in de Voordelta, bevatten veel nul-waarnemingen
(gridcellen waarin geen zwarte zee-eenden waargenomen waren), en er was sprake van
ruimtelijke autocorrelatie in de gegevens. Een gedetailleerde beschrijving van de aanpak
is te vinden in Zuur et al. (2014), en in Deel B hoofdstuk 4.
Uit de resultaten van de analyse blijkt dat verschillende habitatmodellen gebruikt konden
worden om de aantallen en verspreiding van zwarte zee-eenden te relateren aan de
omgevingsfactoren. De modellen verschillen in de manier waarop wordt omgegaan met
het grote aantal nul-waarnemingen en de ruimtelijke autocorrelatie. Dit is in detail
beschreven in Zuur et al. (2014).
De omgevingsfactoren diepte (negatief verband) en voedselaanbod (positief) blijken de
belangrijkste verklarende factoren voor aantallen en verspreiding van de zwarte zee-
eend in de Voordelta te zijn, met stroomsnelheid (negatief) in één van de modellen.
Afhankelijk van de wijze waarop met ruimtelijke autocorrelatie wordt omgegaan, draagt
verstoring door scheepvaart ook bij als verklarende factor. Verstoring heeft een sterk
negatief effect op de aantallen zwarte zee-eenden, waarbij pas bij een relatief lage mate
van verstoring een gebied geschikt is voor zee-eenden. De hoogste aantallen komen dus
alleen voor in die gebieden waar geen of nagenoeg geen verstoring is.
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Het model levert een voorspelling waaruit blijkt dat, op basis van de omgevingsfactoren
diepte, stroomsnelheid, voedselaanbod en verstoring in de vier winterhalfjaren van de T1,
de gunstige gebieden voor de zwarte zee-eend in het zuidelijk deel van het
bodembeschermingsgebied liggen (Figuur 5.14). Er worden geen gebieden geschikt voor
zwarte zee-eenden voorspeld op locaties waar deze de laatste jaren niet zijn
waargenomen maar waar in het verleden wel zwarte zee-eenden zijn waargenomen,
zoals voor de monding van het Haringvliet of voor de kust van Walcheren (zie Figuur
2.18).

Figuur 5.14 Voorspelde aantallen zee-eenden met het INLA model (Integrated Nested Laplace
Approximation) vergeleken met het werkelijk aantal (N) dat is waargenomen



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 123 van 209

5.4 Discussie

5.4.1 Ontwikkeling in aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta
Het maximaal aantal zwarte zee-eenden dat in de winter en vooral in het vroege voorjaar
in de Voordelta verblijft, was in de jaren 2009-2013 lager (bijna 8.000) dan in de T0 jaren
2004-2006 (ruim 10.000). De aantallen die in de periode 2004-2013 in de Voordelta zijn
geteld, zijn aanmerkelijk lager dan in de jaren negentig. Ook elders in Nederland is het
aantal zwarte zee-eenden afgenomen ten opzichte van de jaren negentig. Wel is er de
laatste jaren weer een stijging te zien in de aantallen die overwinteren in het kustwater
ten noorden van de Waddeneilanden.
Het aantal zwarte zee-eenden in de Voordelta vormt bovendien slechts een klein deel
van het totale aantal dat wordt aangetroffen langs de kust van Frankrijk tot aan de
Waddenzee. De grootste aantallen zwarte zee-eenden worden aangetroffen in Duitse en
Deense wateren. De totale aantallen overwinterende eenden langs de NW Europese kust
wordt geschat op 1,5 miljoen vogels. Dit alles schept het beeld dat kleine veranderingen
in de verspreiding van zee-eenden in NW Europa al snel kunnen leiden tot grote
aantalsfluctuaties in de Voordelta.
Het aantal vogeldagen in het winterhalfjaar oktober-maart, wanneer de Bollen van het
Nieuwe Zand en het gehele gebied van de Bollen van de Ooster als rustgebied voor
zwarte zee-eenden zijn aangewezen, varieert sterk tussen de jaren. De winters van
2005/2006 en 2012/2013 hadden de hoogste waardes. Door de grote jaarlijkse
verschillen kan een eventuele trend of verschillen in het aantal vogeldagen tussen T0 en
T1 niet vastgesteld worden.
In zowel de T0 als de T1 periode zijn grote aantallen zwarte zee-eenden waargenomen in
de maanden april-mei, wanneer alleen nog een deel van de Bollen van de Ooster als
rustgebied is aangewezen. In 2005 en 2006 kwamen in de zomer, tot augustus, ook nog
zwarte zee-eenden in de Voordelta voor. In de jaren 2009-2013 was dit nauwelijks het
geval.
Het percentage van de vogeldagen binnen de begrenzing van de rustgebieden varieert in
2009-2013 tussen 10% en 50% (gemiddeld 25%). Dat geeft aan dat een groot deel van
de zwarte zee-eenden zich buiten de begrenzing van de rustgebieden bevindt. In de T0
was dit niet wezenlijk anders.

5.4.2 Gebiedsgebruik
De gegevens over de verspreiding van de zwarte zee-eenden laten zien dat de grootste
concentraties worden waargenomen in ondiep water bij de Brouwersdam en ten
zuidwesten van de Kop van Schouwen. In vergelijking met de T0 jaren valt op dat er
nauwelijks meer concentraties van eenden binnen de begrenzing van het rustgebied
Bollen van het Nieuwe Zand voorkomen.
De ruimtelijke verdeling van de zee-eenden is gebaseerd op luchtwaarnemingen die
overdag gedaan zijn. Een opvallend fenomeen is het optreden van nachtelijke migratie.
In verschillende jaren is waargenomen dat zwarte zee-eenden ’s ochtend vroeg voor
zonsopkomst het gebied bij de Brouwersdam komen binnenvliegen. Dat wijst er op dat
de zwarte zee-eenden soms ’s nachts in een ander gebied verblijven dan waar ze
overdag worden waargenomen. Het is niet duidelijk wat dit gedrag veroorzaakt. Mogelijk
wijken zwarte zee-eenden ’s nachts uit naar foerageerlocaties waar overdag verstoring te
groot is. Omdat niet duidelijk is waar de zee-eenden ’s nachts verblijven, is het niet
mogelijk uitspraken te doen over de waarschijnlijkheid van verstoring als verklarende
factor voor dit gedrag.
In vergelijking met historische data (Baptist & Meininger 1996) valt op dat in het verleden
ook in andere gebieden concentraties van zwarte zee-eenden werden waargenomen,
zoals voor het Haringvliet vóór 1990, en voor de kust van Walcheren in de jaren negentig
(zie §2.3.3). Dergelijke concentraties zijn in de periode 2004-2013 niet waargenomen.
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5.4.3 Omgevingsfactoren die van invloed zijn op de aanwezigheid en aantallen van de zwarte
zee-eend in de Voordelta

Voedsel
Zoals al besproken in §2.3.3, leeft de zwarte zee-eend van bodemdieren die in de
ondiepe kustzone kunnen worden opgedoken, en in hoge dichtheden voorkomen. Zwarte
zee-eenden foerageren op een breed scala aan schelpdieren. Aanvullend worden ook
andere bodemdieren, zoals gastropoden, wormen, krabben, garnalen, isopoden, zee- en
slangsterren en incidenteel vis of viseieren als mogelijke prooien genoemd (ICES 2005,
Brinkman et al. 2007, Skov et al. 2008). De keuze van een prooi hangt samen met de
beschikbaarheid en bereikbaarheid van prooien met een bepaalde grootte en energie-
inhoud (Kaiser et al. 2006b).
In dit onderzoek zijn de zes meest voorkomende schelpdiersoorten in de Voordelta als
mogelijke prooien beschouwd: Amerikaanse zwaardschede, halfgeknotte strandschelp,
nonnetje, zaagje, rechtsgestreepte platschelp en witte dunschaal. Aangenomen is, op
basis van maaganalyses en literatuur, dat de eenden Amerikaanse zwaardschede met
een lengte tussen de 40-90 mm eten, en dat langere schelpen niet meer ingeslikt kunnen
worden (ICES 2005, Brinkman et al. 2007, Skov et al. 2008). Algemeen wordt
aangenomen dat de Amerikaanse zwaardschede minder geschikt is als voedsel voor de
zwarte zee-eend, vanwege de door de lengte lastig te hanteren schelp, en de ongunstige
verhouding tussen schelplengte en energie-inhoud. De andere soorten schelpdieren zijn
waarschijnlijk beter te hanteren prooien.
Er zijn schattingen gemaakt van het aantal schelpen dat zwarte zee-eenden moeten eten
om aan hun energiebehoefte te voldoen. Die berekeningen laten zien dat het sterk
afhankelijk is van de lengte van de Amerikaanse zwaardschede, hoeveel schelpen er
dagelijks gegeten moeten worden, variërend van bijna 1.900 schelpen bij de gemiddelde
schelplengte aangetroffen in dode eenden (48 mm), tot 360 bij een schelplengte van 80
mm. De andere schelpdiersoorten zijn kleiner en ronder, en hebben daardoor een relatief
gunstiger verhouding tussen schelplengte en energie-inhoud. Echter ook voor die soorten
geldt dat, bij de lengtes die de laatste jaren in de Nederlandse kustwateren voorkomen,
het aantal schelpen dat geconsumeerd moet worden per dag varieert van bijna 800 tot
enkele duizenden, afhankelijk van de soort en de schelplengte. De waarneming in 2012
dat zee-eenden ook vlees van stervende of dode Ensis eten, compliceert het beeld over
het dieet van de zwarte zee-eend. Mogelijk was dit een uitzonderlijk fenomeen.
Wintersterfte van Ensis is overigens een veel voorkomend fenomeen. In 2012 was de
sterfte in de Voordelta wel opvallend hoog (Goudswaard et al., 2012).
In de Voordelta vormt de Amerikaanse zwaardschede het grootste deel van de biomassa
aan schelpdieren, evenals in de rest van de Nederlandse kustwateren (Goudswaard et
al. 2010, Goudswaard et al. 2011, Goudswaard et al. 2012, Goudswaard et al. 2013). Het
aandeel van de andere potentiële voedselsoorten is veel kleiner. In de
bodemdiermonsters die door duikers genomen zijn op locaties waar veel zee-eenden
voorkwamen, zijn slechts in enkele gevallen andere soorten schelpdieren gevonden. De
meest voorkomende waren witte dunschaal, halfgeknotte strandschelp en nonnetje. De
dichtheden van de verschillende soorten waren echter vrij laag (max. 100/m2). Voor
foeragerende zwarte zee-eenden is het van belang dat er schelpen zijn van de geschikte
grootte: niet te klein want dan is de energie-inhoud gering, niet te groot want dan is de
handelingstijd lang of kunnen ze niet gegeten worden. Het is ook van belang dat de
prooien in voldoende dichtheid aanwezig zijn. Houziaux et al. (2011) schatte dat voor
Amerikaanse zwaardschede van 3,5-6 cm een dichtheid van 200 schelpen/m2 nodig is
voor zwarte zee-eenden om optimaal te foerageren. Bij een schelplengte van 6-9 cm
werd de benodigde dichtheid op ongeveer 40 schelpen/m2 geschat. De bemonsterde
zee-eend locaties laten in veel gevallen lagere dichtheden zien.
Het bovenstaande roept vragen op over de aannames die ten grondslag liggen aan de
schattingen van de voedselbehoefte van de zwarte zee-eend. Berekeningen geven aan
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dat de eenden grote aantallen schelpen moeten consumeren, in de orde van 1.000-2.000
per dag om aan hun energiebehoefte te kunnen voldoen. Tegelijkertijd is het beeld van
waarnemingen op zee-eend locaties dat de dichtheid van schelpdieren in veel gevallen te
laag is om aan de energiebehoefte te voldoen.
Op basis van de nu beschikbare gegevens is het in ieder geval niet mogelijk meer
duidelijkheid te geven over de bijdrage van de verschillende schelpdiersoorten aan het
voedselaanbod in de Voordelta. De berekeningen met het habitatmodel zijn uitgevoerd
met de totale biomassa aan geschikt voedsel, zonder de verschillende soorten apart te
beschouwen. Uit het model komt wel naar voren dat er een ruimtelijk verband is tussen
de biomassa van prooien en het voorkomen van hoge aantallen zwarte zee-eenden.
De analyses van de ontwikkelingen in prooien voor zwarte zee-eenden in Hoofdstuk 4
hebben laten zien dat het voedselaanbod voor zwarte zee-eenden geen significante
trends of veranderingen als gevolg van het instellen van het bodembeschermingsgebied
laat zien.

Abiotische omstandigheden
De waterdiepte is van invloed op de ruimtelijke verspreiding van zwarte zee-eenden in de
Voordelta. Het grootste deel van de zwarte zee-eenden komt voor bij dieptes van minder
dan 8 meter. Dit komt redelijk overeen met waarnemingen in de Belgische en Hollandse
kustzone, maar in het kustwater ten noorden van de Waddeneilanden worden de zwarte
zee-eenden op dieper water aangetroffen. Ook in het habitatmodel komt diepte als
significante factor naar voren.

Verstoring
De aangewezen rustgebieden worden deels door de zwarte zee-eenden gebruikt, maar
concentraties eenden worden ook waargenomen in andere delen van de Voordelta, in
het bijzonder in het gebied ten zuidoosten van de Bollen van het Nieuwe Zand.
De concentraties van zwarte zee-eenden komen vooral voor in die gebieden waar de
verstoring door scheepvaart gering is. De analyses met de habitatmodellen onderbouwen
dit, waarbij overigens de ruimtelijke autocorrelatie in de aantallen zwarte zee-eenden een
complicerende factor in de analyse was. Uit de statistische analyse komt naar voren dat
er een sterk invers verband lijkt te zijn tussen verstoring en aantallen zee-eenden.
Volgens de modeluitkomst komen de hoogste aantallen dus alleen voor in die gebieden
waar geen of nagenoeg geen verstoring is (Zuur et al. 2014). De resultaten van de
statistische analyse sluiten aan bij waarnemingen in andere gebieden van de
gevoeligheid van zwarte zee-eenden voor verstoring door scheepvaart (Garthe & Hüppop
2004, Kaiser et al. 2006b, Schwemmer et al. 2011, Leopold et al. 2013).

Factoren in samenhang
Het habitatmodel voorspelt wat geschikte gebieden voor de zwarte zee-eend zijn, op
basis van voedselaanbod, abiotische parameters en verstoring. Het is van belang om
hierbij in het oog te houden dat in het habitatmodel gebruik is gemaakt van
schelpdierbiomassa gemeten in het voorafgaande najaar, en van, over het winterhalfjaar
gemiddelde, aantallen zwarte zee-eenden en verstoring door scheepvaart. Waarbij
verstoring niet direct is waargenomen, maar een afgeleide is van de aanwezigheid van
schepen. Het habitatmodel beschrijft dus de patronen in aantallen en verspreiding van
zwarte zee-eenden op een langere tijdschaal, en zegt niets over meer directe of
kortdurende effecten, zoals lokale uitputting van voedsel, of de verplaatsing van zwarte
zee-eenden als reactie op passerende schepen of om andere redenen. Met de
habitatmodellen wordt alleen een gemiddeld beeld van de ruimtelijke verspreiding van
zwarte zee-eenden in relatie tot omgevingsfactoren gegeven, waarbij het aan elkaar
relateren van die verschillende ruimtelijke patronen niet altijd goed mogelijk is (Degraer et
al. 1999, Houziaux et al. 2011; Leopold et al. 2013).
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Opvallend is dat voor het noordelijk deel van het bodembeschermingsgebied, waar in
verschillende jaren hogere dichtheden van de geknotte strandschelp en het nonnetje zijn
waargenomen, door het habitatmodel geen hoge aantallen zwarte zee-eenden worden
voorspeld. Ditzelfde geldt voor het gebied voor de kust van Walcheren, waar de laatste
jaren hoge dichtheden van de witte dunschaal voorkwamen maar geen zwarte zee-
eenden worden voorspeld. Dat betekent dat de andere omgevingsfactoren (diepte,
stroomsnelheid, verstoring), in het model althans, verhinderen dat zwarte zee-eenden in
die gebieden voorkomen. Benadrukt moet worden dat het habitatmodel gebaseerd is op
slechts vier jaar data uit de T1 periode, waardoor de modelresultaten sterk bepaald
worden door de combinatie van zee-eend aantallen, voedselaanbod, abiotische
omstandigheden en verstoring die in dat beperkte aantal jaren voorkwam. De
onzekerheid in de modeluitkomsten is ook erg groot (zie Deel B Hoofdstuk 4 voor
details).
Op de schaal van de Voordelta lijken factoren als voedselaanbod, waterdiepte,
stroomsnelheid en verstoring een rol te spelen bij de ruimtelijke verdeling van de
concentraties van zwarte zee-eenden. Deze factoren bepalen in belangrijke mate waar
zwarte zee-eenden efficiënt kunnen foerageren.
Op grotere schaal, waar de Voordelta één van de gebieden langs de NW Europese kust
is waar zwarte zee-eenden voorkomen, is niet duidelijk welke factoren bepalen of zwarte
zee-eenden in de Voordelta overwinteren of niet. Op midwintertellingen en een beperkt
aantal voorjaarstellingen langs de Nederlandse kust na, ontbreekt het aan vergelijkbare
tellingen in de verschillende gebieden vanaf de Franse kust tot aan de Duitse en Deense
kust, waardoor het niet mogelijk is de uitwisseling tussen die gebieden en de factoren die
daarbij een rol spelen, beter te omschrijven.
Na een aantal jaren met relatief lage aantallen zwarte zee-eenden, kwamen in de winter
van 2012/2013 plotseling weer betrekkelijk hoge aantallen in de Voordelta voor, vooral in
het vroege voorjaar. De vraag is of dit veroorzaakt is door een factor in de Voordelta zelf.
Een hypothetische verklaring is dat het voedselaanbod in de Voordelta is verbeterd,
mogelijk door een toename van andere prooien dan de Amerikaanse zwaardschede,
zoals de halfgeknotte strandschelp of de witte dunschaal. De biomassa van deze laatste
soorten is echter nog steeds aanmerkelijk lager dan die van de Amerikaanse
zwaardschede van de geschikte lengte, en grote concentraties van zwarte zee-eenden
overlappen maar gedeeltelijk met concentraties van de strandschelp en dunschaal. Het
habitatmodel voorspelt inderdaad hogere dichtheden van zwarte zee-eenden in
2012/2013, wat het belang van het voedselaanbod ondersteunt, maar omdat in het model
het totale voedselaanbod als parameter is gebruikt kunnen hieruit geen conclusies over
de bijdrage van de verschillende schelpdiersoorten worden getrokken. Bij Texel werden
ook grote aantallen zwarte zee-eenden geteld in mei 2013, op een locatie waar vrijwel
alleen Amerikaanse zwaardschede voorkwam (Goudswaard et al. 2013). Uit het
ontbreken van een relatie tussen het waargenomen voedselaanbod (Figuur 4.10) en het
waargenomen aantal vogeldagen (Figuur 5.1) in de Voordelta in de T0 en T1 kan niet
worden afgeleid dat verschillen in voedselaanbod tussen jaren van invloed zijn op de
aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta, maar het beperkte aantal
waarnemingsjaren maakt een vergelijking ook lastig.

5.5 Conclusies
• De aantallen zwarte zee-eenden en het aantal vogeldagen in de Voordelta tonen

grote jaarlijkse verschillen;
• Er is geen significant verschil in het aantal vogeldagen van de zwarte zee-eend

tussen de T0 en de T1;
• Van het totaal aantal vogeldagen valt 10-50% (gemiddeld 25%) binnen de

begrenzing van de rustgebieden. Het grootste deel van de zwarte zee-eenden in de
Voordelta verblijft buiten de rustgebieden, in gebieden waar de verstoring relatief
laag is;
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• In veel jaren is sprake van maximale aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta
in de maanden april-mei;

• Voedselaanbod, diepte, stroomsnelheid en verstoring door scheepvaart zijn
factoren die van invloed lijken te zijn op de verspreiding van de zwarte zee-eend in
de Voordelta.
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6 MEP vraag 3/4: Compensatie verlies foerageergebied
grote stern en visdief

6.1 Inleiding
De derde en vierde evaluatievraag in het MEP Natuurcompensatie Voordelta hebben
betrekking op de compensatie van het verlies aan foerageergebied van de grote stern en
de visdief als gevolg van Maasvlakte 2. Het monitoringprogramma richt zich op het
vaststellen van veranderingen in aantallen foeragerende grote sterns en visdiefjes en het
gebiedsgebruik in de Voordelta, het broedsucces en de verstoring als gevolg van het
instellen van de rustgebieden.

De vragen die centraal staan, zijn hoe de aantallen sterns en het gebiedsgebruik zich
ontwikkelen in relatie tot de vermindering van verstoring na het instellen van de
rustgebieden, en hoe het broedsucces zich ontwikkelt in relatie tot het voedselaanbod.
De potentiële functie van de Voordelta in termen van voedselbeschikbaarheid is
beoordeeld door de ontwikkeling van het dieet, foerageergedrag en foerageerduur en het
broedsucces te volgen.
Het monitoren van de aantallen sterns in de Voordelta in voorjaar en zomer en de
ruimtelijke verspreiding van de sterns, geven inzicht in het gebiedsgebruik en het belang
van de rustgebieden. Tegelijkertijd worden menselijke activiteiten in en rondom de
rustgebieden gemonitord. De mogelijke effecten van veranderingen in het voedselaanbod
worden gevolgd via monitoring van dieet en broedsucces.

6.2 Methodiek, bemonstering en beschikbare gegevens
Figuur 6.1 geeft een overzicht van de verschillende locaties van broedkolonies en van de
deelgebieden in de Voordelta die worden onderscheiden in het onderzoek. In de
volgende paragrafen wordt een beknopte beschrijving van de methodieken van

MEP vraag 3: Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern als gevolg
van het ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

MEP vraag 4: Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief als gevolg van
het ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?

Binnen het MEP Natuurcompensatie Voordelta zijn voor deze hoofdvragen drie
subvragen geformuleerd. Alleen de laatste twee subvragen (b en c) hebben
betrekking op de monitoring van de natuurcompensatie van de Voordelta:

b Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een gelijkblijvende
potentiële functie van de Voordelta voor de grote stern/visdief in termen van
voedselbeschikbaarheid?
i) Treden veranderingen op in verspreidingspatronen en het aantal

vogeldagen van de grote stern/visdief t.o.v. de situatie vóór de aanleg van
Maasvlakte 2?

ii) Zijn deze veranderingen toe te schrijven aan (veranderingen in) de
voedselbeschikbaarheid of zijn andere factoren van (groter) belang?

c Leidt het instellen van de rustgebieden tot een toename van het aantal op
platen rustende grote sterns/visdief en zo ja, is deze verandering toe te
schrijven aan de aanwezigheid van de rustgebieden of ook aan andere
factoren?
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monitoring en analyse gegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen
naar deel B Hoofdstuk 5 van deze rapportage.

Figuur 6.1 Deelgebieden in de Voordelta en broedkolonies van grote stern en visdief in het Deltagebied

6.2.1 Grote stern en visdief aantallen
De ontwikkelingen (aantallen, gebiedsgebruik, verspreiding) van grote stern en visdief in
de Voordelta zijn onderzocht door middel van vliegtuigtellingen, waarnemingen aan
gezenderde vogels en landwaarnemingen.
Tijdens het zomerhalfjaar, wanneer sterns in het gebied aanwezig zijn, is het
gebiedsgebruik binnen de Voordelta vastgelegd, met speciale nadruk op gebruik van de
platen in verband met de instelling van rustgebieden.
Gegevens zijn beschikbaar uit de T0 periode en over de periode van april 2009 t/m
augustus 2013. De resultaten van het T0 onderzoek hebben betrekking op voorjaar en
zomer van 2005 en 2006 (Poot et al. 2006).
Kennis over de ontwikkelingen in aantallen in broedkolonies elders van belang om de
ontwikkelingen in de Voordelta te kunnen relateren aan ontwikkelingen in andere
broedkolonies. Voor die vergelijking zijn monitoringresultaten van de ZW Delta en de
Belgische kust beschikbaar.

6.2.2 Voedselaanbod
Bij voedselspecialisten zoals grote sterns zijn veranderingen in de dieetsamenstelling,
het foerageergedrag of de foerageerduur sterk indicatief voor veranderingen in de
voedselbeschikbaarheid in het foerageergebied. Visdieven foerageren ook in het zoete
water en zijn meer generalisten wat voedsel betreft en zijn daardoor ook minder indicatief
voor veranderingen in het gebied. Sterns foerageren voornamelijk op pelagische vissen.
Deze zijn niet uitvoerig bemonsterd binnen dit onderzoek, maar door te monitoren wat de
sterns eten, kan wel een beeld geschetst worden van de beschikbaarheid voor sterns
van dit type voedsel in de Voordelta.
De voedselecologie is onderzocht door waarnemingen in broedkolonies. Hier is zichtbaar
wat voor een voedsel meebracht wordt voor de jongen en uit faeces kan achterhaald



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 131 van 209

worden wat de adulten gegeten hebben. Metingen aan broedkolonies in de Voordelta zijn
gestart in 2009. Gegevens uit nulmetingen zijn afwezig. Wel zijn gegevens beschikbaar
uit de periode 1997-2008 van een ‘referentie kolonie’ in Zeebrugge (België). In 2009 en
2010 is onderzoek uitgevoerd in broedkolonies van de grote stern in het Haringvliet
(Scheelhoek). In 2011 waren in deze kolonie slechts 6 broedparen aanwezig, en is
daarom onderzoek verricht in een kolonie in de Grevelingen (Markenje). In 2012 en 2013
is in zowel Scheelhoek als Markenje gemonitord. Onderzoek aan de visdief is uitgevoerd
in diverse kolonies in Haringvliet, Grevelingen, op de Maasvlakte en op het visdiefeiland
in de Slufter.
Gedurende het onderzoek worden seizoensgebonden en jaarlijkse veranderingen in de
samenstelling van het voedsel van zowel oudervogels (grote stern) als kuikens (grote
stern, visdief) gemeten, en de effecten daarvan op de groei en overleving van de kuikens
en het foerageergedrag van oudervogels. Dieet en foerageergedrag worden vergeleken
met die in een referentiekolonie (Zeebrugge).

6.2.3 Broedsucces
Het broedsucces van grote stern en visdief wordt door verschillende factoren beïnvloed,
zoals predatie in de broedkolonie, weersomstandigheden, maar ook de omvang en
kwaliteit van het voedselaanbod. Het broedsucces is daarom in het kader van dit project
onderzocht omdat het inzicht kan bieden in de kwaliteit van het foerageergebied.
Gegevens over broedsucces van grote sterns uit eerdere jaren zijn beschikbaar uit ander
onderzoek. In het kader van PMR-NCV is in de jaren 2009-2013 het broedsucces van
grote stern en visdief bepaald door onderzoek in een aantal kolonies aan de
legselgrootte, de conditie van kuikens en het aantal vliegvlugge jongen, die indicatief
kunnen zijn voor de relatie met voedselbeschikbaarheid (Stienen 2006).

6.2.4 Verstoring
Gegevens van veldwaarnemingen (landwaarnemingen en luchtwaarnemingen) zijn
gebruikt om het gebiedsgebruik rond de ingestelde rustgebieden in beeld te brengen. In
kaarten is het waargenomen gebruik ruimtelijk weergegeven, waarbij vooral het
plaatbezoek een belangrijke verstoring vormt voor sterns. Voor de T0 periode zijn
gegevens beschikbaar over het jaar 2005 (Seegers et al. 2006). Voor de sterns is met
name verstoring in de periode april-september van belang. Er wordt uitgegaan van een
verstoringsafstand voor plaatbezoek van ongeveer 250 m (pers. obs. M. Poot). Daarom
is het gebruik in een bufferzone van 250 m rondom de rustgebieden ook meegenomen in
de analyses.
De resultaten van de vliegtuigtellingen zijn gebruikt om te onderzoeken of er indicaties
zijn van toenemende verstoring van de vogels in de rustgebieden. Als indicator voor
verstoring is de aan- en afwezigheid van de aalscholver en grote stern op de platen
gebruikt. De aalscholver is gevoelig voor verstoring (Santoul et al. 2004) en heeft een
grotere verstoringsafstand dan grote sterns (zie Deel B hoofdstuk 6); dat maakt de
aalscholver geschikt als indicator voor het optreden van verstoring op de platen. De soort
komt wijdverspreid voor in de Voordelta, foeragerend tot op 30 km uit de kust en rustend
op platen in de Voordelta.

6.2.5 Abiotiek
Metingen en modelschattingen worden gebruikt om de relevante abiotische
omstandigheden in de Voordelta te beschrijven. De gebruikte methoden worden in detail
beschreven in Hoofdstuk 7 van Deel B van deze rapportage.
Er zijn gegevens beschikbaar van medio 2004 tot medio 2013.
De gegevens hebben betrekking op hydrodynamiek (o.a. stroomsnelheid, golfhoogte),
morfologie (diepte), fysisch-chemische parameters (o.a. saliniteit, watertemperatuur) en
meteorologische gegevens. Abiotische factoren (bijv. stroming, doorzicht) kunnen
indirect, via effecten op het voedselaanbod, van belang zijn; dit speelt waarschijnlijk op
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een ruimtelijke schaal waarvoor de metingen en modelschattingen uit dit programma te
weinig resolutie hebben. Directe abiotische effecten hebben naar verwachting vooral te
maken met weersomstandigheden tijdens de broedperiode.

