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1. Aanleiding 
 

 

Nederland is in beweging in de omschakeling naar 

de opwekking van meer duurzame energie. Zo is er 

de ambitie om bovenop de huidige plannen van 

4.500 MW windenergie op zee in 2023 circa 7.000 

MW extra te realiseren in de periode 2024 tot en met 

2030. Om die ambitie te verwezenlijken, zijn er  

diverse windparken op zee in voorbereiding.  

Een van die parken is het park ten Noorden van de 

Waddeneilanden. Om dit park aan te sluiten op het 

elektriciteitsnet is een verbinding nodig met het vaste 

land. Deze verbinding zal de Waddenzee passeren 

met alle gevolgen van dien voor de natuur en de 

aanwezige biodiversiteit, zoals is op te maken uit de 

milieueffectrapportage die hiervoor is opgesteld. Ook 

op land heeft de komende verbinding invloed op de 

natuur en het landschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wind op zee 

 

De Groningse en Friese milieufederaties maken zich 

samen met hun achterban sterk voor meer duurzame 

energie, een toename van de biodiversiteit en een 

mooier landschap. Dat doen zij in toenemende mate 

door in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te 

worden bij de planvoorbereiding. Bij die planvoorbe-

reiding zetten de milieufederaties zich in om met 

ideeën te komen om de omschakeling naar meer 

duurzame energie mogelijk te maken en tegelijkertijd 

de biodiversiteit te vergroten en door maatregelen 

voor te stellen om het landschap aantrekkelijker te 

maken. Door juist in een zo vroeg mogelijk stadium  

                                                 
1 Een netto positieve impact (NPI) houdt in dat, ondanks de 
impact die plannen hebben op de natuur en het landschap, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de planvoorbereiding betrokken te zijn, verwach-

ten de milieufederaties dat er uiteindelijk plannen  

worden vastgesteld die beter zijn voor de  

biodiversiteit en het landschap. De milieufederaties 

hebben daarbij de ambitie om alle ruimtelijke  

plannen een netto positieve impact1 te laten hebben 

op de omgeving.  

 

Tennet heeft de ambitie uitgesproken om de eigen 

waarden te vergroenen. Deze ambitie is al verankerd 

in maatregelen en beleid van Tennet. Dit beleid 

wordt verder doorgezet in de projecten die Tennet 

uitvoert. Om die reden heeft Tennet de behoefte  

uitgesproken om ook voor de verbinding van het 

windpark op zee ten noorden van de  

Waddeneilanden te onderzoeken of lokale  

ecologische expertise vanuit de milieufederaties aan 

deze vergroening een ecologische bijdrage zou kun-

nen leveren. 

na uitvoering van het plan de natuur en het landschap in al-
gemene zin erop vooruit zijn gegaan ten opzichte van de si-
tuatie vooraf. 

Afbeelding 1 Overzicht van gerealiseerde en         

geplande windparken op zee.  
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De ambities van Tennet en die van de milieufedera-

ties hebben ertoe geleid dat er een samenwerking is 

gestart. Binnen deze samenwerking brengen de  

milieufederaties met hun achterbannen lokale kennis 

en ervaringen uit eerdere projecten in voor de  

inpassing van de diverse tracés van het windpark op 

zee. Deze inbreng wordt gebruikt in de MER fase 2 

waarin na de keuze van het uiteindelijke trace de 

inpassing verder wordt geconcretiseerd. Aangezien 

de samenwerking tussen Tennet en de milieufedera-

ties nieuw is en beide partijen hiermee ervaring  

willen opdoen, is er bij deze samenwerking voor  

gekozen dit in de vorm van een pilot uit te voeren.   

 

1.1. Doel 
Deze pilot heeft als doel om een bijdrage te leveren 

aan het tot stand komen van een realistische,  

optimale ecologische inpassing en waar mogelijk om 

bij deze netinpassing ter plaatse ecologische waar-

den toe te laten voegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windturbinevoet op weg naar de Noordzee 

                                                 
2 Met brede achterban worden ook partijen bedoeld die niet 
lid zijn van een van beide federaties maar die wel een in-
houdelijke bijdrage kunnen leveren aan deze pilot. 

1.2. Werkwijze 
Na een opzet opgesteld te hebben over de samen-

werking is deze verder in een aantal gesprekken tus-

sen Tennet en de milieufederaties omgezet in werk-

afspraken en afbakening. De milieufederaties  

hebben vervolgens een netwerkanalyse van de 

(brede2) achterban gemaakt die mogelijkerwijs een 

bijdrage kunnen leveren aan deze pilot. Daarop  

volgend is een vragenlijst gemaakt en zijn de  

interviews individueel afgenomen. In totaal zijn 26 

personen geïnterviewd van in totaal 22 organisaties. 

Vanwege COVID19 zijn deze interviews telefonisch 

afgenomen en is met de deelnemers meerdere keren 

per mail contact geweest. De interviews zijn beschre-

ven en de uitkomsten zijn gecheckt met de geïnter-

viewden. De verzamelde informatie is vervolgens 

anoniem verwerkt in deze publicatie en aangevuld 

met ervaringen en informatie uit literatuur vanuit de 

milieufederaties. Vanwege de grote verwachte ver-

schillen tussen de technische mogelijkheden om de 

kabelverbinding aan te leggen en de daarmee sa-

menhangende mogelijkheden voor mitigatie en com-

pensatie is tussentijds overleg ingepland tussen en-

kele inhoudelijke deskundigen en de milieufedera-

ties. 
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2. Effecten      
tracés 

 
2.1. Algemeen 
Op dit moment worden negen tracés onderzocht. Dit 

zijn de verbindingen vanaf het platform op zee naar 

het hoogspanningsstation. Op al deze tracés komen 

de kabels ondergronds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De negen tracés zijn onder te verdelen in drie varian-

ten naar Burgum, drie varianten naar Vierverlaten en 

drie varianten naar de Eemshaven. Sommige van 

deze tracés overlappen / kruisen elkaar. Combinaties 

van deze tracés zijn dan mogelijk. 

 

In algemene zin beogen de milieufederaties en de 

aangesloten natuur- en milieuorganisaties om 

schade aan natuur en landschap in eerste instantie 

zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht dit niet moge-

lijk zijn dan wordt gestreefd naar mitigatie van de ef-

fecten. Als ook dat niet mogelijk is, wordt er gekeken 

naar compensatie. Daarbij streven de milieufedera-

ties ernaar om niet alleen de wettelijk voorgeschre-

ven mitigatie en compensatie toe te passen maar 

verder te gaan. Alleen dan is het mogelijk om een 

NPI te bereiken die positief uitvalt. 

 

De aanleg van deze kabels door de Noordzeekust-

zone en de Waddenzee zijn niet de enige menselijke 

ingrepen in het gebied. Er worden vaargeulen ge-

baggerd, er is (bodem beroerende) visserij, er wor-

den schelpdieren gewonnen en gekweekt, er worden 

jaarlijks open gespoelde kabels en leidingen weer 

onder de bodem gebracht, enzovoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote ingrepen, zoals de Afsluitdijk en de Lauwers-

meerdijk, hebben ondanks dat deze een halve eeuw 

en langer geleden zijn uitgevoerd nog altijd nega-

tieve gevolgen voor de ecologie in de Waddenzee 

(onder meer: verdwijnen van de zeegrasvelden). 

Naast concrete verstoring op de plek van de ingreep 

Afbeelding 2 Schematische weergave van de kabelverbinding vanaf de windmolens tot aan het elektriciteitsnet.  

Afbeelding 3 Globale ligging van de negen tracé alternatieven 

zoals onderzocht in de milieueffectrapportage.  
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(bij garnalenvisserij: bijna alle niet-droogvallende ge-

bieden) zorgen al deze menselijke ingrepen voor een 

toename van de vertroebeling: de achtergrond-ver-

troebeling is nu aanzienlijk hoger dan in natuurlijke 

omstandigheden het geval zou zijn. Een hogere ver-

troebeling betekent dat het zonlicht minder diep in 

het water doordringt, waardoor de primaire productie 

(groei van algen, wieren, zeegras) wordt belemmerd. 

Hierdoor komt er uiteindelijk minder voedsel beschik-

baar voor vissen en vogels. Een (tijdelijke) hogere 

vertroebeling kan ook betekenen dat biobouwers, zo-

als mosselen, worden bedekt met slib en het niet 

overleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosselbank: mossel, zeepok, zandkokerworm & 

darmwier 

 

Een tijdelijke toename van de vertroebeling bij aan-

leg van de kabels in dit project zal onvermijdelijk zijn. 

Toch zal uit ecologisch oogpunt de vertroebelende 

activiteiten zo veel mogelijk beperkt dienen te wor-

den. Het (blijvend) terugdringen van de achtergrond-

concentratie kan bijdragen aan herstel van de ecolo-

gische waarden in de Waddenzee. 

 

 

2.2. Hoog- en laag dynamische ge-
bieden Waddenzee 

 
Diverse geïnterviewden geven aan om het tracé zo 

veel mogelijk in hoog dynamisch gebied aan te leg-

gen. In hoog dynamische gebieden is er over het al-

gemeen sprake van een hogere bodemschuifspan-

ning, grotere korrelgrootte van het sediment, lagere 

slibfractie en meer erosie. De bodemdieren in dit 

type gebieden zijn al aan deze omstandigheden aan-

gepast door o.a. hun verschijningsvorm (meer ro-

buust) en levenswijze (snel reproducerend, korte le-

vensduur). In termen van sensitiviteit en herstel le-

ven hier laag sensitieve soorten, die weinig gevoelig 

zijn voor verstoring en een korte hersteltijd hebben 

(enige jaren). In de hoog dynamische gebieden is de 

bodemdiergemeenschap weinig divers.  

Dit in tegenstelling tot laag dynamische gebieden 

waar een lagere bodemschuifspanning aanwezig is, 

een kleinere korrelgrootte, hogere slibfractie en waar 

meer sedimentatie plaatsvindt. De bodemdierge-

meenschap kan in deze laag dynamische gebieden 

meer divers zijn en bestaat uit soorten die fragieler 

(sensitiever) zijn, een langere levensduur hebben en 

de gebieden worden gekenmerkt door een langere 

hersteltijd. Deze hersteltijd kan soms vele tientallen 

jaren bedragen. Het vermijden van laag dynamische 

gebieden als zeegrasvelden, kwelders, mosselban-

ken (biobouwers) en andere waardevolle plekken 

(bijvoorbeeld gebieden met veel hard substraat) is 

dan ook van groot belang om schade te voorkomen. 

