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Inleiding
In het kader van Flyland Onderzoeksprogramma Luchthaven in Zee zijn
meerdere thema’s voor verder onderzoek onderscheiden. 1-let thema
Mariene Ecologie en Morfologie wordt in twee fasen uitgewerkt. De
eerste fase gaat uit van bestaande kennis en modellen en dient voor een
eerste erkenning van belangrijke effecten en kennisleemten m.h.t. de
inpassing van een luchthaveneiland in het kust- en zeesysteem. Op grond
van deze eerste fase worden onderzoeksactiviteiten voor de tweede fase
geformuleerd. In de tweede fase ligt de nadruk op het vergroten van kennis
omtrent belangrijke processen. het vergaren van nieuwe (velcl)gegevens en
het verfijnen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe modellen. Dit
overkoepelend rapport is een integrale samenvatting van de
onderzoeksresultaten van fase 1. Het gaat in op de belangrijkste effecten.
kennisleemten en op de aanbevelingen voor fase 2.

Onderzoeksopzet
Het doel van het onderzoek is om maatschappelijk relevante effecten.
wetenschappelijk zo goed mogelijk te onderbouwen. De onderzoeksopzet
voorziet dan ook in meerdere toetsmonienten waarop aan de maatschappij
wetenschappelijke tussenresultaten worden voorgelegd, zodat vanuit
maatschappelijke belangen het onderzoek in de meest maatschappelijk
relevante richting kan worden gestuurd.

De eerste verkenning van mogelijke effecten is gedaan aan de hand van
vijf sterk verschillende eilandvarianten in combinatie met twee
verschillende zandwingehieden. Deze varianten zijn zo gekozen dat een zo
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volledig mogelijke handhreedte in effecten is verkend. De eilandvarianten
zijn gelegen tussen Scheveningen en l.lmuideii op minimaal 13km en
maximaal 30 km uit de kust. Van de vijf varianten zijn vier 6400 ha groot
en een. genaamd ‘Groot’, 8100 ha groot. De twee zandwinlocaties zijn op
twee verschillende locaties (noord en zuid) in hetzelfde gebied gelegen. Er
is uitgegaan van een zandwinning zeewaarts van de —20m dieptelijn en tot
een diepte van 20 meter onder de zeebodem.

Eerdere verkenningen hebben geresulteerd in een effectenmatrix van in
beschouwing te nemen effecten. Deze effectenmatrix is voorgelegd aan
deskundigen en betrokkenen en vormt het uigaligspullt voor de

effectheschrijving. De effecten zijn gegroepeerd naar effecten op het
l”kcile milieu (zandwingehied. de nieuwe oever en rond het eiland). op het

teraf gelegen ,,iilieu (Noordzee. Waddenzee en Strand en Duin). op

ecologische doelgmejmen (vissen. vogels en zeezoogdieren) en op
ebr,,iksti,,,cties (kustveiligheid. visserij. recreatie. havens en vaargeulen.

scheepvaart en kabels en leidingen).

De effecten van de eilandvarianten en zandwinputten zijn afgezet tegen de

autonome ontwikkeling. die weer is vergeleken met de huidige situatie. In
de autonome ontwikkeling is uitgegaan van zeespiegelstijging. opening

van de 1-laringvlietsluizen ‘getemd getij’. de aanleg van de Maasvlakte II
en een windmolenpark hij Egmond. een afname van de visserij-inspanning

met 25% als gevolg van het EG-visserij beleid en een afname in de
toestroom van nutriënten als gevolg van liet milieubeleid. De effecten van
de eilandvarianten en zandwinputten zijn beschreven tijdens aanleg (als
gevolg van zandwin- en aanlegwerkzaamheden) en na aanleg (als gevolg
van de ligging van een eiland en een zandwinput).

januari 2002. Definitief
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Bevindingen effectenonderzoek
De vele effecten kunnen worden beschreven aan de hand van zes
belangrijke effectketens, te weten: 1) ‘Autonome ontwikkeluig’, 2)
‘Batç’erplmnmn tijdens aanleg’, 3) ‘Luwgelegen kust’, 4) ‘Verbreding
kustrii’ier en ontstaan valkuil’, 5) ‘Afimamne ondiepe kustzone’. en 6) ‘Eiland
als imiti’alsbasis’

Autonome ontwikkeling

De autonome ontwikkeling heeft vele effecten. De aanleg van de
Maasviakte II leidt tot een verbreding van de kustrivier met ruimtelijke en
temporele veranderingen in algengroei. De afname in de toestroom van
nutriënten leidt daarbij tot een afname in primaire productie. Deze
veranderingen in algengroei kunnen effecten hebben op vissen, vogels en
zeezoogdieren, op de visserij en mogelijk ook de recreatie. Het
visserijbeleid is van invloed op de populatieomvang en samenstelling van
vissen en heeft beperkt effect op vogels en zeezoogdieren. Bij vogels en
zeezoogdieren moet rekening worden gehouden met langjarige trends in
populatieomvang, die deels zijn terug te voeren op de afname in
vervuiling. De aanleg van een windmolenpark en ook de zeespiegelstijging
hebben weinig invloed.

De effecten van de autonome ontwikkeling lijken op die van de
eilandvarianten. De effecten van autonome ontwikkeling en een
luchthaveneiland vallen ‘over elkaar’ waarbij de onzekerheden in
effectvoorspelling elkaar versterken. Veel effecten van de autonome
ontwikkeling zijn daarbij groter dan de effecten van de eilandvarianten in
de situatie na aanleg. Dit geldt voor veranderingen in algengroei en voor
de ontwikkeling van vissen, vogels en zeezoogdieren. Een betere

Januan 2002, t )etiniLnf

onderbouwing van de autonome ontwikkeling geeft dan ook een beter zicht
op de effecten van de eilandvarianten. Zandwinning heeft mogelijk grote
effecten. Zandwinning ten behoeve van de aanleg van de Maasvlakte II is
daarom relevant genoeg om mee te nemen in de beschrijving van de
autonome ontwikkeling. Dit geldt ook voor de gevolgen van een
Maasvlakte Il-zandwinput op slibtransport, kustrivier en valkuileffect voor
vislarven en hodemdieren.

Baggerplimimu tijdens aanleg
Tijdens de haggerwerkzaamheden ontstaat door slihverliezen een grote
haggerpluim gedurende een periode van 7,5 jaar. De haggerpluim
verdwijnt na stopzetting van het baggeren na circa een halfjaar. De
omvang van deze haggerpluim is afhankelijk van de hoeveelheid slib die
vrijkomt. Bij een gering verlies aan slib (10%) zijn de effecten klein, maar
hij 100% slib verlies (‘worst-case’) is sprake van zeer grote effecten. Bij
een ‘worst-case’ zal in de Noordzee het slibgehalte sterk toenemen (200-
700%) waardoor het doorzicht en de primaire productie door algen sterk
afnemen. Voorspelling van de doorwerking van dit effect naar de hogere
trofische niveaus (zoöplankton. bodemfauna. vissen, vogels en
zeezoogdieren) is mogelijk belangrijk maar onzeker door gebrek aan
(proces)kennis. Ook in de Waddenzee worden hogere slihgehalten (200%)
voorspeld en daardoor minder algengroei (50%). In de Duitse BOL/it wordt
een mogelijke Pllaeoe\’stis-bloei voorspeld met een daaraan gebonden
toename van schuimvorming op het strand en een verhoogde kans op
zuurstofloosheid.

Alle varianten, behalve variant ‘Zuid’, zijn gecombineerd met eenzelfde
zandwinning en hebben vergelijkbare effecten. De zandwinning voor
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variant ‘Zuid is zuiclelijker en dichter hij de kust gelegen. Hier kan sprake
zijn van andere effecten. maar een ‘worst cas& is voor een zuidelijke
zandwinni iig nog niet doorgerekend.

L,ni’geleç’en kust
Het eiland brengt een deel van cle Nederlandse kust tussen Bergen aan Zee
en Hoek van Holland in cle luwte van golven. Hierdoor vindt er een
beperkte aangroei van de kust plaats. Door aaiizanden zal de kustlijn
geleidelijk zeewaarts schuiven met maximaal 4 m per jaar. Dit heeft een
positief effect op de kustveiligheid. Ook behoeft in de meeste varianten
minder zand te worden gesuppleerd. De kans dat de huidige kustlijn aan
het eiland vastgroeit is echter nihil. Een bredere kust leidt tot een beperkte
stijging van de grondwaterstand in de aanliggende duingehiedeii. Afname
van golven en goifhoogten (5-15%) leidt tot minder saltspray die hij een
statische duinreep uit het oogpunt van natuurwaarden negatieve effecten
op de duinvegetatie heeft. De effecten zijn het grootst ter hoogte van het
eiland en groter naai-mate het eiland groter is en/of dichter hij de kust is
gelegen.

Verbreding Kustrii ier en oiitstaaii 1(1/kuil
De aanleg van een eiland en zandwinput leidt tot splitsing en verbreding
van de kustri vier. de zoete uitstroming van de Rijn en Maas die als een
pluim nooi-dwaarts langs de kust stroomt. Zeewaarts neemt het slihgehalte
daardoor toe maar in de kustzone (tot 10 km) neemt het slihgehalte af. In
de kustzone nemen hierdoor het doorzicht en de algengroei toe. Verder van
de kust (10-20 km) veroorzaakt de verbreding van kustrivier een toename
van de slihconcentratie met als gevolg een afname in de algengroei. In de
directe omgeving van het eiland zijn de slihconcentraties het hoogst

Progmtntmhureati 1 1yI:ndf 1 hema Manene Ecolegie en MnrlNneie
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waardoor het doorzicht en de algenhloeien het meest afnemen. In de zoiie o20-30 km leidt de verbreding van de kustri vi er tot een toename in de
beschikbaarheid van nutriënten. waardoor het gehalte aan algen iets
toeneemt en het doorzicht iets afneemt.
De plaats. het moment en ook de omvang van algengroei en algenhloeien
wijzigen langs de hele Nederlandse kust. De gevolgen hiervan voor de
ontwikkeling van het zoöplankton en daarmee voor vissen en visserij is
onzeker. maar mogelijk van belang. Ook kan de kans op een mindere
kwaliteit van het zwemwater langs de Nederlandse kust. vanwege grotere
Pl,aeoevstis bloeien, toenemen.

Langs de Nederlandse kust is sprake van een kustgerichte ‘reststroming
langs de bodem die wordt aangedreven door zoet-zoutgradiënten.
Vissenlarven gehniiken deze reststroming om van het paaigehied naar de
foerageergehieden in de ondiepe kustzone te komen. Door aanleg van een
eiland en de verbreding van de kustrivier neemt deze kustgerichte
‘reststroming’ af. Dit leidt tot vertraging van het transport van vissenlarven
naar de kinderkamers in de ondiepe kustzone met mogelijk grote. maar nu
nog onzekere gevolgen voor de visproductie en de visserij.

De zandwinput is diep (-20m tot -40m NAP). groot (8900 ha-12300 ha
bovenzijde) en tussen paaigehieden en kinderkamers gelegen. Ter hoogte
van de zanclwinput neemt de reststroming sterk af. Een sterke sedimentatie
met organisch materiaal kan in combinatie met verticale stratificatie in de
zandwi nput tot (tijdelijke) zuurstofloosheid leiden. Stroom vertraging en
zuurstofloosheid kunnen een mogelijke ‘valkuil’ voor vissenlarven vormen
met grote. maar nog zeer onzekere gevolgen voor de visproductie. de
visserij en voor van vis levende vogels en zeezoogdieren.
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In alle varianten is sprake van mogelijk grote effecten. De plaats waar deze
effecten optreden verschilt echter met de ligging van eilanden en
zandwin putten.

4tncune oiidiepe kiistaiie
Een luchthaveneiland leidt tot een afname van de ecologisch productieve
en belangrijke ondiepe (<20m) kustzone. Het gaat om een
verhoudingsgewijs klein deel van de Hollandse kustzone. Het areaal voor
garnalen, vis en bodemfauna neemt daardoor af. Dit kan beperkt effect
hebben op vogels en zeezoogdieren doordat er minder voedsel voor handen
is. De hiomassa is het grootst dicht hij de kust. De effecten zijn daarom
groter voor de eilandvarianten en zandwingehieden die dichter hij de kust
zijn gelegen. De gevolgen voor de visserij zijn naar verwachting klein.

Eiland als ttitcalshasis

Het eiland zal voor bepaalde soorten als “uitvaishasis” oor foerageren in
de omliggende delen van de Noordzee gebruikt (kunnen) gaan worden:
meeuwen, sterns. aalscholvers. Hoeveel vogels dit zal betreffen zal
gedeeltelijk afhangen van inrichting en beheer van het toekomstige eiland.
In de directe omgeving van het eiland zou dit afhankelijk van andere
factoren (ahiotische factoren. voedselbeschikhaarheid, huidige
foerageerrange vanuit broed- en rustplaatsen langs de kust), kunnen leiden
tot hogere dichtheden foeragerende individuen van deze soorten.

januari 2002, I)eliniiiel

Aanbevelingen voor fase 2
in het voorgaande is gewezen op grote kennisleemten omtrent mogelijk
belangrijke effecten. De belangrijkste kennisleemten hangen samen met:

• de haggerpluim en haar doorwerking naar hogere trofische niveaus: de
grootste leemten in kennis zijn hierbij het % slib in de bodem ter
plekke van de zandwinput, het siihverlies tijdens haggei-en en de
overvloeimechanismes die dit kunnen beperken, de sI ihmodel lering.
mogelijke permanente effecten via slibaanrijking van de waterhodem
en vooral ook het effect van ruimtelijke en temporele veranderingen in
algengroei op het zoöplankton;

• de mogelijke werking van de zandwinput als valkuil’ voor organismen
en vooral vissenlarven met als grootste leemten in kennis het
transportmechanisme van larven met de reststroom en het al dan niet
optreden van (tijdelijke) anaërohie: het optreden van anairohie is
daarbij atliankelijk van een verminderitig van de rest— ei
getijdenstroom. de wijze waarop ligging en vorm van de zandwinput
hierop van invloed zijn en de condities in de put voor depositie van
organisch en anorganisch materiaal;

• de verbreding van de kustrivier en de gevolgen hiervan op reststromen
en vislarventransport alsmede de veranderingen in algengroei die
hiermee samenhangen; de grootste leemten in kennis zijn in feite een
combinatie van de hiervoor genoemde leemten met betrekking tot de
reststroom als transportmechanisme voor vislarven en de doorwerking
naar het zoöplankton.

Pri iaininabnieau IlyIandflheina Maiieiie 1 coliigie en MinIi»lagle
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Het onderzoek in fase 2 dient zich te richten op de belangrijkste effecten
en belangrijkste onzekerheden. Op basis van het uitgevoerde onderzoek. de
maatschappelijke horging en de audit door externe deskundigen zijn de
volgende onderwerpen met prioriteit aangewezen:

1. Zanduinning tijdens aanleg

• Hoeveel slib zit er in de bodem?
• Hoeveel slib komt er in het water?
• Hoeveel slib blijft in de huurt? (en zoja waar?):
• Mitigerende maatregelen (optirnalisatie locatie en vorm zandwinput

en type zandwinning):

2. A naërahe toe,stcind :andwinput (na aanleg):
• optreden van anaërohie (afhankelijk van vorm en diepte)

effect op bodem-water uitwisseling:
effect op vissen en hodemdieren:

3. Eflettketen Naordzee
• De doorwerkiiig van haggerpluim en verschuivingen in kustrivier op

slib. licht, primaire productie. algen soortensanienstelling.
zoöplankton. henthos. vissen en vogels (en zeezoogdieren) tijdens eii
na aanleg:

Vislari’e,, tmIzv/kn-t naar de kust en Wadden

• Wadden: Vogel en hahitatrichtlijn (rode lijst soorten):
• Recreatie: kwaliteit zwemwater. strandhreedte.

sedirnentsanienstelling:
• Lange termijn morfologie:

Onderwerpen die belangrijk kunnen worden ingeval van een basiseiland
dichter hij de kust:
• Aaiizanding en dichtslihhing havens:
• Kustlijnhandhaving:
• Stromi ngspatronen rond eiland.

Van groot belang is ook het verder uitwerken van het heoordelingskader.
De verdere uitwerking omvat het beter definiëren van relevante noemers
en tellers, het concretiseren van maatlatten voor deel effecten en voor het
aggregeren van deeleffecten tot een totaaleffect.

cle doorwerking van veranderingen in reststroom op liet transport van 0
vislarven en daarmee op de visproductie:

T’IgrarnniahLlrcau Maiicnc T co)ouie n Nlrwfnlouc
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5. Eflecten saltsprav i’ernuindering aehter het eiland na aanleg:
• vegetatie hahitatrichtlijnen (rode lijst soorten).

6. Oi’erige (leelonderwerpen:
• Vogels: Ecologische doelgroep. Vogel- en hahitatrichtlijn (rode lijst

soorten):
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1 INLEIDING

Voor u ligt liet overkoepelend eindrapport Fase 1 van het thema ‘Mariene
ecologie eii Morfologie’ dat onderdeel i’onhit wni liet integraal
onderzoeksprogramma ‘Flvland, Oiiderzoeksprogramnina Luchthaven in
Zee’. Dit rappoi-t geeft uizu’ht in de efft’cteii tam! een liuhthaveneiland in
zee en de daarmee çepaard çaaiide kennisleeniten. Fase 1 is uitgevoerd iii

de periode oktober 2000 t/in september 2001. De bei’indimigen zijn gebruikt
voor onderboun’inç’ van liet plan van aanpak voor Fase 2 (vanaf oktober
2001 t/in december 2004); liet uitvoeren van mutder onderzoek om de
keminisleeimiten te rehiceren en te kunnen beoordelen in hoeverre cii met
welke maatregelen de inpassing t’ami liet eiland kan bijdragen aami
i’ernunde ring van de mogelijke effecten.

S anuali 2002, 1 )eliii,tiet
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1.1 Achtergrond

Door de toenemende groei in de (internationale) luchtvaartsector, ziet
Schiphol zich genoodzaakt om uit te breiden. Gezien de ruimteclaims en
de milieuwetgeving is inpassing in de huidige oingeving problematisch. Op
de lange termijn biedt een luchthaveneiland in de Noordzee mogelijk een
alternatief voor de locatie Schiphol. Het kabinet heeft in dit verband eind
191)9 besloten de onzekerheden rond potentiële no-gos in kaart te brengen
en zo mogelijk deze onzekerheden te reduceren middels een integrale
studie: Flyland. Onderzoeks-programma Luchthaven in Zee.

Het onderzoeksprogramma is in een achttal thema’s opgedeeld:
1. mariene ecologie en morfologïe
2. bereikbaarheid
3. vogels en vliegveiligheid
4. operationele integriteit
5. ruimtelijke ordening
6. milieueffecten
7. juridische en bestuurlijk-politieke aspecten
8. financieel-economische aspecten

Dit rapport beperkt zich tot Fase 1 van het onderzoek binnen het thema
‘Matiene ecologie en morfologie’.

Door het kabinetsbesluit zijn de eisen die gesteld worden aan een
PKB/MER procedure rond een luchthaveneiland verlaten. De
oorspronkelijke MER-achtige opzet is echter binnen dit thema
aangehouden om goed aan te sluiten hij een in de toekomst mogelijke

I)elunhlubuleau FyIandJl’heuia Manene 1 akeic en Mi II
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nieuwe PKB/MER procedure. 1-let heoordelingskader is in overleg met de
opdrachtgever vastgesteld.

Bij een eventueel opnieuw iii procedure nemen vaii een luchthaveneiland.
zal middels MER- en EER-studies nader bepaald worden of een eiland kan
voldoen aan de tegen die tijd te stellen eisen.

1.2 Opdrachtgever

De opdrachtgevers van het onderzoeksprogramma zijn de ministeries van
Verkeer & Waterstaat (VenW). Economische Zaken (EZ)en
Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de
luchtvaartsector. Flyland is verantwoordelijk voor de aansturing en
uitvoering van het onderzoeksprogramma.

1.3 Opdrachtnemers

De werkzaamheden in het onderzoeksthema Mariene Ecologie en
Morfologie worden uitgevoerd door twee Combinaties van
samenwerkende partijen:

MARE Combinatie

• DHV Milieu en Infrastructuur BV (DHV) (penvoerder)
• Stichting Waterloopkundig Laboratorium (WL)
• Stichting Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
• RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO)
• ALTERRA. Research Instituut voor de Groene Ruimte

0

0

0
• Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

Onderzoek (TNO)

Bureau Waardenburg/A lkvon Combinatie

• Bureau Waardenhurg BV (penvocrder)
• Alkyon BV

0
1.4 Thema ‘Mariene Ecologie en Morfologie’

Het onderzoeksthema ‘Mariene Ecologie en Morfologi& richt zich op de
vraag ‘Wat zijn de gevolgemi van een luchthaven eiland en hoe kunnen we
liet eiland optimaal inpassen in het kust— en zeesvsteem?’. 1—let doel is om
de belangrijkste hiotische en ahiotische onzekerheden en onkenhaarheden
t.a.v. het (luchthaven )eiland te reduceren. De vraag- en doel stelling en de
onderzoeksopzet zijn nader in hoofdstuk 2 uitgewerkt.

Perceel Uitvoerder

1. Coördinatie MARE Combinatie
2. Waterbeweging MARE Combinatie
3. Transport MARE Combinatie
4. Plankton en Bodemfauna, Strand en Duin MARE Combinatie
5. Visfauna MARE Combinatie
6. Vogels en zeezoogdieren Bureau Waardenhurg/

Alkyon Combinatie

0

0

0

0

0

0

Het thema is verdeeld in een zestal deelonderzoeken (‘percelen’) die
samen voor een integrale aanpak van de probleemstelling zorgen.
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1.5 Fasering

Het thema is verdeeld in twee hoofdfases. Fase 1 loopt van 11 oktober
2000 tot 1 oktober 2001 en Fase 2 loopt van 1 oktober 2001 tot en met 3 1
december 2004. In de eerste fase is de huidige relevante kennis verkend
om zodoende hiaten en onzekerheden in beeld te kunnen brengen. In de
tweede fase worden de belangrijkste leemtes voor zover mogelijk
aangevuld door additioneel onderzoek en veidwerk.

8 januari 2(8)2, I)elimti)
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1.6 Leeswijzer

Onderhavige rapportage bevat een samenvatting van de resultaten van Fase
1 op hoofdlijnen. Na de korte achtergrondschets in dit hoofdstuk wordt in
hoofdstuk 2 een uiteenzetting van de onderzoeksopzet gegeven. In
hoofdstuk 3 worden de resultaten van het effectenonderzoek. ingedeeld
naar 6 belangrijke effeciketens, beschreven. Dit hoofdstuk is een synthese
van het effectenoverzicht van de verschillende onderzoekspercelen. In
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het belang van verder onderzoek vanuit
wetenschappelijk en maatschappelijk oogpunt. Het rapport wordt
afgesloten met aanbevelingen op hoofdlijnen voor het onderzoek in Fase 2.
Belangrijke achtergrondinformatie is opgenomen in de hij lagen. In bijlage
1 is de effectenmatrix betreffende de 4 effectthema’s opgenomen. In
bijlage 3 ‘EfJcteiioiu1erzoek’ zijn de resultaten hiervan beschreven. Voor
uitvoerige achtergrond informatie van de onderzoeksresultaten wordt
verwezen naar het Overzicht rapporten Fase T zoals bijgevoegd in bijlage
2 van dit rapport. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de
wenselijkheid van verder onderzoek per effecthema.

Priigiaininahuiiau flyIand/)iiina Maiaein I)cologwen rvli,rfl knu’
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Dit haak/stuk gaat in °ï de hoo/dvragen i’an het onderzoek binnen het
thema ‘Mariene eco/ogie en inorfo/ogie’. Daarnaast wordt de nadere
onderzoeksopzet van Fase 1 beschreven.

2.1 Algemeen

Het aanleggen van een luchthaven eiland kan leiden tot gevolgen voor het
kust- en zeesysteem. het ecosysteem van de Noordzee en de Waddenzee.
en gehruiksfuncties in het studiegehied (zie hoofdstuk 2.4). Inzicht in de
relaties tussen de ‘ingreep’ (het aanleggen van een eiland) en de effecten is
van belang voor de opzet en uitwerking van het vervolg Fase 2 onderzoek
ten behoeve van het thema Mariene ecologie en morfologie’ als onderdeel
van het onderzoeksprogramma Flyland. Daarnaast geeft de uitwerking van
de ingreep-effect relaties inzicht in de onzekerheden en onkenhaarheden
t.a.v. de eilandvarianten en autonome ontwikkeling.
Het identificeren van mogelijke relevante effecten en onzekerheden is een
eerste. belangrijke stap in de effectheschrijving en -beoordeling.

I’rgleITnn1abureau 1v1,ndfIu,erna Manene licologte en Morlblogie
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Gaande van een hoger naar een lager hiërarchisch niveau van
invloedssferen is een mogelijk effect van de aanleg van een eiland in de
Noordzee een wijziging in de grootschalige waterheweging op
getijdenschaal, in de residuele waterbeweging en in het windgolf- en
deiningklimaat (Figuur 2. 1). Deze effecten worden mede gestuurd door
weer en klimaatsvariahelen op een hoger hiërarchisch niveau. Als
afgeleide van de veranderingen in de waterheweging en golfklimaat zullen
er veranderingen optreden in het transport van zand, slib en nutriënten. Als
gevolg van de veranderingen in de transportcapaciteit en -richting van zand
en slib kunnen er wijzigingen optreden in de morfologie van de Noordzee
en kan de suhstraatdynamiek en -samenstelling wijzigen, voornamelijk op
micro- en mesoschaal. Op een lager hiërarchisch niveau kan een wijziging
in de waterheweging resulteren in veranderingen in opgeloste stoffen,
gesuspendeerd materiaal en de watertemperatuur en saliniteit, hetgeen zich
doorvertaalt naar mogelijke effecten op het hiotisch systeem van de
Noordzee, Waddenzee en kustzone op verschillende tijd- en ruimteschalen.
Op het laagste hiërarchische niveau treden mogelijke veranderingen op die
de gebruiksfuncties van de Noordzee kunnen beïnvloeden.

Geïnspireerd op het hiërarchisch model van beïnvloedingssferen is een
integrale systeemschets uitgewerkt waarin de verschillende biotische en
ahiotische systeemcomponenten zijn opgenomen in hun onderlinge
samenhang, gerelateerd aan de onderverdeling in de verschillende
onderzoekspercelen (Figuur 2.2). Deze integrale systeemschets is
gekoppeld aan de achterliggende maatschappelijke kernvragen van het
thema ‘Mariene ecologie en morfologie’, waarin 15 mogelijke
consequenties op het lokale en veraf milieu alsmede op ecologische
doelgroepen en gebruiksfuncties zijn aangegeven (zie ook par. 2.5).

0
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Figuur 2.2 Integrale samenhang onderzoeksopzet thema ‘Mariene ecologie en morfologie’
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2.2 Vraag- en doelstelling van het thema

1-let onderzoek binnen het thema richt zich op twee hoofdvragen (zie ook
Programma van Eisen Kust- en Zeestudies, 20 oktober 1999):

1: Wat zijn de effecten en gevolgen van de aanleg van een
luchthaveneiland en de daaraan gerelateerde zandwinning voor het
kust- en zeesysteem?

Het gaat hierbij om de langetermijneffecten op de waterheweging,
morfologie en stofstromen, om de doorvertaling naar de ecologische
gevolgen voor de Noordzee, de Waddenzee, Voordelta en kustzone.
en om de effecten op het gebruik van de Noordzee en kustzone.

II: Hoe kunnen de situering en vormgeving bijdragen aan het
minimaliseren van de effecten van de aanleg van een luchthaveneiland
voor het kust- en zeesysteem?

Op deze wijze worden vanuit natte’ effecten en potenties,
maatregelen of oplossingen voor de vormgeving van een eiland
aangedragen. Bijvoorbeeld voor de land/water-overgang en voor de
waterkering. Essentieel voor deze onderzoekslijn is dat de effecten.
gevolgen en potenties van een zeelocatie voor de vier waarden van
kust en zee (veiligheid, natuur, ruimte en economie) in hun
samenhang worden beschouwd.

Deze hoofdvragen zijn in hoofdstuk 2.3 nader uitgewerkt voor de percelen
(deelonderzoeken). Deze hoofdvragen zijn richtinggevend voor het
onderzoek in Fase 1 en Fase 2.

8 anuan 2(8)2, )elïiuticf
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De opgezette onderzoekslijnen zijn:
Fase 1 (Huidige kennis):
• Systeemstudie naar effecten van een eiland in zee; op basis van

bestaande meetgegevens in combinatie met model verbeteringen;
• Onderzoek naar de effecten op korte en lange termijn van deze

veranderingen en de consequenties daarvan:

Fase 2 (Verdiepend onderzoek en kennisleemten):
• Ontwikkeling van een beoordel ingskader en hij behorende maatlatten;
• Beoordeling in hoeverre en met welke maatregelen de inpassing van het

eiland bij kan dragen aan vermindering van die effecten;
• Beoordeling van de uiteindelijke effecten en consequenties.

Fase 1 (voorliggend rapport) geeft richting aan het verdiepend oiiderzoek in
Fase 2. In Fase 1 ligt de nadruk op de inventarisatie en integratie van
bestaande kennis. het aangeven van kennisleemten en het aangeven van de
belangrijkste onzekerheden en onkenhaarheden.

2.3 Vraag- en doelstelling van de percelen

De hieronder genoemde vragen zijn tevens opgesomd in een effectmatrix
(zie bijlage 1).

Perceel 1: Coördineren en integreren:
• afstemmen van het ahstractieniveau van de studies:
• verhogen van de efficiëntie door in een vroeg stadium punten van

interactie helder te maken door coördinerend op te treden;
ontwikkelen heoordelingskader;
verzorgen van de overkoepelende rapportages.

I’iugiaininabuwau I1yIandflIutna ‘Manenc LcoIogie n Mni1Ingie
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Perceel 2. Waterbeweging en inorjologie

• Wat zijn de veranderingen in waterheweging. in het golfklin’iaat en in
het zandtransport en de grootschalige morfologie als gevolg van de
eilandvarianten en de daaraan verbonden zandwinning?

• Wat zijn de gevolgen van deze verandering voor de kustveiligheid. de
veiligheid van scheepvaart. kustlijnhandhaving en veerkracht. de
strandhreedte. de aanzanding van vaargeulen en voor de infrastructuur
van kabels en leidingen?

Per(’eel 3: Transport i’aii opgelost en zwei’end materiaal

• Wat zijn de veranderingen in het transport van opgelost en zwevend
(particular) materiaal als gevolg van de eilandvarianten en de daaraan
verbonden zandwinning?

• Wat zijn de gevolgen van deze verandering voor de slihhuishouding.
hodemsamenstelling. nutriëntenverspreidi ng. het
onderwaterlichtklimaat en de primaire productie in de Noordzee- en de
Waddenzee. en voor de aanslibbing van vaargeulen. havens en stranden
en de sedinientatie in kweldergehieden?

0

0
en Waddenzee. als gevolg van de eilandvarianten en de daaraan o
verbonden zandwinning?

• Wat zijn de consequenties hiervan voor de visserij? 0
Perceel 6: Vogels’ en zeezoogdieren
• Wat zijn de consequenties voor de kust- en zeevogels en zeezoogdieren

in de Noordzee als gevolg van de eilandvarianten en de daaraan
verbonden zandwinning?
(land- en trekvogels komen in het onderzoeks’themna ‘Vogels’ en
Viiegveiligheid’ aan bod).

Perceel 4: Plankton en Bodenifii,na, Strand en Duin
• Wat zijn de veranderingen in samenstelling van het plankton. in de

bodemfauna van Noord- en Waddenzee en in de ecologie van strand en
duin als gevolg van de eilandvarianten en de daaraan verbonden
zandwi n ni ng?

• Wat zijn de consequenties voor de kust- en zeevogels in de Waddenzee
als gevolg van de eilandvarianten en de daaraan verbonden
zandwinning?

Perceel 5: Vistmu,ia
• Wat zijn de consequenties voor de visfauna. door effecten op de

paaiplaatsen. kinderkamers en het vislarventransport in de Noordzee-

I’iegraiïiniiahureau T lyland! Thema Mariene Ilcalagie en Mirfingie
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2.4 Eilandvarianten en autonome ontwikkeling

Binnen liet tlienia ‘Mariene ecologie en inorfologie zijn voor het
efl tonderzoek een vijftal eilandvariante,, en een tweetal
zandwingebiedeii in liet locatiegebied gekozen. In deze paragraaf worden
de kenmerken van de eilandvarianten en winlocaties beschreven. Ook
wordt ingegaan op de gehanteerde uitgamigspunten en de te verwachte,,
cnitononie omitwikkeli ig. Deze ontwikkeling is liet vertrekpunt voor de
eftéc tbeschrijving.

2.4.1 Achtergrond

Rekening houdend met de eerdere besluitvorming in het ONL-project zijn
in deze fase voor het onderzoek een vijftal voorlopige eilandvarianten
gedefinieerd: één hasisvariant, één vormvariant (grootte en type
verbinding met vaste land) en drie locatievarianten. N.B. de varianten zijn
onderzoeksvarianten, gekozen op basis van te verwachten maximale
effecten. Mogelijk worden ze in Fase 2 aan de hand van voortschrijdend
inzicht herzien.

Het onderstaande overzicht geeft aan binnen welke grenzen is gewerkt:
• een positie kustiangs tussen IJmuiden en Scheveningen:
• een positie kustdwars met de oostrand van het eiland minimaal 13 km

uit de kust; de westrand van het eiland maximaal 30 km uit de kust. De
13 kilometergrens is vastgesteld aan de hand van vogelmetingen
waaruit blijkt dat een vliegveld binnen 13 km uit de kust te veel last
zou hebben van vogels. Een eiland verder dan 30 km uit de kust wordt
economisch minder aantrekkelijk.

• een omvang tussen 4.000 en 8.100 ha;

• de vormkeuze is gedicteerd door het hanenstelsel: het eiland is
ruitvormig met een NNW-oriëntatie van de centrale as van het
vliegveld;

• een open oeververbinding, d.w.z. een brug of tunnel. Uit eerder
onderzoek bleek dat een dam gezien zijn grootschalige effecten niet
haalbaar is.

Voor de beschrijving van de eilandvarianten zijn ook een aantal autonome
ontwikkelingen gedefinieerd voor o.a. zeespiegelstijging, de rivierafvoer
door de Rijnmond, en het ruimtegebruik voor de kust.

2.4.2 Begrippenkader

Het zoekgebied is het gebied waarin moet worden gezocht naar mogelijke
locaties voor een eiland in zee. Het zoekgehied is kustlangs begrensd
tussen IJmuiden en Scheveningen en kustdwars tussen 13 km en 30 km uit

de kust.

-

è___,.i
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Het studiegehied is het gebied waarin effecten van de voorgenomen
activiteit merkbaar kunnen zijn. Dit gebied kan worden aangeduid als
heïnvloedingsgehied. De omvang hiervan hangt af van het beschouwde
aspect of effect.

Met de Hollandse kustzone is een strook bedoeld van circa 120 km langs
de Hollandse kust (Hoek van Holland-Den Helder) en tot circa 50 km uit
de kustdwars.

Met NCP wordt het Nederlands Continentaal Plat bedoeld met een
oppervlakte van circa 50.000 km2.

2.4.3 Basisvariant

2.4.3.1 Kenmerken
De hasisvariant heeft de volgende kenmerken (zie Figuur 2.3)
• ligging centraal voor Noordwijk
• oostrand 13 km uit de kust
• oppervlak circa 64 km2 = 6.400 ha
• ruitvormig
• ontsloten door brug
• harde zeewering met talud van 1:6 tot -10 m NAP en van 1:4 tussen -10

m NAP en de zeebodem
• vergt circa 1.8 miljard m3 zand voor een eiland met harde zeeweringen

en 5-% stortverlies. Hiervan zal 250 miljoen m3 uit nabij het eiland te
realiseren ontgrondingskuilen komen.

• rekening houdend niet 12% extra zandwinning t.h.v. beton en
metselzand zal de zandwinput een volume hebben van 1 .7 miljard m3.
Bij een maximale zandwindiepte van 20m en een helling van 1:6 heeft
het wingehied een oppervlak van ca. 80-90 km2.

l’rgi:iinrnbnrein 1 lyland(Iherna Nlaiiene 1 cnIogie en r1rfllogie
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• Het zandwingehied ligt ten noorden van het eiland. ter hoogte van
Zandvoort (aangeduid als zandwingehied ‘Noord). Dit is buiten de
zone gereserveerd voor kabels en leidingen. Het wingehied is aan de
oostzijde begrensd door de NAP -20m dieptelijn en aan de noordzijde
door ligeul.

De hasisvariant wordt in de tekst ook wel aangeduid als variant ‘Basis’.
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Figuur 2.3 Studie gebied en ligging basisvariant

2.4.3.2 Toelichting keuze basisvariant
De hasisvariant is een middelgroot eiland voor de kust van Noordwijk.
met een centrale ligging in de Hollandse kustzone. De variant is gekozen
omdat ze naar verwachting veel effect sorteert met name in de kustzone.
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Als de effecten van deze variant niet leiden tot drastische gevolgen dan
zullen kleinere, verder weg gelegen eilanden dat ook niet doen. Het eiland
is ontsloten met een brug als de meest logische verbinding omdat een
(totale) tunnel voor weg- en treinverkeer moeilijk haalbaar is. De brug
heeft overspanningen van ca. 200 meter en 10 meter brede pijlers. Dit
wordt gemodelleerd met een doorstromingsverlies van ca. 5%. Een
(verzonken) tunnel zal naar verwachting minder weerstand bieden aan het
kustiangse transport.

Bescl,riji’i,,g sub L’I,rinnt’n

Subvariant Beschrijving

‘2: ligging kustlangs ‘nooid’ ligging opgeschoven naar het noorden, mogelijke
(aangeduid als ‘Noord’ of interferentie met Iigeul. Zandwingehied op
V2) dezelfde locatie als basisvariant.

‘3: ligging ‘kustdwars eiland met westrand op 30 km uit de kust, gelegen
(aangeduid als ‘dwars’ of tussen Noordwijk en Zandvoort. Zandwingebied
1’3) op dezelfde locatie als basisvariant.

‘4: ligging kustlangs ‘zuid’ zuidelijk gelegen eiland voor Scheveningen,
(aangeduid als Zuid’ of inteitèremie met Maasvlakte. Zandwingebied naar
V4) zuiden opgeschoven. met rand langs de NAP —

20m dieptelijn (aangeduid als zandwingebied
‘Zuid’).

5: grootte en verbinding dezelfde locatie als basisvariant, eiland vergroten
(aangeduid als ‘groot’ of naar en. 8.100 ha. Ontsluiting is combinatie van
V5) een tunnel vanaf de kust naar een brtig via een

tusseneiland. Zandwingebied op dezelfde locatie
als basisvariant.

Voor de zandwinning wordt een windiepte tot 20 meter onder
hodemoppervlak aangehouden omdat bij een windiepte tussen 2 en 20

meter er sprake is van een groot aan te tasten oppervlak van de zeebodem.
Dieper dan 20 meter is minder realistisch dooi- de mogelijke aanwezigheid
van dik slib en kleihanken in de ondergrond. In de studie wordt ervan
uitgegaan dat het huidige beleid t.a.v. de winning van
oppervlaktedelfstoffen. zoals verwoord in het huidige SOD
(Structuurschema Oppervlaktedeifstoffen, 1996) en RON (Regionaal
Ontgrondingenplan Noordzee, 199 1/1993). aangepast wordt zodanig dat
winning tot 20 meter onder zeebodem van de Noordzee onder bepaalde
voorwaarden wordt toegestaan mits zeewaarts vanaf de NAP-20 meter.

Effecten van mogelijke toekomstige zandwinning langs de Nederlandse

kust anders dan noodzakelijk voor aanleg van het eiland. zijn niet
meegenomen in de autonome ontwikkeling.
Er is uitgegaan van een winning over het gehele oppervlak, waarbij laag
voor laag wordt gewonnen. Verstoring als gevolg van winning treedt
daarom de gehele periode van winning over het gehele oppervlak op.

