Ecologische kwetsbaarheidskaarten bij
olieverontreiniging in getijdenwateren
Methoden voor Deltagebied, Waddenzee en Noordzee

J. Lahr
H.J. de Lange
J.A.M. Janssen
R. van Lanen
D.J. de Jong

Alterra-rapport 1589, ISSN 1566-7197

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ecologische kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging in getijdenwateren

In opdracht
van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), projectAlterra-rapport
Crisismanagement.1589
2

Ecologische kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging in
getijdenwateren
Methoden voor Deltagebied, Waddenzee en Noordzee
J. Lahr (Alterra)
H.J. de Lange (Alterra)
J.A.M. Janssen (Alterra)
R. van Lanen (Grontmij)
D.J. de Jong (RWS-Dienst Zeeland)

Alterra-rapport 1589
Alterra, Wageningen, 2007

REFERAAT
Lahr, J., H.J. de Lange, J.A.M. Janssen, R. van Lanen & D. de Jong. 2007. Ecologische
kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging in getijdenwateren. Methodebeschrijving en voorlopige kaarten voor
Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee en Noordzee. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1589. 62 blz.;
13 fig.; 9 tab.; 34 ref.

Bij calamiteiten op zee kan vrijkomende olie leiden tot ernstige ecologische effecten. Het
onderzoek, in opdracht van Rijkswaterstaat, had tot doel om methoden te ontwerpen voor het
maken van ecologische kwetsbaarheidskaarten van de Nederlandse mariene gebieden. Het
ontwikkelde kaartensysteem kent meerdere lagen. Niveau 3 bestaat uit ecologische
basisinformatie in kaartvorm. Niveau 2 betreft tot kwetsbaarheidskaarten geaggregeerde
informatie van Niveau 3. Hierbij worden vijf klassen van kwetsbaarheid onderscheiden.
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lagen getoond. De kaarten van Niveau 1 zijn bedoeld voor gebruik door de
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Woord vooraf

De studie in dit rapport is onderdeel van het project Crisismanagement van het
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) van Rijkswaterstaat (RWS). Een onderdeel
van dit project is het vervaardigen van kaarten waarmee bij calamiteiten met olie op
zee de ecologische kwetsbaarheid van verschillende mariene wateren kan worden
gevisualiseerd. Deze studie richtte zich op de methoden om deze kaarten te maken
voor de deelgebieden Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee en Noordzee
(Nederlandse Economische Exclusieve Zone).
Vanuit het RIKZ is het project begeleid door Krystyna Robaczewska (projectleider),
Dick de Jong, Fred Twisk en Peter Tydeman. Projectleider namens Alterra was Joost
Lahr. Verder droegen diverse personen met hun deskundigheid bij aan de opzet van
de methodiek: Marcel van der Tol, Saa Henry Kabuta en Dick Vethaak (RIKZ),
Norbert Dankers en Ingeborg de Boois (IMARES). Deze mensen worden hartelijk
bedankt voor hun hulp.
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Samenvatting

Bij calamiteiten op zee kan vrijkomende olie leiden tot ernstige ecologische effecten.
Voor de aanpak van incidenten met olie werkt Rijkswaterstaat (RWS) in het kader
van het project Crisismanagement aan opruimstrategieën die mede gebaseerd zijn op
een afweging van de potentiële ecologische schade. In dit rapport worden de
methoden uiteengezet voor het maken van uniforme ecologische
kwetsbaarheidskaarten van de Nederlandse Noordzee (Nederlandse Economische
Exclusieve Zone, NEEZ), Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. De kaarten
zullen beschikbaar worden gemaakt via het calamiteiten risicomanagement systeem
CALAMARIS.
Het ontwikkelde kaartensysteem kent drie lagen:
•

•

•

Niveau 3 bestaat uit ecologische basisinformatie in kaartvorm, bijvoorbeeld
ecotopenkaarten,
vegetatiekaarten
van
schorren/kwelders
of
verspreidingskaarten van individuele dieren- en plantensoorten. De meeste
van deze informatie is beschreven in de diverse rapporten in het kader van
het project Crisismanagement (voorheen CALPREA) die aan dit rapport
vooraf gingen.
Niveau 2 betreft tot kwetsbaarheidskaarten geaggregeerde informatie van
Niveau 3 op het niveau van bijvoorbeeld ecotopen, vegetatie, groepen
diersoorten etc. Er worden vijf klassen van kwetsbaarheid onderscheiden: 1niet kwetsbaar, 2- weinig kwetsbaar, 3- matig kwetsbaar, 4- kwetsbaar en 5zeer kwetsbaar.
Niveau 1 bestaat uit kaarten waarin alle informatie van Niveau 2 geclusterd is.
Per grid cel of per polygoon wordt de hoogste kwetsbaarheidsklasse van de
verschillende lagen op Niveau 2 getoond. De kaarten van Niveau 1 zijn in
één oogopslag te interpreteren en vooral bedoeld voor gebruik door de
calamiteitenbestrijders gedurende de eerste uren na de melding van een
incident. De opbouw maakt het mogelijk om in te zoomen naar de meer
gedetailleerde kaarten op Niveau 2 en specialistische informatie op Niveau 3.