 

Tijdens de interviews komt naar voren dat het niet zo 

zeer gaat om de impact per event van bodemberoe-

ring maar vooral om de frequentie waarmee de bo-

demberoering zich uiteindelijk herhaalt. Wanneer er 

naast storm 'events' ook sprake is van garnalenvis-

serij, leidt dat tot een toegenomen frequentie van be-

roering van de zeebodem. Het additionele effect van 

garnalenvisserij bovenop het effect van storm kan 

hét bepalende moment zijn voor een systeem om 

niet volledig van een storm event te kunnen herstel-

len omdat er alweer een volgende beroering plaats-

vindt (d.w.z. er is te weinig tijd voor herstel waardoor 

de effecten van iedere losse verstoring bij elkaar op-

geteld worden). Dit zal eerder optreden in een laag 

dynamisch systeem. De bodemgemeenschap in een 

laag dynamisch systeem zal door de herhaaldelijke 

bodemberoering van garnalenvisserij, additioneel 

aan de natuurlijke beroering door een storm 'event', 

veranderen van één met gevoeliger soorten naar een 

met robuuster/snel reproducerende soorten, die snel 

herstellen. De soortensamenstelling van laag dyna-

mische systemen gaat dus steeds meer lijken op die 

van hoog dynamische systemen. In hoog dynami-

sche gebieden speelt dit waarschijnlijk minder omdat 

soorten daar zijn aangepast aan continue beroering 

door natuurlijke dynamiek. 
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Zodoende kan met name in laag dynamische gebie-

den (met hoog gevoelige soorten) de bodemdierge-

meenschap bij aanhoudende bodemberoering ver-

schuiven van één met hoog gevoelige soorten naar 

één met laag gevoelige soorten die snel herstellen. 

Dit betekent voor de Waddenzee dat er een afname 

van gevoelige soorten plaatsvindt en daarmee ook 

een afname in biodiversiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slibanemoon 

 

Dit zou er toe moeten leiden dat men ernaar streeft 

om bodem beroerende activiteiten in de Waddenzee 

in aantal en frequentie te verminderen. Door de aan-

leg van nieuwe kabels – zeker wanneer deze met 

enige regelmaat weer ondergegraven moeten wor-

den – nemen de bodem beroerende activiteiten toe. 

Ter compensatie zouden andere bodem beroerende 

activiteiten, zoals (garnalen) visserij, in een deel van 

het gebied kunnen worden beëindigd. 

Kabelwerkzaamheden bij mosselbank onder Ame-

land 

 

Voor het aanleggen van de kabels zijn diverse tech-

nieken toepasbaar. Elk van deze technieken heeft 

weer een ander effect op de vertroebeling en op de 

snelheid van uitvoering. Beide hebben invloed op de 

effecten die optreden. In de paragraaf Voorkomen is 

beter dan genezen wordt daar nader op ingegaan.  

 

 

 

 

2.3. Kwelders 
Burgum oost, alle Vierverlaten-tracés en Eemshaven 

west doorsnijden de kwelders. Hier moet alles op al-

les gezet worden om schade te beperken en te her-

stellen. Bij voorkeur de kabels aanbrengen via boring 

vanaf het vaste land, onder de dijk en de kwelder 

door. 

 

2.4. Bodemverstoring op land 
Een zeer belangrijk aandachtspunt is de bodemver-

storing bij de aanleg. Vermijd het zogenaamde lek 

prikken van bodemlagen waardoor de grondwater-

stromen in de bodem veranderen. Dit geldt voor de 

natte verbindingszone tussen de natuurgebieden: de 

Alde Feanen, Groote Wielen en het Lauwersmeer en 

voor de Groningse varianten. 

Bruine kiekendief 

 

Nabij Groningen – Vierverlaten - zijn er gebieden met 

(zeer schoon) kwelwater uit de Hondsrug: aantasting 

van deze stromen zorgt voor schade aan de natuur. 

Het is noodzakelijk dat de kabel hier niet doorheen 

loopt, maar er onder door geboord wordt. In de ge-

hele kuststrook kan doorboring van afsluitende lagen 

leiden tot zoute kwel. In enkele gevallen kan deze 

zoute kwel tot ecologische meerwaarde leiden. Dit 

geldt niet voor die gevallen waar de bestaande na-

tuur floreert bij de gratie van zoet water. 

 

2.5. Akkervogels 
In de kustzone is veel akkerbouw: het gebied is van 

belang voor het behoud van akkervogels. Zorg voor 

een goede inventarisatie van de beste akkervogelge-

bieden in het gebied en probeer die te vermijden bij 

de aanleg van het trace. Meer informatie over de 

precieze ligging van deze waardevolle akkerbouwge-

bieden is te vinden bij de agrarische natuurverenigin-

gen in het gebied en voor Fryslân bij de Bond voor 

Friese Vogelwachten. 
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2.6. Tracés door Fryslân 
Aanvullend op de MER hebben de geïnterviewden 

aanvullende opmerkingen over de effecten die zij 

voor mogelijk achten. Met deze opmerkingen kan 

specifiek rekening worden gehouden bij de keuze en 

de inpassing van de tracés. 

 

2.6.1. Burgumse tracés 
 
2.6.2. Algemeen 
Alle tracés naar Burgum gaan door het coulisseland-

schap: een zeer oud cultuurlandschap. Het gebied is 

niet voor niets aangewezen als Nationaal Landschap 

de Noardlike Fryske Wâlden. Aanleg van de kabels 

zal leiden tot  langdurige of zelfs permanente schade 

aan het coulisselandschap. Dit komt omdat bovenop 

de kabels zelf waarschijnlijk geen bomen geplant 

mogen worden. Ervaring met de effecten van de 

aanleg van hoge drukleidingen voor gas in het land-

schap hebben geleerd dat de impact op het land-

schap zich na jaren nog manifesteert. En juist in dit – 

nog relatief goed bewaarde – coulisselandschap be-

vindt zich een omvangrijke biodiversiteit3.  

 

Een van de soorten die van het coulisselandschap 

profiteert zijn vleermuizen. Het toppen of kappen van 

bomen kan leiden tot aantasten of verdwijnen van 

verblijfplaatsen in bomen van soorten als watervleer-

muis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis en 

ruige dwergvleermuis. Het kappen van bomen(rijen), 

waardoor houtsingels worden onderbroken, kan 

daarnaast leiden tot aantasting van vliegverbindin-

gen. Bestaande verbindingen zullen dan ook in stand 

gehouden moeten worden.  

 

De verwachting rond het Transformatiestation (TFS) 

is dat dit een grote ruimtelijke impact zal hebben. Het 

betreft een groot zoekgebied met bovendien nog een 

aftakking naar Jistrum. Hoogspanningsstation: bij het 

TFS gaat de kabel van onder de grond naar hoog-

spanning boven de grond. Omwonenden van het 

zoekgebied hebben bezwaren vanwege overlast 

door straling en lawaai. Er is een actiegroep Noarder 

Mar actief tegen een transformatiestation nabij de 

Burgumer Centrale. 

 

                                                 
3 Zie onder meer: Noardlike Fryske Wâlden, Altenburg & 
Wymenga ecologisch onderzoek & Landschapsbeheer 
Friesland. 2014. Staat van de Natuur – in de Noardlike 
Frykse Wâlden. Uitgevoerd door Noardlike Fryske Wâlden, 

Alle tracé varianten naar Burgum lopen door een ge-

bied waar mogelijk archeologie aanwezig kan 

zijn. Getracht moet worden om een tracé te vinden 

waarbij doorsnijding van de terpen wordt vermeden. 

Ook restanten van afgegraven terpen zijn archeolo-

gische plekken waar nog veel informatie ligt. 

De terp van Faaksum 

 

Op plekken waar de kleilaag wordt doorsneden kan 

men nog steentijd materiaal tegen komen. 

Vooral op zandruggen onder de klei is mogelijk me-

solithisch materiaal aanwezig. Een vooronderzoek 

op deze plekken is dan ook wenselijk. 

 

In het gebied liggen ook nog verschillende pingo- 

ruïnes: aardkundig waardenvolle relicten uit de ijstijd. 

Voor zover ze nog gaaf zijn, zijn dit plekken met een 

hoge biodiversiteit die van groot belang zijn voor de 

ecologische waarden in het gebied. Maar ook de in-

middels aangetaste pingoruïnes kunnen archeolo-

gisch van belang zijn. Vaak worden er resten uit de 

steentijd aangetroffen, zoals tijdelijke kampementen 

van jagers-verzamelaars. Het mijden van pingo-  

ruïnes is dan ook belangrijk. 

 

Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek & Land-
schapsbeheer Friesland. 
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Pingoruïne  

 

2.6.3. Burgum West 
Diverse geïnterviewden geven aan dat een doorsnij-

ding dwars door Ameland een ernstige aantasting 

van de natuurwaarden op het eiland betekend. Met 

name de laag dynamische gebieden en de weide- en 

kustvogelgebieden die hierdoor beschadigd raken. 

De kwelders zijn 100 jaar en de duinen 300 jaar oud.  

 

Het doorkruisen van het eiland zou een zeer grote 

ecologische impact hebben. Vervolgens kruis je 

schelpenbanken, zeegras gebieden en kwelders. Uit 

ervaring met “bodem/grond vissen” in de Waddenzee 

is bekend dat deze gebieden zeer kwetsbaar zijn en 

herstel hiervan lang duurt of helemaal niet zal plaats-

vinden. Ook de gevolgen voor de zoetwaterwinning 

op Ameland wordt een belangrijk punt gevonden. 

Deze route kan ook gevolgen hebben voor de kwets-

bare drinkwatervoorziening.   

 

Op de vaste wal passeert het tracé het eerste na-

tuurgebiedje de Tusken Lytsen. Het tracé zal moge-

lijk gevolgen hebben voor de hydrologie (grondwater-

stromen) en dus mogelijk op de voeding van het na-

tuurgebied. Als gevolg van de doorkruising van de 

gebieden ten westen van Dokkum worden weidevo-

gelgebieden aangetast. De passage bij Damwoude-

Rinsumageest en het Houtwiel bij Zwaagwesteinde 

wordt als mogelijk knelpunt aangehaald omdat hier 

kwetsbare natuur ligt. Voorgesteld wordt om het 

tracé langs de bestaande weg te leggen verder naar 

het westen. Bij het natuurgebied Zwartzenberg bos 

kan het tracé bij voorkeur west langs de singel aan-

gelegd worden. Verdere verdieping om te zien wat 

de impact hierop is, is nodig. 

Het tracé loopt ook door het Bûtenfjild. In dit gebied 

is een natuurontwikkelingsplan recent afgerond. 

Door het tracé hierdoor aan te leggen worden deze 

recente natuurontwikkelingsprojecten geschaad.  

   

Houtwiel 

 

2.6.4. Burgum Midden 
Diverse geïnterviewden geven aan dat deze variant 

door een vrij ongestoord deel van het Waddengebied 

komt te liggen en dicht langs Engelsmansplaat gaat. 

Het Rif en Engelsmanplaat zijn van groot belang als 

hoogwatervluchtplaats (HVP): met name tijdens de 

vogeltrek overtijen hier tienduizenden vogels, die bij 

laag water in de naaste omgeving foerageren. Ook 

liggen hier veel zeehonden. Er is een broedkolonie 

noordse stern en visdief op het Rif (de bank ten 

noorden van de Engelsmanplaat). 

