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Inleiding

Het Balgzand in de westelijke Waddenzee heeft een belangrijke functie als foerageer- en
rustgebied voor steltlopers, meeuwen en andere watervogels. Deze vogels zoeken bij laag
water voedsel op de droogvallende slikken en platen en rusten bij hoog water op de schorren
langs de Noord-Hollandse waddenkust.
Het Balgzand wordt aan de westzijde begrensd door de Balgzanddijk. Aan de waddenkant van
dit dijklichaam ligt een (zeer) smalle strook kweldervegetatie, met plaatselijk wat bredere
schorren (Kooijhoekschor en Van Ewijcksluisschor; Fig. 1). Aan de binnenkant, vanaf het
kazerneterrein van de Marine tot aan Van Ewijcksluis, ligt een verhard pad; de dijk zelf heeft
een grasbekleding en wordt beweid door schapen. De Balgzanddijk is in eigendom en beheer
bij het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier; het grasdeel van de dijk is in
beheer bij het Landschap Noord-Holland.
Het pad aan de binnenzijde (lengte 7,8 km) is niet opengesteld voor publiek en fungeert als
onderhoudspad. In de afgelopen jaren is geregeld de vraag naar voren gekomen om de
Balgzanddijk open te stellen voor fietsers en wandelaars (bijv. Smit 1998, 2010). Ook nu is die
vraag nog actueel, in het bijzonder waar het gaat om het binnendijks gelegen pad. Landschap
Noord-Holland heeft als beheerder van het Balgzand aan de Waddenacademie gevraagd na te
gaan wat de mogelijke effecten daarvan kunnen zijn op vogels. In dit rapport wordt daar nader
op ingegaan.
Vraagstelling en doel
Het Balgzand is een belangrijk voedselgebied voor de wadvogels maar kan alleen als zodanig
functioneren als de vogels de mogelijkheid hebben om tijdens de hoogwaterperiode op veilige
en rustige plekken kunnen overtijen. Eventuele openstelling van het pad aan de binnenzijde
moet in die context beoordeeld worden. De Waddenacademie heeft aan het onderzoekbureau
Altenburg & Wymenga gevraagd dit nader te onderzoeken. Het Balgzand, als onderdeel van de
Waddenzee, heeft de Natura 2000-status. De openstelling van de dijk moet om die reden ook
in dit kader worden getoetst.
Het doel van dit rapport is om met de beschikbare kennis aan te geven wat de mogelijke
effecten zijn van het opstellen van het pad aan de binnenzijde van de Balgzanddijk als fiets- en
wandelpad op:
 De broedvogels op het Balgzand;
 De pleisterende vogels op het Balgzand;
 De broedvogels op de Balgzanddijk (inclusief het binnendijks gelegen kanaal);
 De pleisterende vogels op en rond de Balgzanddijk (inclusief het binnendijks gelegen
kanaal);
Daarnaast is gevraagd om aan te geven of aanvullend onderzoek nodig is om deze vragen te
kunnen beantwoorden.
Leeswijzer
Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie geschetst (ligging, belangrijke
gebieden, relevante status wet- en regelgeving). In hoofdstuk 3 laat zien hoe groot de
veranderingen zijn op het Balgzand. In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ornithologisch
betekenis van de Balgzanddijk en het kanaal. Daarbij is gebruik gemaakt van de lange serie
tellingen die uitgevoerd zijn door de beheerders van Landschap Noord-Holland. De mogelijke
effecten van openstelling komen aan bod in hoofdstuk 5. Het rapport sluit af met de
belangrijkste conclusies in hoofdstuk 6
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Fig. 1. De Balgzanddijk met de twee belangrijkste overtijingsplaatsen (Kooijhoekschor en Van Ewijcksluisschor) op twee
schaalniveaus. Bron: Google Earth; satellietbeeld van 1-1-2005.
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De Balgzanddijk

2.1

Situering

3

Het Balgzand aan de Kop van Noord-Holland strekt zich uit van Den Helder tot aan de
Afsluitdijk, en wordt aan de westzijde begrensd door de Balgzanddijk met vlak daarachter, van
Den Helder tot aan de Van Ewijcksluis, het Balgzandkanaal. Vanaf daar wordt de grens
gevormd door de Amsteldiepdijk die tot aan Wieringen loopt; de doorgaande weg naar Den
Helder (N99) loopt over de Amsteldiepdijk.
De Balgzanddijk loopt van het kazerneterrein van de Marine in het noorden tot aan de Van
Ewijcksluis, eerst 2,6 km in de richting NNW - ZZO en na de Kooijhoekschor 5,2 km in de
richting NW - ZO (Fig. 1). Het onderhoudspad aan de binnenkant van de dijk loopt eveneens
van het kazerneterrein tot aan de Van Ewijcksluis. De Balgzanddijk heeft een grasbekleding en
wordt beweid door schapen. Aan de buitenkant van de dijk, de waddenkant, is sprake van een
smalle tot soms zeer smalle rand met kweldervegetaties met twee wat grotere schorren, het
Kooijhoekschor en het Van Ewijcksluisschor. Ten noorden van het Kooijhoekschor is die rand
c. 20-30 m breed, tussen het Kooijhoekschor en het Van Ewijcksluisschor gaat het om een
rand van 3-10 m. De twee schorren zijn 200-300 m breed.
Binnendijks van de Balgzanddijk ligt het Balgzandkanaal. Het kanaal heeft een breedte van 6570 m. De kanaaloever van de Balgzanddijk is over de gehele lengte verhard. Langs de
westelijke kanaaloever ligt in het noorden (noordelijk van de Kooysluis) een c. 10-15 m brede
rietkraag. Ter hoogte van de Kooysluis, in de driehoek van het kanaal en de verbinding naar
het Noord-Hollands kanaal, is er een verbreding in het kanaal met aangrenzend een grazig
terrein. Dit gebied wordt beheerd als hooiland en nabeweid met koeien. Het is in beheer en
eigendom van Landschap Noord-Holland. Tussen de Kooysluis en de Van Ewijcksluis ligt langs
de kanaaloever aan de binnenkant eveneens een tot meer dan 10 m brede rietkraag.