In het rapport worden vooral de methoden voor het afleiden van de kwetsbaarheid
op Niveau 2 uitgewerkt. Voor het Deltagebied en de Waddenzee worden niveau 2
kaarten gemaakt op basis van:
•
•
•
•

ecotopen uit het Zoutwater EcotopenStelsel (ZES.1; Bouma et al., 2005),
eco-elementen uit het ZES.1 zoals zeegrasvelden en schelpdierbanken
(mosselen, oesters, kokkels),
ecologische ‘hot spots’, zoals gebieden met ruiende of broedende
eendensoorten en zeehondenrustplaatsen, en
gedetailleerde
(VEGWAD)
opnamen
van
de
vegetatie
van
schorren/kwelders.
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Criteria voor de indeling in kwetsbaarheid van ecotopen zijn biologische rijkdom
(soortenrijkdom, uniciteit en productiviteit), geschatte chemische hersteltijd
(verdwijnen van de olie uit het ecotoop) en ecologische hersteltijd (herstel van de
populaties karakteristieke soorten). De kwetsbaarheid van de ecotopen en de ecoelementen hierin wordt door het jaar heen gelijk geacht. De kwetsbaarheid van hot
spots is seizoensafhankelijk.
Omdat open zee door de afwezigheid van droogvallende gebieden een heel ander
karakter heeft dan het Deltagebied en de Waddenzee, is voor de NEEZ een andere
benadering gebruikt. Niveau 2 wordt gevormd door kwetsbaarheidskaarten van alle
kust- en zeevogels samen met daarnaast die van de meest kwetsbare groepen vogels:
•
•
•
•

schelpdieretende drijvende vogels (zwarte zee-eend, eidereend),
visetende kustgebonden vogels (roodkeelduiker, fuut, aalscholver),
drijvende visetende vogels (alk, zeekoet), en
meeuwen (drieteenmeeuw).

Tenslotte worden op Niveau 2 voor de NEEZ ook kwetsbaarheidskaarten van de
paaigebieden van enkele vissoorten en de aanwezigheid van eieren en larvale stadia
van vissen gebruikt.
Op Niveau 1 wordt alle informatie van Niveau 2 samengevoegd in één enkele serie
kwetsbaarheidskaarten per gebied. Er worden aparte kaarten gemaakt voor de
Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee en de Noordzee (NEEZ), maar met
een zelfde klassenindeling. Seizoensverschillen hangen vooral samen met het
voorkomen van vogels in de gebieden. Voor het Deltagebied en de Waddenzee zijn
er maandelijkse kaarten. Voor deze gebieden worden als extra informatie de absolute
aantallen vogels per 1/729e ICES kwadrant getoond. Voor de Noordzee zijn er
kwetsbaarheidskaarten per twee maanden.
In het rapport worden voorbeelden van de eerste kwetsbaarheidskaarten voor
olieverontreiniging getoond. Tevens wordt in tabellen gepresenteerd welke
ecologische basiskaarten nodig zijn om de kwetsbaarheidskaarten voor de
deelgebieden op Niveau 2 samen te stellen, inclusief de beherende instanties. Aan het
eind van het rapport worden aanbevelingen gedaan om de kaarten actueel te houden
en de nog ontbrekende informatie toe te voegen. De gehele set met kaarten van de
ecologische kwetsbaarheid voor olieverontreinigingen worden in een aparte atlas
gepubliceerd door Grontmij.
Op basis van de volgens de beschreven methodiek gemaakte kaarten kan in de uren
na een calamiteit met olie worden opgezocht in welke gebieden ecosystemen en
levensgemeenschappen meer of minder kwetsbaar zijn voor de verontreiniging.
Daarnaast kan enig inzicht worden verkregen in de ernst van de eventuele
ecologische schade. De crisismanagers kunnen deze informatie meewegen bij het
nemen van operationele beslissingen in het kader van de bestrijding. De kaarten
kunnen ook worden gebruikt voor strategische risicoinventarisaties en ‘contingency
planning’.

10
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Inleiding

1.1

Crisismanagement en ecologische kwetsbaarheidskaarten

Bij calamiteiten op zee kan een vrijkomende olievlek leiden tot ecologische en
economische schade. Deze schade kan zich zowel op zee, in estuaria als aan de kust
voordoen. Voor de aanpak van olievlekken is Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van
het project Crisismanagement bezig met de ontwikkeling van een opruimstrategie.
Deze strategie is gebaseerd op een afweging van de opruimkosten, de aanwezige
bergingscapaciteit, de potentiële ecologische en de potentiële economische schade.
Ter ondersteuning en onderbouwing van operationele beslissingen in geval van een
calamiteit met olie heeft RWS voor haar calamiteitenmanagers behoefte aan een
methode om ecologisch relevante informatie in beeld te brengen en te verwerken in
overzichtelijke, uniforme ecologische kwetsbaarheidskaarten van de Nederlandse
Noordzee (Nederlandse Economische Exclusieve Zone, NEEZ), Waddenzee,
Oosterschelde en Westerschelde. Op basis van dit soort kaarten kan tijdens een
calamiteit met olie worden opgezocht in welke gebieden ecosystemen en
levensgemeenschappen meer of minder kwetsbaar zijn voor de verontreiniging.
Tevens kan inzicht worden verkregen in de ernst van de eventuele ecologische
schade. De kaarten kunnen ook worden gebruikt voor strategische
risicoinventarisaties en ‘contingency planning’.
De ecologische kwetsbaarheidskaarten zijn in opdracht van Rijksinstituut voor Kust
en Zee (RIKZ) van RWS ontwikkeld en ondergebracht in een electronisch
informatiesysteem voor calamiteiten. Dit systeem, CALAMARIS (Calamities Marine
Risk Information System), wordt ontwikkeld in samenwerking met de Adviesdienst
Geo-informatie en ICT (AGI) van RWS (vanaf oktober 2007 RWS Data en ICT
Dienst, RWS-DID).