2.4.4 Subvarianten

De gepresenteerde hasisvariant is het vertrekpunt voor vier suhvarmanten
die in nevenstaande tabel beschreven zijn (zie ook Figuur 2.4 A en B).

Voor de gecombineerde verhindingsvariant ‘Groot’ moet sterk rekening
gehouden worden met een (gehoorde) tunnel door de duinen. De tunnel
gaat vervolgens via een tusseneiland voor de kust over in een brug. Het
tusseneiland ligt op 5 km van de kust en heeft een lengte van 2 km dwars
op de getijstroom. Van het totale doorstroomprofiel van 1 3 km gaat
daarom 2 km verloren (inclusief onderwateroever). In de
stromingsmodellen is dit meegenomen als een doorstromingsverlies van
ongeveer 20%.

8 anuari 2(8)2, I)efinitici
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hij variant Groot is met het tusseneiland rekening gehouden

2.4.4.1 Aiidere aspecten ,n.b.t. ontwerp eii aanleg
Een luchthaven in zee is een langetermijnoptie om de groei van Schiphol
op te vangen en zal daarom pas na 2010 worden aangelegd. Het eiland
moet binnen vijf (zeer optimistisch) tot tien jaar worden aangelegd.
waardoor een aanlegperiode van 2010 - 2020 reëel lijkt. Dit vertaalt zich
in een zandwinperiode van 7.5 jaar met een zettingsperiode van 2.5 jaar.
Dit betekent een zandwinning van ca. 250 miljoen mt/jaar.

Rond het eiland zullen tijdens en na aanleg in een zone van 5 km geen
activiteiten mogen plaatsvinden (o.a. geen visserij).

Pir.giaminahurcau 1 lyland/Ihema Manene colanic n MwfaIrnic
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Figuur 2.4 A: Vier eilandvariantei,(VI, V2, V3 en VS) met zandwii,!ocatie Noord.
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Figuur 2.4 B: Eilandvariant (V4) iliet za,,dwii,!ocalie Zuid.

Omvang Volume
Eiland Zandwin- bovenkant onderkant totaal
variant locatie put (-20 m diepte) (Mm3)

(km) (km)

Basis Noord 89 85 1.748
Noord Noord 91 87 1.782
Dwars Noord 96 91 1.871
Zuid Zuid 101 97 1.981

Groot Noord 123 1 19 2.420
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Voor de zandwingehieden ‘Nourd’ en ‘Zuid’ zijn de geometrische
karakteristieken afgeleid uit de benodigde volumes zand voor de
eilandvarianten. Daarbij is uitgegaan van een roiide put als vorm met een
helling van 1:6 en een maximale diepte van -20m. De zandwinning vindt
plaats zeewaarts van de -20 m dieptelijn.

2.4.5 De belangrijkste autonome ontwikkelingen

In de toekomst worden ontwikkelingen verwacht die van invloed zijn op
het fysische systeem. Deze ontwikkelingen zijn deels heleidsafhankelijk
(bv. spuiregime Haringvliet Sluizen) en deels heleidsonafhankelijk (bv.
klimaatverandering). De volgende uitgangspunten t.a. v. de autonome
ontwikkeling zijn gehanteerd:

Maasi’lakte 11:
In deze studie is ervan uitgegaan dat de Maasvlakte 11 is aangelegd binnen
de autonome situatie. Omdat het op dit moment niet duidelijk is welke
variant zal worden aangelegd, is in dit onderzoek gekozen voor een
referentieontwerp met uitgehouwde havenmond. Deze heeft naar
verwachting het meeste effect en is vanuit economisch oogpunt (behalve
aanlegkosten) het meest wenselijk. De effecten van de winning van zand
voor de Maasviakte 11 is niet in deze studie meegenomen.

Vi’se rij:
Voor de visserij wordt aangenomen dat in de autonome ontwikkeling de
door het beleid afgedwongen afname in visserij-inspanning zal leiden tot
een reductie van 25% in door visserij geïnduceerde vis mortaliteit. Deze
reductie kan op twee manieren bereikt worden: vermindering van de
visserij-inspanning (6f door zeedagenregeling 6f door de vermindering
van het aantal schepen) en door maaswijdtevergroting.

Zee’,piegelstijgiiig:
Een zeespiegelstijging van 60 em/eeuw (middenscenario van de 3e
Kustnota)

Haring i’lietsluizen:
Opening van de Haringvlietsluizen op een ‘kier’ in 2005 en een ‘geteind
getij’ in 2012 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998).

Kliniaata.pecten cii teinj)ercItluIr:

Het lntergovernmental Panel on Climate Change [IPCC. 2001] voorspelt
een temperatuurstijging van 1,-t’ - 5.8’C voor de periode 1990—2100.
waarbij de sterkste stijging in de tweede helft van de 21e eeuw zal
optreden. Voor het jaar 2030 bedraagt de verwachte temperatuurstijging
ongeveer 0,6 ‘C. Naar verwachting zal het effect van deze stijging, die
voornamelijk het gevolg is van de uitstoot van broeikasgassen. op de
waterheweging en de waterkwaliteit verwaarloosbaar klein zijn en binnen
de natuurlijke variatie vallen. De temperatuurstijging is daarom niet
meegenomen in het onderzoek.
Als basis voor het klimaatscenario zijn de studies naar de verandering van
het spuiregime van het IJsselmeer gebruikt.

Afi’oerregiine Haringvliet:
Voor de gemiddelde afvoer hij de l—laringvlietsluizen is uitgegaan van een
afvoerverdeling tussen het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg van
respectievelijk 54% en 46%. Het MER Haringvlietsluizen geldt daarbij als
iii tgangspunt.

Kuvtlijnhandha ving:
In lijn met de 3e Kustnota wordt uitgegaan van het beleid ‘dynamisch
handhaven’ van de kustlijn. De kustlijn wordt middels zandsuppleties in

I’,,,u,a,n,t,,hu,,,au 1 ïylandffh,iua Mau,ii,, 1 ,c,,l,,,,Îc
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2.4.6 Tijdschalen

rvlARl CoIflhillalie

stand gehouden. Vanaf 2001 is de jaarlijkse suppletiehoeveelheid
verhoogd van 6 naar 12 miljoen m per jaar.

Windgegevens:
De windgegevens zijn gebaseerd op het KNMI-rapport ‘Windklimaat in
Nederland (KNMI. 1983).

op het grootschalige stromings- en morfologisch patroon. De exacte
locatie van de molens is daarom in deze eerste fase nog niet van belang.

Veru rende en l’e,7nestende stoffen:
Hiervoor worden de milieuverkenningen van het RIVM. RIZA en RIKZ
gebruikt. In het jaar 2030 kunnen de lozingen van fosfor met 70% t.o.v.
1985 zijn afgenomen en die van nitraat met 50%. Deze doelstelling is voor
fosfor reeds voor ongeveer tweederde gerealiseerd, terwijl voor nitraat de
realisatie aanzienlijk minder succesvol verloopt. Aangenomen is dat het
niveau van lozingen in 2030 t.o.v. het gemiddelde over de jaren 1989-
1998. 90% voor fosfor en 80% voor nitraat zal bedragen.
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Windmolenpark:
Er ligt een near-shore windmolenpark met een oppervlakte van 4() km2 op
8 kilometer vaii de kust tussen Egmond en Castricum tot aan de -20m
dieptelijn (Ontwerp PKB near-shore windpark). Het gebied wordt
begrensd door de aanwezige kabels en leidingen. Het park is gesloten voor
alle scheepvaart en visserij. Het gaat om in totaal 50 tot 100 turbines, elk
op een eigen (monopaal)fundering in het water. die weinig effect hebben

Binnen het thema is gekeken naar de relevante effecten op verschillende
tijdstippen van realisatie van het eiland: tijdstip vôdr aanleg. tijdens
aanleg en na aanleg van het eiland (direct na aanleg. na 20 jaar en/of op
een eindtijdstip waarin verondersteld wordt dat het effect een
evenwichtssituatie heeft bereikt). De effecten zijn bepaald ten opzichte
van de autonome ontwikkeling.

2.5 Beoordelingskader en inethodiek

In deze eerste fase van het onderzoeksprogramma worden die effecten van
de eilandvarianten beschreven. die relevant zijn om richting te geven aan
het verdiepend onderzoek in Fase 2. Deze beschrijving is gedaan op basis
van een heoordelingkader waarvoor de effectenmatrix het uitgangspunt
vormde (zie bijlage 1). In Fase 2 wordt het heoordelingskader verder
uitgewerkt. Hiertoe behoort ook het construeren van concrete maatlatten.

PnraTu,nahnwILI 1 lylandfFherna Minn cnlie en Nirloloele
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Het heoordeiingskader zal gebruikt worden voor de beoordeling van op
dat moment vigerende eilandvarianten.

Figuur 2.5: (ii! werking beoordeli,igskader Fase 1 en Fase 2 op IiooJdlijneii

Het uitwerken van het beoordelingskader vraagt om een iteratie tussen
wetenschappelijke uitwerking en maatschappelijke toetsing. Het fase 1
rapport wordt ter maatschappelijke toetsing voorgelegd. Op deze wijze
kunnen de maatschappelijke belangen op grond van de tussenresultaten
hun oordeel geven over welk onderzoek in fase 2 van belang is (zie figuur
2.5). De maatschappelijke belangen worden in fase 2 jaarlijks
geïnformeerd over de stand van het onderzoek. Op basis van reacties kan
een verdere hijsturing van het onderzoek plaatsvinden.

S januari 2002, l)elinjflef
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2.5.1 Hoofdthema’s en aspecten

Voorbereidend onderzoek en overleg met deskundigen heeft geresulteerd
in een effectenmatrix. Deze effectenmatrix heeft als uitgangspunt gediend
voor het ontwikkelen van het heoordelingskader. De volgende
effectthema’s met hun indicatoren zijn in het onderzoek gedefinieerd en
bestudeerd:

EFFECTTHEMA 1: lokale milieu effecten
1. Aspect: Ecosvsteein zandwingebied met als indicatoren:

oppervlak verstoord areaal (als verlies biomassa), hersteltijd en
eindtoestand (o.a. kans op zuurstofloosheid);

2. Aspect: Leren p de nieuwe oerer met als indicatoren:
bodemfauna op nieuwe oever en effecten op vissen. vogels en
zeezoogdieren;

3. Aspect: Ecos’)’steem rond ei/and met als indicatoren:
bodemfauna rond het eiland en de effecten op vissen, vogels en
zeezoogdieren.

EFFECTTHEMA II: veraf iiiilieueffecten
1. Aspect: Ecos’steemn Noordzee tijdens acm/eg met als

indicatoren: gevolgen voor de primaire productie (a.g.v. slib en
lichtklimaat) en de doorwerking naar zoöplankton, vissen. vogels
en zeezoogdieren;

2. Aspect: Ecosvsteeni Noordzee na cianleg met als indicatoren:
gevolgen voor de primaire productie (a.g.v. slib en lichtklimaat)
en de doorwerking naar zoöplankton, vissen, vogels en
zeezoogdieren;

3. Aspect: Ecosvsteeni Waddenzee tijdens cianleg met als
indicatoren: diversiteit habitats hodemdieren;

Piograminahujeau 1 lyland/Iliema Manene Ocaingie en Min 1011)51e
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4. Aspect: Ecosvsteein Waddenzee na aan/eg met als indicatoren:
diversiteit hahitats hodemdieren en kwelderareaal:

5. Aspect: Ecologie van strand en duin met als indicatoren:
vegetatie (invloed grondwaterspiegel en invloed saltspray).

EFFECTTHEMA III: effecten op ecologische doelgroepen
1. Aspect: VisJiiina tijdens (1(111/eg: visproductie:
2. Aspect: Visftiuna na aanleg: paaiplaatsen. larventransport en

visproductie:
3. Aspect: Vogels tijdens aanleg: vogels kust en zee:
4. Aspect: Vogels na aan/eg: vogels kust en zee:
5. Aspect: Zeezoogdieren tijdens aanleg: zeezoogdieren:
6. Aspect: Zeezoogdiereii na (1(111/eg: zeezoogdieren.

EFFECTTHEMA IV: effecten op gebruiksfuncties
1. Aspect: Kusti’ei/igheid: kustlijnhandhaving. belasting

waterkeringen (stormvloedstanden en golven) en veerkracht van
de kust:

2. Aspect: Visserij tijdens (1(111/eg: visheschikhaarheid:
3. Aspect: Visserij iia aanleg: visheschikhaarheid vis, verlies

visareaal en kaiisen voor maricultuur:
4. Aspect: Recreatie tijdens aanleg: kwaliteit zwemwater

(schuimvorming):
5. Aspect: Recreatie 11(1 aanleg: strandhreedte en sediment

samenstelling en kwaliteit zwemwater (schuimvorming):
6. Aspect: Oude rhoud geit/en en havens: aansl ihhi ng en

aanzanding:
7. Aspect: Veiligheid scheepvaart: stroompatronen rond eiland.

vaarroutes en eiland als obstakel:
8. Aspect: Intrastructuur kabels en leidingen: kans op blootligging.

Effectbesch rij ving
De resultaten van de effectbeschrijving zijn weergegeven in bijlage 3. De
beschrijving is gedaan door de verschillende percelen en dus op
onderdelen van de effectke(en. Deze resultaten hebben geleid tot een
nieuwe clustering van samenhangende effecten. maar clan op belangrijke
effectketens. Op deze wijze is een meer integrale beschrijving van
effecten mogelijk. Een beschrijving van de belangrijkste effectketens staat
in hoofdstuk 3. De effecteii van de varianten zijn in termen van deze
effectketens beschreven. De autonome ontwikkeling is daarbij als een
afzonderlijke cluster van effecten beschreven.

He onderzoek in Fase 1 heeft geleid tot het onderkennen van aanvullende
indicatoren die nog niet in de oorspronkelijke effectenmatrix waren
opgenomen. Naar verwachting zal verder onderzoek in Fase 2 mogelijk
leiden tot enkele nieuwe indicatoren en vooral tot een aanscherping van
indicatoren.
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3 INTEGRALE EFFECTBESCHRIJVING

3.1 De effectbeschrijving

1-let onderzoek in fase 1 is gericht op het onderkennen van
maatschappelijk belangrijke effecten en onzekerheden. Wat belangrijk
wordt geacht is in de eerste plaats afhankelijk van wat maatschappelijk en
beleidsmatig relevante effecten zijn. Het onderzoek is daarom ook opgezet
vanuit mogelijke effecten op gebruiksfuncties en doelorganismen,
waaronder vissen, vogels en zeezoogdieren (zie ook 2.5.1). Om effecten te
kunnen beoordelen, moeten maatlatten worden ontwikkeld. Dit vormt een
aandachtspunt voor de uitwerking van het beoordelingskader in fase 2.

In fase 1 van het onderzoek is door de verschillende percelen invulling
gegeven aan de effecten zoals aangegeven in de effectenmatrix (zie bijlage
1). Volgens de indeling in deze effectenmatrix zijn middels 4
effectthemas (Lokale milieueffecten, Veraf milieueffecten, Effecten op
ecologische doelgroepen en Gebruiksfuncties) uitgebreid de effecten
beschreven. Gezien de omvang van de beschrijving is deze opgenomen als
bijlage 3. Hierin wordt per effectthema ingegaan op de gehanteerde
relevante indicatoren van de belangrijkste processen (zoals voortgekomen
uit het Fase 1-onderzoek) en op de effecten tijdens en na de aanleg,
Tevens wordt ingegaan op de huidige situatie, de veranderingen als gevolg
van de autonome ontwikkeling (met als referentie de huidige situatie) en
op de effecten van de eilandvarianten (met als referentie de autonome
ontwikkeling). In dit hoofdstuk is een effectmatix opgenomen die op het
niveau van aspecten de effecten van eilandvarianten aangeeft.
De beschrijving van de belangrijkste effecten is gebaseerd op de
onderzoeksresultaten van de verschillende percelen. Een overzicht van de

8 januari 2(8)2. Ddiniliaf

- 24 -

producten van de onderzoekspercelen is opgenomen als bijlage 2
Overzicht rapporten Fase 1.

3.2 Belangrijke effectketens

De veelheid aan effecten zoals beschreven in bijlage 3 is teruggebracht tot
een beperkt aantal belangrijke effectketens (zie figuur 3.1). De
eilandvarianten tl’iggeren in eerste instantie deze effectketens. De ketens
zijn dan benoemd naar het eerste directe gevolg van zandwinning en
eiland. zoals luwte en afname zeebodemoppervlak. De ketens werken door
tot in de vooi’ maatschappij en beleid belangrijke aspecten

De effecten van de eilandvarianten zijn beschreven ten opzichte van de
autonome ontwikkeling. Deze autonome ontwikkeling bestaat uit
meerdere. toekomstige ingrepen waarvan nu bekend is dat ze zich zeer
waarschijnlijk zullen voordoen. Dit leidt tot een cluster aan effecten die
als effectketen 1) ‘Autonome ontwikkeling’, wordt aangeduid. De effecten
van de eilandvarianten worden verder gegroepeerd in vijf andere
belangrijke effectketens, te weten 2) ‘Baggerpluim tijdens aanleg’, 3)
‘Luwgelegen kust’, 4) ‘Verbredint,’ kust rivier en ontstaan “valkuil”’, 5)
‘Verlies ondiepe kustzone’ 6) ‘Eiland als uitvalsbasis’.

Effectketen 1 ‘Autonome ontwikkeling’
In de autonome ontwikkeling is rekening gehouden met de te verwachten
grootschalige effecten in de kustzone zoals een te verwachte afname in de
aanvoer van nutriënten door de grote rivieren, een zeespiegelstijging, een
windmolenpark, Haringvlietsluizen “Getemd getij” en de aanleg van de
Maasvlakte II. Deze effecten worden kortweg ook als een effectketen
aangeduid.
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De grootte van de netto reststroini iig nabij de bodem in kustwaartse
richting is belangrijk voor het transport van vissenlarven. die op weg zijn

naar hun opgroeigehieden in de ondiepe kustgehieden.
Een verbreding van de kustrivier in de autonome ontwikkeling verkleint

de dichtheidsverschillen en de grootte vaii de kustwaarts gerichte
reststroom.

Figuur 3. 1 Ligging effectketens tussen eilandvarianten en ffectiiiatrix

De Maasviakte II leidt tot een verbreding van de kustri vier. met
ruimtelijke en temporele veranderingen in algengroei die groter zijn daii in
de eilandvarianten. Het water van de grote rivieren stroomt in een zone
langs de kust netto naar liet noorden als gevolg van getijdestroniing in
combinatie met dichtheidsverschillen tussen zout en zoet water (ook wel
netto reststroming genoemd). Dit water is zoeter en voedselrijker dan de
Noordzee en leidt daarom tot een herkenbaar andere primaire productie.
Deze zone wordt aangeduid met de term kustrivier.
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De grootste effecten zijn:
• een toename aan slib (10-25 mg/l) in het gebied van de Voordelta en

een afname in de kuststrook tussen Hoek van Holland en Den Helder
(10-25 mg/l; 25% -50%) (vanwege de Maasviakte II) (zie figuur 3.2);

• een afname in de beschikbaarheid van stikstof (met name tussen
Maasvlakte en IJmuiden: orde grootte 0,2-0,4 mg/l) en fosfor (gehele
kuststrook en Waddenzee: orde grootte 0.005-0.003 mg/1):

• gemiddeld een afname in algengroei in de Waddenzee en Voordelta en
verder van de Nederlandse kust met 2-8 mg/l. maar een duidelijke
toename in de kuststrook met 4—8 mg/l.

• een netto afname van primaire productie (>10%) in de Zeeuwse
wateren en de Waddenzee. terwijl in de kuststrook (tussen eiland en
kust) een toename van 60% wordt verwacht.

Alle voornoemde effecten en ook de daarbij aanwezige onzekerheden
spelen dan ook hij de effectvoorspelling van de autonome ontwikkeling
een rol. Een betere voorspelling van de effecten van de autonome
ontwikkeling geeft dan ook beter zicht op de effecten van de
eilandvarianten ten opzichte van deze autonome ontwikkeling.

Enkele belangrijke onzekerheden met betrekking tot de autonome
ontwikkeling zijn:
• de invloed van een verandering in de toestroom van nulriënten en slib;
• het effect van Maasvlakte II op de kustrivier.

De effecten van veranderingen in golfklimaat en in de toestroom van slib
zijn nog niet beschouwd en hun mogelijke relevantie is onduidelijk.
Dit geldt ook voor de gevolgen van deze zandwinput op slihtransport en
kustrivier. Het beschouwen van voornoemde effecten is geen deel van het
onderhavig project.

S anuan 2002. I)efiniLnf
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Daarnaast is in de autonome ontwikkeling ook rekening gehouden met het
visserijheleid van de Europese Unie en autonome trends in de
populatieomvang van enkele soorten vissen. vogels en zeezoogdieren. De
effecten hiervan bestaan uit:
• een toename in de volwassen stand van o.a. Schol, Tong cii Kabeljauw

en een toename in de vangst val) Kabeljauw als gevolg van ccii reductie
van de door de visserij geïnduceerde sterfte met 25%:

• een mogelijk toename in de populaties van de gewone en de grijze
zeehond en een beperkte toename van de populatie bruinvissen.

Autonome trends in de populatie omvang van vogels zijn moeilijker te
duiden. Voor zee-eenden en eidereenden fluctueren de aantallen daarvoor
te sterk. Voor andere soorten is er sprake van negatieve cii positieve

effecten. als gevolg van veranderingen in voedselaanbod en kan moeilijk

een totaal beeld worden geschetst.

Tabel 3.1 ./aar’e,nu1delde (hlo,otvl(o nennatie (ug/l) R’eniiddeld per zone en diepte—

‘enoddeld) Pl) vern;aeh te eejaijderij, 1! 0? 1) PI(PIl tO r’e.

Naam huidige Autonome Basisvariant Basisvariant Vi
situatie situatie Vi tijdens aanleg bi.I

100% slibverlies

abs. ug/1 abs. ugIl abs. ugJl % abs. ug/1 %

Rest Noordiee 0,93 1)9)) 0,9)) 0,0 0.89 -1,1

teeuwse wateren 3,91 3.11 3,38 -0,9 3.33 -2,3

kust /uid Holland 4,53 1.31) 4.32 (1.5 3,91 -9.!

Kust Noord Holland 4,48 4.16 4.18 0.5 2.73 -34.4

Ten noorden van 3.8! 3.51 3.55 1,1 3.2)) -

Waddeneilanden

Oost Friesland 4.7(1 4.3)) 1.31 0.2 2.71 -37.))

tussen eiland en kust 3.63 5.79 5.83 0.7 4.38 -24.4

Waddenzee 9.69 8,28 8.41 1,6 7.17 -13,4
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0
Effectketen 2 ‘Baggerpluim tijdens aanleg’: algengroei. Hiermee verschuift ook de plaats en de tijd waarop

algenhloeien op kunnen treden. Algenhloeien kunnen leiden tot

Effecscheina baggerplui,n schuimvorming op het strand en hebben daarmee een effect op de

(strand)recreatie. De algen vormen het voedsel voor het zooplankton en
heide vormen weer het voedsel voor meerdere soorten hodemdieren. 0
Minder algen leidt daarmee tot een afname in de hiomassa van

zooplankton en hodemdieren. Dit werkt weer door op de vissen waarvoor 0
deze soorten als voedselhi-oii dienen. Een afname in vis heeft gevolgen

voor visetencle vogels en zeezoogdieren en voor de visserij. 0

Bij 100% slihverlies. dus ingeval van eeii ‘worst case’. zijn de effecten

ingeval van het noordelijk zandwingehied (zie ook het effectschema):

voor de Noordzee
. sterke toename slihgehalte (200-700%) met gevolgen voor het 0

lichtklimaat:

in de Hollaîîdse kusio,ie
. mogelijke afname tot 35% in algen/primaire productie:
. mogelijke grote afname in zoöplankton en vis: 0
. mogelijke grote effecten voor vogels en zeezoogdieren en daarmee ook

op de visserij:

in de Waddenzee

. verhoging slihgehalten (met ca 200 %) en minder algengroei (ca. 13%):

. mogelijke effecten op aangroei van kwelders: 0
Tijdens zandwinning en eilandaanleg kunnen gedurende een periode van . mogelijke effecten op hodemdieren. vogels en vis en daarmee ook op

circa 7.5 jaar grote hoeveelheden slib vrijkomen. Er zijn voor de de Visserij: 0
hasisvariant berekeningen uitgevoerd met 10% en 100% slihverlies. Bij in de Duitse Boe/it
10% slihverlies zijn de effecten beperkt. • toename Phaeocvstis bloeien voor de kust vaii Oost-Friesland: 0

• mogelijke toename schuimvorming met gevolgen voor de

Het vrijkomen van slib heeft meerdere effecten. Het doorzicht neemt af strandrecreatie: 0
waardoor de algengroei kleiner wordt. Hierdoor blijven meer • mogelijk toename kans op anaërohie.

voedingstoffen ongehniikt die verderop weer leiden tot een toename in

nnn 2002. I)finiIif
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Tabel 3.1 geeft de gemiddelde chiorofylconcentraties op verschillende
plaatsen voor de kust voor variant basis na aanleg en tijdens aanleg hij
100% slihverlies. De tabel laat zien dat de effecten op algen een wisselend
beeld geven. De effecten van baggeren zijn bij 100% slibverlies vele
malen groter dan de effecten na aanleg. Na aanleg neemt de algengroei op
enige afstand, zoals in de Waddenzee iets toe. Dit komt omdat op deze
plaatsen de algen kunnen profiteren van nog niet geconsumeerde
voedingsstoffen. De effecten na aanleg zijn voor veel plaatsen weer
kleiner dan de effecten van de autonome ontwikkeling. Dit komt omdat in
de autonome ontwikkeling rekening wordt gehouden met een afname in de
aanvoer van voedingsstoffen, terwijl de Maasviakte leidt tot een
verhreding in de kustrivier, waardoor het patroon in algengroei verandert.

Tabel 3.1. geeft de effecten weer als jaargemiddelde
chlorofylconcentraties. Figuur 3.3. geeft de verandering weer in de maand
april. Op maandhasis is er sprake van grotere effecten ten opzichte van de
autonome ontwikkeling. Dit komt omdat er ook sprake is van een
verschuiving van het moment waarop algen tot ontwikkeling komen. Veel
slib verkleint de beschikbaarheid van licht waardoor de groei van algen
minder snel gaat.

0

Deze mogelijke effecten zijn aantoonbaar en ook relevant, maar de
voorspellingen zijn zeer onzeker wat betreft het % slib dat bij winning vrij
kan komen. Zo zijn hij een gering verlies aan slib (10%) de meeste van de
voornoemde tijdelijke effecten veel kleiner. De ontwikkeling van het
fytoplankton kan bij een gegeven verdeling van slibgehalte en nutriënten
redelijk worden voorspeld (zie ook Figuur 3.3). Voorspelling van de
doorwerking van deze effecten naar de hogere trofische niveaus
bodemfauna. vissen. vogels en zeezoogdieren is onnauwkeurig en onzeker
mede door niet-l ineaire ecosysteemrelaties.

8 janudil 2(8)2. IkfzuÉid

- 2 -

Fiunr 3.3 Ver inderin.ç in de (1 lom/vigehalte in april langs (Ie Nederlandse kast (‘Oor de

hasisvariant VI hij IOOY s/th verlies to. (‘, aut0000le ((matje.

De belangrijkste leemten in kennis betreffen:
• de hoeveelheid slib die vrijkomt tijdens zandwinning (als functie van

methode van zandwinning en slihgehalte zeebodem);
• de mogelijke slibsedimentatie rond het eiland en de sedimentatie van

slib in de zandwinput na aanleg:

Pit,giarninabur,au FIy1andf1hina Manna 1coIogi n Moitlogie
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0
•dehaggerpluirnvaneenzuidelijkergelegenzandwingehiedisnogniet

bekekenenbeïnvloedtpotentieeleenanderdeelvandeNederlandse
kustzone:

•hetmechanismevanslihtransportendeinteractietussenverschillende
deelgehieden(VoordeltaenWaddenzee)ouderverschillendeQ
meteorologischeconditiesisnogonduidelijk:

•deinteractietussenfytoplankronenzoöplanktonisonduidelijk:algen0
wordendoorkleinedieren(zoöplankton)gegeten.deze“graas”door

-

zoöplanktonisnietmeegenomen.ookisdedoorwerkiiigvaiieenlatere0
groeivaiialgenopzoöplanktononzeker:

•onvoldoendeinzichtindedoorwerkingvanveranderingenin
algenhiomassanaardehogeretrofischeniveausvanclevoedselketens.

Effeetketen3‘LuwgelegenKust’o
DeaanlegvanheteilandbrengteendeelvandeNederlandsekustinde
luwtevangolvenmetmeerderegevolgen.Deluwteleidttoteenafnamein
golfenergieendaarmeeineenafnamevansaltspraynietgevolgenvoorde0
vegetatievandeduinen.Mindersaltsprayleidtertoedatcleopeiiduinen
dichterbegroeidrakenmetmeeralgemenesoortentenkostevan0
zeldzamerebeteropdesaltsprayaangepastesoorten.Deafnamein
saltsprayishetgrootstenabijheteiland(zietabel3.4henfiguur3.4).
Mindergolfenergieleidttotniinclerkusterosieeneenaangroeivandekust

o opdeluwgelegenplaatsen.Hiermeeneemtdesuppletiehehoeftevande
kustaf.Eenbrederekustkanleidentoteentoenameinde0
grondwaterstandmetgevolgenvoorgrondwaterafhankelijke
cluinvegetatie.Eenbrederstrandisookvaninvloedopde0
(strand)recreatie.Aanweerzijdenvanheteilandneemtdestrominetoe.

0

0

0

Ignirnnahnwati1nlylandllhelnaMatcricologiccnMci)clcgie’8)3flLIuIll2(8)2.T)cFiniliel

MAR).2(8)1(1267-29
—

tusseizvariabeleii
Luwgelegeiikust

doelvariabeleit

EffecischeinaLitwge(egellkust

Decombinatievanmindergolfenergieenmeerstromingleidttot
veranderingenindedieptevanclezeebodem.Deaanwezigheidvanvooral
hodenidiereiiissterkafhankelijkvandieptevanenstromingaande
bodem.Bodenidierenvormenweerhetvoedselvoorvissen.vogelsen
zeezoogdiereii.Verancleringeninluwteenstromingzijnookvaninvloed
opcleaanzandingvanbelangrijkevaargeulenendaarmeeopdeomvang
vanonderhoudsbaggerwerk.

0
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De gevolgen voor de kust tussen Hoek van Holland en Iinuiiden, iiiaar
vooral in de luwte van liet eiland zijn:
• afname goifhoogten (5-15%) en maatgevende hoogwaterstanden

hetgeen positief is voor de kustveiligheid (zie tabel 3.2);
• afname kustlangs transport en van erosie;
• een toename van de stroming met name tussen eiland en de kust (zie

ook figuur 3.7);
• kleine aangroei van de kust;
• veranderingen in de aanzanding van Euro/Maasgeul en IJgeul met

gevolgen voor het onderhoud van de vaargeulen (zie tabel 3.3.);
• afname in suppietiebehoefte (zie tabel 3.3);
• kleine verhoging van de grondwaterstanden;
• afname in saltspray (zie tabel 3.4);
• grote veranderingen in de duinvegetatie, vooral als gevolg van de

afname in saltspray die gevolgen hebben voor de natuurwaarden van
het duingebied (zie tabel 3.4).

De morfologische effecten op de kust zijn klein en positief wat betreft
suppletiehehoefte en mogelijke gevolgen voor strand (breder vanwege
aangroei) en duin (natter vanwege een beperkte stijging van het
grondwater) (zie tabel 3.3). Een aangroei van de kust heeft ook een
positief effect op de kustveiligheid. (zie tabel 3.2). Deze effecten zijn maar

beperkt onzeker. Het zuidelijk gelegen zandwingehied (variant Zuid) heeft
een negatief effect op de zandhalans.

De mogelijke effecten op de duinvegetatie als gevolg van een afname in
saltspray zijn negatief voor de natuurbehoudswaarde van de duinen (zie
tabel 3.4h). Deze negatieve invloed op de natuurhehoudswaarde is
heleidsrelevant en geldt voor alle eilandvarianten, waarbij de mate en
plaats van het effect kan variëren. De invloed op de saltspray door de
aanwezigheid van een eiland is waarschijnlijk beperkt tot de duingehieden
in de luwte zone van het eiland. In de duingebieden buiten de luwte zone

zal weinig afname in saltspray-depositie merkbaar zijn ten opzichte van de
autonome ontwikkeling. Het negatieve effect van de afname in
saltspraydepositie is het grootst hij variant Groot’ (tot plaatselijk ca.
27%) (zie ook Figuur 3.4). De negatieve effecten zijn beperkt onzeker.
Een beperkte stijging van het grondwater als gevolg van kustaangroei
wordt positief beoordeeld.

Tabel 3.2. Kitstveilivlieid na aanlee

Indicatoren/criteria t.o.v. de Basis Noord Dwars Zuid Groot

autonome ontwikkeling Vi V2 V3 V4 V5

Verandering golIlioogte op 8m —1 (P4 —1 (E/r 5V —1 w/ —15 (/

dieptelijn in schaduwgehied (% afname

t.o.v_aLilonoom)

Veranderine in maauievende <ij,fl2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

hiiogwaterstanden in in
* tilt Eiland in de Noordzee, verkennend oiulerzoek naar de l,ydraulisehe etfecten van een
aantal i’a,Ïanten voor een satelliethichtha ven 0/) een eiland iii de Noordzeekust, oktober
/998, Si’asek.

Tabel 3.3. Kustonderhotid, i’eerkracht ‘n nzandinç’ gen leo

Indicatoren/criteria t.o.v. de Basis Noord Dwars Zuid Groot

autonome ontwikkeling Vi V2 V3 V4 V5

Verandering in suppletiehehoette (Vr +20V — 10V —5V — 15V +5V

alname Lov. autonome situatie
— —)

Verandering in iandhalans t.o.v. (1 1) 1) groot 1)

au lom) me situatie

Aan,andinv Luro/Maasgeul +1V +3V 0V -4V +1V

Aanzandin 1.Ioeul -20V( +1 15V +2/( -SV -27V

S januali 2002, Delinitief
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Talel3.4aStraiidenduinecoloç’aenaaanle,ç’:aan,ç’ioe!kustlangsdeHollandselust

0

0

0

0

0

0

Tabel3.4bStianden(luinecologienaaanleg:piocentuelei’eraiulei,ngeninsaltsprav

(1e/losirie’’langs(leHollandsekist

Indicatorenlcriteriat.o.v.basisnoorddwarszuidgroot

autonomeontwikkelingViV2V3V4V5

twanenwater0.20.2-1.00.50.2
SehoorlseDuinen0.0-1.5-1.50.00.0

NoordhollandsDuinreservaat—1.4—9.6—4.10.0—2.7

Duin&Kruidherg-7.8-21.6-9.8-3.9-9.8
AmsterdamseWaterleidingduinen-17.9-17.9-10.7-8.9-26.8

Meijendel-11.8-2.0-5.9-5.9-15.7

Devoorspellingvandeeffectenopdeduinvegetatieisbeperktonzeker.
Gezienhetbelangvandezeeffectenzijndezebeperkteonzekerhedenwel
vanbelang.Leemteninkennisbetreffen:
•beperktevalidatiegebruiktemodellen(weinigmetingen):
•mossen.korstmossenenkranswierenzijnindenatuurhehoudswaarde

nietmeegenomen:
•detoetsingvanregressiemodellenisbeperkt.

I’inngeiminahureiiuTlvIanalfthema‘MnieneTcoIogieenMorfologie’

MARO200l0267

Percentageafnamesafspray20.250010Cr,nCoobi,4n005aq,jOOI1,10,4)

‘40—IS-20EH,,d(,II.,I)n0I,I0jIO

mao-bis
O»,IiM11

,3550
-2(0‘0)

25-ao0-5
Toooo02—KI],iIl

Figuur3.4Procentuelei’eranderingin(lesalt.spiavlangs(leNederlandsekust‘001(le

l’a,Iaflt‘0,71(0’to.T’.(IlItolloineSituatie.

Indicatoren/criteriat.o.v.basisnoorddwarszuidgroot

autonomeontwikkelingViV2V3V4V5

Aangrueikust(inmt.o.v+60m+40m+25m+30m+XOm

autonoom)

invloedsgehiedafstandvan1)en70—90km60—70km70—90km70—90km70—90km

Helder

*toeuualulesaltsjurav(lepositie=+,(1/0(1111esaltsjtiïiv(lepositie—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

8jannaii2002.Definitief
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Effectketen 4 ‘Verbreding Kustrivier en ontstaan “valkuil”

De aanleg van de Maasvlakte leidt al tot een verbreding van de kustrivier
(zie Effectketen 1 Autonome ontwikkeliiig). De aanleg van het eiland leidt
in combinatie met de zandwinput tot een verdere verbreding van de
kustrivier (zie Figuur 3.5a en 3.5h). Deze verbreding leidt tot een
verandering in het patroon in algengroei, met verschuivingen in soorten,
plaatsen en momenten waarop algenhloei kan optreden. Deze
verschuivingen werken weer door in het optreden van schuimvorming op
het strand maar ook in het patroon aan biomassa van zooplankton en

8 januari 2002, I)eflnitief

hodemdieren. Deze veranderingen in biomassa zijn weer van invloed op
de hogere trofische niveaus van vissen, vogels en zeezoogdieren.
Een ander effect van de verbreding van de kustrivier is een afname in de
(hodemnahije) reststroom die door vissenlarven van bodemvissen wordt
benut om van paai — naar opgroeigebieden te komen. Dit transport duurt
daarmee langer met mogelijke gevolgen voor het opgroeisucces en dus de
visproductie. Dit laatste is weer van invloed op de visetende vogels en
zeezoogdieren en de visserij. De zandwinput vormt mogelijk voor deze
vissenlarven een extra obstakel. De reststroom is ter plaatste van de
zandwinput kleiner en er bestaat de kans dat er periodiek zuurstofloosheid
op kan treden aan de bodem in de zandwinput.

De mogelijke effecten zijn (zie effectschema Verbreding kustrivier en
ontstaan “valkuil”):
i’oür de Noordzee

• een andere verdeling van nutriënten en slib en daarmee van
lichtklimaat en primaire productie (zie tabel 3.5);

• een afname van de kustwaartsgerichte reststroom en daarmee een
vertraging in het kustwaartstransport van vislarven met mogelijke
gevolgen voor de visproductie en daarmee voor de visserij (zie tabel
3.7);

• de zandwinput vormt mogelijk een “valkuil” voor vislarven met
gevolgen voor de visproductie en daarmee voor de visserij. Indien er in
de zandwinput zuurstofloosheid heerst kunnen de vislarven die langs
en door de zandwinput komen afsterven:

• mogelijke gevolgen voor vooral visetende vogels en zeezoogdieren.
• afhankelijk van de plaats een latere/vroegere en grotere/kleinere

algenhloei;
• mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van zoöplankton. met name

als gevolg van een andere, deels latere groei van algen;

Prognuninahuieau Flylandflheina ‘Manene 1 jcologie en Mnri logie’

MA-RE 20010267

Iffecrsche,,,a Verbreding kustrivier en alitstaan “i’alkuil”

tussenvariabele,, doelvariabelen

Verbreding kustrivier en ontstaan “valkuil”

schuim- 1 (
1 )I recreatie

voriing J L
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Indicator/Criteriat.o.v.HuidigBasisNoordDwarsZuidGroot

autonomeontwikkelingViV2V3V4V5

Veranderingdooriieht2—3in0.2((.2((.2fl.20.2

strook

0—30kin(inn)

Veranderingdooriieht2—3rn—0.2—0.2—0.2—0.2—0,2

strook30—7()kin(inm

*De(‘fft’(tel,(1/)hade,lifahl!iaI1nglOtCl(1/Ssprakeisla,?een•slihaanrijkinj,’alsgei’olg
lOl?ei’!?jareiilangl,oç’eie,shlno,,ientratie.