6.2.6 Vergelijkbaarheid meetperiodes
De uitgangssituatie, de T0 vóór het nemen van de natuurcompensatiemaatregelen, is
onderzocht in de periode 2004-2007. Voor de verschillende onderdelen is in
verschillende jaren onderzoek verricht. Monitoring van sterns is uitgevoerd in de zomers
van 2005 en 2006. Monitoring van menselijke activiteiten, van belang voor de sterns, is
uitgevoerd in 2005. Ondersteunende abiotische gegevens zijn in detail beschikbaar vanaf
half 2004.
Voor de vergelijking van de periode vóór en na het instellen van het
bodembeschermingsgebied is het van belang dat de meteorologische omstandigheden
die van invloed kunnen zijn op de ecologie van de Voordelta in de T0 jaren niet sterk
afwijken van de omstandigheden in de jaren 2009-2013. Voor sterns is vooral het weer
tijdens de broedperiode (mei-juni) van belang. In 2010 en 2013 was deze periode relatief
koud (gemiddelde dagtemperatuur respectievelijk 9,7 en 9,2 ºC) in vergelijking met de
andere jaren uit de meetperiode (10,9-13,0 ºC).
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6.3 Resultaten

6.3.1 Verspreiding van grote stern en visdief in de Voordelta
Het aantal vogeldagen is een maat voor het gebruik van de Voordelta door grote stern en
visdief. Het aantal vogeldagen is berekend voor de maanden mei t/m juli, omdat die
maanden de belangrijkste periode van het broedseizoen omvatten, nl. vanaf de eifase tot
het moment dat de jongen uitvliegen. Gegevens over de aalscholver zijn toegevoegd als
referentie.
Voor de grote stern en visdief ligt het aantal vogeldagen in de T1 in dezelfde orde van
grootte als in de T0 (Figuur 6.2), met grote variatie tussen jaren. Bij een meer
gedetailleerde beschouwing van de verschillende deelgebieden in de Voordelta valt op
dat vooral de grote stern in de periode 2010-2012 een toename in het aantal vogeldagen
in het gebied bij de Maasvlakte laat zien (Figuur 6.3), mogelijk omdat dat gebied
aantrekkelijker is geworden als foerageergebied. De tijdreeks is echter te kort om de
trend statistisch te toetsen. Het aantal vogeldagen voor de visdief is in 2011 en 2012
lager dan in 2009 en 2010.

Figuur 6.2 Aantal vogeldagen per jaar voor de maanden mei-juni-juli van vogels in de totale Voordelta
voor de kust van Schouwen tot aan de Nieuwe Waterweg met een onderscheid tussen vogels
rustend op platen en actief in de nauwe kustzone (kustzone) en in de rest van de Voordelta
(open zee)
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Figuur 6.3 Aantal vogeldagen per jaar voor de maanden mei-juni-juli op het open water in de Voordelta.
Het gebied ‘open zee’ is het water voor de kust van Walcheren dat in de T0 niet gemonitord is
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6.3.1.1 Gebiedsgebruik grote stern
Tijdens het zomerhalfjaar wanneer sterns in de Voordelta aanwezig zijn, zijn de aantallen
en het gebiedsgebruik binnen de Voordelta vastgelegd. Speciale aandacht wordt besteed
aan de aantallen rustend op platen vanwege de mogelijke verstoring door plaatbezoek in
de ingestelde rustgebieden. In de verspreidingskaarten worden daarom vogels
geassocieerd aan de platen apart onderscheiden. Onder “platen” zijn zowel vogels
rustend op de platen als vogels foeragerend in de waterlijn of de ondieptes bij platen
geteld. De kustgeassocieerde vogels hebben hier in de meeste gevallen betrekking op
vogels die in de waterlijn van de kust of voor de Haringvlietsluizen foerageren. Een
cumulatief verspreidingspatroon in de T0 en per jaar in de periode 2009-2013 is voor
beide soorten weergegeven in Figuur 6.4.
Het merendeel van de grote concentraties van de grote stern betreft sterns die op platen
rusten. Tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 in 2009 werden de opgespoten
zandlichamen van de Tweede Maasvlakte door grote sterns gebruikt. In 2010 is dit niet
meer waargenomen, vermoedelijk door de toename in menselijke activiteit op de Tweede
Maasvlakte. De andere gebruikte platen liggen in de rustgebieden Bollen van de Ooster
en Hinderplaat, en daarnaast gaat het om de Verklikkerplaat en platen bij de Banjaard en
voor de Kop van Schouwen. In dit laatste gebied gaat het zowel om concentraties vogels
die op platen rusten, als om concentraties foeragerende vogels. Dit beeld komt overeen
met de nulmeting. Grote sterns worden verspreid door de Voordelta waargenomen.
Per telling varieerden de aantallen grote sterns in de Voordelta tussen 0 en bijna 2.500
vogels. Het merendeel van de vogels werd geteld buiten de ingestelde rustgebieden
(Figuur 6.5). Aantalspieken waarbij grote aantallen op de platen werden geteld komen
vroeg in het seizoen (april/begin mei) voor door grote aantallen verzamelende
broedvogels en doortrekkende vogels, in juli door ouders met uitgevlogen jongen en
september door grote aantallen doortrekkers.
De tellingen voor verschillende deelgebieden in de Voordelta laten geen grote verschillen
in aantallen zien tussen T0 en T1 binnen de rustgebieden en evenmin buiten de
rustgebieden (Figuur 6.6). Op de Verklikkerplaat is binnen de begrenzing van het
rustgebied het aantal grote sterns in de T1 in het algemeen hoger dan in de T0, maar
verschillen zijn niet significant. Deze toename hangt waarschijnlijk samen met
verschuivingen van de broedkolonies en verandering in plaatareaal.
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Figuur 6.4 Cumulatieve verspreiding van grote stern in april-september van de T0 (2005 en 2006) en de T1

(2009-2013), met onderscheid tussen vliegend/foeragerend (blauw), rustend op platen (geel)
en schip-geassocieerd (rood)

Figuur 6.5 Verdeling van rustende grote sterns binnen en buiten de begrenzing van de rustgebieden in de
Voordelta per telling in 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 en 2012. Noot: in 2005 en 2006 hadden
de rustgebieden nog geen beschermde status
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Figuur 6.6 Box-plots van het getelde aantal rustende grote sterns in verschillende deelgebieden tijdens de
T0 (2005 – 2006) en T1 (2009 – 2012). Deelgebieden aan de kust van Walcheren werden in de
T0 niet geteld

6.3.1.2 Gebiedsgebruik Visdief
Evenals voor de grote stern, is voor de visdief tijdens het zomerhalfjaar het aantal en het
gebiedsgebruik binnen de Voordelta vastgelegd, met speciale aandacht voor de
aantallen rustend op platen. Een cumulatief verspreidingspatroon in de T0 en per jaar in
de periode 2009-2013 is voor beide soorten weergegeven in Figuur 6.7.
Het merendeel van de visdiefjes wordt rustend op de Slikken van Voorne, in het
Hinderplaat gebied en rond het Verklikkerstrand geteld, samenhangend met de gunstige
foerageeromstandigheden bij die gebieden. In tegenstelling tot de grote stern, die over
grote afstanden in de Voordelta en het kustgebied foerageert, foerageert de visdief vooral
bij de monding van het Haringvliet, het kustgebied bij Maasvlakte 2 en de
stormvloedkering in de Oosterschelde. Ook werd bij deze soort vastgesteld dat de vogels
profiteerden van de zandhoppers. In de troebele wolken achter deze schepen werd soms
door tientallen vogels gefoerageerd. Foeragerende visdiefjes zijn voornamelijk dichter bij
de kust waargenomen, een gebied met troebeler water dan verder buitengaats.
De tellingen voor verschillende deelgebieden in de Voordelta laten geen grote verschillen
in aantallen zien tussen T0 en  T1, binnen noch buiten de rustgebieden (Figuur 6.8).
Evenals voor de grote stern, is op de Verklikkerplaat binnen de begrenzing van het
rustgebied het aantal visdiefjes in de T1 toegenomen, maar het verschil is niet significant.
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Figuur 6.7 Cumulatieve verspreiding van visdief in april-september van de T0 (2005 en 2006) en de T1

(2009-2013), met onderscheid tussen vliegend/foeragerend (blauw), rustend op platen (geel)
en schip-geassocieerd (rood)

Figuur 6.8 Verdeling van rustende visdiefjes binnen en buiten de begrenzing van de rustgebieden in de
Voordelta per telling in 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 en 2012. Noot: in 2005 en 2006 hadden
de rustgebieden nog geen beschermde status
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Figuur 6.9 Box-plots van het getelde aantal rustende visdiefjes in verschillende deelgebieden tijdens de T0

(2005 – 2006) en T1 (2009 – 2012). Deelgebieden aan de kust van Walcheren werden in de T0

niet geteld

Voor de verschillende rustgebieden zijn alleen voor de T1 goede gegevens over het
rustgedrag in de rustgebieden en andere deelgebieden beschikbaar. Per telling
varieerden de aantallen tussen 0 en bijna 500 vogels verspreid over de verschillende
rustgebieden in de Voordelta, maar voornamelijk buiten de ingestelde rustgebieden.
Er zijn in een aantal deelgebieden veranderingen in het aantal visdiefjes. De aantallen
zijn in de T1 toegenomen binnen de grens van het rustgebied van de Verklikkerplaat en
de Bollen van het Nieuw Zand (Figuur 6.9). Hier zijn de aantallen rustende sterns sterk
toegenomen. Een veranderd plaatareaal ligt mogelijk ten grondslag aan deze
verschuiving.

6.3.1.3 GPS onderzoek grote stern

Foerageertochten
In 2012 en in 2013 is bij een aantal grote sterns met kuikens, afkomstig uit de
Scheelhoek kolonie in het Haringvliet, een GPS logger aangebracht. Dit bood de
mogelijkheid om de duur en de gevolgde route van foerageertochten vast te leggen. Van
6 van de 10 vogels die in 2012 met een GPS logger waren uitgerust, zijn bruikbare
gegevens over foerageertochten vastgelegd. In totaal zijn 34 foerageertochten van deze
6 vogels vastgelegd, waarvan 15 tochten compleet waren, van vertrek uit de
broedkolonie tot terugkeer in de kolonie. In 2013 zijn zeven adulte vogels met een GPS
logger uitgerust. Hiervan heeft uiteindelijk 1 vogel een jong gevoed, deze stern heeft 10
complete tochten gemaakt. In totaal zijn 33 foerageertochten vastgelegd, waarvan 12
compleet waren. Van de grote stern met kuiken zijn 10 van de 15 geregistreerde tochten
compleet vastgelegd.
Een belangrijk deel van de foerageertochten werd tot ruim buiten de grenzen van het
Natura 2000-gebied Voordelta afgelegd (Figuur 6.10).
De foerageertochten werden afgelegd tot op een afstand van ruim 30 km van de kolonie.
De maximale triplengte was meer dan 100 km, gemiddeld over 2012 en 2013 was de
triplengte ruim 40 km.
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Figuur 6.10 Kaart met alle vastgelegde GPS-posities van grote sterns in 2012 (boven) en 2013 (onder)
samen met de cumulatieve verspreiding van grote sterns vastgesteld tijdens de
vliegtuigtellingen in mei-juni van die jaren. Elke individuele stern heeft een eigen lijnkleur. 2012:
34 tochten; 2013: 15 tochten
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Tabel 6.1 Triplengte, tripduur en maximale afstand buiten de kolonie van alleen de complete en van alle
tochten samen van kuikenvoerende grote sterns op de Scheelhoek in 2012 en 2013.

2012 (n = 6)

Complete tochten (n = 15)* Alle tochten (n = 34)*

Gemiddelde triplengte 25,9 ± 13,9 km (8,8 – 52,0) 35,6 ± 24,1 km (7,6 – 92,5)

Maximale afstand uit kolonie 11,0 ± 5,6 km (4 – 21,5) 15,5 ± 9,9 km (3,6 – 35,4)

Gemiddelde tripduur 68 ± 53,3 min. (20 – 210) 87 ± 75,4 min. (10 – 240)

Buiten grenzen N2000** 0% 21%

Buiten grenzen BBG*** 27% 38%

2013 (n = 1)

Complete tochten (n = 10)* Alle tochten (n = 15)*

Gemiddelde triplengte 67,3 ± 22,4 km (25,6 – 92,9) 75,2 ± 30,6 km (25,6 – 140,6)

Maximale afstand uit kolonie 32,3 ± 10,5 km (12,4 – 42,8) 33,3 ± 10,8 km (12,4 – 51,0)

Gemiddelde tripduur 130 ± 60,7 min. (36 – 256) 146 ± 87,3 min. (26 – 314)

Buiten grenzen N2000** 90% 87%

Buiten grenzen BBG*** 90% 87%

* gem. ± sd (min – max), ** N2000 = Natura 2000-, *** BBG = Bodembeschermingsgebied

Van 4 foerageertochten in 2012 en van 2 tochten in 2013 die met GPS vastgelegd waren,
is ook waargenomen welke prooi de grote sterns naar de kolonie aanvoerden. In 2012
was dat haring, in 2013 zandspiering. Helaas zijn de aantallen te klein om hier verdere
conclusies aan te verbinden.
Voor de 6 grote sterns met kuikens waarvan in 2012 de foerageertochten zijn vastgelegd,
is gekeken naar lengte en duur van de foerageertrips. Meer dan 80% van de trips van
sterns met jongen in de vroege kuikenfase was korter dan 40 km. Voor sterns met jongen
in de late kuikenfase was minder dan 40% nog korter dan 40 km, en bijna 40% van de
trips 40-60 km lang, met daarnaast trips tot 100 km lang.
De foerageerlocaties die zijn vastgelegd liggen deels binnen de Voordelta, zoals bij de
Verklikkerplaat, de Bollen van de Ooster en de Hinderplaat en bij de Slikken van Voorne
en Maasvlakte 2. Een behoorlijk deel van de locaties ligt ook ver buiten het Natura 2000-
gebied, bij de Zandmotor of verder buitengaats (Figuur 6.11).
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Figuur 6.11  Foerageerlocaties van sterns met GPS loggers in 2012 (blauw) en 2013 (rood)

Gebruik rustgebieden
De gegevens van de GPS loggers zijn ook gebruikt om te kijken naar het gebruik van
platen om te rusten tijdens de foerageertochten. In 2012 hebben 5 sterns gedurende
foerageertochten gerust, in 2013 is dit van een stern vastgelegd. De waargenomen
rustlocaties waren platen bij de Hinderplaat, de Verklikkerplaat, het strand van de
Zandmotor, stranden en platen van de Kwade Hoek en in de kolonie.
Uit een berekening van de tijdsbudgetten volgt dat gemiddeld 10% van de tijd van een
foerageertocht is besteed aan rusten.
Van de grote sterns die waren uitgerust met een GPS logger in 2013, maar waarvan het
broedsel mislukte, maakten sommigen verre tochten tot in Noord-Frankrijk en Texel.

6.3.1.4 Gebiedsgebruik juveniele grote sterns
In 2009 t/m 2012 zijn in de maanden juli en augustus tellingen uitgevoerd van aantallen
en herkomst van juveniele grote sterns op platen in de Voordelta. De herkomst kon
worden vastgesteld doordat de jongen in de broedkolonies waren geringd.
In 2009 bleken weinig juvenielen aanwezig in de Voordelta. In de andere jaren waren de
aantallen hoger. De verblijftijd van de ouders met juvenielen in de Voordelta is kort,
hooguit enkele weken, doordat de grote sterns in juli vertrekken naar gebieden buiten de
Voordelta. Er zijn terugmeldingen tot in Schotland en Zuid-Zweden. In het najaar
vertrekken de grote sterns naar Zuid-Europa en West-Afrika. De verste terugmelding is
uit Namibië.

6.3.2 Broedsucces grote stern en visdief
Het broedsucces van grote sterns en visdief is onderzocht door in de kolonies gegevens
te verzamelen over legselgrootte, uitkomst- en uitvliegsucces. Ook de conditie van de
kuikens en de adulte vogels wordt bestudeerd. Het broedsucces en de conditie kan
worden beïnvloed door het voedselaanbod en de voedselkwaliteit, maar ook door andere
factoren zoals predatie, het beheer van de kolonies en klimatologische omstandigheden.
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Grote sterns zijn vanaf 2009 tot en met 2013 gevolgd in kolonies in de Grevelingen
(Markenje; in 2011, 2012 en 2013) en het Haringvliet (Scheelhoek; in 2009, 2010, 2012
en 2013) (Figuur 6.1). Het broedsucces varieerde tussen de verschillende jaren en lag
tussen de 0,30 en 0,85 jongen per paar (gemiddeld 0,55). In vergelijking met
broedsucces in de kolonie in Zeebrugge in 1997-2008 (gemiddeld 0,2) was dit vrij hoog.
Predatie van eieren of kuikens en verloren gaan van eieren of kuikens door slechte
weersomstandigheden waren de belangrijkste oorzaken van verminderd broedsucces
(zie Deel B Hoofdstuk 5 voor details).

Visdiefjes zijn vanaf 2009 tot en met 2013 gevolgd in meerdere kolonies in de
Grevelingen (Markenje), het Haringvliet (Scheelhoek, Slijkplaat), de Vogelvallei en het
visdiefeiland in de Slufter (Figuur 6.1). Het broedsucces varieerde sterk tussen de
verschillende jaren en kolonies en lag tussen de 0,0 en 1,2 jongen per paar (gemiddeld
0,36). In vergelijking met het broedsucces in de kolonie in Zeebrugge in 1997-2012
(gemiddeld 1,0) was het broedsucces vrij laag. Predatie van eieren en kuikens en het
wegspoelen van nesten (in de Scheelhoek) waren de belangrijkste oorzaken van
verminderd broedsucces (zie Deel B Hoofdstuk 5 voor details).

Er is een vergelijking gemaakt van het broedsucces in de verschillende broedkolonies
van grote stern en visdief in de ZW Delta. Deze gegevens zijn verzameld in het kader
van het MWTL monitoringprogramma van RWS en door terreinbeheerders en geven een
globaal semi-kwantitatief beeld. Uit die waarnemingen blijkt dat er grote jaarlijkse variatie
in broedsucces is, waarbij er enige gelijkenis is in de patronen van goede en slechte
jaren in verschillende kolonies, wat er op wijst dat, naast lokale factoren in de
broedkolonies zelf ook grootschalige patronen (weersomstandigheden, voedselaanbod)
een rol spelen in het functioneren van de broedkolonies in het Deltagebied (zie Deel B
hoofdstuk 5 voor details).

6.3.3 Dieet grote stern en visdief

Grote stern
Het voedselaanbod en de voedselkwaliteit kan één van de factoren zijn die het
broedsucces en de conditie van sternenkuikens beïnvloeden, en op langere termijn het
succes van de broedkolonies. Bij aanvang van het onderzoek bestond er weinig
specifieke kennis over de voedselsamenstelling en het foerageergedrag van grote stern
en visdief in het noordelijk Deltagebied (Meininger et al. 2000).

Het dieet van volwassen grote stern is onderzocht door faeces te analyseren in de
broedkolonies Markenje en Scheelhoek. Uit die gegevens blijkt het dieet van volwassen
grote stern sterk te kunnen variëren. Het grootste aandeel in het voedsel werd gevormd
door haringachtigen (haring, sprot) en zandspiering. Polychaeten (Nereis spp.) maakte in
de meeste jaren 0-20% van het dieet uit, met uitzondering van 2010 in de Scheelhoek
kolonie. Kreeftachtigen worden slechts in geringe mate in het dieet aangetroffen.
Ondanks het feit dat haringachtigen vaak een groot deel van het adulte dieet uitmaken is
het energetische belang van haringachtigen relatief beperkt ten opzichte van de bijdrage
door zandspiering (Figuur 6.12). In de meeste jaren werd 70 tot 85% van het
energiebudget van adulte vogels uit zandspiering gehaald tegenover 5 tot 20% uit
haringachtigen. Dit is een gevolg van het feit dat de adulten relatief kleine haringachtigen
(2-7 cm) eten in vergelijking met zandspiering (10-14 cm).
Er zijn significante verschillen tussen jaren en tussen kolonies in de lengte van
haringachtigen en zandspiering die door de grote sterns gegeten worden. Vooral voor
haringachtigen zijn de verschillen tussen jaren groot.
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Uit waarnemingen in de broedkolonies blijkt dat het overgrote deel van de prooien die
worden aangevoerd als voedsel voor de kuikens van grote sterns, bestaat uit
haringachtigen (haring en sprot) (Figuur 6.13), terwijl zandspiering 10-40% van het dieet
vormt. Er zijn significante verschillen tussen jaren in de samenstelling van het dieet, maar
niet tussen kolonies. De lengte van prooien die worden aangevoerd (en daarmee de
energie-inhoud) verschilt significant tussen jaren en kolonies.
Voor de kuikens van grote stern zijn haringachtigen de belangrijkste energiebron. In de
eerste twee levensweken speelt zandspiering soms een belangrijke rol. In de eerste twee
levensweken kan de bijdrage van zandspiering 50-80% van de totale energie-aanvoer
zijn. Naarmate de kuikens ouder worden, worden grotere prooien aangevoerd en neemt
het belang van haringachtigen in de totale energie-aanvoer toe en die van zandspiering
af.

Figuur 6.12 Procentuele soortsamenstelling op basis van gewicht (links) en energetische samenstelling
(rechts) van het dieet van adulte grote sterns. Dit is gebaseerd op het totale aantal otolieten
van vissoorten, het aantal kaken van Nereis-wormen en het aantal te onderscheiden restanten
(b.v. scharen van krab, kieuwen en pantser van garnaal) van Crustacea in de Scheelhoek en
Markenje (2009-2013) op basis van faecesanalyse

Figuur 6.13 Procentuele soortsamenstelling op basis van gewicht (links) en energetische samenstelling
(rechts) van het dieet van kuikens van de grote stern op de Scheelhoek en Markenje in de
periode 2009-2013
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Door middel van een bio-energetisch model is in meer detail gekeken naar de relaties
tussen voedselaanvoer en groei van kuikens van de grote stern. Op basis van de
waarnemingen in de broedkolonies is gekeken naar de samenhang tussen
voedselaanvoer, bepaald door het soort en de afmeting van prooien en de
aanvoersnelheid, en de energiebehoefte van de kuikens die toeneemt met de leeftijd. De
afmeting van de prooi bepaalt wat de energie-inhoud is, maar er is een grens aan de
afmeting van de vis die door de kuikens gegeten kan worden. Uit de modelberekeningen
volgt dat er knelpunten kunnen ontstaan, doordat de omvang van de prooi die de kuikens
kunnen verwerken een beperking oplegt aan de prooikeuze. Afhankelijk van de
aanwezigheid van zandspiering en haringachtigen in de Voordelta, kan er een mismatch
ontstaan tussen het voedselaanbod en de voedselbehoefte van de kuikens.

Met een pelagisch net zijn een aantal malen in 2011-2013 bemonsteringen uitgevoerd
van pelagische vis in het bovenste deel van de waterkolom, op locaties waar grote sterns
aan het foerageren waren. Die bemonsteringen geven een kwalitatief beeld van de
pelagische vis op die locaties.
De lengteverdeling van de vis in de bemonsteringen is vergeleken met de lengteverdeling
in het dieet van de volwassen grote sterns en in het dieet van kuikens. In alle jaren was
de lengte van haringachtigen in het dieet van de volwassen grote sterns kleiner dan de
lengte in het dieet van de kuikens. De lengte van de haringachtigen die met het pelagisch
net zijn gevangen, was ook kleiner dan die in het kuikendieet. De lengte van
haringachtigen die gevangen zijn met de garnalenkor in de visbemonsteringen (zie
Hoofdstuk 4) was ook groter dan die in de bemonsteringen met het pelagisch net, maar
kleiner dan in het kuikendieet.
Voor zandspiering was er in alle jaren met uitzondering van 2013 geen verschil in
lengteverdeling tussen het dieet van de kuikens en het dieet van de volwassen grote
sterns. In 2011 en 2012 kwamen de lengtes uit de pelagische bemonstering goed
overeen met de lengtes uit dat dieet, in 2013 waren de bemonsterde zandspieringen
kleiner dan die in het dieet. In de bemonsteringen met de garnalenkor zijn de lengtes
groter dan in de pelagische bemonstering.

Visdief
Er is geen onderzoek verricht aan het dieet van volwassen visdiefjes. Waarnemingen in
de broedkolonie Scheelhoek laten zien dat het dieet van kuikens van de visdief sterk kan
verschillen tussen jaren (Figuur 6.14). In sommige jaren vormt haring/sprot meer dan de
helft van het dieet (2011, 2012, 2013), in andere jaren is het aandeel zoetwatervis meer
dan 2/3 (2009, 2010).

6.3.4 Relatie tussen voedselaanbod en broedsucces
Er is een significante positieve correlatie tussen de totale energie-aanvoer naar een
kolonie (som van aanvoer via zandspiering en haring) en het broedsucces (p<0,001) en
het uitvliegsucces (p<0,05) van grote stern (Figuur 6.15). Een analyse van de relatie
tussen kuikencondities enerzijds en voedselaanvoer en weersomstandigheden
anderzijds, laat zien dat kuikenconditie positief gecorreleerd is met de totale energie-
aanvoer per dag en negatief met de windsnelheid in de 3 voorafgaande dagen. Het uit
het statistische model berekende negatieve effect van wind op de uiteindelijke conditie
van de kuikens was in de jaren 2009-2013 gering.

Voor visdief is een toename van het uitvliegsucces (gemiddeld per kolonie)
waargenomen bij een hoger aandeel van haringachtigen in het dieet. Het aantal
waarnemingen is echter gering en het verband is niet statistisch significant.
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Figuur 6.14 Procentuele dieet-samenstelling van kuikens van de visdief in het Deltagebied in de periode
2009-2013

Figuur 6.15 Het broedsucces en het uitvliegsucces van kuikens van de grote stern in relatie tot de totale
energie-aanvoer via haringachtigen en zandspieringen op de broedkolonies Scheelhoek en
Markenje. Data zijn het gemiddelde per jaar en per broedpaar.

% Haring/Sprot
% Andere zoutwatervis
% Zoetwatervis
% Invertebraten

R² = 0,933

R² = 0,7099

0

10

20

30

40

50

60

70

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 50 100 150

U
itv

lie
gs

uc
ce

s
(%

ku
ik

en
su

itg
ev

lo
ge

n)

Br
oe

ds
uc

ce
s(

n
ku

ik
en

s/
pa

ar
)

Σ Gemiddelde E-inhoud H & ZS

Broedsucces

Uitvliegsucces



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 147 van 209

6.3.5 Verstoring grote stern en visdief
De verstoringsintensiteit in de rustgebieden voor sterns in de Voordelta is geschat door
waarnemingen van menselijke activiteiten te combineren met een verstoringsindex die
een maat is voor de relatieve gevoeligheid van vogels voor die verschillende activiteiten
(Krijgsveld et al. 2008). De zo berekende verstoringsimpact geeft de cumulatieve kans op
een verstoring weer over het gehele zomerhalfjaar april-september, gewogen voor de
gevoeligheid van grote stern en visdief voor de verschillende activiteiten (zie Deel B
Hoofdstuk 8 voor details). De verstoringsindex is berekend voor de rustgebieden
Hinderplaat en Bollen van de Ooster (Figuur 6.16).
Hinderplaat is in het voor sterns relevante seizoen niet volledig rustig. In de delen die het
dichtst bij de kust liggen (de noordkant nabij de Slufter en de oostkant nabij Rockanje) is
de verstoringsintensiteit hoger dan in verder van de kust gelegen, en niet als rustgebied
aangewezen, diepere delen van de Voordelta (Figuur 6.17). Oorzaak van verstoring zijn
naast surfers de jetski’s die vanaf Rockanje een uitstapje maken naar Maasvlakte 2,
waarbij de laatste groep het meest verstorend lijkt.
Voor het rustgebied Hinderplaat was de totale verstoringsimpact in de T1 lager dan in de
T0, waarbij aangetekend moet worden dat de T0 is gebaseerd op één jaar waarnemingen.
In de T0 werden regelmatig kitesurfers waargenomen in het noordelijk deel van de
Hinderplaat. In 2010 en 2011 was het Slufterstrand afgesloten, maar ook in de jaren
2009, 2012 en 2013 toen er wel surfers aanwezig waren hielden zij zich doorgaans aan
de toegangsbeperking en kwamen nauwelijks in het rustgebied Hinderplaat. Plaatbezoek
nam toe van 2009 tot 2011, maar werd minder vaak waargenomen in 2012 en 2013. In
2012 was alleen het zuidelijke deel van rustgebied Hinderplaat echt rustig. Visdiefjes, en
in mindere mate grote sterns gebruikten in 2012 het zuidoostelijke deel van Hinderplaat
om te rusten. Dit is een rustig deel waar de platen hoog en lang droog liggen. Daarnaast
rustten kleinere aantallen grote sterns ook op het oostelijke deel van Hinderplaat. Directe
verstoring van sterns is in 2012 niet waargenomen tijdens een continu waarneming
gericht op verstoring.
Verstoring in het rustgebied Bollen van de Ooster is het meest intensief in het deel dicht
bij de kust. Dit wordt veroorzaakt door surfers die vanaf Vissershoek naar de noordpunt
van Bollen van de Ooster surfen, en door surfers vanaf de Brouwersdam. Het rustigste
deel van Bollen van de Ooster is het zuidwestelijke deel, waar in 2012 rustende grote
sterns zijn waargenomen, evenals op de hooggelegen delen van de Bollen van de
Ooster. Zowel grote stern als visdief rusten ook op de noordelijke punt van Bollen van de
Ooster waar relatief vaak surfers aanwezig waren. De verstoringsindex voor de Bollen
van de Ooster varieert sterk tussen jaren en was het hoogst in 2011. Vooral windsurfers,
kitesurfers, en het daarmee samenhangende plaatbezoek dragen hier aan bij. De laatste
jaren bevinden surfers zich vrijwel uitsluitend op de noordelijke punt van de Bollen van de
Ooster. Aanwezige zeiljachten en kano’s nabij Bollen van de Ooster verstoorden niet
zichtbaar vogels en/of zeehonden. Jetski’s met een hoge verstoringsindex varen soms
door het rustgebied en sporadisch varen kleine motorbootjes naar de platen.
Plaatbezoek komt voor in alle rustgebieden en vormt meer dan de helft van de
overtredingen die door handhavers zijn geconstateerd (zie Deel B Hoofdstuk 8 voor
details).
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Figuur 6.16 Potentiële verstoringsimpact in rustgebieden Hinderplaat (links) en Bollen van de Ooster
(rechts) in het zomerhalfjaar van T0 en T1

Figuur 6.17 Waargenomen plaatbezoek in 2009-2013 in het zomerhalfjaar april–september

De resultaten van de vliegtuigtellingen zijn tevens gebruikt om te onderzoeken of er
indicaties zijn van toenemende verstoring van de vogels in de rustgebieden, met als
indicator voor verstoring de aan- en afwezigheid van de aalscholver en grote stern op de
platen.
Op de Hinderplaat werden in de T1 (na instellen van het rustgebied) in 82% van de
tellingen aalscholvers gesignaleerd, in rustgebied Bollen van de Ooster in 80% van de
tellingen. Dit wijst er op dat er weinig verstoring is binnen deze rustgebieden. In
rustgebied Verklikkerplaat werden aalscholvers in 36% van de tellingen gesignaleerd, in
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het rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand in 31%. Ten opzichte van de T0 is in de T1
het percentage tellingen waarin aalscholvers aanwezig waren toegenomen in alle
rustgebieden. Echter, dit was ook het geval voor platen of delen van platen die niet als
rustgebied waren aangewezen. Er was geen significant effect van het instellen van het
rustgebied op het percentage waarnemingen van aanwezigheid van aalscholvers
(ANOVA, p>0,05). Voor het percentage tellingen waarin grote sterns op de platen zijn
waargenomen is het beeld iets minder duidelijk, met voor een aantal platen zowel binnen
als buiten de rustgebieden een toename in de T1 ten opzichte van de T0, en voor een
aantal locaties een lichte afname. Ook hier is geen significant effect van het instellen van
de rustgebieden op het percentage tellingen van aanwezigheid van grote sterns
vastgesteld.
Bij wekelijkse tellingen in 2011 vanaf het strand bij de Verklikkerplaat, waarbij
aanwezigheid van grote sterns en het optreden van verstoring werden gemonitord, kon
geen verband worden vastgesteld tussen aantallen recreanten en aantallen sterns op de
Verklikkerplaat. Wel werd toenemende verstoring van grote sterns vastgesteld bij
toename van het aantal recreanten. De verstoringen zorgden er in het algemeen niet
voor dat de sterns het gebied verlieten. De grote sterns bleven op de plaat ondanks de
verstoring, zelfs terwijl andere (ogenschijnlijk) geschikte platen met minder verstoring
(Middelplaat/Platen voor het Watergat, Bollen van het Nieuw Zand, Bollen van de Ooster)
nabij zijn (zie Deel B Hoofdstuk 5, en Smelter (2012)).