1.2

Doelstelling

Begin 2007 is in het kader van Europese Safety at Sea project door het RIKZ als
ondersteuning aan het project Crisismanagement een rapportage opgesteld met de
opzet voor een methode om ecologische kwetsbaarheidskaarten te maken voor de
NEEZ (Offringa & Lahr, 2007). Deze methode, V-maps (= ‘Vulnerability maps’),
werd in principe ontwikkeld voor veel meer soorten verontreinigingen door
calamiteiten in zoute wateren dan alleen met olie. Omdat de V-maps methode
gebaseerd is op waargenomen dichtheden van tientallen mariene diersoorten,
vereisen deze kaarten zeer veel gedetailleerde en betrouwbare basisinformatie die
jaarlijks up-to-date moet worden gehouden. De methode vereist verder informatie
over de kwetsbaarheden van veel soorten voor verschillende type calamiteiten. Er is
echter gebleken dat dergelijke gedetailleerde informatie slechts in beperkte mate
beschikbaar is en bovendien zijn er geen kaarten voor iedere soort. Bovendien zijn
veel kwetsbaarheidsparameters voor de V-maps op basis van ‘expert judgement’
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gekwantificeerd. Zij zijn niet allemaal getoetst door externe deskundigen. Daarnaast
is deze methode minder goed toepasbaar in het Deltagebied en de Waddenzee waar
veel meer fysiek verschillende habitats voorkomen, onder andere litorale en
supralitorale delen met vegetatie.
Op basis van bovengenoemde overwegingen is daarom door het RIKZ besloten om
op kortere termijn een werkbare en reproduceerbare set ecologische
kwetsbaarheidskaarten te produceren, in eerste instantie alleen voor de bestrijding
van calamiteiten met drijvende olie, maar wel voor alle Nederlandse mariene wateren.
Hiertoe is in 2007 door Alterra in nauwe samenwerking met RIKZ en Grontmij
(voor de GIS onderdelen) een project uitgevoerd. De belangrijkste doelstellingen van
het project waren:
•
•
•

Ontwikkelen van een aanvullende beoordelingsmethode voor het
classificeren en selecteren van (habitats van) zoutminnende flora en vegetatie
t.b.v. de calamiteitenbehandeling.
Uitwerken van een methode om op een reproduceerbare manier
verschillende informatie over mariene plant- en diersoorten en habitats om te
vormen tot uniforme kwetsbaarheidskaarten op een bruikbaar niveau.
Produceren van een eerste serie ecologische kwetsbaarheidskaarten op een
globaal niveau als hulp bij de bestrijding van incidenten met olie.

Ten behoeve van de kwetsbaarheidskaarten is eerder reeds ecologische informatie
geselecteerd, geïnventariseerd en samengevat met betrekking tot vogels en
zeezoogdieren (Poot et al. 2004; van Horssen & Poot, 2005; van der Hut et al., 2007;
de Lange, 2007; RIKZ, 2007a, 2007b, 2007c), paaigebieden van vis (ter Hofstede,
2006) en vissoorten (de Mesel et al., 2007). In dit rapport worden de nieuwe
methoden beschreven die voor de huidige kwetsbaarheidskaarten ontwikkeld zijn en
de principes die hieraan ten grondslag liggen. Ook worden voorbeelden
gepresenteerd van kwetsbaarheidskaarten voor Westerschelde, Oosterschelde,
Waddenzee en Noordzee (Nederlandse Economische Exclusieve Zone, NEEZ).

1.3

Aanpak & leeswijzer

Het project borduurt voort op de hierboven genoemde ecologische inventarisaties.
De eerste werkzaamheden bestonden uit het opstellen van criteria voor het bepalen
van de ecologische kwetsbaarheid voor olieverontreiniging van soorten en van
mariene gebieden. De resultaten van dit oriënterende werk zijn te vinden in
Hoofdstuk 2. Ook is een kort literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten van
olie op zoutminnende vegetatie (Bijlage 1); een categorie waar tot nu toe nog geen
aparte aandacht aan was besteed. De methoden voor het maken van de
kwetsbaarheidskaarten zijn vervolgens ontwikkeld tijdens diverse brainstormsessies
en workshops samen met deskundigen van het RIKZ, Wageningen IMARES en
Grontmij. In Hoofdstuk 3 worden de principes van de basismethode beschreven,
evenals de meer gedetailleerdere methoden voor mariene deelgebieden (Deltagebied,
Waddenzee en NEEZ). In Hoofdstuk 4 worden voorbeelden van kaarten
gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat enkele afsluitende opmerkingen en aanbevelingen.
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2

Ecologische kwetsbaarheid voor olieverontreiniging

2.1

Wat is ecologische kwetsbaarheid?

Voor ecologische kwetsbaarheid kan men de volgende definitie hanteren (Faber et al.,
2004; Offringa & Lahr, 2007):
Ecologische kwetsbaarheid: mate waarin een soort, gemeenschap, habitat of gebied
beschadigd of verstoord wordt (en blijft) door een bepaalde stressfactor.
De ecologische kwetsbaarheid van een soort, levensgemeenschap, habitat of gebied
wordt bepaald door drie eigenschappen.
•
•

•

Potentiële blootstelling. De kans op blootstelling aan de stressfactor in het milieu
(bijvoorbeeld kans op in aanraking komen van een soort met een olievlek).
Gevoeligheid. De mate waarin een soort, gemeenschap, habitat of gebied
negatieve gevolgen ondervindt door aanwezigheid van een stressfactor. Voor
effecten van toxische stoffen op soorten wordt deze vaak uitgedrukt als de
mate van effect bij een bepaald blootstellingsniveau aan de stof.
Herstelvermogen. Het vermogen om terug te keren naar de oorspronkelijke staat
nadat een stress factor is opgeheven. Herstelvermogen wordt in de tijd
uitgedrukt en heeft betrekking op populaties en hogere ecologische
aggregatieniveaus.