Talo’l3.6.ieraiiderii,ginde,çlihaa,,poerrichtingWaddenzeeende,ç’eiolj.’endaarvan

l(flOiiet,li.’(‘l?,Ç’?Oei.

indicatoren/criteriaHuidigBasisNoordDwarsZuidGroot

t.o.v.autonomeViV2V3V4V5

ontwikkeling

SIibtlu.v:(alsveranderino+27-27-23-15-423

indeeumulatieveslibliux

raaiCalantsooitin

percentage)

VeranderingCl,lorotvl—a+17ca.2ea.2ea.2ca.2ea.2

gehalteWaddenzee(V

t.o.vautonome_situatie)

l’iierininahiireati1lvlandflheuiaMnncologieenMorfologie

MA[112(5)10267

1,)01(le7ad(lelre(’
•beperkteafnameinslihtransport(zietabel3.6):
•beperkteveranderingeninalgengroei/primaireproductiealsgevolgvan

mindernutriënten(afname)enverbetering1ichtklimaat(toename):
•mogelijkegevolgenvoorvis,vogelsenzeezoogdieren.

Tabel3.5.1eenitderiugindoorziclitopie,,scl,illendea6ta,,denuitdckust

Deeffectenophetfytoplanktonendedoorwerkingdaarvanophet
zoöplanktonzijnonzeker.Hetbeeldisdiversafhankelijkvanseizoen.
soortenplaats.waardoorookeentotaaloordeelmoeilijktevellenis.Er
kandussprakezijn‘aiibelangrijkeeffecteiiophetecosysteenienopde
visserij.

Tabel3.7Veraiideriiigeiiindekustgerichtenetfi,hodeiiistroming‘oorde‘ijf

eilandi’ariaîite,i.Waardenzij’?gemiddeldoverhettrajectDenHelder—Hoek‘anHolland.

DeOnderSteII)geeft(1011hoelangeenzivei’enddeeltjeeroverdoetomias,vfde12—

tedoark,io.ven.

Indicatoren/criteriaHuidigBasisNoordDwarsZuidGroot

ViV2V3V4V5

Kustgerichtenetto1.46((.8((.81.0((.70.8

bodem-stroming(kmper

dag)

Tijddoorkruisen12-17272722322%

mijlszone(dag)

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

i’/Bin(le(o,tononme.5itm,otiel,eilraaç’tdekostgerichtelottohodeo,stronoo,ç’1.3beter,ner

dag.Eenroerenddeeltje(toeter17dagenome,nu,110551etde/2—nojIsronetedoorkruisen

Mogelijkzijndeeffectenopvislarven.alsgevolgvandereststroom
vertragingenhet“valkuileffect”grootmeteeni-elevantedoorwerkingop
vispopulaties(zietabel3.8).Devervolgeffectenopvogelsenzeezoog
dieren.zijnindatgevalmogelijkookaantoonbaarenrelevant.Deeffecten
vaneenzandwinputzijndeelsafhankelijkvanhetoptredenvan
zuurstotloosheid.watnogonzekeris.

Debelangrijksteleemteninkenniszijn:
•deeffectenvaneeneiland(maarookvandeMaasvlakteII)opde

breedtevaiidekustrivier(hetgebruiktegridkanfijnerende
ruimtelijkeentemporelerelatiekanbeter)zijnnogtegrof:

8janwiri2(8(2.I)efni(wf

--

n
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Fiçiiu, 3.5b. Ve,a,,de,inç’ in de sdinireir (/qfl) laii.s de Nede,land.ve kiisr von, de

/)LoIS?’rl)ILU?f v’I t.O. ).‘. IL,rnIU)fl?e siîUaîie.

• SoInty

Fi’i,ur 3.Sa: VerIned,n’ kust,ïvie, eiIli,.rieeid dooi de ç’enuddelde •ulinireir (ppr) tijden.
een iepresenratie vi’ gen/cyclus 1710F de basis ‘aiïa,,r VI in de eindsiruarie.

•
• <—1 .1K?

•
•

<0.25

IE <0.0

•<1.E10

• >150

S lanuali 2(11)2. I
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•deontwikkelingvanhetzoöplanktonalsgevolgvanveranderingenin
fytoplanktonendedaaruitresulterendegraasdrukvanhetzoöplankion
inNoordzeeenWaddenzeeisnietduidelijk:

•heteffectvaneentragerkustwaartstransportopdeontwikkelingvan
vislarvenendaarmeeopdevispopulatiesisonbekend.

•heteffectvandezandwinputopvissen.niacrofaunaenlarvenisniet

Effectketen5‘Afnameondiepekustzone’

tussenvariabele,,

Afnameondiepekustzone
doelvariabelen

Deaanlegvandezandwinputenvanheteilandleidentoteenafnamevan
deecologischebelangrijkeondiepe(<20m)kustzone.Effectenhiervan
zijn(zieookeffectschemaAfnameondiepekustzone):
•minderzeehodemoppervlakendaarmeeminderareaalvoorgarnalenen

•minderhiornassagarnalen(1tot10ton.0.03-1%)envis(0.1-1.4%):
•minderbodemfauna:
•minderpotentieelvestigingsareaalvoorSpisula(eenbelangrijke

voedselbronvoorvogels)endaarmeemogelijkmindervestigingvan
Spivii/a:

•mindervangstareaalvoordevisserij(zietabel3.8):
•minderdiscard.overboordgezetvisafvalwateenvoedselbronvormt

voorvogels(zietabel3.8):.
•mindervoedselvoorciidaarommogelijkeeffectenopvogelsen

zeezoogdieren:

Deaanlegvanheteilandleidtnogtientallenjarentotmorfologische
veranderingenmetiiameindedieptevandezeebodem(zieookFiguur
3.6).Alhoewelhethierbijomaanzienlijkeoppervlaktengaat.zijnde
directeeffectenvanhetverliesaanareaalbelangrijker.Betrokkenopde
totalevisvangstzijndeverliezenalsgevolgvanheteiland.devisserijvrije
zoneomheteilandendezandwinputgering(zietabel3.8).

Deeffectenverschillentussendeeilandvarianten.Ditkomtdoordatde
eilandenenookdezandwingehiedeneenkleinerdanwelgroterdeel
uitmakenvanhetecologischmeestrelevantedeelvandekustzone.
Sommigeeffectenzijnonderscheidendtussendeeilandvarianten(zieook
par.3.3Vergelijkinginneilandiarianlen)enmogelijkaantoonbaarophet
niveauvandeNoordzee.

januari2002.IX’(ini)ief
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0

0

0

0

0

0

0
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De belangrijkste onzekerheden hangen samen met:
• het al dan niet optreden van (tijdelijke) anaërohie die de geschiktheid

van de zandwinput voor bodemfauna en vissen bepaald:
• de doorwerking van een vangstverbod op de vispopulatie

Tabel 3.8. Verandernn,’en in vangs als gevolg van verlies aan areaal door eiland en
a,ulu’i,,pit en als ç’evolt’ van de visserijvrije zone.

verand. in vanest Basis* Noord Dwars Zuid Groot Zandput Zaiidput
a.i.v. verlies aan VI V2 V3 V4 V5 Noord Zuid
areaal door
eiland en
zandwinput

Vangst (kglha) 1,16 6,57 2,13 1,13 1,16 7,26 2,35

Oppervlakte (ha) 6840 6840 6840 6840 8590 8600 8600

Totale vangst 7,9 45,)) 14.6 7,8 62,4 16,1

(1000 k)

Bevissings- (1,2 2,3 0,3 0,2 0.2 2,3 0,7

frequentie 1/ir)

l)iscard productie 6.8 78,3 1(1.2 6,8 8.6 98,5 30,0

(1000 kg)

verand. in vanest
a.e.v. de visserij-
vrije zone

Vangst (kg/ha) 2.10 5,97 4,26 2,70 2,11) - -

Oppervlakte (ha) 32400 32400 32400 32400 32400 - -

Totale vangst 68,1) 193,4 138,0 87,5 68,0 - -

(1(11)1) kg)

lievissings- 0,5 1,9 0,7 0,6 0.5 — -

equentie (/jr)

Discard productie 80,7 306,6 1 12,9 96.8 80.7 - -

(1000 kg)

Figuur 3.5 Overzicht ruimtelijke verdeling van de vangst van de hooinkorvlooî (huidige

.wtuane)

Nota bene: *) lïlecten van alle edandvarianten iijn exclusief iandwinput weergegeven.

8 anuaii 2002, 1 )Iinitief
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Fi’ui,r3.6Mortologis(heveranderingen:berekendepatronen1(1!?eresie(Naini)en

sedunentatie(,‘ood),tenopzichtevandeautononleontn’ikkel,nç’20jaarnaaanleg,moorde

l,asisvariantVI.ErisenigeftectopdebintendeltamanhetMarsdiep.maarditis‘erin’

tenopzichte1(1!?deautonomem’eranderinç’en.

Effectketen6:Eilandals“uitvalsbasis”
Heteilandzalvoorbepaaldesoortenals“uitvalsbasis”voorfoeragerenin
deomliggendedelenvandeNoordzeegebruikt(kunnen)gaanworden.
zoalsmeeuwen.sterns.aalscholvers.Hoeveelvogelsditzalbetreffen.zal
gedeeltelijkafhangenvaninrichtingenbeheervanhettoekomstigeeiland
enookvanheteffectvaneenvisserijvrijezone.Indedirecteomgeving
vanheteilandzouditafhankelijkvananderefactoren(ahiotischefactoren.
voedsel-beschikbaarheid,huidigefoerageerrangevanuitbroed-en

0

0
rustplaatsenlangsdekust).kunnenleidentothogeredichtheden

o foeragerendeindividuenvandezesoorten.

tussenvariabelendoelvariabelen

Eilandalsuitvalsbasis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aggregatievaneffecten0
Inhetvoorgaandezijnenkeleeffectketensonderscheiden.maarinde
praktijkiseenvolledigscheidennietmogelijk.Metnamevoorvissen.

I’nwraTnhrIahureILIflybnd[lhernaManeneEcologieenMorfologie
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EjfecischemaEilandalsuitm’al,sbasis

:0

1

0

01

-10

0‘1

-00
-0

i’,Ir,w

/

0

0

0

[
vogels

II

1
Mogelijkdatooksommigezeezoogdierenkunnenprofiterenvaneen
eiland.Deaanlegvaneeneilandheeftdaaromookmogelijkpositieve
effecten.maardezezijnsterkafhankelijkvaninrichtingenbeheer.

0

0
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vogels en zeezoogdieren moet gekeken worden naar het totaaleffect van al
deze ketens. Voor vissen zijn er meerdere negatieve effecten aan te wijzen
(verlies ondiep areaal als gevolg van zandwinput en eiland, trager
kustwaarts transport van larven, het effect van de zandwinput op
vislarven), positieve effecten (vangstverbod rond het eiland) en meerdere
nu nog onduidelijke effecten (temporele en ruimtelijke veranderingen in
de groei van fytoplankton en zoöplankton). De noodzaak tot aggregatie
van deeleffecten introduceert extra onzekerheden in de effectvoorspelling.
Op dit moment zijn deze deeleffecten nog niet gesommeerd, mede omdat
er met betrekking tot enkele deeleffecten nog sprake is van grote
kennisleemten.

3.3 Vergelijking van eilandvarianten en zandwingebieden

Vergelijking zandwingebieden
De ‘baggerpluiiu’ hij aanleg van het zandwingehied ‘Noord’, leidt in geval
van een worst case’ van 100% slihverlies tot zeer aantoonbare en zeer
relevante effecten. De tijdelijke effecten van een zandwingehied ‘Zuid’
zijn (nog) niet doorgerekend, maar zijn wat betreft het patroon tot de
Duitse Bocht waarschijnlijk in grote lijnen vergelijkbaar. Wel zal in dit
geval sprake zijn van een sterke beïnvloeding van de kuststrook tussen
Hoek van Holland en Den Haag en mogelijk ook van de Voordelta. welk
heide buiten de invloedsfeer van de noordelijke haggerpluim zijn gelegen.

Enkele overlappende’ effecten van de autonome ontwikkeling zijn vele
malen groter dan de effecten van de eilandvarianten. Dit is ondermeer het
geval als we kijken naar het gemiddelde chlorofylgehalte voor de
Nederlandse kust (zie tabel 3. 1). De verandering in chlorofylgehalte als
gevolg van de autonome ontwikkeling is veelal 10 tot 40 maal groter dan
van het eiland na aanleg.

8 Januari 2(8)2. I)efiiu6ef
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Het zandwingehied ‘Noord’ is verder van de kust gelegen en neemt een

minder groot deel in van de belangrijke ondiepe kustzone dan
zandwingehied ‘Zuid’. De effecten op bodemfauna en garnalen zijn van
zandwingehied ‘Noord’ op het niveau van de Noordzee niet aantoonbaar
en van het zandwingehied ‘Zuid’ mogelijk aantoonbaar en mogelijk ook
relevant.

Prouia,nmahuieau IiyJandfI’he,na ‘Ma,aene 1 rologie en Mi il,’l,,aje
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gevolgddoorvariant‘ZuidvooralalsgevolgvandeefTectenvanhet
zandwingehied‘Zuid’.
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Deruimtetusseneilandvarianten
Devariantenzijnmetoogophetdoenvanonderzoekmeteengrote
handhreedtegekozen.zowelwatbetreftliggingalsgrootte.Opgrondvan
deeersteresultatenkaneenredelijkeinschattingwordengemaaktvande
effectenvanandere“tussengelegen”eilandvarianten.Deeilandvariant
kustdwarsligtmogelijkalopeenpositieinhetstudiegehiedmetde
kleinsteeffecten.Ofditookdebestepositieiswatbetrefteen
heleidsrelevantebeoordelingvaneffectenis(nu)nogonduidelijk.Eeii
aandachtspuntisiniedergevaldewijzewaaropzandwingehiedeneiland
elkaarbeïnvloeden(zieook‘Deruimtetussenzandwinloaties’).

Devormvandeeilanden
Alleeilandenzijnopditmomentalseenruitvormgegeven.Eenvormdie
hydrodynamischgeziengunstiggenoemdkanworden.Zoblijktondermeer
geensprakevanpermanentesedimentatievanslib,hetgeenvangroot
belangkanzijnvoordeontwikkelingvanbodemfauna.Anderevormen
leidenmogelijkweltotpermanenteslihafzetting.

Deruimtetussenzandwinlocaties
Totdusverisalleendezandwinlocatie‘Noord’doorgerekendmet100%
slihverlies.Naarverwachtingleidtzandwingehied‘Zuid’hij100%
slihverliestotaantoonbaarandereeffecten.o.a.voordekustvanZuid
Holland.Dezandwinputleidtmogelijktotrelevanteeffecten.die
aanzienlijkverschillentussenverschillendewinlocaties.Verderonderzoek
iiaardeeffectenvanverschillendelocatiesvoorzandwinningop
ondermeerdereststroom.de‘haggerpluim’ende“valkuil”lijktdaarom
zinvol.

Deeffectenindeketen‘Verliesomidieflekustzone’hangendaarbijmedeaf
vanhetoptredenvananaërohie.Mogelijkisookdebeïnvloedingvande
kustrivierendeslibsedirnentatieinhetzandwingehied‘Zuid’groter.Het
verschilineffectvanzandwingehied‘Noord’en‘Zuid’als“valkuil”hijhet
vislarventransportisnietduidelijk.

Vergelijkingeilandvarianten
Deeffectenindeketen‘Verbredingkustrivier’zijnvooralle
eilandvariantenquaaardenintensiteitvergelijkbaar.Deandereligging
vandeeilandenleidttotverschillenindeplaatswaarveranderingen
optreden.Variant‘Zuid’heeftmogelijkinvloedopdemosselteeltinde
Voordelta.variantNoordleidtmogelijktotmeeraanslibbingvandehaven
vanIJmuiden.

Deeilaiidvarianteiiverschillenwatbetreftdeeffectenindeketen‘Linie
kustzone’.Dedichtervoordekustgelegenvariantenenmetnamevariant
‘Groot’hebbendegrootsteeffectenophetzandtransportvoordekust.
Allevariantenlateneenafnamevansaltsprayenveranderingeninde
duinvegetatiezien.Erzijnwelverschillenvoorwatbetreftdeplaatswaar
dezeoptreden.Gezienhetbelangvandezeeffectenzijndezeverschillen
onderscheidendtusseneilandvarianten.Degrootsteeffectenopsaltspray
heeftvariant‘Groot’(afnametotplaatselijkca.27%).

Deverdervandekustgelegeneilandvariantenhebbenmindereffectenop
‘Verliesondiepekustzone’.omdatzeeenmindergrootdeelvaiideondiepe
kustzoneafdekken.DeverstvandekustgelegeneilandvariantDwars
heeftdekleinsteeffecten.Variant‘Groot’heeftdegrootsteeffecten.
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EFFECTTIIEMAIII:EFFECTENOPECOLOGISCfl!

AspectVisfaunatijdensaanIeA,,h-rnBasis1NoordDwarsjZuidGrootZtj’rjreatie
Visnroductie3

AspectVisfaunanaaanIe

Paainlaatsen
Larventransoort
Visproductie
AspectVogelstijdensaanlee

Vocelskustenzee
AspectVogelsnaaan1e

Vocelskustenzee
AspectZeezoodierentijdensaanle2

Zeezoogdieren
AspectZeezoocdierennaaan1e

Zeezoocdieren11I
EFFECTTI{EMAIV:EFFECTENOPGEBRUIKSFUNCTIES
AsøectKustveiIihejd
Kustliinhandhgvinc2
Belastingwaterkeringen(stormvloedstandeneno1ven)-0
Veerkrachtvandekust10
AsuectVisserijtijdensaanle2
Visbeschikbaarheid2
AsnectVisserijnaaanIe
Visbeschikbaarheid
Verliesvisareaal
Kansenvoormariculturen
AspectRecreatjetijdensaanlee
Kwaliteitzwemwater(schuimvormine)1>11
AspectRecreatjenaaanIe
Strandbreedteensedimentsarnenstelline>1
Kwaliteitzwemwater(schuimvorming)
AspectOnderhoudgeulenenhavens
AanslibbingenaanzandingI->131
AspectVei1iheidscheepvaart
Stroomoatronenrondeiland/vaarroutes/eilandalsobstakelt1>1111
AsnectInfrastruçtuurkabelsenIeidinen
Kansopblootligging1>1
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Effecten volgens de effeetmatrix
in het voorgaande zijn de belangrijkste effectketens beschreven. Hoe
deze ketens doorwerken op de effectthema’s en de daarbinnen
onderscheiden maatschappelijke relevante aspecten is aangegeven in de
bovenstaande effectenmatrix. In deze matrix is ook de autonome
ontwikkeling aangegeven. In kleur is de verandering tussen de huidige
situatie en de autonome ontwikkeling aangegeven en in dezelfde kleuren
ook het effect van de eilandvarianten ten opzichte van de autonome
ontwikkeling. De mate van verandering is in 4 klassen aangegeven van
zeer klein tot zeer groot. Uitgaande van deze 4 klassen blijkt dat de
effecten van de eilanden weiHig van elkaar verschillen. Er zijn
verschillen maar die vallen binnen een klasse. Om toch verschillen in
effecten tussen eilandvarianten aan te geven, zijn, waar relevant, ook
verschillen ten opzichte van de basisvariant aangegeven.

Bij de effectscores is ook een indicatie aangegeven wat betreft de
zekerheid van etTectvoorspelling en aggregatie. Het aggregeren van
deeleffecten vraagt extra aandacht als er sprake is van positieve en
negatieve effecten op verschillende doelorgani smen.

De eilandvarianten verschillen wat betreft de lokale effecten, maar wel
binnen een klasse. De verschillen hangen vooral samen met de
verschillende ligging van eilanden en zandwingehieden, die een kleiner
dan wei groter deel uitmaken van de ecologisch relevante ondiepe
kustzone. Op het schaalniveau van de kustzone en/of Noordzee zijn al
deze effecten echter als zeer klein aan te merken. Verhoudingsgewijs
hebben de varianten C,vot’ en ‘Zuid’ de grootste effecten.

8 januari 2(8)2, I)ctinitid

De veraf milieueffecten tijdens aanleg op het Ecosysteem Noordzee
kunnen verschillen vanwege verschillende winhoeveelheclen en ligging
van de zandwingehieden. Tot dusver zijn echter alleen de effecten van de
‘Bu,isvuriuiit’ in beeld gebracht en niet van de andere varianten. Naar
verwachting verschillen de effecten tussen de eilandvarianten niet veel en
vallen zij allen in de klasse (mogelijk) zeer groot. Het is met nadruk een
mogelijk groot effect, omdat zij berust op een ‘worst case’
veronderstelling wat betreft het slihverlies tijdens baggeren.

In de situatie na aanleg gaat de aandacht vooral uit naar de effecten als
gevolg van verandering in primaire productie en de kustwaarts gerichte
reststroom. die van groot belang is voor het vissenlarven-transport van de
open zee naar de opgroeigehieden in het ondiepe kustwater. Ook hier
geldt weer dat de eilandvarianten binnen dezelfde klasse scoren op basis
van ‘worst case’ veronderstellingen. Ook hier geldt dat de variant ‘Groot’

verhoudingsgewijs de grootste effecten heeft.

De veraf milieu effecten op de het EcosysteernWaddenzee zijn voor alle
varianten tijdens aanleg vergelijkbaar en mogelijk groot.
Verhoudingsgewijze verschillen zijn nog niet aangetoond doordat enkel
de ‘Busivvcirju,ît’ is doorgerekend. De effecten na aanleg op het
Ecosysteem Waddenzee zullen tussen de eilandvarianten naar
verwachting nauwelijks verschillen.

De effecten op strand en duin zijn eenduidig en geven ook verschillen
tussen de verschillende eilandvarianten. De effecten via het grondwater
zijn overwegend positief en via de afname van de saltspray negatief.
Voor beide effecten geldt dat de effecten in geval van variant ‘Groot’ het

Progianuinahurau Iïyland/l’hina Mauiic 1 cnlogie an Morlologle
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grootstzullenzijn.Welwordenvooralleeilandvariantendeeffectenvia

o saltsprayalsgrootendieviahetgrondwateralskleinaangemerkt.

Watgeldtvoordelokaleenverafeffecten.geldtooktenaanzienvande
effectenopdeecologischedoelgroepen.Erzijnkleineverschillenin0
verliesaanvisareaalmaardezezijnopdeschaalvandekustzoneniet
meeronderscheidend.Watbetreftdedoorwerkingvanveranderingenin0
primaireproductieenveranderingenindereststroomiseveneensgeen
sprakevanklassenverschillen.0

Ookwatbetreftdeeffectenoprecreatieenvisserijisermaarweinig0
verschiltussendeeilandvariantenaantegeven.Grotereverschillenzijn

0 aanwezigvoordeaspectenkustonderhoudenveerkracht.onderhoud
vangeulen,deveiligheidscheepvaartendeinfrastructuurvankabels0
enleidingen.Deverschillentenaanzienvandezeaspectenhangeii
vooralsamenmetdeplaatswaarzijoptreden.Hetverschilisdanookhet0
grootsttussendenoordelijkeenzuidelijkgelegeneilandvariant.Inalle
gevallenwordendeeffectenbinnendezelfdeklassegescoord.0

0

0

0

0

0

0
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4 BELANG VERDER ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN
FASE 2

4.1 Belang verder onderzoek

De belangrijkste (wetenschappelijke) onzekerheden
In het voorgaande is gewezen op grote kennisleeinten omtrent mogelijk
belangrijke effecten. De belangrijkste kennisleemten hangen samen met:
• de haggerpluim en haar doorwerking naar vissen, vogels en

zeezoogdieren (de hogere trofische niveaus); de grootste leemten in
kennis zijn hierbij het % slib in de bodem ter plekke van de
zandwinput, het slihverlies tijdens baggeren en de overvloei
mechanismes die dit kunnen beperken, de slihmodellering, mogelijke
permanente effecten via slihaanrijking van de waterbodem en vooral
ook het effect van ruimtelijke en temporele veranderingen in
algengroei op het zoöplankton;

• de mogelijke werking van de zandwinput als valkuil” voor
organismen en vooral vissenlarven met als grootste leemten in kennis
het transportmechanisme van larven met de reststroom en het al dan
niet optreden van (tijdelijke) anaërobie; het optreden van anarohie is
daarbij afhankelijk van een vermindering van de rest- en
getijdestroom, de wijze waarop ligging en voriii van de zandwinput
hierop van invloed zijn en de condities in de put voor depositie van
organisch en anorgan isch materiaal;

• de verbreding van de kustri vier en de gevolgen hiervan op
reststromen en vislarventransport alsmede de veranderingen in
algengroei die hiermee samenhangen; de grootste leeniten in kennis

januan 2002, I)dimtwl

zijn in feite een combinatie van de hiervoor genoemde leemten met
betrekking tot de reststroom als transport-mechanisme voor vislarven
en de doorwerking naar liet zoöplankton, vissen en vogels en
zeezoogdieren.

Zoals aangegeven wordt de effectvoorspelling bemoeilijkt doordat de
effecten van de autonome ontwikkeling grotendeels overlappen niet die
vaii de eilandvarianten. Een betere onderbouwing van de effecten van de
autonome ontwikkeling zal ook de effectvoorspelling van een
luchthaveneiland verbeteren.

Ook de (maatschappelijke) weging is nog onzeker
Om tot een beoordeling van effecten te komen is ook een weging van
effecten iiodig. Het gaat daarbij oni het maatschappelijk gewicht dat aan
effecten wordt toegekend. Dit maatschappelijk gewicht is bepaald door
tijdens de tweede workshop van het project (22 november 2001) de
aanwezigen te vragen de effecten in onderstaande tabel 4.2 te scoren.

Gedurende het project wordt een heoordelingskader ontwikkeld. Dit
kader kent 2 invalshoeken. Een wetenschappelijke en een
maatschappelijke invalshoek. Het uiteindelijke doel is het
wetenschappelijk zo goed mogelijk onderbouwen van de effecten die
maatschappelijk vaii belang wordeii geacht.

Vooraf aaii de start van het project is een eerste maatschappelijke inbreng
geweest die heeft geresulteerd in de effectmatrix (zie Bijlage 1). Deze
effectmatrix vormt het uitgangspunt voor fase 1. Voortschrijdend inzicht
heeft geleid tot het benoemen vaii andere effecten en een eerste

iaininabuiau IiyIandflhema Maii,n 1 icalngia cn Mi»iiolngic’
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aanduidingvandeomvangendeernstvandemogelijkeeffecteii.Deze
fase1resultatenwordenwederomvoorgelegd,waardooreenverdere
aanscherpingplaatskanvinden.

Zovindengedurendehetgeheleonderzoekmeerdereiteratiesplaats
tussendemaatschappelijkeendewetenschappelijkeinvalshoek.
Gedurendedezeiteratieswordtvanuitdemaatschappijhijgestuurdop
maatschappelijkerelevantieenvanuitdewetenschapop
wetenschappelijkerelevantie.Intotaalzijn3tot4iteratiesvoorziendie
zullenleidentoteenversmallingvanhetonderzoektotdemeest
maatschappelijkrelevanteeffecteneneenverdiepingaangaandede
onderbouwingciivoorspellingvandezeeffecten.

Onderstaandetabelgeeftdewenselijkheidvanverderonderzoek.Deze
wensisvooralderesultaiitevanderelevantievanlieteffectende
betrouwbaarheidvandeeffectvoorspel1ing.

Daarbijisdevolgendevertaalsleutelgehanteerd:
•effectendiezeeronzekerzijn,dienenaltijdtewordenonderzocht

behalvealsookhetgrootsteeffectrisiconietrelevantblijkt:
•effectendiezeerrelevantzijndienenaltijdtewordenonderzocht,ook

alzijnwezekertenaanzienvandevoorspelling.

Dezewetenschappelijkerelevantieisgecombineerdmetde
maatschappelijkerelevantie.Decombinatiegeeftdewensenrichtingaan
vannaderonderzoek.
VoortsmoetwordenbeoordeeldofverderonderzoekinFase2ook
daadwerkelijkzalkunnenleidentothetverkleinenvanonzekerheden.Dit

wordtgedaanaanhetbeginvanfase2opbasisvanglobale
onderzoeksvoorstellen.Vangrootbelangdaarbijislietkunnen
verzamelenvanaanvullendemeetgegevens.Alleenonderzoekdat
wenselijkenmogelijkis.zalinhetonderzoeksprogrammavoorfase2
wordenopgenomen.

erderonderzoekwenselijk
VanuitVanuit

wetenschairneliikniaatsclianpeliik
oouuuntooenunt

EFFECTTHEMA1:LOKALEMILIEUEFFECTEN
AspectEcos’steemzandwinebied

Opp.verstoordareaal(alsverlieshiomassa2

Hersteljd11

1ndioesiand(o.a.kansopzuurstofloosheid)33

Aspect[‘evenondenieuweoever

Bodemfaunaopdenieuweoever11

1liectenopvissen.vogelsenieei.oogdiercn12

AspectEcosvsteemrondeiland

Bodemfaunarondeiland1

lflecienopvissen.vogels.ieeioogdieren22

EFFECTTHEMA11:VERAFMILIEUEFFECTEN
AspectEcosvsteemNoordzeetijdensaanlee
Gevolgenvoorprimaireproductie(a.g.v.
slibenlichiklimaat)
1)oorwerkingiiaarïoöplankton33

I)oorwerkingvissen.vogelsieeioogdieren33

I’IugranlTnahnrcautlyland/IbeinaMarineOcologieenNirfologic
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Aspect Ecosvsteem Noordzee na aanIei
Gevolgen voor primaire productie (a.g.v.
slib en 1 ichtkl i maat)
Doorwerking naar zoöplankton 3 3

Doorwerking vissen, vogels zeezoogdiei’en 3 3

Aspect Ecosvsteem Waddenzee tijdens aanlee

1 )iversiteit hahitats hodemdieren 3 3

Aspect Ecosvsteeni Waddenzee na aanIe

Diversiteit hahitats hodemdieren 3 3

Kwelderan.aai 3 2

Aspect EcoIoie van strand en duin

Vegetatie (invloed grondwaterspiegel) 1 2

Vegetatie (invloed sallspray) 3 2

EFFECTTHEMA III: EFFECTEN OP ECOLOGISCHE DOELGROEPEN
Aspect Visfauna tijdens aanleg

Visproductie 3 2

Aspect Visfauna na aanleu

Paaiplaatsen 1 2

1 arventransport 3 3

Visproductie 3 3

Aspect VoeI tijdens aanIe

Vogels kust en zee 3 2

Aspect Vocel na aanIe

Vogels kList en /ee 3 3

Aspect Zeezoodieren tijdens aanIe

‘/eezoogdieren 2 1

Aspect Zeezoodieren na aanle

‘/eeioogdieren 1 1

EFFECTTHEMA IV: EFFECTEN OP GEBRUIKSFUNCTIES

Aspect KustveiIiiheid

Kustlijnhandhaving 2 2

Belasting waterkeringen (stormvloedstanden 1 2
en eolven)

Veerkracht van de kust 1 1

Aspect Visserij tijdens aanle

Visheschikhaarheid 3 2

Aspect Visserij na aanlee

Visheschikhaarheid 3 2

Verlies visareaal 1 2

Kansen voor mariculturen 1 1

Aspect Recreatie tijdens aanlei

Kwaliteit zwemwater (schuimvorming) 2 3

Aspect Recreatie na aanleg

Strandhreedte en sedimentsamenstelling 1 2

Kwaliteit zwemwater (schuimvorming) 2 3

Aspect Onderhoud eulen en havens

Aanslibbing en aanzanding 3 3

Aspect Veiliuheid scheeuvaart
S tn mm patrL men rond 2
ei 1 and/vaarro utes/ei land als obstakel

Aspect Infrastructuur kabels en Ieidinen

Kans op hlootligginge 2 2

Legenda:
3 — Onderzoek moet gebeuren.
2 — Onderzoek misschien van belang,

1 Onderzoek niet van helane

S arnail 2002, l)dinitif
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4.2AanbevelingenvoorFase2ophoofdlijnen

Aanbevelingenophoofdlijnen
Invoorgaandeparagrafenisiligegaanopdebelangrijksteeffectketens.de
wetenschappelijkerelevantievaneffecten.deverschillentusseneilanden
endeonzekerhedenineffectvoorspelling.Denadrukvoorverder
onderzoekdientteliggenophetwegnemenvanbelangrijkste
onzekerhedenenaangevenvanbelangrijkemogelijkhedenvoor
optimalisatie.

1nstrumentarium

1Meuncen

Ingrotelijnenkunnendeactiviteitenendaarmeedeaanbevelingenvoor
fase2alsvolgtwordeiiingedeeld:

•liet‘Beoordelingskader’:Watmoetbeoordeeldwordeiien
waarop.

•lietvoors)ellingskader:Instrumentariumvoorvoorspellenenhet
doenvanvoorspellingen!effectheschrijvingen.

•hetbeoordeleiivandevoorspellingen/alternatieven.

Watmoetbeoordeeldworden
Infase1zijnomonderzoekstechnischeredenen5varianten
onderscheidenen2zandwinlocaties.Infase2kaiigrotendeelsworden
uitgegaanvandehasisvariant.mogelijkmeteenliggingdichtervoorde
kust.Voordezandwiniiiiigdienennogdemogelijkhedenvan
effectmitigatielewordenonderzochtenvoordezandwinlocatieiiog
locatiesenvormenmetdeminstenegatieveeffecten.Hetismogelijkdat
ookvanuitanderethema’sanderealternatievenwordenaangereiktdie
moetenwordenbeoordeeld.0

Voortsdientdereferentiebetertewordengedefinieerd.Ditgeldto.a.
voordeautonomeontwikkelingtenaanzienvandezandwinputvande
2eMaasvlakte.dienognietinbeschouwingisgenomen.Hetkannodig
zijneenwensbeeldalsreferentievoordeNoordzeeendeWaddenzeete
hanteren.Hetisimmersmogelijkdatdeeffectenvaneeneiland
weliswaarafwijkenvandeautonomeontwikkeling,maardegoedekaiit
opgaanwatbetrefteenmogelijkwensbeeldvoordeNoordzeeende
Waddenzee.0

I’ingranirnatureaulyland/IheinaMaiienecoIogieenMorloingie
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0

0

0

Beoordeliiigskader

‘Vaaroptebeoordelen

1)efinierencriteria’

Voorspe!!iiigskader

Opstellenwetenschappelijke9
inaatlatten

()psteltenmaalschappelijke1
maatlatten

Vattebeoordelen

Verbeterenrelaties

1Vnrhnft’renmmeetotton

1Definitieincreep

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l)ctiniticautonoimn

1Integratietitnmetamnodeir
VoorspelHngen

1)c’finitie“worstcases”

Beschrijvingautonoom

Beschrijving“worsteases’

Tttt’etbr’selmrijving
L’itan(tvarianh’n

Beoordeling
OplmnmalisatmeeilandvariantenI

Beoordeling
nuanclvarianton

Talsificatievan“go/nogo”

)ntekerhedeninvoorspeflin

Figuur4.2Hootdopzeta(ubel’elu?genm’oortare2.

0

0

0

0
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Mede vanuit het voorspellingsinstrumentarium dienen kritische perioden
(bijv. maatgevende stormen) te worden gedefinieerd voor bijvoorbeeld
het sedimenttransport en de waterkwaliteit. Deze kritische perioden
dienen voor het bepalen van mogelijke risico’s en voor het opsporen van
iio-go situaties.

Waarop te beoordelen
In fase 1 zijn eerste schreden gezet voor de invulling van een
heoordelingskader. In fase 2 moet dit kader verder worden uitgewerkt. De
verdere uitwerking omvat het beter definiëren van relevante noemers en
tellers, het concretiseren van maatlatten voor deeleffecten en voor het
aggregeren van deeleffecten tot een totaaleffect. Bij het concretiseren van
maatlatten is het definiëren van referenties van belang. Afhankelijk van
het soort effect kan de referentie gevonden in de natuurlijke variatie en
omvang van het Noordzee-ecosysteem en het Waddenecosysteem. Voor
economische functies kan worden gedacht aan monetaire termen. waarbij
deze worden afgezet tegen de economische omvang van een functie en/of
de projectkosten van het luchthaveneiland. Ook van belang zijn
referenties die samenhangen met de (juridische) status van gebieden en
(doel)soorten (o.a. Rode lijstsoorten). De effectheschrijving dient onder
meer gericht te zijn op deze (doel)soorten.

Het (wetenschappelijk) aggregeren van deeleffecten op het niveau van
parameters en criteria vindt plaats binnen de percelen. Het aggregeren op
aspect en thema niveau vraagt om een maatschappelijke horging.
Daarnaast wordt expliciet aandacht gevraagd voor onzekerheden in
effectvoorspelling en hoe daarmee om te gaan bij het aggregeren en het
beoordelen van effecten.

januari 2002. I)etiniLuf

- 4t -

Instrumentarium voor voorspellen
Het onderzoek in fase 2 dient zich te richten op de belangrijkste effecten
en belangrijkste onzekerheden. Op basis van het uitgevoerde onderzoek,
de maatschappelijke horging en de audit door externe deskundigen zijn
de volgende onderwerpen met prioriteit aangewezen:

2. a) Zandwi,,n ing tijdens’ aanleg
• Hoeveel slib zit er in de bodem?
• Hoeveel slib komt er in het water’?
• Hoeveel slib blijft in de huurt? (en zoja waar’?);
• Mitigerende maatregelen (optimalisatie locatie en vorm

zandwinput en type zandwinning);

b) Anaërobe toestand zaiidwinput (na aanleg):
• optreden van anaërobie (athankelijk van vorm en diepte)
• effect op bodem-water uitwisseling:
• effect op vissen en hodemdieren:

3. Efflctkete,, Noordzee
• De doorwerking van haggerpluim en verschuivingen in kustrivier

op slib, licht, primaire productie, algen soortensamenstelling,
zoöplankton, henthos. vissen en vogels (en zeezoogdieren)
tijdens en na aanleg;

4. Vislarven transport naar de kust en Wadden
• de doorwerking van veranderingen in reststroom op het transport

van vislarven en daarmee op de visproductie;

Pi»giainmaburaau t Iyland/Ihnia ‘Maiine Ir Igte MnloIogic
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5.Effectensaltspravi’ernnnder,’ngachterlieteilandnaaanleg:
•vegetatiehahitatrichtlijnen(rodelijstsoorten).

6.Oi’erigedeelonderwerjen:
•Vogels:Ecologischedoelgroep.Vogel-enhahitatrichtlijn(rode

lijstsoorteii):
•Wadden:Vogelenhahitatrichtlijn(rodelijstsoorten):
•Recreatie:kwaliteitzwemwater.strandhreedte.

sedimentsamenstelling:
•Langetermijnmorfologie:

Onderwerpendiebelangrijkkunnenwordeningevalvaneenhasiseiland
dichterhijdekust:

•Aanzandingendichtslihhinghavens:
•Kustlijnhandhaving:
•Stromingspatronenrondeiland.

Deonzekerhedenmetbetrekkingtotdebelangrijksteeffectendienente
wordenweggenomen.Ditvraagtomaanvullendegegevensdusmetingen.
hetbeterduidenvanbelangrijkeecologischerelatiesenomverfijning
vanmodellen.Hetisookbelangrijkomdeeffectvoorspellingzoveel
mogelijkteintegrerenenhettotaaloordeelzoveelmogelijkte
aggregeren.Hetintegrerenkaiidoorbelangrijkerelatiesondertebrengen
ineengeïntegreerd(meta)model.zoalsvoorzienvoordeEffrctketen
Noordzee.

bodemfauna):
•dewijzewaaropeendoorzichtverminderingalsgevolgvanbaggeren

doorwerktnaarhogeretrofischeniveaus:
•dereststroomalstransportmechanismevoorvissenlarveiienhet

voorkomenvanvisfauna:
•saltsprayachterdecluinreepinafhankelijkheidvandetopografieen

dedoorwerkinghiervanopdeduinvegetatie.

Voorspellingen/effectbeschrijvingen
Hetinstrumentariumwordtgebruiktomeeneffectheschrijvingtemaken
vandegedefinieerdeingrepen.Deaandachtgaatuitnaardebeschrijving
vandereferenties.dedefinieerdeeilandvarianten.risicosenhetnagaan
vanmogelijkhedenvooroptimalisatie.Bijdeoptimalisatiegaatde
aandachtuitnaardelocatieenvormvandezandwinputenvormenvan
zandwinning.