2.2

Natura 2000

Het Balgzand maakt deel uit van de Waddenzee die in februari 2009 is aangewezen als Natura
2000-gebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het Natura 2000-netwerk
bestaat uit een groot aantal beschermde gebieden in de Europese Unie, met als doel het
behoud en herstel van biodiversiteit. In Nederland zijn ruim 160 gebieden aangewezen of
aangemeld als Natura 2000-gebied. Deze gebieden zijn aangewezen vanwege de
aanwezigheid van bijzondere habitattypen of dier- of plantensoorten. Om het Nederlandse
Natura 2000-netwerk adequaat in stand te houden, te herstellen en te beschermen is het nodig
om hieraan een wettelijk regime te verbinden: de Natuurbeschermingswet 1998.
Een Natura 2000-gebied is aangewezen voor verscheidene soorten en/of habitattypen.
Daarvoor zijn instandhoudingsdoelen opgesteld die in het aanwijzingsbesluit staan. In het
aanwijzingsbesluit is aangegeven welke habitats zijn aangewezen in het kader van de
Habitatrichtlijn (waaronder alle buitendijkse habitats) en welke soorten – broedvogels en nietbroedvogels – in het kader van de Vogelrichtlijn. De instandhoudingsdoelen zijn te raadplegen
op www.synbiosis,alterra.nl/natura2000. Het beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee is in
voorbereiding.
Voor
achtergrondinformatie
betreffende
de
aanwijzing,
de
instandhoudingsdoelen en ecologische vereisten verwijzen we naar dezelfde site.
De grens van het Natura 2000-gebied Waddenzee ligt op de buitenteen van de dijk. Daarom
heeft de openstelling van de dijk geen directe gevolgen voor de oppervlakte en de kwaliteit van
de buitendijks gelegen habitats in het Balgzand. Maar in potentie kan het toegankelijk maken

4

A&W-rapport 1913 Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk

van de Balgzanddijk effect hebben op kwalificerende soorten in de Waddenzee. Dit kan
optreden door eventuele verstoring van buitendijks gelegen hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s)
en broedgebieden. In het laatste geval is er niet zozeer sprake van een directe beïnvloeding
van het Natura 2000-gebied maar wel van de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Dit
valt onder de zogenaamde externe werking.
De doelen van Nature 2000 zijn samengevat in de zogenaamde essentietabel. Tabel 1 geeft
een overzicht van alle soorten die voor (kunnen) komen in en nabij de Balgzanddijk en waar
instandhoudingsdoelen van toepassing zijn.
Broedvogels

Niet-broedvogels

A034

Lepelaar

A053

Wilde eend

A063

Eider

A054

Pijlstaart

A081

Bruine Kiekendief

A056

Slobeend

A082

Blauwe Kiekendief

A062

Toppereend

A132

Kluut

A063

Eider

A137

Bontbekplevier

A067

Brilduiker

A138

Strandplevier

A069

Middelste Zaagbek

A183

Kleine Mantelmeeuw

A070

Grote Zaagbek

A191

Grote stern

A103

Slechtvalk

A193

Visdief

A130

Scholekster

A194

Noordse Stern

A132

Kluut

A195

Dwergstern

A137

Bontbekplevier

A222

Velduil

A140

Goudplevier

A141

Zilverplevier

A142

Kievit

Niet-broedvogels
A005

Fuut

A143

Kanoet

A017

Aalscholver

A144

Drieteenstrandloper

A034

Lepelaar

A147

Krombekstrandloper

A037

Kleine Zwaan

A149

Bonte strandloper

A039b

Toendrarietgans

A156

Grutto

A043

Grauwe Gans

A157

Rosse grutto

A045

Brandgans

A160

Wulp

A046

Rotgans

A161

Zwarte ruiter

A048

Bergeend

A162

Tureluur

A050

Smient

A164

Groenpootruiter

A051

Krakeend

A169

Steenloper

A052

Wintertaling

A197

Zwarte Stern

2.3

Tabel 1. Vogelsoorten die kunnen
voorkomen op en nabij de
Balgzanddijk en vallen onder de
instandhoudingsdoelen van Natura2000.

Overige relevant wet- en regelgeving

Naast de aanwijzing tot Natura 2000-gebied maakt het Balgzand deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur, tegenwoordig het Natuur Netwerk Nederland genoemd. Daarmee is de
bescherming ook in planologisch verband vastgelegd in de provinciale kaders en de
bestemmingsplannen van de gemeente. Zowel de begrenzing van het Natura 2000-gebied als
de Ecologische hoofdstructuur liggen op de buitenteen van de Balgzanddijk, die zelf primair
een waterkerende functie heeft.