6.4 Discussie

6.4.1 Ontwikkeling in aantallen sterns in de Voordelta
Het aantal sterns en de verdeling over de Voordelta wordt in belangrijke mate bepaald
door de ligging en grootte van de broedkolonies, omdat de sterns in de nabijheid van de
kolonies foerageren. Vogels uit broedkolonies in het noordelijk deel van het Deltagebied
(Maasvlakte, Haringvliet, Grevelingen) foerageren vooral in het noordelijk deel van de
Voordelta. Vogels uit broedkolonies in de Westerschelde en Zeebrugge foerageren
vooral in het zuidelijk deel van de Voordelta. Er zijn verschuivingen opgetreden in het
gebruik van de verschillende kolonies in het Deltagebied met, in de laatste jaren, een
groter aandeel van de broedkolonies in het noordelijk deel van het Deltagebied (zie
Figuur 2.20, 2.22). Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de geschiktheid van de
broedgebieden in de Delta voor sterns die in de Voordelta foerageren marginaal kan zijn,
doordat het onnatuurlijke karakter van sommige plekken (zoals de eilanden in het zoete
Haringvliet) leidt tot een snelle vegetatiesuccessie. Predatie, zowel door ratten als door
roofvogels of grote meeuwen kan een bepalende factor zijn in het uitvliegsucces van de
broedkolonies. De negatieve ervaringen met predatie kunnen mede bepalend zijn voor
de locatiekeuze van kolonies in het daaropvolgende jaar.
Deze veranderingen zijn van belang bij de interpretatie van aantallen vogeldagen en
ruimtelijke verdeling. De variatie in vogeldagen en in aantallen vogels rustend op de
platen, zoals bijvoorbeeld de verschillen in aantallen in het rustgebied Verklikkerplaat
tussen T0 en  T1 kunnen worden verklaard uit het feit dat er geen broedkolonie in
Markenje was in de T0.
Naast deze veranderingen in de broedkolonies, spelen er ook andere factoren.
Veranderingen in het plaatareaal (zie §2.1.4) zijn van invloed op de beschikbaarheid van
potentiële rustlocaties. Weersomstandigheden kunnen daarnaast de
foerageermogelijkheden van sterns beïnvloeden. Er zijn verschillen gevonden in het
aantal op platen rustende grote sterns, bij verschillende windrichtingen. Dit suggereert
dat onder bepaalde weersomstandigheden (o.a. bij NW wind) de
foerageeromstandigheden minder gunstig kunnen zijn en de vogels wegblijven uit de
Voordelta.
Vogeldagen zijn daarom geschikt als globale maat voor het gebruik van de Voordelta
door grote stern en visdief, maar voor een goed begrip van de ontwikkelingen in de
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Voordelta is het van belang de achterliggende ecologische processen in beschouwing te
nemen.
Aantalspieken waarbij hoge aantallen grote sterns op de platen werden geteld vallen
vroeg in het seizoen (april/begin mei) door grote aantallen verzamelende broedvogels en
doortrekkende vogels, in juli door ouders met uitgevlogen jongen en in september door
grote aantallen doortrekkers.
Het aantal vogeldagen van grote stern en visdief vertoont jaarlijkse variatie, maar er is
geen sprake van grote verschillen tussen de T0 en de T1. Het aantal vogeldagen voor de
grote stern is de laatste jaren iets hoger, wat mogelijk samenhangt met de toename in
broedparen in Haringvliet (Scheelhoek) en Grevelingen (Markenje). Voor visdief is het
aantal vogeldagen de laatste jaren juist iets lager, wat waarschijnlijk samenhangt met de
lagere afvoer van het Haringvliet. Visdiefjes profiteren van het spuien van het Haringvliet
omdat door de optredende wervelingen en de plotselinge overgang van zoutgehalte veel
prooien gedesoriënteerd aan de oppervlakte komen. Bij lage afvoeren wordt er minder
gespuid. De aanleg van Maasvlakte 2 en het daarmee gepaard gaande verlies van
potentieel foerageergebied heeft niet geleid tot een afname in aantallen vogeldagen van
grote sterns en visdief in het noordelijk deel van de Voordelta. De kust van Maasvlakte 2
blijkt een aantrekkelijk foerageergebied, wat vermoedelijk wordt veroorzaakt doordat hier
een zachte kustverdediging is gebruikt, in tegenstelling tot de harde kustverdediging
(basaltblokken) die voorheen aanwezig was langs de Maasvlakte.

6.4.2 Relatie met het voedselaanbod
Van grote stern en visdief is bekend dat fluctuaties in het aantal broedparen, de groei van
kuikens of het uiteindelijke broedsucces beïnvloed worden door de het voedselaanbod en
de kwaliteit van het voedsel (Meininger et al. 2000, Stienen 2006, Vanaverbeke et al.
2007, Vanaverbeke et al. 2009, Dänhardt & Becker 2011b). Van grote stern (Stienen,
2006) en visdief (Meininger et al., 2000) is bekend dat de fluctuaties in het aantal
broedparen in Nederland worden bepaald door veranderingen in de aanwezigheid van
een van hun belangrijkste prooisoorten, namelijk haring. In de Waddenzee is gebleken
dat de abundantie van pelagische vissoorten haring en sprot van grote invloed is op het
broedsucces van zowel grote stern als visdief (Stienen 2006, Dänhardt & Becker 2011b).
In Zeebrugge werd een positieve relatie gevonden tussen het percentage haringachtigen
in het dieet van de adulte grote sterns en het uitvliegsucces van hun kuikens
(Vanaverbeke et al. 2009). Dat maakt het broedsucces van sterns tot een goede indicator
voor het aanbod van kleine pelagische vis.
Voor het broedsucces van de grote stern en visdief in kolonies bij de Voordelta blijken
verschillende factoren van belang. Allereerst speelt een aantal zaken in de broedkolonies
zelf, zoals de vegetatie-ontwikkeling in de kolonies en het optreden van predatie die het
broedsucces negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan slecht weer de groei en
overleving van de kuikens nadelig beïnvloeden. Dit wijst op het belang van beheer van
de kolonies, waar door vegetatiebeheer de predatie kan worden verminderd.
Het voedselaanbod in de Voordelta is, zowel kwantitatief als kwalitatief, van grote invloed.
Het voedsel van de grote stern bestaat voornamelijk uit energierijke vis als
haringachtigen en zandspiering. Visdief eet ook veel haringachtigen, maar daarnaast is
ook zoetwatervis belangrijk in het dieet van visdief.
Uit het monitoringonderzoek in dit project komt naar voren dat de groei van kuikens van
grote stern en visdief afhankelijk is van het feit of energierijke vis van de juiste afmeting
met een voldoende frequentie kan worden aangevoerd door de ouders. Of die aanvoer
mogelijk is, hangt sterk af van de omstandigheden in de Voordelta, nl. of pelagische vis
als haring, sprot en zandspiering van de juiste lengte aanwezig is op foerageerlocaties.
Voor de kuikens van grote stern is zandspiering een belangrijke voedselbron in de eerste
weken. Daarna vormen haringachtigen een steeds belangrijker bestanddeel van het
dieet. Er is een positief verband gevonden tussen de totale energie-aanvoer naar de
broedkolonies en het broedsucces. Dit onderschrijft het belang van zowel het
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kwantitatieve aanbod van prooien als de kwaliteit van de prooien. Voor de visdief werd
wel een verbetering van het broedsucces waargenomen bij een toenemend aandeel
haringachtigen in het dieet, maar dit verband was niet significant door het lage aantal
waarnemingen. Een positief verband tussen haring en sprot recruitment en dichtheden
en het broedsucces van visdiefjes is vastgesteld in de Waddenzee (Dänhardt & Becker
2011b).
Voor volwassen grote stern vormen niet haringachtigen maar zandspiering de
belangrijkste energiebron. Zandspiering is het stapelvoedsel voor volwassen grote stern
en levert meer dan 70% van de energiebehoefte van de grote sterns.
Grote sterns kunnen tot op tientallen kilometers van de broedkolonie foerageren. Ze
foerageren dan ook in belangrijke mate buiten het Natura 2000-gebied Voordelta.

6.4.3 Relatie met verstoring
Uit de lucht- en landwaarnemingen en de resultaten van het onderzoek met GPS loggers
komt naar voren dat de platen in de rustgebieden, maar ook andere platen in de
Voordelta, gebruikt worden door de sterns om te rusten tijdens foerageertochten. Slechts
een klein deel van de op platen rustende grote sterns en visdiefjes wordt echter
waargenomen binnen de grenzen van de rustgebieden.
Uit de monitoring van menselijke activiteiten in de Voordelta komt duidelijk naar voren dat
de meest intensieve verstoring optreedt dicht bij de kust, vooral de kusten van Voorne,
Goeree en bij de Brouwersdam, gerelateerd aan verschillende vormen van recreatie. De
rustgebieden Hinderplaat en Bollen van de Ooster liggen dicht bij deze gebieden. Het is
duidelijk dat de rustgebieden niet vrij zijn van verstoring. Plaatbezoek wordt regelmatig
waargenomen, en ook activiteiten als kitesurfen komen voor bij of in de rustgebieden.
In welke mate de waargenomen menselijke activiteit in de rustgebieden ook
daadwerkelijk verstorend is voor de sterns, is onduidelijk. In onderzoek van directe
verstoring van grote sterns door recreatie bij de Verklikkerplaat werd wel verstoring
waargenomen, maar was er geen sprake van dat grote sterns het gebied verlieten en
uitweken naar andere platen met minder verstoring. Het instellen van de rustgebieden
heeft geen aantoonbaar effect gehad op de aantallen grote sterns en visdiefjes binnen
die gebieden, of op de aanwezigheid van de grote stern op platen in de Voordelta.
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat grote sterns met juvenielen, na het
uitvliegen, korte tijd gebruik maken van de Voordelta (tot medio juli) en in die tijd ook
daadwerkelijk gebruik maken van de platen. Na enkele weken vertrekken de grote sterns
naar andere foerageergebieden. Eerder, in mei en juni, zijn het vooral niet-broedende
grote sterns die de platen gebruiken.

6.4.4 Omgevingsfactoren in samenhang
Het instellen van het bodembeschermingsgebied en het uitsluiten van boomkorvisserij
>260 pk is niet van invloed op pelagische vis als haring en sprot, omdat deze soorten
nauwelijks gevangen worden door boomkorvissers. Het vistuig dat gebruikt is in het vis-
onderzoek is niet geschikt om deze soorten kwantitatief te bemonsteren, zodat het effect
van het instellen van het bodembeschermingsgebied op deze soorten ook niet gemeten
kon worden (zie Deel B Hoofdstuk 4). Zandspiering, een belangrijke prooi voor grote
stern, is kwantitatief bemonsterd in de bemonstering van bodemdieren met de
bodemschaaf. Gegevens voor de T0 ontbreken, zodat ook voor zandspiering het effect
van het instellen van het bodembeschermingsgebied niet kan worden vastgesteld. Wel is
in een nadere analyse een negatief verband gevonden tussen zandspiering dichtheden
en de intensiteit van boomkorvisserij en garnalenvisserij. Indien hier echt sprake is van
een negatieve causale relatie, zou dat kunnen betekenen dat er mogelijk ook effecten
zijn op het voedselaanbod voor grote sterns. Daarbij is het overigens nog onzeker of
visserij effecten heeft op de lengteklasse van zandspiering die voor grote sterns van
belang is. Negatieve effecten van zandspieringvisserij op het voedselaanbod van
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visetende vogels zijn in de Noordzee vastgesteld (Furness & Tasker 2000, Frederiksen et
al. 2005).
Belangrijk voor foeragerende sterns is de beschikbaarheid van het juiste voedsel op de
juiste plek, op het juiste moment. Een factor daarbij is de aanwezigheid van jonge
haringachtigen en van zandspiering in de Voordelta. Zeewatertemperaturen zijn mogelijk
van invloed op de reproductie en de groei van haring en zandspiering (Van Deurs et al.
2009) en op de verdeling in de waterkolom. Belangrijker nog dan de algemene
dichtheden van prooien in de foerageergebieden van sterns, is de beschikbaarheid van
voldoende prooien in de bovenste waterlaag waar sterns foerageren (Dänhardt & Becker
2011a).
Zandspiering is belangrijk stapelvoedsel voor volwassen grote sterns. Voor de kuikens
van grote stern vormt zandspiering een belangrijke aanvullende energiebron, vooral in de
eerste weken. Het aanbod van zandspiering is daarom voor grote stern van belang.
Omdat uit het huidige onderzoek niet met zekerheid vastgesteld kan worden dat er een
effect is van bodemberoerende visserij op zandspiering (zie ook Hoofdstuk 4) is het niet
mogelijk uitspraken te doen over de mogelijke bijdrage van het instellen van het
bodembeschermingsgebied aan het voedselaanbod voor grote stern (MEP vraag 3b, 4b).
De resultaten van het monitoringonderzoek laten zien dat er geen negatieve
veranderingen in aantallen sterns en in het gebiedsgebruik door sterns van de Voordelta
zijn, die te relateren zijn aan de aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2. Voorzover er
veranderingen zijn, hangen deze samen met ontwikkelingen in de broedkolonies en met
veranderingen in plaatarealen. De nieuwe kustlijn van Maasvlakte 2 lijkt eerder een
aantrekkelijk foerageergebied voor grote stern en visdief (MEP vraag 3b, 4b).
Het instellen van de rustgebieden heeft niet geleid tot een meetbare toename van de
aantallen sterns in deze gebieden (MEP vraag 3c, 4c). De rustgebieden blijken niet vrij
van verstoring, maar anderzijds zijn er geen aanwijzingen dat verstoring op de platen van
invloed is op het gebruik van de platen door de vogels. Andere factoren blijken ook van
belang om het gebruik van de platen te kunnen duiden. Allereerst is dat het aantal
broedparen dat zich vestigt en de verdeling over het Deltagebied. Daarnaast spelen
veranderingen in morfologie en omvang van de platen een rol. Een aanzienlijk deel van
de sterns die in de Voordelta worden waargenomen bevindt zich buiten de rustgebieden,
op platen die blijkbaar voldoende geschikt zijn om gebruikt te worden. Het uiteindelijke
doel van de rustgebieden was, om voldoende rust te bieden voor grote sterns en
visdiefjes om te rusten en om de platen te gebruiken om te foerageren op zee. Het
belang van de rustgebieden en andere platen in de Voordelta blijkt beperkt omdat de
volwassen vogels met hun jongen na het uitvliegen slechts korte tijd in de Voordelta
verblijven. Wel worden de platen veelvuldig gebruikt door niet-broedende vogels.

6.5 Conclusies
• De aantallen en ruimtelijke verdeling van grote stern en visdief vertonen verschillen

tussen jaren maar geen duidelijke verandering na aanleg van Maasvlakte 2;
• De verschillen tussen jaren in aantallen en verdeling in de Voordelta hangen samen

met veranderingen in aantallen broedende vogels in de verschillende broedkolonies
in het Deltagebied, en met veranderingen in het plaatareaal onder invloed van
morfologische veranderingen;

• Het voedselaanbod, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, is van groot belang voor het
broedsucces;

• Zandspiering is belangrijk als stapelvoedsel voor volwassen grote sterns, en als
energiebron voor jonge kuikens van grote stern; haringachtigen zijn de belangrijkste
energiebron in het dieet van kuikens van grote stern en visdief;

• Er zijn geen aanwijzingen dat het instellen van de rustgebieden van invloed is
geweest op het gebiedsgebruik van de Voordelta door grote sterns.
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7 Slotbeschouwing

7.1 Inleiding
Het monitoringprogramma natuurcompensatie Voordelta (PMR-NCV) is er op gericht om
vast te stellen wat de effecten zijn van de genomen compensatiemaatregelen op de
kwaliteit van habitat H1110 in de Voordelta en op de kwaliteit van de Voordelta als
foerageergebied voor zwarte zee-eend, grote stern en visdief. Op basis van de destijds
beschikbare kennis zijn compensatiemaatregelen ontwikkeld waarvan verwacht werd dat
deze de significant negatieve effecten van de aanwezigheid van Maasvlakte 2 zouden
compenseren (VenW 2008). De huidige rapportage geeft de stand van zaken na vijf jaar
meten (2009-2013). Deze rapportage omvat echter niet voor alle metingen de volledige
periode 2009-2013, omdat de analyse van een deel van de gegevens nog niet afgerond
is. Het gaat hierbij vooral om gegevens uit het onderzoek aan bodemdieren, waarvan al
bij aanvang van het project in 2009 was voorzien dat monsters uit de laatste jaren nog
niet verwerkt en daarom niet in de huidige analyse meegenomen zouden zijn. De op dit
moment nog niet geanalyseerde data zullen in 2014 verwerkt en in 2015 gerapporteerd
worden.
Het monitoringprogramma richt zich niet alleen op de primaire parameters die direct
voortvloeien uit de compensatieopgave, zoals de bodemdierenbiomassa of aantallen
vogeldagen, maar bestaat uit een veel breder onderzoeks- en meetprogramma. Het
programma is zo ingericht dat niet alleen een antwoord gegeven moet kunnen worden op
de vraag in hoeverre de compensatieopgave is behaald, maar daarnaast ook veel
informatie beschikbaar komt over het functioneren van de Voordelta in ecologische zin en
over de rol van menselijke activiteiten in dat gebied. Deze kennis over de sturende
factoren in het systeem kan worden gebruikt om de in 2008 genomen
compensatiemaatregelen beter te onderbouwen en indien nodig  bij te stellen.

7.2 Commentaar Auditcommissie
Op verzoek van RWS is voor PMR-NCV een wetenschappelijke auditcommissie
samengesteld, bestaande uit prof. dr. W.J. Wolff (RUG) (voorzitter), dr. J.J. Beukema
(NIOZ), dr. B.J. Ens (SOVON) en dr.ir. H.W. van der Veer (NIOZ). In 2013 heeft prof. dr.
W.J. Wolff zich om gezondheidsredenen terug getrokken en is zijn plaats ingenomen
door dr. K. Essink.
In mei 2008 is deze commissie gevraagd om een audit uit te voeren van het “Schedule of
Requirements for tenders for Rotterdam Mainport Development impact measurements”.
In haar verslag heeft de commissie aanbevelingen gedaan voor de opzet en uitvoering
van het monitoringprogramma. Niet alle aanbevelingen van de Auditcommissie ten
aanzien van het SoR hebben hun doorwerking gehad naar het Plan van Aanpak PMR
monitoring natuurcompensatie Voordelta (Holzhauer & Prins 2009), mede vanwege het
feit dat niet het SoR maar de vragen uit het parallel ontwikkelde Monitoring en Evaluatie
Programma (MEP-NCV) de basis vormden voor het Plan van Aanpak. De uitvoering van
het Plan van Aanpak PMR-NCV wordt weerspiegeld in de jaarlijkse rapportages (zie
Bijlage 2).
De Auditcommissie heeft voorafgaand aan het becommentariëren van het Jaarrapport
2009 wel kennis genomen van het Plan van Aanpak, maar dit niet betrokken in de audit.
De Auditcommissie, die vanaf 2008 bij het programma betrokken is, heeft aanbevelingen
gedaan voor de opzet en uitvoering van het monitoringprogramma en de verschillende
jaarrapporten becommentarieerd. Het commentaar van de Auditcommissie is gebruikt om
de uitvoering van de monitoring en het onderzoek bij te stellen en is steeds in de
opeenvolgende jaarrapporten verwerkt.
In haar commentaar op de Jaarrapportage 2012, geeft de commissie nogmaals aan dat
het twijfelachtig is of biomassa van bodemdieren een geschikte maat is voor het
vaststellen van het effect van het instellen van het bodembeschermingsgebied, en dringt
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de commissie aan op het ook analyseren van de secundaire productie van het benthos.
In het nu gerapporteerde werk is hier aan tegemoet gekomen. Overigens betwijfelt de
commissie of effecten van het instellen van het bodembeschermingsgebied vastgesteld
kunnen worden, gezien de sterke veranderingen in de visserij waardoor de
oorspronkelijke opzet van het project, een vergelijking van een (onverstoord)
bodembeschermingsgebied en een (verstoord) referentiegebied en referentieperiode
“…als mislukt moet worden beschouwd…”. De commissie zegt daarover het volgende:

De commissie onderschrijft de conclusie dat er op basis van het voorliggende onderzoek
uit de gebiedsgewijze vergelijking blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat
bodemdierenbiomassa of dichtheden van vis zijn toegenomen gerelateerd aan het
instellen van het bodembeschermingsgebied 5.
De commissie concludeert dat instelling van het bodembeschermingsgebied
waarschijnlijk geen invloed heeft op het voedselaanbod voor zwarte zee-eenden, en dat
de rustgebieden niet lijken te werken. Als belangrijkste oorzaak wordt de grote jaarlijkse
verschillen in hoeveelheid en plaats van het voedselaanbod gezien. Voor sterns wordt
het dieet gezien als goede indicator voor de foerageerfunctie van de Voordelta. Een
relatie met de compensatiemaatregelen lijkt hier wel aanwezig. Tot slot heeft de
Auditcommissie aangedrongen op het uitvoeriger in beschouwing nemen van de
wetenschappelijke (peer-reviewed) literatuur en aanpassingen in de presentatie van de
onderzoeksresultaten.
Het eindconcept van het voorliggende rapport is in 2014 becommentarieerd door de
Auditcommissie. De commissie ervaart het ontbreken van de analyse van de
bodemfauna van de meetjaren 2012 en 2013 als een ernstig gemis. Het integrale
commentaar van de Auditcommissie op dit rapport is opgenomen in Bijlage 3, voorzien
van een reactie hoe met dit commentaar is omgegaan in de definitieve versie van dit
rapport.

5 Daarbij moet worden opgemerkt dat bij de voorliggende analyse sprake is van drie seizoenen nadat het
bodembeschermingsgebied is ingesteld.

“…De hoofdconclusies van het project beginnen zich nu wel duidelijk af te tekenen voor wat
betreft de bodemfauna. In grote trekken zijn de gevonden veranderingen in biomassa de
volgende: afname in beschermingsgebied en toename in referentiegebied (zie overigens wel
enig kritisch commentaar op de overtuigendheid van deze conclusie bij de bespreking van
deel B onder 2.3.2). Dit is tegengesteld aan wat de hoop en verwachting was van de
compensatiemaatregel. De verwachting op basis van Rijnsdorp et al. (2006) was echter
gebaseerd op een te hoog gebleken schatting van de visserijdruk (waardoor de
bodemverstoring minder groot zal zijn geweest en er van stoppen van deze visserij ook
minder aan herstel van de bodemfauna verwacht mocht worden). Verder was er ook nog
eens weinig verschil in totale visserijdruk tussen beschermingsgebied en referentiegebied
tijdens de meetjaren, door afnemende visserij in het referentiegebied. Alles bijeen: een in
opzet acceptabel project is in de praktijk gewoon mislukt. De opzet was om te meten hoezeer
een bodemfauna herstelt na wegvallen van (een deel van) de bodemverstoring en hoe je
aldus natuurverlies zou kunnen compenseren door visserijdruk elders te reduceren. De
mislukking wordt in dit jaarrapport met zoveel woorden gemeld in 4.4.3. (p. 77):
“….oorspronkelijke opzet…..niet meer voldoet” en in 7.3 (p. 109): “…feitelijk ontbreken
van een referentiegebied….”. Dat wil overigens niet zeggen dat er slecht onderzoek is
uitgevoerd….”

Audit uitgevoerd door Dr. J.J. Beukema, Dr. B.J. Ens, Dr. Ir. H.W. van der Veer en Prof.
Dr. W.J. Wolff
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7.3 MEP vragen
In voorgaande jaarrapporten is steeds geconcludeerd dat de bemonstering en
veldmetingen binnen PMR-NCV grotendeels volgens plan verlopen zijn. In het
Jaarrapport 2011 is aanbevolen om niet te wachten met de evaluatie tot 2013 maar
jaarlijks aandacht te schenken aan het voortschrijdend inzicht, zodat gaandeweg deze
nieuwe inzichten meegenomen kunnen worden. Daarbij is opgemerkt dat, los van de
genomen natuurcompensatiemaatregelen, de ontwikkelingen in menselijk gebruik en in
ecologische processen in de Voordelta, in belangrijke mate beïnvloed kunnen worden
door externe factoren.

Voorbeelden hiervan zijn, naast weersinvloeden, de algemene afname van de omvang
van de boomkorvisserij (ook buiten het bodembeschermingsgebied), de afname van de
aantallen zee-eenden die vanuit het noorden naar Nederland en zuidelijker trekken, of de
grote invloed van factoren als predatie en vegetatiebeheer van de broedkolonies van
sterns in het achterland. In 2012 is daarom opdracht verleend voor aanvullend onderzoek
om gesignaleerde leemtes in kennis alsnog in te vullen.
Dit meerwerk betrof de analyse van visserij-intensiteit van boomkorvisserij op platvis en
van garnalenvisserij, nadere analyse van de veranderingen in plaatmorfologie,
vismonitoring, onderzoek aan gebiedsgebruik en dieet van aalscholvers, GPS-onderzoek
aan grote sterns, aanvullend onderzoek van bodemdieren op zee-eendlocaties en
verdere analyse van gegevens van menselijk gebruik. De eerste resultaten van dat
meerwerk zijn, met de resultaten van de al lopende monitoring, gerapporteerd in het
Jaarrapport 2012. In dat Jaarrapport is ook meer aandacht besteed aan analyse van de
gegevens met het oog op beantwoording van de MEP-vragen en zijn voorlopige
conclusies getrokken ten aanzien van de MEP-vragen.
Het voorliggende Eindrapport 1e fase 2009-2013 bouwt verder op de analyses van
eerdere jaren, waarbij op veel aspecten nog aanzienlijk gedetailleerdere analyses zijn
uitgevoerd. Een belangrijk gegeven was dat, voor het eerst in jaren, weer grote aantallen
zwarte zee-eenden zijn waargenomen in het voorjaar van 2013. De conclusie in het
Jaarrapport 2012, dat de aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta al jaren een
dalende trend vertonen, is daarom bijgesteld.
Het huidige Eindrapport 2009-2013 beslaat weliswaar de gehele eerste fase van
monitoring, maar het is daarbij van belang dat nog niet alle gegevens beschikbaar en
geanalyseerd waren op het moment van schrijven van dit rapport. Dit geldt in het
bijzonder voor bodemdieren waarvan slechts de gegevens van 2009 t/m 2011
geanalyseerd waren. Daarnaast is, vooruitlopend op de definitieve rapportage van het
garnalenvisserij onderzoek (2010-2012), in dit rapport gebruik gemaakt van de
conceptrapportage van april 2014 (Schellekens et al. in prep).

Uit de nu beschikbare resultaten komt het volgende beeld naar voren met betrekking tot
beantwoording van de MEP vragen:

MEP-vraag 1
Wordt het verlies aan habitattype H1110 als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2
voldoende gecompenseerd?
Voor MEP vraag 1 wordt geconcludeerd dat met het huidige monitoringprogramma de
verwachte toename in bodemdierenbiomassa of voedsel voor beschermde/typische
soorten in het bodembeschermingsgebied niet is waargenomen. Een verklaring voor het
feit dat er geen veranderingen zijn aangetoond, is dat er sinds het instellen van het
bodembeschermingsgebied slechts beperkt verandering in bodemberoering is
opgetreden. De boomkorvisserij >260 pk blijkt al vanaf de nulmetingen in 2005 bijna niet
meer voor te komen in het bodembeschermingsgebied; dit was in de periode voordat het
gebied voor boomkorvisserij werd gesloten. Het instellen van een
bodembeschermingsgebied heeft in dat deel van de Voordelta dus niet geleid tot de
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beoogde vermindering van de bodemberoering door boomkorvisserij. In de rest van de
Voordelta, die als referentie dient, was de boomkorvisserij in 2004 intensiever, maar deze
is met 80% gedaald van 2004 tot 2010 en ligt sindsdien stabiel op een laag niveau. Er is
dus ook amper sprake van een verschil in visserijdruk en dus bodemberoering tussen het
bodembeschermingsgebied en het referentiegebied. Er kan daarom geen conclusie
worden getrokken op gebiedsniveau via een BACI analyse over het effect van de
maatregel.
Bij aanvang van dit project zijn effectketens opgesteld die de belangrijkste ecologische
relaties, relevant voor de beantwoording van de MEP vragen, beschreven. Voor MEP
vraag 1 (Figuur 3.1) werd, op grond van de kennis die toen beschikbaar was, uitgegaan
van een effect van bodemberoerende visserij op biomassa en dichtheden van
bodemdieren. Het sluiten van het bodembeschermingsgebied voor boomkorvisserij zou
naar verwachting leiden tot een toename van de biomassa van bodemdieren. Wel was al
bij aanvang duidelijk dat het aantonen van de toename van biomassa lastig zou kunnen
zijn vanwege de grote jaarlijkse variatie, waardoor er mogelijk een langere meetreeks
nodig zou zijn dan nu beschikbaar aan het einde van de 1e fase. Op grond van de
huidige resultaten kan geconcludeerd worden dat het effect van het instellen van het
bodembeschermingsgebied niet aantoonbaar is door middel van een vergelijking tussen
vóór en na, en tussen bodembeschermingsgebied en rest van de Voordelta. De variatie
als gevolg van natuurlijke factoren als reproductie en natuurlijke sterfte is te groot om een
signaal als gevolg van de veranderingen in de visserij die zijn opgetreden over de nu
beschouwde meetperiode op te vangen. Nieuwe inzichten over de effecten van
boomkorvisserij op het benthos (zie discussie in §4.4.4) geven bovendien aan dat een
eenduidig effect van visserij op bodemdierenbiomassa wellicht minder waarschijnlijk is.
Mogelijk zijn er andere karakteristieken van habitattype H1110 in de Voordelta die wel
beïnvloed worden door het uitsluiten van visserij. Daarvoor zou aanvullend onderzoek
moeten plaatsvinden naar de aard en omvang van het effect en de snelheid waarmee het
systeem zich herstelt. Op grond hiervan is het daarom zinnig de verwachtingen over het
mogelijke effect van uitsluiten van boomkorvisserij bij te stellen, en daarmee ook de
effectketen aan te passen.