Bcoordelenvanvoorspellingen/alternatieven.
Decombinatievaneenuitgewerktheoordelingskaderenonderbouwde
voorspellingenmaakthetmogelijkeenbeoordelingtedoenvaii
alternatieven,mogelijkenogo’stegendeachtergroiidvaneenmeest
relevantereferentie.

Meetgegevenszijnnodigmetbetrekkingtot:
slihgehaltebagger,percentagevrijkomendslibbaggerenen
slihtransportendaarbijspelendeprocessen(vlokvorming.rol

0

0

0

T’rnç!lnnln,ahureau1lvland[IhernaManeneEcologieenMeif1nnie

MA-RI.2OIa267

8januni2)8)2.Definilief

-49-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n



(‘onhinatie

5 LITERATUURLIJST

0 0

KNMI 1983, Windklimaat in Nederland, J.Wieringa en P.J. Rijkoort,.

Marine Safety Rotterdam. 1998, Effect luchthaven op de nautische
toegankelijkheid van de haven van Rotterdam, 28 augustus 1998.

Ministerie van verkeer en Waterstaat. RWS. Directie Zuid-Holland
1998), MER Beheer Haringvlietsluizen. ‘Over de grens van zout en zoet’.

Ministerie van verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal
Rijksluchtvaartdienst (20 oktober 1999), Programma van Eisen Kust- en
Zeestudies’.

Ministerie van verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal
Rij ksluchtvaartdienst (mei 2000). Flyland Onderzoeksprogramma
Luchthaven in Zee, Programma van Eisen Flyland’.

Ministerie van verkeer en Waterstaat. RWS. Directie Noordzee. (juli
2001), Startnotitie. In het kader van de milieueffectrapportage voor de
winning zand en grind in het klaverhankgehied, 2001.

Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijksinstituut voor Kust en
Zee/RIKZ(1999), Hoogehoom, B.P., Borup, 1., Harte, M., Mulder.
J.P.M., Rozemeijer, M.J.C., Smit. M.J., Vessem. P. van. Vlas. J. de.
november 1999 Een verkenningsvlucht over zee’ Rijksinstituiit voor
Kust en Zee. rapport RIKZ-99-035

Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijksinstituut voor Kust en
Zee!RIKZ (1999). Jacobse, J.J., 1999. Golfberekeningen eiland in zee,
t.b.v. studie naar de effecten van een eiland in de Noordzee op de
morfologie, Werkdocument RI KZ/OS-99- 1 34x.

Ministerie van verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en
Zee/RIKZ (1999). Milieu-effecteapport voor de winning van Beton- en
Metselzand op de Noordzee. Een studie naar die effecten in het zeegebied
ten westen van Zuid-Holland. Rapport RIKZ-99.014, Rij kswaterstaat.
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ. Den Haag, 222 p.

Ministerie van verkeer en Waterstaat. Miiiisterie van VROM (1996)
Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee / Milieueffect rapport. Deel A
Beleidsnota, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee, Rijkswijk. 82 p.

Ministerie van verkeer en Waterstaat. Ministerie van VROM (1996)
Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Deel 4 Planologische
Kernheslissing. Sdu Uitgevers, Den Haag 49 p.

Ministerie van verkeer en Waterstaat. Ministerie van VROM (2000)
Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Landelijk beleid voor
de honwstoffenvoorziening. RWS. Hoofdkantoor van de Waterstaat. Den
Haag (concept).

Ministerie van verkeer en Waterstaat (2001 )Regionaal
Ontgrondingenplan Noordzee 2. Rijkswaterstaat, Directie Noordzee,
Rijkswijk, 99 p. (concept).

8 Januari 2(8)2. 1 )etini)iel

- 50 -

Ito$tatnlnahueau Ilyland/Iheina Maneic Iicnkgie en Moilolngie

MA-RE 20010267



0D

0 MARECombinatie

0

0

0
6COLOFON

0

0

0

0

0

0

0

0
Opdrachtgever:ProgrammahureauFlyland0
ProjectThema‘MarieneEcologieenMorfologie’
Dossier:Q2441-13.00l0
Onivangrapport51pagina’s+4hijlagen
Auteurs:T.Louters.J.Fiselier.L.Verheek.D.Rijks.M.Stive.J.Veeken
BijdrageH.Los.D.Roelvink.H.Lindehoom.A.Rijnsdorp.S.Dirksen

o Projectmanager:T.Louters
Datum8januari2002

0 Naam/Paraaf:T.Louters

0
I’mgrarnrnahnreanlylandflhe,mManeneEcolonieenMeiIbiogieXjanuaii2002.i)elinitieF

0 MAR02(X)10267—51—

0
n



0 0

MARI combinatie

BIJLAGE 1 Effecten matrix

Effecten matrix naar: ‘Programma van Eisen Kust- en Zeestudies’

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal

Rijksluchtvaartdienst (20 oktober 1999).

T nkiIp miIipi.pfftn

Nr Consequenties voor Indicatoren/Criteria Proces

1 ecosysteem • oppervlakte verstoort • verstoring

zandwingebied areaal • herstelmogel ijkheden

. hersteltijd

. eindtoestand

2 leven op nieuwe oever •soortensamenstelling •hydrodynamische

•uitstraling naar vogels processen op nieuwe

en vissen oever

3 ecosysteem rond eiland •hodemfauna •morfologische

. visfauna. vogels en veranderingen rond

zeezoogdieren eiland

•morfologie in relatie

tot_bodem

Progrnminininirenii Ilylnnd / Iliemn Icolngie en \lrfolngie

MA-Rl 20010257

Veraf milipit effecten

Nr Consequenties voor Indicatoren/Criteria Proces

4 ecosysteem Noordzee • li chtkl imaat en . sli hverspreiding

primaire productie en tijdens aanleg

doorveiial ing naar . grootschalige

ecosysteern tijdens stofverspreiding

aanleg grootschalig transport

•idem tijdens gebruik slib e.d.

5 ecosysteem Waddenzee •cliversiteit habitat •Uitwisseling

Waddenzee bodem Waddenzee /

. kwelder areaal Noordzee

. slibtoevoer

6 ecologie van strand en .grondwaterspiegel .ecologie van strand en

duin •vegetatie duin

. grootschalige

morfologie

Effecten op ecologische doelgroepen

Nr Consequenties voor Indicatoren/Criteria Proces

7 vi spopulaties • paaiplaatsen. larven- • ongehinderd transport

transport en kustrivier

visproductie

8 vogels kust en zee •aantallen. soorten en

verspreiding

9 zeezoogdieren • aantallen en • relevantie

verspreiding

8 januari 2(8)2. definitief
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000

NrConsequentiesvoorIndicatorenlCriteriaProces

10Kustveiligheid•kustlijnhandhaving•grootschalige

(m3suppietiezand)morfologische

.belastingprocessen

(maatgevende•waterbeweging

hoogwaterstand/

go1ven)

•veerkracht(LT)

11Visserij•beschikbaaiheidvis•eftectenopopgroei

•verliesvisgrondenvis(6)

(m2)

.kansenvoor

maricultuur

12Recreatie•strand(breedte,•morfologieNoordzee

sediment-enslibbalans

samenstellingen.grootschalige

troebelheid)stofverspreiding

•schuimvorming(algen)

13onderhoudhavens•aansiibbinginm1Ijaar•grootschalige

verspreidingslib

14veiligheidscheepvaart.stroompatroneniond•stromingen(kennis

eilandgetijstroom)

.obstakel

15infrastructuurkabelsen•blootliglengte(mljaar).dynamiekbodem

leidingen(grootschalige

inorfologie)

8anuan2002,delinilief
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BIJLAGE 2 Overzicht rapporten, Fase 1

8 januan 2002. definitief

bijlage 2 - 1

Perceel Contact persoon Titel producten

drs. T. Louters, Opzet projectorganisatie, Fase 1

DHV Kwaliteitsplan, Fase 1

Beoordelingskader, Fase 1

Plan van Aanpak, Fase 1

Informatiernanagement, Fase 1

Logboek kwaliteit, Fase 1

Verslag le Workshop 22 maart 2001, Fase 1

Overkoepelend eindrapport Fase 1

Milieuaspecten en effecten

Thema ‘Mariene Ecologie en Morfologie’

2 dr. D. Roelvink. Inceptierapport fase 1

WL Delft Calibration and verification of large-scale

2D13D fiow models, Phase 1

Reference scenarios and design alternati ves.

Phase 1

Large-scale hydrodynamic irnpacts of airport

islands

Morphological and local hydraulic irnpacts of

airport island alternatives

Effecten van een vliegveldeiland op

hydrodynamica en morfologie. Eindrapport

Fase 1

Perceel Contact persoon Titel producten

3 drs. F.J. Los, Inceptierapport Fase 1

WL Delft Description and modelrepresentation T0

situation Part 1

The transport of fine-grained sediments in

the southern North Sea

Description and modelrepresentation T0

situation Part 2:

Transport, nutrients and prirnary production

Descri ption and modelrepresentation T0

situation Part 2:

Figures of the modelling results

Description of island variants. possible

ecological effects and model calculations

Description and model representation of an

artificial island and effects on transport and

ecology

Description and model representation of an

artificial island and effects on transport and

ecology:

Figures of the modelling results

Effecten van een vliegveldeiland op stof- en

slibtransport en ecologie:Eindrapport Fase 1

Progrniiiriiahireuti Flylund / hierna Ecolugie en l1orfoIogie

MA-EE 2(X)102(i7
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PerceelContactpersoonTitelproducten

0 4dr.H.Lindeboom,Perceel4:Plankton,bodemdierenen
NIOZecologievankustenduin0

5di.A.Rijnsdorp,Devisgemeenschapendevisserijinhet

RIVONederlandsekustgebiedendeWestelijke

Waddenzee,Fase1
0 6drs.S.Dirksen,ONL/FlylandKust-enzeestudiesPerceel6

BureauVogelsenZeezoogdieren,Planvanaanpak
Q

WaardenburgFase1

AnaipoitislandintheDutchsectorofthe0
NorthSea:

Ecoloicaleffectsonseabirds0
AnaiporlislandintheDutchsectorofthe
NorthSea:

Ecologicaleffectsonmammals
Q Effectenvaneenvliegveldeilandinzeeop

vogelsenzeezoogdieren,Q
Flyland-MarieneEcologie&Moifologie

Perceel6,HoofdrapportFase10

0

0

0

0

0
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BIJLAGE 3 Effectenonderzoek

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de effecten la!? de
aan/eg van een luchthaveneiland in zee, niet de i’i/f eilandvarianten als
inva/shoeken voor het onderzoek. Daarnaast gaat (leze hij/age in op
ve,schi/len tussen (leze eilandva rianten en de geconstateerde /eeinten

in kennis.

3.1 ALGEMEEN

Voor uiteenzetting van de diverse effecten vormen de vier effectthenia’s
(Lokale milieueffecten. Veraf rnilieueffecten. Effecten op ecologische
doelgroepen en Gehruiksfuncties) het uitgangspunt. Per effectthema
wordt ingegaan op de gehanteerde relevante indicatoren van de
belangrijkste processen (zoals voortgekomen uit het Fase 1-onderzoek)
en op de effecten tijdens en na de aanleg.

Daarbij wordt ingegaan op de huidige situatie. de veranderingen als
gevolg van de autonome ontwikkeling (met als referentie de huidige
situatie) en op de effecten van de eilandvarianten (met als referentie de
autonome ontwikkeling).

Bij de bespreking van de effecten wordt ingegaan op de vraag of deze
aantoonbaar. relevant (belang van het effect). onderscheidend (tussen
eilanden) en zeker dan wel onzeker zijn. In bijlage 4 ‘Effrcte,i overzicht
onderzoeksperce/en’ is per effecttherna en onderscheiden aspecten een
korte’ beschrijving weergegeven van de bevindingen en resultaten van

de onderzoekspercelen. Deze informatie en de producten van de
onderzoekspercelen (zie bijlage 2 ‘Overzicht rapporten Fase 1’) is als
basis gebruikt voor deze bijlage.

Veel effecten vertonen onderlinge samenhang. Er wordt dan ook in de
tekst van deze bijlage regelmatig verwezen naar andere effectthenia’s.
Bij de heschrij ving van de lokale nn/ieueflecten (par. 3.2) en de veraf
inilieuetfrcten (par. 3.3) ten aanzien van het Noordzee ecosysteem en
Waddenzee ecosysteem. wordt ingegaan op de effecten op
waterheweging. morfologie. waterkwaliteit, primaire productie en
bodemfauna. De effecten op vissen. vogels en zeezoogdieren worden
slechts summier aangegeven, omdat deze in paragraaf 3.4 ‘Etf’cten op
ecologische t/oe/g roepen’ nader worden beschreven.

3.2 LOKALE MILIEUEFFECTEN

3.2.1 Ecosysteem zandwingebied
Procesketen en re/evante processen
De effecten van zandwinning op het Ecosvsteeni zaîidwingebied
worden beschreven aan de hand van de indicatoren/criteria oppervlakte
verstoord areaal. de hersteltijd van het mariene ecosysteem en de
eindtoestand van het zandwingehied. Van belang hierbij is het al dan
niet optreden van anaërohie dat het zandwingehied ongeschikt maakt
voor niet name hodemleven en vissen. Het gaat om tijdelijke effecten
vanwege baggeren en aanleg van het eiland en om permanente effecten
vanwege de aanwezigheid van de zandwinput. Daarbij zijn twee
locaties voor zandwinning beschouwd (zie par. 2.6 hoofdrapport). te
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weten;hetzandwingebied‘Noord’(hijdeeilandvariantenBasis’,
‘Noord’,‘Dwars’,‘Groot’)enhetzandwingehied‘Zuid’(bij
eilandvariantZuid).

Deomvangendeernstvanheteffectisaangeduidalseenoppervlak
maaldeduurvanoptreden.Deverstoringismaximaaldaarwaar
gehaggerdwordtengrootindedirecteomgevingalsgevolgvan

__________________________________

vertroeheling.Dematevanvertroehelingisdaarbijafhankelijkvande
hoeveelheidslibdiebijhetbaggerenvrijkomt.Voordegrootschalige
effectenvanslibverlieswordtverwezennaarNoordzeeecosvsteeul

(par.3.3.1)envoordeeffectenopvissen,vogelsenzeezoogdierennaar
debetreffendeparagrafenin3.4.

Hoegroterhetoppervlakenhoelangerdehersteltijdhoegroterhet
effect.Vooreenbeoordelingvanheteffectdienthetverstoorde
oppervlakinrelatietotdeomvangvandezeebodemtewordengezien,
h.v.hetNederlandsContinentaalplatform(NCP)ofdeHollandse
kustzone.

Voorwatbetreftdeeindtoestandwordtvooralgekekennaarde
bodemfauna.Deeffectenopfytoplankton,zoöplanktonen(vis)larven
wordenbehandeldonderNoordzeeecosvsteeni(par.3.3.1).Effectenop
bodemfaunawordtvooralbepaalddoordediepteende
hodemsamenstelling.Bijdiepewinningblijktdatvoordeeindsituatie
rekeningmoetwordengehoudenmeteenverhoogdekansop
zuurstotloosheidindediepedelenvandeput.Ditkanbetekenendater
nooitsprakekanzijnvaneenherstelvanhodemlevenenvissen.

dathetslihgehaltenietverschilt.

Erwordtgeenvergelijkinggemaaktmetdeoorspronkelijkesituatie
omdatdiesituatienietterugzalkeren.Inonderstaandefiguurzijnde
onderlingerelatiesindeprocesketenweergegeven.

ti
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Dezandwinningvindtplaatsopminimaal-20mNAPdiepte.De
maximaledieptevoorwinningis2Dmindezeebodem.

Huidigesituatie
Dezandwinlocatiesmakendeeluitvanhetverspreidingsgebiedvan
verschillendevogelsoorten,zoalsmeeuwen.roodkeelduikeren
aalscholver.Zeezoogdierenkomeninzeerlagedichthedenvoor.De
zandwingehiedenliggenbuitenhetbereikvandezeehondenpopulatie
vandeWaddenzee.

Hetslibgehaltevanbeidelocaties(‘Noord’enZuid’)vandebodemis
nietbekendenwordtinFase2naderonderzocht.Nuisverondersteld
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De waterhodem kent op deze diepte (mogelijk) geen verschillen in

hodemgemeenschappen. De aanwezigheid van Spisula subtruiieata
(halfç’eknotte strandschelp), als belangrijke voedselbron voor bepaalde

zeevogels, komt in heide zandwingehieden beperkt en sporadisch voor.
Ook varieert daarbij de plaats van voorkomen tussen de jaren. Het
zandwingehied kan gezien worden als potentieel hahitatgehied waar in
de toekomst deze schelp zich zou kunnen vestigen. Deze soort is

hierdoor tussen de zandwingehieden niet onderscheidend.

Wel zijn er verschillen voor wat betreft de garnaal Crangon crangon.

waarvan de productie sterk afhankelijk blijkt van de diepte. De

garnalen zijn in mindere mate gevoelig voor saliniteit wat

waarschijnlijk is gecorreleerd niet de afstand tot de kust. De
hoeveelheid garnalen is groter aan de kust en het dichter hij de kust
gelegen zandwingebied ‘Zuid’ bevat naar schatting 10 maal zoveel

hiomassa garnalen dan zandwingebied ‘Noord’.

De overige groepen hodemorganismen laten eveneens een hogere
dichtheid en hiomassa dicht onder de kust zien. Hun aanwezigheid is

echter enkel aangegeven binnen grote kustvakken van 35 hij 20 km.

Deze vakken laten geen goede inschatting toe van de hiomassa op de

locaties van de eilanden en zandwinputten. Er is meer hasismateriaal

voorhanden dat ingezet kan worden voor een meer concrete inschatting
in fase 2.

Autonome ontwikkeling
De situatie in de autonome ontwikkeling is wat betreft de aanwezigheid
van hodemorganismen waarschijnlijk gelijk aan die van de huidige

situatie. Effecten van h.v. de Maasvlakte II en de afname in

nutriëntenaanvoer via de grote rivieren zijn naar verwachting op de

bodemfauna niet groot en niet veel kleiner dan de effecten van de
zandwiiining en zandwinput.

De effectvoorspelling met betrekking tot garnalen is gebaseerd op de
factoren diepte en minimale jaarsaliniteit. De hodemdiepte en saliniteit
op de zandwinlocaties veranderen nauwelijks in de autonome

ontwikkeling.Wel is er sprake van veranderingen in slihgehalte.

primaire productie en de kustwaartse reststroom. maar deze zijn nog

niet in deze fase als verklarende factoren in de studie naar garnalen

meegenomen.

Biomassa ç’arna/en Ofi (le locatie l’a!l liet (‘COS3’SteClfl zaildH’iflgebied Nood (l)Ij de

(‘ilandl’arianten Basis, Noord, Dwars en Great) en Zuid (bij eilandi’ariant Zuid) in de

autonome ontwikkelini.’ (situatie i’66r zandu’innin.ç’)

Indicatoren/criteria Basis Noord Dwars Zuid Groot

V1 V2 V3 V4 VS

Geschatte hiomassa ç’aiiialen 1 1 1(1

Cranç’on craogon (ton) berekend

met model voor garnalen (GLM)

Ettecten tijdens zandwinnuig

Tijdens de zandwinning is sprake van omwoeling. verdieping.
vertroeheling en overvloei van fijn materiaal uit de heun. De mate van

vertroeheling is daarbij sterk afhankelijk van de hoeveelheid slib die

vrijkomt tijdens het haggerproces. Er is uitgegaan vaii een

aanlegperiode van 7.5 jaar ongeacht de te winnen hoeveelheid zand. Dit

Programrnah,ireaii I’Ihind / Ilienia Ecelogie en NlrfoI,gie 8 januan 2002. (leFinilief
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leidttotverschilleninverstoringsintensiteitmaarniettotverschillenin

verstoringsduureninoppervlak.Erwordtuitgegaanvaneencontinue
winningoverhetgeheleoppervlak.

Bijeenproefwinningin1989zijn336.000m1zandengrindtot2m
benedendezeebodemverwijderd(Startiwtitiei;i.e.r,winningcanden
grindinhetKlai’erhankgebied,2001).Deeffectenvandezewinning

zijngedurendeenkelejarenonderzocht.Uitonderzoekblijktdateen

jaarnadewinningdepopulatievandemeesteongevoelige

hodemdierenweerhersteldwas.Ditonderzoeksresultaatwijstei-opdat

tussentijdsherstelhijcontinuehorizontalezandwinning.waarbijvaker

dan1maalperjaarwordtafgegraven,marginaalzalzijn.

Demogelijkeeffectenalsgevolgvandeverspreidingvanhetslib

wordenonderde‘Noord:eeeeosysteein’(par.3.3.1)enEcvsvsteein
Waddenzee(par.3.3.2)besproken.

Bijdezandwinningzalverliesoptredenvanhodemvissendiemethet

zandwordeningezogen.Hetverliesbedraagtongeveer20kg/ha(zie

ookpar.3.4.1Vist,iina).

Voorwatbetreftdeeffectenverschillendeeilandvariamen‘Basis’.
Noord’,Dii’ars‘enGi-uc,t’niettotnauwelijks.

HeteffectophetgarnalenhestandishetgrootsthijvariantV4met

zandwingehied‘Zuid,omdatdezelocatiedichterhijdekustligt.Ten

aanzienvandegarnalenissprakevanaantoonbareverschillenin

effectendieonderscheidendzijntussendezandwinlocaties.Hetgaat

0

0

0
omkleine,enmogelijknietrelevante,percentages.Deafnamebedraagt

0,43%tenopzichtevandetotalehiomassagarnalenindekustzone.De0
effectenopo.a.degarnalenmoetenwordenbezienalseensomtotaal

vandeeffectenvanzandwinningendeaanlegvanheteilandmetde

daarbijoptredendeveranderingeninhodemdiepte(ziepar.3.2.3
o Ecas‘steeinmudeiland).

Indicatoren/criteriat.o.v.deautonomeBasisNoordDwarsZuidGroot

ontwikkelingViV2‘3V4V5

lhLvllno/eoppervlakteverstoordareaali991961)1123

gedurendeaan/ei.’tinkrn.’)

lhLvinlaleoppervlaktel’eiStOO,dareaalals1.41.521.61.6l2.05

percentoç’evandekustzone(6000kin.’)

IllLvinlaalverliesbioniassa‘arnaIen0.03(1,030.030.430.03

Ciaiu,’oncranç’onttontalspeI(entaie151,1

dehio,nas.saindekittzone(6000kni.’)

Ajnainepotentieeli’esrigiii,i,’s,i,’ebieclSpisula1.4X1.521.61.6(2.05

,w,br,u,,cntaaRpercenta’evandeÂusi:one

(6000k,ni

Totaalverlielbodeinvis(20k’/ha)uijdeirs1712192202246

znndvinningitiredi’ukrintonndi

Ettcte,iopi’ogefs’kleinkleinkleinkleinklein

Effecten0/)zeezoo,ç’diereiikleinkleinkleinkleinklein

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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*/,andwinningkunleidentotveistorinsvanvogelseni.eeioogdieien;ellectentijn
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De zandwinning leidt tot verstoring en vertroeheling en via de
voedselketens tot effecten op vogels en mogelijk zeezoogdieren. Ook
het tijdelijk visserijverhod zal leiden tot minder voedselaanbod door de
vermindering van discards (visafval) (zie ook par. 3.4.2 en 3.4.3 Vogels
en Zeezoogdieren)

Efleden eindtoestand zandwingebied

In de eindtoestand is sprake van een diepe zandwinput die sterke
sedimentatie kent. De diepte is direct na winning maximaal -20 m
beneden de oorspronkelijke zeebodem. Een herstel van de
oorspronkelijk toestand en hodemdiepte is op een tijdhorizon van
decennia niet aan de orde. Er is daarom sprake van blijvende effecten
op o.a. het garnalenhestand.
De Spisula subtruncata. belangrijk als voedselhron voor zeevogels.
komt niet tot nauwelijks voor en is niet onderscheidend tussen de
zandwingehieden en de eilandvarianten. De heide zandwingehieden
zijn echter wel een potentieel vestigingsgehied voor deze soort. Dit
verlies aan potentieel vestigingsareaal is een mogelijk permanent effect.

De groeimogelijkheden voor hodemdieren en vissen in de zandwinput
hangen in belangrijke mate af van de hoeveelheid slib en organisch
materiaal dat in de put terechtkomt. Als dit relatief weinig is. zal zich
snel een opportunistische fauna vestigen bestaande uit filterfeeders en
later deposit feeders en roofdieren. Zolang er geen zuurstofloosheid
optreedt kan daarna een zeer rijk hodemleven ontstaan met grote
aantrekkingskracht voor hodemdieren. vissen en dus voor de visserij.
Als er echter veel organisch materiaal neerregend ontstaat er een kans
op zuurstofloosheid. De geschatte sedimentatie van 16 tot 40 kg/m2 per

PrgrnT11nr.lbIIre1III Ilylarni / Ilieniii Ecologie en Niorfologie

jaar lijkt ruim voldoende om tot dit probleem te kunnen leiden. Een
eerste eenvoudige, verkennende analyse van de waterheweging in en
om de put geeft aan dat er mogelijk zout- en temperatuurstratificatie in
de put kan optreden.I-loe groot de kans is op stratificatie en wat de duur
ervan is kan nu iiog niet worden aangegeven. Bij een hoge
zuurstofvraag. bijvoorbeeld in de zomer, kan dan snel een zuurstofloze
situatie (anaërohie) in het hodemwater ontstaan. In dat geval zullen alle
vastzittende hodemdieren doodgaan. hoewel met name schelpdieren het
wel een paar dagen kunnen volhouden. Ook de minder beweeglijke
dieren. die niet snel genoeg weg kunnen komen. zullen doodgaan. De
hij anaërohe mineralisatie gevormde afhraakproducten kunnen door hun
giftigheid ook rond de put tot effecten leiden (o.a. op hodemdieren).

Als de zuurstofloosheid hij hogere wind- of stroomsnelheden weer
verdwijnt zal zich zeer snel een opportunistische fauna in het gebied
vestigen. De uiteindelijke fauna in de winput zal vrijwel altijd een hoge
hiomassa en productie hebben. maar de soortensamenstelling zal erg
afhankelijk zijn van de frequentie en mate waarin zuurstofloosheid
optreedt.

Het slibhige karakter van het sedirnent in de winput zal tot een soort
verschuiving leiden richting hodeindieren en vissen die hiervoor een
voorkeur hebben. zoals wormen. tong en dwergtong. Wanneer
zuurstofloze perioden iiiet te vaak voorkomen (bijvoorbeeld slechts
eens per enkele jaren) zal de verdiepte zeebodem een hoge
aantrekkingskracht op vissen hebben.

8 anhlaii 201)2. delinilief
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Indicatoren/criteriat.o.v.autonomeBasisNoordDwarsZuidGroot

ontwikkeIinViV2V3V4V5

Hersteltijd‘!‘!‘!‘!?

Bodeinopperm’lakzandmvinpotna59!97119

1V1n11i!lgin(inkm2)aldanhiet

a,ma’rool)

Perceimtagehodeinoppervlak1,41,51,51,62,0

zaimdim’iimpornalviliIhillgalspercenrage

m’a,î_de_kostzone_(6000_kom 2)

llkLvooaalm’erliesbio,nassai,’arnalen0,03(1,030,030,43(1,03

Ciwmgoiiciwigon(ton)alspercentage

m’an_de_knstzone_(6000_kni 2)

Effectenopvissen**groot’!groot’!groot?groot?groot?

Effectenopvogels**groot?groot?groot’!groot’!groot’!

Effe‘rem,0/)zeezoogdieren
*)‘

groot’!groot’!groot’!groot’!groot’!

voorkomenendetemperatuurenvoedselaanbodnaarverwachtinglager
zijndanindekustzone.Watdeeffectenzijnopdevispopulatiesisniet
bekend(zieookpar.3.4.1.Visfiuiina).DeputendLIsheteffectisgroter
bijvariantV5[.0v.deoverigevarianten.Viaeffectenopvispopulaties
wordenookvogelsenzeezoogdierenbeïnvloed(ziepar.3.4.
Belangrijkeecologischedoelgroepen).

Deputtrektslibenzandaanenheeftinvloedopdekustrivier,de
saliniteitendeverspreidingvanstoffen.Degrootschaligeeffecten
hiervanzijnbeschreveninpar.3.3.1Noordzeeecos’m’steenlen
bc’os’’steenzWaddenzee(par.3.3.2).

Sameni’attend
Zandwinningeneendiepezandwinputkunnenwaarschijnlijkleidentot
respectievelijkaanzienlijketijdelijkeenpermanenteeffectenophet
ecosysteem.Zandwinningleidttotverstoringmetgevolgenvoor
bodemfaunaenvisfaunaterplaatseenheeftmogelijkpermanente
gevolgenvoorhetvislarventransportnaardekust.Zandwinningkan
ookleidentoteffectenopvogelsenzeezoogdieren.

Deeffectenalsgevolgvandeverspreidingvanhetslibhijwinningzijn
tijdelijk,maarzijnlokaalenverafmogelijkzeergroot.Vanwegedeze
groteinvloedsfeerwordenzijonderNoordzeeecos’steent(par.3.3.1)
enEcos’ 1’steemWaddenzee(par3.3.2)besproken.

DeeilandvariantenBasis’,‘Noord’.‘Dwac’verschillennietwat
betreftoppervlakeneffect.Deeffectennementoenaarmatehet
oppervlakgroterwordt(eilandvariantGroot’).Deeffectenopgarnalen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

tïlectt.a.vhersteltijdisonduidelijkenhangtafvanondermeerdefrequentievan
anaIrohie.
‘lliectenopvissen,vogelsenteezoogdierenkunnengroot/ijnalsdezandwinputals
eenelÏectievevalkuilvoorvislarvengaatlunctioneren;isditniethetgevaldanzijnde
elleetenopvissen,vogelsen.‘eetoogdierenkleinophetsehaalniveauvandeNoordzee.

Ookvormtdeputeenmogelijkevalkuilvoorlarvenvanvissenen
hodemdierendierichtingdekustzweven.Deophopingvanlarvenis
afhankelijkvanhetstromingspatroonrichtingdeputende
mogelijkheidomdeputweerteverlaten.Larvenzijnzeergevoelig
voorlagezuurstofgehalteneninanaërobeperiodenkanhogesterfte
optredeH.Ookzonderanaëroheconditieszalhetvoorkomenvanjonge
visindeputgeringzijn,omdaterindieperwatermeerpredatoren

n
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zijn groter voor eilandvariant ‘Zuid’ aangezien het zandwingehied
‘Zuid een groter deel van de ecologische belangrijke kustzone uitmaakt.
wat onder meer tot uitdrukking komt in een 10 maal groter effect op het
garnalenhestand. Dit effect is echter gezien de totale hiornassa garnalen
in de kustzone gering (<0.5%). De schatting van het garnalenhestand is
echter (minder dan) 50% nauwkeurig.

De effecten van de zandwinning zijn sterk afhankelijk van de wijze van
winning. Er is nu uitgegaan van een continue winning over het gehele
oppervlak. Mogelijk dat er hij een andere vorm van winning maar in
een deel van het gebied sprake is van volledige verstoring van de
bodem. Vooral voor het inschatten van de relevantie van de tijdelijke
effecten is het van belang hierover meer duidelijkheid te verkrijgen.

De belangrijkste leemten in kennis wat betreft de effecten tijdens
aanleg zijn de hoeveelheid slihverlies (als functie van aanlegwijze en
hodemsarnenstelling wingehieden) en processen die kunnen leiden tot
anaërohie (als functie van sedimentatie. verticale stratificatie.
mineralisatie en doorwerking naar omgeving). Bij kans op anaërohie
moeten ook de effecten hiervan op garnalen en vispopulatie beter in
beeld worden gebracht.

3.2.2 Leven op de nieuwe oever

Procesketeii en relevante processen

Het leven op de nieuwe oever’ wordt beschreven aan de hand van de
indicatoren/criteria ‘soortensamenstelling’ en de effecten op vissen.
vogels en zeezoogdieren.

Pr,grin1TIr.lbIIreaIT Flvhind / Iïieniii I/e.4ogje en \I,,rfrd,eie

De nieuwe oever van het eiland bestaat uitsluitend uit hard suhstraat.
Verschillen in golfwerking. stroming. diepte, sedimentatie en lichtinval
leiden tot verschillen in vestigingscondities Ook het macro- en
microreliëf van het harde substraat speelt daarbij een rol.

Effecten als gevolg van direct verlies van areaal door de aanleg van het
eiland en door veranderingen in hodemdiepte. waterkwaliteit en
primaire productie in de (directe) omgeving van het eiland, worden
hierna beschreven (zie par. 3.2.3 Ecosvsteem rond eiland).

Hard suhstraat komt in de huidige situatie nauwelijks voor in de
kustzone. De locatie van de eilanden ligt binnen het bereik van de
huidige kolonies van zilvermeeuw. drieteenmeeuw (Nota bene kolonies
liggen niet op Nederlands grondgebied) en kleine mantelmeeuw.

A utononie ontwikkeling
De veranderingen in lichtklirnaat. primaire productie (zie par. 3.3.1
Noordzee ecosvsteem) en vermindering van de visserijinspanning met
25% als gevolg van de autonome ontwikkeling zijn niet relevant voor

8 januari 2)8)2. definitief
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Dezerotsfaunaheefteenveelgroterehiomassapervierkantemeterdan
debestaandezandhodemfauna.Indekustzonevoegtditveel
hiodiversiteittoeaaneenoverigensrelatiefarmezee.Maar
tegelijkertijdwordthethuidigekaraktervanhetstudiegehiedaangetast.
Daarnaastkandenieuwehardekusteenvestigings-enbroedplaatsgaan
vormenvoorallochtoneenexotischesoorten(bijvoorbeelddeJapanse
Oester).ondervoorwaardedatzewelopeenbepaaldmomentlarvenin
hetkustwaterhebben.

Denieuweoeveriseenmogelijkeschuilplaatsvoorvisseneneen
rustplaatsvoorvogelsenzeezoogdieren(ziepar.3.4Effectenop
ecologischedoelgroepen).

Devariantenverschillennietwatbetrefttaludhelling,—vormenLeienwdenieuweoei’ernaaanleL’

materiaal.Ookhetoppervlakaanhardsuhstraatverschiltmaarweinig
tussendeeilandvarianten.Mogelijkdaterverschillenzijntussende
eilandvariantenwatbetreftgolfwerkingensedimentatie.De
verwachtingisdatalsgevolgvandestromingomheteiland,waarbijde
liggingvanluwtezoneswisselenmethetgetij,ergeensprakezalzijn
vanpermanentesedimentatie-zones.

Devestigingvanbodemfaunaophardsubstraatisdaaromvooralvande
diepteafhankelijk.Devestigingsfactorenvoorbodemfaunaophard
suhstraatzijnvoordelocatiesvandeverschillendevariantenniet
onderscheidend(zieookpar.3.2.3Eensvsteeinro,igleiland).

Dehardeoevervandeeilandvariantenkrijgtvrijsnel(ordevan
maandenmaarietstragerbijeilandvariant‘Dwars’een‘rots—fauna.

januari2(X)2.detirutief

-S
-bijlage3

Indicatoren/criteriat.o.v.BasisNoordDwarsZuidGroot

autonomeontwikkelingViV2V3V4V5

Areaalnieuweoever(inkm2(4.31.45.54.74.9

(hard.suhsiraat)

Veranderinginhiodiversiteitneemtneemtneemtneemtneemt

toetoetoetoetoe

1lIeeienopvissennihilnihilnihilnihilnihil

1l(eelenopvogeIskleinkleinkleinkleinklein

1lectenopi.eeioogdierenrkleinkleinkleinkleinklein
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eenvoorspellingvandeontwikkelingenophethardehodemsuhstraat
aangeziendelokaleeffectenvanheteilandvelemalengroterzijndan
delokaleveranderingenindeautonomeontwikkeling.

Ef/eetentijdensaanleg
Naarverwachtingzijndeeffectentijdensaanlegnietonderscheidend
tussendeeilandvariantenenvooralafhankelijkvandewijzevan
aanleg.Mogelijkdatdeoeverenhethardesuhstraatineenvroegefase
vandeaanlegwordenaangelegd,waarnabinneneenringzandkan
wordengestort.Metnamedeslihconcentratiesinhetwaterzulleninde
aanlegperiodeaanzienlijkhogerzijndanindeperiodenaaanleg.
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Mogelijk dat zich op het harde suhstraat predatoren (roofdieren) van
bodemfauna in de directe omgeving vestigen. Deze uitstraling blijft
evenwel beperkt en verschilt niet tussen de eilandvarianten.

Samen i’auend
Het oppervlak aan nieuwe oever (circa 400-600 ha) is minder dan 5%
van de kustzone die verloren gaat. Er wordt evenwel een, voor de
locatie van het eiland. nieuwe habitat met een rijke biodiversiteit
toegevoegd die in de Hollandse kustzone zeldzaam is.

Het leven op de nieuwe oever zal tussen de eilandvarianten niet
verschillen. Het oppervlak aan hard suhstraat is iets groter in geval van
eilandvariant ‘Groot’. De onzekerheden in effectvoorspelling zijn klein
en de uitstraling naar vissen is beperkt. Het eiland biedt rust-. rui- en
broedplaatsen voor vogels, hetgeen als een positief effect gezien kan
worden uit oogpunt van hiodiversiteit.

3.2.3 Ecosysteem rond eiland

Proeesketen en relevante tactoreji

Effecten op het ecosvzteein rond eiland worden beoordeeld voor de
bodemfauna. visfauna. vogels en zeezoogdieren na aanleg van het
eiland. Met ‘rond eiland’ wordt een zone aangeduid rondom het eiland
tot waar sprake is van morfologische effecten op de zeebodem. Dit
invloedsgehied bestrijkt een areaal van globaal 1 30 tot 260 km2. Dit is
ongeveer 2 4 maal de grootte van het eiland.

In de directe omgeving van het eiland treffen we de grootste
veranderingen aan in hodemdiepte. golfklimaat. stroomsnelheden.
sedimentatie. slib, waterkwaliteit en mogelijk ook primaire productie.
De meeste van deze aspecten zijn van belang voor bodemfauna. vissen.
vogels en zeezoogdieren en worden besproken. Ook wordt ingegaan op
het directe verlies aan hodemareaal als gevolg van de aanleg van het
eiland. Voor de buiten deze zone optredende effecten wordt verwezen
naar Noordzee ecosvsteem (par. 3.3.1).

In de studie is aangenomen dat om het eiland in een straal van 5 km een
visserij verbod ingesteld wordt waardoor ook hodem-opwoeling als
gevolg van (bodem)visserij niet langer optreedt. Dit creëert condities
voor een ongestoorde ontwikkeling van bodemfauna en rust voor vogels
en zeezoogdieren. Voor vogels (m.n. meeuwen) is ook het ontbreken
van discards en snijafval van belang. Discards en snijafval is het niet
commercieel vismateriaal dat door vissers op volle zee overboord wordt
gezet.

Pr(,grLImn1ahIIreIII I1yIaiiI / Ihenia Fe,4oiie e Morfologie 8 •antii 2002. deOnitief

hijlage 3 - 9 -MA-Ri: 2(8)10267



Huidigesituatie
DeeilandvariantenzijnopverschillendeplaatsenindeHollandse
kustzonegelegen.Watbetrefthodemdiepteverschillendezelocaties
weinig.Desalnietteminvarieertdegeschattebiomassaaangarnalen
tussende2en13ton.afhankelijkvandegekozeneilandvariant.Ook
watbetreftoverigebodemfaunaisersprakevangroteverschillen.Deze
zijnnognietconcreetgekwantificeerd.Delocatiesverschillennietwat
betrefthetvoorkomenvanSpisulasiibtrioic.ata,wantdezekomtniet
voor.Delocatiesvormenevenweleenpotentieelvestigingsgehiedvoor
dezeschelp.

Hetslibgehalteindehuurtvanhet(toekomstige)eilandvarieertinde
huidigesituatievan5tot15mg/l.

