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Waddenzee groot 

natuurgebied 
 



Menselijke invloed 

• Zee defensie 

• Dijken en zandige kust 

• Visserij, schelpdiervisserij 

• Toerisme en recreatie 

• Gas winning 

• Transport 

• Militaire activiteiten 

 

 

 



Beheer in het waddengebied 



Wie doet wat? 

• Natuurorganisaties delen van de randen 

• Rijksoverheid: het casco, de dijken, 

rijshouten dammen en vaargeulen en het 

reguleren van het gebruik 

• Niemand stuurt op de natuurkwaliteit van 

het wadden-ecosysteem!  

• Voorbeeld Griend, Razende Bol 



Voorbeeld van 

gebiedsbeheer 

• Noard Fryslân Bûtendyks: 

• Deel EHS vanaf 1990 

• Life project vanaf 1992 

 





natuurontwikkeling 

• Grondaankoop vanaf 1992 

 

• Inrichting (verkweldering) vanaf 2000 



EU Life Nature project Noard-Fryslân Bûtendyks 



Restoration site (135 ha) 

Salt marsh 

Sedimentation fields 

Summerpolders 

Project gebied in Noard Fryslân 

Bûtendyks 



Maatregelen 

• verhogen zuidelijke zomerkade ter bescherming van de 

zomerpolders, 4 km 

• 3 gaten in de buitenste zomerkade  

• 3 kreken graven, 5 km 

• alle sloten dichten, ca. 10 km 

• nieuwe dobbe voor drinkwater vee 

• opvanggebied voor brak spatwater, ca. 400 ha 

• uitzichtpunt op voormalige bunker 

• wandelroute met brug over een kreek 

EU Life Nature project Noard-Fryslân Bûtendyks 



Filmfragment opening 

proefverkweldering 



Zoet-zout overgangen 





Oude uitwateringen (zijlen) opgeheven 

 

Verlies van zoet-zout overgangen en vismigratie  

 

Brakwatergebieden afgesloten (Lauwerszee) 

 

Achtergronden 



• 2001 Proefverkweldering Noarderleech 

 

• 2009 Verkweldering Bildtpollen 

Een volgende verkweldring… 



 

• Kade aan noordkant Ryd 

• Ophogen Kadijk 

• 2 doorbraken in de Lontkade (duiker/brug) 

• Nieuwe slenk dwars door gebied (afwatering gemaal) 

• Kade langs strjitweike 

• Afwatering zomerpolders Keegen op de Ryd 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Scenario B – concept inrichting 

• Tracé afvoer gemaal  

indicatief 

 

• Realisatie in project 

gemaal Vijfhuizen 



Beheer 

• Doel 

 

• Uitvoering 

 



Brandganzen (Branta leucopsis) 

Mainly grazing on fresh water grasses, 

Cattle grazing is key factor! 



Vee op de kwelder  

• Veiligheid !! 

• Evacuatieplan: 

• Waarschuwingssysteem voor hoogwaters 

• Inrichting veeroutes en dijkovergangen; 

tijdelijke opvang 

• Organisatie van de evacuatie: stuurgroep en 

“rayonhoofden” 
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Filmfragment 

“dobbepaarden” 



Kennisontwikkeling 

• Monitoring  

• Projecten 

• Gebiedsontwikkeling 

• Inventarisatie 

• Onderzoek 



Monitoring programma 

• Sedimentatie 

• zoutgehalte grondwater 

• Vegetatie 

• Ganzen 

• Broedvogels 

• Beheer 

 
 



Onderzoeksopzet 

Combination of 

 1)  Descriptive fieldwork (monitoring) 

 2)  Field experiments (2001-2005), full factorial design 

       Factors: -  distance to breaches 

          distance to creeks 

          surface elevation 

          livestock grazing 

middle 

east 

west 

T 1 

T 2 

T 3 

Near breach and creek 

Breach and creek far 

Near creek, breach far 

Near breach, creek far 



Rotganzen 
(gansdagen per hectare) 



• Was it possible to measure project 

success? 

• Did we learn for further projects? 

• Do we understand the restoration 

process better? 

• Can we satisfy our “environment”? 

Conclusions & Discussion 



Flora en fauna van kust en kwelder 

zoals Noard-Fryslân Bûtendyks 

• 238 soorten vogels, waarvan 18 soorten de 1%-norm van de populatie 
overschrijden, waarmee het internationale belang van het gebied wordt 
aangeduid. Van die 238 zijn: 

• 52 soorten broedvogels waarvan 22 van de Rode Lijst 

• 29 soorten zoogdieren bekend waarvan 7 op de Rode Lijst staan (o.a. 
vleermuizen, zeehonden) 

• 1 amfibie en meer dan 9 vissen waarvan 1 op Rode Lijst 

• 19 soorten (thans niet bedreigde) dagvlinders 

• >109 soorten nachtvlinders waarvan 15 uitsluitend van kwelders bekend en 
39 soorten waarvan de rupsen (o.a.) kwelderplanten eten 

• 21 soorten libellen waaronder 3 Rode lijstsoorten 

• 16 soorten loopkevers waarvan 7 minder algemeen en/of kenmerkend voor 
kwelders en 7 soorten waterkevers waaronder 1 zeldzame 

• 32 soorten spinnen waarvan 5 zeldzaam of kenmerkend voor kwelders 

• 5 soorten sprinkhanen waarvan 2 Rode lijstsoorten 

• 50 soorten zweefvliegen waaronder 4 vrij zeldzame kwelderspecialisten 

• 9 soorten mollusken waaronder 1 bedreigde soort 

• Ca. 100 soorten hogere planten  

• 5 soorten waterwantsen, 1 soort cicade, 1 spinnendoder, 12 soorten wilde 
bijen, 1 bloedzuiger, 1 daas, 2 prachtvliegen, 7 wapenvliegen 

>1000 soorten 

 

>92 bedreigde 

en/of 

kenmerkende 

kwelder- 

specialisten 

Lamsoorvedermot 



Onderzoek beheer 



Informatie, educatie en 

recreatie 
• Paden en routes 

• Informatievoorziening 

• Excursies 

• Scholenprogramma’s 

• Lezingen 

Gastheerschap 



Regionale samenwerking 

• Overheid: beheerraad, programma RW 

• Natuursector: CWN 

• Stakeholderoverleggen 

• Lokale partijen 

• Etc, etc 

 

 



Naar een natuurbeheerder 

voor de Waddenzee? 

 

Wie dan? 

Hoe? 



Naar een natuurbeheerder 

voor de Waddenzee? 

 

 
• Opdrachtgever: overheid 

• Professional zonder winstoogmerk, bv… 

• Taak: beheer van het natuurgebied 



Naar een natuurbeheerder 

voor de Waddenzee? 

 

 
• Natuurontwikkeling 

• Onderhoud en toezicht 

• Gastheerschap 

• Monitoring 

• Regionale samenwerking 

• Gespekspartner voor beleidsmakers 



Dank voor uw aandacht !! 

 

Vragen 