 

Voor dit tracé heeft het de voorkeur om op land de 

bestaande infrastructuur te volgen.  Alle verstorende 

elementen in het landschap zouden dan gebundeld 

worden. Het voordeel van het volgen van de Cen-

trale As is dat de oude historisch houtwallen worden 

gespaard. Een groot nadeel is echter dat de pas 

aangelegde natuur, houtwallen en hopovers voor 

vleermuizen verloren gaan. Een gebiedsherstelplan 

van jaren en de nodige miljoenen euro’s wordt hier-

mee voor een belangrijk deel teniet gedaan. Een her-

stelplan waar tot op de dag van vandaag nog aan 

gewerkt wordt. 

 

2.6.5. Burgum Oost 
Hoewel dit tracé minder lang door het singelland-

schap van de Noordelijke Friese Wouden loopt, komt 

het dicht langs het vogelrijke Lauwersmeer. Sowieso 

kunnen hier in het najaar geen werkzaamheden 

plaatsvinden in verband met de vogeltrek. Bovendien 

loopt dit tracé door de kwelders en natuurgebied de 

Peazemerlannen en raakt het mogelijk het zeer 

kwetsbare natuurgebied de Zwagermieden.  
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2.7. Groninger tracés 
 
2.7.1. Referentiegebied 
Alle tracés naar Vierverlaten en de Eemshaven lo-

pen langs of in de nabijheid van het referentiegebied.  

Het referentiegebied is een gebied dat sinds 2005 

gesloten is voor (potentieel) schadelijke menselijke 

activiteiten, met name voor verstorende en bodem 

beroerende activiteiten. Door het gebied te sluiten, is 

het voor onderzoekers mogelijk om de ongestoorde 

ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te vol-

gen. Zowel recreanten als vissers zijn hier niet wel-

kom. Het gebied is gelegen ten zuiden van Rottu-

merplaat en Rottumeroog. 

Bij het referentiegebied gaat het om het grootste af-

gesloten gebied in de hele (Nederlandse, Duitse en 

Deense) Waddenzee, dat al het langst is afgesloten. 

Ook op grond van de visserijconvenanten zijn in het 

gesloten gebied geen bodem beroerende activiteiten 

toegestaan. In trilateraal verband (in samenwerking 

Nederland, Duitsland en Denemarken) wordt dit ge-

bied langjarig gemonitord als referentiegebied: hier 

wordt onderzocht hoe het wad zich ontwikkelt als er 

geen menselijke activiteiten zijn. Het is daarmee niet 

alleen uit oogpunt van natuurbehoud, maar ook uit 

wetenschappelijk oogpunt, een erg belangrijk deel 

van het wad. Aanleg van een kabel kan de natuur-

lijke en wetenschappelijke waarde van het gebied 

aantasten. En regelmatig terugkerende onderhouds-

werkzaamheden (zoals opnieuw onder de grond 

stoppen) kunnen deze unieke waarden nog verder 

aantasten4. 

 

                                                 
4 Nadere informatie over de trilaterale samenwerking, geza-
menlijke onderzoeken, onderzoeksrapporten (met name de 
periodieke Quality status reports), enz. is te vinden op 

 

Rottumerplaat 

 

Vierverlaten oost en alle tracés naar de Eemshaven 

gaan vlak langs dit referentiegebied. Hoewel de ka-

bels niet in het gebied worden gelegd, kunnen de ef-

fecten van aanleg en onderhoud van deze kabels 

wel tot (ver) in het referentiegebied merkbaar zijn: 

toenemende vertroebeling en bezinking van slib ten 

gevolge van de baggerwerkzaamheden, verstoring 

van de natuur door geluid, licht, machines, mense-

lijke aanwezigheid aan de rand van het gebied. 

 

2.7.2. De Vierverlaten varianten 
 

2.7.3. Algemeen 
Alle Vierverlaten-tracés doorsnijden klein zeegras. 

Hoewel klein zeegras minder kwetsbaar is dan groot 

zeegras, gaat herstel langzaam en zeer moeizaam. 

Aantasting van klein zeegras moet dan ook verme-

den worden. 

 

Twee van de drie Vierverlaten-tracés gaan door Na-

tionaal Landschap Middag-Humsterland. De ont-

staansgeschiedenis van dit oude cultuurlandschap 

(vanaf 500 voor Chr.) is hier nog zichtbaar. Daarbij 

zijn het slotenpatroon, de zeer kleinschalige verkave-

ling, het reliëf, het bodemprofiel, de wierden, de his-

torische dijken, de archeologische waarden en land-

schappelijke waarden van groot belang en be-

schermd (zowel in het bestemmingsplan als in de 

Provinciale Omgevingsverordening).  

Vergraven van reliëf en verleggen van sloten is hier 

(op grond van provinciale en gemeentelijke regels) 

niet toegestaan. Herstel van het landschapsbeeld is 

wellicht mogelijk, herstel van de (beschermde) bo-

demopbouw niet: de graafwerkzaamheden veroorza-

ken onomkeerbare schade. 

www.waddensea-worldheritage.org/nl/gemeenschappelijk-
waddenzee-secretariaat. 
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Humsterland 

 

Als, onverhoopt, de kabels toch door Middag-Hum-

sterland komen, dan wordt het bodemprofiel ver-

stoord en het daarin gelegen bodemarchief vernie-

tigd. Tijdens het werk is er wel de kans het bodem-

profiel nauwkeurig te bestuderen en in kaart te bren-

gen (archeoloog, eventueel tevens geoloog) en 

vondsten veilig te stellen. Het is een zeer oud cul-

tuurlandschap met hoge archeologische verwach-

tingswaarde. In sommige delen zit het pleistoceen 

hoog in het profiel: daar kunnen (bovenop het pleis-

toceen, in het holoceen) sporen uit de steentijd (klok-

bekercultuur) worden aangetroffen. 

 

In het landschap van Middag-Humsterland maken de 

ruige dwergvleermuizen gebruik van de sloten langs 

de wegen in het gebied tijdens hun trek naar de 

overwinteringsverblijven. Deze trek vindt plaats tus-

sen begin augustus en begin oktober. Werkzaamhe-

den in dit gebied dan ook vermijden in deze periode. 

  

Er is een sterke voorkeur om een zodanige route 

voor het tracé te vinden dat de terpen/wierden wor-

den vermeden. Ook restanten van afgegraven ter-

pen/wierden zijn archeologische plekken waar nog 

veel informatie ligt. Op plekken waar de klei laag 

wordt doorsneden kan men nog steentijd materiaal 

tegen komen. Vooral op zandruggen onder de klei is 

mogelijk mesolithisch materiaal aanwezig, een voor-

onderzoek is dan wenselijk. 

 

2.7.4. Vierverlaten West 
 

2.7.5. Zee 
Direct ten zuiden van Schiermonnikoog ligt in de 

bocht van dit tracé een diepe geul die zich al jaren 

een weg baant in noordelijke richting. Als dit doorzet, 

zal de punt van Schiermonnikoog hier op den duur 

doorsneden worden. Het is van belang daar bij de 

diepteligging van de kabels rekening mee te houden. 

Zowel de punt van Schiermonnikoog als verschil-

lende banken ten zuiden van deze punt zijn in trek 

als ligplaats voor (zogende) zeehonden. En de punt 

van Schiermonnikoog is bovendien van belang als 

hoogwatervluchtplaats (vooral in de trekperiode) en 

als broedgelegenheid (met name van groot belang 

voor de strandbroeders). Dit houdt in dat er geen 

werkzaamheden in de zoogperiode van de zeehon-

den, het broedseizoen en tijdens de vogeltrek plaats 

kunnen vinden. Het zal moeilijk worden al deze func-

ties te mitigeren.  

 

 

Scholeksters 

 

Vegetatietypen als embryonale duinen zijn kwets-

baar, hier een kabel ingraven zal hoe dan ook ge-

paard gaan met negatieve effecten op deze vegeta-

tietypen. 

 

Het tracé volgt min of meer het wantij onder Schier-

monnikoog: een gebied met mogelijk hoge natuur-

waarden en een lange hersteltijd. 

 

Het tracé doorkruist kwelders en gebieden met groot 

en klein zeegras ten noorden van de Groningse kust 

naar het land. Doorkruising van de (zeer zeldzame) 

gebieden met zeegras is zeer ongewenst: in het 

beste geval duur herstel erg lang, maar de kans dat 

het zeegras na de ingreep terug keert is zeer gering. 

Geadviseerd wordt om de zeegras-locaties met veld-

onderzoek concreet in kaart te brengen en deze lo-

caties te vermijden. Doorkruising van de kwelders en 
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de zeedijk kan wellicht middels een boring vanaf de 

wal. 

Embryonale duinen 

 

2.7.6. Land 
Dit is het enige Vierverlaten-alternatief dat op land 

niet door Nationaal Landschap Middag-Humsterland 

gaat. Doorsnijding van Middag-Humsterland zorgt 

voor onherstelbare schade aan het kenmerkende bo-

demprofiel. Bij dit tracé wordt dat vermeden. 

 

Wel is het van belang hier de weidevogelgebieden 

(en de broedvogeldichtheden buiten de formele wei-

devogelgebieden) goed in beeld te krijgen en reke-

ning te houden met het broedseizoen. 

 

2.7.7. Vierverlaten Midden 
 
2.7.8. Zee 
Idem als bij Vierverlaten West 

 

Het tracé gaat oostelijk van het wantij onder Schier-

monnikoog, maar nog altijd door een gebied met 

hoofdzakelijk droogvallende platen: een gebied met 

mogelijk hoge natuurwaarden en een lange herstel-

tijd. 

 
2.7.9. Land 

Vierverlaten midden doorkruist Middag-Humsterland 

(zie opmerkingen hierboven). Ook doorkruist Vierver-

laten midden het Reitdiepdal: een landschappelijk en 

ecologisch waardevol gebied. Een alternatief zou 

kunnen zijn om vanaf de zeedijk aan te sluiten op 

Vierverlaten west, zodat doorkruising van Nationaal 

Landschap Middag-Humsterland en het Reitdiepdal 

wordt vermeden. 

 

Vanaf de zeedijk tot de kruising met de Dijksterweg 

doorkruist het tracé akkervogelgebied. Werken bui-

ten het broedseizoen is hier een voorwaarde. 

 

Mocht onverhoopt toch gekozen worden voor het 

huidige tracé Vierverlaten midden dan zullen de 

werkzaamheden worden uitgevoerd in huidig en po-

tentieel weidevogelgebied. Een goede inventarisatie 

vooraf van nest-dichtheden is noodzakelijk. Probeer 

de beste weidevogelgebieden te vermijden, voer de 

werkzaamheden in ieder geval uit buiten het broed-

seizoen.  