Hetdoorzichtvarieertnuvan4mindezomerhijNoordwijkop10km
uitdekusttotlOmindewinterhijNoordwijkop20kmuitdekust.In
dedirecteomgevingvanhet(toekomstige)eilandvarieerthetdoorzicht
van4mindezomertot6mindewinter.

Aiitoiîonie(fllto’ikkelUîg
DeaanlegvandeMaasvlakteIIleidttoteenverbredingvande
kustrivierentotafnameaansliblangsdeHollandsekusteneen
verhoogdgehalteaanchlorofyl.Verderuitdekust(tussen10-20km)
leidtdeverbredingtoteenafnameinchlorofylgehalteenop20-30km
vanuitdekustneemthetgehalteweertoe.Dezeeffectenvanaanlegvan
deMaasvlakteIIzulleninhetstudiegehieddoorwerkeninde
voedselketen(zieookpar.3.3.1Noordzeeeosvstee,n).

D

Efjctenconcariantentijdensaanleg
Tijdensdeaanlegwordteentoenameinslihconcentratieinhetwater
verwachttussende200 /en700%afhankelijkvandehoeveelheidslib
dievrijkomthijhetbaggeren.Hetdoorzichtomheteilandneemt
daarmeeaanzienlijkaf(orde1meter).
Hetisnietbekendofdezehogeslibconcentratiesnadeligzijnvoormet
namezichtjagendesoortenvanhodemdieren,visseii,vogelsen
zeezoogdieren.

Et’cteni’a,ivariantennaaanleg
Deeffectenvandeeilandvariantenopwaterstandenstroomsnelheden
zijnnietaantoonbaar.Erissprakevaneengeringeinvloedopde
saliniteitdiehetgrootsteisingevalvaneilandvariantZuid.Ookde
zandwinpiitheefteffectenopdesaliniteit.Deberekendeeffectenliggen
indeordevan1pptenzijn(waarschijnlijk)ecologischnietrelevant.

Ookdeeffectenopdegolfhoogtenzijnbeperkt.Kustwaartsissprake
vaneenuitdempendeffectinordevan5%tot15%vandejaarlijks
gemiddeldegolfhoogte.Deresulterendeafnameinschuifspanning
wordtgrotendeelstenietgedaandooreentoenameinde
stroomsnelheden.
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Indicatorenlcriteria t.o.v autonome Basis Noord Dwars Zuid Groot

ontwikkeling Vi V2 V3 V4 VS

Oppervlak 5 km onlIeviste tone (in kin2) 150 150 150 150 170

Effecten op bodemhluna* klein klein klein klein klein

Effecten op vissen* nihil nihil nihil nihil nihil

Effecten op vogels* klein klein klein klein klein

Effecten op zeejoogdieren klein klein klein klein klein

*) 11 odern launa:

eflecten in hodemdiepteklassen lijn relevant aangezien veranderingen in klassen

met een waterdiepte kleiner dan IS meter zeer beperkt zijn: wat dit hetrelt zijn

er geen aantoonbare verschillen tussen de eilandvarianten: wel van invloed is de

visserijvrije zone welke een ongestoorde ontwikkeling van de bodemfauna

mogelijk maakt: dit effect is hetzelfde in geval van alle ei 1 andvarian ten. maar op

het iii veao van de Noord zee ii iet aan toon haar.
*) Vis6iuna:

effecten hangen vooral samen met de visserijvrije zone en verschillen niet

tussen eilandvamianten: de omvang van dit effect is niet aantoonbaar op de

schaal van de Noordzee ecosysteem.
*)

/eezoogdieren:

effecten op bruinvissen zijn zeker op de schaal van de Noordzee niet

aantoon haar positieve effecten op de zeehondenpopulaties zijn enkel te

verwachten in geval van de vorming van geschikte zandhanken: er ontstaat

misschien aan de luwe zijde een geschikt gebied waar bruinvissen hun jongeren

kunnen werpen en togen.

Prnnimniahnreati Flylund / I1em Ec1ogie en Morfologie
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7catorenlcriteria t.o.v autonome Basis Noord Dwars Zuid Groot

ikkeling Vi V2 V3 V4 VS

Jaarlijks gemiddelde golllioogte (%) 90 90 95 90 85

Slihconcentraties rond eiland (Ç’ ca.200 ca.200 ea.200 ca.200 ca.200

toename)

Al name doorzicht rond eil and ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1

(verandering in in)

Veranderingen N (% toename) 0 0 0 25 25

Veranderingen chlorofyl (f71) J7(%
- 17% -l 74 -l71 - 17%

Areaalvcrlies door aanleg eiland (km2) 64,1 64.1 64,1 64.1 8 1

Areaalverlies als percentage van de 0.44 0.21 0.09 0.42 ((.55

kustzone ()

Verlies bi omassa garnalen (‘rangoii 1 0 5 2 1 (1 1 3

giwi,ç’o (ton)

Verlies als percentage hiomassa (1.39 0.18 0.08 0.37 0.49

garnalen ( NCP)

Areaal mei hodemveranderingen >0.5 198 167 147 133 256

in (kin)

Veranderingen in areaal 10—IS in diepte 1) 1 (1 (1 3

(kin2)

Veranderingen in areaal 15—20 in diepte —13 —6 —1 1(1 — IX

(kin2)

Veranderingen in areaal 20-25 in diepte 14 1 -26 -22 6

(kin2)

Veranderingen in areaal 25—30 in diepte (1 4 31 14 (1

(kin2)
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Deeilandvariantenhebbeninvloedophetzandtransportlangsde
Nederlandsekust.Deeffectenzijngeconcentreerdmetnameinde
nabijeomgevingvanheteiland.Dezeuitenzichinaantoonbareerosie
ensedimentatiegehieden(ziepar.4.6.1Kustieiligheid).

Alsgevolgvaiimorfologischeveranderingenveranderthetareaalin
diepteklassen.Dezeveranderingenbedrageneenafnamevancirca25
km2indeklasse20tot25metertoteentoenamevancirca30km2inde
diepteklasse25tot30meter.BetrokkenophetareaalvandeNoordzee
zijnditkleineveranderingen,teweten<0.5%.Betrokkenophet
ecosysteemrondheteilandzijndezeareaalveranderingenwel
aantoonbaarmetbetrekkingtothetvoorkomenvano.a.garnalenen
anderehodemdieren.Deeffectenvanhetverliesaanhodemareaaldoor
deaanlegisgeschat,maar(nog)nietdedoorwerkingvandeoverige
morfologischeveranderingen.

Losvandeveranderingeninhodemdiepteisersprakevanaanzienlijke
arealenwaarophogingenverdiepingoptreedt.Hetoppervlakmet
bodemveranderingenvanmeerdan0,5mper20jaarisdriemaalgroter
danhetverliesaanareaalalsgevolgvandeaanlegvanheteiland.Het
isopditmomentnietduidelijkwelkematevanbodemverandering
gevolgenheeftvoorhethodemleven.

Erwordttenopzichtevandeautonomeontwikkelingeenverhogingvan
deslihconcentratiemetca.5mg/lberekendindeomgevingvanhet
eiland.

Dereststromentennoordwestenenzuidwestenvanheteilandzullen
respectievelijkafnemenentoenemen.Alsgevolghiervanneemthet
chlorofylgehalteomheteilandaf.Vooreenbesprekingvande
gevolgenvooralgenenprimaireproductiewordtverwezennaar
Noordzeeerosvsteein(par.3.3.1).Dedoorwerkingvandezeeffecten
naarhogeretrofischeniveausvoorvissen.vogelsenzeezoogdierenis
nietbekend.maarvoorlopigwordtaangenomendatdeveranderingen
evenredigdoorwerken.

Hetslihgehaltevandebodemomheteilandzalnietaantoonbaar
wijzigenaangezienomheteilandookdeschuifspanninggroterwordt
methettoenemenvandestroming.Eentoenameinslihconcentraties
resulteertderhalvenietinmeersedimentatievanslib.Erwordenals
gevolghiervangeenaantoonbareeffectenopdebodemfaunaverwacht.
Dewijzingeninhodemdiepteomheteilandhebbenweleen
aantoonbaareffectopdebodemfauna.

Indevisserijvrijezonekandebodemfaunazichongestoord
ontwikkelen.Ditheeftechter,gezienhetgeringeoppervlak,maar
beperktegevolgenvoorvispopulaties(ziepar.3.1.1Vist,i,iui).Het
ontbrekenvandiscardsensnijafvalisbeperktvaninvloedopde
aanwezigheidvanvogelso.a.Zilvermeeuw(ziepar.3.1.2Vogels).
Voorzeezoogdieren(ziepar.3.4.3Zeezoogdieren)wordenenkel
aantoonbareeffectenverwachtalszichzandhankenzoudenvormendie
geschiktzijnvoordevestigingvanzeehonden.Demorfologische
berekeningenlatenopditmomentgeenvoorspellingentoeomtrentde
vormingvanzandbanken(bijv.ineilandvariant‘Groot’).De
verwachtingisdatvormingvangeschiktezandbanken(b.v.aande
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noordoostzijde van het eiland) voor zeehonden zich niet voordoet.Wel
zouden er ligplaatsen op de oever van het eiland kunnen ontstaan of
worden gecreëerd. afhankelijk van het soort harde zeewering (type
stortsteen). die kunnen leiden tot gebruik van het ecosysteem rond het
eiland. Dit is een leemte in kennis.

Ook kan gewezen worden op het ontstaan van een nieuwe ondiepe
kustzone die mogelijk een rol kan spelen als gebied waar bruinvissen
hun jongeren kunnen werpen en zogen.

Samen i’atte,id
De effecten op het ecosysteem rond het eiland bestaan vooral uit het
verlies van areaal. veranderingen in diepteklassen en morfologische
verstoring, hoge slihconcentraties tijdens aanleg. lagere
chlorofylproductie en de doorwerking van een vangstverbod rondom
het eiland op bodemfauna en vissen.Wat betreft veel van deze effecten
is er sprake van aantoonbare verschillen tussen de eilandvarianten. Dit
geldt onder meer voor het verlies aan areaal (het grootst voor
eilandvariant ‘Groot’). en voor het verlies aan hiomassa uitgedrukt in
verlies hiomassa garnalenhestand (voor eilandvariant ‘Basis’. ‘Zuid’ en
‘Groot’). de gecombineerde effecten van veranderingen in diepte
klassen en de effecten van hodemveranderingen (het grootst hij
eilandvariant ‘Groot’).
De effecten op waterkwaliteit en slib rond het eiland zijn minder
onderscheidend tussen de eilandvarianten en dat geldt ook voor het
effect op golfhoogten. Op het niveau van de Noordzee zijn de effecten
op bodemfauna. vissen. vogels en zeezoogdieren minder relevant.

Een leemte in kennis is de invloed van hodemveranderingen op de
bodemfauna. Ook zijn er leeniten in kennis t.a.v. de vorming van
zandhanken onder invloed van golven en de lange termijn ontwikkeling
hij meer extreme omstandigheden.

4
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deprimaireproductieindekustzone.Dezeprimaireproductievormt
eenbelangrijkeschakelindevoedselwebben.

Dedoorvertalingvandeprimaireproductienaardehogeretrofische
niveausvanhodemdieren.vissen.vogelsenzeegzoogdierenkanslechts
zeerglobaalwordenbeschreven.Dekennisvandeinvloedvan
veranderingeninprimaireproductieopderestvanhetsysteemis
namelijkzeerbeperkt.Alsvertrekpuntisindezestudievoorlopig
aangenomendatdeveranderingenindeprimaireproductieevenredig
doorwerkenophogeretrofischeniveaus.

3.3VERAFMILIEUEFFECTEN

3.3.1Noordzeeecosysteem

Proesketenenrelei‘uittefiictoren
DeeffectenophetNoordzeeecosvsteeniwordenbeschrevenaande
handvandecriterialichtklimaat(alsveranderingindoorzichttussen0
en30kmentussen30en70kmvandekust)enprimaireproductie(als
veranderinginconcentratiechlorofylNoord-Hollandsekustenten
noordenvanheteiland)enhundoorvertalingnaarhetecosysteem.

DekustrivierisdezoeteuitstromingvandeRijnenMaasdiealseen
zeervariabelepluimgemiddeldinnoordwaartserichtinglangsdekust
stroomt.Deoverhetgetijgemiddeldestrominginditgebiedwordt
bepaalddoorwindendichtheidsverschillen,dieallebeidoordevariatie
inwindenafvoersterkvariëren.Dehorizontalegradiëntenindichtheid
leidentotcirculatiepatronenwaarbijdeonderstroomnaardekust
gerichtis(reststroom).Dezestromingiszeerbelangrijkvoorhet
transportvanslibenvislarven.

Deveranderingeninalgengroei.alsgevolgvanveranderingenin
hoeveelhedennutriënten,zijncomplexenbestaanvrijwelaltijduiteen
combinatievantoenameenafnamevanverschillendealgensoorten.op
verschillendemomentenenopverschillendeplaatsen.
Vangrootbelangdaarbijzijndeeffectentijdensaanlegennaaanlegop
deverspreidingvanslibomdatditviahetlichtklimaatbepalendisvoor
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Huidigesituatie
Indehuidigesituatieissprakevaneendifferentiatieinlichtconditiesen
primaireproductie.NabijdekListzijndeslihgehaltenhoger.Ookishet
doorzicht,endaarmeeookdegroeivanalgen,kleinerdanverderweg
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van de kust. De aanwezigheid van nutriënten (voornamelijk aangevoerd
door rivieren) is juist vlak hij de kust het grootst. zij het dat de
biologische beschikbaarheid een afnernende gradiënt kent in
noordelijke richting langs de kust als gevolg van opname in algen.

(;(‘;u!ddeId (h Io,ofv!(-nuen tiot!e (oç’/I) (gemiddeld per oime en diepte—ç’ emoiddeld) in

‘cru achti’ m’ciandciini’ in m’rcen taje.

Naam Huidige Autonome Basisvariant Basisvariant VI

situatie situatie Vi ti,jdens aanleg bij
iOOç slibverlies

abs. ugIl abs. ugJl abs. ugJl abs. ug/l d

Rest t’.ondyee (1.93 0.90 ((.90 0.) t 0.89 — 1.1

leeuwse wateren 3.94 3.41 3.38 -0.9 3.33 -2.3

kust /uid Holland 4.53 4.3)) 4.32 ((.5 3.91 -9.1

Kust Noord Holland 4.48 4.16 4.18 ((.5 2.73 -34.4

ten noiiideii VOfl 3.81 3.51 3.55 1.1 3.2(1 -8.8

Waddeneil anden

( )ost l:rieshind 4.70 4.3(1 4.3! 0.2 2.71 -37.))

tussen eiland en kust 3.63 5.79 5.83 0.7 4.38 -24.4

Waddenzee 9,69 8,28 8,41 1,6 7.17 -13,4

Autonome o,itnikkelin,ça
De aanleg van de Maasvlakte II leidt tot een reductie van het
zandtransport tussen Scheveningen en Hoek van Holland met 50%. De
effecten op het golfklimaat als gevolg van afscherming voor de kust van
Deifland zijn beperkt.

Door de aanleg van de Maasvlakte II zal de kustri vier zich verbreden.
waardoor het slihgehalte zeewaarts zal toenemen en in de kuststrook zal
afnemen. Zo wordt een reductie van 25% tot 50% in zwevende
stofconcentraties verwacht in een 10km brede strook langs de kust
tussen Maasvlakte en Egmond. In hetzelfde gebied neemt het doorzicht
toe met maximaal 1 meter gedurende het gehele jaar. Daarnaast heeft
de reductie in de aanvoer van nutriënten (10% iiiiiider N en 20%
minder P) door de grote rivieren aantoonbare effecten op de
verspreiding van stoffen. en via de groei van algen op het lichtklimaat
en derhalve op de primaire productie. Het gehalte aan nutriënten (N) en
met name fosfaten (P) neemt af als gevolg van milieumaatregelen.

De kustgerichte reststroming over de bodem wijzigt langs de Hollandse
kust van 1.46 km per dag (in de huidige situatie) naar 1 .3 1 km per dag.

De haggerwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de
Maasvlakte 11 zijn in de autonome ontwikkeling niet meegenomen.

Als gevolg van de afname in gehalte van zwevende stof. verbetert het
doorzicht en nemen ten noorden van de Maasvlakte de concentraties
aan chlorofyl toe in de kuststrook. terwijl deze gehalten verder uit de
kust (tussen de 10 en 30 km) afnemen. Het ruimtelijke patroon van de
primaire productie verandert daarmee. Netto is er sprake van een
afname van primaire productie die aantoonbaar is (>10%) in de
Zeeuwse wateren en de Waddenzee. terwijl in de kuststrook (tussen de
toekomstige ligging van het eiland en de kust) een toename van 60%
wordt verwacht.
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TenzuidenvandeNieuweWaterwegwordtdevoorjaarshloeivan

diatomeen1maandeerderverwacht,waarbijdebloeivandeflagellaat
Pl,aeoevstis(inaprilenmei)endinoflagellaten(najaar)zullen
afnemen.AandekustvanZuid-Hollandverandertwatbetreft
diatomeeënweinig,Phaeoevsriszaltussenmei—juliregelmatigebloeien
enerwordtenigetoenameindtnoflagellare,iverwacht.Aandekustvan
Noord-Hollandneemtdebloeivandiatomeeën(invoorjaar)en
Pliaeocvstis(mei),flagellaten(september)ietstoe.Ookworden
verschuivingenverwachtindeDuitsebocht.

Erwordtuitgegaanvandeaanlegvaneengrootschaligwindmolenpark
van10km2voordekusttussenEgmondenCastricum,datgesloten
wordtvoorallescheepvaartenvisserij.Deeffectenvaneen
windmolenparkopbodemfauna.vissen.vogelsenzeezoogdieren
beperkenzichtotditgebied.

Deautonomeontwikkelinginvogelsenzeezoogdierenisvooral
aflmnkelijkvanhetaldannietdoorkunnenzettenvantrends,de
effectenvandeMaasvlakteIIenvaneengewijzigdbeheervande
I—laringvlietsluizen(kiervariant).Demeestezeezoogdierennementoe
inaantalenveelvogelsoortennemenaf,vooralalsgevolgvan
verminderingvandevisserijinspanning(25%)(zieookpar.3.4.2
Vogels’enpar.3.4.3Zeecoogdieren).

Deeffectenvandeautonomeontwikkelingdoenzichgrotendeelsvoor
indatdeelvandeNoordzeewaarookdeeffectenvande
eilandvariantenzichdoengelden.1-letkwalitatieveeffectvande
autonomeontwikkeling(verbredingkListrivier)isbekend.

Onzekerhedenindekwantitatieveet’fectvoorspellingenhetruimtelijke
entemporelepatroonindeautonomeontwikkelingen,leidttot
onzekerhedenhijhetaangevenvandezelfstandigeeffectenvande
eilandvarianten.

ffri’tentijdensaanleg
Dezandwinningenookdeaanlegvanheteilandvormeneen
aanzienlijkeslihhronalsgevolgvanhetvrijkomenvanslibhijde
haggerwerkzaamheden.

Uitgaandevaneengemiddeldslibgehaltevandezeebodemenhet
vrijkomenvan10%vanditslibtijdenshaggerwerk-zaamheden.laten
deberekeningenweinigeffectenzien.Openigeafstandvandewinning
enheteilandinaanlegtredengeenaantoonbareverschillenop.
Desituatieisandershijeenslibverliesvan100%vanhetopgehaggerde
slib.Inditgevaliservolgenshetmodelsprakevaneengrote
sedimentpluimtotaandekustvanDenemarkenmethogegehaltenaan
slib.Dezepluimheeftzeergrotegevolgenvoorhetlichiklimaatende
primaireproductie.Dealgengroeivoordekust.indepluim,neemtaf,
alsgevolgwaarvanmeernutriënteninhetnoordelijkedeelvande
Noordzeebeschikbaar(o.a.inOost-Friesland)komen.waareengrotere
bloeivanPliaeot’vsti,s’wordtverwacht.Dehaggerwerkzaamheden
brengenzoveelslibinhetwaterdatdehiotnassaen
soortensamenstellingvanhetfytoplankton,debasisvande
voedselketeninzee,voordeNoord-HollandseenOost-Friese
(Duitsland)kustenindeWaddenzeewordenzeeraantoonbaar
beïnvloed.
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Het groeiseizoen wordt met circa een maand verkort, als gevolg van
licht limitatie. Hierdoor wordt het ontstaan van de piek in voorjaars
plankton vertraagd.

De aanzienlijke effecten tijdens de aanlegfase van het eiland op het
fytoplankton werken door op het zoöplankton. De verschuivingen in
plaats en tijd van liet fytoplankton veroorzaken een verlaging van de
Cnpepoden-ontwikkeling langs de Hollandse kust en een mogelijke
toename in noordelijke richting en verder uit de kust.

De bovengeschetste effecten zijn sterk afhankelijk van de aanname met
betrekking tot het percentage slib dat vrijkomt tijdens de
haggerwerkzaamheden.
De effecten van zandwinning en aanleg van de Maasvlakte II en een
mogelijk daarop aansluitende zandwinning en aanleg van het vliegveld
eiland in zee zullen de hiomassa fytoplankton over een lange periode
sterk kunnen beïnvloeden.

Deze langdurige effecten kunnen doorwerken naar hogere trofische
niveaus (ie tabel). De kennis van deze zeer complexe
effectdoorwerkiiig is beperkt. De onzekerheden zijn groot. maar de
doorwerking is mogelijk zeer relevant. Aangenomen wordt dat de
doorwerking evenredig is.

Effrete,i na (lailleg

De aanleg van een eiland en een zandwinput hebben ook blijvende
effecten na aanleg door hun blijvende iiivloed op de kustrivier. De
kustrivier wordt als gevolg van een eiland gesplitst en breder.

Prgrnrnnehnreuti Ilyhind / Iiiemn EcoInie en N1rf4ogie

Mogelijk dat de jaren aanhoudende haggerpluim ook leidt tot
plaatselijke slihaanrijking met langdurige effecten op o.a. de
bodemfauna.

Over het algemeen kan worden gesteld dat de effecten van de
eilandvarianten qua aard en omvang lijken op die in de autonome
ontwikkeling als gevolg van de aanleg van de Maasvlakte II. Dit
bemoeilijkt. vooral gezien de onzekerheden waarbinnen gewerkt wordt.
het aangeven van duidelijke aantoonbare en onderscheidende effecten
‘voor de eiland-varianten.

Op grond van de eerste indicatie ve berekeningen kan de iietto
sedimentatie in de zandwinput 0.5 tot 2.3 miljoen tonljr bedragen ofwel
een suhstantieel deel van het berekende jaarlijkse slihtransport in de
kustzone (groot circa 6 miljoen ton/jr).

Deze slihvang kan gevolgen hebben voor primaire productie (toename)
en lichiklimaat (meer doorzicht) in de kustzone. Dit effect is overigens
vergelijkbaar voor alle eilandvarianten. Ten noorden van de zandwinput
zijn met het huidige simulatiemodel geen aantoonbare veranderingen in
lichtklimaat berekend. NB het effect van de zandwinput als slihvang is
niet in het bovengenoemde simulatiemodel meegenomen daar het
gebaseerd is op expert opinion.

Tussen eiland en vastelandkust. en in de Nederlandse Waddenzee. is
een lichte verhoging van de productie t.o.v autonome ontwikkeling
berekend. in de rest van het NCP en de Duitse Bocht zijn de effecten
verwaarlooshaar klein (in termen van totale jaarlijkse productie).

anilaii 2002. çieFindie[
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Noordzeeecosvsteelnnaaanlee

Indicator/Criteriat.o.v.BasisNoordDwarsZuidGroot

autonomeontwikkeIinVIV273V4V5

Veranderingsliheoncentratie10—21)10—2))0—21)—(5—10)10—20

langsdeVooidelta1mg/I)

Veranderingdoor,iehtstrook0.2(1,20,20.2fl.2

0—30kin(inin)

Veranderingdoortichtstrook—0,2—0.2—0.2—0.2—0,2

3)1-7(1kin(inin)

Veranderingkustgerichte

stromingreststroomoerde—((.35/—((.45—0.25—(1.57—(1.47

bodem(krnldag)-0.44

I0ïectenophodeinlaunNihilnihilnihilnihilnihil

1Oïectenopvissenroot’!groot’!groot’?groot’!groot’?

1llectenopvigelsgroot!groot’!groot’?cr001’!groot’?

1liectenop,ee,oocdmemengroot’!groot?groot’!groot’!cr001’?

hoogtevanZeelandtotinDuitsewaterenendeWaddenzee.Daarbijzal
hetrisicovaneenverminderdekwaliteitvanhetzwemwaterlangsde

Nederlandsekust.doordezegroterePliaeoc’vstisbloeien,kunnen

toenemen.Degrootsteveranderingenzijnteverwachtentussenhet
eilandendekustenindeDuitseBocht,hijeilandvariantGmot’,de
kleinstevoorheteilandverstvandekust(eilandvariant‘Dwars’).

Jaargemiddeldzaldealgenproductietijdensdeaanlegwelaantoonbaar
afnemen,nadeaanlegniet.Dekansopoptredenvanbloeienvangiftige
algenwordtnietnul,maarwelgeringgeacht.

Variant‘Basis’en‘Noord’kunnenleidentoteengroterebloeivan

Pliaeoe>’stismetalsgevolgmeerschuimvorming(ziepar.3.6.3
Recreatie).Ingevalvaneilandvariant‘Dwars’wordteensterke
toenamevandevooijaarhloeivanPhaeocvstisverwachtenookzalde
herfsthloeivandiatomeeënenanderetiagellatenzeewaartsvanhet

eilandsterktoenemen.EilandvariantZuid’laateentoenamezienvan
voorjaarshloeivanverschillendealgensoortenmeteenmogelijke
negatieveinterferentiemetdemosselvisserijinhetDeltagebied.Voor
clekustvanNoord-HollandneemtdevoorjaarshloeivanPhaeocvstisen
dialomeeëntoe.Variant‘Groot’leidteveneenstotsterkerebloeivan
Phaeocvstis.maardezeneemtzeewaartsvanheteilandaf.

Eenvolledigemodelleringvandefyto-enzoöplanktoninteractiesis
nietuitgevoerd,waardoordeanalyseinditstadiumvooralkwalitatief
is.Eilandvariant‘Basis’enWoord’leidenvermoedelijktoteen
verlengingvanhetgroeiseizoenvancopepodenoffshorevanheteiland
enlangsdeNoord-Hollandsekust.Deeffectenvanvariant‘Groot’zijn

Prgralllne0)ure’atIFlyiand/‘I’IieiiiuEcoi.gieenMort6logie
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*Dee>’li’crelmopbode,,ifamoiazijn‘roter0/3spi’akeISYOueen,slibaaiii’ijko,’alsgevol,m,’

vaneenjarenlang/10gele,Vlib(0ll(elliIatle.

*Doorvertalmgto,!i’era,iclerm’enIn(hlol’otvl11(101m(îeli0/)liogeretrotisuhe

IIIm’eausm’anbodenidieren,vissen,vogelsenzoogdierenivordeimem’enredig

i’eronde,’steld.Dee#ecte,m0/)vispiïdmunekunneîiinpotentiegiïotzijnmetmogelijk

ookgroteeftecren1001l’i3eremnlevogelsenzeezoogdieren.

Vanmaandtotmaand,enperdeelgebied,zijnervoorheteilandzelf
echterweldegelijkaantoonbareeffectenintermenvanverschuivingen
inhoeveelheden,locatieswaarbloeienoptredenentimingvande
bloeien.Deeffectenwerkenbijalleanderevariantendoorvande
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iets groter en betreffen vooral een stiniulatie van copepoden in de
offshore zone. De grootste effecten treden op als gevolg van variant
‘Zuid. De verhoging van met name de diatomeeëngroei. met
uitzondering van de kustzone hij het eiland. zal tot een stimulatie van
de copepoden-ontwikkeling leiden. wat gunstig is voor kleine
pelagische vissen

Samenvatting

De effecten tijdens aanleg kunnen. afhankelijk van het slihverlies.
gering of uitermate aantoonbaar zijn met mogelijk zeer grote gevolgen
voor de gehele kustzone tot aan de Duitse Bocht. De effecten zijn het
grootst in variant ‘Groot’ die vanwege haar omvang de grootste
zandwinhehoefte heeft. Voorspellingen zijn echter zeer onzeker omdat
het hepalende slihverlies hij zaiidwinning maar hij benadering kan
worden ingeschat. Voorts is de inodellering van het slihtransport nog
onvolledig omdat golfgedreven transport. vooral relevant in de
kustzone. niet is geïncorporeerd in de modellen. Ook is tot dusver maar
met éen slihfractie gerekend. Berekeningen met meerdere slihfractie
zijn nodig om voornoenide effecten goed te kunnen inschatten.

Na aanleg is sprake van blijvende effecten die zich vooral uiten in
verschillen in de verspreiding van slib met doorwerking naar
algengroei. Dit kan leiden tot een toename in algengroei voor de kust
met in enkele varianten meer schuimvorming op het strand tot gevolg
(zie par.3.5.3 Recreatie).

Grote leemten in kennis zijn de effecten van de autonome ontwikkeling
(zijn mede bepalend voor de zekerheid omtrent effecten van

eilandvarianten). het slihverlies (hij winning en aanleg) en slihgehalte
(aii de zeebodem). de condities onder welke slibsedimentatie in de put

optreed. en meerdere interacties tussen slib en algengroei (invloed slib
op sedimentatiesnelheden. op groei van mixotrofe en mogelijk toxische
algen. op remming van predatoren en virussen van algen) alsmede de
condities waaronder verschillende taxononiische groepen fytoplankton.
zoals Phaeocvstis, tot ontwikkeling komen.

Effecten op vogels en zeezoogdieren werken via de voedselketen en
zijn onduidelijk omdat ook de effecten op bodemfauna. copepoden en
vispopulaties moeilijk aan te duiden zijn (zie ook par. 3.4.2 Vogels en
par. 3.4.3 Zeezoogdieren).

3.3.2 Ecosysteem Waddenzee

Procesketen en relet ‘ante /a( toren

De effecten op het Waddensysteem worden beschreven aan de hand van
slib en hodemdieren. effecteii op vogels en het areaal aan kwelders.
Doorslaggevend voor deze effecten is de uitwisseling van stoffen tussen
Noordzee en Waddenzee. De mate van uitwisseling is onzeker. Deze
uitwisseling wordt aangegeven als een flux voor zand. slib. nutriënten
en fytoplankton. Het slihgehalte heeft zijn weerslag op de primaire
productie van fytoplankton en ook op de bodemfauna. De aanwezigheid
van bodemfauna bepaalt in grote mate de diversiteit.

Pri.graInITlahtIreiIIT I1hincl / ‘Ilietjia IcIogie cii Mot-fologie 8 riniian 2(8)2. definbief
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Huidigesituatie
HetberekendegehaltevanzwevendestofindeWaddenzeeisorde10-

20mg/l.Eriseenhistorischtekortaankwelders,doordatvele

voormaligekweldersingepolderdzijnendehuidigekustlijnveelalte

steilisvoorkweldergroei.Debestaanderestenkunnenalsde

hydrodynamischeomstandighedendattoelatengroeien.

IndeWestelijkeWaddenzeeliggenbelangrijkeopgroeigebiedenvoor

mosselen.deconimercilemosselpercelen.Degroeivandemosselenis

sterkgecorreleerdaanvoedselkwaliteitendehoeveelheidslibinhet

water.VoortsisdeWaddenzeevanbelangvoorwadvogelswaarvande
dichthedensamenhangenmetondermeerhetvoedselaanbodvaiide

bodemfaunaenhetslihgehaltevandebodem.

Aiitoiwmeoutn’ikkeluig

Indeautonomeontwikkelingneemtdeaanvoervanslibennutriënten

naardeWaddenzeeafalsgevolgvaneenverminderdetoevoervanuit

degroterivieren.Heteffectleidttoteenafnamevanhetzwevende

stofgehaltetot2,5-10mg.Hetchlorofyl-gehalteisongeveer8,4ug/l.

Demogelijkeinvloedophogeretrofischeniveausvanbodemfauna,

vissen,enzeezoogdierenenvogelsisnietbekend.Veranderingeninde

hoeveelhedenslibdiedagelijksdeWaddenzeein-enuitstromen,
hebbenweinigeffectopkwelderontwikkeling.

Indicatoren/criteriat.o.v.autonomeBasisNoordDwarsZuidGroot

ontwikkeIinViV2V3V4V5

S/ibjlu.v:(alsveranderingindecumulat—ca1(((1———15(1

ieve_slihflux__1_((km—raai_Calantsooc_als_(/(

Ni,nièuenbu1oiisWadden,.ee(alsneemtneemtneemtneemtneemt

veranderiniavrachtnaarWaddeniee(toetoetoetoetoe

ZIr(’rend‘rot‘ho/r(’‘addentee(mdl)neemttoeneemttoeneemttoeneemttoeneemttoe

V)’ronderin’(‘hloijvl-agehaltel3(4<—134<—13(4<—134<—l3%

Waddeniee_(‘1_t.o.v_autonome_situatie)*

VcicuuIerin4inkmmeldeiaieaalt)(1()(1

1Va1Ie,m:ee

Vc,auulerinç’inrlichrlonle,,boile,orlieienalnamealnamealnamealnamealname

V’adden:ee

l1iïiiideringinaantallenivadi’ogelsafnamealnamealnamealnamealname

Waddenzeealb.v.d.alll.v.d.aIll.v.d.afh.v.d.aIli.v.d.

Soortsoortsoortsoortsoort

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*NotaBene:Il)4etenfijningeschatopvariantGroot’0

Effreteiitijdensaanleg
Eengrootverliesvanslih(l00%=worstcasescenario)tijdensde
winningenaanlegleidttotgroteeffectenophetecosysteemvande
Waddenzee.Erwordtinditgevalaanzienlijkmeerslibaangevoerd,

ongeveereenverdubbelingtenopzichtevandeautonomeontwikkeling,

anuan2002,dcIini1if
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met een mogelijke toename van 25 rng/l aan zwevend stof met
aanzienlijke gevolgen voor lichtklirnaat (afname Secchi-diepte met 0.2
rn). sedimentatie en primaire productie.

Ecosvstee,o na aanleç’

Indicatoren/criteria t.o.v. Basis Noord Dwars Zuid Groot

autonome ontwikkeling Vi V2 V3 V4 V5

Slilflnx: (als verandering in de -27 -23 -15 -4 23

cumulatieve slihflux raai

Calantsoog in percentage)

Zandthix (als verandedng ten nihil nihil nihil nihil nihil

opzichte van de autome

ontwikkeling)

Notr,ëntenbalans Waddenzee nihil iii hil nihil nihil nihil

(als veranded ii g vrach t naar

Waddenzee)

Zo’ei’end sta/gehalte —(2.5 —10) —(2,5 —10) —(2.5 —10) —(2.5 —10) —(2.5 —10)

Waddenzee (mg/l)

Verand’ring Clilom/vl—a ca.2% ca.2% ca2Ç ca.2/e ca.2Y

gehalte Waddenzee ((4 t.o.v

autonome situatie)

Veivndennç’ (lichtheden kleine kleine kleine kleine kleine

bode,odieren Waddenzee toename toename toename toename toename

Verandering aantallen gering gering gering gering gering

o’adi’agels Waddenzee alli. v.d afli. v.d afli. v.d alli. ‘.d alli. v.d

soort soort soort soort soort

Verandering in kwelderareaal 0 0 0 0 0

De bovengenoemde tijdelijke, veel grotere aanvoer van slib heeft
negatieve effecten op de groei en kwaliteit van mosselen in de
Waddenzee (zie ook par. 3.4.1 Vistiuna en par. 3.5.2 Visserij) en
waarschijnlijk ook op de voedselvoorziening van andere filterfeeders in
de bodemfauna. Deze effecten zijn relatief het grootst ingeval van
variant ‘Groot’. Veranderingen in kwelderareaal tijdens aanleg zijn
waarschijnlijk niet aantoonbaar.

Voornoemde effecten zijn veel kleiner tot niet aantoonbaar ingeval
wordt uitgegaan van een slihverlies van 10% tijdens baggeren. De
aanname met betrekking tot het slibverlies is dus uitermate kritisch
voor de Waddenzee.

‘ttect 11(1 (1(111/eg

Er is een afname berekend van 8 tot 27% in de curnulatieve slibflux in

de raai Calantsoog welke als maat voor verandering in de slihflux naar
de Waddenzee wordt gezien. De ecologische doorwerking kan echter
niet rechtstreeks van veranderingen in slihflux worden afgeleid. Een
betere indicatie voor vei-anderingen in voedselaanbod vormt het
chlorofyl-gehalte. Het chlorofylgehalte verandert maar weinig. De
effecten op de Waddenzee van de verschillende varianten zijn niet sterk
verschillend. Bovendien zijn deze effecten nauwelijks te onderscheiden
van die van de autonome ontwikkeling.

Veranderingen in het kwelderareaal zijn niet aantoonbaar. Echter:
verminderde slihaanvoer in de jaren na de zandwinning. ten opzichte
an autonome situatie. kan in combinatie met andere veranderingen

8 januari 2002. definilief
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0
(zoalseenversneldezeespiegelstijging)mogelijkweltotongewenstenemenzowelhijeentoenamealshijeenafnamevanslihgehaltesinde

o effectenleiden.bodemaf.

0 AandehandvanindeafgelopenjarenindewestelijkeWaddenzeeOpbasisvanvoorspellingentenaanzienvancommerciëleschelpdieren
verzameldeinformatieoverderelatiestussenbodemkarakteristiekenmag,navoltooiingvandehaggerwerkzaamhedentenbehoevevande0 (korreigroottevanhetsediment,slihgehaltes,hoogteligging),bouwvaneeneilandinzee,voordemeestehodemfaunasoorreninde
bodemfaunaendichthedenwadvogelstijdenslaagwater,zijndewestelijkeWaddenzeeweinigeffectwordenverwachtvande0
effectenvanveranderdesamenstellingvanhetsedimentopvoorspeldeverlaagdefytoplanktonconcentraties,incombinatiemetde
hodemdierenenvogelaantallendoorgerekend.Dezeevaluatielaatzienverlaagdeslihconcentraties.Onduidelijkisechternoginhoeverreeen
datverhoogdedanwelverlaagdeslihgehaltesindebodemeffectenopverminderdeslibtoevoerindeWaddenzeezalleidentoteenpermanente
debodemfaunahebbendiesterkvansoorttotsoortverschillen.Bijverlagingvanhetslibgehalueindebodem.Deeffectenvande
vrijwelalleonderzochtekwantitatiefbelangrijkesoortenhodemdierenvoorspeldesterkverhoogdeslihconcentratiesinhetwaterdatde

o zal,invergelijkingtotdehuidigesituatie.eentoenamevanslibgehaltesWaddenzeebinnenkomttijdensdeaanlegvaneeneilandinzeezijn
indebodemleidentoteenverlagingvandeaanwezigedichtheden.vooralsnogmoeilijktekwantificeren.Onduidelijkisnamelijkofenop0 Zeeduizendpoten,wadpieren,strandgaper,nonnetjesenwapenwormenwelkewijzeenopwelketermijndeverhoogdeslihconcentratiesinhet
lateneensterkeafnamezien.AlleenkokkelszullentalrijkerwordenhijwaterdeslihconcentratiesindebodemvandewestelijkeWaddenzee0
hogereslihgehaltes.Verlagingvanslihgehaltesindebodemzalzullendoenveranderen.Welisteverwachtendatgrotehoeveelheden
verhoogdedichthedenopleverenhijdraadwormen(Heteroniastus/slibinhetwaterzullenleidentoteenverminderdegroei(productie)van0
Capite/la),wadpieren,strandgapersenwapenwormen.hodemdierenendatmetnamefilterfeederseenrelatiefsterkeafname
Schelpkokerwormenenkokkelszullensterkafnemenbijverlaagdezullenlatenzien.
slihgehaltesindebodem.