Schematisch kan kwetsbaarheid als volgt weergegeven worden:

Kwetsbaarheid =

blootstelling × gevoeligheid
herstelvermogen

Dit betekent dat de kwetsbaarheid toeneemt bij een grotere blootstellingskans of een
grotere gevoeligheid, maar dat een goed herstelvermogen de kwetsbaarheid juist
vermindert.
Als men spreekt van kwetsbaarheid wordt de basis in principe gevormd door
soorten. Individuele soorten kunnen onderling verschillen voor ieder van de drie
bovengenoemde hoofdcategorieën eigenschappen. De kans op blootstelling, de
gevoeligheid en het herstelvermogen hangen namelijk nauw samen met de leefwijze
van soorten en hun bouw. De kwetsbaarheid van een soort kan derhalve geschat
worden aan de hand van soortspecifieke biologische en ecologische eigenschappen
(zie §2.2). Dit wordt kwetsbaarheidsanalyse genoemd.
In gebieden zoals habitats of ecotopen treft men levensgemeenschappen van
meerdere soorten aan. Wil men de kwetsbaarheid van een habitat of ecotoop
bepalen, dan kan dit dus enerzijds aan de hand van de kwetsbaarheden van de
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individuele soorten die er leven en eventueel hun interacties. Dit vereist echter veel
informatie die niet altijd beschikbaar is en het resultaat zal sterk door ‘expert
judgement’ worden bepaald. Anderzijds kan men de kwetsbaarheid van gebieden ook
direct inschatten, bijvoorbeeld op basis van habitat- of ecotoopkenmerken (§2.4).
In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven van kenmerken die
kunnen dienen voor het beoordelen van de ecologische kwetsbaarheid van
verschillende (groepen) mariene soorten en van ecotopen/habitats voor
olieverontreiniging. Voor hogere dieren, vissen en macrofauna/benthos zijn al eerder
algemene criteria voor de beoordeling van ecologische kwetsbaarheid opgesteld
(Faber et al., 2004; de Lange et al, 2006), ook in het kader van calamiteiten met olie
(McMath et al., 2000). Maar voor planten en olieverontreiniging is dit nog niet
systematisch gebeurd. Daarom is voor de effecten van olie op planten een korte
literatuurscan uitgevoerd. Deze wordt gerapporteerd in Bijlage 1. De gepresenteerde
criteria voor soorten zijn in de latere fasen van het project vooral als
achtergrondinformatie en algemene leidraad gebruikt. Er is namelijk in eerste
instantie gekozen voor een gebiedsbenadering en geen expliciete soortenbenadering.

2.2

Kwetsbaarheidskenmerken van mariene soorten

Blootstellingskans
De kans op blootstelling van organismen in het milieu wordt onder andere bepaald
door de volgende soortkenmerken:

•

•

•
•

Habitat voorkeur. De plek waar organismen zich ophouden bepaalt in welke
mate zij worden blootgesteld. Wortelende planten, bijvoorbeeld, zullen bij
verontreiniging bijna altijd in contact komen met olie, maar insecten op de
bloemen van de planten nauwelijks.
Mobiliteit. De (dagelijkse) mobiliteit van een soort bepaalt hoe vaak er contact
met de verontreiniging plaats vindt. Vliegende en zwemmende dieren zullen
gedeeltelijk ook elders verblijven, niet alleen in het verontreinigde gebied.
Olie wordt door sommige groepen dieren vermeden (zeezoogdieren, vissen),
maar door andere moeilijk herkend (vogels). Vastzittende planten zijn
uiteraard niet mobiel.
Migratie. Soorten die migreren zullen niet het hele jaar in één bepaald gebied
aanwezig zijn. Het tijdstip van verontreiniging en het seizoen zijn dus van
groot belang.
Wijze van contact. Het maakt sterk uit of contact plaats vindt via de wortels
(worteldiepte), poten, de huid (verendek) of via het voedsel van organismen.

Gevoeligheid
Er zijn verschillende manieren waarop organismen negatieve effecten van
olieverontreiniging kunnen ondervinden. De belangrijkste categorieën effecten zijn
beschreven door RIKZ (2006). Er kan onderscheid worden gemaakt tussen directe
effecten door contact met olie of opname van oliecomponenten en effecten op

14

Alterra-rapport 1589

organismen die ontstaan doordat de olieverontreiniging het leefmilieu ongunstig
beïnvloedt.
Directe effecten zijn:

•
•
•

Besmeuring/verkleving. Vooral bij vogels en zoogdieren met een vacht. Bij lagere
dieren kunnen de lichaamsholten verstoppen en zo de dieren aantasten.
Toxiciteit. In olie zitten vele stoffen die acuut toxisch zijn voor dieren en
planten, met name de wat vluchtigere verbindingen in lichte olie.
Bioaccumulatie. Minder vluchtige verbindingen kunnen zich ophopen in
organismen en op langere termijn effecten geven (bijvoorbeeld PAK’s en
vogels; Alonso-Alvarez et al., 2007).

Indirecte effecten door milieuveranderingen zijn:

•
•
•
•

Opwarming. Een laag donkere olie op dieren of planten of op de bodem zorgt
voor temperatuurstress, vooral bij sterke zonneschijn.
Doorzicht. Drijvende of gedispergeerde olie vermindert de transparantie van
water. Dit is van belang voor primaire producenten als algen en
onderwaterplanten.
Zuurstofgebrek. Door verminderd doorzicht of verhoogde bacteriële groei
neemt het zuurstofgehalte in water af. Dit is van belang voor
onderwaterdieren als benthos en vissen.
Verzuring/verloging. Bepaalde componenten in olie kunnen locaal de zuurgraad
veranderen. Dit is eveneens vooral van belang voor onderwaterdieren.

Bij blootstelling aan olie zullen, afhankelijk van de levenswijze en intrinsieke
gevoeligheid van de soort, bepaalde werkingsmechanismen meer of minder aan het
uiteindelijke effect op een soort bijdragen.