A&W-rapport 1913 Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk

`
Zicht vanaf Wieringen op de vogelrijke Slikhoek met de Amsteldiepdijk op de achtergrond.
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De Waddenzee heeft nog meer beschermingskaders (PKB Waddenzee, Werelderfgoed) die
ook gelden voor het Balgzand.
Naast de Natuurbeschermingswet is de Flora- en faunawet van toepassing. In de Flora- en
faunawet is de bescherming geregeld van inheemse plant- en diersoorten, zowel binnen als
buiten beschermde gebieden. De essentie van deze bescherming is dat de gunstige staat van
instandhouding van een soort niet in gevaar mag komen. Dit betekent meestal dat een
maatregel of ingreep niet mag leiden tot verstoring, aantasting of vernietiging van individuele
beschermde dieren, planten en/of populaties. De beschermde soorten zijn in het kader van de
wetgeving via een Algemene Maatregel van Bestuur ingedeeld in drie verschillende
beschermingscategorieën.
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Balgzand: een gebied in verandering

3.1

Hoogteligging en bodemgesteldheid

7

De Waddenzee is een dynamisch ecosysteem waar continue veranderingen plaatsvinden als
gevolg van erosie en sedimentatie. In het Balgzandgebied zijn die veranderingen echter
grotendeels te verklaren met waterstaatkundige ingrepen uit het verre verleden. Vele decennia
na de aanleg van Amsteldiepdijk en de Afsluitdijk, vindt er nog steeds sedimentatie plaats in en
rondom het Amsteldiep, de kreek die vroeger ten westen van Wieringen liep en nu door de
Amsteldiepdiep is doorsneden. Verder naar het westen en het oosten vindt langs de kust
geringe erosie plaats (Fig. 2, 3). De schorren worden daardoor lager en nemen af in oppervlak.
Het Balgzand ligt redelijk beschut, zodat de bodem in vergelijking met de rest van de Westelijke
Waddenzee relatief slibrijk is (Fig. 4). Als gevolg daarvan zijn de platen relatief voedselrijk
(Beukema 1995) en bereiken de wadvogels er een hoge foerageerdichtheid (Beukema 1995).
De afgelopen decennia is de kuststrook slikkiger geworden in tegenstelling tot de verder uit de
kust gelegen, lage platen die iets zandiger zijn geworden (Fig. 5).

Fig. 2. Hoogteligging van wadplaten in het zuidwestelijk deel van de Waddenzee, op basis van lodingen verricht
door Rijkswaterstaat tussen 1991 en 1997, gegeven als cm t.o.v. NAP. Bron: Zwarts (2004).

Fig. 3. Verandering in de hoogteligging (in cm) in het zuidwestelijk deel van de Waddenzee tussen 1985-1990 en
1997-2002. Kaart gebaseerd op basis van lodingen verricht door Rijkswaterstaat. Platen die in deze 12 jaar lager
zijn komen te liggen zijn rood aangegeven en de platen die omhoog zijn gekomen met blauw. Duidelijk is dat het
Amsteldiep – de vroegere geul west van Wieringen- nog steeds slib vangt. Bron: Zwarts (2004).
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Fig. 4. Bodemgesteldheid van de wadplaten in het zuidwestelijk deel van de Waddenzee in de jaren vijftig. Bron:
Zwarts (2004).

Fig. 5. Verandering in de bodemgesteldheid in het zuidwestelijk deel van de Waddenzee sinds de jaren vijftig.
Bovenste kaartje geeft de relatieve verandering en het onderste plaatje de absolute verandering in het slibgehalte.
In het Balgzandgebied zijn de lage platen iets zandiger geworden, maar de kuststrook slikkiger. Bron: Zwarts
(2004).

3.2

Schorren en overtijingsplaatsen
e

Na de inpolderingen van de Anna-Paulowna- en Koegraspolder in de 19 eeuw restte er nog 60
ha natuurlijke schorren die met de aanleg van het Balgzandkanaal in de jaren 20 van de vorige
eeuw verloren gingen (Mulder 1995). Omdat in dezelfde tijd ook de buitendijkse gebieden op
Wieringen werden afgegraven, waren de wadvogels hun buitendijkse hoogwatervluchtplaatsen
kwijt. Gelukkig ontstonden er nieuwe schorren nadat vrijgekomen grond buitendijks was
opgespoten. Helaas gingen die 50 jaar later weer deels verloren door de dijkverhogingen in het
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kader van de Deltawet. Ter compensatie werd de Van Ewijcksluisschor met 5 ha uitgebreid en
ook het Normerven werd gereconstrueerd. Na afslag werd in 1994 een nieuwe poging gedaan
om het Normerven te reconstrueren. Al die moeite is de moeite waard geweest omdat deze
kleine schorren de enige plaatsen zijn waar de wadvogels die op het Balgzand-Breehorn
voedsel zoeken met hoogwater kunnen overtijen. Het gebied van Vatrop is een inlage die ooit
is ingericht als vogelgebied maar het is te klein en wordt te vaak verstoord om te kunnen
functioneren als hoogwatervluchtplaats (hvp). Vroeger fungeerde ook de Balgzandpolder als
hvp, vooral bij hoge vloeden als de schorren waren ondergestroomd. Die functie is echter
grotendeels verloren gegaan nadat deze polder is volgebouwd (m.u.v. reservaat LNH). Al met
al hebben de wadvogels van Balgzand-Breehorn met hoogwater heel weinig
uitwijkmogelijkheden. Dat zou zeker het geval zijn als de Balgzanddijk niet voor alle verkeer en
ook voor wandelaars was afgesloten. De schorren zijn nergens breder dan 300 m, gerekend
vanaf de dijkvoet. Gegeven de verstoringsafstanden voor de betreffende wadvogelsoorten
(Spaans et al. 1996, Krijgsman et al. 2006) zouden de meeste soorten worden verjaagd zodra
iemand op de dijk aanwezig is.
Tijdens opkomend water laten de wadvogels zich opdrijven naar de hoger gelegen slikstrook
voor de kust van Wieringen en langs de Balgzanddijk (Fig. 2). Waar ze uiteindelijk met
hoogwater terecht komen, hangt primair af van de waterstand. Om dat beter te kunnen
onderzoeken werden de maandelijkse watervogeltellingen op verschillende teltrajecten langs
de kust van het Balgzand en Wieringen sinds 2000 samengevoegd in een groot bestand en
gerelateerd aan de waterstand in Den Helder. De resultaten worden gegeven in 4.4.