 

Een punt van aandacht: in dit gebied wordt een 

nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding 

(bovengronds) gerealiseerd. Dit legt al grote druk op 

de huidige natuurwaarden. Verdere 

aantasting van het gebied kan dan ook zeer ernstige 

gevolgen voor de broedvogelpopulatie hebben. 

 

2.7.10. Vierverlaten Oost 
 
2.7.11. Zee 
Het gebied de Borkumse Stenen in de Noordzee is 

een ecologisch waardevol gebied (zeer rijk bodemle-

ven). Dit tracé doorkruist de Borkumse Stenen over 

een grotere afstand dan de tracés west en midden.  

 

Dit tracé gaat via het zeegat van de Zuidoost Lau-

wers naar de Waddenzee. Dit is een zeer dynamisch 

zeegat, zeker sinds de geulen Eilanderbalg en Spruit 

enige jaren terug ten zuiden van Simonszand contact 

met elkaar gemaakt hebben. Simonszand dreigt weg 

te spoelen. Het valt nog niet te voorspellen welke ge-

volgen dit zal hebben voor het geulenpatroon in het 

gebied. 

 

Volgens de interactieve kaart zullen de kabels ge-

legd worden in de buitenbocht van de 

Zuidoost Lauwers, tegen Rottumerplaat aan. Deze 

geul schuift langzaam naar het oosten, dus de kans 

bestaat dat de kabels alweer snel bloot spoelen. 

Wellicht is het gunstiger om de kabels in de binnen-

bocht, tegen Simonszand aan, te leggen.  

Zowel Simonszand als Rottumerplaat zijn erg be-

langrijk als HVP. Simonszand is van belang als lig-

plaats voor zeehonden. Rottumerplaat is een belang-

rijk vogelbroedgebied. Hier dient bij de aanleg reke-

ning mee gehouden te worden (HVP: vogeltrek, zee-

honden: zoogperiode, broedgebied: broedseizoen). 
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Jonge mosselbank 

 

In het zeegat moeten de kabels op voldoende diepte 

worden aangebracht. Dat kan mogelijk betekenen 

dat zeer veel baggerwerk noodzakelijk is. Volgens 

het MER (worst case) wordt bij Vierverlaten oost 3,5 

miljoen m3 gebaggerd. Dit heeft een sterke vertroe-

beling in een heel groot gebied tot gevolg. 

 

Het tracé doorkruist kwelders en gebieden met zee-

gras ten noorden van de Groningse kust 

naar het land. De kans dat het zeegras na de in-

greep terug keert is zeer gering. Om schade te voor-

komen is doorkruising van de kwelders en de zeedijk 

mogelijk met een boring vanaf de wal. 

 

2.7.12. Land 
Vierverlaten oost doorkruist Middag-Humsterland 

(zie opmerkingen hierboven). Ook doorkruist Vierver-

laten oost het Reitdiepdal: een landschappelijk en 

ecologisch waardevol gebied. Een alternatief zou 

kunnen zijn om vanaf de zeedijk aan te sluiten op 

Vierverlaten west, zodat doorkruising van Nationaal 

Landschap Middag-Humsterland en het Reitdiepdal 

wordt vermeden. 

 

Het tracé Vierverlaten oost gaat ten noorden van Ou-

dedijk en Kaakhorn door de zeedijk en loopt dan 

schuin door de agrarische percelen. Geadviseerd 

wordt om hier de perceelsrichting te volgen. 

 

Vanaf de zeedijk tot de Westernielandsterweg door-

kruist het tracé akkervogelgebied. Werken buiten het 

broedseizoen is hier een voorwaarde. 

 

Mocht onverhoopt toch gekozen worden voor het 

huidige tracé Vierverlaten oost dan zullen de werk-

zaamheden worden uitgevoerd in huidig en potenti-

eel weidevogelgebied. Een goede inventarisatie 

vooraf van nest-dichtheden is noodzakelijk. Probeer 

de beste weidevogelgebieden te vermijden, voer de 

werkzaamheden in ieder geval uit buiten het broed-

seizoen.  

 

Om schade te beperken zou het Reitdiepdal haaks 

gekruist moeten worden en niet schuin. 

Vervolgens gaat het huidige tracé, min of meer even-

wijdig aan het Aduarderdiep, door Nationaal Land-

schap Middag-Humsterland. De schade die hier door 

de werkzaamheden wordt aangericht aan de cultuur-

historische waarden van dit gebied (met name reliëf 

en bodemprofiel) valt niet te herstellen. Als het echt 

niet anders kan, leg dan de kabels onder de bodem 

van het Aduarderdiep.  

 

Een punt van aandacht: in dit gebied wordt een 

nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding 

(bovengronds) gerealiseerd. Dit legt al grote druk op 

de huidige natuurwaarden. Verdere 

aantasting van het gebied kan dan ook zeer ernstige 

gevolgen voor de broedvogelpopulatie hebben. 

Akkerbouw aan de Groninger kust 
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2.7.13. Conclusie van de effecten van 
de Vierverlaten tracés 
 

Concluderend geven de geïnterviewden de volgende 

effecten aan: 

· Vierverlaten west en midden tasten de oost-

punt van Schiermonnikoog aan en gaan 

vervolgens (grotendeels) over droogval-

lende platen. De ecologische schade is 

groot, de hersteltijd is lang (tientallen jaren). 

· Vierverlaten oost gaat op de Noordzee voor 

een groter deel door het ecologisch belang-

rijke gebied Borkumse Stenen. En gaat ver-

volgens door het hoog dynamische zeegat 

van de Zuidoost Lauwers. De ecologische 

schade is in dit hoog dynamische gebied 

beperkt, de hersteltijd kort (enige jaren). 

Maar de kabels moeten hier dieper liggen 

en er is (door de stroming) meer grondver-

zet nodig om een bepaalde diepte te reali-

seren. Gevolg: een groot baggervolume en 

een zeer grote vertroebeling in een groot 

gebied.  

· De aanlanding van Vierverlaten west, door 

groot zeegras, schaadt deze zeegrasvel-

den. Bij doorsnijding van klein zeegras (alle 

3 de tracés) is er nog enige kans op herstel. 

· Op land gaan de tracés midden en oost 

door Middag-Humsterland en veroorzaken 

daar onomkeerbare schade aan be-

schermde waarden van dit nationaal land-

schap.  

 

Bij een combinatie van deze tracés kunnen de groot-

ste knelpunten wellicht vermeden worden. Wat niet 

weg neemt dat realisering van de kabel naar Vierver-

laten ook dan nog grote schadelijke gevolgen heeft.  

De Eemshaven 

 

Dat zou betekenen:  

· volg vanaf het platform op zee tracé west 

tot nabij de kust; 

· ga door het zeegat van de Zuidoost Lau-

wers (tracé oost) het wad op en pas daarbij 

een techniek toe waarbij (vrijwel) niet ge-

baggerd hoeft te worden om vertroebeling 

te minimaliseren; 

· voer de aanlanding volgens tracé oost uit 

(rekening houdend met zeegras); 

· zoek binnendijks aansluiting met tracé west 

om doorkruising van Middag-Humsterland 

en Reitdiepdal te vermijden. 

  

Een kabelcorridor via een gecombineerd Vierverla-

ten-tracé zou betekenen dat deze grote, schadelijke 

ingreep nog eens (onnodig) herhaald wordt. Dit kan 

voorkomen worden door in één keer voldoende ca-

paciteit te leggen voor de toekomst.  

 

2.8. Eemshaven 
 

2.8.1. Eemshaven West 
 
2.8.2. Zee 
Op de Noordzee en het noordelijke gedeelte van het 

waddengebied volgt dit tracé dezelfde route als tracé 

Vierverlaten midden. Zie de opmerkingen bij deze 

variant.  

 

Nabij de aanlandlocatie in de buurt van Pieterburen 

doorkruist het tracé kwelders en gebieden met zee-

gras. Zie eerdere opmerkingen over het doorkruisen 

van de (zeer zeldzame) gebieden met zeegras.   
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2.8.3. Land 
Eemshaven west gaat op land over de volle lengte 

door verziltingsgevoelige landbouwgronden en kan 

zorgen voor toenemende verzilting. Zie ook de eer-

dere opmerkingen hierover. Zorg in ieder geval dat 

ondoorlatende lagen in de bodem intact blijven. 

 

Alternatief Eemshaven west loopt parallel aan de 

Noorderdijk en de Middendijk. Het gaat hier om his-

torische dijken: ingrepen in de dijken, de dijkvoet en 

de dobben (historische drinkpoelen voor het vee) 

langs de dijk tasten deze landschapselementen aan. 

Na aanleg van de kabels moet de oorspronkelijke si-

tuatie (zowel dijk/dijkvoet als sloten en dobben) wor-

den hersteld.  

 

Het tracé doorkruist belangrijk akkervogelgebied. 

Zorg voor een goede inventarisatie van de beste ak-

kervogelgebieden in het gebied en probeer die te 

vermijden. Voer werkzaamheden (in de minder 

goede akkervogelgebieden) uit buiten het broedsei-

zoen. 

 

Het tracé gaat op korte afstand langs natuurgebied 

Ruidhorn. Dit natuurgebied is voor een groot deel 

aangelegd ter compensatie van verloren natuurwaar-

den op de Eemshaven (bouw  elektriciteitscentrales). 

Als er werkzaamheden op te korte afstand van het 

natuurgebied worden uitgevoerd, kan dit de natuur-

waarden van het gebied (ten minste tijdelijk) aantas-

ten. Compensatie van deze aantasting is in dat geval 

noodzakelijk. Dit zal nader onderzocht moeten wor-

den. 

 

2.8.4. Eemshaven Midden 
Vanaf zee volgt Eemshaven midden het tracé Vier-

verlaten oost naar het wad. Zie ook de eerder ge-

maakte opmerkingen over Vierverlaten oost. 

 

Het gebied de Borkumse Stenen in de Noordzee is 

een ecologisch waardevol gebied (zeer rijk bodemle-

ven). Dit tracé doorkruist de Borkumse Stenen over 

een grotere afstand dan het midden tracé.  

 

Na het zeegat gaat dit tracé verder over het wad 

naar de Eems. En zorgt daarmee voor veruit de lang-

ste doorsnijding van de Waddenzee, loopt door geu-

len en over het wantij, loopt vlak langs het referentie-

gebied nabij Rottumeroog en Rottumerplaat en zorgt 

daarmee voor veruit de grootste ecologische schade 

aan Natura 2000-gebied Waddenzee.  

 

2.8.5. Eemshaven Oost 
Door bundeling met bestaande kabels en leidingen in 

een tracé tussen Borkum en Rottumeroog wordt veel 

schade voorkomen. Schadelijke effecten zijn hier 

minder aangezien het gaat om hoog dynamisch ge-

bied, waar al veel, vaak grootschalige, verstorende 

menselijke activiteiten plaats vinden. Door het bun-

delen van de verstorende activiteiten kan verstoring 

van de natuurwaarden in andere delen van de Wad-

denzee worden voorkomen.  