Herstelvermogen
Naast de blootstellingskans en (intrinsieke) gevoeligheid van organismen voor
olieverontreiniging wordt de kwetsbaarheid mede bepaald door het herstelvermogen
van de organismen. Deze twee aspecten van kwetsbaarheid worden hier puntsgewijs
nader toegelicht.
Het herstelvermogen van dieren en planten hangt nauw samen met
levencycluskenmerken van soorten en processen op populatie- of
levensgemeenschapniveau. Belangrijke eigenschappen zijn:

•

Reproductie/rekrutering. De herstelsnelheid hangt sterk af van de mate van
aanwas van de populatie (zogenaamde r-strategen, die zich snel reproduceren,
herstellen in het algemeen sneller dan K-strategen die zich langzamer
vermenigvuldigen; de Lange et al., 2006). Bij planten is ook het soort
voortplanting van belang, vegetatief of d.m.v. zaden.

Alterra-rapport 1589

15

•
•
•
•

2.3

Mobiliteit. Dieren met een sterke dispersie herstellen sneller. Planten met een
vaste standplaats herstellen zich via dispersie van zaden of vegetatief via
uitgroei van scheuten.
‘Patchiness’. De verspreiding van soorten in hun leefomgeving, bijvoorbeeld
‘patchy’ versus egaal, bepaalt mede de herkolonisatiecapaciteit.
Territorialiteit. Dichtheidsafhankelijk processen zoals territorialiteit kunnen
effecten op populaties van dieren vertragen of herstel remmen.
Andere stressfactoren. Populaties die reeds aan andere sterke stressfactoren zijn
blootgesteld zullen zich in de regel langzamer herstellen dan ongestoorde
populaties. Voorbeeld: vissoorten die sterk bevist worden.

Kwetsbare groepen fauna & flora

Van een aantal groepen organismen is bekend dat zij bij uitstek kwetsbaar zijn voor
verontreiniging met drijvende olie (zie bijvoorbeeld ook O’Sullivan & Jacques, 1991):

•

•

•

Zeevogels. Bij olierampen op zee zijn besmeurde zeevogels die aanspoelen vaak
het meest in het oog springende en meest indringende effect. Veel vogels
zien een grote olievlek aan voor een kalm zeeoppervlak en strijken hier op
neer. Doordat de veren aan elkaar kleven, raken de vogels hun vermogen om
te vliegen kwijt en verliest het verendek zijn isolerende werking. De vogels
verdrinken of bezwijken aan onderkoeling en/of voedselgebrek. Drijvende
en visetende (duikende) zeevogels komen het meest in aanraking met
drijvende olie.
Litorale en supralitorale planten. Vegetatie die zich bevindt in gebieden die met
zeewater overspoeld worden, zoals in de pionierszone en op kwelders en
schorren, zal in de regel een hoge blootstelling ondervinden aan drijvende
olie doordat deze gedeeltelijk in het gebied achter blijft bij droogvallen. Veel
planten zijn gevoelig voor olie en ondervinden schade na calamiteiten door
besmeuring of door effecten via de wortels (Bijlage 1). Herstel is soms
langzaam.
Ongewervelden in de litorale zone. Ongewervelden zoals schelpdieren, schaaldieren
(crustaceeën) en wormen in periodiek droogvallende gebieden hebben om
dezelfde reden een verhoogde kans op blootstelling aan gestrande olie.
Schelpdieren zijn echter iets minder gevoelig voor olie en veel crustaceeën
herstellen zich relatief snel.

Een aantal andere groepen mariene organismen is waarschijnlijk minder kwetsbaar
voor olievervuiling.

•
•

16

Veel zeezoogdieren kunnen drijvende olie vermijden en naar schone
gebieden trekken. Olievervuiling van zeehondenligplaatsen zal echter niet
gunstig voor de dieren zijn.
Ook vissen schijnen in staat te zijn olieverontreiniging te vermijden. De
blootstelling is sowieso laag doordat zij onder het wateroppervlak zwemmen.
Daarnaast kunnen vispopulaties zich snel herstellen van effecten van olie.
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2.4

Uitzondering hierop zijn de eieren en larven van vissen zoals de haring, die in
bepaalde tijden van het jaar vlak onder de oppervlakte zweven en door de
zeestroming worden getransporteerd.
Sublitorale (benthische) ongewervelde soorten worden veel minder aan
drijvende olievlekken blootgesteld dan litorale gemeenschappen.
Sublitoraal groot zeegras zal ook niet snel met drijvende olie in aanraking
komen. Litoraal zeegras, zoals de twee soorten die in Nederland voorkomen,
verdienen echter wel extra aandacht omdat ze wel sterk door olie kunnen
worden aangetast en daarnaast tamelijk zeldzaam zijn.

Kwetsbaarheidskenmerken van mariene ecotopen/habitats

Men kan de kwetsbaarheid van begrensde gebieden zoals habitats, ecotopen of
kusttypen op twee manieren bepalen. Allereerst kan dit aan de hand van de
kwetsbaarheid van de individuele soorten die in deze gebieden leven. Dan moet men
een manier vinden om soortspecifieke informatie van vele soorten te combineren en
te wegen. Dit is erg informatie-intensief en zo’n methodiek leunt in veel gevallen
sterk op ‘expert judgement’ (de Lange et al., 2006; Offringa & Lahr, 2007). Men kan
de ecologische kwetsbaarheid van habitats, kusttypen etc. echter ook direct schatten
en classificeren. Een bekend voorbeeld hiervan is de kustlijnrangschikking (‘shoreline
ranking’) uit de internationaal veel gebruikte ‘Environmental Sensitivity Index’ (ESI)
benadering (Tortell, 1992; NOAA, 2002). Daarin worden kusten gerangschikt op
basis van:

•
•
•
•

Relatieve blootstelling aan golven en getij.
Helling van de kust.
Type substraat.
Biologische productiviteit en gevoeligheid.