Hoewel de Balgzanddijk voor het publiek is afgesloten zijn de vogels op het Balgzand uitstekend te observeren.
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4

Ornithologische betekenis Balgzanddijk

4.1

Broedvogels binnendijks

11

De broedvogels langs de kanaaloever en de Balgzanddijk worden jaarlijks geïnventariseerd
door de beheerder. De dijk wordt intensief begraasd door schapen en biedt daardoor weinig
broedgelegenheid. De Scholekster is de meest algemene broedvogel. Langs het kanaal
broeden watervogels en vogels van riet en natte ruigte.
soort

2009

Fuut
Grauwe Gans

2010

Krakeend

27

1

3
2

4

13

15

19

16

1

3

1

9

Slobeend

21

2012

19

Bergeend
Wilde Eend

2011

17

en langs de aanliggende kanaaloever.
Bron: Hovinga 2009, 2010, 2011, 2012.

1

Kuifeend

9

7

5

8

Meerkoet

21

30

23

42

24

23

Waterhoen

1

1

Scholekster

23

20

Stormmeeuw

1
1

Zilvermeeuw

3

1

3

Rietzanger

5

15

12

11

Kleine Karekiet

6

19

9

6

Blauwborst

1

1

Rietgors

1

5

2

1

4.2

Tabel 2. Broedvogels op de Balgzanddijk

Niet-broedvogels binnendijks

Tijdens de maandelijkse watervogeltellingen worden de vogels op de Balgzanddijk en in het
Balgzandkanaal apart geteld. Op het hoge deel van de dijk zelf zitten meestal niet veel vogels,
behalve als door een hoge vloed de buitendijkse hvp’s niet gebruikt kunnen worden en vogels
op de dijk zelf overtijen. In zulke gevallen kunnen er grote aantallen verblijven (Tabel 4). In het
winterhalfjaar verblijven op de dijk en in het kanaal gezamenlijk duizenden eenden, vooral
smienten.

4.3

Broedvogels buitendijks

De broedvogels op het Balgzand worden al sinds vele jaren door de beheerder geteld. Op de
schorren broedden tot voor enkele jaren vele duizenden meeuwen en sterns, waaronder een
aantal zeldzame soorten (Zwartkopmeeuw, Lachstern, Dwergstern), maar ook Lepelaars en
Kluten. De beheersverslagen laten zien dat de recente achteruitgang te wijten is aan het
verschijnen van de Vos en dat pogingen om deze soort buiten te sluiten tot dusver nog niet
veel succes hebben gehad. Het broedsucces van de vogels is de laatste jaren gering. Behalve
de kolonievogels waren en zijn de schorren een aantrekkelijk broedgebied voor Grauwe Gans,
Bergeend, Scholekster maar ook voor vogels gebonden aan natte ruigte, zoals Blauwborst en
Kleine Karekiet.
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vogelsoort

max.

Scholekster

17000

vogelsoort

max.

Kl. Mantelmeeuw

157

Smient

4654

Slobeend

150

Wilde eend

3540

Tafeleend

136

Meerkoet

2473

Nijlgans

122

Kokmeeuw

1716

Canadese gans

112

Kuifeend

1270

Tureluur

111

Zilverplevier

1177

Krakeend

93

Grauwe gans

1145

Fuut

78

Pijlstaart

887

Bonte strandloper

70

Bergeend

772

Bontbekplevier

60

Zilvermeeuw

647

Kluut

59

Groenpootruiter

597

Oeverloper

50

Stormmeeuw

579

Brandgans

49

Wintertaling

526

Steenloper

39

Wulp

437

Aalscholver

29

Rotgans

250

Kanoetstrandloper

28

Kievit

224

Dodaars

25

Eidereend

175

Blauwe Reiger

24

Tabel 3. Maximaal aantal
getelde vogels op de
Balgzanddijk tijdens de
maandelijkse
watervogeltellingen
uitgevoerd tussen 2000 en
2013. Een selectie is
gemaakt voor 36 soorten
watervogels. De meeste
steltlopers gebruiken de dijk
als rustplaats (bijv.
scholekster, zilverplevier),
maar andere soorten
foerageren ook in het kanaal
(bijv. kuifeend, fuut) of op de
grasdijk (smient).

Tabel 4. Aantallen in kolonies broedende vogels op het Balgzand van 2004 t/m 2012. Bron: Hovinga 2009, 2010, 2011,
2012.

Sort

2004

Lepelaar
Kluut
Kokmeeuw
Zwartkopmeeuw

2005

2006

2007

2008

2009

2010

50

51

62

69

47

9

30

472

653

222

39

23

6

37

5751

6460

4019

2900

2395

2207

165

2011

2012

58

26
379

3

5

3

2

1

1

1

Stormmeeuw

393

612

796

408

228

174

335

374

247

Zilvermeeuw

102

127

164

172

119

66

89

24

20

81

108

127

185

148

89

117

21

17

Kl.Mantelmeeuw
Lachstern

1

1

1

Grote Stern
Visdief
Noordse Stern

1
296

501

800

189

1

9

16

4

Dwergstern

4.4

66

101

53

21

77

2

1

10

6

Niet broedvogels buitendijks

Gemiddeld is 10% van de wadvogels in de Nederlandse Waddenzee te vinden op het
Balgzand. Regelmatig is een veel groter deel van deze vogels op het Balgzand
geconcentreerd, bijv. op dagen dat er 62.000 Bonte Strandlopers of 53.000 Kanoetstrandlopers
worden waargenomen (en dus ruim een kwart van de aantallen die in de Nederlandse
Waddenzee voorkomen). Het gemiddeld verloop over het jaar is gegeven in Fig. 6. Opvallend
is het grote aantal Bergeenden dat de laatste jaren in juni wordt gezien. Het gaat om ruiende
vogels die tijdelijk hun vliegvermogen hebben verloren en daarom een zo ongestoord mogelijk
deel van de Waddenzee uitzoeken (Swennen & Mulder 1995; Kraan et al. 2006).
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Fig. 6. Gemiddeld aantal vogels per maand geteld tijdens hoogwater langs de kust van het Balgzand; tussen 2000 en
2013. Een selectie is gemaakt van de 16 algemeenste watervogels.