 

Tracé Eemshaven oost geeft van alle tracés de 

meeste schade aan de Borkumse Stenen, een ge-

bied in de Noordzee met een hoge biodiversiteit. 

 

Eemshaven oost gaat vlak langs, mogelijk door, het 

referentiegebied. Dit referentiegebied is 

vooral het geulen- en platensysteem ten zuiden van 

Rottumerplaat. Het tracé Eemshaven oost loopt ech-

ter niet ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumer-

oog, maar ten noorden en oosten. Wel valt een deel 

van het Horsbornzand en het Uithuizerwad, ten zuid-

oosten van Rottumeroog, binnen het zoekgebied op 

de interactieve kaart. Voor het overige valt het tracé 

buiten de droogvallende platen. Mogelijke doorkrui-

sing van het referentiegebied en de zeehondenban-

ken is zeker een punt van aandacht. 

 

Tracé Eemshaven oost veroorzaakt van alle 9 tracés 

ruimschoots de minste stikstofdepositie op gevoelige 

habitats, maar nog altijd bijna 2 mol/ha/j. 

 

Met een baggervolume van 0,2 miljoen m3, zal dit 

tracé vermoedelijk de minste vertroebeling veroorza-

ken van alle 9 tracés. Bovendien worden de werk-

zaamheden uitgevoerd in het gebied met de hoogste 

dynamiek en dus de hoogste achtergrond-vertroebe-

ling. De bijdrage van dit project aan de vertroebeling 

zal dan ook gering zijn. Het tracé gaat vlak langs 

zeehondenbanken. Werkzaamheden uitvoeren in de 

zoogperiode is ongewenst. Ook Eemshaven oost 

gaat door klein zeegras: een boring zou hier uitkomst 

bieden. 
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3. Voorkomen is 
beter dan     
genezen 

 

De meeste ‘winst’ voor natuur en milieu kan gehaald 

worden uit het voorkomen van schade. De keuze 

waar de kabel precies komt te liggen, kan daarbij 

veel winst opleveren. Daarbij is het ook van belang 

om toekomstige schade te voorkomen door de kabel 

daar aan te brengen en op een wijze aan te brengen 

dat er geen bodem beroerende activiteiten meer 

hoeven plaats te vinden na aanleg.  

 

 

Veel schade aan het landschap en het ecosysteem 

kan worden voorkomen door technieken te kiezen 

waarbij zo min mogelijk vertroebeling van de Wad-

denzee ontstaat. Daarnaast kan een gekozen tech-

niek positief uitpakken als de werkbreedte verkleind 

wordt en de tijd die nodig is om de kabel te leggen 

wordt verkort. Hoe kleiner de werkbreedte, hoe klei-

ner de invloed is op het landschap. Hoe sneller er 

gewerkt wordt, hoe korter de tijd dat er sprake is van 

verstoring tijdens de aanleg. 

 

Op zee kan de aanleg van een kabel plaatsvinden 

met behulp van een zelfvarende sleephopzuiger. Dit  

lijkt een minder wenselijke techniek. Deze techniek 

zorgt namelijk voor veel vertroebeling en de aanleg 

verloopt langzaam. Baggeren met een cutter lijkt een 

techniek te zijn die – i.t.t. de sleephopzuiger – een 

lichtelijke verbetering is aangezien het af te voeren 

materiaal via een pijp naar de stortlocatie kan wor-

den gebracht. Hierdoor lijkt er minder vertroebeling 

te ontstaan.  

 

Andere technieken die voor minder vertroebeling 

kunnen zorgen dan de twee hierboven genoemde 

zijn het baggeren met een emmerbaggermolen, met 

‘Mass Flow Excavation’ / ‘Controlled Flow Excava-

tion’ / ‘Power Jetting’, met een diepwater trencher of 

                                                 
5 Al deze technieken werken met het injecteren van water 
waardoor de grond ‘zacht’ wordt en de tegendruk sterk ver-
minderd wordt. 

met behulp van een vertical injector5. Met name ‘Po-

wer Jetting’ – het water injectie baggeren6, ploegen 

en vervolgens eggen lijkt op het eerste gezicht een 

interessante techniek omdat de bodemverstoring 

(vooral bij ploegen) beperkt is (weinig schade aan 

bodemleven, weinig vertroebeling). En omdat in prin-

cipe met veel kleiner materieel gewerkt kan worden.  

 

Een geheel andere techniek van aanleg is om de ka-

bel niet in de zeebodem te brengen maar deze erop 

te leggen en af te dekken [Prusina et al., 2020]. 

Groot voordeel hiervan is dat bij de aanleg er geen 

vertroebeling ontstaat. Dit afdekken kan gebeuren 

met een hard substraat. Het hard substraat moet dan 

zo uitgekozen worden dat het zeeleven zich hierop 

kan hechten. De gaten die er tussen het hard sub-

straat bevinden zijn een ideale paar- en schuilplaats 

voor tal van levensvormen. Nabij de plaatsen waar 

dit hard substraat wordt toegepast zal er niet gevist 

kunnen worden. Deze visvrije zones dragen bij aan 

een verder herstel van de Waddenzee. 

Werkschip; aanleg Geminikabel  

6 Bij water injectie baggeren wordt de kabel op de bodem 
op z’n plek gelegd, waarna er water rond de kabel in de 
grond gespoten wordt, waardoor de bodem vloeibaar wordt 
en de kabel in de grond zakt. 
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Hoewel op dit moment niet duidelijk is wat de gevol-

gen voor natuur en de ecologie zijn van de hiervoor 

genoemde andere technieken, is het bijzonder raad-

zaam om deze gevolgen op een rij te zetten. Een 

van de - vanuit natuur en ecologie bezien - belang-

rijkste aanbestedingsvoorwaarden is dan ook dat de 

vertroebeling tot een minimum beperkt moet worden 

evenals het oppervlak dat verstoord wordt. Daar-

naast zal ook de snelheid van aanleg in de voor-

waarden opgenomen moeten worden. Vanuit ecolo-

gie bezien zijn al deze voorwaarden belangrijk bij de 

keuze van de aannemer en de gebruikte technieken.  

 

Op de kwelder en het ondiepe wad en wellicht bij niet 

al te diepe geulen kan de kabel begraven worden 

door gebruik te maken van een speciale wad-ingraaf-

machine, een ‘wad-trencher’7. Naarmate echter een 

bepaald stuk van het wad vaker bereden wordt, 

wordt dit stuk mogelijk onbegaanbaar. Dit heeft de  

ervaring van de aanleg van kabels tussen Duitsland 

en het Waddeneiland Nordeney geleerd. Om toch te 

kunnen doorgaan, wordt de werkstrook steeds bre-

der. Het gevolg hiervan is grote schade aan de kwel-

der. Om dit te voorkomen zal er een aanleg moeten 

worden gevonden die dit voorkomt. De aanleg van 

een tijdelijk smalspoor zou deze schade mogelijk 

kunnen voorkomen.  

                                                 
7 Dit is een machine die zich op rupsbanden over het wad 
voortbeweegt. De machine brengt de vooraf gelegde kabel 
op diepte door middel van een geleideconstructie (een 
soort ‘zwaard’). Het feitelijke ingraven kan door middel van 

 

Welke techniek er uiteindelijk wordt gekozen voor de 

aanleg op het ondiepe wad, ook hier is het van be-

lang dat de bodem van de wadplaten zo min mogelijk 

schade wordt toegebracht. Met andere woorden: de 

bodemstructuur zal beschermd moeten worden. Ook 

het verkorten van de aanlegtijd en het moment van 

uitvoering in het jaar dragen bij aan het verminderen 

van de schade aan het Wad. Ook dit zullen belang-

rijke voorwaarden moet worden in de aanbesteding 

tijdens de aanbestedingsprocedure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fluïdiseren met waterjets, fluïdiseren door middel van trillen 
of door middel van mechanisch ontgraven.  
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Om verdere verstoring tijdens de werkzaamheden tot 

een minimum te beperken, is het voorts van belang 

om:  

· zo veel mogelijk buiten de gevoelige perio-

den van kwetsbare soorten te werken;zo 

min mogelijk verlichting te gebruiken; waar 

verlichting onvermijdelijk is: goed afscher-

men, zodat alleen de werkplek verlicht is en 

niet de hele omgeving; 

· zo min mogelijk geluid te veroorzaken, zo-

wel boven als onder water (dit gaat over het 

geluidsvolume van machines, maar ook: 

geen radio bij het werk, geen geluidsver-

sterking bij onderlinge communicatie); 

· zo min mogelijk activiteiten met kleine boot-

jes (waar onvermijdelijk: vaar rustig en lang-

zaam); 

· zo min mogelijk de droogvallende platen te 

betreden. 

Gele kwikstaart 

 

Op land zijn de twee meest gebruikte aanlegmetho-

des open ontgravingen en gestuurde boringen 

(HDD’s). Naast deze aanlegtechnieken zijn er ook 

nog andere technieken die lokaal worden toegepast 

wanneer dat nodig is, zoals zinkers en gesloten front 

boringen. Open ontgravingen in het kustgebied kan 

leiden tot verzilting. 

 

                                                 
8 Zie  lentenummer 2013 van Golden Raand (Het Groninger 
Landschap), themanummer kwelderherstel, p. 21 e.v. 

Nu is verzilting vanuit natuuroogpunt lang niet altijd 

onwenselijk. Sterker nog; zilte natuur is een unicum 

op het vaste land langs de Waddendijk. Door her en 

der langs de Waddendijk zilte natuur een kans te ge-

ven, kan een prima stimulans gegeven worden aan 

de natuurontwikkeling binnendijks. Mogelijkheden 

hiervoor zijn te vinden in de publicatie Zilte Vitaliteit 

van It Fryske Gea en bij het Groninger Landschap8.  

Zeeaster, kwelder van Holwerd 

 

Toch zal bij de aanleg voorkomen moeten worden 

dat bepaalde grondwaterstromen veranderen. 

Grondwater gevoelige natuur kan hierdoor teniet 

worden gedaan. Met name geldt dit voor natuur in de 

overgangszone tussen veen en een zandkop en 

waar sprake is van kleilagen onder het zand of veen. 

Voor de tracés Burgum midden kan geput worden uit 

de ervaring met grondwaterstromen zoals die zijn op-

gedaan bij de aanleg van de Centrale As9. Meer in-

formatie over grondwaterstromen voor het Friese 

deel is te vinden in de recent opgeleverde grondwa-

teratlas van de provincie Fryslân.   