Saineni’attiiiç’

VeranderingenvandeslihgehalteshebbeneffectendiepervogelsoortDebelangrijksteeffectentredenoptijdensdeaanleghijde
o sterkverschillen.Voorkanoetstrandloperenrossegruttozaleensterkeveronderstellingdatveelslibwordtgemorst.Deprimaireproductiezal

toenamevanhetslihgehalteindewadhodemeenafnamevandeafnemen.0 aanwezigeaantallenopleveren,Eenafnamevanhetslibgehaltekanin
beidegevallenleidentoteensterketoename.BontbekplevierenbonteNaaanlegzijndeeffecteninverhoudingtotdievandeautonome0
strandlopervertonenhettegenovergesteldebeeld.Tureluurenwulpontwikkelingkleinerenmogelijknietaantoonbaar.Metandere
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woorden de effecten van de eilandvarianten op de Waddenzee zijn
moeilijk te duiden vanwege de al aanzienlijke en vergelijkbare effecten
van de autonome ontwikkeling.

Leemten in kennis betreffen vooral de uitgangspunten met betrekking
tot het slihtransport (zie ook par. 3.3.1 Noordzee ecosvsteenl). het
hodemslihgehalte in de Waddenzee als gevolg van een eventuele
toename van suspensieconcentraties. de uitwisseling tussen Noordzee
en Waddenzee (t.a.v. slib. nutriënten). de doorwerking van verlaagde
productiviteit en soortverschuivingen (met name in de aanlegfase hij
100% slihverlies) en ten aanzien van de effecten van de autonome
ontwikkeling (betere inschatting hiervan geeft ook meer zekerheid
omtrent effecten van varianten).

3.3.3 Strand en Duin

Pro ‘esketen en andere relaties
De effecten voor strand en duin worden beschreven aan de hand van de
criteria grondwaterspiegel en vegetatie. Van groot belang zijn de
hoeveelheden salt spray die op het strand en duin terecht komen en
veranderingen in de kustmorfologie.

De salt spray is via twee mechanisnien belangrijk voor natuurwaarden
in de duinen:

1. Salt spray reductie kan leiden tot een achteruitgang van de typische
zoutminnende zeereepplanten en open duinecosystenien met de
daarin thuishorende soorten.

Pri,rimniiihi,reaii Flyhind / Iiienr.i EcnIoie en \IrfoIoge

MÂ-RI 200102(7

2. Salt spray reductie vermindert de belemmering van de ontwikkeling
van struiken en bomen. waardoor open duinecosystemen afnemen
ten gunste van struwelen en bossen. waardoor planten en diersoorten
afnemen of verdwijnen.

De aangroei of afslag van de kust heeft invloed op de mate en plaats
van verdroging of vernatting van duinvalleien door veranderingen in de
grootte van de zoetwaterbel.
In onderstaande effectketen zijn de relaties weergegeven.

De vastelandsduinen van Holland zijn grotendeels natuurgebieden met
een hoge diversiteit. Zij zijn onderdeel van de ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en vallen onder de Europese Hahitatrichtlijn.
Hierbij heeft het open duinlandschap een hogere natuurhehoudwaarde
dan de struwelen en de bossen. Verdroging en stikstofdepositie
versnellen de natuurlijke successie van kaal zand pioniers - en
mosvegetaties via graslanden naar struweel en bos. terwijl salt spray.
zandverstuiving en vegetatieheheer deze juist remmen of terugzetten.

8 anuali 2(8)2. definilief
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veroorzaakt.Deveranderingeninplantengemeenschappenzijnin
enkelegevallenzeeraantoonbaarenvallenmeestalbinnende
onnauwkeurigheidvandemethodiek.

Tabel3.4a,Sriandenduinecologienaaanleg:,nortolo’ischeveranderingen

,r,andlreedrelan‘sdeHolloniln’ISI,,t

0

Aiitoiioinea,,tn’,kkelni’
Omdatergeenveranderinginhetgolfklimaatwordenverwacht,
wordenerindeautonomeontwikkelinggeenverschillenverwachtten
opzichtevandehuidigesituatie.

Efl’etentijdensaanleg
Deeffectenbeginnentijdensdeaanlegvanheteilandoptetredenen
zijnmaximaalnagereedkomenvanheteiland.Detijdelijkeeffecten
wordennietapartbehandeld

Effrttencariantennaaanleg
Indeluwtevanheteilandneemtdegolfhoogteaf,doorde
afschermendewerkingvanheteiland.Heteffectzallangseengroot
gedeeltevandekustvanhetonderzoeksgebiedplaatsvindenomdat
rekeninggehoudenmoetwordenmetverschillendewindrichtingen.Het
grootsteeffectisteverwachtenindeluwtevanheteiland.Doorde
verminderdezoutopwekkingen-transportneemtdehoeveelheid
saltspraydepositieophetlandaf.

Deverwachteafnamevandesaltspraybetekenteenachteruitgangvan
denatuurbehoudwaarde.Dehoogstenatuurwaardewordtbereiktinhet
openduinlandschap;lagerenatuurwaardenwordengevondenin
duinbosseninderichtingvanhetachterland.

Dooi-dezeveranderingenindevegetatie(structuur)zalookdefauna
wezenlijkveranderen.Uitdestatistischeanalyseblijktdatdeafname
vandesaltsprayeenaantoonbareafnameinnatuurhehoudwaarde
veroorzaakt,waarbijeilandvariantGraot’degrootsteafname

Sjanuan2002,dellnÎLcl
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Indicatorenlcriteriat.o.v.autonomebasisnoorddwarszuidgroot

ontwikkelingViV2V3V4VS

Aanrueikus[(inrnIn.vaulonoum)—i—6()rn+1()rn÷25rn÷3()m+8()in

nvlocdsgehiedatslandanDen70-YUkrn6(-7flkm70-YOm70—9(1km70-90km

Helder

Tabel3.4bStrandenduinecologienaaanleg:1nvcentueleveranderingeninsalrsnay

de’fln3ine_laiiç’.deHaliniulseI.,r

Indicatorenlcriteriat.o.v.autonomebasisiioorddwarszuidgroot

ontwikkeling*ViV2V3V4VS

Zwaiieiiwater(1.2(1.2—1.00.50.2

SclioorlseDuinen0.0-1.5-1.5Do
NoordhollandsDuinreservaat-1.4-9.6-4.10.0-2.7

Duin&Kruidberg-7.8-21.6-9.8-3.9-9.8

AmsterdamseWaterleidingduinen-17.9-17.9-10.7-8.9-26.8

Meijendel-11.8-2.0-5.9-5.9-15.7

*roenaine.valî.’pravdeposine+:afnamesalr3pravdeposirie=—

Bijdevergelijkingvandeeilandvariantenonderlingenperduingebied
wordengeenaantoonbareverschillengevonden;devariatiesblijven

Prs,graiiuiuabureuijIlyland/IiieiiiaI1.siuunMorfoluie
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binnen de standaard deviatie. Ook in de tijd worden geen verschillen
\iervaclit

In het luwtegehied tussen het eiland en de kust treedt lokaal
sedimentatie op. De natuurlijke variahiliteit in strandhreedte is circa
20m. Bij alle eilandvarianten wordt lokaal een grotere. dus aantoonbare
aangroei dan 20m verwacht. Deze aangroei levert mogelijkheden op
voor natuurontwikkeling op het strand en de zeereep. De verbreding
van de kust heeft ook invloed op het achterliggende duinlandschap
dooi-dat de invloed van cle zee afneemt en de grondwaterspiegel gering
opbolt.

Deze aangroei geeft mogelijkheden voor natuurontwikkeling op het
strand en de zeereep. De kustaangroei leidt plaatselijk tot een geringe
opholling van het grondwater onder de duinen.

Samen. i’atte,id

Er zijn mogelijkheden voor natuurontwikkeling door het eiland in zee
op het strand en de zeereep. omdat lokaal de kust aangroeit. Door de
afname van de saltspray depositie neemt de natuurhehoudwaarde van
de duiiien aantoonbaar af hij alle eilandvarianten. De grootte van de
afname is onzeker. maar is naar verwachting relevant. Ook is het effect
van de saltspray t.o.v. andere. identiek lopende gradiënten onzeker.

3.4 EFFECTEN OP ECOLOGISCHE DOELGROEPEN

3.4.1 Visfauna

Procesketen en andere relaties
Een eiland in zee heeft voor de visfauna vooral gevolgen voor het
larventransport naar de kindei-kamers. een mogelijk verschil in timing
tussen de voortplanting en opgroei van larven in relatie tot
fytoplanktonhloei in het voorjaar. de grootte vaii het areaal waar
vislarven kunnen opgroeien en het voedselaanbod voor jonge en
volwassen vissen. In onderstaande procesketeii is aangegeven hoe de
effectrelaties liggen.

FrogrHnTntIburefluI Ii viund / iiieina I(oIei.’ie cii l’iorfiiIogie
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Huidigesituatieindeoppervlaktevaneenhahitattypetoteenevenredigeverandering
DegemeenschapaanhodemhewonendevissenindeNederlandsezalleidenindevisgemeenschap.Tenopzichtevandehuidigesituatie
kustzonewordtgedomineerddoorenkeletalrijkesoortendieneemtindeautonomeontwikkelingdegemiddeldesterktevanhet
kenmerkendzijnvoorgebiedenmeteenbodemvanzachtsediment;kustgerichttransportvanbodemwateropde12-mijlslijnmet14%af
schar.scholengrondels.Soortendiekenmerkendzijnvoorhardtot1.31km/dag.Detijdsduurdieeenpassiefdeeltjeheeftvoorhet0 suhstraatwordenslechtsinkleineaantallenwaargenomen;harders,doorkruisenvande12-mijiszoneneemttoevan15.2naar17.7dagen.
zeebaars,zeedonderpadenhotervis.DesamenstellingvandeDezeverminderinginhetkustgerichttransportkantoteenevenredige0
visgemeenschapverandertmettoenemendediepte.Deondiepezoneverminderingindetoevoervanvislarvennaardeondiepe
wordtvoornamelijkbevolktdoordejeugdstadia,terwijldegroterekinderkamergehiedenindekustzoneenindeWaddenzeeleiden.Voor0
vissenveelalinwatdieperwaterwordenaangetroffen.Indezomerschol.tong.hotenscharisdittransportcruciaalenzalditnegatieve
wordtdemaximalehiomassaaanhodemviswaargenomenop20mgevolgenhebben.Dezeinschattinghoudtgeenrekeningmetde0
diepte.Indeherfsttrekkendevissennaarwatdieperwater.Inhetmogelijkheidvanselectiefgetijdentransportdielarvengebruikenom
voorjaariseromgekeerdetrekwaarbijeendeelvandevissenweernaarzichsnellerdanpassievedeeltjesrichtingdekustteverplaatsen.
ondiepwatertrekken.Waarschijnlijkzalhetaantaltrekvissen,zoalsfintenzalmachtigen.

o lichttoenemendoorhetgedeeltelijkherstelvandezout/zoetovergang
OverhetvoorkomenvanpelagischevissenisslechtskwalitatieveindeHaringvliet.Degeleidelijkeverhogingvanhet0 informatiebeschikbaar.Inhetstudiegebiedwordtdooreengrootaantalzeewatertemperatuuralsgevolgvandeopwarmingvandeaardezal
vissengepaaid.Deeierenenlarvenvanvissendieeenpelagischei-waarschijnlijkeentoenamevanzuidelijke(warmwater)soortenals0
en/oflarvenstadiumkennen.zwevenvrijinhetwaterenwordennietdemulenrodepooneneenafnamevannoordelijke(koudwater)soorten
zeestroomgetransporteerd.Alleendestekelrog,zandspieringenpuitaalalsscholenkabeljauwtengevolghebben.0
brengenhungehelelevenscyclusopdezeebodemdoor.

Deaanlegvaneennear-shorewindmolenparkmetdaarineen
Autuiiuineontwikkelingvisserijvrijezonezaleenlokaletoenamevandiverserondvissoorten
Indemorfologieenhydrodynamicavanhetkustgebiedwordeneenveroorzaken.
aantalveranderingenvoorspeld.Dezeveranderingenbetreffende

0 oppervlaktevanbepaaldedieptezonesenhettransportvandeondersteEtfretentijdensaanleg
4%indewaterkoloni.OmdatvissendemogelijkheidhebbenactiefnaarBijdezandwinningzalverliesoptredenvanbodemvissendiemethet0
eengeschikthabitattezwemmenisdeverwachtingdateenveranderingzandwordeningezogen.Ditzalzichvooralvoordoenbijzich

0
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ingravende soorten. zoals zandspiering, de verschillende platvissoorten
en kleine pieterman. Ook zullen de op de bodem gelegde eieren
kwetsbaar zijn voor zandwinning. De visgemeenschap in het
Nederlandse kustgehied wordt voornamelijk bepaald door zich
ingravende soorten. Het is waarschijnlijk dat zandwinning een sterfte
genereert onder de hodemvis van ongeveer 20 kg/ha. Bij een
oppervlakte van de zandwinput van 8600- 1 2300 ha en een
win ningperiode van 7.5 jaar betekent dit een verlies van 172-246 ton
hodemvis. overeenkornend met 22-33 ton per jaar. Ter vergelijking
wordt in het Nederlands kustgehied jaarlijks gemiddeld 20 duizend ton
vis gevangen. De effecten op de op de bodem gelegde eieren kunnen
worden verminderd door de zandwinactiviteiten buiten het paaiseizoeii
te laten plaatsvinden.

Het is niet bekend hoe vissoorten op een toename in troehelheid ten
gevolge van zandwinning reageren. Het is daarom niet mogelijk
uitspraken te doen over de mate waarin op het zicht jagende pelagische
soorten zoals haring, sprot en horsmakreel. of op het zicht jagende
hodemvissen zoals kabeljauw en wijting door de toegenomen
troehelheid worden beïnvloed.

De vertroeheling heeft een afname in de primaire productie tot gevolg.
Dit kaii resulteren in een afname van de hiomassa vis. Een verminderde
primaire productie leidt tot een verminderde zoöplankton hiomassa en
een verminderde hiomassa van het henthische fauna. Vermindering van
de zoöplanktonbiomassa leidt tot een evenredige vermindering van de
hiomassajuveniele vis en van de pelagische vissoorten. Vermindering
van de hiomassa henthische fauna zal met name negatieve gevolgen
hebben voor de biomassa suh-adulte en adulte platvis. Dit is echter
alleen het geval wanneer de primaire productie limiterend is in het
voedselweb van het kustgehied.

Naast een vermindering van de visbiomassa als gevolg van een
verlaagde primaire productie tijdens de zandwinning. is ook de
verandering van de timing van de zoöplanktonpiek. die wordt
geïnitieerd door een fytoplanktonpiek. cruciaal voor vislarven. De
larven zijn zoöplanktivoor wanneer ze het kustgehied bereiken. Dit
moment is van naturen afgestemd op de piek in zoöplanktonhiomassa.
Een ,,z,sniatch tussen de aanwezigheid van vislarven en
zoöplanktonbiomassa kan sterke negatieve gevolgen hebben voor de
aantallen vissen die in het kustgehied opgroeien. Bovenop een
evenredige vermindering van de hiomassa juveniele vis als gevolg van

8 anilali 2(8)2. def(niliefPrn8rulnnnhlnlreall IiIUfl(l / niciaan EcoIo)ie en Morfologie
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eenverminderingvanhetvoedselaanbod,leidtdezemismatchtoteen
meerdanevenredigeverminderingvandehiomassajuvenielevis.

Effecteninni’ariniiteniiinou/eg

TivnsportinnViskirien
Bijalleeilandvariantenzijnveranderingenindekustgerichtestroming
vandeonderstewaterkolomteverwachten.Globaalgezienisditeen
verminderingalsgevolgvandeverbredingvandekustrivier(minder
compensatiestromingalsgevolgvangeringerezout-zoetgradiënten).In
ditonderzoekzijnberekeningenuitgevoerdvoordesnelheidvande
waterstromingopde12-mijIslijn.Indehuidigesituatieenhij
autonomeontwikkelingenisdewaterstromingoverdehelelinie
kustwaartsgericht,waarbijdehuidigestromingsterkerisdaninde
autonomeontwikkelingen.Bijallevariantenwordttenwestenvanhet
eilandopdel2-mijlslijneenzeewaartsgerichtewaterstroomverwacht,
10-15kmtennoordenvanheteilandeensterkerekustgericht
reststroomt.o.v.dehuidigesituatieenautonomeontwikkelingen
verdernaarhetnoordeneengeringerestroomsnelheid.Gemiddeld
genomenoverdehelelengtevanhetonderzochtekustgehiedneemtde
snelheidvandekustgerichtestromingaf(27%t.o.v.autonome
ontwikkeling).Deberekeningenzijnuitgevoerdvoorzwevendedeeltjes
waarmeevislarvenvergelekenkunnenworden.Deafnamevande
kustgerichtstromingbetekentdatvislarvenmeteenvertragingvan
gemiddeld27%doorde12-mijlslijnwordengetransporteerd.Hetis
aannemelijkdatervoorhethelestudiegehiedeenrelatiebestaattussen
dezevertraginginhettransportendeontwikkeling(smogelijkheden)
vandevislarvenindekinderkamers.Indezestudieisdeparameter

transportbestudeerddiehetbeginvaneenmogelijkeffectopde
vispopulatieinbeeldheeftgebracht.Eriseenpotentiëleafnamevande
vispopulatie.

Hierbijmoetwordenopgemerktdatallestroniingsherekeningenzijn
gedaanvooreenkenmerkendegetijcyclusvan14dagen.Uitspraken
overgemiddeldeveranderingenmoetendusmetdenodige
voorzichtigheidwordengebracht.
Daarnaastmoetrekeningwordengehoudenmetdemogelijkeeffecten
vandezandwinputophetlarventransport(ziepar.3.2.1Eeosvsteein
:aiu/wingebied)

Vi.’,Iiabitats
DehahitatsindeHollandsekustzonewordenonderscheidenin
paaigronden.detransporthanen(ziehierboi’en)endekinderkamers.
Voordepaaigrondenwordengeenaantoonbareeffectenvande
verschillendeeilandvariantenverwacht.Paaiactiviteitvansoortenis
nietsterkplaatsgehonden.Dezezalzichverplaatsennaarvergelijkbare
gebiedenindebuurttijdensdeaanlegfase.Hoesnelditgebeurtis
onbekend.Mogelijkverliesvansoortendieeierenopdezeebodem
afzettenwordtalsverwaarloosbaarbeoordeeld.Toenamevanhetareaal
hardsuhstraatopdezeebodem(steenstort,pijlers)heeftpositieve
effectenopeiproductievansoortenalskabeljauw.OpNoordzeeschaal
isditpositieveeffectverwaarloosbaar.Erwordtgeenverschilin
effectentussendeverschillendeeilandvariantenverwacht.Voorde
vissoortenzijnpaaiplaatsen,endemogelijkeverschuivingendaarin,in
hetkustgehiedgeenbeperkendefactor.

ProgranilnabitreauI1)IaIId/themaIcologieenNlorhiilogie
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De kinderkarners zijn ondiepe gebieden (0-10 rn NAP) voor de

Nederlandse kust. de estuaria en de Waddenzee. De verwachting is dat

het totale areaal van deze diepteklasse niet verandert en dat de

varianten geen effect zullen hebben op de hoeveelheid kinderkamers.

De kustgerichte netto hodeiz stroming ioor de e![f eiland’ar,anren. Waarden ziIn

ç’enuddeld nier het traject Den Held’r—Hoek 1011 Holland. De oiiderçte rij geeft aan

lu lan r’ i’cn ri vriend deeltje er roer doet om vassiet de 1 2—nu ils:one te doorkruisen.

indicatoren/criteria Basis Noord Dwars Zuid Groot

Vi V2 V3 V4 VS

Kustgerichte netto ( ).8 t ).5 1 .0 0,7 0.8

hodemsiroining (km per dag)

Tijd doorkruisen 1 2-mijisione 27 27 22 32 28

(dagen)

NB In de auto mme situatie hedraiç’t de kustgerichte netto hodenistrmninç’ 1.3 meter

per dag. Een zo’em’end deeltje doet er 17 rlageim neer om imasskt de 12—mijlszone te

don rkru ise,,

Alle dieptezones worden gebruikt als foerageergehied. In de autonome

ontwikkeling wordt geen afname verwacht in de dieptezones. maar wel

als effect van het eiland. De effecten verschillen ook per eilandvariant.

Er is nu weinig bekend over welke vissen of levensstadia in bepaalde

diepte zones foerageren. Daarom kan het effect van de verandering in

de arealen dieptezones hij de verschillende eilandvarianten niet worden

aangegeven.

Voedselaatibod
In de totale primaire productie worden beperkte veranderingen

verwacht. Wel zal er een verschuiving in de tijd optreden van de

productie en de locatie waar deze productie plaats vindt. De totale

productie van organische stoffen verandert weinig, wel verandert de

samenstelling van de soorten die deze productie leveren. Het is niet

bekend wat de doorwerking van de verandering van de samenstelling

van het fytoplankton is in de voedselketen met gevolgen voor vislarven

en volwassen vis. Deze doorwerking is mogelijk aanzienlijk.

Visjnvdu( iie
De hioniassa. diversiteit en grootteverdeling zullen in geringe mate

toenemen t.g.v. de visserijvrije zone rond het eiland. De verschillen

tussen de eilandvarianten in de tijd zijn niet aantoonbaar. Tijdens de

aanlegfase neemt de hiomassa in geringe mate af door verlies tijdens

zandwinning en insluiting in het eiland. De effecten van verstoring ten

gevolge van zandwinning en verminderd doorzicht is onbekend. Het is

op dit moment niet mogelijk in te schatten hoeveel procent deze

reductie in visproductie zal zijn.

De onzekerheden
Wat de afname van de transport snelheid van passieve deeltjes betekent

voor de opgroei van de vislarven in de ondiepe kustzone is niet bekend

omdat:
• niet bekend is wat het gedrag is van larven op een gereduceerde

stroomsnelheid en

• niet bekend is hoeveel vertraging vislarven kunnen oplopen zonder

een verstoring van de normale ontwikkeling

ProgrimniiiIitirenii Ii innd / ‘I1Ie,ni IcIigie ,i Slurfulogie
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Heteffectvanveranderinginhetoppervlakvandeverschillende
diepteklassenophetfoerageergehiedisnietbekend.

3.4.2Vogels

Proceskete,ienandererelevantetaetore,i

Deeffectenopvogelswordenbeschrevenaandehandvande
indicatorensoortensamenstelling,aantallenenverspreiding.

8anuan2002,detliliLid

-3()—bijIan3

0

EeneilandinzeekanvoordevogelsdieophetNederlands
ContinentaalPlat(NCP)voorkomen,gevolgenhebbendooro.a.
veranderingeninvoedselaanbodenveranderingeninhabitat.In
onderstaandeeffectketenzijndeonderlingerelatiesweergegeven.

Voedselaanbodiseenvandebelangrijkstefactorendiehetvoorkomen
endetrendmatigeontwikkelingvanvogelsophetNCPverklaart.De
belangrijkstenatuurlijkevoedselbronnenvoorvogelsophetNCPzijn
vis,schelpdierenenplankton.Eenzeerbelangrijkeniet-natuurlijke
voedselbronophetNCPvooreengrootaantalvisetendezeevogels
betreftsnijafvalenhijvangstenvandevisserij(discards).
Voedselheschikhaarheidwordtechternietalleenbepaalddoorhet
aanbodvanvoedselinvoldoendegrotehoeveelheden,maarookdoor
ahiotischefactorendiebepalenofvogelsdevoedselbronkunnen

0

0

Detoenamevandesoortendiversiteitisdoorgebrekaangegevensvan
hardsuhstraatsoortenonzeker.Daarnaastisereengebrekaan
gedetailleerdehahitateisenvanvissoorten.

Sameni’atteiu/
Erwordteendrastischevertragingvanpassieflarventransportverwacht
inde12-mijlszoneindeautonomeontwikkeling,versterktdoorde
aanlegvanheteiland.Variant‘Dwa,:s’’heefthetkleinsteeffectopde
verminderingvanhetkustgerichtwatertransporeneilandvariantZiiid’
hetgrootste.
Delocatievandepaaigehiedentenopzichtevande
kinderkamergehieden,hetgedragvandelarven,desnelheidvanhet
transportparallelaandekustenhetpatroonensnelheidvan
hodemgerichttransportzullenuieindelijkbepalenmehoeveelprocent
detoevoervanlarvennaardekinderkamerszalveranderen.Daarbijkan
ookdezandwinputvaninvloedzijnophetlarvemransport.Deze
veranderingheeftinvloedopdeproductiviteitvandebetreffende
vissoortenindegeheleNoordzee.
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bemachtigen. In het geval van schelpdieretende eenden bijvoorbeeld is
dit de waterdiepte. voor op zicht jagende visetende vogels is dit het
doorzicht.

Huidige situatie

Op basis van literatuur en recente aantals- en verspreidingsgegevens
van vliegtuigtellingen en hoottellingen is voor de verschillende soorten
een zo goed mogelijk overzicht verkregen van de ecologie en het
voorkomen op het NCP. Voor zeevogels blijkt dat er een redelijk goed
beeld bestaat in ruimte en tijd. Daarentegen is over de onderliggende
factoren die het voorkomen in tijd. maar met name in de ruimte bepalen
nog heel weinig bekend.

Aangezien de grootste aantallen van de meeste soorten in het
winterhalfjaar op het NCP voorkomen betreft de hieronder
gepresenteerde samenvatting van deze informatie voor het merendeel
deze periode, tenzij anders vermeld (broedvogels).
Het voorkomen van duikers. futen en middelste zaagbekken die in
Nederland overwinteren is met name beperkt tot de kustzone. Zij
foerageren op kleinere vissen. Noordse stormvogels komen vooral in
water dieper dan 30 meter voor en op plaatsen waar discards zijn.

Het voorkomen van ‘jan van genten’ is bepaald door de aanwezigheid
van schoolvormende pelagische vissen als haring en in minder mate
door discards. Zwarte zee-eenden komen in zeer grote aantallen voor de
Nederlandse kust voor op plaatsen tot 15 meter diepte. waar banken
zijn van de haifgeknotte strandschelp (Spisula). Scholekster. paarse
strandloper en steenloper zijn soorten die o.a. voorkomen op harde

Progrnniinnhiireati IlvInnl / Ilwrnn EcoIoie en Ni,hgie

suhstraten aan de kust. Rotganzen komen voornamelijk op doortrek
hoven het NCP voor. Kleine en grote jagers komen relatief algemeen
voor op het NCP. In het winterhalfjaar is de verspreiding van meeuwen
op het NCP sterk afhankelijk van discards. waarbij duidelijke
verschillen tussen soorten worden gezien. Dwergmeeuw en
drieteenmeeuw hebben naast oppervlaktevis ook plankton op het menu
staan. Het voorkomen van sterns is beperkt tot het zomerhalfjaar. in
tegenstelling tot zeekoeten en alken die de hoogste aantallen in het
winterhalfjaar hebben. Deze soorten komen vooral verder offshore
voor, maar lokaal kunnen in de kustzone concentraties voorkomen.

Autoiîome oiîtwikke/uig
De autonome ontwikkeling is ingeschat als combinatie van
ontwikkelingen op populatieniveau en de in het studiegehied te
verwachten ontwikkelingen. Uitspraken hierover zijn in veel gevallen
met onzekerheid omgeven. Duikers en aalscholver zullen verder kunnen
toenemen. Zichtjagers (fuut. middelste zaaghek. zeekoet. alk) zouden
door de autonome ontwikkeling negatief kunnen worden beïnvloed. De
aantallen zee-eenden en eidereeiiden fluctueren dermate sterk dat geen
trenduitspraak mogelijk is. Daarbij komt dat het voorkomen van en de
visserij op de halfgeknotte strandschelp (Spisula) momenteel niet te
voorspellen is. .Jan van genten en noordse stormvogel groeien op
populatieniveau. maar veranderingen in visheschikhaarheid zouden dit
effect kunnen overstijgen. Bij jagers zijn geen duidelijke
populatieontwikkelingen bekend. De scholekster heeft mogelijk te
maken met een negatieve trendontwikkeling.
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Vanwegehetontbrekenvanfundamentelekennisoverrelatiestussen
ahiotischeparameters.voedselaanbodenfoerageersuccesishetniet
mogelijkinteschattenhoedezefactorenvaninvloedzijnopde
voedselheschikbaarheid.

Tenaanzienvaneenaantalcommerciëlevissoortenworden
veranderingenverwachtindevisserij-inspanningtengevolgevan
veranderingeninEuropeesvisserijheleid.Tengevolgehiervanzijn

enkeleeffectenvoorvispopLilatiesteverwachtenendaarmeeopvogels.
Doordevoorspeldeafnameinvisserij-inspanningzullenookde
mogelijkhedenvoorvogelsomachtervissersschepenopo.a.discardste
foerageren,afnemen.

Denegatieveeffectenvaneenwindmolenparkoffshorebestaanuit
aanvaringsrisico’svoornachtactievesoortenenverstoringseffecten
voorzoweldag-alsnachtactievesoorten.Anderzijdskunnenpositieve
effecteninhetvoedselaanbodoptredendoordathetwindturhinepark
nietbevistzalworden.Inhoeverredevoetvandewindturbinesaanbod
vanrustplaatsenzalbiedenvoorsoortgroepenalsaalscholveren
meeuwenhangtafvandeconstructievandebasisvandewindturbines.

DoordeopenstellingvanhetHaringvliet(kiervariantengetemdgetij’)
zalhetestuarienekaraktervandeVoordeltaveranderennaareenmeer
natuurlijkesituatiewaarbijdeovergangvanzoetnaarzoutgeleidelijker
wordt.Dezeveranderingheeftvoorvogelsmogelijkveranderingenin
hetvoedselaanbodtotgevolg.

januari2(M)2,delinitief

32-bijlage

Alleveranderingenzijnzodanigvanaard,dateeninschattingvan
richtingmeteenordegrootteveranderingvaakalmoeilijkis;hetgeven
vanexacteofexactlijkendegetallenisdaaromnietvei-antwoord
geacht.

E/fictentijdensaanleg
Effectveranderingeninvisaanhodzijnnogmoeilijkteduiden.De
proceskennisontbreektevenalsduidelijkheidoververanderingenin
(relevant)voedselaanbod.Verwachtwordtdatdeliggingvande
zandwinputzuidvaninvloedisopzeerkustgebondenvogelsoortenals
duikers,aalscholversengrotestem.Andersomgeldtdatvogelsoorten
alszeekoetenalkdieverderuitdekustvoorkomenmeerdoorde
zandwinputnoordzLlllenwordenbeïnvloed.Doordeverhoogde
vertroehelingtijdensdeactievefasevanopzuigenenhetstortenvan
zandisdevoedselheschikhaarheidvooropzichtjagendevisetende
vogelsgeringer.Vanwegeeenleemteinkennisishetnietmogelijk
hieroverduidelijkeinschattingentedoen.

Hetweghalenvaneenlaagvandezeebodemwaarbijhethabitatvan
prooidierenalszandspieringwordtverwijderddanwelverstoord,moet
beschouwdwordenalseendirectverliesvanhabitat.Ditkanvisetende
soortenvariërendvankleinemantelmeeuwtotzeekoetbeïnvloeden.
Eensoortalsdrieteenmeeuwfoerageertgeassocieerdmetsociaal
vissendezeekoeten,watmogelijkbetekentdatveranderingeninde
aantallenzeekoetenookdoorwerkennaardezesoort.

Ookzalhetgebiednietgebruiktwordenalsvisserijgehied,wateen
verminderdaanbodaandiscardsbetekentvoormetnameeenaantal
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meeuwensoorten die hier sterk van profiteren. De stort van het
materiaal op de locatie van het eiland heeft voor deze zelfde vogelgroep
echter tijdelijk positieve effecten vanwege de verhoogde
voedselheschikhaarheid in de vorm van meegestorte omgekomen
henthos en vissen.

Daarnaast wordt verwacht dat de verhoogde vertroeheling tijdens de
actieve fase van het opzuigen en het storten van het zand samen met de
veranderingen in productiviteit van het ecosysteem. effecten heeft op de
voedselheschikhaarheid voor visetende vogels. Zoals eerder
aangegeven hij de autonome ontwikkeling is het op dit moment
vanwege een leemte in kennis niet mogelijk hierover duidelijke
inschattingen te doen. Dit aspect speelt voor een groot aantal visetende
vogels als duikers. meeuwen. alkachtigen en jan van gent. Ook
doorwerking op een planktonetende soort als de noordse stormvogel of
schelpdieretende zee-eenden moet niet uitgesloten worden vanwege het
grote schaalniveau waarop deze effecten via de voedselketen zouden
kunnen doorwerken.

Een direct effect tijdens de actieve aanlegfase door zandwinning betreft
verstoring. Bij het winnen en transporteren van zand van de
zandwinninglocatie naar het locatiegehied van het eiland zal een
relatief hoge activiteit aan scheepvaartverkeer en bouwwerkzaamheden
plaatsvinden. Een aantal met name vanaf het wateroppervlakte
duikende zeevogelsoorten zijn verstoringsgevoelig voor schepen en/of
vliegtuigen en zullen vermoedelijk op deze manier beïnvloed worden
(duikers. zeekoet en alk: de verstoringsgevoelige zee-eenden komen

Prgrain,nahiireiii FIIan(I / thema IeoIo,’ie en I\1nrfoI,eie

door het ontbreken van geschikt aanbod aan hodemdieren nauwelijks in
het locatiegehied voor).

Eifreten varianten na aanleg
Overeenkomstig de zandwinning is het effect van de aanwezigheid van
het eiland voor sommige vogelsoorten ingeschat als verlies van
foerageergel egenheid. doordat zeebodem- dan wel zeewateroppervlak
verdwijnt waar gefoerageerd zou kunnen worden. Anderzijds komen
door met name het aanleggen van een harde zeewering en de verbinding
met het vaste land in combinatie met de diepte veranderingen rond het
eiland. nieuwe types habitat beschikbaar.
Het eiland zal voor bepaalde soorten als ‘uitvalhasis voor foerageren in
de omliggende delen van de Noordzee gebruikt (kunnen) gaan worden:
meeuwen. sterns. aalscholvers. Hoeveel vogels dit zal betreffen zal
gedeeltelijk afhangen van inrichting en beheer van het toekomstige
eiland. In de directe omgeving van het eiland zou dit. afhankelijk van
andere factoren (ahiotische factoren. voedselheschikhaarheid. huidige
foerageerrange vanuit broed- en rustplaatsen langs de kust). kunnen
leiden tot hogere dichtheden foeragerende individuen van deze soorten.

Onderwater zijn er voor vogels ook effecten te verwachten ten gevolge
van veranderend aanbod en/of verhoogde diversiteit aan prooisoorten
voor met name visetende vogels.
Ook de verbinding met het vaste land door middel van een brug biedt
rustplaatsen voor aalscholvers en meeuwen die hier tijdens het
foerageren relatief sterk van afhankelijk zijn. Daarnaast bestaat er een
kleine kans dat klifbroedende zeevogels mogelijk hroedplaatsen kunnen
vinden op de brug (drieteenmeeuw. aalscholver). Dit is echter sterk
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afhankelijkvandeuiteindelijkeconstructievormvandebrug.De
aanwezigheidvandebrugheeftdoorhetaanbodaanhardsuhstraaten
stromingsluwtemogelijklokaaleenveranderendvoedselaanbodtot
gevolg.

Doordeaanwezigheidvanheteilandtredenindeonmiddellijke
omgevingvanheteilanddiepteveranderingenop.Aandeluwezijde
vanheteilandzullenvermoedelijkrelatiefondiepedelenontstaan.
terwijlaandestroomzijdedezeebodemzaluitdiepen.Hetwordtniet
verwachtdathetmogelijkeareaalvanSpisulusubtruncata
stapelvoedselvoorzee-eenden,alsgevolgvanveranderingenindiepte
ensedimentsamenstellingdoordeaanwezigheidvanheteiland.veelzal
veranderen:devoorzee-eendenrelevantedieptezonesnemennietin
oppervlaktetoe(zieookbijlage2Perceel2product3).Voormetname
devogelsoortendiesterkkustgehondenvoorkomen(duikers,futen,
aalscholvers,sterns)ontbreektduidelijkheidoververanderingenin
relevantvisaanhodalsgevolgvandiepteveranderingeninhetgebied
rondheteiland.

Deaanwezigheidvandezandwinputkaneennieuwhabitatvormen
voorverschillendevissoortenindiendebeschikbaarheidvanzuurstof
geenbelemmeringvormt.Onduidelijkis,ofditookpositiefzal
doorwerkenopdoorvogelsgeprefereerdevoedselprooien.Naasteen
nieuwhabitatvormtdezandwinputmogelijkeenvalkuil’voor
platvislarvendierichtingkustzweven.Hetisonduidelijkwelke
effectenditvoordevoedselketentotgevolgzalhebben.

Deaanwezigheidvandehasisvariantheeftnegatievegevolgenvoorhet
transportvanvislarvennaardeopgroeigehiedenlangsdekusteninde
Waddenzee.Dezeveranderingheeftinvloedopdeproductiviteitvande
betreffendevissoortenindegeheleNoordzee.Hetisopditmoment
onduidelijkwelkegevolgenditzalhebbenvoorde
voedselheschikhaarheidvoorvogels.

Duidelijkheidontbreektookoverdegevolgenvanveranderingenin
omvang,locatieentimingvandepiekinprimaireproductieop
diversiteitenbeschikbaarheidvanbenthosenvisopNoordzeeschaal.

Derondheteilandingesteldevisserijvrijezonekanoptweemanieren
doorwerken.enerzijdsviahetaanbodengrootte-klassenverdelingvan
denatuurlijkevispopulatiesenanderzijdsviahetverliesaanvoedsel
viadiscards.Metnameeenaantalmeeuwenissterkafhankelijkvan
discards.zodathijdezegroeplokaaleen(beperkte)verschuivinginhet
voorkomenverwachtmagworden.

Tenslottewordtdoordeaanwezigheidvanheteilandeenverdichting
vandescheepvaartroutevoorspeld.Ookzullen
onderhoudswerkzaamhedenaanheteilandeenhogere
scheepvaartintensiteitinhetgebiedtotgevolghebben.Voorsooi-ten
gevoeligvoorverstoring(zee-eenden,duikers)heeftditnegatieve

gevolgen.

Samenrattemid
Erbestaateenredelijkgoedbeeldvanhetvoorkomenvanzeevogelsin
ruimteentijdophetNCP.Daarentegenisoverdeonderliggende
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factoren die het voorkomen in tijd. maar met name in de ruimte bepalen
nog heel weinig bekend.
Eeii aantal effecten kan duidelijk worden aangegeven. Belangrijker
lijken echter de (mogelijke) effecten. waarover uitspraken nog maar
zeer beperkt mogelijk zijn.
Een duidelijk effect is het beschikbaar komen van land dat dienst zal
gaan doen als respectievelijk rust-. foerageer- en broedplaats voor een
aantal vogelsoorten.

Het relatief beperkte areaal visserijvrije zone rond het eiland brengt
eveneens een aantal duidelijke effecten met zich mee. Enerzijds de
lokale vermindering van het aanbod aan discards (geldt met name voor
een aantal meeuwensoorten) en de vermoedelijk lokale positieve
effecten van het voedselaanbod voor duikende visetende vogelsoorten
ten gevolge van het ontbreken van visserijactiviteit rond het eilaiid.
Inschattingen van indirecte effecten via de voedselketen van
veranderingen in troehelheid. saliniteit en diepte zijn voor vogels op dit
moment met een grote onzekerheid omgeven vanwege leemtes in
kennis op meerdere niveaus. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het
ontbreken van een inschatting in hoeverre Spisulahanken kunnen
ontstaan in de ondieptes achter het eiland. wat een effecteninschatting
voor de zee-eenden in de weg staat. De schattingen van de directe
effecten hij duikende. op zichtjagende visetende vogels worden op dit
moment in de weg gestaan door leemtes in kennis betreffende de relatie
tussen de factoren doorzicht en diepte enerzijds en het foerageersucces
anderzijds. Over de doorwerking van bovengenoemde factoren op het
voedselaanbod via de voedselketen bestaan ook nog veel
onduidelij kheden.

ProraITIInhIbIIreaIl Flvhind / IIieiir.i I/cIogie eli [Iorf.Igie
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3.4.3 Zeezoogdieren

Pmceskete,, en andere relevante tactoren

Een eiland in zee heeft gevolgen voor de zeezoogdieren Bruinvis.
witsnuitdolfijn. witflankdolfijn en gewone en grijze zeehond door
veranderingen in het voedselaanbod, het doorzicht van water. geschikt
areaal om jongen te werpen.
In onderstaande effectketen zijn de onderlinge relaties weergegeven.