Fig. 7. De tien teltrajecten waar de meeste wadvogels worden waargenomen.
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Fig. 8. Gemiddelde aantal wulpen (nov.-feb.), scholeksters (sep.-feb.) en kanoetstrandlopers (nov.-feb.) in tien
telgebieden langs het Balgzand en op Wieringen, opgesplitst naar hvp-tellingen met een lage, gemiddelde en hoge
waterstand in Den Helder (respectievelijk waterstand <40, 40-80 en >80 cm). Gebaseerd op maandelijkse hvp-tellingen
uitgevoerd in beide gebieden tussen 2000 en 2013. Het kaartje (Fig. 7) geeft de ligging van de tien telgebieden; Van
Ewijcksluisschor en compensatieschor op Van Ewijcksluisschor zijn samen samengenomen. Bij alle drie soorten is een
periode geselecteerd waarbinnen de aantallen niet seizoensmatig fluctueren.
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De vogels die langs de kust van het Balgzand worden geteld, foerageren met laagwater op
aangrenzende Balgzand-Breehorn. De vogels die daar voedsel zoeken, vliegen met opkomend
water voor een deel ook naar Wieringen. Bij de evaluatie van het mogelijk effect van
openstelling voor het publiek van de Balgzanddijk, is het relevant om te weten in welke mate de
wadvogels gebonden zijn aan vaste hoogwatervluchtplaatsen. De kust van het Balgzand en
Wieringen is ingedeeld in 15 telgebieden. Op vier daarvan worden meestal niet veel vogels
gezien (de Balgzandpolder noordelijk van de Kooij tussen het Noordzeekanaal en het
Balgzandkanaal, sinds het gebied is volgebouwd; Fig.4), de Balgzanddijk, de
Verzakking/Noordwesthoek Amstelmeer en op Wieringen de kust tussen Normerven en Den
oever, incl. Vatrop).
De verspreiding van de vogels blijkt samen te hangen met de hoogwaterstand. Met een lage
vloed, zijn de vogels meer verspreid langs de hele kust, maar als de vloed hoger is verdwijnen
de vogels van ’t Kuitje, de Wulpenschor, van Ewijcksluisschor, de Slikhoek en de buitendijkse
gebied tussen het Amstelmeer en het Normerven. Daarentegen nemen de aantallen op de
hoge schorren (Kooijhoekschor, Normerven) nauwelijks af bij een hogere vloed. Fig. 8
illustreert het effect van de vloedhoogte op de aantallen en de verspreiding van de wulp,
scholekster en kanoetstrandloper.

Fig. 9. Het deel van de vogels dat verblijft op en buiten langs de Balgzanddijk als percentage van alle vogels die
overtijen tussen Den Helder en Den Oever. Gemiddelde van de teltrajecten is berekend over de maandelijkse hvptellingen van Balgzand en Wieringen 2000-2013.
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Wanneer alle teltrajecten worden samengenomen, blijken de met hoogwater getelde aantallen
af te nemen bij vloeden die hoger zijn dan 80 cm in Den Helder. Een deel van de Scholeksters
en Wulpen verhuist dan naar het binnenland, waar ze op Wieringen wèl worden geteld (en
vroeger in de nog onbebouwde Balgzandpolder), maar niet als ze zich verspreiden over de
noordelijke Noord-Hollandse graspolders (Dirk Tanger, mond. med.). Uit de hvp-tellingen blijkt
inderdaad dat de wulpen in de nazomer bij hoge vloeden op de hvp’s wel aanwezig
blijven.
De schorren langs het Balgzandkanaal die nu afgesloten zijn voor het publiek, herbergen
tijdens hoogwater gemiddeld 70 tot 90% van alle vogels die langs de Noord-Hollandse
Waddenkust overtijen (Fig. 9). Grote aantallen Kanoet en Bonte Strandlopers, maar ook Rosse
Grutto’s en Zilverplevieren, vliegen echter bij hoge vloeden vanaf de onderstromende schorren
naar De Razende Bol en naar Texel (een afstand van 15 km; omdat de vogels om Den Helder
heenvliegen is dat in werkelijk een paar kilometer meer; R. Hovinga, mond. med). Hieruit mag
worden geconcludeerd dat Balgzand en Wieringen bij lage en normale vloeden de vogels een
veilige en ongestoorde overtijingsplek kan bieden, maar dat bij hoge vloeden de vogels moeten
uitwijken naar op grote afstand gelegen hoogwatervluchtplaatsen.