 

3.1. Mitigatie & compensatie 
De praktijk wijst uit dat de wettelijk verplichte mitiga-

tie en compensatie weliswaar de schadelijke gevol-

gen beperkt, maar dat door de ingreep de natuur er 

netto (weer) op achteruit gaat. Wanneer schade niet 

te voorkomen is, zou ernaar gestreefd moeten wor-

(https:/www.groningerlandschap.nl/as-
sets/uploads/2020/05/GoldenRaand-2013lente-web-
site.pdf). 
9 Vierbaansweg van Drachten naar Dokkum.  
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den dat, naast de juridische verplichting voor com-

pensatie en mitigatie, er extra maatregelen worden 

getroffen zodat de netto impact van de aanleg posi-

tief is. Dat wil zeggen dat door het project de natuur 

in en nabij het projectgebied er na verloop van tijd op 

vooruit is gegaan. Daarvoor is wel nodig dat er meer 

wordt gedaan dan de wettelijk verplichte compensa-

tie en mitigatie. Ook voor de niet wettelijke be-

schermde natuurwaarden. 

 

Een van de wijzen waarop een ruimhartige compen-

satie en mitigatie bereikt kan worden, is door het in-

stellen van een gebiedsfonds. Dit kan een nieuw op 

te zetten fonds zijn of aansluiten bij een al bestaand 

fonds. In de Waddenzee bestaat al een fonds (€ 10 

miljoen) voor de uitkoop van garnalenvissers. Dit 

fonds zou versterkt kunnen worden en gekoppeld 

hieraan zou een deel van de Waddenzee afgesloten 

kunnen worden voor bodem beroerende activiteiten.  

Nadeel van het aansluiten bij het fonds voor uitkoop 

van garnalenvissers is dat de maatregelen die uit het 

fonds gefinancierd worden, beperkt is tot de uitkoop 

van garnalenvissers. Bij het instellen van een fonds 

waar diverse andere maatregelen uit gefinancierd 

worden, kan een meer divers palet aan compensatie 

en mitigatiemaatregelen genomen worden.  

 

Een aantal geïnterviewden geeft aan het idee van 

een fonds een goede optie te vinden. Daarbij worden 

wel een aantal belangrijke randvoorwaarden ge-

noemd waaraan een dergelijk gebiedsfonds moet 

voldoen:  

· De gelden uit dit fonds moeten benut wor-

den voor directe verbetering van de na-

tuur/de natuur moet er direct baat bij heb-   

ben; 

· Er moet geïnvesteerd worden in maatrege-

len die substantiële verbetering teweeg 

brengen; 

· Het fonds moet gereed zijn en functioneren 

voordat er met de werkzaamheden begon-

nen wordt; 

· De effecten van de maatregelen – dit geldt 

voor alle compenserende en mitigerende 

maatregelen – zullen onderzocht moeten 

worden op effectiviteit; 

· De beheerskosten van de maatregelen 

moeten ook van tevoren geregeld zijn, al 

dan niet gefinancierd vanuit het fonds; 

· Er zal een sterke regie moeten zijn op de 

besteding en het fonds zal afgeschermd 

moeten worden van politieke invloeden.  

 

Als toepassing van het fonds wordt genoemd het uit-

kopen van (garnalen-)vissers om de bodem beroe-

rende activiteiten in het Waddengebied te verminde-

ren en het financieel mogelijk maken van de transitie 

naar een duurzame kustvisserij. Ook het uitkopen 

van schelpenwinningsbedrijven draagt hieraan bij.  

 

Diverse geïnterviewden geven aan dat er beter ge-

compenseerd kan worden door in te zetten op enkele 

omvangrijke maatregelen dan in te zetten op een 

veelheid aan kleine maatregelen. Enkele grote maat-

regelen die veelvuldig genoemd worden, zijn het uit-

kopen van bodem beroerende activiteiten en het ver-

leggen van harde dijken (zie voor meer toelichting 

onder mitigatie en compensatie). 

Schelpen 
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4. Mitigerende 
maatregelen 

 

4.1. Algemeen 
Tijdens de aanleg kan als streven worden opgeno-

men om geheel CO2 neutraal te werken. Dat kan al-

lereerst worden gedaan door de CO2 uitstoot tijdens 

de aanleg tot een minimum te beperken. Bijvoor-

beeld door de inzet van elektrische apparatuur i.p.v. 

het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2 uit-

stoot die niet te voorkomen is, kan worden bespaard 

door deze te compenseren door (regionale) CO2 

compensatieprojecten10 te steunen.  

 

Door gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren, 

wordt ook de uitstoot van stikstof11 tijdens de aanleg-

fase gereduceerd. Dit is zeker van belang wanneer 

gekozen wordt voor de variant Burgum, maar ook bij 

verschillende andere alternatieven is de stikstofdepo-

sitie op gevoelige natuur erg hoog.  Stikstofreductie 

is van belang aangezien de stikstofgevoelige Natura 

2000 gebieden (o.a. de Waddeneilanden) al een te 

hoge stikstofbelasting hebben. Ook zoals bij CO2 zal 

allereerst gekeken moeten worden of de stikstofbe-

lasting omlaag gebracht kan worden door apparatuur 

te kiezen die weinig tot geen stikstof uitstoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Voorbeelden van regionale projecten zijn het verhogen 
van het waterpeil in veenweidegebieden middels Valuta 
voor Veen, bosaanplant, blue carbon projecten (CO2 vast-
legging in kwelders) of het verhogen van het organisch stof-
gehalte in akkerbouwgebieden. Alleen voor Valuta voor 
Veen projecten kan op dit moment op een gecertificeerde 

De keuze van de apparatuur (soort en bouwjaar) is 

daarvoor van belang. Zowel CO2-reductie als de re-

ductie van stikstof zou in de aanbesteding opgeno-

men moeten worden als criterium. Aannemers wor-

den dan geprikkeld om te laten zien hoe deze uit-

stoot tot een minimum beperkt kan worden.  

 

Daarnaast zullen er, om de gevolgen van de stikstof-

uitstoot tot nul of daaronder te reduceren, compense-

rende maatregelen getroffen moeten worden. Daar-

voor kan vooralsnog prima gebruik worden gemaakt 

van de provinciale inventarisatie die is uitgevoerd in 

het kader van de PAS. Door projecten die in deze in-

ventarisatie zijn genoemd uit te voeren, wordt  de in-

vloed van de stikstofuitstoot gereduceerd.  

 

Wanneer er in het donker met verlichting wordt ge-

werkt, let dan op het type verlichting dat wordt ge-

bruikt. Dit geldt met name voor (trek-)vogels en 

vleermuizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wijze CO2 worden gereduceerd (zie www.platformco2neu-
traal.nl ). Meer informatie over certificering van CO2 com-
pensatieprojecten is te vinden op www.nationa-
leCO2markt.nl.  
11 Als stikstof wordt genoemd wordt eigenlijk het hele scala 
aan verzurende en vermestende stoffen bedoeld.  
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Trekvogels zijn gebaat bij het gebruik van lichtbron-

nen die groen of blauw licht geven. Voor vleermui-

zen, muizen en amfibieën heeft rood(-achtig) licht de 

voorkeur.  

 

 Zowel in het gebied van de Noardlike Fryske Wal-

den als in Middag-Humsterland komen diverse vleer-

muizen voor. Herstellen en aanbrengen van land-

schapselementen kan deze soort helpen. Voor de 

Noardlike Fryske Walden zijn het herstellen en aan-

planten van houtwallen en elzensingels ook goed 

voor vleermuizen. In Middag-Humsterland kan dit 

door het aanbrengen van een rijke vegetatie langs 

de oevers.  

 

Een van de mogelijkheden die worden genoemd om 

de effecten zo veel mogelijk te voorkomen, is door 

de juiste jaargetijden te kiezen waarop aanleg plaats-

vindt. Dit geldt zowel voor op land (denk aan weide- 

en andere broedvogels, de winterslaap van vleermui-

zen) als op zee (zogende zeehonden, broedvogels,  

vogeltrek).  

 

Over het algemeen heeft aanleg door middel van bo-

ringen de voorkeur boven ontgravingen. Bij open ont-

gravingen worden de bodemlagen en de daarop aan-

wezige vegetatie vernietigd. Daarbij wordt wel de 

kanttekening gemaakt dat ook de werkterreinen bij 

boringen voor ecologische schade kunnen zorgen. 

Dit zal per locatie goed moeten worden onderzocht. 

 

4.2. Zee 
Ook als de werkzaamheden niet in de gebieden met 

biobouwers12 plaats vinden, kunnen de gevolgen 

voor de biobouwers (met name door toename van 

vertroebeling en slibdepositie) zeer ernstig zijn. Om 

verdere bodem beroerende activiteiten tot een mini-

mum te beperken, kan hiervoor een techniek worden 

gekozen waarbij zo min mogelijk vertroebeling op-

treedt. Verschillende technieken die gebaseerd zijn 

op fluïdisatie (zie ook Voorkomen is beter dan gene-

zen) lijken hiervoor in aanmerking te komen. 

 

                                                 
12 Biobouwers zijn organismen die een vaste structuur bou-
wen op de wadbodem. De dynamiek van zand en slik ver-
andert op de plekken waar de biobouwers groeien, waar-
door er plaatselijk een rijker ecosysteem ontstaat. Ook zor-
gen zij er voor dat slib wordt vastgelegd en niet door stro-
ming in suspensie gaan (en daardoor zou bijdragen aan 

Zandkokerworm 

 

Om de zeewatervertroebeling als gevolg van grond- 

en baggerwerkzaamheden in en nabij de Wadden-

zee maximaal te voorkomen en de gevolgen, met 

name voor zeegras, zo veel mogelijk te beperken, 

dienen bodem beroerende werkzaamheden, onge-

acht het te kiezen tracé, zowel in de Waddenzee als 

in de Noordzee tot circa 10 kilometer benoorden de 

eilanden, uitsluitend plaats te vinden gedurende af-

gaand tij, vanaf de hoogwaterkentering tot één uur 

voor de laagwaterkentering. 

 

Om schade aan kwelders en droogvallende wadpla-

ten tot een minimum te beperken, zal het berijden 

van deze gebieden tot een minimum beperkt moeten 

worden en bij voorkeur vermeden moeten worden. 

Wanneer dit wel nodig is, zal er apparatuur gebruikt 

moeten worden met een zeer lage gronddruk om 

schade aan de bodemstructuur zo gering mogelijk te 

laten zijn.  

 

Er wordt steeds meer bekend over de invloed van 

onderwatergeluid op de onderwaterfauna. Met name 

vissen en bruinvissen ondervinden ernstige hinder 

van onderwatergeluid. Tijdens de aanleg zal hiermee 

rekening gehouden moeten worden door de aanleg-

tijd zo kort mogelijk te houden en anderzijds door 

vertroebeling). Mosselen, oesters, zeegras, kokerwormen 
en kiezelwieren (diatomeeën) worden beschouwd als de 
biobouwers van het wad.  Ook op de bodem van de Noord-
zee spelen biobouwers een belangrijke ecologische rol. 
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technieken te kiezen waarbij het geluidsniveau zo 

laag mogelijk is. 