MEP-vraag 2
Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend als gevolg van de aanleg
en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?
Voor MEP vraag 2 wordt geconcludeerd dat er in de onderzochte periode geen
aantoonbare verandering is in de potentiële functie van de Voordelta, sinds de aanleg
van Maasvlakte 2 en het instellen van het bodembeschermingsgebied en de
rustgebieden. Dit geldt zowel voor voedselbeschikbaarheid, als in termen van rust. De
voedselbeschikbaarheid wordt bepaald door het aanbod van schelpdieren van geschikte
vorm en grootte in relatie tot de diepte en de lokale stromingspatronen. Het totale aanbod
varieert sterk van jaar tot jaar als gevolg van broedval, groei en sterfte, maar er is geen
statistisch significant verschil tussen T0 en  T1. Zoals al voor MEP vraag 1 is
geconcludeerd, is er geen verandering in voedselaanbod waargenomen na instellen van
het bodembeschermingsgebied. De zwarte zee-eenden blijven zich zowel voor als na de
instelling van het bodembeschermingsgebied in dit gebied concentreren. De aangewezen
rustgebieden worden in beperkte mate gebruikt, maar de zwarte zee-eenden verblijven
wel voornamelijk in gebieden met weinig verstoring en met voldoende bereikbaar
voedsel.
De aantallen zwarte zee-eenden die in winter en voorjaar in de Voordelta worden
waargenomen vertonen grote jaarlijkse verschillen, maar een trendmatige verandering is
niet waarneembaar. Andere aspecten dan factoren die lokaal in de Voordelta spelen, zijn
vermoedelijk van invloed op de jaarlijks wisselende aanwezigheid van zwarte zee-
eenden in winter en voorjaar.
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In de effectketen die bij aanvang van het project is opgesteld (Figuur 3.2), werd
uitgegaan van mogelijke verstoring door kitesurfen en visserij. Kitesurfen is als
kustgebonden activiteit niet als verstorende factor meegenomen bij de statistische
analyse van aantallen en verspreiding van zwarte zee-eenden in de Voordelta als geheel.
Factoren zoals voedselaanbod en verstoring door scheepvaart (visserij èn overige
schepen) blijken van invloed op de ruimtelijke verdeling van zwarte zee-eenden binnen
de Voordelta.
De grote jaarlijkse verschillen in aantallen zwarte zee-eenden in winter en voorjaar in de
Voordelta hangen niet samen met verschillen in voedselaanbod in de Voordelta. De
totale aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta worden naar alle waarschijnlijkheid in
sterke mate bepaald door externe factoren die geen verband houden met beheer of
condities in de Voordelta. Ook hier geldt dat er aanleiding is voor aanvullend onderzoek
om de relaties in de effectketen nader te preciseren en, zonodig, bij te stellen.

MEP-vraag 3 en 4
Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern en visdief als gevolg van het
ruimtebeslag en het gebruik van Maasvlakte 2 voldoende gecompenseerd?
Voor MEP vraag 3 en 4 wordt geconcludeerd dat er geen verandering is in de potentiële
functie van de Voordelta in termen van voedselbeschikbaarheid en rust, sinds de aanleg
van de  Maasvlakte 2 en het instellen van het bodembeschermingsgebied en de
rustgebieden. Grote stern en visdief maken gebruik van de droogvallende platen in het
gebied, zowel in de broedtijd als na het uitvliegen van de jongen. Veranderingen in de
aantallen op platen rustende sterns en het aantal vogeldagen van grote stern en visdief
in de Voordelta, hangen samen met veranderingen in de bezetting van de broedkolonies
in de ZW Delta en veranderingen in het plaatareaal. De aantallen broedparen van de
grote stern en visdief in de ZW Delta vertonen over de periode 2002-2012 geen duidelijke
trend. De veranderingen in de broedkolonies hangen deels samen met beheer van die
kolonies. Er is geen sprake van een eventueel opschuiven van kolonies als gevolg van
de aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2, ook de kolonies in de noordelijke
Deltawateren (Haringvliet en Grevelingen) houden hun positie.
De beschikbaarheid van de belangrijkste prooisoorten (haring, sprot, zandspiering) in de
Voordelta zijn van belang voor het broedsucces. Voor zandspiering is een correlatie
vastgesteld met visserijdruk (garnalenvisserij en boomkorvisserij op platvis). Nader
onderzoek is nodig om aan te tonen dat er een causaal verband is tussen het aantreffen
van zandspiering en visserijdruk. Verstoring op de platen door recreatie speelt een
beperkte rol, gedurende de korte tijd dat volwassen vogels met hun jongen in de
Voordelta foerageren. Er zijn geen aanwijzingen dat het plaatgebruik door sterns
veranderd is na het instellen van de rustgebieden. Het succes van de broedkolonies, en
daarmee het gebruik van de Voordelta door sterns, wordt in belangrijke mate bepaald
door het voedselaanbod, deels in gebieden buiten de Voordelta, naast omstandigheden
in de broedkolonies (vegetatie, predatie) en algemene factoren zoals het weer. Het
belang van de verschillende factoren in de effectketen (Figuur 3.3) dient bijgesteld te
worden.
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8 Aanbevelingen

Het bodembeschermingsgebied bestaat voornamelijk uit habitattype H1110B
(Noordzeekustzone) en voor een klein deel (o.a. in de monding van het Haringvliet) uit
habitattype H1110A (getijdengebied). In Natura 2000-gebieden wordt de staat van
instandhouding van habitats afgemeten aan de oppervlakte en de kwaliteit. Bij de
beschikbare definitie voor kwaliteit voor habitattype H1110 gaat het voornamelijk om de
aanwezigheid van ‘typische soorten’ (voornamelijk bodemdieren en vissen) en
kenmerken van een goede ‘structuur en functie’. Hieronder worden abiotische
parameters verstaan zoals hydrodynamiek, diepte en saliniteit en biotische parameters
zoals de samenstelling en leeftijdsopbouw van de aanwezige levensgemeenschappen
(profielschets H1110; LNV 2008).

De evaluatie van het instellen van het bodembeschermingsgebied richt zich op het
vaststellen van een verbetering van de kwaliteit van het habitattype H1110 en daarmee
ten minste het behoud van de voedselfunctie van het bodembeschermingsgebied voor
hogere trofische niveaus (vissen, vogels en zeezoogdieren). In het monitoringprogramma
dat is uitgevoerd in 2009-2013 en in de MEP vragen wordt voor de kwaliteit van
habitattype H1110 sterk de nadruk gelegd op biomassa van bodemdieren als primaire
parameter om de veranderingen als gevolg van de compensatiemaatregel te volgen. Dit
is gebaseerd op de inzichten over de effecten van boomkorvisserij, die ten grondslag
lagen aan de genomen compensatiemaatregel.

Inmiddels is duidelijk dat de compensatiemaatregel in veel mindere mate dan voorzien
heeft geleid tot een afname van de bodemberoering door boomkorvisserij op platvis in
het bodembeschermingsgebied, doordat deze visserij ook vóór het ingaan van de
compensatiemaatregel feitelijk al afwezig was in dit gebied. Daarnaast is de visserijdruk
ook in het voor de studie geselecteerde referentiegebied afgenomen. Dat roept de vraag
op of het mogelijk zal zijn het effect van het instellen van het bodembeschermingsgebied
vast te stellen door vergelijking met de referentie alleen. Immers, het ontbreken van een
T0 situatie met voldoende hoge visserijdruk kan achteraf niet meer hersteld worden.
Daarmee is de oorspronkelijke (BACI) opzet niet meer bruikbaar om het effect van het
bodembeschermingsgebied te onderzoeken.
Uit de analyse van de visserijgegevens blijkt dat de intensiteit van de boomkorvisserij al
vanaf 2005 in het bodembeschermingsgebied, en enkele jaren later in de rest van de
Voordelta, laag is. De komende periode zal het onderzoek zich dan ook moeten richten
op het beantwoorden van de vraag of en hoe de afname van de boomkorvisserij zich
vertaalt in de toestand (bijvoorbeeld biomassa, leeftijdsopbouw, productie en/of
soortenrijkdom) van het habitat H1110B. Aanname is daarbij dat het systeem voldoende
snel reageert om in de monitoringperiode verschillen waar te kunnen nemen.

Bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende aanbevelingen voor het onderzoek
aan habitat H1110:
1. Het uitwerken van de reeds verzamelde benthosgegevens uit 2012 en 2013, zoals

dat wordt uitgevoerd in 2014 en gerapporteerd in 2015, is van belang. De langere
meetreeks kan aanleiding geven om de conclusies zoals die op grond van de nu
voorliggende studie zijn getrokken, bij te stellen.

2. De analyse van benthosgegevens in een langere tijdserie (zie o.a. Goudswaard et
al. 2013) en vergelijking met gebieden buiten de Voordelta waar nog wel intensief
op platvis wordt gevist, kan aanvullend inzicht verschaffen in de effecten van
vermindering van bodemberoerende visserij.

3. Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek in PMR-NCV en resultaten van
ander onderzoek, blijkt dat de effecten van visserij op bodemdieren, afhankelijk van
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omgevingsfactoren, minder sterk doorwerken, of juist doorwerken op andere
aspecten dan bodemdierenbiomassa. Dit betekent dat het effect van de
compensatiemaatregel mogelijk beter zichtbaar gemaakt kan worden door andere
parameters te gebruiken, die ecologisch relevanter zijn dan de tot nu toe gebruikte.
Daarom is het noodzakelijk andere parameters dan bodemdierenbiomassa te
betrekken bij het meten van “kwaliteit”. Hiervoor zijn in het programma voor 2014
concrete voorstellen gedaan.

4. Mogelijk biedt ook het in meer detail kijken naar productie in plaats van biomassa
een alternatief. Recent is door Bolam et al. (2014) een analyse uitgevoerd voor het
Kanaal en het Engelse deel van de Noordzee, waar een grote ruimtelijke variatie in
productie maar ook in de gevoeligheid van totale productie voor bodemberoerende
visserij werd gevonden, met de grootste gevoeligheid in gebieden met weinig of
geen natuurlijke verstoring. Deze benadering en methodieken op basis van Brey
(2012) bieden mogelijk aanknopingspunten om de secundaire productie in relatie
tot bodemberoering te analyseren.

5. Daarnaast verdient het aanbeveling aan te sluiten op ontwikkelingen in het denken
over indicatoren, zoals dat voor de Kaderrichtlijn Water en de Kaderrichtlijn
Mariene Strategie nu gebeurt.

6. Recente modelberekeningen laten zien dat ook regulatiemechanismen in het
voedselweb (Van Denderen et al. 2013) bepalend kunnen zijn voor de wijze
waarop effecten van bodemberoerende visserij doorwerken op
bodemdierbiomassa. Een gerichte modelanalyse op basis van de reeds in PMR-
NCV verzamelde data kan leiden tot beter inzicht over de te verwachten effecten
van het uitsluiten van bodemberoerende visserij.

7. De bodemberoering door natuurlijke processen (golven, stroming) en door visserij
zouden gezamenlijk in beschouwing moeten worden genomen om de gevoeligheid
van het benthos in de Voordelta voor bodemberoerende visserij beter te kunnen
inschatten. In gebieden met een hoge mate van natuurlijke verstoring van het
sediment kan een gemeenschap voorkomen die aan die omstandigheden is
aangepast. De mate waarin bodemberoerende visserij effect heeft kan daarom
verschillen tussen gebieden met meer of minder natuurlijke verstoring (Diesing et
al. 2013, Bolam et al. 2014). Een analyse van de samenhang tussen natuurlijke en
antropogene bodemverstoring en het voorkomen van benthos kan hier meer inzicht
in verschaffen.

In 2014 worden analyses uitgevoerd waarin bovenstaande onderwerpen aan de orde
komen. Hierover wordt gerapporteerd in 2015.

Voor de zwarte zee-eend is het waarschijnlijk dat factoren buiten de Voordelta in
belangrijke mate bepalend zijn voor het feit of de eenden in grote aantallen in het gebied
verblijven in winter en voorjaar. Modelontwikkeling, waarmee de draagkracht van de
Voordelta gebied voor zwarte zee-eenden beter ingeschat kan worden, kan bijdragen
aan een beter inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de functie van de Voordelta
als foerageer- en rustgebied. Dit vraagt echter ook om meer kennis over de cruciale
parameters in zo’n model, zoals het belang van verschillende voedselbronnen, de
bereikbaarheid daarvan en een nadere kwantificering van de effecten van verstoring. In
2014 wordt een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van deze modelontwikkeling.
Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat een model dat de draagkracht van de
Voordelta beschrijft, alleen de potentie van de Voordelta beschrijft. Of zwarte zee-eenden
daadwerkelijk in de Voordelta verblijven, hangt ook af van de afweging van de
geschiktheid van de Voordelta ten opzichte van andere kustgebieden. Kennis over de
factoren die daarbij een rol spelen is onvoldoende beschikbaar.

Voor grote stern en visdief lijkt de kwaliteit van broedgebieden (korte vegetatie, geen
predatie door zoogdieren) een belangrijke factor die de verspreiding van de kolonies in
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de ZW Delta bepaalt. Het onderzoek aan grote stern heeft geleid tot meer inzicht in het
belang van de Voordelta en het aangrenzende zeegebied als foerageergebied.
Vervolgonderzoek aan voedselaanvoer in relatie tot het ruimtegebruik van de Voordelta
(met behulp van GPS loggers) kan dit beeld verder verfijnen. De relatie tussen het
voorkomen van zandspiering en visserij zou verder moeten worden onderzocht.
Ontwikkeling van modellen om de draagkracht van de Voordelta voor sterns beter te
kwantificeren, kunnen behulpzaam zijn bij het verder beantwoorden van de vraag hoe
belangrijk de rustgebieden zijn. Om op grond van deze modellen kwantitatieve uitspraken
te doen, is kennis van cruciale processen essentieel. Verstoring door recreatie blijft een
aandachtspunt, evenals het belang voor de sterns van het nieuw beschikbaar gekomen
foerageergebied voor de zachte zeewering van Maasvlakte 2.
.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 161 van 209

9 Referenties

Alkyon (2006a). Morfodynamische ontwikkeling Voordelta. Marknesse, Alkyon, Rapport
A1698. Juni 2006.

Alkyon (2006b). Kwantitatieve analyse en prognose morfologische ontwikkeling Voordelta.
Marknesse, Alkyon, Rapport A1770. Oktober 2006.

Armonies, W. & K. Reise (1998). On the population development of the introduced razor clam
Ensis americanus near the island of Sylt (North Sea). Helgoländer
Meeresuntersuchungen 52: 291-300.

Arts, F. (2009). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse
kustwateren, januari 2009. Lelystad, RWS Waterdienst, BM 09.07, 25 pp.

Arts, F. (2010). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse
kustwateren, januari 2010. Lelystad, RWS Waterdienst, BM 10.16 25 pp.

Arts, F. (2011). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse
kustwateren, januari 2011. Culemborg, Delta Project Management, RWS
Waterdienst BM 11.08, 24 pp.

Arts, F. (2012). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse
kustwateren, januari 2012. Culemborg, DPM, RWS Waterdienst BM 12.18, 23 pp.

Arts, F.A. & C.M. Berrevoets (2006). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de
Nederlandse kustwateren, januari 2006. Middelburg, RWS Rijksinstituut voor Kust
en Zee, Rapport RIKZ/2006.009, 20 pp.

Arts, F.A. (2013). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse
kustwateren, januari 2013.  RWS Centrale Informatievoorziening BM 13.17, 23 pp.

Asjes, J., J. Craeymeersch, V. Escaravage, R.E.T. Grift, I., T. Bult & N. Villars (2004).
Strategy of approach for the baseline study Maasvlakte 2, Lot 2: benthic fauna and
Lot 3: fish and fish larvae. IJmuiden, RIVO Institute for Fisheries Research, Version
30th September 2004, 86 pp.

Baptist, H.J.M. & P.L. Meininger (1996). Vogels van de Voordelta 1975-95. Middelburg, RWS
Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rapport RIKZ 96.018, 110 pp.

Beare, D., A.D. Rijnsdorp, M. Blaesberg, U. Damm, J. Egekvist, H. Fock, M. Kloppmann, C.
Röckmann, A. Schroeder, T. Schulze, I. Tulp, C. Ulrich, R. van Hal, T. van Kooten &
M. Verweij (2013). Evaluating the effect of fishery closures: Lessons learnt from the
Plaice Box. Journal of Sea Research 84: 49-60.

Bergman, M.J.N. & J.W. Van Santbrink (2000). Mortality in megafaunal benthic populations
caused by trawl fisheries on the Dutch continental shelf in the North Sea in 1994.
ICES Journal of Marine Science 57: 1321-1331.

Berrevoets, C.M., R.C.W. Strucker & P.L. Meininger (2002). Watervogels in de zoute Delta
2000/2001. Middelburg, RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rapport
RIKZ/2002.002, 86 pp.

Berrevoets, C.M. & F.A. Arts (2003). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de
Nederlandse kustwateren, januari 2003. Middelburg, RWS Rijksinstituut voor Kust
en Zee, Rapport RIKZ/2003.008, 20 pp.

Berrevoets, C.M., R.C.W. Strucker, F.A. Arts, S.J. Lilipaly & P.L. Meininger (2005).
Watervogels en zeezoogdieren in de zoute Delta 2003/2004, inclusief de tellingen in
2002/2003. Middelburg, RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rapport
RIKZ/2005.011, 134 pp.

Beukema, J.J. (1979). Biomass and species richness of the macrobenthic animals living on a
tidal flat area in the Dutch Wadden Sea: Effects of a severe winter. Netherlands
Journal of Sea Research 13: 203-223.

Beukema, J.J., R. Dekker & C.J.M. Philippart (2010). Long-term variability in bivalve
recruitment, mortality, and growth and their contribution to fluctuations in food stocks
of shellfish-eating birds. Marine Ecology Progress Series 414: 117-130.

Beyst, B., J. Mees & A. Cattrijsse (1999). Early postlarval fish in the hyperbenthos of the
Dutch Delta (south-west Netherlands). Journal of the Marine Biological Association
of the United Kingdom 79: 709-724.



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

162 van 209

Bierman, S., D. Miller, F. Quirijns & R. Van Hal (2009). Intensiteit boomkorvisserij in de
Voordelta. IJmuiden, IMARES, C144/09, 41 pp.

Bolam, S.G., R.C. Coggan, J. Eggleton, M. Diesing & D. Stephens (2014). Sensitivity of
macrobenthic secondary production to trawling in the English sector of the Greater
North Sea: A biological trait approach. Journal of Sea Research 85: 162-177.

Brenninkmeijer, A. & E.W.M. Stienen (1992). Ecologisch profiel van de grote stern (Sterna
sandvicensis). Arnhem, DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, RIN-rapport
92/17, 110 pp.

Brey, T. (1999). A collection of empirical relations for use in ecological modelling. NAGA The
ICLARM Quarterly 22, 24-28.

Brey, T. (2001). Population dynamics in benthic invertebrates. A virtual handbook.
Bremerhaven, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research.

Brey, T. (2012). A multi-parameter artificial neural network model to estimate macrobenthic
invertebrate productivity and production. Limnology and Oceanography-Methods 10:
581-589.

Brinkman, A.G., J.J. De Leeuw, M.F. Leopold, C.J. Smit & I.Y.M. Tulp (2007).
Voedselecologie van een zestal schelpdieretende vogels Den Burg, Texel, IMARES,
Rapport C078/07, 122 pp.

Cadée, G.C. (2002). Massaal aanspoelen van juveniele Ensis directus. Het Zeepaard 62:
120-124.

Cleveringa, J. (2008). Morphodynamics of the Delta coast (south-west Netherlands):
quantitative analysis and phenomenology of the morphological evolution 1964-2004.
Marknesse, Alkyon, Alkyon report A1881.

Collie, J.S., S.J. Hall, M.J. Kaiser & I.R. Poiner (2000). A quantitative analysis of fishing
impacts shelf-sea benthos. Journal of Animal Ecology 69: 785-798.

Corten, A. (1986). On the causes of recruitment failure of herring in the central and northern
North Sea in the years 1972-1978. Journal du Conseil international pour
l'Exploration de la Mer 42: 281-294.

Corten, A. & G. Van De Kamp (1996). Variation in the abundance of southern fish species in
the southern North Sea in relation to hydrography and wind. ICES Journal of Marine
Science 53: 1113-1119.

Couperus, A.S., A. Dijkman-Dulkes, N. Hintzen, T. Leijzer, T. Pasterkamp, H.J. Westerink &
J. Van Willigen (2007). Baseline studie vis MVII: veldwerkrapportage najaar 2007
IJmuiden, IMARES, Rapport C132/07, 9 pp.

Couperus, A.S., C.J.G. Van Damme, I.Y.M. Tulp, S.V. Tribuhl, I. Pennock & H.J.L. Heessen
(2008). Vis in de Voordelta: nulmetingen 2007 in het kader van de aanleg van de
Tweede Maasvlakte. IJmuiden, IMARES, Rapport C06/08, 61 pp.

Craeymeersch, J.A., O. Hamerlynck, K. Hostens, A. Vanreusel & M. Vincx (1990). De
ekologische ontwikkeling van de Voordelta. Deelrapport 1. De huidige ekologische
situatie van de Voordelta. Yerseke, DIHO, RU Gent, 92 pp.

Craeymeersch, J.A. (1999). The use of macrobenthic communities in the evaluation of
environmental change. Gent, Marine biology section, Department of biology, Gent
University, PhD Thesis, 254 pp.

Craeymeersch, J.A.M., V. Escaravage & J. Perdon (2004). Baseline study MEP-MV2.
Veldwerkrapportage najaar 2004. Yerseke, IMARES, Rapport C085/04, 19 pp.

Craeymeersch, J.A.M., V. Escaravage & J. Perdon (2005a). Baseline study MEP-MV2 Lot 2:
bodemdieren Voortgangsverslag juni 2005. Yerseke, IMARES, Rapport C027/05.

Craeymeersch, J.A.M., V. Escaravage & J. Perdon (2005b). Baseline study MEP-MV2.
Veldwerkrapportage bodemdieren najaar 2005. Yerseke, IMARES, Rapport
C079/05, 18 pp.

Craeymeersch, J.A.M., V. Escaravage, J. Steenbergen, J.W.M. Wijsman, S. Wijnhoven & B.
Kater (2006). De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding. VLIZ
Special Publication 35: 85-105.

Daan, N., P.J. Bromley, J.R.G. Hislop & N.A. Nielsen (1990). Ecology of North Sea fish.
Netherlands Journal of Sea Research 26: 343-386.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 163 van 209

Dänhardt, A. & P.H. Becker (2011a). Does small-scale vertical distribution of juvenile
schooling fish affect prey availability to surface-feeding seabirds in the Wadden
Sea? Journal of Sea Research 65: 247-255.

Dänhardt, A. & P.H. Becker (2011b). Herring and Sprat Abundance Indices Predict Chick
Growth and Reproductive Performance of Common Terns Breeding in the Wadden
Sea. Ecosystems 14: 791-803.

Dannheim, J. (2007). Macrozoobenthic response to fishery. Trophic interactions in highly
dynamic coastal ecosystems. Alfred Wegener Institute for Polar and Marine
Research, Bremen, PhD Thesis, 224 pp.

Dannheim, J. & H. Rumohr (2011). The fate of an immigrant: Ensis directus in the eastern
German Bight. Helgoland Marine Research 66: 307-317.

Dannheim, J., T. Brey, A. Schröder, K. Mintenbeck, R. Knust & W.E. Arntz (2014). Trophic
look at soft-bottom communities — Short-term effects of trawling cessation on
benthos. Journal of Sea Research 85: 18-28.

De Jong, P.D. (1997). Aantalsfluctuaties van enige niet commerciële vissoorten in het
Schelde estuarium en de Voordelta, 1987-1995. IJmuiden, RIVO, Rapport C024/97,
46 pp.

Degraer, S., M. Vincx, P. Meire & H. Offringa (1999). The macrozoobenthos of an important
wintering area of the common scoter (Melanitta nigra). Journal of the Marine
Biological Association of the UK 79: 243-251.

Dekker, R. & J.J. Beukema (1999). Relations of summer and winter temperatures with
dynamics and growth of two bivalves, Tellina tenuis and Abra tenuis, on the
northern edge of their intertidal distribution. Journal of Sea Research 42: 207-220.

Dekker, R. & J.J. Beukema (2012). Long-term dynamics and productivity of a successful
invader: The first three decades of the bivalve Ensis directus in the western Wadden
Sea. Journal of Sea Research 71: 31-40.

Delany, S. & D. Scott, Eds. (2006). Waterbird Population Estimates. Wageningen, Wetlands
International.

Dickey-Collas, M. (2005). Desk Study on the transport of larval herring in the southern North
Sea (Downs herring). IJmuiden, RIVO Netherlands Institute for Fisheries Research,
Rapport C031/05, 20 pp.

Dickey-Collas, M., L.J. Bolle, J.K.L. van Beek & P.L.A. Erftemeijer (2009). Variability in
transport of fish eggs and larvae. II. Effects of hydrodynamics on the transport of
Downs herring larvae. Marine Ecology Progress Series 390: 183-194.

Diesing, M., D. Stephens & J. Aldridge (2013). A proposed method for assessing the extent of
the seabed significantly affected by demersal fishing in the Greater North Sea. ICES
Journal of Marine Science 70: 1085-1096.

Duineveld, G.C.A., M.J.N. Bergman & M.S.S. Lavaleye (2007). Effects of an area closed to
fisheries on the composition of the benthic fauna in the southern North Sea. ICES
Journal of Marine Science 64: 899-908.

Elliott, M. & K.L. Hemingway, Eds. (2002). Fishes in estuaries. Oxford, Wiley-Blackwell 656
pp.

Escaravage, V., M.A. Bergmeijer, A. Dekker, A.M. Engelberts, W.C.H. Sistermans & L.A. De
Witte-Dek (2008). Nulmeting MEP-MV2, Drie jaar bodemdieren waarnemingen
(2004-2005-2007). Yerseke, NIOO-CEME, Monitor Taskforce publication series
2008-7, 48 pp.

Essink, K. (1985). On the occurrence of the American jack-knife clam Ensis directus (Conrad,
1843) (Bivalvia, Cultellidae) in the Dutch Wadden Sea. Basteria 49: 73-80.

Frederiksen, M., P.J. Wright, M.P. Harris, M.H. Roderick A. Mavor & S. Wanless (2005).
Regional patterns of kittiwake Rissa tridactyla breeding success are related to
variability in sandeel recruitment. Marine Ecology Progress Series 300: 201-211.

Furness, R.W. & M.L. Tasker (2000). Seabird-fishery interactions: quantifying the sensitivity of
seabirds to reductions in sandeel abundance, and identification of key areas for
sensitive seabirds in the North Sea. Marine Ecology Progress Series 202: 253-264.

Garthe, S. & O. Hüppop (2004). Scaling possible adverse effects of marine wind farms on
seabirds: developing and applying a vulnerability index. Journal of Applied Ecology
41: 724-734.



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

164 van 209

Goudswaard, K., K.J. Perdon, J. Jol, J.J. Kesteloo, C. Van Zweeden & K. Troost (2011).
Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren. Bestandsopname 2011. Yerseke,
IMARES, Rapport C04/11, 78 pp.

Goudswaard, P.C., K.J. Perdon, J.J. Kesteloo, J. Jol, C. Van Zweeden, E. Hartog, J.M.J.
Jansen & K. Troost (2010). Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een
kwantitatieve en kwalitatieve bestandsopname in 2010. Yerseke, IMARES, Rapport
C099/10 66 pp.

Goudswaard, P.C., K.J. Perdon, J. Jol, E. Hartog, M. van Asch & K. Troost (2012). Het
bestand aan schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2012. Yerseke,
IMARES, Rapport C085/12, 44 pp.

Goudswaard, P.C., K.J. Perdon, J. Jol, M. Van Asch & K. Troost (2013). Het bestand aan
commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013
Yerseke, IMARES, Rapport C133/13 38 pp.

Green, R.H. (1979). Sampling design and statistical methods for environmental biologists.
Chichester, England, Wiley-Interscience.

Grift, R.E. & I.Y.M. Tulp (2004). Nulmetingen Maasvlakte 2: meetstrategie vissen. IJmuiden,
RIVO.

Groenewold, S. & M. Fonds (2000). Effects on benthic scavengers of discards and damaged
benthos produced by the beam-trawl fishery in the southern North Sea. ICES
Journal of Marine Science 57: 1395-1406.

Hamerlynck, O. & J. Mees (1991). Temporal and spatial structure in the hyperbenthic
community of a shallow coastal area and its relation to environmental variables.
Oceanologica Acta Sp. No 11: 205-212.

Hamerlynck, O., K. Hostens, J. Mees, R.V. Arellano, A. Cattrijsse, P. Van de Vyver & J.A.
Craeymeersch (1992). The ebb tidal delta of the Grevelingen: a man-made nursery
for flatfish? Netherlands Journal of Sea Research 30: 191-200.