Voor zeezoogdieren zijn voedselheschikhaarheid.
voortpiantingsiocaties. vervuiling en verstoring de belangrijkste
factoren die het voorkomen en trendmatige ontwikkelingen op het NCP
verklaren.
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Hiiidiesituatie
DezuidelijkeNoordzee(51°N-56°N)isrelatiefarmaan
zeezoogdieren.Inde20eeeuwzijninditgebiedintotaal24soorten
walvis-endolfijnachtigenenzevensoortenrobbenaangetroffen.Van
sommigesoortenisechternietmeerdanéénstrandingbekend.Opdit
momentwordenalleendegewonezeehond(PIio’aritulina),grijze

zeehond(Haliehoerusgrvpiis),bruinvis(Pliocoenaphocoeiia),
tuimelaar(Tuiiopstruncatus)enwitsnuitdolfijn(Lageiiorh’i’nchus
albirostris)gezienalssoortenwaarvoorditgebiedinhetreguliere
verspreidingsgebiedvalt.Detuimelaarisechterlokaalverdwenenende
witsnuitdolfijnisvrijzeldzaam.Allesoortenlevenvrijweluitsluitend
vanvis.

Degeregeldvoorkomendesoortenkunnenintweegroepenworden
verdeeld.Allereerstzichtjagerswaartoedewitsnuit-,witflank-en
gewonedolfijnbehoren,dienaasthunsonarhetgezichtsvermogen
benutten.Tentweedesoortendiemetbehulpvansonar(bruinvisen
tuimelaar)ofsnorharen(gewone-engrijzezeehond)hunvoedsel
onafhankelijkvandoorzichtkunnenbemachtigen.Dezelaatstegroep
komtveelaldichtonderdekustvoortotzelfsinestuaria.Ookworden
dezesoortenvaakaangetroffenterhoogtevanfronten,watbetekentdat
hiervermoedelijkverhoogdedichthedenaanprooisoortenvoorkomen.

Debruinviswasaanhetbeginvande20eeeuwzeeralgemeenlangsde
NederlandseNoordzeekust.Sindsmiddenjarennegentigwordthet
aantalbruinvissenophetNederlandsContinentaalPlatgeschatop
enkelehonderdenexemplarenindezomerenduizendenexemplarenin
deperiodefebruari—april.Indekustzone(totde20mdieptelijn)

8januari2002.drflmtief
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komeninperiodefebruari-maartdehoogstedichthedenvoor.Sinds
eindjarennegentigwordenookweernuendanpasgeborenjongen
gevondenofgezien.Hetpercentagebruinvissendatjaarlijksdoor
hijvangstin(Deense)staandwant-visserijomhetlevenkomtwordt
ingeschathogertezijndandedraagkrachtvandepopulatie.Hierdoor
zoudeNoordzeepopulatiealsgeheelnietkunnentoenemen.Het
voorkomeninhetNederlandsedeelwordt,medegeziendesnelheidvan
deverandering,gewetenaanverplaatsing.Herstelvan
prooidierdichtheden,verminderingvanvervuilingeneenveranderende
situatieeldersligthierwaarschijnlijkaantengrondslag.
Ookdetuimelaarwasaanhetbeginvande20eeeuwzeeralgemeen
langsdeNederlandseNoordzeekust.Dezesoortkomtechtersindseind
jarenzestignietmeerindeNederlandsekustwaterenvoor,enkelelosse
waarnemingenindejarennegentigdaargelaten.

IndeNoordzeekentdewitsnuitdolfijnzijnvoornaamsteverspreidingin
hetcentraleennoordelijkedeel.Dezesoortwordtechterook
regelmatiginkleinaantallangsdeNederlandsekustwaargenomen.De
wittlankdolfijnkomtvoornamelijkinhetgrensgebiedtussende
NoordzeeendeAtlantischeOceaanvoorenisslechtssporadischen
veelalinkleineaantallendichtonderdeNederlandsekustgezien.
OokdegewonezeehondvertoondeindeNederlandsekustwatereneen
sterkeafnameinde20eeeuw.Naeentoenamebrakin1987een
virusepidemieuitwaardoorin1989nogmaar500gewonezeehonden
indeNederlandseWaddenzeeennoggeentwintigindeDeltawerden
geteld.SindsdienisdepopulatieindeNederlandseWaddenzee
toegenomenmeteengemiddeldejaarlijksegroeisnelheidvan15%.Het
geteldeaantalzeehondenindeNederlandseWaddenzeein2000is
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3330 dieren. zodat de totaalschatting uitkomt op 4330. In de Delta zijn
in 2001 maximaal 1 50 gewone zeehonden geteld. De dichtheden van
gewone zeehonden in de Noordzeekustzone is het grootst in de
winterperiode.

De grijze zeehond verdween in de Middeleeuwen uit de Nederlandse
wateren. Begin jaren tachtig vestigde deze soort zich weer in de
Nederlandse Waddenzee en sinds 1985 vindt reproductie plaats.
Momenteel komen ca. 400 exemplaren in het gebied voor, Op de
Razende Bol worden maximaal 10 grijze zeehonden gezien. maar hier
vindt nog geen voortplanting plaats.

Autannine ontwikkeling

In de autonome ontwikkeling zal de populatie van verschillende
zeezoogdieren kunnen toenemen. Dit is het gevolg van de combinatie
van factoren als verminderde visserij. herstel niveau vispopulaties en
toename doorzicht water. als gevolg van een afname van zwevend stof
ten Noorden van de Maasvlakte tot in de Waddenzee. Bij de bruinvis
zal ten opzichte van het huidige. relatief hoge aantalsniveau. een
beperkte toename kunnen plaatsvinden. Voor andere soorten (tuimelaar.
witfiank- en witsnuitdolfijn) zijn geen redenen om veranderingen te
verwachten. De beide zeehondsoorten zullen verder kunnen toenemen.
Daarbij is ervan uitgegaan dat het plaatareaal geen beperkende factor is.

Effecten tijdens aanleg
Een direct effect van de actieve aanlegfase door zandwinning is
verstoring. Bij het winnen en transporteren van zand van de
zandwinlocatie naar het locatiegehied van het eiland zal een relatief
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hoge activiteit aan scheepvaartverkeer en bouwwerkzaamheden
plaatsvinden. De verstorende effecten hiervan op zeezoogdieren en de
daarbij geldende vermijdingsafstanden zijn veelal onbekend.
Bruinvissen en zeehonden komen voor in de drtik gebruikte kustzone en
daarom wordt verwacht dat ze niet heel gevoelig voor verstoring zijn.
echter ook niet ongevoelig. Bruinvissen vermijden schepen meestal
hinneii 400 meter. Van de andere dolfijnen is bekend dat ze soms nice
zwenimen in de hoeggolf van een schip. Met name actieve zandzuigers
zullen binnen een afstand van enkele honderden meters worden
gemeden. Waarschijnlijk zal dus zowel de zandwinlocatie als de
stortlocatie gedurende de activiteiten in meer of mindere mate geineden
worden.

Behalve door verstoring zal ook het weghalen van een laag van de
zeebodem waarbij het habitat van prooidieren als zandspiering en
platvis wordt verwijderd dan wel verstoord een negatieve invloed
hebben op het voorkomen van zeezoogdieren die op deze vissoorteii
foerageren. De invloed is het grootst in de periode met de hoogste
dichtheid aan zeezoogdieren. februari - april.

Het wordt niet verwacht dat de verhoogde vertroeheling (buiten de
eilandlocatie) tijdens de actieve fase van het opzuigen en het storten
van het zand een negatief effect heeft op de mogelijkheid van
bruinvissen en zeehonden om prooi te vangen. Doordat deze soorten
gebruik maken van sonar dan wel snorharen kunnen ze zelfs zonder
zicht prooi vangen. Indirect. via effecten op prooi soorten. zal er wel
sprake zijn van een invloed. Witsnuit- en witflankdolfijnen die meer op

8 januaii 2002. definitief
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zichtjagenzulleneerdergeneigdzijnomgebiedenmeteensterk
verminderddoorzichttemijden.

Deeilandlocatieligtbuitenhetnormalefoerageerhereikvandehuidige
ligplaatsenvanzeehonden.Hierdoorzaldeaanlegvanheteilandgeen
directnegatiefeffecthebbenopdevoortplantingvanzeehonden.De
constructiewerkzaamhedenzullenvermoedelijkeen(tijdelijke)
vermijdingvanzeezoogdieren,metnameindewinter/vroegevoorjaar
periode,inhetgebiedtotgevolghebben.Gezienhetrelatiefgeringe
huidigebelangvanhetgebiedzalditwaarschijnlijkgeenvermindering
vandepopulatiestotgevolghebben.
Desterkeverminderingvandechlorofylconcentratie(primaire
productie)zalviadegehelevoedselketendoorwerkenop
zeezoogdieren.Hetisthansechternognietinteschattenhoegrootdit
effectis.

Effrctennaaanleg
Zandwinlocaties

Naverloopvantijdzalopdezandwinlocatieeennieuwevispopulatie

voorkomendiezeerwaarschijnlijkzalverschillenmetdehuidige
soortsamenstelling,Doorhetnagenoegontbrekenvangedetailleerde
informatieoverhetvoorkomenenveranderingvanprooivisis
onbekendinhoeverredaarmeedevoedselbeschikbaarheidvoor
zeezoogdierenverandert.
Doorhetontstaanvaneendiepezandwinput(20mdieperdanhuidige
situatie)zalgeendirectverliesvanhabitatvoorverschillendesoorten
zeezoogdierenoptreden.Allevoorkomendesoortenkunnenvoldoende
diepduikenomookopdebodemvandezandwinlocatiestekunnen

Sanuan2(5)2,delinitief
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foerageren.Echter,veranderinginvissoortensamenstellingen
dichthedenhebben,eenonbekende,invloedopde
voedselheschikhaarheidendaarmeehetvoorkomenvanzeezoogdieren.

o
Hetverschiltussenzeehondenenbruinvissenisdatindehuidige
situatiedezeehondenvoornamelijkhodemvisetenenbruinvissenook
pelagischevis.Hetisbekenddatzeehondenoprandenvangeulen
foeragerenomdatdaarzichjuistprooisoortenophouden.Indienopde
diepezandwinlocatieeengelijkeprooiheschikbaarheidisaanhodemvis
t.o.v.dehuidigesituatieendaarnaasteenhogeredichtheidaan
pelagischevisdankanditmetnamevoordebruinviseengunstigere
situatiezijn.

Geziendeomvangvanhetgebieddatdoorzeezoogdierenals
leefgebiedkanwordengebruiktendehuidigelagedichthedenvaltgeen
verschilaantegeventussendetweeverschillendezandwinlocaties.

Eilandlocatie0
Deaanwezigheidvanheteilandbetekentvoorzeezoogdiereneendirect
verliesvanhabitat,doordatzeebodem-danwelzeewateroppervlak
verdwijntwaargefoerageerdzoukunnenworden.Anderzijdskomt
doormetnamehetaanbodvaneenhardezeewering,deverbindingmet
hetvastelandincombinatiemetdediepteveranderingenrondhet
eilandeennieuwtypehabitatbeschikbaar.Ookhetachterwegeblijven
vanvisserijrondheteilandzallokaaleenpositiefeffecthebben.
Momenteelzijndedichthedenvanzeezoogdierenopdeeilandlocatie
zeergeringenzaleeneilandwaarschijnlijkniettotverdwijnenvan
dierenleidenmaarhooguittoteenverdichting’eromheen.Rekening
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houdende met de gemiddelde dichtheid per km2 gaat het daarbij om
maximaal enkele tientallen dieren op een totaal van enkele duizenden
voor het hele NCP.

Indien rond het vliegveldeiland geschikte rustplaatsen voorkomen dan
betekent dit een uitbreiding van het gebied waar zeehonden dagelijks
gebruik van kunnen maken en een toename van voortplantingslocaties.

Bruinvissen hebben een voorkeur voor rustige ondiepe. voedselrijke en
luwe wateren waar wind, golven en stroming minder invloed hebben.
om hun jongen te werpen. Het is niet ondenkbaar dat aan de
noordoostzijde van het vliegveldeiland een dergelijke situatie ontstaat
zodat bruinvissen mogelijk weer. net als vroeger, voor de Hollandse
kust hun jongen werpen en zogen.

De relatie tussen het voorkomen vaii zeezoogdieren en veranderende
parameters zoals saliniteit. doorzicht. diepte en chlorofyl is onbekend.
Deze parameters werken met name indirect via invloed op prooisoorten
door in het voorkomen van zeezoogdieren. Zeehonden. bruinvissen en
tuimelaars zijn kust- en estuariene soorten die in ondiepe wateren met
weinig doorzicht en een laag saliniteitgehalte kunnen voorkomen. Met
iiame de grote verandering van de chiorofyl concentratie (tot 35%
afname voor de kust van Noord Holland en 15% voor de Waddenzee)
zal via de gehele voedselketen doorwerken op zeezoogdieren. Het is
thans echter nog niet in te schatten hoe groot dit effect is.

Een vergelijking van de eilandvarianten levert op dat variant ‘Groot’

met een extra klein eiland vlak voor de kust een positief effect zal

hebben op de populatie van heide soorten zeehonden door de extra
ligplaatsen. Overige verschillen tussen de eilandvarianten hebben geen
onderscheidend effect op de zeezoogdierenpopulaties.

Samenvattend
Over het algemeen lijkt de directe invloed van een vliegveld in zee op
het voorkomen van zeezoogdieren vrij gering. Echter veelal ontbreekt
de kennis over indirecte invloeden. Met name de sterke reductie van het
chlorofyl tijdens de aanlegfase zal via de gehele voedselketen
doorwerken en een niet geringe invloed hebben. Hierover is nog
onvoldoende bekend.
De aanleg en constructie van het eiland betekent een relatief gering
verlies aan habitat. Tijdens de zandwinning is een groter gebied
tijdelijk (7.5 jaar) niinder geschikt. maar door de geringe dichtheid en
het thans niet voortpianten in dit gebied is de invloed op de
zeezoogdierpopulaties waarschij nI ij k gering.
Met name indien de oever van het eiland geschikt gemaakt wordt als
ligplaats voor zeehonden. tezamen met het hard suhstraat en sluiting
van visserij. kan het vliegveldeiland een toename van geschikt habitat
tot gevolg hebben. Mogelijk dat het eiland ook een positieve invloed
heeft op het gebruik van de Hollandse kust als kraamkamer voor
bruin vissen.

Prgrmniahiire.ni Iivhnci / Iiieiïia I,igie eli N1rfIogie 8 januaii 2002. definilicf
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3.5EFFECTENOPGEBRUIKSFUNCTIES

3.5.1Kustveiligheid

ProesketenenrelevanteJ)rocesJ)ara1nete1s’

Deaanlegvaneeneilandinzeekaneffectenhebbenopdeveiligheid
vanhetkust-enduinengehiedtegenoverstromen.Dekustveiligheid
wordtbepaalddoorenerzijdsveranderingeninbelastingdieopde
zeeweringwordtuitgeoefendenanderzijdsdematewaarinde
zeeweringdezebelastingkanopvangen(desterkteenstabiliteit).Inde
procesketen‘kustveiligheid’isdeeffectrelatienaderweergegeven.

Debelastingopdewaterkeringwordtbepaalddoormaatgevende
waerstandeiiengolfkarakteristiekenbijextremestorm
omstandigheden.Daarbijiserindirectsprakevaneen
terugkoppelingsprocesmetdemorfologischeveranderingenomdatdeze
veranderingendedoordringingvangolvenenopstuwingvanwater
beïnvloeden.
Desterktevandewaterkeringwordtbeïnvloeddoormorfologische
veranderingenintermenvanerosieensedimentatie.Deze

8Januari2002,delijuliO
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veranderingeninsterktewordengeïnitieerddoorveranderingenin
getijstromingengolfenergiefluxenlangsdekust.Veranderingenopde
sterktevandewaterkeringdienengecompenseerdtewordendoor
suppietie(zieookeffrctKustlljuhandhaving).

Huidigesituatie

Dekustveiligheidwordtindirectbeïnvloeddoorveranderingeninde
waterbewegingenveranderingeningolfklimaat.Maatgevendvoorde
kustveiligheidisdemaximaleopstuwingvandewaterstandenhijzeer
zwarestorm(ontwerpstorm)enopslingeringseffectenvanhetgetij.De
gemiddeldeontwerpwaterstandvandeprimairewaterkeringenvoorhet
toetsjaar2000isinhetstudiegebied5,65m+NAP.Demaatgevende
waterstandinhetstudiegebiedvarieert5,60m+NAPhijHoekvan
Hollandtot5,70+mNAPhijIJmuiden.Dezemaatgevendewaterstand
wordtafgerondopeenwaterstanddieeenveelvoudisvan5cm.

Autonomeontwikkeling

Voordeautonomeontwikkelingdientmenrekeningtehoudenmeteen
zeespiegelstijgingvan60em/eeuw.Globaalkanwordenaangenomen
datdemaatgevendewaterstandenin2030met0,18mt.o.v.depeilenin
hetjaar2000zijnverhoogd.Ditbetekentdatdemaatgevende
waterstandvoordeautonomeontwikkelingcirca5,78m+NAPbedraagt.
Indeautonomeontwikkelingzalhetgolfklimaathijdekustvan
Delftlandietsbeïnvloedwordendoordatdezuidwestelijkegolven
wordenafgeschermddoordeMaasvlakte.Degemiddeldegolfhoogte
uitdezezuidwestelijkewindrichtingneemtdaardoorgeringaf.Het
effectopdejaargemiddeldegolfhoogteisnietaantoonbaar
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De maatgevende golven uit NW-richting worden niet beïnvloed,

Derhalve zal de maatgevende golfbelasting niet aantoonbaar verschillen

van de huidige situatie.

Eff-’ten tijdens (1(111/eg

Deze periode vormt een overgangsperiode waarbij de effecten op

kustveiligheid verschuiven van autonome situatie naar de situatie na

aanleg van eiland.

Effecten na aan/eg
Resultaten van getij strom ingsberekeningen onder gemiddelde

omstandigheden tonen aan dat de invloed van aanleg van een eiland op

de waterstand lokaal een verhoging geeft van minder dan 1 centimeter

t.o.v. de autonome ontwikkeling.

Kusti’eiliç’heid na aan leç’

indicatoren/criteria t.o.v. de Basis Noord Dwars Zuid Groot

autonome ontwikkeling Vi V2 V3 V4 V5

Verandering gol hoogte op Xrn —10% —1 0 —10% —15%

dieptelijn in schaduwgehied ( %

aïhaine Lo.v autul lOm)

Verandering in maatgevende <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0,02

Iioogwaterstanden in m

*Uir Eiland in de Noord). rerkennend onderzoek naar de hvdlïolîç(he eftecten inn

le)) aantal lariante 100! (‘(‘11 ,vatellietluchtliaren op een eiland in de Noord:eekusr.

oktober 1 998.Si’asek.

Bij storm kan door opstuwing van het water een extra

waterstandsverhoging optreden. Getijherekeningen onder extreme

situaties zijn in Fase 1 niet uitgevoerd. Eerdere verkennende studies

naar de hydraulische effecten van eilandvarianten in de Noordzeekust

(Svasek. 1998) hij storm omstandigheden tonen aan dat de toename in

maximale waterstand 1 2 centimeter bedraagt. Deze situatie kan

gezien worden als worst-case. De effecten op de ontwerppeilen zullen

daarom niet aantoonbaar zijn.

Veranderingen in golfhoogte en -periode hij extreme omstandigheden

werken via veranderingen in de golfbelasting door in de kustveiligheid.

Aanleg van een eiland heeft tot gevolg dat er een luwtezone richting

kust ontstaat waardoor de golven minder hoog worden dan in de

autonome situatie. De jaarlijks gemiddelde golfhoogte neemt hij de

beschouwde eilandvarianten af met 5%- 15%. De afschermende werking

van de eilandvarianten neemt af richting kust en is maximaal voor de

grootste eilandvariant ‘Groot’. Het is aannemelijk dat de mate van

afschermende werking van de beschouwde varianten zich ook hij

extreme golfomstandigheden voordoet. In de luwtezone richting kust

treedt door morfologische veranderingen aanzanding op waardoor de

momentane kustlijn (MKL) geleide] ijk zeewaarts verplaatst. In liet

algemeen betekent dit dat de belasting op de waterkering en de duinen

zal afnemen. wat een positief effect heeft op de kustveiligheid.

Sainen’i’attend

De kustveiligheid wordt vooral positief beïnvloed door de

schaduwwerking van het eiland op golven en vergroting van de MKL

zone.

Pr,rumniabiire.ui I1yiinI / iiwmi icIie ,i ‘Irf1ogie
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Demaximaleverlagingvandegoifhoogtedooraanlegvaneeneilandin
hetstudiegehiedbedraagt5%tot15%.
Heteffectismaximaalvoordegrootstevariant‘Groot’enminimaal
voordeeilandvariant‘Dwa,’.Depositielangsdekustisniet
onderscheidendwatbetreftgolflioogte.Eenlageregolflioogtebetekent
inhetalgemeendatdegoifbelastingopdewaterkeringzalafnemen,
waardoordekustveiligheidtoeneemt.

Deontwerppeilenpassendbijdeautonomesituatiezullennietof
nauwelijksveranderendooraanlegvaneeneiland.Deonzekerhedenin
deprocesketenzijnrelatiefklein.Ditbetekentdatergeenextra
maatregelenhoeventewordengenomenin.h.t.deveiligheidvanhet
achterlandtegenoverstromen.

Effectenopdekustlijnhandhaving,kustonderhoudenveerkracht

ProesketenenreIe’anteprocesparanietei
Aanlegvaneeneilandkaninvloedhebbenopdekustlijnhandhavingen
onderhoudvandekust.Veranderingeninkustlijnhandhavingc.q.
kustonderhoudkomttotuitinginveranderingenindesuippletiehehoefte
vandekustdiegeïnitieerdwordendoorwijzigingeninde
waterbeweging,sedimenttransportenmorfologie.Effectenalsgevolg
vanversneldezeespiegelstijgingzijnindezefasevanhetonderzoek
nietmeegenomen.Voordebepalingvanwaarergesuppleerdgaat
wordenisprimairdehasiskustlijn(BKL)vanbelang,welkewordt
bepaalddoordezandinhoudvanstranden(duinen)endeondiepe
vooroever.

Aanlegvaneeneilandkaninvloedhebbenopdeveerkrachtvanhet
kustsysteem.Deveerkrachtwordtvoornamelijkbepaalddoorde
beschikbareruimtevanhetkustsysteemvoordenatuurlijkedynamiek
vandewaterhewegingenmorfologiewelkesamenhangtmetde
zandinhoiidvanhetsysteem.Inhetalgemeenzaldaarbijin
aanzandingsgehiedendeveerkrachttoenemenenafnemenin
erosiegehieden.Inonderstaandeprocesketenisaangegevenhoede
effectrelatiesliggen.

Huidigesituatie

Bijhetdynamischhandhavenvandekustlijnalsvigerendbeginselvoor
hethuidigebeleidwordtingegrepenopdieplaatsenwaarstructurele
erosieplaatsvindt.Dithoudtindatzandtekortwordtaangevulddoor
suppieties.Indeperiode1995-2000(6jaar)waslangsdehele
Nederlandsekustcirca13miljoenm3(oftewel2,2miljoenm/jaar)
nodigomhetzandtekortaantevullen.Volgensmorfologische
modelherekeningenzoudezebehoefteca1,8miljoenm/jaarbedragen
(zieookbijlage2Ref.Perceel2product3).Hetverschilgeefteenorde
vannauwkeurigheidvandevoorspellingenweer.

0
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Autonome ontiiikke/niç’ en tiftielis aaîileç’

Uit morfologische berekeningen voor de autonome ontwikkeling blijkt

dat cle invloed van de Maasvlakte II op de suppletiehehoefte langs de

Nederlandse kust vrij beperkt is. Deze invloed is voornamelijk

zichtbaar binnen de zone van 10 kni rondom Hoek van Holland. Door

de aanleg van de Maasviakte II wordt het zandtransport langs de kust

tussen Scheveningen en Hoek van Holland gereduceerd met bijna 50%

tot 75.000-100.000 m/jaar. Hierdoor verplaatst de suppletiehehoefte

zich naar het noorden: per saldo zijn de effecten gering. Ten noorden

van Scheveningen is de invloed van de Maasvlakte II niet meer

zichtbaar. Het morfologisch effect van het windmolenpark hij Egmond

is verwaarloosbaar. Uit modelberekeningen blijkt dat de

suppletiehehoefte voor bestrijding van kusterosie in het studiegehied in

de autonome situatie ca. gemiddeld 1.6 miljoen ni!jaar bedraagt (zie

ook Ref. Perceel 2 product 3). De zandhalans in de autonome situatie

verschilt daarmee niet aantoonbaar van de huidige situatie.

Effe te,? na (1(111/eg
De aanleg van de eilandvarianten leidt tot een complex beeld van erosie

en sedimentatie patronen rondom het eiland. De ruimtelijke

veranderingen in zandtransporten zijn lokaal rondom het eiland groot.

De veranderingen nemen in zuidelijke en noordelijk richting af. Deze

veranderingen liggen buiten het beschouwde halansgehied voor het

kustonderhoud.
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Innevenstaandefiguurispervariantdetotalesuppietiehehoefteover
20jaarnaaanleguitgezet.Deonderstelijnengevendekustvooruitgang
in20jaaraan.Daarbovenstaatdeveranderingvandedoorsnedevan
hetdwarsprofiel,eenmaatvoordevolumeveranderingperstrekkende
meter.Debovenstezesgrafiekentonendesuppletiehehoeftein
miljoenenmoverdebeschouwdeperiode.
Bijhethuidigekustbeleidwordtkusterosiebestredendoorsuppieties.
AanzandingendoorheteilandzijnhetmeestopvallendvoorZuid
Holland.

AlsgevolgvandeaanlegverplaatstdekustlijnvandeHollandsekust
terhoogtevanheteilandzichzeewaarts.Bijeilandvariant‘Noord’isde
aanzandinghetgrootsttussenkm60en70,enleidttoteen
kustlijnvooruitgangtot2020vanzon40m.Bijdehasisvariant,de
variant‘Groot’en‘Dwur’’isdevooruitganghetgrootsttussenkm70en
90.metkustlijnvooruitgangentot2020vanongeveer60,80en25rn.
Bijdevariant‘Zuid’bevindtzicheenkleineaanzandingszone(30mtot
2020)nabijkm90-100.

1—lettempovandekustvooruitgangismaximaalbijeilandvariant
‘Groot’enisindeordevan1m/jaar.Omdatdeveranderingenin
zandtransportenovergroteafstandenlangsdekustoptreden,ishet
tempovankustvooruitgangrelatiefgering.

Dekansdatdehuidigekustlijnaanheteilandvastgroeitishijalle
variantennihil.Hetgetijzaltussenheteilandendekustlijndoor
blijvenstromenenoplangetermijneenevenwichttussensedimentatie
doorgolfafschermingenerosiedoorgetijstroomcontractie

Sjanuan2002,dalinitiaf
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bewerkstelligen.Deruimtelijkeverdelingvandesuppietiebehoefte
langsdeHollandsekustt.o.v.vandeautonomesituatievertonen
globaalhetzelfdepatroon.Deveranderinginsuppletievolumevande
variantent.o.v.autonomesituatievarieerttussen-200.000
(eilandvariantZiiid’)tot+300.000m/jaar(Buxis’variant).De
verschillenzijnafhankelijkvandeliggingvanheteilandt.o.v.de
huidigeerosiegehieden.Hetheinvloedingsgebiedvandebeschouwde
eilandvariantenstrektzichinnoordelijkerichtinguittotBergenaan
ZeeeninzuidelijkerichtingtotHoekvanHolland.Deeffectenblijven
langmerkbaard.w.z.enkeletientallenjarentoteeneeuw.

DevariantenmetzandwinlocatieNoordhebbeneenverwaarlooshare
invloedopdezandhalansvanhetstudiegehiedbinnende20m
dieptezone.BijdezandwinlocatieZuidzijndeeffectenopdebalans
groter.Dezeputfungeertalsinterneputbinnenhethalansgehied.Deze
interneputkanmogelijkleidentotcompensatiesuppleties,indien
toekomstigkustbeleideensti-iktehandhavingvanhetvolumevande
zonenbinnen20inzouvereisen.Bijdeoverigekustnahije
eilandvariantentreedteenherverdelingvanzandbinnen20m
dieptezoneop.Effectenopdetotalezandhalanszijndaardoor
verwaarlooshaar.

Sameni’attend
Voorbeoordelingvanhetkustonderhoudisdevariabiliteitinjaarlijkse
suppletiesvandeHollandsekustalsmaatlatgenomen.Deze
variahiliteitbedraagtorde30%(3eKustnota).Indiendeveranderingin
suppletiebehoeftekleinerisdan30%danisheteffectnietaantoonbaar.

Priigrunlinal,Lireaul’iyland/ilienunic,ilogjeciiNiorii,l,,gie
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De verwachte effecten op kustonderhoud zijn niet onderscheidend
tussen de varianten ‘Noord’. ‘Dwars’ en ‘Groot’. De jaarlijkse
fluctuatie is van dezelfde orde als in de huidige situatie. Bij
eilandvariant ‘Zuid’ neemt het kustonderhoud gering af. 1-let
kustonderhoud voor de ‘Basis’ variant zal gering toenemen.
De effecten op veerkracht zijn voor alle eilandvarianten rn.u.v. variant
‘Zuid’ niet aantoonbaar. Bij variant ‘Zuid’ wordt de veerkracht negatief
beïnvloed omdat de zandwinlocatie als een interne put in het
halansgehied fungeert wat tot aanzienlijke compensatiesuppleties leidt.
Het verschil in invloed van de ligging van diepe zandwinputten en het
effect op de veerkracht is in kustdwars richting groot.

Kustonderhoiul en eeeikiacht

Indicatoren/criteria t.o.v. de Basis Noord Dwars Zuid Groot

autonome ontwikke1in Vi V2 V3 V4 VS

Verandermg in suppletic’hehoelte (% +2O/ — tO’ —5’4 -1 5’i +5

alnalTie_t.ov._autonome_situatie =_—)

Verandering in iand balans to. v. 0 0 () groot 0

1iitonoi11e situatie

3.5.2 Visserij

Procesketen en andere relevante processen
Het kustgehied is belangrijk voor de visserij van platvis. rondvis.
garnalen en schelpdieren.

Een eiland in zee heeft voor de visserij gevolgen omdat de grootte van
het areaal waarin gevist kan worden afneemt door de aanwezigheid van

Programniahnreaii Ilvinnil / Ihenin Ecologie en NT,rfoIogie

het eiland en zandwinput en de visserijvrije zone van 5 kin rondom het
eiland. De effecten op de i’ispopulatie (zie par. 3.4.1 Vistuiiia) werken
door in de beschikbaarheid van commerciële vis met gevolgen voor de
visserij. Mogelijk biedt het eiland kansen voor maricultuur. In
onderstaande figuur zijn de effect-keten relaties weergegeven.

Huidige situatie

De visserij in het Nederlandse kustgehied wordt gedomineerd door een
viertal commerciële visserijen. de platvisvisserij (hoomkor).
rondvisvisserij (spanvisserij en ottertrawl). garnalenvisserij en
schelpdiervisserij. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het
belang van het kustgehied voor de Nederlandse visserij voor een aantal
soorten. In het gebied buiten de 1 2-mijlszone wordt intensief gevist op
platvis door de hoomkorvloot van schepeii met een motorvermogen tot
2000 pk. Binnen de 12-mijlszone wordt op platvis gevist met boom
korschepen met een motorvermogen van maximaal 300 pk (wettelijk

S januari 2002 definitief
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bepaald).DeVisserijOrondvisenpelagischevis(haring,horsmakreel)
isvangeringerebetekenis.Daarnaastisereenbelangrijke

garnalenvisserijdievooralindeondiepekiistzoneendeWaddenzee

plaatsvindtopdieptentotongeveer15meter.Deschelpdiervisserij

exploiteertSpisitlu‘xenmosselen.

Recentelijkiseenvismethodeinopkomst(twinrigvisserij),diegericht

isopscholenanderehodemhewonendevissoortenzoalsmulenrode

poon.Detwinriggersvissenmeteenwatgroteremaaswijdte(9_10cm

i.p.v.8cm)enhebbengeenwekkerkettingenwaardoordehijvangsten

enhodemomwoelingminderisdanindehoomkorvisserij.

Totale‘angsr(in/000Ton)i’anNedelJaluLlevissers(in1000roll)enperpk—klassehet

aandeel(c)vandeNederlandsel’ali’s1dorinhetkosrgebiedlerealiseerdwordt(in

totaal20.400tonin/998:loon:VIRISdarabase).

TotaalNoordzeeKusteebied

Vanest<300vk>300vk
(x_100()_ton)

Totalevanast(x1000ton)131,410,210,2

Sprott),]68

Bot4,947.214.4

Kaheljauv.14.722,213.9

Schar816,813,5

Wijting1,97.412,1

Horsinaree]3,81,415.8

Tong15,27,78.9

Griet)),X4,811

Schol3)).558,5

Tarbot1,73,79,1

Makreel1,436

Overig48,35,325,4

Totaal%7,77,8

Autrowmeriiittt’ikkeliiig
HetvisserijheleidvandeEuropeseUnieiseropgerichtdevisserijdruk

aanzienlijkteverminderen.Ditkanoptweemanieren:vermindering

vandevisserij-inspanning(ofdoorzeedagenregeling,ofdoor

verminderingaantalschepen)endoormaaswijdtevergroting.Inde

autonomeontwikkelingwordtervanuitgegaandatde

visserijinspanningmet25%zalafnemen.Omdatergeenveranderingen

wordenverwachtinderegelgevingrondde12-mijlszone,waarinhet

verbodenisvoorschepennieteenmotorvermogen>300pkbinnende

12-mijlszonetevissen.wordtvoordeautonomeontwikkelinguitgegaan

vaneenreductieinvisserij-inspanningvoorallevisserijtypenmet

uitzonderingvandegarnalen-enschelpdiervisserij.Vandezelaatste

tweevisserijenwordtverwachtdatzijopeenzelfdeniveauzullen

wordenvoortgezet.

Dereductievan25%invisserij-iiispaiiiiiiigzalresulterenineen
toenamevandetalrijkheidvaiigroterevissen.Hierdoorneemthet

gemiddeldegewichtvaneenvolwassenexemplaaralsmedede

hiomassavaiidevolwassenvisstaiidtoe.

8aI)Llafl2002,dtintLief
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*MethetkustgehiedwordendeICFSkwadranten34F4,33F4,32F4,33F3,32F3en

31F3bedoeld.l)itkomtongeveerovereenmeteenoppervlaktevan600))km2
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Bijdrage i’ai éeii recruilt (1(111 (le i’oln’osseii stand (‘0 000 (le l’o!lgst in (le huidige

situatie (‘0 hij (‘elf reductie van (Ie door (le )‘isseril geinduceerde sterfte lnet

25%.(gehaseerd op Report of the Assessinent Working Groiti of Demersal Stocks in the

Vorth Sea. ICES 200]).

Huidig Autonoom

vangst Volwassen Vangst Volwassen

(kg) stand (kg) (kg) stand (kg)

Schol 0,264 0,777 0,264 1,071

Tong 0,165 0,320 0,165 0,429

Kabeljauw 0,524 0,381 0,581 0,654

In bovenstaande tabel is de toename van de bijdrage van een recuut aan
de vangst en de volwassen stand gegeven voor drie belangrijke
bodemvissoorten. De toenanie varieert van 34% hij tong tot 72% voor
kabeljauw. Het vangstgewicht verandert veel minder. Voor schol en
tong blijft het vangstgewicht gelijk, voor kabeljauw neemt dit met II %
toe. De toename in de visstand betreft de gehele Noordzee populatie.
Afhankelijk van het optreden van een sterke jaarklas kan het herstel
zich binnen enkele jaren realiseren of hij het uitblijven van sterke
jaarklassen zich uitstrekken over een langere periode. Uitgaande van de
gebruikelijke variahiliteit in jaarklassterkte zal het herstel zich na 10
jaar hebben gerealiseerd.

Omdat er in de huidige situatie geen aanwijzingen zijn dat de jaarlijkse
aanwas van jonge vis beperkt is als gevolg van de lage stand van
volwassen vis, is het aannemelijk te veronderstellen dat de hoeveelheid
•jonge vis niet zal veranderen.

De aanwezigheid van een near-shore windmolenpark voor de kust van
Egmond en Castricuin op een diepte van 20 meter en met een
oppervlakte van 4000 ha zal lokaal de overleving van vis vergroten.
Vanwege de te verwachten verplaatsingen van de vis, waardoor de
dieren zich gedurende een deel van het jaar ook buiten het visserijvrije
gebied begeven, zal dit geen blijvend effect hebben op de visstand.

Etfecten tijdens ticiii/eg
De aanlegfase van het eiland. het instellen van een visserijvrijezone van
S km en het graven van de zandwinput vermindert het potentiële areaal
aan visgronden. Dit zijn permanente effecten en worden beschreven
onder Ef/’cte,i na aan/eg. Door de zandwinning zal vertroeheling
optreden met als gevolg een vermindering van de primaire productie
(30 - 40%). Dit kan resulteren in een afname van de hiomassa vis als de
primaire productie limiterend is in het kustgehied. Een afname in de
hiomassa vis heeft een evenredige doorwerking in de afname hiomassa
commerciële vis (zie ook par. 3.4.1 Visfiuna). Deze vertaling is (nog)
niet te kwantificeren.

E,ffecte,i na ((all/eg

Het verlies aan visgronden voor de hodemvisserij komt overeen met de
oppervlakte van het eiland en de visserijvrije zone. Samen bedraagt dit
verlies minimaal 154 km2 tot maximaal 212 km2. Dit areaal verlies moet
mogelijk worden aangevuld met de oppervlakte van de zandwinput als
daar anaërohe omstandigheden voorkomen. In de volgende tabel is cle
gemiddelde jaarlijkse vangst. hevissingsfrequentie en discardproductie
van de hoomkorvloot in de periode 1996 - 2000 in de gebieden van de
verschillende eilandvarianten en de bijbehorende zandwinlocaties aan

Priigrimnaabiireiii Flylund / I1ierni EciIogie eii Nlorfiilogie janilan 2002. definitief
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gegeven.Aanlegvaneenvariantleidttoteendirecteverminderingvan
devangstinhetgebied.Dediscardproductieisgeschatdoorde
hevissingsfrequentie(ji’)tevermenigvuldigenmetdeoppervlaktevan
heteiland(ha)endegemiddeldediscardproductie(4.98kgha‘).Ditis
slechtseenindicatieengeennauwkeurigberekendcijfer.

Voordehasisvariantishetverliesaanvisvangst7.9tonvoorde
oppervlaktevanheteilanden68tonvoorheteilandendevisserijvrije
zonesamen.DevisvangstdoordeboomkorvlootinhetNederlandse
kustgehiedbedraagt13.5duizendton,detotalevangstinclusiefrondvis
engarnalenis20duizendton.Uitgedruktalspercentagevande
visvangstvertegenwoordigendelocatiesvoordeeilanden(plusde
visserijvrijezone)tussende0,1%en1,4%vandevisproductievande
hoomkorvisserijinhetNederlandsekustgebied.Omdatdecommercieel
geëxploiteerdevissoortentussenpaai-envoedselgebiedentrekkenzal
hetverlieskunnenwordengecompenseerddooreenintensiveringvan
devisserijelders.Deafstandwaaroverdezesoortenmigrerenisgroot
tenopzichtevandegroottevandeeilandvariantenendevisserijvrije
zone,enneemttoemetdegroottevandevis.

Voormarktwaardigevisisdezehogerdanvoorondermaatse
exemplarenzodatdemaatseviswaarschijnlijkeerderuithet
visserijvrijegebiedzalwegtrekkendaneenkleineondermaatsevis.
Localekandeeiproductievansoorten,zoalskabeljauw,worden
verhoogdomdatdevolwassendierenbeschermingkunnenvindenbijde
hardestructurenendevisserijvrijegebiedendieeeneilandinzeeende
pijlersvandebrugverhindingtotgevolgzullenhebben.