In deze vier categorieën eigenschappen zijn dezelfde elementen te herkennen als
nodig zijn voor de bepaling van de kwetsbaarheid van soorten: (1) blootstellingskans,
(2) gevoeligheid en (3) herstelvermogen. Voor gebieden is dus een zelfde
kwetsbaarheidsbenadering mogelijk, maar dan op een hoger niveau dan de soort.
De mate van olievervuiling van gebieden (habitats, kusttypen, ecotopen) hangt af van
de volgende eigenschappen:

•
•
•
•

Ligging t.o.v. zeeniveau. Vooral in kustgebieden bepalen getij en de mate en
frequentie van overstroming de kans dat olie in het systeem komt en blijft.
Hogere delen worden moeilijker bereikt.
Helling. Olie blijft makkelijker achter op vlakke stukken dan op hellende.
Blootstelling aan golven en getij. Op plaatsen met veel stroming en golfslag blijft
olie slecht liggen.
Soort substraat. Olie hecht zich sterker aan kleine deeltjes (slib) dan aan hard
substraat en grovere deeltjes (steen, kiezels, zand).
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•

Begroeiing. Dichte begroeiing wordt misschien minder snel doordrongen door
een olievlek, maar het houdt de olie ook beter vast.

In gebieden met een grote biologische rijkdom zal olieverontreiniging ernstigere
effecten veroorzaken dan in relatief arme gebieden. De gevoeligheid op
gebiedsniveau hangt derhalve samen met:

•
•
•

Soortendiversiteit. Het aantal soorten in een gebied.
Uniciteit. De mate van uniekheid van de soorten in het gebied.
Biomassa & productiviteit. De biomassa en de productiviteit bepalen de
voedselrijkdom van een gebied.

Bij het herstel van een ecosysteem of gebied van een chemische stressfactor zoals
olieverontreiniging kan met twee fasen onderscheiden:

•
•

Chemische hersteltijd. Dit is de periode die het duurt tot de concentratie van de
verontreiniging in het substraat tot onder de effectdrempels voor organismen
is gezakt.
Ecologische hersteltijd. Dit is de periode na het wegvallen van de stressfactor die
nodig is om het oude populatieniveau van soorten te bereiken. Hierbij speelt
ook de aanwezigheid van en afstand tot bronpopulaties van waaruit herstel
moet plaats vinden een grote rol.

Verontreinigingen verdwijnen in het algemeen op natuurlijke wijze door afvoer naar
elders (stroming e.d.) en door degradatie. Degradatie bestaat uit chemische afbraak
(hydrolyse, fotodegradatie) en biodegradatie door micro-organismen. De chemische
hersteltijd hangt sterk samen met de factoren die ook al genoemd zijn bij de
blootstellingskans van een ecosysteem of gebied: golven en getij, soort substraat, etc.
Daarnaast kunnen ook het vochtgehalte, de hoeveelheid licht en de nutriëntenstatus
van het ecosysteem bepalend zijn. De ecologische hersteltijd van populaties van biota
hangt af van de factoren die al genoemd zijn in §2.2. In principe treedt ecologisch
herstel pas op na het chemische herstel. De optelsom van de chemische en de
ecologische hersteltijd geeft de totale hersteltijd van een systeem na verontreiniging.

18
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3

Methoden

3.1

Bestaande methoden voor kwetsbaarheidskaarten bij
olieverontreiniging

Er zijn reeds veel bestaande methoden voor het maken van ecologische
gevoeligheidskaarten of kwetsbaarheidskaarten voor olieverontreiniging en andere
stressfactoren (Visser, 2002; Lahr et al., 2003). Offringa & Lahr (2007) schreven een
review van de meest bekende methoden. Er worden grofweg twee benaderingswijzen
onderscheiden voor het maken van kwetsbaarheidskaarten:
1. Op basis van de dichtheden of aantallen soorten; bijvoorbeeld soorten die
ecologisch belangrijk zijn, een natuurwaarde vertegenwoordigen of gevoelig
voor (olie)verontreiniging zijn.
2. Aan de hand van classificatie van afgegrensde ruimtelijke eenheden zoals
gebieden (habitats) of stukken kustlijn.
De review wees verder uit dat vrijwel alle landen rond de Noordzee ecologische
kwetsbaarheidskaarten maken en/of gebruiken. De gehanteerde methoden
verschillen echter sterk van land tot land. In veel gevallen zijn kaarten wel
beschikbaar in de vorm van atlassen of via internet, maar ontbreekt een goede
beschrijving van de gehanteerde methode en de basisgegevens waarmee de kaarten
gemaakt zijn. Dit maakt een nauwkeurige vergelijking van de methoden lastig.

3.2

Basismethode voor de Nederlandse getijdenwateren

Tijdens een aantal bijeenkomsten en workshops zijn door een team van deskundigen
op het gebied van mariene biologie (RIKZ, Wageningen IMARES), ecotoxicologie
(Alterra) en GIS (Grontmij) methoden uitgewerkt voor de classificatie en kartering
van de kwetsbaarheid van de Nederlandse zoute wateren voor olieverontreiniging.
Voor de ontwikkeling van de methodiek is uitgegaan van een accidentele calamiteit
met olie. De oliesoort waaraan hierbij is gedacht, betreft een zware ruwe olie die
drijft op het water.
Ten behoeve van het project Crisismanagement (voorheen CALPREA) is al veel
informatie verzameld, met name over de vogels, zeezoogdieren en vissen (de
zoutminnende vegetatie wordt in dit rapport voor het eerst behandeld; zie Bijlage 1).
Dit soort informatie bestaat bijvoorbeeld uit het voorkomen en/of de dichtheden
van individuele dier- of plantensoorten in mariene gebieden. Deze ecologische
basisinformatie is voor een effectief gebruik op verschillende manieren geaggregeerd
naar een hoger niveau, leidend tot een beperkt aantal kwetsbaarheidskaarten voor
groepen organismen of deelelementen (bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van vogels,
zeegrasvelden of schelpdierbanken voor olie). Voor een snel totaaloverzicht is deze
informatie nogmaals samengenomen en verwerkt tot één enkele kaart per gebied die
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uitsluitend de mate van kwetsbaarheid voor olievervuiling aangeeft. Op deze manier
is de informatie dus op drie niveaus van detail beschikbaar:

•
•
•

Niveau 3 – ecologische basiskaarten.
Niveau 2 – meerdere geaggregeerde kwetsbaarheidskaarten.
Niveau 1 – totaalkaart van de ecologische kwetsbaarheid van een gebied.