Hamerlynck, O., K. Hostens, R.V. Arellano, J. Mees & P.A. Van Damme (1993). The mobile
epibenthic fauna of soft bottoms in the Dutch delta (south-west Netherlands): spatial
structure. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 27: 343-358.

Heessen, H.J.L. & R.G. Jak (2009). Plan van Aanpak PMR monitoring natuurcompensatie
Voordelta. Deel B: Uitvoeringsplannen per perceel. IJmuiden, IMARES, 137 pp.

Heessen, H.J.L. (2011). PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta. Deel B: Jaarrapport
2010 en midterm evaluatie. Delft, Deltares, IMARES, Deltares/IMARES rapport
1200672-000-ZKS-0023., 358 pp.

Heinis, F., C.T.M. Vertegaal, C.R.J. Goderie & P.C. Van Veen (2007). Habitattoets, Passende
Beoordeling en uitwerking ADC-criteria ten behoeve van vervolgbesluiten van
Maasvlakte 2. Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Projectorganisatie Maasvlakte 2,
9S0134.A0/Nb-wet/R0019/PVV/Rott1, 232 pp.

Hintzen, N.T., F. Bastardie, D. Beare, G.J. Piet, C. Ulrich, N. Deporte, J. Egekvist & H. Degel
(2012). VMStools: Open-source software for the processing, analysis and
visualisation of fisheries logbook and VMS data. Fisheries Research 115-116: 31-
43.

Hintzen, N.T., P. de Vries, D. Looije & S.T. Glorius (2014). Vergelijking visserij - intensiteit op
basis van AIS -VMS in de Voordelta. IJmuiden, IMARES, rapport nr C068/14, 50 pp.

Hoekstein, M.S.J. & S.J. Lilipaly (2003). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren
in de Voordelta, 2001/2002. Middelburg, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rapport
RIKZ/2002.051, 50 pp.

Holland, G.J., S.P.R. Greenstreet, I.M. Gibb, H.M. Fraser & M.R. Robertson (2005).
Identifying sandeel Ammodytes marinus sediment habitat preferences in the marine
environment. Marine Ecology Progress Series 303: 269-282.

Holzhauer, H. & T.C. Prins (2009). Plan van Aanpak PMR monitoring natuurcompensatie
Voordelta. Delft, Deltares, rapport 1200672-008-ZKS-0002, 39 pp.

Houziaux, J.-S., J. Craeymeersch, B. Merckx, F. Kerckhof, V. Van Lancker, W. Courtens, E.
Stienen, M. Rabaut, J. Perdon, P.C. Goudswaard, G. Van Hoey, L. Vigin, K.
Hostens, M. Vincx & S. Degraer (2011). 'EnSIS' - Ecosystem Sensitivity to Invasive
Species. Final report. Brussels, Belgian Science Policy, Brussels: Research
Programme Science for a Sustainable Development, SD/NS/09, 105 pp.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 165 van 209

ICES (2005). Report of the Working Group on Seabird Ecology (WGSE), 29 March - 1 April
2005, Texel, The Netherlands. Copenhagen, ICES, ICES CM 2005/G:07, 49 pp.

IenM (2012). Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel
1. Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Oktober 2012, 140 pp.

Jensen, H., P.J. Wright & P. Munk (2003). Vertical distribution of pre-settled sandeel
(Ammodytes marinus) in the North Sea in relation to size and environmental
variables. ICES Journal of Marine Science 60: 1342-1351.

Jensen, H., A. Rindorf, P.J. Wright & H. Mosegaard (2011). Inferring the location and scale of
mixing between habitat areas of lesser sandeel through information from the fishery.
ICES Journal of Marine Science 68: 43-51.

Kaiser, M.J., K.R. Clarke, H. Hinz, M.C.V. Austen, P.J. Somerfield & I. Karakassis (2006a).
Global analysis of response and recovery of benthic biota to fishing. Marine Ecology
Progress Series 311: 1-14.

Kaiser, M.J., M. Galanidi, D.A. Showler, A.J. Elliott, R.W.G. Caldow, E.I.S. Rees, R.A.
Stillman & W.J. Sutherland (2006b). Distribution and behaviour of Common Scoter
Melanitta nigra relative to prey resources and environmental parameters. Ibis 148:
110-128.

Kater, B. (2007). De power van de nulmeting macrobenthos. Poweranalyses ten behoeve van
de effectmeting macrobenthos in het kader van de natuurcompensatie van de
aanleg van de Tweede Maasvlakte. Marknesse, Alkyon, Rapport A1867, 38 pp.

Kersten, M., A. Brenninkmeijer & R.M.G. Van der Hut (2006). Ecoprofielen van zeevogels ten
behoeve van een zeereservaat in de Voordelta. Veenwouden, Altenburg &
Wymenga ecologisch onderzoek, A&W-rapport 804, 46 pp.

Kohsiek, L.H.M. & J.P.M. Mulder, Eds. (1989). De Voordelta; een watersysteem verandert.
Middelburg, RWS Dienst Getijdewateren 24 pp.

Krijgsveld, K.L., R.R. Smits & J. Van der Winden (2008). Verstoringsgevoeligheid van vogels.
Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie. Culemborg,
Bureau Waardenburg, rapport nr. 08-173, 250 pp.

Kröncke, I., H. Reiss & J.W. Dippner (2013). Effects of cold winters and regime shifts on
macrofauna communities in shallow coastal regions. Estuarine, Coastal and Shelf
Science 119: 79-90.

Lee, J., A.B. South & S. Jennings (2010). Developing reliable, repeatable, and accessible
methods to provide high-resolution estimates of fishing-effort distributions from
vessel monitoring system (VMS) data. ICES Journal of Marine Science 67: 1260-
1271.

Leopold, M.F., H.J.M. Baptist, P.A. Wolf & H.R. Offringa (1995). De Zwarte Zeeeend
Melanitta nigra in Nederland. Limosa 68: 49-64.

Leopold, M.F., M.R. Van Stralen & J. De Vlas (2008). Zee-eenden en schelpdiervisserij in de
Voordelta. Texel, IMARES, Rapport C008/08, 50 pp.

Leopold, M.F., R.S.A. Van Bemmelen & S.C.V. Geelhoed (2011). Zeevogels op de Noordzee.
Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. Wageningen, Wettelijke
Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 257, 48 pp.

Leopold, M.F., R. van Bemmelen, J. Perdon, M. Poot, C. Heunks, D. Beuker, R.J. Jonkvorst &
J. de Jong (2013). Zwarte Zee-eenden in de Noordzeekustzone benoorden de
Wadden verspreiding en aantallen in relatie tot voedsel en verstoring. IMARES,
C023/13, 47 pp.

LNV (2008). Profieldocument Habitattype H1110. Den Haag, Ministerie van LNV, H1110
versie 18 dec 2008, 15 pp.

Macer, C.T. (1966). Sandeels in the south-western North Sea; their biology and fishery.
Fishery Investigations 2: 1-55.

Meininger, P.L., F.A. Arts & N.D. Van Swelm (2000). Kustbroedvogels in het noordelijk
Deltagebied. Ontwikkelingen, knelpunten, potenties. Middelburg, RWS Rijksinstituut
voor kust en Zee, Rapport RIKZ/2000.052, 238 pp.

Mulder, J.P.M., J. Cleveringa, M.D. Taal, B.K. Van Wesenbeeck & F. Klijn (2010).
Sedimentperspectief op de Zuidwestelijke Delta. Delft, Deltares, 1203404-000, 64
pp.



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

166 van 209

OSPAR (2008). Eutrophication Status of the OSPAR Maritime Area. Second OSPAR
Integrated Report. London, OSPAR, Publication Number 372/2008, 108 pp.

Peters, S.W.M., M. Eleveld, R. Pasterkamp, H. Van der Woerd, M. Devolder, S. Jans, Y.
Park, K. Ruddick, T. Block, C. Brockmann, R. Doerffer, H. Krasemann, R. Röttgers,
W. Schönfeld, P.V. Jørgensen, G. Tilstone, V. Martinez-Vicente, G. Moore, K.
Sørensen, J. Høkedal, T.M. Johnsen, E.R. Lømsland & E. Aas (2005). Atlas of
Chlorophyll-a concentration for the North Sea based on MERIS imagery of 2003.
Amsterdam, Vrije Universiteit, Edition 3.0, product of the EC-FP5 REVAMP project,
121 pp.

Petersen, I.K. & R.D. Nielsen (2011). Abundance and distribution of selected waterbird
species in Danish marine areas. Aarhus, National Environmental Research Institute,
Aarhus University, Report commissioned by Vattenfall A/S, 62 pp.

Piet, G.J. & N.T. Hintzen (2012). Indicators of fishing pressure and seafloor integrity. ICES
Journal of Marine Science 69: 1850-1858.

Poot, M.J.M., C. Heunks, P.W. Van Horssen, H.A.M. Prinsen & T.J. Boudewijn (2005).
Evaluatierapportage: november 2004 t/m juni 2005, Perceel 4: Vogels, Nulmeting in
kader van Monitoring en Evaluatie Programma, Project Mainport Rotterdam - MEP
MV2. Culemborg, Bureau Waardenburg, Rapport 05-170, 184 pp.

Poot, M.J.M., C. Heunks, H.A.M. Prinsen, P.W. Van Horssen & T.J. Boudewijn (2006).
Zeevogels in de Voordelta in 2004/2005 en 2005/2006. Nulmeting in het kader van
Monitoring en Evaluatie Programma, Project Mainport Rotterdam - MEP MV2
(Perceel 4: Vogels). Culemborg, Bureau Waardenburg, Rapport nr. 06-244, 184 pp.

Prins, T.C., A.R. Boon, H. Holzhauer & G.H. Van der Kolff (2011). PMR monitoring
natuurcompensatie Voordelta. Deel A: Jaarrapport 2010 en midterm evaluatie. Delft,
Deltares, rapport 1200672-000-ZKS-0024, 112 pp.

Prins, T.C., X. Desmit & J.G. Baretta-Bekker (2012). Phytoplankton composition in Dutch
coastal waters responds to changes in riverine nutrient loads. Journal of Sea
Research 73: 49-62.

Prins, T.C., G.H. Van der Kolff, A.R. Boon, G. Hendriksen, H. Holzhauer, C. Kuijper, V.T.
Langenberg & J. Reinders (2013). PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta.
Jaarrapport 2012 Deel A. Delft, Deltares, rapport 1200672-000-ZKS-0039, 124 pp.

Proctor, R., P.J. Wright & A. Everitt (1998). Modelling the transport of larval sandeels on the
north-west European shelf. Fisheries Oceanography 7: 347-354.

Reiss, H., K. Meybohm & I. Kröncke (2006). Cold winter effects on benthic macrofauna
communities in near- and offshore regions of the North Sea. Helgoland Marine
Research 60: 224-238.

Reiss, H., S.P.R. Greenstreet, K. Sieben, S. Ehrich, G.J. Piet, F.J. Quirijns, L. Robinson, W.J.
Wolff & I. Kröncke (2009). Effects of fishing disturbance on benthic communities and
secondary production within an intensively fished area. Marine Ecology Progress
Series 394: 201-213.

Rijnsdorp, A.D. & B. Vingerhoed (2001). Feeding of plaice Pleuronectes platessa L. and sole
Solea solea (L.) in relation to the effects of bottom trawling. Journal of Sea
Research 45: 219-229.

Rijnsdorp, A.D., M. Van Stralen, D. Baars, R. Van Hal, H. Jansen, M.F. Leopold, P. Schippers
& E. Winter (2006). Rapport Inpassing Visserijactiviteiten Compensatiegebied MV2.
IJmuiden, IMARES, Rapport C047/06, 123 pp.

RIKZ (2007). Natuurcompensatie Maasvlakte Twee in de Voordelta; De inzet van kennis over
de ecologie en morfologie van de Voordelta om het maatregelenpakket ter
compensatie van de natuureffecten van de Tweede Maasvlakte te verantwoorden.
Den Haag, RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rapport RIKZ/2007.006, 301 pp.

Saeijs, H.L.F. (1982). Changing estuaries. Den Haag, Delta Dienst, Rijkswaterstaat,
Rijkswaterstaat communications No. 32, 414 pp.

Santoul, F., G. Segura & S. Mastrorillo (2004). Environmental determinants of Great
Cormorant (Phalacrocorax carbo) distribution in small man-made waterbodies - A
case study of gravel pits in southwest France. Hydrobiologia 528: 179-186.

Schellekens, T., V. Escaravage, K. Goudswaard, M. Van Asch & J. Craeymeersch (in prep).
Garnalen visserij experiment Voordelta. Yerseke, IMARES.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 167 van 209

Schwarz, C. (2013). Sampling, Regression, Experimental Design and Analysis for
Environmental Scientists, Biologists, and Resource Managers. Department of
Statistics and Actuarial Science, Simon Fraser University, 1106 pp.

Schwemmer, P., B. Mendel, N. Sonntag, V. Dierschke & S. Garthe (2011). Effects of ship
traffic on seabirds in offshore waters: implications for marine conservation and
spatial planning. Ecological Applications 21: 1851-1860.

Seegers, H.C.M., M.C. Hoogvliet & L.A. Dam (2006). Nulmeting Gebruiksfuncties Voordelta,
eindrapportage. Bunnik, CSO, Rapport 04.W029.00/2, 96 pp.

Seys, J. (2001). Sea- and coastal bird data as tools in the policy and management of Belgian
marine waters Gent, Faculteit Wetenschappen Gent, PhD Thesis, 133 + LXIX pp.

Shephard, S., C. Minto, M. Zölck, S. Jennings, D. Brophy & D. Reid (2014). Scavenging on
trawled seabeds can modify trophic size structure of bottom-dwelling fish. ICES
Journal of Marine Science 71: 398-405.

Skov, H., J. Durinck, A. Erichsen, R.M. Kloster, F. Møhlenberg & S.B. Leonhard (2008).
Horns Rev II Offshore Wind Farm. Food Basis for Common Scoter. Baseline
Studies 2007-08. Copenhagen, Orbicon, DHI 47 pp.

Skov, H., S. Heinänen, R. Žydelis, J. Bellebaum, S. Bzoma, M. Dagys, J. Durinck, S. Garthe,
G. Grishanov, M. Hario, J.J. Kieckbusch, J. Kube, A. Kuresoo, K. Larsson, L.
Luigujoe, W. Meissner, H.W. Nehls, L. Nilsson, I.K. Petersen, M.M. Roos, S. Pihl, N.
Sonntag, A. Stock, A. Stipniece & J. Wahl (2011). Waterbird populations and
pressures in the Baltic Sea. Copenhagen, Nordic Council of Ministers, TemaNord
2011:550, 201 pp.

Smelter, M. (2012). Dagpatronen van rustende grote sterns Thalasseus sandvicencis op het
Verklikkerstrand. Culemborg, Bureau Waardenburg, Stageverslag, 32 pp.

Smit, C.J., A.G. Brinkman, B.J. Ens & R. Riegman (2011). Voedselkeuzes en draagkracht: de
mogelijke consequenties van veranderingen in de draagkracht van Nederlandse
kustwateren op het voedsel van schelpdieretende wad- en watervogels. Texel,
IMARES, Rapport C155/11, 197 pp.

Steenbergen, J. & V. Escaravage (2006). Baseline study MEP-MV2; Lot 2 bodemdieren.
Eindrapportage Campagnes 2004-2005. Yerseke, IMARES, Rapport C053/06.

Stewart-Oaten, A. (1996). Problems in the analysis of environmental data.In: Detecting
ecological impacts. Concepts and applications in coastal habitats. R.J. Schmitt en
C.W. Osenberg. San Diego, Academic Press: 109-131.

Stienen, E.W.M. & A. Brenninkmeijer (1992). Ecologisch profiel van de visdief (Sterna
hirundo). Arnhem, DLO Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Rapport IBN-DLO
92/18.

Stienen, E.W.M. (2006). Living with gulls : trading off food and predation in the Sandwich Tern
Sterna sandvicensis. Groningen, Groningen, PhD Thesis, 192 pp.

Stienen, E.W.M., A. Brenninkmeijer & J. Van der Winden (2009). De achteruitgang van de
Visdief in de Nederlandse Waddenzee. Exodus of langzame teloorgang? Limosa
82: 171-186.

Strucker, R.C.W., M.S.J. Hoekstein & P.A. Wolf (2008). Kustbroedvogels in het Deltagebied
in 2008. Culemborg, Delta Project Management, RWS Waterdienst BM 09.05, 97
pp.

Strucker, R.C.W., M.S.J. Hoekstein & P.A. Wolf (2011). Kustbroedvogels in het Deltagebied
in 2010. Culemborg, Delta Project Management, RWS Waterdienst BM 11.11, 104
pp.

Strucker, R.C.W., M.S.J. Hoekstein & P.A. Wolf (2012). Kustbroedvogels in het Deltagebied
in 2011. Culemborg, Delta Project Management, RWS Waterdienst BM 12.22, 104
pp.

Teal, L.R., R. Van Hal, C.J.G. Van Damme, L.J. Bolle & R. Ter Hofstede (2009). Review of
the spatial and temporal distribution by life stage for 19 North Sea fish species
IJmuiden, IMARES, report C126/09, 118 pp.

Tulp, I., J. Craeymeersch, M. Leopold, C. van Damme, F. Fey & H. Verdaat (2010). The role
of the invasive bivalve Ensis directus as food source for fish and birds in the Dutch
coastal zone. Estuarine, Coastal and Shelf Science 90: 116-128.



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

168 van 209

Tulp, I., R. Reurslag & D. Beare (2014). How does bottom trawling impact scavenging benthic
species? submitted.

Tulp, I.Y.M., C.J.G. Van Damme, F.J. Quirijns, E. Binnendijk & L. Borges (2006). Vis in de
Voordelta: nulmetingen in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte.
IJmuiden, IMARES rapport C081/06, 108 pp.

Underwood, A. (1992). Beyond BACI: the detection of environmental impacts on populations
in the real, but variable, world Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
161: 145-178.

Underwood, A. (1996). On beyond BACI. Sampling designs that might reliably detect
environmental disturbances.In: Detecting ecological impacts. Concepts and
applications in coastal habitats. R.J. Schmitt en C.W. Osenberg. San Diego,
Academic Press: 151-175.

Van Berchum, A.M. & T. Smit (1998). ZeeZicht op de Voordelta. Resultaten van fysische,
chemische en biologische monitoring. Den Haag, RWS Rijksinsitituut voor Kust en
Zee, Rapport RIKZ-98.027, 54 pp.

Van Denderen, P.D., T. Van Kooten & A.D. Rijnsdorp (2013). When does fishing lead to more
fish? Community consequences of bottom trawl fisheries in demersal food webs.
Proceedings of the Royal Society of London, Series B. 280: 20131883.

Van der Kolff, G.H., T.C. Prins & H.J.L. Heessen (2010). Jaarrapport 2009 PMR monitoring
natuurcompensatie Voordelta. Delft, Deltares, rapport 1200672-000-ZKS-0016, 184
pp.

van der Woerd, H.J., A. Blauw, L. Peperzak, R. Pasterkamp & S. Peters (2011). Analysis of
the spatial evolution of the 2003 algal bloom in the Voordelta (North Sea). Journal of
Sea Research 65: 195-204.

Van Deurs, M., R. Van Hal, M.T. Tomczak & S.H. Jónasdóttir (2009). Recruitment of lesser
sandeel Ammodytes marinus in relation to density dependence and zooplankton
composition. Marine Ecology Progress Series 381: 249-258.

Van Deurs, M., T.M. Grome, M. Kaspersen, H. Jensen, C. Stenberg, T.K. Sørensen, J.
Støttrup, T. Warnar & H. Mosegaard (2012). Short- and long-term effects of an
offshore wind farm on three species of sandeel and their sand habitat. Marine
Ecology Progress Series 458: 169-180.

Van Oostveen, M. & E. Koolmees (2013). Evaluatie Natura-2000 beheerplan Voordelta 2008-
2014. Royal HaskoningDHV, RD-EW 20130824, december 2013, 127 pp. + bijlagen

Vanaverbeke, J., M.A. Franco, T. Remerie, A. Vanreusel, M. Vincx, L. Moodley, K. Soetaert,
D. Van Oevelen, W. Courtens, E. Stienen, M. Van de Walle, K. Deneudt, E. Vanden
Berghe, S. Draisma, B. Hellemans, T. Huyse, F.A.M.J. Volckaert & D. Van den
Eynde (2007). Higher trophic levels in the southern North Sea “TROPHOS”. Scientifi
Support Plan for a Sustainable Development Policy. Part 2: Global change,
Ecosystems and Biodiversity Brussel, Belgian Science Policy, Final report EV/25, 89
pp.

Vanaverbeke, J., A. Braarup Cuykens, U. Braeckman, W. Courtens, E. Cuveliers, K. Deneudt,
A. Goffin, B. Hellemans, T. Huyse, G. Lacroix, M. Larmuseau, J. Mees, P. Provoost,
M. Rabaut, T. Remerie, M. Savina, K. Soetaert, E.W.M. Stienen, H. Verstraete, F.
Volckaert & M. Vincx (2009). Understanding benthic, pelagic and airborne
ecosystem in-teractions in shallow coastal seas. “WestBanks”. Brussels, Belgian
Science Policy, Research Programme Science for a Sustainable Development Final
report Phase I, 46 pp.

VenW (2008). Beheerplan Voordelta. Spelregels voor natuurbescherming. Den Haag,
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 146 pp.

VenW (2009). Monitoring- en Evaluatieprogramma Maasvlakte 2. Natuurcompensatie
Voordelta.

Wanless, S., M.P. Harris, P. Redman & J.R. Speakman (2005). Low energy values of fish as
a probable cause of a major seabird breeding failure in the North Sea. Marine
Ecology Progress Series 294: 1-8.

Wijnhoven, S., W.C.H. Sistermans & V. Escaravage (2006). Historische waarnemingen van
infauna uit het Voordelta gebied. Yerseke, NIOO, Centrum voor Estuariene en
Mariene Ecologie, Rapport 2006-04, 51 pp.



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 169 van 209

Wijnhoven, S. & H. Hummel (2008). Historische ontwikkeling macrofauna
levensgemeenschappen Rijn-Maas-monding Yerseke, KNAW-NIOO, Centrum voor
Estuariene en Mariene Ecologie, Monitor Taskforce Publication Series 2008 - 12,
121 pp.

Wolf, P.A. & P.L. Meininger (2004). Zeeën van zee-eenden bij de Brouwersdam. Nieuwsbrief
NZG 5, Maart 2004: 1-2.

Wolff, W.J. (1973). The estuary as a habitat. An analysis of data on the soft-bottom
macrofauna of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse, and Scheldt.
Zoölogische Verhandelingen 126: 1-242.

Wright, P.J., H. Jensen & I. Tuck (2000). The influence of sediment type on the distribution of
the lesser sandeel, Ammodytes marinus. Journal of Sea Research 44: 243-256.

WVL, R. (2014a). Evaluatie MEP Natuurcompensatie Voordelta (NCV) 2013. Lelystad, RWS
Water, Verkeer en Leefomgeving, Versienummer 7.0, juni 2014, 96 + VII pp.

WVL, R. (2014b). Evaluatie MEP Aanleg Maasvlakte 2 2013. Lelystad, RWS Water, Verkeer
en Leefomgeving, Versienummer 6.0, juni 2014, 73 + XVI pp.

Zuur, A.F., A.A. Saveliev & E.N. Ieno (2014). Beginner's Guide to Generalized Additive Mixed
Models with R. . Newburgh, UK, Highland Statistics. 331 pp.





1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 A-1 van 209

A Bijlage 1

Aan dit project is bijgedragen door onder meer de volgende personen:

Deltares:
Meinte Blaas
Arjen Boon
Paul Erftemeijer
Gerrit Hendriksen
Martine van den Heuvel-Greve
Harriëtte Holzhauer
Johan de Kok
Victor Langenberg
Gerard van der Kolff
Kees Kuijper
Theo Prins
José Reijnders
Joost Stronkhorst
Fred Twisk

IMARES:
Rob van Bemmelen
Johann Craeymeersch
Cindy van Damme
Henk Heessen
Niels Hintzen
Nicola Tien
Ingrid Tulp

NIOZ
Vincent Escaravage

Bureau Waardenburg / Delta projectmanagement:
Joost Bergsma
Bas van den Boogaard
Theo Boudewijn
Ruben Fijn
Camiel Heunks
Mark Hoekstein
Peter van Horssen
Maarten Japink
Job de Jong
Wouter Lengkeek
Sander Lilipaly
Martin Poot
Pim Wolf

LievenseCSO:
Hein Seegers
Jasper Schuur
Lisette van Calsteren-de Bruin



PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013

1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

A-2 van 209

INBO:
Wouter Courtens
Eric Stienen
Nicolas Vanermen
Hilbran Verstraete

Arcadis:
Jeroen Adema
Gijs van Banning



1200672-000-ZKS-0042, 17 december 2014, definitief

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - Eindrapport 1e fase 2009-2013 B-1 van 209

B Bijlage 2

In het kader van het project PMR-NCV zijn eerder de volgende rapporten verschenen:

Plan van Aanpak:
Holzhauer, H. & T.C. Prins, 2009. Plan van Aanpak PMR monitoring natuurcompensatie

Voordelta. Deel A. Deltares rapport 1200672-008-ZKS-0002
http://kennisonline.deltares.nl/product/30562

Heessen, H.J.L. & R.G. Jak, 2009. Plan van Aanpak PMR monitoring natuurcompensatie
Voordelta. Deel B: Uitvoeringsplannen per perceel. IJmuiden, IMARES.
http://kennisonline.deltares.nl/product/30563

Jaarrapportages:
2009
Jaarrapport 2009 PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta. Van der Kolff, G.H.,

T.C. Prins & H.J.L. Heessen, 2010. Deltares rapport 1200672-000-ZKS-0016
http://kennisonline.deltares.nl/product/30561

2010
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta. Deel A: Jaarrapport 2010 en midterm

evaluatie. Prins, T.C., A.R. Boon, H. Holzhauer & G.H. van der Kolff, 2011.
Deltares rapport 1200672-000-ZKS-0024
http://kennisonline.deltares.nl/product/22150

Jaarrapport 2010 PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta Deel B. Heessen H.J.L.
(ed.), 2011. Deltares/IMARES rapport 1200672-000-ZKS-0023
http://kennisonline.deltares.nl/product/22151

2011
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta. Deel A: Jaarrapport 2011. Prins, T.C.,

G.H. van der Kolff, A.R. Boon, H. Holzhauer, C. Kuijper, V.T. Langenberg & G.
Hendriksen, 2012. Deltares rapport 1200672-000-ZKS-0031
http://kennisonline.deltares.nl/product/30423

Jaarrapport 2011 PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta Deel B. Heessen H.J.L.
(ed.), 2012. Deltares/IMARES rapport 1200672-000-ZKS-0034
http://kennisonline.deltares.nl/product/30411

2012
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta. Jaarrapport 2012 Deel A. Prins, T.C.,

G.H. van der Kolff, A.R. Boon, G. Hendriksen, H. Holzhauer, C. Kuijper, V.T.
Langenberg & J. Reinders, 2013. Deltares rapport 1200672-000-ZKS-0039
http://kennisonline.deltares.nl/product/30412

Jaarrapport 2012 PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta Deel B. Van der Kolff,
G.H., T.C. Prins. (eds.), 2013. Deltares/IMARES rapport 1200672-000-ZKS-
0034
http://kennisonline.deltares.nl/product/30565

http://kennisonline.deltares.nl/product/30562
http://kennisonline.deltares.nl/product/30563
http://kennisonline.deltares.nl/product/30561
http://kennisonline.deltares.nl/product/30423
http://kennisonline.deltares.nl/product/30412
http://kennisonline.deltares.nl/product/30565
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C Commentaar Auditcommissie en reactie

Audit van de rapporten

“PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta Eindrapport 2009-2013 (Deel A)” en
“Jaarrapporten onderzoekspercelen t/m 2012 (Deel B)”

opgesteld door dr. T.C. Prins, drs. G.H. van der Kolff, dr. ir. A.R. Boon, J. Reinders MSc.,
ir. C. Kuijper, drs. ing. G. Hendriksen, ir. H. Holzhauer, dr. V.T. Langenberg, dr. J.A.M.
Craeymeersch, dr. I.Y.M. Tulp, drs. M.J.M. Poot, ir. H.C.M. Seegers en drs. J. Adema.
Rapport Deltares 1200672-000, Deltares, 2014.

Deze audit is op verzoek van dr. M.R. van Eerden (Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en
Leefomgeving) uitgevoerd door de Auditcommissie bestaande uit Dr. J.J. Beukema, Dr. B.J. Ens,
Dr. K. Essink en Dr. ir. H.W. van der Veer, augustus 2014.

De reactie van de auteurs op het commentaar van de Auditcommissie is weergegeven in
kaders

C.1 Conclusie van de Auditcommissie in hoofdlijnen
Het Monitoring- en Evaluatieprogramma Natuurcompensatie Voordelta (MEP-NCV) heeft als doel
om via metingen te controleren of het verlies van natuurwaarden als gevolg van de aanleg van
de Tweede Maasvlakte in voldoende mate wordt gecompenseerd. De verwachte gevolgen van de
aanleg van de Tweede Maasvlakte in het Natura 2000-gebied Voordelta zijn dat:

1 2.455 hectare van habitattype H1110 (ondiepe zeeën met zandbanken die permanent
onder water staan) verloren gaat;

2 negatieve effecten optreden op de foerageerfunctie voor de grote stern van 1,7%, op de
foerageerfunctie voor de visdief van 5,9%, en op de foerageerfunctie voor de zwarte
zee-eend van 3,1%.

 Als middel om de natuurcompensatie te bereiken zijn een tweetal maatregelen genomen, te
weten:

· het instellen van een bodembeschermingsgebied. Hierin wordt met name de
bodemdierengemeenschap beschermd door het weren van boomkorvisserij met
wekkerkettingen en een motorvermogen > 260 pk;

· het instellen van een aantal rustgebieden binnen het bodembeschermingsgebied. Hierin
wordt verstoring door menselijke activiteiten (recreatie en scheepvaart) beperkt.

 Het verschijnen van het Eindrapport 2009—2013 (deel A) is een goede gelegenheid om de tot nu
bereikte resultaten te evalueren en om kritisch na te denken over hoe het project een zinvol
vervolg zou kunnen krijgen.