Verschillende soorten ganzen, eenden, meeuwen en steltlopers overtijen en foerageren op het Van Ewijcksluisschor
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Indirecte effecten buitendijks

5.1

Buitendijks – broedvogels
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De schorren herbergden tot voor kort grote broedkolonies (Tabel 4). Wanneer het lukt om de
Vos buiten te houden is herstel mogelijk, maar dit zal bij regelmatige menselijke verstoring niet
lukken. De meeste fietsers zullen aan de binnenzijde van de dijk blijven, maar het ligt voor de
hand dat mensen, ook als het niet is toegestaan, de dijk op zullen gaan om over de
Waddenzee uit te kunnen kijken. Als het daarbij blijft zullen de broedkolonies niet of beperkt
worden verstoord, maar er zullen altijd mensen zijn die de schorren op zullen lopen. Als dat
regelmatig gebeurt, zullen de broedkolonies verdwijnen. Alle broedvogelkolonies op de
Nederlandse Waddeneilanden en langs de Fries-Groningse kust liggen in gebieden die in de
broedtijd voor het publiek zijn afgesloten. Het is uiteraard geen toeval dat in de wel
toegankelijke gebieden in de Nederlandse Waddenzee nergens broedvogelkolonies zijn te
vinden.
5.2

Buitendijks – niet broedvogels

De Waddenzee is uniek door zijn schaal, maar ook door zijn ongereptheid en rust. In het een
na grootste Waddengebied in Europa (Morecambe Bay) valt met laagwater een waddenareaal
droog dat 16 keer kleiner is dan in de Waddenzee (van de Kam et al. 1999). De meeste
wadgebieden in Europa bevinden zich in riviermondingen waar wadplaten en kwelders grenzen
aan havens, industrieterreinen en steden. De verstoring langs de hoogwaterlijn, maar ook met
laagwater op de droogliggende platen, is dan ook veel groter dan in de Waddenzee, waar alweer door zijn schaal - de wadvogels vrijwel overal met laagwater ongestoord kunnen
voedsel zoeken en met hoogwater op de uitgestrekte kwelders en hoge zandplaten veilig hun
toevlucht kunnen zoeken.
Ook in het Balgzand-Breehorn-gebied kunnen de vogels met laagwater zonder verstoring
voedsel zoeken. Vergeleken met de rest van de Waddenzee, hebben de vogels in het
Balgzandgebied tijdens hoogwater weinig uitwijkmogelijkheden, want de kwelders liggen aan
de voet van de dijk en zijn klein en smal.
Verstoring van wadvogels heeft directe effect die goed zijn te meten:
 verhoogde waakzaamheid en toename van stress (samengevat door Krijgsveld et al. 2008);
 wegvliegen (opvliegafstanden bij wadvogels in detail onderzocht door o.a. Spaans et al.
1996);
 verkorte foerageertijden (terugkeertijd al gekwantificeerd door Zegers in 1973);
 grotere energie-uitgave door extra vliegtijd (bij verstoorde wadvogels langs de Engelse
westkust geschat op 12% t.o.v. normale energie-uitgaven (Mitchel et al. 1988).
Vogels verlaten gebieden als ze worden verstoord en als het vaak gebeurd gaan ze die
gebieden mijden. Voor de oostelijke Waddenzee is bekend dat de hvp’s langs de Friese kust
tussen Lauwersoog en Ternaard in de zomermaanden nauwelijks tot niet worden benut omdat
de vogels in die tijd van het jaar naar o.a. de Engelsmanplaat vliegen om daar te overtijen,
althans in de jaren dat hier systematisch onderzoek werd gedaan (1976-1987) (Zwarts 1996).
De Engelsmanplaat is voor deze wadvogels maar 1-2 km extra vliegen vanaf hun
voedselgebieden. De hvp’s in de kelder en zomerpolder nabij Paesens werden in die jaren ’s
zomers nauwelijks verstoord en het gebied zou voor de vogels ook groot genoeg moeten zijn
om na verstoring elders in het gebied een rustige plek te kunnen vinden. Blijkbaar waren echter
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een paar verstoringen in de week al voldoende voor de vogels om te kiezen voor de – in die
jaren nog rustige – Engelsmanplaat.
Eenzelfde verschuiving tussen Waddeneiland en Friese kust werd geconstateerd bij wulpen
op Ameland en de tegenoverliggende Friese kust, maar wel andersom: in de zomermaanden
kozen de wulpen er voor om te overtijen op de uitgestrekte, rustige Friese kwelders westelijk
van Holwerd en meden Ameland, maar na het toeristenseizoen kozen de vogels weer voor
Ameland (M. Kersten, pers. med.).
Dat wadvogels bij de hvp-keuze “inschatten” hoe groot de kans is op verstoring blijkt niet alleen
uit juist genoemde verschuiving tussen de seizoenen, maar ook –blijkens eigen
ongepubliceerde waarnemingen- binnen de dag. Wanneer hoogwater rond zonsopkomst of
zonsondergang viel, waren er meer overtijende vogels langs de Friese kust bij Paesens dan
midden op de dag. Dat verschil was nog groter op het kleine kweldertje bij Wierum waar in de
zomermaanden tijdens hoogwater overdag zelden of nooit steltlopers overtijden (in de rustige
jaren 60 kwam dat nog wel voor), maar wel ’s nachts en in de schemering.
In deze voorbeelden gaat het om vogels die vanaf het voedselgebied binnen een vliegafstand
van zo’n 5 km kunnen kiezen uit verschillende hvp’s met een verschillende verstoringskans,
maar als de vogels langs de Balgzanddijk worden verstoord, moeten ze uitwijken naar de
Razende Bol of Texel, - een afstand van 15 km hemelsbreed.

Fig. 10. Wanneer de schorren langs de Noord-Hollandse kust niet gebruikt kunnen worden als hvp, hetzij i.v.m. te hoog
water, hetzij door verstoring, zullen de vogels zich eerst met het opkomende water naar de kust laten drijven (zie Fig.
2) om vandaar naar de Razende Bol en de Hors (zuid Texel) te vliegen, - hemelsbreed een afstand van 15 km. Als de
vogels 2 keer per dag deze afstand extra zouden moeten vliegen, betekent dat een extra verhoging van hun dagelijkse
energie uitgaven met 10%.