 

Dikkopje 

 

Om de invloed van vertroebeling tijdens de werk-

zaamheden (en mogelijk ook in de beheerperiode) te 

compenseren, kan ervoor worden gekozen om voor 

het leiding tracé en een ruim gebied eromheen (bij 

voorkeur het gehele kombergingsgebied) een visvrije 

zone in te stellen. Er wordt dan een bron van bodem-

beroering en vertroebeling weggenomen ter compen-

satie van de bodem beroerende en vertroebelende 

kabelactiviteiten. Een dergelijke visvrije zone gaat al-

leen werken als er ook op wordt toegezien dat er 

daadwerkelijk niet gevist wordt. 

 

Indien het kabeltracé in een bestaande vaargeul 

wordt aangelegd, kan dit ertoe leiden dat deze vaar-

geul niet meer uitgediept kan worden op de oor-

spronkelijke diepte. In dat geval zullen diepliggende 

schepen die van deze haven gebruik maken de ha-

ven op den duur niet meer kunnen bereiken. De op-

lossing die hiervoor wordt aangedragen is om dit aan 

te grijpen om deze diepliggende schepen om te vor-

men naar duurzaam aangedreven schepen die qua 

rompvorm en diepteligging gebruik kunnen blijven 

maken van deze (minder diepe) vaargeul. Voordeel 

hiervan is dat de vaargeul(-en) niet meer uitgebag-

gerd hoeft (-ven) te worden en er langdurig minder 

vertroebeling optreedt in de Waddenzee. 

 

 

Op de overgangszones tussen zee en land - de 

kwelders – komen veel bijzondere slakken13 voor. 

Werkzaamheden die mogelijk op de kwelders plaats-

vinden, kunnen het leefgebied van deze slakken 

aantasten. Om deze aantasting te verminderen, is 

                                                 
13 De naaktslakken schorreslak, kwelderslak en huisjesslak 
Grays kustslakje komen op de kwelders voor naast alge-
mene soorten als wadslakje, krukel, enz.. De nauwe korf-

het van belang om na het leggen van de kabel de 

structuur van de kwelder te herstellen (geultjes, 

kleine hoogteverschillen). Dit is vooral  voor de 

schorreslak en kwelderslak van groot belang. Even-

eens kan de aanleg van kleine ondiepe poelen het 

leefgebied van slakken herstellen.  

 

4.3. Land 
Om schade aan de vogelstand zo veel mogelijk te 

verzachten, is het noodzakelijk om de aanleg van de 

kabels in het najaar uit te voeren. Een uitzondering 

hierop is het Lauwersmeergebied, waar trekvogels in 

het najaar en de winter foerageren. Hier geldt dat 

aanleg alleen in de zomer plaats moet vinden buiten 

het broedseizoen (voorjaar) en buiten het treksei-

zoen om. 

Brandgans 

 

 

Indien de kabel door foerageerroutes gaat van vleer-

muizen (bijvoorbeeld in het gebied van de Noorde-

lijke Friese Wouden) is het van belang om de werk-

zaamheden ter plekke van deze routes alleen uit te 

voeren wanneer de vleermuizen er geen gebruik van 

maken (herfst tot vroege voorjaar wanneer de vleer-

muizen in winterslaap zijn).  

 

slak (een Habitatrichtlijn-soort) is bekend van de eiland-
kwelders en spoelt soms bij een storm massaal aan op de 
Groninger kust (komt wellicht ook op de kustkwelders voor). 
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Bij het ingraven van de kabel wordt de bodemstruc-

tuur aangetast. Om deze aantasting zo gering moge-

lijk te laten zijn, is het van belang om de verschil-

lende bodemlagen apart weg te zetten tijdens de 

aanleg. Bij het begraven van de kabel kunnen deze 

bodemlagen in de juiste volgorde weer terug ge-

bracht worden. Tijdens de werkzaamheden is het 

eveneens van belang om de oorspronkelijke boven-

grondse hoogteverschillen (bijvoorbeeld bolle perce-

len), greppelstructuren (bijvoorbeeld infiltratiegrep-

pels), et cetera weer terug te brengen.  

 

Naast een aantasting van de bodemstructuur kunnen 

ook archeologische en geologische ‘’bodemschat-

ten’’ worden aangetast of vernietigd. Door tijdens het 

werk een archeoloog en geoloog te betrekken om 

deze vondsten veilig te stellen dan wel ter plekke te 

beschrijven, blijft hiervan nog iets bewaard. Dit wordt 

met name genoemd voor het gebied Middag-Hum-

sterland. In sommige delen van het gebied Middag-

Humsterland zit het pleistoceen hoog in het bodem-

profiel. In dat deel van de bodem kunnen (bovenop 

het pleistoceen, in het holoceen) sporen uit de steen-

tijd (klokbekercultuur) worden aangetroffen. 

 

Op land kunnen vleermuisroutes worden aangetast. 

Veel van deze routes lopen langs de elzen- en hout-

singels. Ter plekke van de kabel mogen deze singels 

waarschijnlijk niet meer worden terug geplant. Dat 

zou betekenen dat de vleermuisroutes permanent 

worden verstoord. Dit kan voorkomen worden door 

ofwel de kabels middels boringen onder de be-

staande singels door te brengen, ofwel het toch toe 

te staan dat er bomen boven de kabels worden ge-

plant. Om ook tijdelijke schade aan de vleermuisrou-

tes zo veel mogelijk te beperken, is het van belang 

om voorzieningen te treffen. Bijvoorbeeld door het 

aanbrengen van tijdelijke netten ter plekke.   
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5. Compense-
rende  
maatregelen 

 

5.1. Zee 
Zowel op de Noordzee als op de Waddenzee heeft 

de visserij met wekkerkettingen er in 150 jaar voor 

gezorgd dat hard substraat in de vorm van kien-

hout14, botten en keien uit het gebied nagenoeg zijn 

verdwenen. Botten, kienhout en stenen werden door 

de wekkerketting verpulverd of opgevist en afge-

voerd (botten verkocht, stenen gedumpt). Op dit hard 

substraat kon veel leven in de Waddenzee een 

goede plek vinden. Met het verdwijnen van het harde 

substraat is ook de leefomgeving van tal van flora en 

fauna verdwenen. Hierdoor is grote schade aange-

richt aan het ecosysteem van de Waddenzee. Er is 

nu in de Waddenzee en in de Noordzee grote be-

hoefte aan hard substraat waar organismen zich op 

kunnen vestigen. Dit harde substraat zou – maar dan 

in een andere vorm – weer terug gebracht kunnen 

worden. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden. 

Een nadere verkenning is nodig om te achterhalen 

welke substraten op welke plek de meeste ecolo-

gische meerwaarde kan geven. 

 

Hard substraat 

 

Evengoed kan gesteld worden dat de Waddenzee te-

vreden is met elk stukje hard substraat dat weer te-

ruggebracht kan worden. Het terugbrengen van hard 

                                                 
14 Kienhout is half gefossiliseerd hout dat bewaard is geble-
ven in veenlagen in de (zee)bodem.  

substraat (stenen, kienhout, grote botten) moet ge-

combineerd worden met het vergroten van het ge-

bied waar geen bodem beroerende activiteiten mo-

gen plaatsvinden.  

 

Compensatie van bodem beroerende activiteiten kan 

door de uitkoop van andere bodem beroerende acti-

viteiten waardoor bodemberoering structureel wordt 

verminderd. Dit kan door enerzijds het gebied waar 

geen bodemberoering mag plaatsvinden te vergroten 

en anderzijds door bodemberoerders als vissers, 

garnalenvissers en schelpendelvers uit te kopen. Af-

sluiting van het gebied ten oosten van wantij onder 

Schiermonnikoog, aansluitend aan het reeds geslo-

ten referentiegebied onder Rottumeroog en Rottu-

merplaat, ligt voor de hand.  

Rottumerplaat, zeehonden 

 

 

Een andere omvangrijke maatregel ter compensatie 

kan gevonden worden door dijken en dammen terug 

te leggen. Een mogelijkheid is het terugleggen van 

de Waddendijk op Ameland (terugdraaien laatste in-

dijking) waardoor er hele interessante kansen voor 

natuur, zilte landbouw én recreatie ontstaan. 

 

Andere mogelijkheden voor compensatie kunnen ge-

zocht worden in het terugbrengen of het vergroten 

van bestaande oester- en mosselbanken en zee-

grasvelden. Wat deze laatste betreft: hier wordt al ja-

renlang aan gewerkt waarbij gesteld kan worden dat 

het terugbrengen van zeegrasvelden zeer moeizaam 

verloopt, al stemt het recente succes bij Griend 

hoopvol.  
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Recent hebben proeven met het herstel van oester-

banken tot bevredigende resultaten geleid. Dit biedt 

hoop voor een verder herstel van deze banken die in 

het verleden in grote getalen voorkwamen. 

 

In het verleden was er in de Waddenzee een gelei-

delijke overgang van zout naar zoet water, een ruime 

brakwaterzone. Door de aanleg van dijken en de af-

sluitdijk in het bijzonder is er nu (kunstmatig) een 

harde overgang van zoet naar zout gecreëerd. De 

brakwaterecologie is vrijwel uit het Nederlandse wad 

verdwenen. Recentelijk zijn er een aantal initiatieven 

werkelijkheid geworden waarmee deze harde barri-

ère verzacht wordt: de vismigratierivier en de vispas-

sages. Deze initiatieven kunnen de ergste gevolgen 

verzachten. Verdere initiatieven voor het herstel van 

natuurlijke zoet-zoutovergangen kunnen een belang-

rijke bijdrage leveren aan ecologisch herstel aan 

beide zijden van de zeedijk. Aan de landzijde van de 

dijk hebben zowel It Fryske Gea als Het Groninger 

Landschap initiatieven ontplooit om deze brakke na-

tuur te stimuleren (zie ook compenserende maatre-

gelen op land hieronder en de bevindingen in IFG 

(2015) en Gortje et al (2020)).  

 

Langs de Waddenkust zijn een aantal zomerpolders 

ontpolderd en omgevormd tot kwelders waarin 

het zoute zeewater meer ruimte krijgt. Via openingen 

in de zomerdijk en soms nieuw gegraven 

slenken, stroomt zeewater tijdens vloed naar binnen 

en bij eb weer naar buiten. De geulen in de kwelder 

dienen als opgroeigebied voor jonge mariene/estua-

riëne vissoorten, o.a. diverse soorten grondels (met 

name brakwatergrondel), zeebaars, harder, haring, 

spiering, driedoornige stekelbaars en bot. Grote ma-

riene soorten kunnen als gast het gebied bezoeken 

tijdens hoogwater om te komen foerageren, o.a. har-

der en zeebaars. 