 Vanaf 2009 wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd waarin o.a. aandacht wordt besteed
aan de biomassa van de bodemdierengemeenschap (als onderdeel van habitattype H1110 en als
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voedsel voor de zwarte zee-eend), vissen (als voedsel voor sterns), het gebruik van het gebied
door vogels, de abiotische dynamiek van het systeem en het menselijk gebruik, met speciale
aandacht voor de visserij. Een goed monitoringprogramma kan niet zonder goede informatie
over de periode voorafgaand aan het instellen van de genoemde maatregelen, de zg T0-meting.
De T0 -meting is gebaseerd op de jaren 2004-2007 (en soms maar op een deel van die jaren). De
monitoring over de periode 2009-2013 (de T1 -meting) heeft duidelijk gemaakt dat jaarlijkse
verschillen in verspreiding en aantallen van bodemdieren, vissen en vogels zo groot zijn dat de
periode 2004-2007 als onvoldoende moet worden beschouwd voor een goede T0 -meting. Ook
van de T1 -metingen is de bruikbaarheid sterk beperkt. Dit betreft vooral de gegevens over de
bodemdierengemeenschap in de jaren 2012 en 2013. Een presentatie en analyse van deze
gegevens ontbreekt in het voorliggende Eindrapport 2009-2013. De Auditcommissie vindt dit een
ernstige tekortkoming.

De Auditcommissie wijst op het ontbreken van de resultaten van de
bodemdierenbemonstering uit de jaren 2012 en 2013. Dit is inderdaad een beperking bij
de huidige analyse, maar van de gegevens over bodemfauna in de jaren 2012-2013 was
bij aanvang van het project reeds voorzien dat die niet in deze rapportage meegenomen
zouden kunnen worden. Deze gegevens zullen worden uitgewerkt in 2014 en
gerapporteerd in 2015. In §3.3 wordt beschreven welke gegevens beschikbaar zijn voor
deze rapportage.

De verwachtingen over de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte werden destijds
gebaseerd op gegevens uit periode 2004-2007. De omvang van de effecten op de vogels is met
een grote precisie weergegeven, maar een aanduiding van realistische
betrouwbaarheidsintervallen ontbrak. Daarnaast zijn de voorspelde effectgroottes relatief
gering, minder dan 6%. Dit betekent niet dat de effecten niet belangrijk zouden zijn, maar wel
dat het moeilijk zal zijn om met behulp van een monitoringprogramma op wetenschappelijk
verantwoorde wijze te bepalen of er al dan niet sprake is van ‘voldoende‘ compensatie.

De natuurcompensatieopgave is in de zg. MEP-hoofdvragen als volgt geformuleerd:
1. Wordt het verlies aan habitattype H1110 voldoende gecompenseerd?
2. Wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend voldoende

gecompenseerd?
3. Wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern voldoende gecompenseerd?
4. Wordt het verlies aan foerageergebied van de visdief voldoende gecompenseerd?

 Met betrekking tot deze hoofdvragen is niet nader aangegeven wat verstaan wordt onder
‘voldoende compensatie’. Is hiermee bedoeld een volledige compensatie van de verwachte
verliesposten ter grootte van de boven aangehaalde percentages van 1,7% tot 5,9%? Of is
hiermee, naar analogie van het rapportcijfer 7 (= voldoende), bedoeld dat realisatie van een
geringere compensatie ook een goed resultaat is? Het Eindrapport 2009—2013 (deel A) zou
hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

De tekst in §3.2 gaat in op de beantwoording van de MEP vragen en is aangevuld. Dit
rapport richt zich op het vaststellen van de huidige effecten van de
compensatiemaatregelen. In de PKB evaluatie in 2018 wordt door het bevoegd gezag
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beoordeeld of de uitwerking van de maatregelen voldoende is geweest, op basis van de
monitoringresultaten die dan beschikbaar zijn.

Hoewel de bemonsteringen en veldwaarnemingen grotendeels volgens plan verlopen zijn en
vakkundig zijn uitgevoerd, moet toch geconstateerd worden dat op de belangrijkste MEP-vraag
(compensatie verlies aan habitattype H1110) geen duidelijk antwoord werd verkregen: er
konden geen conclusies worden getrokken over het effect van de bodembeschermingsmaatregel
(zie p. 153). Dit onbevredigende resultaat kan naar het oordeel van de Auditcommissie niet
worden geweten aan een onvoldoende kwaliteit van het onderzoek, maar was primair het gevolg
van niet te beïnvloeden externe omstandigheden. Aan de verwachte (en essentiële) voorwaarde
van een sterke afname van de bodemberoering door boomkorvisserij in het
bodembeschermingsgebied blijkt niet te zijn voldaan. Bij het begin van het project was er al heel
weinig bodemberoering meer doordat de boomkorvisserij in het gebied al sterk in intensiteit was
afgenomen. Van de voorgenomen experimentele aanpak, waarbij een gebied voor de visserij zou
worden gesloten en het andere gebied niet, kon niet veel terechtkomen. Van een volledig stop
zetten van bodemberoering door boomkorvisserij viel dus geen meetbaar effect meer te
verwachten. Bovendien is de garnalenvisserij, ook een bodemberoerende activiteit, gewoon
doorgegaan, en zijn de schattingen van visserijdruk, zowel wat betreft ruimtelijke resolutie als
intensiteit, nog steeds onbetrouwbaar. Het ontbreken van een werkelijke T0 -situatie kon
uiteraard achteraf niet hersteld worden. De vraag rijst dan ook of het zinvol is de monitoring van
de bodemfauna voort te zetten met het beperkte doel van huidige effect-evaluatie.

Het inzicht dat de boomkorvisserij ook in de T0 al grotendeels afwezig was in het
bodembeschermingsgebied is een resultaat van dit project en was, bij aanvang van het
project, niet bekend. Dit inzicht is tot stand gekomen door analyse van visserijgegevens,
die voor het doel van dit project voldoende betrouwbare schattingen van visserijdruk
opleveren. De tekst in §4.4.2 over de analyse van visserijdruk is aangevuld.

Wat een zinvolle manier is om de monitoring voort te zetten, is onderdeel van
werkzaamheden die in 2014 worden uitgevoerd en waar in Hoofdstuk 8 kort op ingegaan
wordt.

De Auditcommissie realiseert zich, dat rapporteren over het in wezen mislukte project
betreffende de bodemfauna (mislukt buiten de schuld van de onderzoekers) weinig bevredigend
is, maar wil er toch voor pleiten tenminste één keer een overzichtelijk rapport te produceren,
waarin alle resultaten over de monitoring van bodemfauna (dus inclusief die van 2012 en 2013,
die nu nog in de rapportage ontbreken) overzichtelijk worden samengevat en waarbij duidelijk
wordt aangegeven welke conclusies daaruit op verantwoorde wijze getrokken zouden kunnen
worden.

Het project is niet “in wezen mislukt”. Wel heeft het project nieuwe inzichten opgeleverd
waaruit blijkt dat de oorspronkelijke opzet met een vergelijking tussen
bodembeschermingsgebied en referentiegebied niet werkbaar is.
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Uitwerking en analyse van de bodemdiergegevens over de jaren 2012-2013 is voorzien
in 2014 en wordt in 2015 gerapporteerd, in samenhang met de reeds beschikbare
gegevens.

Ondertussen is dankzij de monitoring zeer veel zeer waardevolle kennis over het functioneren
van het ecosysteem van de Voordelta verkregen. In de ogen van de Auditcommissie zou het goed
zijn om met de kennis van nu de vooraf voorspelde negatieve effecten op de vogels nog eens aan
een grondig onderzoek te onderwerpen en daarbij ook de betrouwbaarheid van de
effectschatting aan te geven.

In H7 wordt kort aandacht geschonken aan de huidige inzichten over de bij aanvang
opgestelde effectketens, die voortvloeien uit de resultaten van PMR-NCV. De evaluatie
van de in de MER en Passende Beoordeling voorspelde effecten kan waardevol zijn,
maar is geen onderdeel van deze rapportage.

Gezien het bovenstaande beveelt de Auditcommissie aan:

(1) De reeds in 2012 en 2013 verzamelde gegevens over bodemfauna met spoed uit te
werken en te rapporteren;

(2) Een samenhangend verslag uit te brengen over veranderingen en ruimtelijke patronen in
de bodemfauna over de hele periode 2009-2013;
[Toelichting: tot nu toe is er maar beperkt en gebrekkig verslag uitgebracht over de
veranderingen in de bodemfauna; zie de kritische opmerkingen hierover in de Audit over
2012]

(3) Het in de planning opnemen van publicatie(s) in gerefereerde tijdschriften van enkele
wetenschappelijk waardevolle resultaten;
[Toelichting: enkele onderdelen van het werk lijken publiceerbare resultaten te hebben
opgeleverd; deze dienen op een effectieve wijze te worden gecommuniceerd met de
wetenschappelijke wereld. Hiervoor dient binnen het project tijd (en geld) beschikbaar te
worden gesteld]

(4) Een programma op te stellen voor de voortzetting van het monitoringwerk met een
haalbaar doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van meer inzicht in het functioneren van het
ecosysteem van het Voordeltagebied in relatie tot de veranderende menselijke invloed
daarop. Een dergelijk programma, mits slim opgezet, kan anticiperen op toekomstige
beleids- en beheersvragen. Een kritische beschouwing van de tot nu toe gehanteerde
effectketens lijkt hierbij aanbevelenswaardig. Belangrijk is in ieder geval dat langere
tijdseries ongetwijfeld extra informatie zullen opleveren waardoor sommige nu nog
onduidelijke en niet-significante verbanden wat zekerder zouden kunnen worden.
[Toelichting: hoewel de oorspronkelijke vraag (MEP-1) niet kon en kan worden
beantwoord, omdat niet aan de basisvoorwaarden voor onderzoek werd voldaan, zouden
de verzamelde en nog te verzamelen gegevens heel wel een nuttige en belangrijke rol
kunnen spelen. Ze zouden uiteindelijk kunnen leiden tot een bijstelling van de eerder
genomen (maar niet effectief gebleken) compensatiemaatregelen. Dit is een gedachte
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die in het Eindrapport in de tweede alinea op p. 151 wordt uitgesproken. Ook kan
hiermee worden geanticipeerd op toekomstige vragen vanuit beleid en beheer].

(5) De huidige koppeling van het onderzoek aan aalscholvers aan de beheers- en/of
beleidsvragen in het Voordeltagebied is zwak. Voortzetting lijkt alleen gerechtvaardigd
indien er een betere koppeling komt met de MEP-vragen.

(6) Overweeg aanvullend onderzoek c.q. analyses teneinde beter zicht te krijgen op het
effect van de garnalenvisserij in de Voordelta.

1) en 2) Van de gegevens over bodemfauna in de jaren 2012-2013 was bij aanvang van
het project reeds voorzien dat die niet in deze rapportage meegenomen zouden kunnen
worden. Deze gegevens zullen worden uitgewerkt in 2014 en gerapporteerd in 2015. Een
opmerking hierover is toegevoegd aan Hoofdstuk 8.

3) De Auditcommissie wijst terecht op het belang van publiceren van (een deel van) de
resultaten van PMR-NCV in peer-reviewed, wetenschappelijke tijdschriften. Ook binnen
het projectteam is dit vastgesteld. Het opstellen van concepten van wetenschappelijke
publicaties is voorzien als onderdeel van de werkzaamheden in 2014.

4) Over voortzetting van de monitoring en de invulling van het monitoringprogramma
wordt naar verwachting in 2014 besloten.

5) Het onderzoek aan aalscholvers is o.a. uitgevoerd om additionele informatie te
verkrijgen over visbestanden in de Voordelta, en met name het
bodembeschermingsgebied, met het oog op beantwoording van MEP vraag 1. De tekst
over dit onderzoek in Hoofdstuk 4 is aangepast naar aanleiding van het commentaar van
de Auditcommissie.

6) Over de effecten van garnalenvisserij loopt een separaat onderzoek waarover in 2014
gerapporteerd wordt.

Een laatste aanbeveling betreft de eerste formele evaluatie 2013 (laatste paragraaf in de
managementsamenvatting). De Auditcommissie vindt het bedenkelijk dat in 2013 een formele
beleidsmatige tussenevaluatie is uitgevoerd nog voordat het eindrapport over de eerste
monitoringfase (2009-2013) beschikbaar was, en wil daarom een kritische kanttekening plaatsen
over de procesgang. De Auditcommissie adviseert voor het volgende evaluatiemoment (2018)
een en ander beter op elkaar af te stemmen.

De invulling van het monitoringprogramma voor de 2e fase biedt de mogelijkheid de
rapportagemomenten beter op elkaar af te stemmen.

C.2 Inleiding

C.2.1 Samenstelling Auditcommissie
De heer Prof. Dr. W.J. Wolff heeft zich teruggetrokken uit de Auditcommissie. Zijn plaats is, na
een verzoek daartoe door dr. M.R. van Eerden van Rijkswaterstaat, in 2014 ingenomen door Dr.
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K. Essink, gepensioneerd senior-adviseur van het vroegere Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ
en voormalig voorzitter van werkgroepen van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking en van
de Internationale Raad voor Zeeonderzoek (ICES). De verdere samenstelling van de
Auditcommissie is ongewijzigd gebleven.

C.2.2 Focus op MEP-vragen.
In deze audit wordt de nadruk gelegd op beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van de
voorliggende rapportage. Op kleinere (tekstuele) tekortkomingen zal niet worden ingegaan. De
hoofdvragen van het Monitoring - en Evaluatieprogramma de Tweede Maasvlakte –
Natuurcompensatie Voordelta (kortweg: de MEP vragen) staan daarom centraal.

Daarnaast worden enkele opmerkingen gemaakt over de voortzetting c.q. aanpassing van de
monitoring en het onderzoek in relatie tot de getroffen maatregelen voor natuurcompensatie.

C.2.3 Follow-up audit 2013
In de audit van het vorige jaar over het Jaarrapport 2012 werd door de Auditcommissie
aangegeven dat in het in 2014 uit te brengen eindrapport aandacht zou moeten worden gegeven
aan in ieder geval het volgende:

a. Op een samenhangende en duidelijke manier uiteenzetten waardoor het in principe goed
doordachte bodembeschermingsproject toch kon mislukken;

b. Bij de vergelijking van beschermings- en referentiegebieden erg afwijkende gebiedsdelen
(zonder vergelijkbare gebieden in de andere categorie) buiten beschouwing laten (bijv.
het mondingsgebied van het Haringvliet);

c. Alle resultaten presenteren met vermelding van de uitslagen van met name genoemde
statistische toetsen;

d. De resultaten van het “garnalenexperiment”, waarin in opdracht van de Rijkswaterstaat
de effecten van garnalenvisserij op bodemdieren worden onderzocht en waarvan de
resultaten in 2013 gerapporteerd worden, meenemen in de rapportage.

e. Een verkenning uitvoeren naar mogelijke alternatieve compensatiemaatregelen die wel
het beoogde effect zullen hebben. In het geval van de zwarte zee-eend lijken de
belangrijke voedselgebieden jaarlijks op andere plekken te liggen en zou gedacht kunnen
worden aan het beschermen van vermoedelijk voedselrijke plekken tegen bevissing en
verstoring. In het geval van de sterns zou gedacht kunnen worden aan het verkorten van
de vliegafstand door het creëren van geschikte broedplaatsen dichter bij het
voedselgebied.

In de Eindrapportage 2009-2013 wordt aan deze aanbevelingen onvoldoende aandacht gegeven.
En met name het laatste aandachtspunt betreffende ‘mogelijke alternatieve
compensatiemaatregelen’ komt nauwelijks aan de orde.

a) het monitoringproject is niet mislukt; met de in het project verkregen kennis over de
ontwikkeling in visserijdruk moet wel geconcludeerd worden dat de oorspronkelijke
onderzoeksopzet (met een referentiegebied en een gebied waar boomkorvisserij is
uitgesloten) niet werkzaam blijkt. Dit wordt aan de orde gesteld in §4.4.2

b: voor het vergelijken van gebieden kan het zinnig zijn sommige sterk afwijkende
gebieden, zoals de monding van het Haringvliet, buiten beschouwing te laten.
Tegelijkertijd geldt er voor delen van dat gebied wel een compensatie-opgave waardoor
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het nodig is wel aandacht aan die gebieden te schenken. In de uitwerking van de
resultaten in 2014 krijgt dit punt extra aandacht.

c: Omwille van de leesbaarheid geven de rapportages in deel B detailinformatie over
statistische toetsing, die niet volledig in deel A is overgenomen.

d: De resultaten van het garnalenexperiment worden in 2014 gerapporteerd. De
belangrijkste bevindingen uit de concept-rapportage zijn opgenomen in §4.4.2

e: Discussie over eventuele bijstelling van maatregelen of alternatieve maatregelen is
geen onderdeel van dit rapport, maar vindt plaats in het kader van de PKB evaluatie.

C.2.4 De opzet van de eindrapportage
In deze rapportage in Deel A wordt een overzicht gepresenteerd van de dynamiek van het
gebied van de Voordelta (hoofdstuk 1). Hierin worden de geomorfologische, hydrologische en
ecologische veranderingen beschreven alsmede de veranderingen in het menselijk gebruik. In
hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven de monitoring van de natuurcompensatie Voordelta.
Behandeld worden de verwachte effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte en van de
compensatiemaatregelen, de centraal staande evaluatievragen en een overzicht van monitoring,
data management, effectvaststelling en samenhang van de onderzoekspercelen. In de
hoofdstukken 4 – 6 komen de evaluatievragen (MEP-vragen) aan de orde. Afgesloten wordt met
een slotbeschouwing en aanbevelingen. Deel B bevat de gedetailleerde rapportages betreffende
het in 2013 uitgevoerde onderzoek/monitoring in de ‘percelen’ visserij, benthos, vis, zee-eenden,
sterns, vogels, abiotiek en gebruik. De Auditcommissie vindt de opzet van de Eindrapportage
2009-2013 op hoofdlijnen goed gestructureerd.

C.3 De managementsamenvatting
Het Eindrapport 2009—2013 (deel A) is aan het begin voorzien van een
managementsamenvatting. Deze is vrij uitgebreid; ze beslaat negen pagina’s tekst, die naar de
mening van de Auditcommissie voor de doelgroep van managers (en beleidsmedewerkers) niet
steeds de gewenste duidelijkheid verschaft. De Auditcommissie staat vrij uitgebreid stil bij deze
managementsamenvatting omdat hierin alle voor onderzoek en beleid relevante zaken duidelijk
gepresenteerd zouden moeten worden.

De Voordelta is een kustgebied dat door de realisatie van de Deltawerken grote veranderingen
heeft ondergaan. Anders dan in het eindrapport wordt aangegeven is de verondieping van de
Voordelta, inclusief de vorming van zandbanken, vooral het gevolg van het wegvallen van de
vloed- en ebdebieten in de nu afgesloten zeegaten. Hierdoor kon een wezenlijke verondieping en
een verandering van de geomorfologie ontstaan. Dat hierbij de processen van erosie en
sedimentatie pas na eeuwen een nieuw dynamisch evenwicht zullen gaan vormen is volgens de
Auditcommissie een te globale uitspraak, die voor het beleid weinig aanknopingspunten biedt.
Het ware hier op zijn plaats aan te geven in hoeverre bijvoorbeeld de opvullingsnelheid van de
genoemde oude getijdengeulen, en de omvang en hoogteligging der platen al afneemt.
Daarnaast ontbreekt een aanduiding betreffende de toename van het areaal aan
intergetijdengebied (zie hoofdstuk 2 van het eindrapport). Toename van intergetijdengebied
(habitattype 1140) gaat ten koste van het areaal habitattype H1110; dit aspect dient te worden
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meegenomen. Tenslotte, er wordt wel gerefereerd aan de uitvoering van kustsuppleties, maar
de eventuele invloed hiervan op de monitoringresultaten wordt niet besproken.

In §2.1 wordt in meer detail ingegaan op de snelheid van de morfologische
veranderingen en de veranderingen in arealen. Het verlies van areaal H1110 als gevolg
van morfologische processen in de periode 2007-2012 is gering. Informatie hierover is
toegevoegd in §2.1.3

De paragraaf over Monitoring en Evaluatievragen begint met de presentatie (in een kader gezet)
van de vier MEP-hoofdvragen. Pas daarna wordt aangegeven welke naar verwachting de habitat-
en ecologische verliezen zijn als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Deze volgorde
had beter omgedraaid kunnen worden.

Dit is aangepast.

Belangrijker vindt de Auditcommissie echter dat niet wordt aangegeven wanneer er sprake is van
voldoende compensatie van het verlies aan habitat en foerageergebied voor de drie in het
geding zijnde vogelsoorten. De verwachtingsredenatie, dat de beperkingsmaatregel voor de
bodem-beroerende visserij een 10% toename van de bodemdierenbiomassa tot gevolg heeft, en
dat daarom voor volledige compensatie van het verlies aan bodemdierenbiomassa een
bodembeschermingsgebied van 24.550 ha nodig is, ontbeert onderbouwing en nadere
uitwerking. Niet wordt vermeld of die 24.550 ha aan bodembeschermingsgebied ook werkelijk is
gerealiseerd. Terwijl aan de ene kant wordt gesproken over ‘volledige compensatie’, wordt aan
de andere kant de notie ‘voldoende compensatie’ uit de MEP-hoofdvragen niet uitgewerkt. Wel
wordt verwacht dat de kwaliteit van het gebied in voldoende mate verbetert, maar dat is slechts
een deel van waar het om gaat. De koppeling tussen kwaliteit en kwantiteit wordt onvoldoende
gelegd. Uitgaande van een vaste omvang van het bodembeschermingsgebied van “x” ha kan de
kwaliteit van dit gebied alleen maar verbeteren als er een toename optreedt van de kwantiteit
van bodemdieren en demersale vissoorten in termen van productie. In vorige rapportages heeft
de Auditcommissie aangegeven dat informatie over productie weliswaar de voorkeur verdient,
maar dat problemen rond de praktische uitvoerbaarheid de keuze rechtvaardigt om de aandacht
te richten op de biomassa.

Zie eerdere reactie. Dit rapport richt zich op het vaststellen van de huidige effecten van
de compensatiemaatregelen. De effecten van de aanleg van Maasvlakte 2 worden
behandeld in MEP Aanleg (zie box in §1.2).

In de PKB evaluatie in 2018 wordt door het bevoegd gezag beoordeeld of de uitwerking
van de maatregelen voldoende is geweest, op basis van de monitoringresultaten die dan
beschikbaar zijn.

Onder de kopjes Uitvoering en Resultaten 2009-2013 wordt wezenlijk relevante informatie aan
de lezer onthouden. Het ware hier op zijn plaats geweest kort te herhalen dat het monitoring-
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programma zoals dat in 2009-2013 is uitgevoerd, is voorafgegaan door een breed
meetprogramma in 2004-2007 dat diende om de zg. nulsituatie (T0 ; vóór de aanleg van de
Tweede Maasvlakte) te documenteren. Naast deze Before-After benadering, voorziet het
monitoringprogramma in 2009-2013 ook nog in het vergelijken van de ontwikkelingen binnen en
buiten (referentiegebieden) het bodembeschermings-gebied, voor zover vallend binnen het
Voordeltagebied. Ook deze laatste vergelijking is van belang voor een goede interpretatie van de
meetgegevens in relatie tot de centraal staande MEP-vragen. Voor het beleid is hier van belang
te weten dat de Auditcommissie de gevolgde werkwijze volgens het principe van BACI (Before-
After, Control-Impact) een deugdelijke vindt. Belangrijk is wel dat in de praktijk - buiten de
verantwoordelijkheid van de onderzoekers – niet aan essentiële voorwaarden is voldaan.

De tekst in de managementsamenvatting is aangepast.

MEP-vraag 1: is er voldoende compensatie voor het verlies aan habitattype H1110?
Deze hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van gegevens over de ontwikkeling van de
biomassa van bodemdieren en de dichtheden van jonge demersale vissoorten. Hierbij wordt een
vergelijking gemaakt (a) tussen het bodembeschermingsgebied en referentiegebieden, en (b)
tussen het bodembeschermingsgebied vóór en ná de instelling ervan.

De waarneming dat de biomassa van bodemdieren waarschijnlijk is afgenomen roept vragen op.
Is deze afname statistisch significant? Betreft dit alleen het bodembeschermingsgebied
(vergelijking vóór-ná)? Is hierin ook de vergelijking met de referentiegebieden betrokken? De
Auditcommissie herhaalt zijn eerder uitgesproken zorg omtrent de trage verwerking van de
bodemdiergegevens, waardoor deze niet alle in de analyses betrokken kunnen worden.
De lezer wordt informatie onthouden door niet inzichtelijk te maken op welke vergelijkingen
(beschermingsgebied/referentiegebieden; voor/na) de waarnemingen over bodemdieren en
demersale vissen zijn gebaseerd.

De tekst in de managementsamenvatting is aangepast.

Over de intensiteit van de boomkorvisserij wordt opgemerkt dat deze in het
bodembeschermings-gebied al laag was voordat dit gebied werd ingesteld. Elders in de Voordelta
was de visserijintensiteit aanvankelijk groter, maar is ook hier sterk afgenomen. Hierdoor lijkt er
weinig potentie te zijn voor het aantonen van verschillen in bodemdierenbiomassa en
visdichtheden die gecorreleerd zijn met verschillen in visserijintensiteit. De Auditcommissie is
van mening dat een kans is gemist door niet te onderzoeken of er een correlatie aanwezig is
tussen bodemdierenbiomassa en visdichtheden enerzijds en visserijintensiteit anderzijds in het
gebied buiten het bodembeschermingsgebied. De in dat gebied gerapporteerde afname van de
visserijintensiteit met 80% bood wellicht mogelijkheden voor het vinden van zo’n dergelijke
correlatie en daarmee voor een aanwijzingen betreffende het effect van bodemberoering door
de boomkorvisserij in het gebied. De Auditcommissie dringt aan op een verdere en meer
gedetailleerde analyse.
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De tekst in de managementsamenvatting is aangepast. De relatie met visserij-intensiteit
is onderzocht en dit wordt beschreven in de paragraaf interpretatie.

Een nadere analyse van de relatie met visserij-intensiteit in alleen het referentiegebied
(en niet in de hele Voordelta wat al uitgevoerd is) biedt mogelijk aanknopingspunten en
wordt in 2014 uitgevoerd.

Over de intensiteit van de garnalenvisserij wordt gemeld dat deze van jaar op jaar sterk varieert,
en dat 55-65% van deze visserij in de Voordelta plaats vindt binnen het
bodembeschermingsgebied. De Auditcommissie constateert dat het bodembeschermingsgebied
dus niet geheel vrij is van bodemberoering door vistuigen. Alleen het zwaardere vistuig van de
boomkorvisserij is geweerd. Dit heeft mogelijk repercussies voor de analyse aangaande het
effect van het uitsluiten van de boomkorvisserij in het bodembeschermingsgebied. Hieraan
wordt in de eindrapportage geen expliciete aandacht besteed.

De tekst in de managementsamenvatting is aangevuld met informatie over onderzoek
aan de effecten van garnalenvisserij.

De enige vissoort waarvoor wel een statistisch significante correlatie met visserijintensiteit wordt
gerapporteerd is de zandspiering, namelijk “hoe hoger de visserijintensiteit, hoe lager de
dichtheid zandspiering”. De Auditcommissie vindt dit een wat ongelukkige formulering. In feite
gaat het er hier om dat bij lagere visserijintensiteit hogere dichtheden van zandspiering zijn
waargenomen. Dit zou een positief effect van de afgenomen bodemberoering door de visserij
kunnen zijn. Meer inzicht in de onderlinge relaties is noodzakelijk voordat conclusies kunnen
worden getrokken. Immers, aan de ene kant kan de visserijintensiteit sterk van jaar op jaar
variëren, terwijl aan de andere kant zandspiering meerdere jaren oud kan worden. Dit suggereert
alleen al een vorm van autocorrelatie in de data. Tevens ontbreekt informatie over de tijdstippen
waarop de visserij en de bodemdieren- en visbemonstering werden uitgevoerd. Dit is van belang
in verband met de dag-nacht ritmiek in de activiteit, en daarmee de vangbaarheid, van de
zandspiering.

De analyse van de correlaties tussen zandspiering en visserij worden behandeld in
§4.3.4.2. Deze beschrijving, en de beschrijving in de management samenvatting is
aangepast.

Bij de beantwoording van deze MEP-vraag wordt niet ingegaan op de omvang van het verlies aan
habitattype H1110 door toename van het habitattype H1140 (intergetijdengebied)(zie figuur
2.4). Dit lijkt de Auditcommissie een gevolg te zijn van het nog na-ijlende effect op de
geomorfologie in de Voordelta van de Deltawerken inclusief de aanleg van Maasvlaktes 1 en 2.
Dit gegeven ontbreekt in de hier gepresenteerde analyse.
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Het verlies van areaal H1110 als gevolg van morfologische processen in de periode
2007-2012 is gering. Informatie hierover is toegevoegd in §2.1.3

Als conclusie wordt geformuleerd dat het instellen van het bodembeschermingsgebied niet heeft
geleid tot een toename van voedsel in de vorm van bodemdierenbiomassa in dit gebied. De
Auditcommissie onderschrijft deze conclusie, maar hier moet aan worden toegevoegd dat de
thans beschikbare gegevens over visserijintensiteit aannemelijk maken dat het voorspelde effect
van de maatregel ook niet aantoonbaar zou zijn geweest. Naar de mening van de Auditcommissie
ligt het voor de hand om, met de kennis van nu, de effectvoorspellingen van de maatregel
opnieuw uit te voeren.

De tekst in de managementsamenvatting is aangepast. In H4 wordt uitgebreid aandacht
geschonken aan de huidige inzichten over het mogelijke effect van de
compensatiemaatregel.