De vogels op het Balgzand doen dat al bij extreem hoogwater (Boer et al. 1970, Hovinga 20102013, Smit 2010, Stork 2009 geciteerd door Smit 2010). De vraag is of dat het normale patroon
kan worden als ze geleerd hebben dat ze (te) vaak worden verstoord op de schorren langs de
Balgzandkust. In dit verband zijn de analyses van Prop (1999) van belang. Hij concludeert dat
de wadvogels in de Oosterschelde in de zomermaanden geconcentreerd zijn in gebieden met
weinig menselijke verstoring en dat pas in de rustige wintermaanden de wadvogels zich
verspreiden over de gehele Oosterschelde. Verstoring van wadvogels is daarmee in dit
belangrijke waddengebied een limiterende factor in het gebruik van het voedselgebied. Het is
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speculatief maar in hoeverre kan dezelfde conclusie worden getrokken voor de wijze waarop
de steltlopers de wadgebieden in NW Europa benutten? Het is in ieder geval opvallend dat de
kleine (en ’s zomers veel verstoorde) Franse en Engelse estuaria nauwelijks vogels herbergen
tijdens de najaarstrek (juli-september), maar wel in het winterhalfjaar. Tijdens de voor- en
najaarstrek zijn de miljoenen steltlopers die in Afrika overwinteren, vrijwel geheel
geconcentreerd in de Waddenzee.
De flexibiliteit van wadvogels t.a.v. de keuze van hvp’s verschilt sterk per soort. Wanneer door
regelmatige verstoring van de schorren langs de Balgzanddijk de vogels deze hvp’s gaan
mijden, zullen de soorten verschillend reageren. Scholeksters, wulpen, tureluur en de
meeuwen kunnen uitwijken naar binnenlands gelegen grasland (mits het gras kort is; tureluur is
daarbij minder selectief); op Wieringen gebeurt dat al (westelijk van het Amstelmeer is vooral
sprake van bollenland, dat niet of nauwelijks als hvp wordt gebruikt). Dezelfde soorten, plus
zilverplevieren, bontbekken en steenlopers, worden ook overtijend gezien op kale akkers en
recent gescheurd grasland. Als wadvogels echter de keuze hebben tussen binnen- en
buitendijkse hvp’s hebben ze altijd een voorkeur om buitendijks te overtijen. Voor de
Balgzandvogels is er een (buitendijks) alternatief, namelijk uitwijken naar een kale zandplaat,
de Razende Bol. Voor de meeste wadvogels is overtijen op een kale plaat geen enkel
probleem, maar een aantal soorten, zoals groenpootruiters en tureluurs, hebben een duidelijke
voorkeur om te overtijen in kwelders en langs slenkjes. Soorten verschillen echter ook in de
afstand die ze vier keer per dag vliegen tussen laagwatervoedselgebied en hvp’s. Voor de
meeste vogels in de Waddenzee is die afstand niet meer dan een paar km, soms meer.
Kanoetstrandlopers vliegen gemiddeld grotere afstanden dan bijv. Steenloper of
Bontbekplevier. Om die reden is de Razende Bol of Zuid-Texel een erg onaantrekkelijke
alternatief voor de Balgzand-schorren. Immers met opkomend water worden de vogels
langzaam opgedreven naar de Balgzanddijk (Fig.10) en ze zouden pas van daaruit naar het
NW moeten vliegen over een afstand van hemelsbreed 15 km.

De vogels laten zich door het opkomende water opdrijven naar de Balzanddijk en de Amsteldiepdijk.
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Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet

Eventuele openstelling van de Balgzanddijk dient aan de vigerende natuurwet- en regelgeving
te worden getoetst, gezien de directe nabijheid van de Waddenzee. De wettelijke bescherming
van inheemse natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in twee componenten:
gebiedsbescherming en soortbescherming. Gebiedsbescherming in Nederland is geregeld via
de Natuurbeschermingswet (Natura 2000 gebieden) en via regelgeving omtrent de Ecologische
Hoofdstructuur en ruimtelijke ordening (vastgelegd in provinciaal streekplan of omgevingsplan).
De bescherming van soorten is primair geregeld via de Flora- en faunawet. Voor de Flora- en
faunawet geldt dat vooral uitvoeringsgerichte plannen beoordeeld moet worden (welke
inrichting vindt precies plaats, waar en wanneer e.d.); in deze fase is dat niet aan de orde. We
richten ons derhalve op aspecten rond de Natuurbeschermingswet.
Voortoets Natuurbeschermingswet
Bij de eventuele openstelling van de Balgzanddijk dient te worden beoordeeld of deze ingreep
invloed heeft op omliggende Natura 2000-gebieden, in dit geval de Waddenzee. De eerste stap
in de beoordeling volgens de Natuurbeschermingswet is de Voortoets. Daarbij dient te worden
bepaald of er een kans bestaat dat de beoogde ingreep een significant negatieve invloed heeft
op de aangewezen natuurwaarden van Natura 2000-gebieden. Wanneer uit de Voortoets blijkt
dat die kans afwezig is, dan is de toets aan de Natuurbeschermingswet voltooid. Als er wel een
mogelijk effect is, en de plannen niet gewijzigd worden, dan is een zogenaamde Passende
Beoordeling op basis waarvan kan worden beoordeeld of al dan niet een vergunning in het
kader van de Natuurbeschermingswet kan worden verstrekt.
Pasende beoordeling
Het plangebied maakt strikt genomen geen deel uit van het Natura 2000-gebied, omdat de
grens van het Natura 2000-gebied is gelegd op de buitenteen van de Balgzanddijk.
Openstelling heeft daarmee geen gevolgen voor de oppervlakte en kwaliteit van de habitats in
het Balgzand. Voor het aspect kwaliteit geldt dat niet voor broedvogels en niet-broedvogels,
omdat openstelling de noodzakelijke rust op deze kleine gebieden zal verstoren. Daarmee
wordt de functie van deze habitats voor vogels aangetast. De analyse laat zien, dat dit
vergaande gevolgen kan hebben, en het aannemelijk is dat die ook zullen gaan optreden.
Broedvogels vertrekken permanent en niet-broedvogels moet bij verstoring elders een hvp
zoeken. Bij herhaalde verstoring worden dergelijke gebieden dan ongeschikt. Het niet kunnen
overtijen op de schorren betekent dat vogels verder moeten vliegen, waardoor hun vliegkosten
groter worden. Vooral in het winterhalfjaar kan dit gevolgen hebben voor de conditie van de
vogels. Het ontbreken van voldoende hvp-capaciteit rond het Balgzand betekent dat het gebied
minder benut wordt door wadvogels. Voor de dijk geldt dat deze ook aanvullend gebruikt wordt
als hvp en foerageergebied. Ook deze functie zal door verstoring onder druk komen te staan.
Het effect op broedvogels aan de binnenzijde van de dijk is gering omdat de dichtheden laag
zijn.
Aan de hand van figuur 9 en tabel 1 valt te zien, dat 24 kwalificerende niet-broedvogels met
bovengenoemde effecten hebben te maken en 7 broedvogels (broedend op de buitendijkse
schorren; Tabel 4). Voor de meeste van die soorten is het aannemelijk dat openstelling leidt tot
aanzienlijke verstoring van voor die soorten belangrijke rust- en/of broedplaatsen. Openstelling
leidt daarmee tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de
Waddenzee. Geconcludeerd kan worden, dat voor de uitwerking van dergelijke plannen zeker
een Passende beoordeling nodig is.
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Conclusies