 

Idealiter is er vismigratie mogelijk naar de achter de 

Zeedijk gelegen polder- of boezemgebieden. Dit 

is vooral relevant voor paai- en opgroei van driedoor-

nige stekelbaars, bot en glasaal mits er 

voldoende habitat aanwezig is in de vorm van on-

diep, helder water met waterplanten en moeras 

/rietvegetaties. Naar verwachting zal er dan ook een 

veel groter aandeel vis het getijdengebied gaan 

bezoeken vanwege deze extra functies voor vis. Dit 

maakt het voor vogels ook interessanter met name 

als foerageergebied voor diverse visetende vogels. 

Compenserende maatregelen als wel het verbeteren 

van de vismigratie mogelijkheden binnendijks helpen 

de visstand en zijn zeer waardevolle ecologische 

maatregelen die genomen kunnen worden.   

 

Visinlaat bij Noordpolderzijl  

 

5.2. Land 

In zijn algemeen kan gesteld worden dat het beter is 

om bij compensatie op land aan te sluiten bij het Na-

tuurnetwerk Nederland (NNN). Het moet daarbij na-

tuurlijk wel gaan om extra natuuraanleg bovenop de 

wettelijk geregelde aanleg zoals afgesproken is in 

het Natuurpact.  

 

Voor herstel van ecologische verbindingszones kan 

voor het Friese deel aansluiting gezocht worden bij 

de zeer recent opgeleverde insectennetwerkkaart. 

Deze kaart is door Hogeschool Van Hall Larenstein 

ontwikkeld. Deze digitale kaart laat zien welke ver-

bindingen vanuit ecologisch gezichtspunt waardevol 

zijn om verbeterd te worden omdat deze bijdragen 

aan een functionerend ecologisch netwerk. Deze 

kaart is te vinden via de volgende link (deze link 

werkt alleen door deze te kopiëren en in een nieuw 

venster te plakken): 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/in-

dex.html?id=26da5e18c9484ab58b1578679d3ab44f  

 

 

Binnen dit toekomstige netwerk liggen in ieder geval 

mogelijkheden voor een ecologisch herstel van de 

slaperdijken door de ontwikkeling van een bloem- en 

kruidenrijke vegetatie ten behoeve van insecten. Dit 

kan aangevuld worden door aan de binnenkant van 

de dijk kleine open plekjes, zoals steilrandjes, aan te 

brengen waarin wilde bijen en hommels kunnen nes-

telen. Ook kan worden gedacht aan het neerzetten 
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van insecten “hotels” in de vorm van natuurlijke nest-

gelegenheden die in combinatie met bloemrijkere ve-

getaties op de dijk een welkome habitat vormt voor 

insecten. 

 

Voor andere fauna kan extra dekkingsmogelijkheden 

zoals takkenbossen, holle bomen of artificiële struc-

turen een kans bieden voor natuur op de dijk en als 

migratieroute dienen van diverse fauna langs en over 

de dijk van het binnenland naar het wad. Hiervoor is 

het van belang dat er afspraken worden gemaakt 

over een langdurig ecologisch bermbeheer van deze 

dijken. Een van de mogelijkheden om dat te doen, is 

door het inschakelen van dorpen. Zo wordt in Fryslân 

in diverse dorpen i.s.m. de FMF en Landschapsbe-

heer Friesland gewerkt aan meer biodiversiteit in en 

rond de dorpen. Het ecologisch inrichten en beheren 

van de bermen is een van de maatregelen die bewo-

ners samen met de grondeigenaren (veelal gemeen-

ten) nemen. Financiering hiervoor zou uit het eerder 

genoemde fonds plaats kunnen vinden.  

 

In het binnendijkse gebied liggen goede kansen om 

de zilte natuur te versterken in de vorm van brakke 

parels langs de gehele Friese en Groningse kust. Dit 

kan bijvoorbeeld door oude slenken te verlagen zo-

dat zilte/halofyten vegetatie zich hier kan vestigen en 

vogels als tureluurs zich er kunnen vestigen. De 

plekken waar brak kwelwater aan de oppervlakte 

komt, zijn uitermate geschikt om brakke natuur te 

ontwikkelen. Deze waterrijke gebieden kunnen di-

verse flora herbergen die goed gedijen bij brak water 

en deze gebieden bieden extra foerageer, overtij en 

broedmogelijkheden voor wadvogels. Idealiter zijn er 

vismigratie mogelijkheden van achter de zeedijk naar 

deze gebieden. Voor Groningen ligt er een overeen-

komst tussen de provincie, het waterschap NZV, 

LTO, Natuurmonumenten en Het Groninger Land-

schap om deze brakke parels te ontwikkelen. Com-

penserende maatregelen die in het kader van de 

ecologische netinpassing worden genomen, kunnen 

hier bij aansluiten. Voor Fryslân kan aansluiting ge-

zocht worden met de natuurontwikkelingsplannen 

rond de dijkversterking Koehol – Lauwersmeer. In de 

ecologische verkenning rond de versterking van 

deze dijk zijn diverse kansen benoemd (zie Gotje et 

al, 2020). Deze kansen zijn uiteraard niet voorbehou-

den aan de Friese dijken. Ook elders kunnen deze 

kansen verzilverd worden. 

 

Kwelder bij Noordpolderzijl 
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Het binnendijks gebied is in trek bij amfibieën als kik-

kers, padden en salamanders. Voor deze soorten is 

de aanleg van kleine, ondiepe (max. 1 meter diep) 

poelen waarin geen vis zit (vis eet kikkervisjes) goed 

om de amfibieënstand te bevorderen. Leg daarbij 

rond de poelen ruig grasland en struweel (mag erfbe-

planting zijn) aan waar de dieren gebruik van kunnen 

maken. Het is goed als de poelen eens per 3 à 4 jaar 

in augustus droog vallen: zo blijft de poel visvrij. Voor 

een gezonde stand zouden de poelen niet te ver uit 

elkaar moeten liggen en onderling ecologisch wor-

den verbonden (sloot, ruige vegetatie). Voor de 

meeste amfibieën is zoet water een voorwaarde. De 

rugstreeppad (komt op de eilanden wel voor, maar 

voor zover bekend op de kust niet) wil wel in brak 

water. 

 

Een extra impuls aan de natuur geven, kan even-

eens door te investeren in een landschappelijk raam-

werk met cultuurhistorische landschapselementen 

als drager (diepen, maren, terpen/wierden, dobben15, 

slaperdijken, hout- en elzensingels).16 Financiering is 

nodig voor aankoop, eventueel herstel en een langja-

rige beheervergoeding. Dit laatste is essentieel om  

                                                 
15 Een dobbe is een natuurlijk of gegraven poel. Veel van 
deze poelen zijn verdwenen of moeten opgeknapt worden.   
16 Zie onder meer: Marien Bügel, Hans Eilert, Henk van den 
Brink: Maren in Noord-Groningen, Landschapsbeheer Gro-
ningen 2005; en: LOP Noord Groningen, Arcadis 2006 

 

een bestendig beheer te borgen. Een lange termijn 

beheersvergoeding en toezicht op de kwaliteit van dit 

beheer is belangrijk om ook daadwerkelijk land-

schapselementen voor de lange duur te kunnen rea-

liseren. De agrarische natuurvereniging Noardlike 

Fryske Wâlden heeft een schouwcommissie die toe-

ziet op de kwaliteit van het beheer. 

Groene kikker 

 

 

(Landschapsontwikkelingsplan in opdracht van de provincie 
Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, de betrokken ge-
meenten en de Regioraad Noord-Groningen. 

Figuur  Een van de ecologische maatregelen die genomen kunnen worden bij de dijkversterking Koehol – Lauwersmeer 

(Gotje et al, 2020).  
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Voor de tracés en mogelijk landschapsherstel in het 

gebied van de Centrale As (provinciale weg van 

Drachten naar Dokkum) is het van belang dat land-

schapsherstel vanuit de aanleg van de Centrale As 

nog steeds plaatsvindt. Mogelijk landschapsherstel 

vanuit de aanleg van de kabels voor het windpark zal 

hier aanvullend op moeten zijn en kan nooit in de 

plaats van het herstel vanuit de Centrale As plaats-

vinden.  

 

Andere mogelijkheden liggen in het ontwikkelen van 

het getijdengebied binnendijks bij de Lauwersmeer-

dijk.  

 

Het valt op dat er in de afgelopen jaren veel is ge-

daan aan natuurherstel vanuit de hogere gebieden 

(Drenthe) tot in Groningen en Friesland (versterking 

NNN, onder andere door hermeandering van beken), 

maar in het laatste stuk van beekdal tot kust ont-

breekt het NNN. Het is belangrijk ook hier robuuste 

ecologische verbindingszones te realiseren. Daarbij 

kan nadrukkelijk aansluiting worden gezocht bij de te 

realiseren natuurlijke zoet-zout overgangen.   

Het gaat al jaren slecht met de akkervogels in het 

gebied. Extra lange termijn maatregelen zijn hard  

nodig. Door de aanleg van (blijvende) vogelakkers 

en ander geschikt biotoop zijn soorten als de blauwe 

kiekendief, velduil, patrijs en veldleeuwerik weer te-

rug te brengen in het leefgebied waar deze soorten 

thuishoren. Van belang is dat deze gebieden in sa-

menhang met elkaar worden aangelegd zodat er een 

samenhangend biotoop wordt gecreëerd. Een van de 

mogelijkheden om de sterk bedreigde akkervogel de 

patrijs te ondersteunen, is door het aanleggen van 

een keverbank. Keverbanken vormen een aantrekke-

lijk leefgebied voor kevers die op hun beurt weer pa-

trijzen aantrekken die de kevers als voedselbron ge-

bruiken.  

 

5.3. Bevorder de duisternis 
Het Werelderfgoed Waddenzee is een uniek natuur-

gebied, waar het in de nacht nog echt donker wordt. 

De aandacht voor de rol van een donkere nacht voor 

het welbevinden van mens en dier en voor de biodi-

versiteit in het bijzonder krijgt de laatste jaren steeds 

meer aandacht. Op een heldere nacht kun je op veel 

plekken in het Waddengebied wel 3500 sterren zien, 

tegen zo’n 50 in de Randstad. De duisternis staat 

echter onder druk door toenemende lichtvervuiling. 

Ook in het Waddengebied. Het terugdringen van de 

lichtvervuiling en het versterken van het duister van 

de nacht inclusief de daarbij horende flora en fauna 

is van cruciaal belang voor de toekomstige ontwikke-

ling van het Waddengebied. Een gebiedsfonds voor 

compensatie en mitigatie, zou ook de mogelijkheid 

kunnen bieden om de lichthinder in het gebied verder 

terug te dringen. Door te investeren in het 

vernieuwen van de verlichting in het gebied door 

slimme verlichting toe te passen, verlichting te 

installeren die minder lichtvervuiling teweeg brengt 

en/of verlichting toe te passen die faunavriendelijk is, 

kunnen de gevolgen van verlichting verder terug 

gebracht worden.  

 

 

  

Voorbeeld van een keverbank in agrarisch gebied.  
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