MEP-vraag 2: wordt het verlies aan foerageergebied van de zwarte zee-eend voldoende
gecompenseerd?
Het uitgevoerde monitoringprogramma is er primair op gericht te kunnen vaststellen of de
aantallen zwarte zee-eenden in het bodembeschermingsgebied toenemen en of dit verklaard kan
worden uit een toename van de voedselbeschikbaarheid (schelpdieren). Daarnaast wordt
nagegaan in hoeverre het gebiedsgebruik van deze eenden verandert in relatie tot het instellen
van rustgebieden, hetgeen tot minder verstoring door recreatie en scheepvaart zou moeten
leiden. Er wordt echter niet aangegeven welke maatregelen t.a.v. het beperken c.q. reguleren
van recreatie en scheepvaart in de concentratiegebieden van de zwarte zee-eend zijn genomen,
opdat de soort optimaal kan profiteren van het voedselaanbod. Ook wordt niet aangegeven in
hoeverre de inrichting van de rustgebieden (met vaste locaties) aansluit bij de eventueel van jaar
op jaar variabele positie van de concentratiegebieden van de zwarte zee-eend; dit raakt direct
aan de beoordeling van de effectiviteit van het instellen van de rustgebieden. Deze beoordeling
is nu niet goed mogelijk.

Het commentaar suggereert dat de aantallen zwarte zee-eenden in het
bodembeschermingsgebied zouden moeten toenemen als gevolg van de
compensatiemaatregelen. Dat is niet correct. De maatregelen zijn er op gericht de
draagkracht van de Voordelta als geheel gelijk te houden (ten opzichte van de periode
vóór aanleg van Maasvlakte 2).

De maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 3.Dat de huidige rustgebieden met vaste
locatie niet helemaal aansluiten op de concentratiegebieden van de zwarte zee-eend is
een resultaat van de monitoring in dit project, en is verwoord in de conclusies bij MEP
vraag 2.

In de paragraaf ‘Interpretatie’ staat dat het grootste deel van de zwarte zee-eenden in de
Voordelta buiten de rustgebieden verblijft. In paragraaf ‘Conclusie’ staat dat de rustgebieden
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slechts in beperkte mate worden gebruikt; de zwarte zee-eenden verblijven voornamelijk in
gebieden met weinig verstoring, maar deze uitspraak wordt niet statistisch onderbouwd. Een en
ander roept de vraag op welke omgevingsvariabele voor de vogels de belangrijkste is. De
uitgevoerde statistische analyse geeft hierop onvoldoende antwoord; zie § 7.2 verderop in deze
audit.

In hoofdstuk 5 is de beschrijving van de statistische analyse van de aantallen zwarte zee-
eenden in de Voordelta in relatie tot omgevingsfactoren, waaronder verstoring, verder
uitgebreid. Deze analyse maakt duidelijk dat verstoring een relevante factor is. Zie
volgende punt.

Er wordt gesteld dat de verschillen in aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta, in ieder geval
deels, veroorzaakt worden door verschillen in het voedselaanbod. Dit maakt niet duidelijk of
hierbij gedoeld is op ruimtelijke dan wel temporele (jaar-op-jaar) verschillen. Wel wordt
aangegeven dat de aantallen zwarte zee-eenden in de Voordelta beïnvloed kunnen worden door
hoe deze vogels verspreid zijn over het gehele kustgebied tussen Noord-Frankrijk en
Denemarken. Maar niet is geanalyseerd in hoeverre de aantallen in de Voordelta (negatief)
gecorreleerd zijn met bijv. de aantallen in de noordelijke Waddenzee. Nu blijft de mogelijke
invloed van kleine veranderingen in de verspreiding van de populatie op de aantallen in de
Voordelta wat in de lucht zweven.

Aantallen en verspreiding in de Voordelta binnen een jaar hangen samen met
verschillende factoren waaronder voedselaanbod, zoals blijkt uit de statistische analyse
met habitatmodellen. De beschrijving van de resultaten van die analyses in §5.3.8 is
uitgebreid.

Verschillen in aantallen tussen jaren hangen waarschijnlijk voor een deel samen met
uitwisseling tussen gebieden; dit is als ‘extern effect’ wel benoemd maar geen onderwerp
geweest van gedetailleerd onderzoek in het kader van dit project. In §5.3.4 en in de
discussie in §5.4.3 is de tekst over de uitwisseling tussen gebieden uitgebreid.

Bij wijze van conclusie wordt gesteld dat er sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte en het
instellen van het bodembeschermingsgebied en de rustgebieden geen verandering is opgetreden
in de potentiële functie van de Voordelta, noch in voedselbeschikbaarheid, noch in verstoring.
Deze conclusie kan zo niet getrokken worden omdat een uitspraak over potentiële functies
alleen gebaseerd kan zijn op het resultaat van een modellering van de draagkracht voor de
zwarte zee-eend in relatie tot voedselaanbod en verstoring. Een dergelijke
draagkrachtmodellering is hier niet uitgevoerd. Een conclusie die wel kan worden getrokken is
dat er geen trend waarneembaar is in het aantal vogeldagen in het gebied, hetgeen mede
samenhangt met de grote verschillen tussen de jaren. Die grote jaarlijkse verschillen maken het
moeilijk om een statistische trend of trendbreuk aan te tonen. Wel is duidelijk dat de
compensatiemaatregelen slechts weinig van doen hebben met het ontbreken van een trend in
het aantal vogeldagen, ten eerste omdat er geen aanwijzingen zijn dat instelling van het
bodembeschermingsgebied tot een verbetering van het voor eenden beschikbare voedselaanbod
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heeft geleid, en ten tweede omdat de eenden maar zeer beperkt gebruik maken van de
ingestelde rustgebieden.

Om de potentiele functie van de Voordelta voor zwarte zee-eenden echt te kunnen
begrijpen moet je een goed kwantitatief begrip hebben van alle relevante factoren.
Daarbij speelt de draagkracht van de Voordelta een rol, maar ook de positie van de
Voordelta ten opzichte van de andere zee-eendgebieden. Ontwikkeling van een
draagkrachtmodel was niet voorzien in dit project. In 2014 wordt een verkennende studie
gedaan naar de vraag of het mogelijk is zo’n model te ontwikkelen en of zo’n model in
staat is de vragen met betrekking tot het beheer van de Voordelta als verblijfsgebied van
de zwarte zee-eend, te beantwoorden . De grote vraag daarbij is of er voldoende kennis
van alle relevante factoren om een werkend model op te kunnen zetten. In hoofdstuk 8
wordt hier aandacht aan besteed.

In dit rapport kan dus alleen geoordeeld worden op basis van trends in aantallen eenden
en aantallen vogeldagen, voedselaanbod en gebruik rustgebieden. Die trends leveren
geen aanwijzingen voor verandering, maar probleem is uiteraard dat de jaarlijkse
verschillen het ook erg moeilijk zouden maken om verschillen waar te nemen.

De Auditcommissie is van mening dat de bewijsvoering dat het instellen van rustgebieden een
zinvolle maatregel is ter vergroting van de betekenis van de Voordelta voor de zwarte zee-eend
voorlopig ontbreekt (zie ook § 7.2 van deze auditrapportage).

De berekeningen met de habitatmodellen laten zien dat er, gemiddeld over het
winterhalfjaar, een negatieve correlatie is tussen de aanwezigheid van zwarte zee-
eenden in het winterhalfjaar en de aanwezigheid van scheepvaart. Uit de literatuur is
bekend dat zwarte zee-eenden gevoelig zijn voor verstoring door scheepvaart, tekst
hierover is toegevoegd in §5.3.8 en in de discussie in §5.4.3. Dit maakt het aannemelijk
dat het voorkomen van verstoring in de concentratiegebieden van zwarte zee-eenden
een nuttige maatregel kan zijn.

MEP-vraag 3 en 4: wordt het verlies aan foerageergebied van de grote stern en visdief
voldoende gecompenseerd?
Het uitgevoerde monitoringprogramma richt zich primair op het vaststellen van de aantallen van
beide soorten sterns en het ruimtelijk gebruik van de Voordelta tijdens het foerageren. Hierbij
wordt gekeken of er sprake is van een gunstige ontwikkeling als gevolg van het instellen van de
rustgebieden. Daarnaast wordt onderzocht of er een relatie is tussen de ontwikkeling van het
broedsucces en het voedselaanbod, in het bijzonder van voor jonge vogels geschikte vissen.

De aantallen en ruimtelijke verdeling van grote stern en visdief verschillen van jaar op jaar,
echter zonder dat sprake is van een (significante?) verandering sinds de aanleg van de Tweede
Maasvlakte en de instelling van het bodembeschermingsgebied en het rustgebied (foutief is
sprake van ‘referentiegebied’). Gesteld wordt dat de verschillen tussen de jaren samenhangen
met veranderingen in de aantallen broedvogels in de verschillende broedkolonies in het
Deltagebied. De aard van die samenhang wordt echter niet toegelicht. Wel wordt gewezen op de
nog steeds voortgaande verandering in plaatarealen in de Voordelta, die van invloed zou zijn op
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het gebruik van de Voordelta door sterns. De gesuggereerde causaliteit wordt echter niet
toegelicht. Als we ons realiseren dat er in de ondieper wordende Voordelta een toename is
opgetreden van het areaal intergetijdengebied (zie fig. 2.4) dan moet geconcludeerd worden dat
het areaal foerageergebied voor sterns is afgenomen. Dit heeft echter niet tot een afname van
de aantallen sterns geleid. Een dergelijke interpretatie van de meetresultaten ontbreekt.

In de managementsamenvatting was abusievelijk de term ‘referentiegebied’ gebruikt, dit
is gewijzigd in ‘rustgebieden’.

De veranderingen in broedkolonies (verschuiving van zuidelijk naar noordelijk deel Delta)
is nu uitgebreider beschreven in §2.5.4.1, en de samenhang tussen de ligging van de
broedkolonies en het gebruik van de Voordelta door grote sterns wordt in meer detail
behandeld in de discussie in §6.4.1 en in de managementsamenvatting.

De verandering in areaal foerageergebied van de sterns door verondieping van de
Voordelta (en toename van het areaal intergetijdengebied) is, afgezien van het effect van
de aanleg van Maasvlakte2, zeer gering. Een nadere beschrijving van deze
morfologische verandering is toegevoegd in §2.1.3. In §3.3.1 wordt aandacht besteed
aan het gebiedsgebruik, waaronder het waargenomen gebruik van de kustzone van
Maasvlakte 2 als foerageergebied, waaruit blijkt dat daar voor grote sterns aantrekkelijk
foerageergebied is ontstaan. In de discussie in §6.4.1 wordt hier nader op ingegaan.

In de discussie in §6.4.1 wordt aandacht besteed aan het feit dat er geen verandering is
aantal vogeldagen sinds de aanleg van Maasvlakte 2.

Wat betreft het voedselaanbod voor deze sterns, is voor volwassen grote sterns de zandspiering
van belang als stapelvoedsel. Hiervan is al gezegd bij MEP-vraag 1 dat de afgenomen
visserijintensiteit mogelijk heeft geleid tot een grotere talrijkheid van zandspiering. Over het
voedselaanbod voor de volwassen visdiefjes wordt evenwel geen informatie gegeven.

In de broedtijd is het broedsucces van beide soorten sterns in belangrijke mate afhankelijk van
het aanbod van voldoende voedsel in de vorm van jonge haring en sprot. Wat betreft dit
voedselaanbod wordt gezegd dat dit door natuurlijke factoren wordt bepaald. Het was hier op
zijn plaats geweest ook te zeggen dat de instelling van het bodembeschermingsgebied
(regulering boomkorvisserij) en van de rustgebieden geen invloed heeft gehad op deze
pelagische vissoorten, en dat gezien de ecologische procesketens ook niet kon hebben. Hoe het
broedsucces is bepaald wordt overigens in het geheel niet aangegeven. Er had, tenslotte,
eigenlijk vooraf al geconcludeerd kunnen worden dat van het instellen van het
bodembeschermingsgebied geen effect op het broedsucces verwacht had kunnen worden.

De tekst in de managementsamenvatting is aangepast.

Het voedsel van volwassen visdief is niet onderzocht; daar is een opmerking over
toegevoegd in in §6.2.2.
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De relatie tussen voedselaanbod en broedsucces wordt behandeld in §6.4.2. Het
ontbreken van een effect van het instellen van het bodembeschermingsgebied op
pelagische vis is aangegeven in §6.4.4. Hoe het broedsucces bepaald wordt is uitgebreid
beschreven in deel B hoofdstuk sterns. Een beknopte beschrijving is opgenomen in §6.2.

In §6.4.4 wordt verwezen naar de relatie tussen visserij en zandspiering, die uitgebreider
wordt besproken in hoofdstuk 4. Er wordt nader ingegaan op het belang van zandspiering
als voedselbron voor grote stern.

In de Voordelta worden alle droogvallende platen door grote stern en visdief als rustplaats
gebruikt tijdens de foerageertochten, en niet alleen de daarvoor speciaal ingestelde
rustgebieden. De aantallen op platen rustende sterns variëren. Hierover wordt geconcludeerd
dat dit samenhangt met veranderingen in de bezetting van de broedkolonies en veranderingen in
het plaatareaal. De Auditcommissie mist een conclusie over de (beperkte) effectiviteit van de
instelling van rustgebieden. Ook bij deze twee MEP-vragen wordt geconcludeerd dat er sinds de
aanleg van de Tweede Maasvlakte en het instellen van het bodembeschermingsgebied en de
rustgebieden geen verandering is in de potentiële functie van de Voordelta in termen van
voedselbeschikbaarheid voor de twee soorten sterns. De gepresenteerde gegevens leveren
hiervoor echter geen goede onderbouwing. Om de potentiële functie van een gebied in termen
van voedselbeschikbaarheid (en rust) te bepalen is een realistisch draagkrachtmodel nodig. Een
dergelijk model wordt niet gepresenteerd. Een conclusie die wel kan worden getrokken is dat er
geen trendbreuk waarneembaar is in de benutting van het gebied, wat mede samenhangt met
de grote verschillen tussen jaren. Het lijkt voorts erg waarschijnlijk dat de ingestelde
rustgebieden nauwelijks een rol spelen bij het gebruik dat de sterns van het gebied maken. Er
wordt namelijk slechts een klein deel van de op de platen rustende sterns waargenomen binnen
de grenzen van de rustgebieden en er is ook geen toename in het gebruik van die rustgebieden
na de instelling ervan.

De tekst in de managementsamenvatting is aangepast.

Een draagkrachtmodel was niet voorzien in dit project. Het is ook de vraag of zo’n model
haalbaar is en bruikbare informatie oplevert in relatie tot de MEP vragen. Hierop wordt
ingegaan in H8.

De Auditcommissie is van mening dat de laatste paragraaf ‘eerste formele evaluatie 2013’ beter
vervangen had kunnen worden door een paragraaf waarin in beknopte bewoordingen wordt
samengevat hoe het er nu voorstaat met de beantwoording van de vier MEP-vragen, met tevens
een korte aanduiding van de oorzaken van het (nog) niet gehaald zijn van de achter die MEP-
vragen liggende beleidsdoelen. In een managementsamenvatting van 9 pagina’s tekst zou een
dergelijke ‘waar staan we nu’ paragraaf een waardevolle aanvulling zijn.

In de management samenvatting is per MEP vraag in de paragraaf “Conclusie”
beschreven waar we nu staan met de beantwoording van de MEP vragen.
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C.4 De Voordelta, een complex en dynamisch natuurgebied (hoofdstuk 2)
In hoofdstuk 2 wordt relevante achtergrond geschetst met betrekking tot de abiotiek, ecologisch
functioneren en menselijk gebruik in de Voordelta. De morfologische veranderingen op
megaschaal worden geïllustreerd in de figuren 2.1 – 2.4, waarin de situaties van 1964 en 2004
naast elkaar worden gezet. Het is echter jammer dat geen inzicht wordt gegeven in de verdere
morfologische veranderingen in de periode 2009-2013, de periode waarover het voorliggende
eindrapport handelt.

De morfologische veranderingen op mesoschaal worden voor elk van de afzonderlijke
rustgebieden beschreven. Om die veranderingen te beschrijven is gebruik gemaakt van
dieptekaarten uit de periode 2001 – 2010. Recentere gegeven (2011-2013) ontbreken in de
rapportage; het waarom hiervan wordt niet vermeld.

Gesteld wordt dat Voordelta kleiner en ondieper wordt; de buitengrens schuift landwaarts op.
Die buitengrens wordt echter niet gedefinieerd met bijv. een dieptelijn. Hierdoor wordt niet
duidelijk om welke morfologische verandering het hier precies gaat.

De morfologische veranderingen zijn beschreven in §2.1. Een opmerking is toegevoegd
om aan te geven dat na 2010 geen nieuwe lodingsgegevens beschikbaar zijn.

De beschrijving van de morfologische verandering is aangepast in §2.1.2 en 2.1.3,
waarbij in meer in detail wordt ingegaan op de veranderingen in habitattypen.

Door de sterke invloed van de rivierafvoeren is de Voordelta, evenals de rest van de Nederlandse
kustwateren, een hoog productief gebied met relatief hoge concentraties voedingsstoffen en
fytoplankton. Het is goed de meetresultaten van het MWTL-programma te blijven volgen. Het
lijkt zinvol dan ook de gegevens over zwevende stof (indicatief voor watertroebelheid) mee te
nemen.

In § 2.5 wordt ingegaan op de langjarige ontwikkelingen van bodemdieren en vis, zwarte zee-
eend, grote stern en visdief in de Voordelta. Bij bodemdieren zijn duidelijke ruimtelijke patronen
vastgesteld, die in de loop der jaren geen wezenlijke veranderingen hebben laten zien. Een
opvallende verandering in de schelpdierbestanden in de Voordelta is het grotendeels verdwijnen
van de halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata en de sterke opkomst na 2000 van de
Amerikaanse zwaardschede Ensis directus. Beide behoren tot het voedsel van de zwarte zee-
eend. In de conclusie wordt alleen de ruimtelijke variatie van de bodemdierbestanden
benadrukt; er wordt nauwelijks iets gezegd over de temporale variatie. Evenmin wordt
informatie gegeven over een eventuele correlatie tussen recrutering van tweekleppige
schelpdieren en de strengheid van de winter.

Met betrekking tot hyperbenthos en vis vallen twee dingen op. Ten eerste wordt de betekenis
van het hyperbenthos in de voorliggende opgaaf voor natuurcompensatie niet aangeduid.
Waarom dan tekst hieraan gewijd, vraagt de Auditcommissie zich af? Ten tweede: de conclusie
ten aanzien van de rol van de Voordelta als kinderkamer voor vis is obligaat. Een conclusie over
eventueel opgetreden /optredende veranderingen wordt niet geformuleerd. De sprot, ook een
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belangrijk voedselorganisme voor jongen van visdiefje en grote stern, wordt niet behandeld.
Verder geldt ook hier weer dat er tevens effecten van de garnalenvisserij kunnen optreden.
Figuur 2.18 toont belangrijke (foerageer)gebieden voor de zwarte zee-eend. Deze figuur is echter
gebaseerd op een publicatie uit 1996. De Auditcommissie betreurt het dat deze figuur niet is
aangevuld met informatie uit latere jaren.

Troebelheid is een relevante factor in de Voordelta vanwege de invloed op de primaire
productie, maar omdat hier geen trendmatige veranderingen te verwachten zijn (als
gevolg van de compensatiemaatregelen of door andere oorzaken) is hier geen aandacht
aan besteed.

In 2.3 wordt ingegaan op de meteorologische omstandigheden tijdens de meetperiode
PMR-NCV, waarbij opvalt dat er geen strenge winters zijn geweest na 1997. In §2.5.1 is
de tekst aangepast, waarbij aandacht is besteed aan de temporele dynamiek in het
benthos, en aan de mogelijke effecten van strenge winters. De definitie van habitattype
H1110 is niet zodanig duidelijk dat hyperbenthos er van uitgesloten kan worden. De tekst
in 2.5.2 is aangevuld met informatie over sprot. In de beschrijving van de
foerageergebieden van zwarte zee-eend is aanvullende informatie van na 1996
toegevoegd.

Met betrekking tot grote sterns en visdiefjes wordt aangegeven dat de aantallen broedparen in
ZW Nederland aanvankelijk gestaag zijn toegenomen, en gedurende de laatste tien jaar ongeveer
stabiel zijn gebleven. Tussen de broedkolonies vindt uitwisseling plaats, hetgeen zou kunnen
betekenen dat als het in het ene deelgebied in een bepaald jaar wat slechter gaat, dat dit in
andere deelgebieden mogelijk kan worden opgevangen. Betekent dit dat beide soorten daardoor
weinig afhankelijk zijn van lokaal voedselaanbod en beschikbaarheid van geschikt broedbiotoop?
Aan deze vragen wordt geen aandacht besteed, terwijl dat toch vragen zijn met relevantie voor
de onderhavige natuurcompensatiemaatregel.

In §2.5.4.1 is aanvullende informatie over de wisselingen in bezetting van de
broedkolonies opgenomen, waarbij aandacht wordt besteed aan de factoren die daarop
van invloed zijn.

De Auditcommissie constateert dat de voor de natuurcompensatieopgaaf relevante ecologische
veranderingen in de Voordelta niet alle goed in beeld zijn gebracht tot het moment van instellen
van het bodembeschermingsgebied en het instellen van de rustgebieden. Een deel van de
gepresenteerde gegevens was wellicht beter op zijn plaats geweest in de discussieparagrafen bij
de verschillende MEP-vragen verderop in het eindrapport.

C.5 De Monitoring van de natuurcompensatie Voordelta (Hoofdstuk 3)
In dit hoofdstuk wordt samengevat wat de uitgangspunten waren bij het vaststellen van de
maatregelen voor natuurcompensatie, te weten het instellen van een
bodembeschermingsgebied en van rustgebieden. Kernidee hierbij was dat het verlies van 2.455
ha zandbanken en ondiepe zee (habitattype H1110) gecompenseerd zou kunnen worden door in
het resterende deel van de Voordelta de productiviteit van de bodemdierengemeenschap
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(voedsel voor o.a. de zwarte zee-eend en nabij de bodem levende vissoorten) en het
voedselaanbod voor visetende vogels te verhogen en gunstiger omstandigheden (minder
verstoring) te creëren voor een aantal belangrijke vogelsoorten. Hierbij werd o.a. verwacht dat
de bodemdierenbiomassa in het bodembeschermingsgebied met 10 tot 21% zou gaan
toenemen. Het voedselaanbod voor vogels en vissen zou ook gaan toenemen, maar hiervoor
werd geen percentage genoemd. De Auditcommissie is van mening dat het goed zou zijn
geweest om in dit Eindrapport 2009-2013 de essentie van de uit 2008 daterende onderbouwing
te herhalen, en hier later in het rapport in evaluerende zin op terug te komen. Het voor de
onderbouwing verwijzen naar het rapport door Rijnsdorp e.a. (2006) roept op zijn minst vragen
op omdat dit rapport getuige de titel handelt over de inpassing van visserij in het
natuurcompensatiegebied en niet over de ecologische winst als gevolg van sluiting van het
bodembeschermingsgebied voor de boomkorvisserij >260 pk.

Het rapport van Rijnsdorp et al. gaat wel degelijk over het effect van het sluiten van een
gebied voor boomkorvisserij. De resultaten van de studie worden gedetailleerd
besproken in §3.1.1. In de discussie in §4.4.1 wordt hier op terug gekomen, in §4.4.4
worden de huidige inzichten over de effecten van visserij besproken.

De verwachting was dat door de aanleg van de Tweede Maasvlakte bijna 2% van het
foerageergebied van de grote stern en 5,9% van het foerageergebied van de visdief zou gaan
verdwijnen. Omdat de kwaliteit van het foerageergebied dicht bij de broedgebieden niet
verbeterd kan worden, richtte de compensatieopgave zich, zo staat in § 3.1.3, op “het dichterbij
brengen van de broedgebiedfunctie bij het foerageergebied”. Dit is een geheel andere
benadering als hiervoor werd gepresenteerd, waar het ging om vergroting van het aanbod van
voor deze vogels en hun jongen geschikte voedsel in de vorm van vissen. Bij het dichterbij
brengen van de broedgebiedfunctie bij het foerageergebied werd een gedachtegang gevolgd, die
discutabel is. Gesteld wordt dat de volwassen sterns en hun jongen de drooggevallen platen in
de rustgebieden Hinderplaat en Bollen van de Ooster gebruiken om te foerageren (sic) en rusten.
Het moet een ‘slip of the pen’ zijn geweest te beweren dat sterns op drooggevallen platen
kunnen foerageren. Het in VenW (2008) voorgestelde scenario waarbij de volwassen sterns hun
jongen na het uitvliegen naar deze platen kunnen brengen, die dichter bij het voedselgebied
liggen, is in theorie mogelijk. De Auditcommissie hecht er echter aan duidelijk te stellen dat dat
toch iets wezenlijk anders is dan de broedgebiedfunctie (lees: broedkolonie) dichter bij het
foerageergebied brengen.

Formuleringen zijn verbeterd waar nodig.

Evaluatie van de uitgangspunten voor de natuurcompensatie en de daarbij behorende
maatregelen zijn geen onderwerp van dit rapport.

In § 3.2 wordt uitgebreid ingegaan op de hoofdvragen van het MEP Natuurcompensatie
Voordelta en op de uitwerking van deze hoofdvragen in onderscheiden onderzoeksvragen. In de
figuren 3.1 – 3.4 worden de bij elk van de vier hoofdvragen behorende effectketens
gepresenteerd. Dit geeft inzicht in de complexiteit van het systeem waarbinnen ecologische
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processen en diverse vormen van menselijke beïnvloeding zich afspelen. Op de vraag in hoeverre
de als uitgangspunt gehanteerde effectketens thans nog valide zijn wordt in het afsluitende
hoofdstuk 7 niet teruggekomen.

In Hoofdstuk 7worden de effectketens in evaluerende zin besproken.

In geen van de uitgewerkte onderzoeksvragen komt de aalscholver naar voren. Dit is een soort
waarvoor, zo staat op pag. 62, ook geen compensatieopgave geldt. Toch is bij de aalscholver
onderzoek verricht, o.a. aan de samenstelling van braakballen (hoofdstuk 4) en tellingen in de
rustgebieden (hoofdstuk 6). De Auditcommissie is van mening dat de aanvullende informatie
over de rol van de aalscholver, waarvoor overigens geen compensatieopgave van toepassing is,
maar erg beperkt is.
In Tabel 3.1 in § 3.3 valt op dat gegevens over bodemdieren, verzameld in 2012 en 2013 nog niet
volledig zijn uitgewerkt; deze gegevens zijn dus ook niet meegenomen in de analyses van de
bodemdiergegevens. Dit betekent een betreurenswaardige vermindering van de zeggingskracht
van de Eindrapportage 2009-2013 waar het gaat om het onderzoek naar de ontwikkeling van de
bodemdierengemeenschap en de betekenis hiervan als voedsel voor vissen en zwarte zee-
eenden.

Het onderzoek binnen PMR-NCV heeft zich niet alleen beperkt tot de soorten/habitats
waar een compensatie-opgave voor geldt. Het onderzoek was breder opgezet om op die
manier een beter begrip van het functioneren van de Voordelta te krijgen. De reden voor
het aanvullend onderzoek aan de aalscholver is hierboven al toegelicht.

Zoals eerder opgemerkt, worden de benthosgegevens in 2014 uitgewerkt (§3.3).

In § 3.4 worden ten behoeve van het kunnen vaststellen van de eventuele effecten van de
compensatiemaatregelen een achttal criteria genoemd. Deze criteria zijn inderdaad relevant als
hulpmiddel bij de beantwoording van de MEP-hoofdvragen. Maar, zo vraagt de Auditcommisie
zich af, wordt er wel volgens deze criteria gewerkt? Dit wordt niet expliciet aangegeven.

Deze criteria zijn gebruikt bij de interpretatie van de resultaten gebruikt is, maar niet in
een expliciete checklist.

C.6 MEP-vraag 1: Compensatie verlies habitattype H1110 (Hoofdstuk 4)

C.6.1 Visserij
Het jaarrapport 2013 (Deel B) over de visserij geeft een beschrijving van de ontwikkeling in de
Voordelta van de bodemberoerende visserij-activiteiten van vooral de Nederlandse vloot. Dit
gebeurt in de vorm van geanonimiseerde gegevens gebaseerd op het Vessel Monitoring Systeem
(VMS) gekoppeld met de logboeken gegevens. Hierbij blijft de lage frequentie van het VMS
systeem (2 uur interval) veelal te gering ten opzichte van de gewenste resolutie van
bodembevissing in vakken van 0.25 ha.
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 Om iets aan deze beperking te verbeteren is in de jaarrapportage 2013 de analyse uitgebreid en
aangevuld met informatie van het hoog frequente Automatic Identification System (AIS). Door
koppeling van beide systemen zou de betrouwbaarheid in principe sterk toe kunnen nemen. De
Auditcommissie spreekt zijn waardering uit voor deze aanpak en voor de gedetailleerde en
zorgvuldige analyse en presentatie.

Het verontrust de Auditcommissie echter dat slechts voor een klein deel van de VMS punten een
koppeling kon worden gemaakt met de AIS informatie. Dit roept twijfels op, met name over de
kwaliteit van de schattingen van de visserijintensiteit en de ruimtelijke verspreiding ervan. De
commissie zou graag een nadere analyse van dit probleem zien, alsmede mogelijkheden ter
verbetering.

In §4.4.2.1 wordt nu in meer detail ingegaan op de methodiek om visserij-intensiteit te
bepalen. Koppeling van VMS aan AIS data is geen eenvoudige handeling, omdat VMS
data geanonimiseerd zijn. Inmiddels is een aanvullende studie verricht naar de
betrouwbaarheid van de analyses op basis van VMS. De conclusie is dat de VMS data
een voldoende betrouwbare schatting opleveren voor het doel van PMR-NCV, nl. het
kwantificeren van de visserij-intensiteit over een periode van 6 tot 12 maanden.

 De Auditcommissie is van mening dat de presentatie van de resultaten aangescherpt kan
worden. In de huidige opzet wordt allereerst in Figuur 2 op blz 8 het totaal bevist oppervlak
weergegeven. Vervolgens wordt in Figuur 3a en 3b de ruimtelijke verspreiding van de
visserijintensiteit gepresenteerd. Onduidelijk is hierbij wat de grootte van de gridcellen is: is het
50 x 50 m voor perceel Benthos (zie blz 7) of 1 x 1 km zoals in figuur 4? Verder staat niet vermeld
in de legenda van figuur 3a en 3b dat deze patronen gevonden zijn door toepassing van ‘kriging’.
Bij figuur 4 zou nog vermeld kunnen worden wat de eenheid is. Verder is onduidelijk of de linker
en rechterfiguur dezelfde y-as hebben; het is nu niet duidelijk of de metingen van 2013 in alleen
de winter omgerekend zijn naar geheel 2013. Tenslotte is de presentatie van de veranderingen in
de garnalenvisserij uit mortaliteitsschattingen te summier en ook onvolledig. De eenheid voor
totale mortaliteit is niet gegeven en ook niet uitgelegd. Voor buitenstaanders is het verwarrend
dat de waarde van de exponent hoger dan 1 kan zijn. Onduidelijk is ook de variatie in de
onderliggende schattingen.