Het toegankelijk maken van het binnendijkse onderhoudspad langs de Balgzanddijk voor
fietsers (en dus ook wandelaars) heeft directe gevolgen voor de broed- en niet-broedvogels
binnendijks en indirecte gevolgen voor de vogelbevolking buitendijks:


Broedvogels binnendijks. Het fietspad zal een klein negatief effect hebben op de vogels
die langs de langs het kanaal en aan de dijkvoet broeden. Het gaat echter om kleine
aantallen en het betreft geen kwetsbare en/of zeldzame soorten (Tabel 2). Het effect
op de broedvogels moet daarom als gering worden beschouwd.



Niet-broedvogels binnendijks. Het fietspad zal een duidelijk negatief effect hebben op
de vogels die in het Balgzandkanaal of de binnendijkse grasdijk voedsel zoeken of
rusten (Fig. 9). In het Balgzandkanaal en aangrenzende dijkvoet verblijven vele
duizenden Smienten. Deze pleisterplaats zal verloren gaan als ze een paar keer per
dag worden opgejaagd. Bij extreem hoge vloeden zal elke fietser zeer grote aantallen
wadvogels verstoren die op de dijk hun laatste toevluchtsoord hebben gevonden
(Tabel 3). Een verstoring is in deze omstandigheden significant omdat bij hoge vloeden
de wadplaten slechts kort droog liggen en de vogels niet voldoende voedsel hebben
kunnen vergaren. Het effect op de niet-broedvogels binnendijks moet daarom als
beduidend worden beschouwd.



Broedvogels buitendijks. Op de schorren broeden niet meer zo veel vogels als in het
verleden, maar de aantallen zijn nog steeds aanzienlijk (Tabel 4). Een deel van de
wandelaars en fietsers zullen de dijk oversteken. Wanneer ze op de dijk blijven zal hun
verstorend effect op de broedvogels beperkt zijn. Ongetwijfeld zal een moeilijk te
schatten deel van deze mensen toch de schorren oplopen. Een aantal van dit soort
verstoringen is voldoende om de resterende vogelkolonies te laten verdwijnen. Ook al
zou bijna iedere fietser op het fietspad blijven, dan nog moet het effect op de
broedvogels buitendijks als beduidend worden beschouwd.



Niet-broedvogels buitendijks. Wat zojuist is beschreven voor de broedvogels geldt ook
voor de niet-broedvogels die zich met hoogwater concentreren op de
hoogwatervluchtplaatsen. Het effect is zelfs nog groter omdat de verstoringsafstand
van de meeste wadvogels groter is dan de breedte van de schorren gerekend vanaf de
dijkvoet. Een wandelaar op de dijkvoet zal, zeker met een hoge vloed wanneer de
vogels op 100-200 m van de dijk zijn geconcentreerd, de wadvogels massaal
verstoren. 7% van alle wadvogels in de Nederlandse Waddenzee heeft een hvp langs
de Balgzanddijk. Zonder twijfel zal dat veel lager worden als de vogels regelmatig
worden verstoord. De kans dat de vogels uit zullen wijken naar Texel of de Razende
Bol, wat ze nu incidenteel doen, lijkt onwaarschijnlijk. Het effect op de niet-broedvogels
buitendijks moet daarom als zeer beduidend worden beschouwd.

Samenvattend: het toegankelijk maken van het binnendijkse onderhoudspad langs de
Balgzanddijk heeft relatief kleine directe gevolgen voor de vogels op de binnenzijde van de dijk
en het aangrenzende kanaal, maar de indirecte gevolgen voor de vogels buitendijks zijn zeer
aanzienlijk.
Er bestaat voor Balgzand en Wieringen een lange reeks van maandelijkse hvp-tellingen en
broedvogelinventarisaties. Onze conclusies in dit rapport zijn hoofdzakelijk op deze data
gebaseerd. Het verdient aanbeveling deze monitoring voort te zetten. Aanvullend onderzoek
naar de mogelijke effecten van openstelling wordt niet nodig geacht.
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