Bes‘hikbaarheidcommerciëleViS

Deafnamevandetoevoervanvislarvenvanuitopenzeedooreen
afnameinhetkustgerichtetransportgeveneenindicatiedatereen
aanzienlijkeffectopdeproductiviteitvanviskanzijn.Hiermeekan
ookdetoevoervanlarvennaardeWaddenzeewordenbeïnvloed,
waardoorereenaanzienlijkeinvloedopdeproductiemogelijkheden
vancommerciëlevissoortenzoalsscholkanzijn.0

Basis*NoordDwarsZuidGrootZandputZandput

ViV2V3V4V5NoordZuid

Vangst(kg/ha)1,166,572,131,131,167,262.35

Oppervlakte(ha)6841)68406840684085908601)8600

Totalevangst7,945,1)14,67,862,416,1

(1000kg)

Hevissings-0,22,30,30,20,22,30,7

frequentie(‘ii)

I)iseaidproductie6,878,310,26,88,698,530,0

(1000kg)

Vangst(kg/ha)2,105,974,262,702,10--

Oppervlakte(ha)32400324003240))3240032400--

Totalevangst68,0193,4138,087,568,0--

(1000kg)

l3evissings-0,51,90,70,60,5-—

frequentie(/jr)

l)iscardproductie80,7306,6112,996,880,7--

(1000kg)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Garnalen t’ivse rij
In de autonome ontwikkeling wordt geen aantoonbare verandering in
inspanning en vangst van de garnalenvisserij verwacht. Het dichter hij
de kust gelegen zandwingehied bevat naar schatting 10 maal zoveel
hiornassa. Een herstel van de oorspronkelijke toestand en de
hodemdiepte in de zandwinputten is onwaarschijnlijk. Het verlies aan
hiornassa garnaal door de aanwezigheid van het eiland varieert van
0.09% - 0.55% voor de verschillende varianten en van 0.03% tot 0.43%
voor de zandwinputten. Doordat eilandvariant ‘Zuid’ dichter hij de kust
is gelegen is de afname van garnalen daar het grootst. De verschillen
tussen de eilandvarianten zijn groot. In de Waddenzee kan de afname
van slib mogelijk leiden tot een verminderde productiviteit van
garnalen in de Waddenzee. De eilandvarianten spelen ook daarbij geen
aantoonbare rol. De onzekerheid is groot want de detailgegevens

Pr.grnmniabiirean Flyhind / Ilierni, Ec,Iotie en Morinie

diepteverdeling visserij zijn niet bekend en er is onzekerheid over het
garnalen hahitatmodel.

Schelrcisse rij
In de autonome ontwikkeling wordt geen aantoonbare verandering in
inspanning en vangst vaii de scheipvisserij verwacht.Tijdens de aanleg
van het eiland is er potentieel areaaiverlies hij zandwinput zuid voor
Spisula en waarschijnlijk geen areaal verlies hij zandwinput noord. Een
verhoogd slihgehalte in de aanlegfase zal een vermindering in de
productiviteit van filterfeeders geven en daarmee op visserij.

In de Waddenzee kan een afiiaine in slib na aanleg mogelijk leiden tot
een verminderde productiviteit van schelpen in de Waddenzee. De
onzekerheid in voorspelling is groot want: de detailgegevens voor de
diepteverdeling en de Visserij zijn niet bekend en er is onzekerheid over
het Spivula hahitatmodel.
Stroomafwaarts in de westelijke Waddenzee. liggen belangrijke
opgroeigehieden voor mosselen. de commerciële niosselpercelen. Er
kan worden gewezen op een risico voor de schei pdiersector in de
Oosterschelde indien zich toxische algen ontwikkelen.De kans hierop
wordt echter klein geacht.

Maru,,lt,nir

In de huidige situatie en autonome ontwikkeling is maricultuur niet
relevant. Gezien de geringe toename van potentieel areaal. 400 ha hard
suhstraat. is maricuituur niet van aantoonbare betekenis.

S janhlali 2002. definitief
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Ef%can1100,10/Pl’door(lrpwiIl’p,IIp,v Samenvattend
Indeautonomeontwikkelingwordentijdelijkgroteeffectenverwacht

opvispopulatiesalsgevolgvanhetvisserijheleid.Tijdensdeaanlegzal

sprakezijnvaneenkleindirectverliesaanhodemvissen.Ookkande

sterkevertroehelingeenkleineffecthebbenopanderecommerciële

vissoorten.

Naaanlegisereenkleinpermanentverliesaanbodemvisvanwegehet

eilandenzandwinputafhankelijkvanhetoptredenvananaërohieinde

zandwinput.Deverbredingvan

dekustrivierkanleidentoteenafnameinvisproductiemetgevolgen

voordecommerciëlevisserij.Erwordteengeringverlieshijde

platvisvisserijverwacht.

BasisDwarsZandput

ViV3noord

Verlies(kg)65.000193.40))62.400

‘/(van13.50))ton0,51.40,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hetverliesvanderondvis-garnalen-enschelpdiervisserijisniet

bekend.

3.5.3Recreatie

Protesketenenrelevanteprocespaivnieters

Deeffectenopderecreatiewordenvoornamelijkbepaalddooi’de

effectenopdebreedteendekwaliteitvanhetstrand.Destrandenzijn

eentrekpleistervoorveledLiizendenbezoekersenhebbendaardooreen

groteeconomischewaarde.Vanuitoogpuntvanrecreatieishetideale’

strandbeperktinbreedte,enfijnzandig.Bredestranden(zeg200m

groterdandehuidigebreedte)zijnvoorderecreantenmindergeschikt

daarderecreantendansimpelwegverdermoetenlopenomhetwaterte

bereiken.Eenstrandmetveelslibheefteennegatieveinvloedop

recreanten.Ditgeldtookvoorstrandenwaarfrequentschuimvorming

voorkomtalsgevolgvanovermatigealgenhloeienstofverspreiding.

Indeprocesketen‘recreatie’isaangegevenhoedeeffect-relatiesmetde

gebruiksfunctierecreatieliggen.

PrograininabureauFIyIuiid/‘fl,eiiiaIc.igîeenMrI.Iogie
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Huidige situatie en autonome 0111 wikke/ing
De strandhreedte zal hij ongewijzigd kustbeleid in de autonome
ontwikkeling niet aantoonbaar wijzigen. Dit geldt eveneens voor de
sedirnentsamenstelling van het strand.
Hoge concentraties van algensoorten kunnen leiden tot stank overlast.
waterverkleuring en schuimvorming op het strand.

Toenemende eutrofiëring in de jaren zeventig heeft geleid tot
frequentere voorjaarbloeien o.a. van Phaeocvstis. Hoge
algenconcentraties in de zomer ontstaan als er een overmaat aan fosfaat
is. en er daarnaast voldoende nitraat beschikbaar is (zie ook par. 3.3.1.
Noordzee ecosvsteem).

Efjecten tijdens (1(111/eg

De effecten op strandhreedte en slihgehalte zijn maximaal na aanleg
van de eilandvarianten. De aanlegfase is een overgangsperiode.

In de aanlegfase zijn vooral de effecten op schuimvorming van belang
die geïnitieerd worden door het graven van de zandwinputten (zie par.
3.2. 1 Ecosvsteem :andiiinge/neden en par .3.3. 1 Noordzee erosvsteeni)

Bij alle varianten neemt de kans op zomerbloeien van algen aan de kust
ter hoogte van het eiland sterk toe. Dit verhoogt de kans op
schuimvorming op het strand hetgeen ongunstig kan zijn voor de
toeristen industrie. Hoe vaak deze situatie zich voor gaat doen is niet
bekend. Verhoging van de kans op schuimvorming is niet lokaal
beperkt tot de nabije kust. maar kan zich uitstrekken tot in de Duitse
Bocht (zie par. 3.3.1 Noordzee ecosvstee,n).

Bij variant ‘Dwars’ is de kans op schuimvorming op het strand iets
minder groot. daar de afstand van het eiland tot de kust het grootst is.
Bij variant Groot’ is de kans op schuirnvorming het grootst. De
effecten van deze variant strekken zich uit tot in de Duitse Bocht. Het
risico van verminderde kwaliteit van het zwemwater langs de kust
neemt toe. De kans op optreden van bloeien vaii giftige algen wordt
gering geacht.

De onzekerheden m.h.t. schuimvorming zijn groot. en worden vooral
bepaald door de onzekerheden in effectvoorspelling van het verlies aan
slib tijdens het graven.

Recreatie e/fect tijdens aanleç’ t. o. i’ autonome situatie

Indicatoren/criteria t.o.v. de autonome Basis Noord Dwars Zuid Groot

ontwikkeling Vi V2 V3 V4 V5

Tijdelijke toename kans op schuimvorming ja ja ja ja ja

Prlram,nnhurentI Fiviaiid / ilienr.i ieoTnie en ‘IorfnIogie 8 jantian 2(812. dci milieu
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Effettennaaanleg
Detoenamevandekansopschuimvormingisvoorallevariantenna
aanlegnietaantoonbaaronderscheidendt.o.v.deautonome
ontwikkeling.

Deeffectenopdestrandbreedtezijnaandehandvande
kustlijnvooruitgangbepaald(zieookKustveiligheid).Degemiddelde
zandkorreldiametervanhetstrandkanmogelijkietskleinerworden
doordeietsrustigecondities.Deverwachtingisdathijallevarianten
dezeconditiesgeenaantoonbareveranderingenvandegemiddelde
zandkorreldiametervanhetstrandveroorzaken.

Recreatieeffect(IIItuinIeL’t.0.1’alltoiloiflesituatie

Indicatoren/criteriat.o.v.deBasisNoordDwarsZuidGroot

autonomeontwikkelingViV2V3V4V5

Max.kustlijnuithreidinginZuid—+60m+40m+25m+30m+SOm

Hollandna20r(toename+)

Veranderinginsedimentsamenstellingt)0000

Toenamekansopschuimvorminggeringgeringgeringgednggering

beperkttotdenabijekust,maarkanzichuitstrekkentotindeDuitse
Bocht(ziepar.3.2.1.Noordzeeecosvsteein).Deruimtelijkeverdeling
vandemogelijkekansopschuimvormingisnauwgekoppeldaande
ruimtelijkeverdelingvandeprimaireproductie.
Deonzekerhedenm.h.t.schuimvormingindeaanlegfasezijngroot,en
wordenvooralbepaalddoordeonzekerhedenomtrenthetverliesaan
slibtijdensdehaggerwerkzaamheden.

3.5.4Onderhoudgeulenenhavens

Protesketenenrelevanteprocespara1neteI

Deaanlegvaneeneilandkanviaveranderingenindewaterbeweging,
zoet-zoutmenging,enhettransportvanzandensliblangsdeHollandse
kustvaninvloedzijnophetonderhoudvanvaargeulenenhavens.De
belangrijkstevaargeulenlangsdeHollandschekustzijnde
toegangsgeulennaarRotterdam(MaasgeulenEurogeul)enIJmuiden
(ligeul).Dezediepetoegangsgeulenverlagendestroomsnelheid
waardoorhetmetdestromingmeegevoerdezandenslibkanhezinken.
Metanderewoordendediepevaargeulenfungerenalszand-en
slihvang.Dezevaargeulendienenopdieptegehoudentewordenom
toegangnaarenvandehavenstegaranderen.Indeprocesketen
Onderhoudhavensisaangegevenhoedeeffectrelatiesliggen.

Samenvattend
Deeffectenopstrandhreedteenslihgehaltezijnmaximaalnaaanleg
vandeeilandvarianten.Deaanlegfaseiseenovergangsperiode.

Indeaanlegfasezijnvooraldeeffectenopschuimvormingvanbelang
diegeïnitieerdwordendoorhetgravenvandezandwinputten(ziepar.
3.2.1Ecosvsteeiîizandwingebiedenenpar.3.3.1Noordzee
erosvsteen).Verhogingvandekansopschuimvormingisnietlokaal
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Huidige situatie

De geulen worden op diepte gehouden door middel van
onderhoudsbaggeren. In de huidige situatie wordt in de Maasgeul ca. 2
miljoen m3/jaar gehaggerd. het onderhoudsbaggerwerk in de Eurogeul
is te verwaarlozen, en in de Ii geul wordt ca. 200.000 rn/jaar gehaggerd.

Autonome ontwikkeling
Het onderhoudsbaggeren van de Maasgeul en ligeul zal na aanleg van
Maasvlakte II niet aantoonbaar veranderen t.o.v de huidige situatie. De
aanzandingshoeveelheden in autonome ontwikkeling zijn gelijk
verondersteld aan de totale hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk van de
huidige situatie (in totaal 2.2 Mm3/j).

Effecten t.’ jdens (1(111/eg

Het slihverlies dat optreedt als gevolg van het graven van een
zandwinput zal naar verwachting geen aantoonbare verhoging van het
onderhoudsbaggeren van de Euro/Maasgeul en Iigeul veroorzaken.

autonome ontwikkeling is dit effect het sterkst in de Iigeul (tot 115%
toename t.o.v. autonoom). De verandering in de aanzanding van de
Euro/Maasgeul is betrekkelijk klein (maximaal 4% toe/afname). Hierbij
dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat de jaarlijkse
hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk in de toegangsgeul van Rotterdam
ca. 10 keer groter is dan in de Iigeul. De toename in baggerwerk in de
IJgeul ligt in absolute zin in dezelfde orde grootte als in de
Euro/Maasgeul. Variant ‘Noord die het dichtst hij de IJgeul ligt, heeft
de grootste invloed op aanzanding (115% toename t.o.v. autonoom). Bij
de varianten ‘Basis’ en ‘Groot’ neemt het onderhoud van de IJgeul
enigszins af.

Met uitzondering van variant V2 zijn de effecten in de Eurogeul en
Iigeul niet onderscheidend tussen de varianten t.o.v. de totale
onderhoudsbaggerwerkzaaniheden in de autonome situatie.

3.5.5 Veiligheid scheepvaart

Aa,r-aiidin ‘ i’aari’euien 00 (1(1111e

Indicatoren/criteria t.o.v. de Basis Noord Dwars Zuid Groot

autonome ontwikkeling Vi V2 V3 V4 V5

Aanzanding Luro/Maasgcul + 1 Ç +3 O -4 +1

Aanzanding Ijgeul -2O% +1 [5/ +2 -5 -27

Effecten 110 (1011/eg

Morfologische berekeningen laten zien dat het verwachte volume
aanzanding en daarmee de hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk
beïnvloed wordt door de aanleg van het eiland. Vergeleken met de

Procesketen en relevante procesparamneters

Een eiland vormt een obstakel voor de getijstroming. Hierdoor kunneii
voor de scheepvaart ongewenste stroiningspatronen rond een eiland
ontstaan. die van invloed zijn op de veiligheid van de scheepvaart. Ook
zal het eiland lokaal golven afschermen wat vooral voor de veiligheid
van de kustzeilvaart van belang kan zijn. In de procesketen ‘Veiligheid
scheepvaart’ is aangegeven hoe de effect-relaties liggen. Er wordt in het
kader van dit onderzoek niet gekeken naar effecten van extra
scheepshewegingen (tijdens aanleg) op de veiligheid.

Pr.gr.IinT1r..hi.re..i. Ilyluiid / Ii.enn, Ec..Ingie en I’.Iorfi,I,uie

MA-Ru 20)10267
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Huidigesituatie

IndehuidigesituatiekunnenindetoegangsgeulenvanRotterdamen
IJmuidensterkedwarsstromingenoptreden.Dezezijnafhankelijkvan
eencombinatievangetijstroming(metnamevloedstroming)enwind.
Ondergemiddeldeconditiesbedraagtdemaximalestroomsnelheidin
detoegangsgeulenca.1mis.Bijstormconditieskunnen
stroomsnelhedentotover1.5misoptreden(MarineSafetyRotterdam,
1998).Schependieindegeulvarenkunnendaarhindervan
ondervinden,
Golvenkunnenhinderopleverenvoordekustzeilvaart.Ditspeelt
vooralhijruwezeeenkleinerezeilschepenmaarookgrotereschepen
kunnentijdensstormhindervangolvenondervinden.

Autonomeoiitwikkeling
AanlegvanMaasviakteIIzaltoteentoenamevandwarssnelhedeninde
Eurogeulleiden.Indezestudieisdezetoenamenietgekwantificeerd.
Erisalleengekekennaardeinvloedvaneilandvariantenop
dwarsstromingindeIigeul,omdatalleendaarenigeffectwordt
verwacht.

Efl’ttentijdensaan/eg
Deeffectentijdensaanlegvoordeveiligheidvanscheepvaartworden
alsnietaantoonbaarbeoordeeld,omdatdeveranderingeninstroming

engolfklimaatverwaarlooshaarzijn.Deeffectenzijnmaximaaliia

gereedkomenvandeeilandvarianten.

Etfrete,inaaan/eg
Eilandvariant‘Noord’heefteentoename(15%)indedwarsstromingin

deIJgeultotgevolg.Tevensisdeinvloedvanheteilandmerkbaarinde

zonetussenheteilandendekust.Alsgevolgvancontractiezullende
stroomsnelhedenindiezonewattoenemen.Degrootstetoenamevan
stroomsnelhedentussenheteilandendekusttreedtophijvariant
‘Groot’,1-letkleinsteeffectopdestromingentreedtophijdevariant
waarbijdeafstandtusseneilandendekusthetgrootstis,teweten
variantDwars’.Bijdezevariantzijngrootschaligewervelsafwezig.

Indicatoren/criteriat.o.v.deBasisNoordDwarsZuidGroot

autonomeontwikke1in*ViV2V3V4V5

Kustzeilvaart

Goliklimaat-1-1fl(/5(%--5(/

Stroomklimaat**<1()<10’4<1(Y/c<10V<1

Professionelescheepsvaart

Goliklimaat-10%-IOV(5’/-l0V-l5%

Slroomklilnaat***1)+15V(1t)0

*)depercentageszijnuitgedruktt.o.v.deautonomeontwikkeling(=1()(P%).
**)VoorbeoordelingvanhetstroomklimaatisderesldLLeletoenamevande

gelijstromingalsmaatgenomenvoordemaximalesnelheidstoename.

***)Vm)rbeoordelingvanhetstroomklimaatisdestroomsnelheidveranderinginde

vaargeLilengenomen.

Sjanuan2(5)2,delinilwf
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Na aanleg van het eiland ontstaat richting kust een luwtegehied waar de
goifwerking t.o.v. de huidige en autonome situatie afneemt. Dit is
gunstig voor zeilers. Daarentegen zullen rond het eiland
stroornsnelheden optreden die hoger kunnen zijn dan in de huidige
situatie.

De doorgaande scheepvaartroutes liggen buiten de NAP -20m lijn zodat
grotere schepen geen last zullen hebben van deze sterkere stromingen.
De recreatievaart zal met de gewijzigde stromingscondities rekening
moeten houden. Het effect wordt echter beschouwd als niet
aantoonbaar voor de veiligheid. Er zal snel gewenning optreden en er
wordt op een veilige afstand van het eiland gevaren.

Samenvattend
In alle varianten is de invloed van het eiland op de veiligheid van de
kustzeilvaart vergelijkbaar en naar verwachting niet aantoonbaar.

Het effect van de verandering in het stroomklimaat op de professionele
scheepvaart is slechts kwalitatief beoordeeld: alleen de toename van
dwarssnel heden in de ligeul door aanleg van ‘Noord’ wordt als
aantoonbaar voor de grote scheepvaart beschouwd. De dwarsstroming
in de ligeul wordt met 20% vergroot t.o.v. de autonome situatie.

3.5.6 Infrastructuur kabels en leidingen

Pro esketen en re1e’a,,te procesparameteiv
Aanleg van een eiland kan indirect via veranderingen in waterheweging
en kustmorfologie van invloed zijn op kabels en leidingen. In de

ProgramTnahureall FIhn(I / Ilienu, IcIogie uh NiorfoI,uie

MA (8!. 2(8)10267

kustzone zijn verschillende kabel- en leidingstraten aanwezig die door
erosie blootgelegd kunnen worden. waardoor de kans op breuk en
schade kan toenemen. De te verwachten hlootliglengte van kabels
wordt hierbij als indicator gebruikt. De hlootliglengte is hierbij de
lengte van een leiding die door erosie van meer dan 0.25 rn in 20 jaar
wordt bedreigd. De lengte aan leidingen in de Noordzee gebied
bedraagt circa 12000 krn. in het NCP circa 3000 krn en in de
studiegehied circa 700 km.

In de procesketen Kabels en leidingen’ is aangegeven hoe de effect-
relaties liggen.

In de huidige situatie beschikken alle aanwezige kabels. olie- en
gasleidingen over voldoende afdeklaag.

A utoitome ontwikkeling en etfecten tijdens aanleg
Morfologische modellen geven een indicatie van de verwachte
erosiezones en -dieptes. De voornaamste erosielocaties liggen ten

8 rnuar 2(8)2. defini(ief
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westenvandeMaasviakte,hijIJmuidenenindekopvanNoord-

Holland.DegasleidingenhijCallantsoogendeolieleidingenhij

IJmuidendoorkruisenerosiegehieden.Dezeleidingenwordenbedreigd
o doordevoortgaandeerosie.Dehlootlengteneemttenopzichtevande

huidigesituatiemetcirca11,5kmtoe.
3

Effrc’tennaaanleg‘0
Demorfologischemodellenvooralleeilandvariantenlatenziendatde

potentiëlebedreigingvanleidingendoorerosieietstoeneemtt.o.v.de0
autonomeontwikkeling.Ditheefttemakenmetdeveranderingvande

zandtransportpatronen.Degrootsteerosietreedtopindehuurtvanhet

eiland.Alleenhijeilandvariant‘Zuid’hebbenerosiekuilenhijhet
0 eilandeenpotentieeleffectopdeaanwezigeleidingen.Deerosiezones

diehijdeoverigeeilandvariantenontstaanliggenvervandeleidingen.
0 Bijdevarianten‘Groot’en‘Dwa,’isersprakevanenigeffectopde

leidingenhijIJmuiden.0

Kabelsenleidineen:i’e,ande,ineblondeeleiîeret.ø.v.aurOno,nennrii’ikkeliiie0
Indicatoren/criteriat.o.v.deBasisNoordDwarsZuidGroot

autonomeontwikkelingViV2V3V4V5

Toename!eidine!eneiewaarbijerosie—0,5—3,3—2+6,!—0,5

ermerisdan(),25mnkin1

Samenvattend
Tenopzichtevandeautonomeontwikkelingneemtdehlootliglengtein

allevariantenmetuitzonderingvaneilandvariant‘Zuid’ietsaf.De

toenameishetgrootstvoorvariant‘Zuid’.
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BIJLAGE 4 Wenselijkheid verder onderzoek

Hoe effecten beoordelen als opmaat voor verder onderzoek
Gedurende het project wordt een beoordelingskader ontwikkeld. Dit
kader kent 2 invalshoeken. Een wetenschappelijk en een
maatschappelijke. Het uiteindelijke doel is het wetenschappelijk zo
goed mogelijk onderbouwen van de effecten die maatschappelijk van
belang worden geacht. Vooraf aan het de start van het project is een
eerste maatschappelijke inbreng geweest die heeft geresulteerd in de
effectmatrix. Deze effectrnatrix vormt het uitgangspunt voor fase 1.
Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot het benoemen van andere
effecten en een eerste aanduiding van de omvang en de ernst van de
mogelijke effecten. Deze fase 1 resultaten worden wederom
voorgelegd, waardoor een verdere aanscherping plaats kan vindeii.

Zo vinden gedurende het gehele onderzoek meerdere iteraties plaats
tussen de maatschappelijke en de wetenschappelijke invalshoek.
Gedurende deze iteraties wordt vanuit de maatschappij bijgestuurd op
maatschappelijke relevantie en vanuit de wetenschap op
wetenschappelijke relevantie. In totaal zijn 3 tot 4 iteraties voorzien
die zullen leiden tot een versmalling van het onderzoek tot de meest
maatschappelijk relevante effecten en een verdieping aangaande de
onderbouwing en voorspelling van deze effecten.De effectenmatrix
geeft ook inzicht in de aantoonhaarheid (omvang van het effect).
relevantie (belang van het effect) van effecten. of effecten
onderscheidend zijn tussen varianten en hoe betrouwbaar
effectvoorspellingen zijn. Deze aspecten zijn (voorlopig) gescoord op

Pr’rnmmahi,reati Ilyland / Ilierna l/c,l,je en liarfoIagie

een 4-punts schaal. Fase 2 dient zich vooral te richten op de verdere
onderbouwing van aantoonbare en tevens relevante effecten. Minder
van belang zijn vrij zekere niet aantoonbare en vrij zekere niet
relevante effecten, Voorts moet worden beoordeeld of verder
onderzoek in Fase 2 ook daadwerkelijk zal kunnen leiden tot het
verkleinen van onzekerheden.

Maatlatten en sleuteltabel
De onderstaande tabel geeft dus de stand van zaken vanuit een
wetenschappelijke invalshoek weer. Het ligt in de bedoeling dat
hierop wederom een maatschappelijke toetsing plaatsvindt door
middel van een workshop in november. Tijdens deze workshop
worden verschillende partijen uitgenodigd om de maatschappelijke
relevantie aan te geven op grond van de wetenschappelijke
til ssenresu Itaten.

De vol ende tlnitn zijn n1inntrd:
— - u14LJatt.,L1 —— .__ ,_L1- -- -

aantoonbaarheid: relevantie:
O:geen tot zeer kleine effecten O:niet tot weinig relevant

1 kleine effecten 1 minder relevant
2:grote effecten 2:relevant
3:zeer grote effecten 3:zeer relevant
onderscheidend: betrouwbaarheid/zekerheid
O:geen verschillen tussen varianten: O:zeer zekere effecten

1 kleine verschillen tussen varianten 1 zekere effecten
2:grote verschillen tussen varianten 2:rnincler zekere effecten
3:zeer grote verschillen tussen 3:onduidelijke effecten (richting effect
varianten is niet duidelijk)

8 januari 2002 definilief
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Deklassengrenzenzijnsterkafhankelijkvanhetsoorteffectenook
hetschaalniveauwaaropwordtgescoord.Zoligtvoorvissenen
Visserij,vogelsenzeezoogdiereneenbeoordelingophetniveauvan
deNoordzeevoordehand.OphetniveauvandeNoordzeezijnveel
effectennaaanlegnietaantoonbaar(<0,5%)enwaai’schijnlijkook
nietrelevant.Zozijndeeffectenophiomassagarnaal(<1%voor
gecombineerdeffectzandwinputeneiland)weleenaantoonbaar,
maarnieteenrelevanteffect.Voorhodemgehondenorganismen(o.a.
hodemdieren,)ishetoppervlakeenmogelijkemaatlat‘oorhet
bepalenvanderelevantievaneeneffect.Eenbeteremaatvoor
hodemgebondenorganismenisdetotalehiomassa.maardezeisniet
altijdbekend.Voorpopulatiesvissen,vogelsenzeezoogdierenkande
populatieomvangalsmaatlatdienenenvoorprocessen(o.a.
waterkwaliteitenprimaireproductie)de(natuurlijke)variatie.
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Effectthema1:Lokalemilieueffecten

AspectEcosysteem‘,ap’1w”bied

Nr.1L1—Heeftverderonderzoekzin?

Oppervlak1122ja,omvangenernstvooralalbankelijkvandewijzevan

verstoordareaali.andwmnning;dezekanopbasisvanbestaande

techniekenendooraantesluitenhijophanden

——
—onder,oekbeterwordeninaesehat.

Hersteltijd11t)1ja.deelsbekenduitveldstudmesklenschalige

,andwinninaen

lindtoesiand22t)3ja.erbestaatonduidelijkheidoveroptredenanairohie;

hierkandeelsdoormiddelvanmodellenenbeperkt

doorrelbentiemeerduidelijkwordenverkregen;

misschien,watbetreftdemogelijkeeffectenvan

incidenteelvnkomenvangrotehoeveelheden

anaerohe/gilligebodem/wateropdeomgeving:is

evenwelpaseenvraagstukalsanarohieoptaltreden:

ja.ecologischebetekenisslibrijkehodemskanmogelijk

——
—opbasisvanieh.rentiesbeterwordeniniteschat.

AspectLevenopdenieuweoever_________________________________________

Nr.2LHeeftverderonderzoekzin?

Bodemlaunaopde31t)t)nee,effectenzijn/vestigingvanbodemfaunaophard

nieusseoeversubsiraatis‘.oldoendebekend:hetiseenaantoonbaar

effectmaarbeperktrelevantennietonderscheidend:

verderedetailleringlevertgeenextra

inl_ormane/oordee1_op

lffectenop2t)t)2misschien.lokaalelfectnietnaarverwachlinggeringe

vissen,vogelsenuitstralingnaaromgeving(vissenenvogels)maar

zeeioogdieren——
—grotervoorzeezoogdieren
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Aspect Ecosysteem rond eiland

Nr. 3 / Heeft verder onderzoek zin?

Bodemfauna rond 1 1) 1) 1 nee, als het slihgehalte van de bodem niet veranderL

eiland zoals voorspeld, want de relatie met de enige andeie

belangrijke eonditionerende factor 1 hodemdiepie ) is

bekend:

1 Hecten op 2 1 1 2 nee, wat betreft de relatie mei bodemfauna 1/1e

vissen. vogels, hiervoor)

ieezoogdieren misschien. wat betreft de eliecten van visserijvrigehied

en de gevolgen van liet verlies aan oppervlak areaal.

het is niet zeker of de effeetrelaties voldoende

natiwkeurig voor een betere inschatting op het niveati

van de Nooidiee ktmnen worden gemaakt: bovendien

moeten ze verdisconteerd worden met andere efecien

( o.a. als gevolg van verschui vingen in lichtklimaat en

primaire productie)

Effectthema II: Veraf Milieueffecten

Aspect Ecosysteem Noordzee: tijIens aanleg

Nr. 4 1 ( 2 Heeft verder onderzoek zin?

Gevolgen voor 3 3 1 3 ja. wat betreft wijze van zandwinning en daarbij

primaire prodticiie optredende lihverliezen alsook de effecten van

(a.g.v. slib en verschillende zandwinlocaties:

lichtklimaat) ja. wat betreft slihverspreiding. de slihmodellering

kan zeker nog verbeterd worden:

misschien, wat betreft de relatie tussen slib en

— —

— iytoplankton

I)oorwerking naar 3 3 2 3 misschien, wat betreft de reactie van het ioüplankton:

zodplanklon — — — liet is niet duidelijk of er voldoende eegevens inn

voor liet beter kunnen aandtuden van deze relatie.

bovendien lijken er andere facioren een rol te spelen

o.a. Noordatlantisehe oscil latie. ltichtdruk.

temiperatuur) die mede in heschotiwing dienen te

worden een omen

l)oorwerking 3 2 1 3 niisschien. de ei k’cien zijn niogelijk verschillend

vissen. vogels voor verschillende diergroepen. Is relevant voor

zeezooQdieren — — — — overleving vislarvcn.

Aspect Ecosysteem Noordzee: na aanleg

Nr. 4 1 ( 2 Heeft verder onderzoek zin?

Gevolgen voor 2 2 1 2 ja. wat betreft slihverspreiding. de slihmodellering

primaire productie kan zeker nog verbeterd worden:

(a.g.v. slib en misschien, wat betreft de relatie tussen slib en

lie Ii tkl i mi aat 1 lyt p1 ankion

1 )oorwerking naar 2 2 2 3 misschien, wat heirefi de reactie van het zoüplankton:

zoüplankton liet is niet duidelijk of er voldoende gegevens zijn

voor liet beter ktmnen aanduiden van deze relatie

Doorwerking naar 2 2 1 2 misschien. de effecten na aanleg lijn zeer diffutis

vissen. vogels en zodat moeilijk te beoordeling valt wat liet totaal effect

ieeioogdieren — — — zal zijn voor meer mobiele soorten;

Aspect Ecosysteem Waddenzee: ti dens aanleg

Nr. 5 1 ( 2 Heeft verder onderzoek zin?

Diversiteit 1 2 3 3 misschien, is tot dtisver onvoldoende beschouwd, er

Ii ah i tats treden patro in verschillen op als gevolg van

hodemdieren verschillen in sedimentatie en primaire prodtictie:

— —
— ondmndeliik is wat de evoIgen zijn voor de diversiteit

Prngramniuhiireiii Ilyiiind / Iiienra Eciilogie en NInrfoiin,’ie
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AspectEcosysteernWadrienzee:ntaan1e

Nr.5L1,!Heeftverderonderzoekzin?

1)iversiteithahitats1203misschien,istotdusveronvoldoendebeschouwd,er

hodemdierenliedenkleinepatroonverschilenopalsgevolgvan

verschilleninsedimentatieenprimaireproduene:

onduidelijkiswaldegevolgen/ijnvoorde

diversiteit

Ksselderareaal1l()3misschien,mogelijkdatdeeffectenvanijidelijk

hogereslihgehaltenophetkwelderareaalnietheter

inbeeldgebrachtkunnenworden;onduidelijkofhet

omaantoonbareeffectengaattenopiichtevande

autonomeontwikkeling

AspectEcologievantrandenduin

Nr.6Heeftverderonderzoekzin?

Vegetatietinvloed1l21misschien.deeffectenopgrondwaterhij

grondwater—spiegel)strandaansroei/ijnbekend,maardetotaleaangroei

blijkbeperkt:nietbekendisdeplaatselijke

doorserkingnaarvegetatie,maardcieis

waarschijnlijkeerinc:

Vegetatie(invloed3321ja.deelkctenalsgevolgvandealnaineinsaltspray,

saltspray)lijnweliswaargoedteduidenmaarookteer

relevant;naderebestuderingloontmeioogop

optimalisatievraaesttikken

EffectthemaIII:Effectenopecologischedoelgroepen

AspectVisfaunatijdensaanlee_

Nr.7LHeeftverderonderzoekzin?

Visproductie2223ja,desterkeafnameinprimaireproductiekantoteen

aantienlijkealnameleideninvisproduclie.hetis

onduidelijkhoesterkdittaldoorwerken,ontekeris

——

—ookhetellectvandeputalslarvenvalktnl.

AspectVisfaunantaale—

Nr.7LHeeftverderonderzoekzin?

Paaiplaatsen112lmisschien.erisvooralsprakevaneendirectverliesen

hetisonduidelijkolverschillentussendelocatiesvoor

tandwinningeneilandariantenmeeronderscheidend

——
—inbeeldkunnenwordengebracht.

1arven—3223ja.erissprakevaneenaantoonbarevertragingvanhet

transportkustwaartstransporivanlarven;hetbeeldisevenwel

diffuuslansdekust.

Visproductie2223ja,ermoetechterweleenintegraleanalyseworden

gemaaktvaneencombinatievaneffecten,waaronder

larventransport,verliesbodemareaal.verschuivingin

——

—,oöplanktonproductieeneenvisserijvrije,one.

AspectVogelsidena’1eg—

Nr.8Heeftverderonderzoekzin?

Vogels(kusten2212misschien,hijeenaantoonbareaktaineinsisproductie

lee)talditgevolgenkunnenhebbenvoorvogels,derelatie

vogels—vispmductieisnietlincair,invloedtoename

troehelheidopiichtjagersonzeker

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0 0

MAlU combinatie

Aspect Vocels na aanIei

Nr. 8 Heeft verder onderzoek zin?

Vogels (kust en 2 2 1 1 misschien. aanzienlijk effect verwacht in

zee) voedselheschikhaarheid door vissedjvrije zone

(sn ja) val, diseards): voedselketenefleeten kunnen

—
— wezenlijk invloed hebben.

Aspect Zeezoogdieren tijdens aanleg

Nr. 9 / 2 Heeft verder onderzoek zin?

/eezoogdieren 2 2 1 1 misschien, mogelijk enig eflect vor zeelionden:

onduidelijk is of voedselheschikhaarheid de

beperkende factor is: ei lecten op andere zeezoogdieren

— —
— zijn waarschijnlijk niet aantoonbaar

Aspect Zeezoogdieren raang

Nr. 9 2 Heeft verder onderzoek zin?

7eezoogdieren )) l 1 1 nee, waarschijnlijk is er geen sprake van aantoonbare

effecten: grote effecten door de autonome

ontwikkeling bemoeilijken uitspraken op dit punt:

eventuele kraamkamer— tune) ie bruin vis ii ader te

onderzoeken

Effectthema IV: Effecten o gebruiksfuncties

Aspect Kustveiligl.eid — — —

Nr. 10 1 2 Heeft verder onderzoek zin?

kustlijnhand having 2 1 2 2 ja. voorspellingen kunnen heter en leiden mogelijk nog

tot_bijstellingen

belasting waterker— 2 1 2 1) misschien, zie hoven. golilioogten kunnen afdoende

ingen 1 stormvloed worden aangegeven

standen en iLolven)

veerkracht van de 1 (1 1 t) misschien, zie hoven

kust

Aspect Visserij tijde aanlj —

Nr. 11 1 2 Heeft verder onderzoek zin?

Visheschik— 2 2 2 2 misschien. hij grote slihverlieien worden aantoonbare

haarheid effecten verwacht die nu moeilijk kunnen worden

ingeschat:

Aspect Visserij na 9anlg —

Nr. 11 1 2 Heeft verder onderzoek zin?

Visheschik— 2 2 2 3 ja. de effecten van areaalverlies lijn Int te drukken in

haarh e id zeer kleine percentages. maar de e ffec ten van

veranderingen in reststroom en zandwinput op

1 arventransport zijn ii og ond uidel i jk:

Verlies gronden 1 1 2 1 nee, verder onderzoek lijkt niet nodig gezien de

geringe omvang van het effect en de reeds beschikbare

ken ii is

Kansen voor 1 )) (1 1 nee, gezien het geringe oppervlak is de maricnlttiur

mariculturen — — — — niet van aantoonbare betekenis

Aspect Recreatie ti dens aanleg,,

Nr. 12 L 2 Heeft verder onderzoek zin?

Kwaliteit 2 2 1 2 ja. nu wordt een toename van de bloei van Phaeocystis

zwemwater dimect als een toename in schuimvoniiing vertaald, dit

(schuimvorming) verband ligt waarschijnlijk genuanceerder ook wat

betreit verschuivingen in de tijd.

Pri,raminahurenn Ftyland / IIienrn EcIoiie en rsl..rroloiaie

M’-RF 2(X)il)267

S anun 2(5)2. definitief

hi1ige 4 - 5 -



L)

MAREcombinatie

000

0

AspectRecreatien’atfleL.—

Nr.12L!Heeftverderonderzoekzin?

strandhreedteen2121nee,eenbetereinschattingkomtsowiesouiteen

sedimentsamen-verbeteringvanhetïandmodel;deaangroeiperjaaris

stellinglaag,zodatwaarschijnlijksprakezalzijnvan

gewenningaandelangereafstandtotdezee;de

relevantieisdaarommoeilijkaantegeven

Kwaliteit2222ja,temporeleenruimtelijkeverschillen,nuwordteen

zwemwatertoenamevandebloeivanPhaeocystismeteenalseen

(schuimvornung)toenameinschuimvormingvertaald,ditverbandligt

waarschijnlijkgenuanceerderookwatbetreft

verschuivingenindetijd

AspectOnderhoudgulenenhavens

Nr.131Heeftverderonderzoekzin?

aanslibbingen2213misschien,maarenkelingevalvaneennoordelijk

aanzandinggelegeneiland;voorspellingwordtbetermet

verbeteringslihmodel

AspectVeiligheidscejvaart_

Nr.14Heeftverderonderzoekzin?

stroornpatronenrond2121nee,leidtwaarschijnlijkniettotproblemenvoorde

eiland/vaarroutes/scheepvaart

eilandalsobstakel

AspectInfrastructuurkabelsenleidingen

Nr.151Heeftverderonderzoekzin?

Kansop2122nee,eenbetereinschattingissowiesomogelijkhijeen

blootligging————verbeteringvandemodellen

Sjanuan2002,deiiniiicf

-6-bijlage4

ProgranuiiahnreauF15land/‘IhemaEcologieenNlorliilogie

MARij20)10267
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