Detail opmerkingen:

Blz 11  In tekst foutieve verwijzingen naar figuren: (Figuur 1.1a) moet zijn (Figuur 3a); (Figuur
1.1b) moet zijn (Figuur 3b)

Blz 14  Idem: (Figuur 1.2, links) moet zijn (Figuur 4, links); (Figuur 1.2, rechts) moet zijn Figuur 4,
rechts)

Dit commentaar heeft betrekking op deel B, hoofdstuk 1 Visserij. De correcties zijn
toegevoegd.
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C.6.2 Bodemfauna
In zijn vorige audit-rapport (daarin p. 12: ad 2.3.2) sprak de Auditcommissie teleurstelling uit
over de rapportage van de belangrijkste resultaten van de monitoring van de bodemfauna. Met
name werden genoemd een te beknopte en inconsistente rapportage en onduidelijkheid over
wat wel en niet significant was. Het is wederom teleurstellend om te moeten constateren, dat (a)
in het Eindrapport 2009-2013 op deze kritische punten niet expliciet wordt ingegaan en (b) het
jaarrapport Benthos 2013 aan dezelfde gebreken blijkt te lijden. Verwacht had mogen worden,
dat tenminste de resultaten van 2012 nu in het rapport zouden zijn opgenomen en dat de
conclusies (voor zover te trekken) helder zouden zijn samengevat. Nu wordt de lezer in
verwarring gebracht door het presenteren van tegenstrijdige gevolgtrekkingen uit verschillende
analyses (BACI, verschillen, temporele trends, relatie met visserij-intensiteit), zonder dat goed
uiteen gezet wordt welke gevolgtrekkingen berusten op echt significante resultaten en hoe de
verschillen in uitkomsten van de verschillende analyses zijn te verklaren. Daarnaast zijn er ook
nog eens verschillen in gevolgtrekkingen als ruwe resp. getransformeerde gegevens werden
gebruikt. Dit alles wordt helaas op zodanige wijze gepresenteerd (p. 101 en 102), dat de lezer in
verwarring achterblijft.

Het is lofwaardig, dat voor alle gebieden en de afzonderlijke jaren 2004-2011 naast gemiddelde
waarden voor de biomassa B ook die voor productie P worden gepresenteerd (Fig. 37). Er wordt
echter te weinig moeite gedaan om conclusies te verbinden aan de variatie in P waarden. Dit is
een gemiste kans. Er wordt niet meer over gezegd, dan dat de trends in P die van B volgen (p.
56). Dat is niet zo verwonderlijk, want P werd berekend uit B en was er dus niet helemaal
onafhankelijk van. Waar het evenwel om gaat is de vraag of er iets opmerkelijks te zien was aan
de variatie in waarden van de ratio P/B? Meestal was P<B, maar hoeveel P/B kleiner dan 1 is, valt
moeilijk af te lezen uit Fig. 37. Het ligt voor de hand dat er een verband is tussen P/B en de
grootteverdeling van de belangrijkste soorten; of dit inderdaad het geval is kan worden getoetst.

De Auditcommissie heeft waardering voor de uitvoerige verantwoording van het samenvoegen
van data van box-corer en bodemschaaf. Dit is zeker nuttig voor toepassing bij verder onderzoek.

De uitvoerige discussie over de relatie tussen visserij-intensiteit en veranderingen (schade en
herstel) van bodemfauna is lezenswaardig. Er blijkt vooral uit, dat er voor zowel positieve als
negatieve verbanden ergens wel een aannemelijke verklaring te vinden valt. Terecht wordt dan
ook opgemerkt, dat er over oorzaak-gevolg relaties niets eenduidigs valt te besluiten (p. 108).
Ook dit lijkt dus niet de weg om te komen tot een beantwoording van de hoofdvraag “wat was
het effect van de instelling van een bodembeschermingsgebied?”

Dit commentaar heeft betrekking op deel B, hoofdstuk 2 Benthos. Correcties zijn
aangebracht.

Gegevens inclusief 2012, 2013 worden in 2014 geanalyseerd en in 2015 gerapporteerd.
In 2014 is eveneens een verdere analyse van de P/B voorzien; dit wordt aangegeven in
H8.
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C.6.3 Vissen
De rapportage 2013 (Deel B) over vissen is duidelijk van opzet. Binnen de mogelijkheden van de
bemonstering en het daarbij verzamelde materiaal, is aan de hand van een aantal duidelijk
gedefinieerde hypotheses getracht tot evaluatie en beantwoording van een aantal relevante
vragen te komen.

 Het meenemen van alle grootteklassen van het benthos als potentiële prooien (blz 114) levert
echter een overschatting op van de potentieel voor benthos etende vissen beschikbare
hoeveelheid voedsel. Alhoewel de maaginhouddata geen betrouwbare informatie opleveren
over de relatie tussen prooigrootte en vislengte, kan hiervoor wel op hoofdlijnen een indicatie uit
de literatuur verkregen worden. Met behulp van deze literatuurgegevens zou de analyse verfijnd
kunnen worden.

De sectie over lengte-gewicht relaties met daarbij conditiefactoren (blz 124) zou aangescherpt
kunnen worden. Alle relaties met een gewichtsexponent b = 3 impliceren isometrische
groeirelaties, terwijl exponenten die significant afwijken van 3 allometrische groeipatronen
suggereren. Dit betekent dat voor soorten waar b niet significant van 3 afwijkt, de analyse
herhaald dient te worden met b = 3, terwijl voor de andere soorten de consequentie is dat groei
allometrisch is en dat conditie ook grootteafhankelijk is (Froese 2006).

De derde hypothese (blz 136) is niet sterk. Hij zal aan kracht winnen wanneer de onderliggende
aanname (van voedselbeperking) onderbouwd zou kunnen worden, bijvoorbeeld uit andere
vergelijkbare studies.

Detail opmerking:

De literatuurlijst bevat veel onvolkomenheden: verschillend font type, wetenschappelijke namen
niet in italic, volume van tijdschriften soms wel met volgnummer, ontbrekende namen van
auteurs, ontbreken van volume en pagina nummers, gebruik hoofdletters, tijdschrift titels soms
voluit soms afgekort, etc.

Dit commentaar heeft betrekking op deel B, hoofdstuk 3 Vis 1.

Meenemen van alle grootteklassen als potentieel voedsel levert inderdaad een
overschatting op. Dit had preciezer gekund voor de schelpdieren, voor de overige
soorten zijn geen data over afmetingen. De analyse is echter te tijdrovend om nu nog uit
te voeren.

Voor lengte-gewichtrelaties is een gewichtsexponent gebruikt die per soort is geschat om
de mogelijkheden voor verschillende visvormen open te laten. We hebben de factor b
ook niet afhankelijk gemaakt van de BACI factoren, voor/na en control/ impact gebied
(geen interacties van factor b met deze factoren). In het aangehaalde stuk (Froese 2006)
staat ook niet de gesuggereerde verandering, er staat alleen: If only one or few
specimens of similar size are available, set b to 3 and determine a from a W/L^3.

Derde hypothese: zoals aangegeven in de inleiding is hiervoor geen experimentele
onderbouwing vanuit de literatuur.

De literatuurlijst is gecorrigeerd.
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C.7 MEP vraag 2: Compensatie verlies foerageergebied zwarte zee-eend (Hoofdstuk 5)

C.7.1 Voedselbeschikbaarheid
Om te kunnen bepalen of de instelling van het bodembeschermingsgebied tot een gelijkblijvende
potentiële functie van de Voordelta voor de Zwarte Zee-eend in termen van
voedselbeschikbaarheid leidt moet duidelijk zijn bedoeld wordt met ‘potentiële functie’ en welk
voedsel beschikbaar is.

De potentiële functie kan alleen met een draagkrachtmodel bepaald worden, dat voorspelt
hoeveel dieren in een bepaald gebied een bepaalde periode in goede conditie kan overleven op
basis van metingen aan de hulpbronnen waar de populatie van afhankelijk is (Goss-Custard,
1985; Sutherland, 1996). Het model is gebaseerd op kennis over de onderliggende biologische
processen en berust niet op louter statistische relaties. Het ligt voor de hand dat een
draagkrachtmodel ontwikkeld is in het kader van de beantwoording van MEP vraag 2a (Hoeveel
potentieel foerageergebied is er daadwerkelijk verloren gegaan als gevolg van het ruimtebeslag
van de Tweede Maasvlakte, de ontwikkeling van de erosiekuil en het gebruik van de Tweede
Maasvlakte?); die vraag is echter geen onderdeel van de evaluatie van de natuurcompensatie.
Voor zover de Auditcommissie kan beoordelen is er geen draagkrachtmodel toegepast bij het
beantwoorden van MEP vraag 2b (en 2c).

Om de potentiele functie van de Voordelta voor zwarte zee-eenden echt te kunnen
begrijpen moet je een goed kwantitatief begrip hebben van alle relevante factoren.
Daarbij speelt de draagkracht van de Voordelta een rol (afhankelijk van voedselaanbod,
abiotische factoren, verstoring), maar ook de positie van de Voordelta ten opzichte van
de andere zee-eendgebieden. Ontwikkeling van een draagkrachtmodel was niet voorzien
in dit project. In 2014 wordt een verkennende studie gedaan naar de vraag of het
mogelijk is zo’n model te ontwikkelen en of zo’n model in staat is de vragen met
betrekking tot het beheer van de Voordelta als verblijfsgebied van de zwarte zee-eend, te
beantwoorden . De grote vraag daarbij is of er voldoende kennis van alle relevante
factoren om een werkend model op te kunnen zetten. In hoofdstuk 8 wordt hier aandacht
aan besteed. De potentiele functie is in dit rapport alleen beschreven op basis van het
totale voedselaanbod en de mate van verstoring. Toelichtende tekst is toegevoegd aan
paragraaf 5.1

Om de beschikbare voedselhoeveelheid te kunnen bepalen is een goede kennis over de
prooikeuze van de eenden een vereiste. De inzichten over de prooikeuze van de zwarte zee-eend
in de Voordelta zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de maaganalyse van dood gevonden
dieren. Aan het gebruik van die data zijn een groot aantal problemen verbonden:

1. Het dieet is geen goede maat voor prooiselectie (selectie tussen prooisoorten en selectie
op grootte binnen een prooisoort). Het dieet is simpelweg de resultante van
prooiselectie en aanbod;

2. Het dieet van verzwakte dieren kan verschillen van het dieet van gezonde dieren. Het
gros van de dood gevonden dieren was in slechte conditie. Een opvallend resultaat is
bijvoorbeeld dat de dieren met veel fragmenten van Ensis in de maag gemiddeld grotere
prooien hadden gegeten dan dieren met weinig van deze fragmenten in de maag;
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3. Maaginhoudresten geven een vertekend beeld van het dieet door verschillen in
verteerbaarheid van het voedsel. Restanten van prooien met harde delen maken meer
kans gevonden te worden en harde delen die dik zijn verteren minder snel.
Veldwaarnemingen laten zien dat de eenden op grote dode/stervende Ensis kunnen
foerageren en dan alleen het vlees inslikken. Verder hebben de verschillende
schelpdiersoorten verschillende schelpdiktes;

4. De steekproef is zeer beperkt. Er werden in totaal maar 35 vogels verzameld langs de
Nederlandse kust, waarvan slechts 8 in de Voordelta. Hiervan bleken na sectie 10
exemplaren een bruikbare maaginhoud te hebben en slechts twee hiervan hadden een
groot aantal resten van schelpdieren (>100 Ensis) in de maag. Deze resultaten zijn eerder
anekdotisch dan wetenschappelijk van aard.

 De maaginhoudanalyses zijn aangevuld met het onderzoeken van de zeebodem op plekken waar
veel eenden aan het fourageren waren. Dit onderzoek maakt aannemelijk dat in de Voordelta
naast Ensis ook andere schelpdieren een belangrijke prooi kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de
witte dunschaal. Uiteindelijk worden op basis van zeer beperkte informatie zes soorten
schelpdieren als belangrijkste voedselbron geïdentificeerd: mesheft (40-90 mm lang),
halfgeknotte strandschelp, zaagje, rechts gestreepte platschelp (15-35 mm), nonnetje en witte
dunschaal. De laatste soort wordt overigens ten onrechte niet vermeld op blz 116 van het
eindrapport deel A, zodat er op die bladzijde ook ten onrechte wordt gesproken over vijf soorten
schelpdieren. De gesommeerde biomassa van deze soortenselectie vertoont grote variatie van
jaar op jaar (fig 4.10), maar er is op basis van de analyses in hoofdstuk 4 geen aanwijzing dat
instelling van het bodembeschermingsgebied tot een verbetering van het voor eenden
beschikbare voedselaanbod heeft geleid. De betreffende maat voor het beschikbare
voedselaanbod houdt overigens geen rekening met mogelijke verschillen in profitability tussen
de verschillende schelpdieren, en is daardoor van beperkte waarde.

De Auditcommissie plaatst terecht kanttekeningen bij de bruikbaarheid van de
maaganalyses van aangespoelde zwarte zee-eenden. In dit project zijn de maaganalyses
gebruikt als aanvullende informatiebron, naast kennis over het voedsel van zwarte zee-
eenden in de literatuur. De beschrijving van de werkwijze is aangepast in §5.2.2. De
selectie van de zes schelpdiersoorten betreft de meest voorkomende prooien in de
Voordelta.

Doordat het, ook in andere gebieden, ontbreekt aan gedetailleerde informatie over
voedsel en keuze van foerageerlocaties door zwarte zee-eenden blijft er enige
onzekerheid bestaan over het dieet, zoals besproken in §2.5.3.De tekst op pag. 116 was
inderdaad onvolledig en is verbeterd.

C.7.2 Rustgebieden
MEP vraag 2c luidt: Draagt het instellen van de rustgebieden specifiek voor de zwarte zee-eend
bij aan een gelijkblijvende potentiële functie van de Voordelta als foerageer- en rustgebied?

Om te kunnen bepalen of het instellen van specifieke rustgebieden voor de zwarte zee-eend
bijdraagt aan een gelijkblijvende potentiële functie van de Voordelta als foerageergebied en
rustgebied moet ook hier duidelijk zijn wat bedoeld wordt met potentiële functie, welk voedsel
beschikbaar is en wat het effect van verstoring is.
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 Voor potentiële functie en voedselbeschikbaarheid verwijst de Auditcommissie naar de eerder
gemaakte opmerkingen over het ontbreken van een draagkrachtmodel. De commissie beperkt
zich hier tot de bepaling van het effect van verstoring. De instelling van rustgebieden
veronderstelt dat verstoring een belangrijke sturende factor is in de verspreiding van de eenden
in de Voordelta en daarmee voor de mogelijkheden van de eenden om bepaalde voedselbronnen
te benutten.

In § 5.5. wordt geconcludeerd dat voedselaanbod, waterdiepte, stroomsnelheid en verstoring
door scheepvaart factoren zijn die van invloed lijken op de verspreiding van de zwarte zee-eend
in de Voordelta. In eerdere rapporten van de Auditcommissie is bij herhaling gepleit voor een
degelijke statistische analyse van de verspreiding van de eenden in relatie tot het voedselaanbod
en andere factoren; daarin is ondertussen voorzien door het gespecialiseerde Engelse
onderzoeksbureau Highland Statistics, die de analyse meteen hebben gepubliceerd als hoofdstuk
in hun nieuwe boek (Zuur et al. 2014). De Auditcommissie beschikt over onvoldoende expertise
om deze statistische analyse te beoordelen, maar heeft alle vertrouwen in het vakmanschap van
eerste auteur Alain Zuur en zijn medewerkers. In de analyse wordt de ruimtelijke verspreiding
van de eenden in het winterhalfjaar gerelateerd aan diepte, stroomsnelheid, voedselaanbod en
verstoring. Uit de analyse blijkt dat waterdiepte en voedselaanbod een significant effect hebben
op verspreiding, maar dat verstoring (en stroomsnelheid) geen significant effect hebben bij een
overschrijdingskans van 0,05. Toch worden alle variabelen meegenomen in het “INLA-model” als
de “voorspelde” verspreiding wordt vergeleken met de waargenomen verspreiding. Die
waargenomen verspreiding betreft de data die gebruikt zijn om het model te bouwen, dus de
vergelijking is vooral een maat voor hoe goed het model gefit kan worden. Die fit is overtuigend,
maar (1) de betrouwbaarheidsintervallen zijn erg groot (zie figuur 4.57 in deel B: de ondergrens
komt overeen met ‘nergens eenden’ en de bovengrens met ‘bijna overal veel eenden’), (2) het is
niet duidelijk hoeveel slechter de fit zou zijn als de niet-significante variabelen, zoals verstoring,
niet meegenomen zouden worden in de “voorspelling”. Er wordt gesuggereerd dat het niet
significant zijn van verstoring een artefact is van het model, doordat te veel van de variantie
wordt toegekend aan de schatting voor de ruimtelijke autocorrelatie. Dat is zeker mogelijk, maar
dit alles betekent wel dat het idee dat verstoring een belangrijke bepalende factor is in de
verspreiding van de eenden binnen de Voordelta sterker onderbouwd moet worden. Het
betekent ook dat de bewijsvoering dat het instellen van rustgebieden een zinvolle maatregel is
voorlopig ontbreekt. Gebruik van het model voor scenario-berekeningen uitgaande van de ligging
van rustgebieden, zoals in deel B gedaan, lijkt dan ook voorbarig.

Verstoring is voor zee-eenden een relevante factor, de kwantitatieve relatie in de
Voordelta is beschreven met een aantal statistische benaderingen die (inherent aan de
data) nog flinke onzekerheden kent. De beschrijving van de statistische aanpak,
conclusies en beperkingen van de aanpak zijn nu uitgebreider beschreven in §5.3.8 en in
de discussie in §5.4.3

Voor wat betreft de opmerkingen over het draagkrachtmodel: zie eerdere reactie.
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C.8 MEP vraag 3/4: Compensatie verlies foerageergebied grote stern en visdief (Hoofdstuk 6)

C.8.1 Voedselbeschikbaarheid
MEP-vraag 3/4b luidt: Leidt het instellen van het bodembeschermingsgebied tot een
gelijkblijvende potentiële functie van de Voordelta voor de grote stern/visdief in termen van
voedselbeschikbaarheid?

Om de potentiële functie van een gebied in termen van voedselbeschikbaarheid te bepalen is,
net als eerder opgemerkt voor de zwarte zee-eend, een draagkrachtmodellering nodig. Dat is
voor de sterns complexer dan voor de zee-eenden, omdat de sterns het voedsel niet alleen
gebruiken om zichzelf te voeden, maar ook om er hun kuikens mee te voeden. Het gaat dus niet
alleen om de overleving, maar ook om voortplantingssucces. Mogelijk dat er in het kader van
MEP vraag 3/4a (‘Hoeveel potentieel foerageergebied is er voor de grote stern/visdief
daadwerkelijk verloren gegaan als gevolg van zowel het ruimtebeslag van de Tweede Maasvlakte
als het gebruik van de Tweede Maasvlakte?’) een dergelijk draagkrachtmodel is ontwikkeld. Voor
zover de Auditcommissie kan nagaan wordt er geen draagkrachtmodel toegepast bij het
beantwoorden van MEP vraag 3/4b.

De potentiele functie van het gebied in termen van voedselbeschikbaarheid kan op
verschillende manieren beoordeeld worden. In dit project is er voor gekozen om de
voedselaanvoer naar de broedkolonies en het broedsucces, dat voor een deel ook
beïnvloed wordt door de hoeveelheid en kwaliteit van het voedselaanbod, te monitoren.
Het broedsucces is een belangrijke parameter om het functioneren van de verschillende
broedkolonies te beschrijven. In combinatie met de gegevens over voedselaanvoer geeft
dit informatie over de relatie tussen het functioneren van de Voordelta als
foeageergebied en het broedsucces in de verschillende kolonies.

Daarnaast is door middel van zender- en GPS-onderzoek het gebruik van het gebied
door grote stern en visdief onderzocht.

Dit geheel geeft een beeld van het belang van de Voordelta als foerageergebied, en sluit
aan op het doel van de maatregel, nl. het compenseren van het verlies van
foerageergebied.

Een draagkrachtmodel zou een andere benadering kunnen zijn om het belang van de
Voordelta als foerageergebied voor de broedkolonies te beschrijven (en de effecten van
verlies van foerageergebied in te schatten). Zo’n model is nog niet beschikbaar en, zoals
de Auditcommissie ook aangeeft, ontwikkeling van zo’n model geen eenvoudige
exercitie. Een belangrijke kennislacune is in ieder geval het ontbreken van kwantitatieve
gegevens over het voedselaanbod in de Voordelta en omringende wateren.

C.8.2 Rustgebieden
MEP-vraag 3/4c luidt: Leidt het instellen van de rustgebieden tot een toename van het aantal op
platen rustende grote sterns/visdief en zo ja, is deze verandering toe te schrijven aan de
aanwezigheid van de rustgebieden of ook aan andere factoren?

De gepresenteerde gegevens laten geen duidelijke toename zien van het aantal op de platen
rustende sterns. Ook is het zo dat maar een zeer beperkt deel van de rustende sterns in de
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rustgebieden werd aangetroffen, zowel voor als na het instellen van de rustgebieden. Er is dus in
feite geen sprake van een verandering in de benutting van de Voordelta die samenhangt met het
instellen van de rustgebieden. De Auditcommissie vindt het daarom nogal merkwaardig dat de
belangrijkste conclusie over verstoring op blz 150 in Eindrapport 2009—2013 deel A wordt
geformuleerd als: “Er zijn geen aanwijzingen dat de huidige mate van verstoring door menselijk
gebruik in de rustgebieden van invloed is op het gebruik van de Voordelta door grote sterns.”
Ten eerste zou in de rustgebieden in het geheel geen menselijk gebruik mogen voorkomen.
Figuur 6.17 laat echter zien dat er wel degelijk sprake is van verstoring (‘plaatbezoek’) in de
ingestelde rustgebieden. Ten tweede gaat deze conclusie helemaal niet in op de oorspronkelijke
vragen over de instelling van de rustgebieden.

De auditcommissie stelt terecht dat er geen aantoonbaar effect is van het instellen van
de rustgebieden op de aantallen of aanwezigheid van sterns op de platen. Dit stond al zo
beschreven in §6.3.1.1 en §6.3.1.2; de tekst hierover is verbeterd in §6.3.5 en in de
discussie in §6.4.3

 Uit feitelijke waarnemingen van verstoring (§6.3.5) en het gebruik van rustgebieden en
overige platen (§6.3.1 en §6.3.5) komen geen aanwijzingen dat verstoring van invloed is
op het gebiedsgebruik door grote stern.

In de discussie (§6.4.4) wordt nu meer gedetailleerd ingegaan op de MEP vragen.

C.8.3 Aalscholver 	
In het Eindrapport 2009—2013 deel A wordt in zeer beperkte mate gerefereerd aan het
onderzoek aan de aalscholver. Uit deel B aalscholver blijkt er echter sprake te zijn van een
aanzienlijke onderzoekinspanning. Volgens de inleiding in deel B aalscholver is het hoofddoel van
het onderzoek een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van MEP-vraag 1 “Wordt het
verlies aan habitattype 1110 als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte voldoende
gecompenseerd?” De tekstpassages over het aalscholveronderzoek in deel A gaan echter maar
zeer ten dele in op deze hoofdvraag.

 Op blz 97 in deel A staat: “Er is, in aanvulling op het visonderzoek, onderzoek uitgevoerd aan de
samenstellingen van braakballen van aalscholvers uit de kolonie Breede Water op Voorne
verzameld over de jaren 2009-2012. Uitgangspunt bij dit onderzoek was dat aalscholvers
verspreid op zee foerageren en het dieet van aalscholvers een goede indicator voor
veranderingen in de visstand zouden kunnen zijn. De aalscholvers uit deze kolonie blijken ook in
belangrijke mate in zoetwater te foerageren, en de patronen in dieetsamenstelling kwamen niet
overeen met de resultaten van de visbemonstering in de Voordelta.”

De conclusie in deze passage dat de aalscholvers uit de kolonie ook in belangrijke mate in
zoetwater foerageren valt moeilijk te rijmen met hoofdstuk 5.2 uit deel B over de aalscholver.
Alleen in maart is de consumptie van zoetwatervis soms aanzienlijk, maar in de maanden mei, juli
en september komt zoetwatervis nauwelijks in het dieet voor. Er is inderdaad weinig overlap in
de trends in het dieet van de aalscholvers en de visbemonsteringen (tabel 7.2 in deel B over de
aalscholver), maar zoals de auteurs al opmerken zijn de trends over verschillende periodes
berekend, en daardoor niet vergelijkbaar.
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 De Auditcommissie wil hieraan toevoegen dat het dieet van aalscholvers en sterns zodanig sterk
verschilt dat kennis van het aalscholverdieet geen geschikte informatie zal opleveren over het
voor sterns beschikbare voedselaanbod.

Op blz 147 in Eindrapport 2009—2013 deel A staat: “Als indicator voor verstoring is de aan- en
afwezigheid van de aalscholver en grote stern op de platen gebruikt. De aalscholver is een
geschikte indicator omdat deze gevoelig is voor verstoring (Santoul et al. 2004). Deze soort komt
wijdverspreid voor in de Voordelta, foeragerend tot op 30 km uit de kust en rustend op platen in
de Voordelta. In rustgebied de Hinderplaat werden in 73% van de tellingen aalscholvers
gesignaleerd, in rustgebied Bollen van de Ooster in 71% van de tellingen. Dit wijst er op dat er
weinig verstoring is binnen deze rustgebieden. In rustgebied Verklikkerplaat werden aalscholvers
in 32% van de tellingen gesignaleerd. Ten opzichte van de T0 is in de T1 het percentage tellingen
waarin aalscholvers aanwezig waren toegenomen in de drie rustgebieden Bollen van de Ooster
(van 55% naar 80%), Hinderplaat (van 55% naar 82%) en in rustgebied Verklikkerplaat (van 25%
naar 36%). Echter, ook buiten de begrenzing van de rustgebieden nam het aantal tellingen met
aalscholvers toe bij Hinderplaat (van 26% naar 69%) en Verklikkerplaat (van 16% naar 33%).”

Het gebruik van de aalscholver als indicator voor verstoring strookt niet met de doelstelling van
het leveren van een bijdrage aan MEP-vraag 1, zoals in de inleiding van het aalscholveronderzoek
is betoogd, tenzij vergeten is te vermelden dat het onderzoek ook de doelstelling had een
bijdrage te leveren aan het beantwoorden van MEP-vragen 3 en 4.

Belangrijker is echter dat er geen overtuigende bewijzen worden gepresenteerd dat (1) de
aalscholver een goede indicator is voor verstoring, en (2) dat instelling van de rustgebieden tot
een toename van het aantal rustende aalscholvers heeft geleid in die rustgebieden. De in
bovenstaand citaat gepresenteerde getallen suggereren naar de mening van de Auditcommissie
dat een gedegen statistische analyse zal laten zien dat de kans om rustende aalscholvers aan te
treffen is toegenomen, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat de instelling van rustgebieden de
kans verhoogt op rustende aalscholvers.

Naar de mening van de Auditcommissie levert het uitgevoerde onderzoek aan aalscholvers geen
wezenlijke bijdrage aan MEP-hoofdvraag 1. Er werden ook geen aanwijzingen verkregen dat het
huidige niveau van menselijke activiteiten verstorend is voor de vogels die op de platen rusten.
Bovendien is de aalscholver geen soort waarvoor een compensatieopgave geldt.

Het onderzoek aan aalscholvers, zoals beschreven in deel B hoofdstuk 6, was gericht op
het verkrijgen van meer inzicht in het dieet van de aalscholver en in de relatie met het
broedsucces, vanuit het idee dat deze broedvogel mogelijk aanvullende informatie zou
kunnen geven over de ontwikkeling van de Voordelta als foerageergebied. De gedachte
was dat dit ondersteunende informatie voor de beantwoording van MEP vraag 1 op zou
kunnen leveren. De tekst in §4.2.3 is toegevoegd.

Het onderzoek aan aalscholvers was daarnaast ook bedoeld om nadere informatie te
verkrijgen over verstoring op de platen, omdat die aalscholver op basis van literatuur
werd beschouwd als een goede indicatorsoort. Dit is niet beschreven in deel B hoofdstuk
6 maar in deel B hoofdstuk 5. In §6.3.5 wordt nu in meer detail ingegaan op de
resultaten, waarbij tevens een statistische toetsing van de resultaten is toegevoegd.
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C.9 Tot slot (hoofdstuk 7)
In de slotbeschouwing wordt gesteld dat het programma zo is ingericht dat niet alleen een
antwoord gegeven moet kunnen worden op de vraag of de compensatieopgave is behaald, maar
dat daarnaast ook veel informatie beschikbaar komt over het functioneren van de Voordelta in
ecologische zin en over de rol van menselijke activiteiten in dat gebied. Deze kennis kan gebruikt
worden om zo nodig de in 2008 genomen compensatiemaatregelen beter te onderbouwen dan
wel bij te stellen.

In § 7.3 wordt met betrekking tot het al dan niet halen van de compensatieopgave aangegeven,
dat ondanks enkele extra onderzoekingen (het zg. meerwerk) in feite niet veel concreets gezegd
kan worden over het effect van de genomen maatregelen. Het is naar de mening van de
Auditcommissie terecht dat de vraag wordt gesteld of het ooit mogelijk zal zijn het effect van het
instellen van het bodembeschermingsgebied vast te stellen. De Auditcommissie ondersteunt het
initiatief om te onderzoeken in hoeverre het monitoren van andere parameters meer inzicht kan
verschaffen in het ecologisch functioneren van het Voordeltagebied. Het ontwikkelen van
draagkrachtmodellen, en een kritische beschouwing van de tot nu toe gehanteerde
effectketenmodellen, lijkt daarbij een kansrijke aanpak.

De nu geformuleerde aanbevelingen dienen verder te worden uitgewerkt, waarbij van belang
lijkt dat in samenspraak met het ‘bevoegd gezag’ voor de komende periode (tot 2018?) haalbare
en onderzoekbare doelen worden gesteld.
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