De kaarten van Niveau 1 zijn in één oogopslag te interpreteren en vooral bedoeld
voor gebruik door de calamiteitenbestrijders. Deze kaarten zullen een rol spelen
gedurende de eerste uren na de melding van een incident. De opbouw maakt het
verder mogelijk om gemakkelijk in te zoomen van de globale informatie op Niveau 1
naar meer gedetailleerde kaarten op Niveau 2 en de specialistische informatie op
Niveau 3.
Op basis van de beschikbare ecologische informatie worden op Niveau 2 en Niveau
1 vijf klassen van kwetsbaarheid onderscheiden (min of meer analoog aan de door
Faber et al., 2004, gehanteerde indeling voor vaatplanten en bodemverontreiniging):
1.
2.
3.
4.
5.

niet kwetsbaar
weinig kwetsbaar
matig kwetsbaar
kwetsbaar
zeer kwetsbaar

In de volgende paragraaf wordt kort de beschikbare informatie op Niveau 3
samengevat. Hierna wordt in de andere paragrafen van Hoofdstuk 3 beschreven hoe
voor de verschillende deelgebieden (Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee en
Noordzee) de methoden op Niveau 2 en Niveau 1 tot stand zijn gekomen (welke
bewerkingen zijn uitgevoerd op welk deel van de basisinformatie op Niveau 3).

3.3

Niveau 3 – ecologische basiskaarten

Het ‘werkgebied’ kan worden verdeeld in het Deltagebied (Westerschelde en
Oosterschelde), de Waddenzee en de Noordzee (NEEZ en kustzone), die ieder een
eigen aanpak kennen als gevolg van de verschillen in structuur. De Noordzee bestaat,
afgezien van de kustzone, uitsluitend uit water. De ecologische basisinformatie van
soorten is betrekkelijk globaal aanwezig in de vorm van aantallen per ICES-vak of
per deel van een ICES-vak (1/9e of 1/81e). Als gevolg hiervan bestaan alle kaarten uit
‘grid’ cellen (raster). De andere gebieden kennen alle belangrijke delen die regelmatig
droogvallen en onderlopen, de intergetijdengebieden en schorren. Hier worden de
meeste ecologische parameters direct in het veld gekarteerd of met behulp van
luchtfoto’s. In deze gebieden kan ook gebruik gemaakt worden van ecotopen als een
holistische parameter. Ecotopen zijn de in kaart te brengen vorm van ecosystemen,
het geheel van abiotische parameters en planten en dieren (zie §3.4.1 en Bijlage 3
voor meer uitleg).
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De ecologische basiskaarten en informatie die samen Niveau 3 vormen zijn
beschreven in een aantal rapporten:.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verspreiding vogels in de NEEZ
Verspreiding vogels in de NEEZ
Ecotopen Nederlandse zoute wateren
Paaigebieden vissen in de NEEZ
Selectie vogels & zeezoogdieren
Verspreiding vogels Wadden & Deltagebied
Basiskaarten zee- en kustvogels
Basiskaarten vissen en schelpdieren
Basiskaarten zeezoogdieren

- Poot et al. (2004)
- v. Horssen & Poot (2005)
- Bouma et al. (2005)
- ter Hofstede (2006)
- de Lange (2007)
- van der Hut et al. (2007)
- RIKZ (2007a)
- RIKZ (2007b)
- RIKZ (2007c)

Een deel van deze gegevens wordt kort samengevat in Bijlage 2. Voor zoutminnende
flora bestaat geen apart document, maar is de informatie te vinden in Bijlage 1.

3.4

Niveau 2 – geaggregeerde kwetsbaarheidskaarten

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de ecologische basisinformatie op Niveau 3
wordt geaggregeerd en omgezet in kwetsbaarheidskaarten op Niveau 2. De
methoden zijn uitgesplitst voor het Deltagebied en de Waddenzee (§3.4.1) en de
Noordzee (§3.4.2).

3.4.1

Deltagebied & Waddenzee

Ecotopen
In 2005 is door het RIKZ het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) gepubliceerd
(Bouma et al., 2005). ZES.1 is een indeling van zoute rijkswateren waarmee het
potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in gebieden in beeld wordt
gebracht. Ecotopen zijn ruimtelijke eenheden waarvan de samenstelling en
ontwikkeling afhangen van de abiotische, biotische en antropogene omstandigheden
ter plekke (Bouma et al., 2005).
In ZES.1 worden, afhankelijk van het niveau waarop men kijkt, tot ruim 100
verschillende ecotopen voor zoute en brakke wateren onderscheiden. Theoretisch
zijn op basis van het stelsel meerdere tientallen ecotopen per watersysteem te
onderscheiden. Dat is het gevolg van het aantal omgevingsfactoren en het aantal
klassen per factor waaruit het stelsel bestaat. Per type toepassing moet worden
bepaald tot welk niveau het gewenst is om op de ecotopen in te zoomen. In de
praktijk is het aantal gebruikte ecotopen als regel veel minder (op een hoger
abstractie niveau), waardoor de kaart overzichtelijk blijft. Doorgaans worden in de
verschillende mariene deelgebieden van Nederland zoals de Noordzee, Waddenzee,
Oosterschelde en Westerschelde zo’n tien ecotopen onderscheiden. Omdat ecotopen
zones zijn die wat de fysische omstandigheden en ecologie betreft eenvormig zijn,
vertegenwoordigen zij geschikte eenheden voor de beoordeling van ecologische
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kwetsbaarheid. Anders gezegd: het is aannemelijk dat de kwetsbaarheid van hetzelfde
ecotoop voor verontreinigingen zoals olie niet wezenlijk zal verschillen tussen
verschillende zoutwatergebieden en afzonderlijke locaties binnen een waterlichaam.
In bijlage 3 is, in de vorm van een ‘fact sheet’, meer informatie over het ZES.1ecotopenstelsel en ecotopenkaarten opgenomen.
De uitgangspunten voor het afleiden van de kwetsbaarheid van ecotopen in het
Deltagebied en de Waddenzee zijn als volgt:

•

•

•

De basis wordt gevormd door het ZES.1 ecotopenstelsel voor zoute wateren
(Bouma et al., 2005). Het laagste, meest specifieke niveau van de indeling is
echter zeer gedetailleerd en daarom worden op elkaar lijkende ecotopen (qua
kwetsbaarheid) voor het maken van kwetsbaarheidskaarten geclusterd tot één
categorie, bijvoorbeeld de hoog en laag liggende laagdynamische delen in het
litoraal of verschillende (zachte) substraten in het laagdynamische sublitoraal.
Voor het bepalen van de kwetsbaarheid is een systeembenadering gehanteerd
(§2.4). Het ecotoop is als geheel beschouwd, dus niet als een verzameling van
karakteristieke soorten met ieder hun eigen kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid
is in één keer voor het hele ecotoop bepaald op basis van
deskundigenoordeel.
De blootstelling van alle ecotopen aan de olieverontreiniging als gevolg van
een calamiteit wordt gelijk geacht. Dus de mate van verontreiniging van het
ecotoop, bijvoorbeeld een verminderde kans op verontreiniging als het
ecotoop hoger in het litoraal of in het supralitoraal ligt (zie §2.4), is niet
meegenomen in de beoordeling.

De kwetsbaarheid van de ecotopen is geschat op basis van een drietal factoren:

•
•
•

Biologische rijkdom, met name soortenrijkdom, productiviteit en uniciteit.
Chemisch herstelvermogen. De tijd die het duurt totdat met olie verontreinigd
substraat door afspoeling, verwering en biologische afbraak weer schoon is.
Ecologisch herstelvermogen. De tijd die het na het chemisch herstel nog vergt
totdat de ecologie (de populaties van aanwezige soorten) weer in de oude
staat van voor de verontreiniging is.

Voor het beoordelen van de biologische rijkdom van de ecotopen is niet alleen
gekeken naar de soortenrijkdom, maar met name ook naar de productiviteit
(gebieden met een hoge productiviteit herbergen meestal ook de meeste vogels,
vissen en zeezoogdieren). Verder is rekening gehouden met het feit dat ook
soortenarme gebieden waardevol (uniciteit) en kwetsbaar kunnen zijn. Het chemische
en het ecologische herstelvermogen bepalen samen het natuurlijke herstelvermogen.
Het chemisch herstelvermogen zal sterk afhangen van het soort substraat en de mate
van blootstelling van de ecotopen aan lucht, getij en golfslag. Olie verdwijnt sneller
uit zand (strand) dan uit een laagdynamisch slibmilieu waarin veel organische stof
aanwezig is (slijkplaten). Ecologisch herstel hangt sterk samen met de leefwijze van
soorten in het ecotoop en hun vermogen tot reproductie, dispersie (herkolonisatie)
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en aangroei (bij planten). Ook afstand tot bronpopulaties kan hierbij een rol spelen.
Het verschil tussen brakke en zoute ecotopen wordt voor de schatting van het
natuurlijk herstelvermogen als weinig relevant beschouwd (voor de
soortensamenstelling doet het er uiteraard wel toe).
Al met al lijkt de indeling van de Nederlandse zoutwaterecotopen naar kwetsbaarheid
voor olie enigszins op de internationaal veel gebruikte ESI-benadering (NOAA,
2002), waarbij de ‘Environmental Sensitivity Index’ voor kusttypen geclassificeerd
wordt op basis van potentiële blootstelling aan olie (hier niet meegenomen),
persistentie van de olie (hier als chemisch herstelvermogen), biologische
productiviteit en natuurlijk herstelvermogen. De ESI-indeling zelf is echter niet
onderscheidend genoeg voor de doelstelling in dit rapport omdat veel van de
kusttypen uit deze methode niet in Nederland voorkomen (klifkusten,
mangrovegebieden, etc.), terwijl de wel relevante typen vaak te grof zijn beschreven.
De eigenschappen die aan de kwetsbaarheidsbeoordeling van de ecotopen ten
grondslag liggen, zijn ingedeeld in drie categorieën. En per categorie zijn er drie
klassen onderscheiden:

•
•
•

Biologische rijkdom
Chemisch herstelvermogen
Ecologisch herstelvermogen

– rijk, matig rijk, arm.
– snel, matig, langzaam.
– snel, matig, langzaam.

Indien geen onderscheid wordt gemaakt tussen de brakke en zoute varianten worden
in de Westerschelde 18 ecotopen onderscheiden. Als deze worden geclusterd ten
behoeve van hun relevantie voor het afleiden van de ecologische kwetsbaarheid voor
olievervuiling, blijven 12 hoofdgroepen. In Tabel 1 is te zien hoe voor deze clusters
van relevante ecotopen de kwetsbaarheidsklasse is afgeleid. In Figuur 1 worden deze
ecotopen schematisch weergegeven in een ‘ecotopenmondriaan’ (zie Bouma et al.,
2005).
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Tabel 1. Indeling van ecotopen uit (inter)getijdengebieden in verschillende klassen ecologische kwetsbaarheid voor verontreiniging met drijvende ruwe olie. De indeling dient als basis voor
de kaarten in Hoofdstuk 4 voor Westerschelde, Oosterschelde en Waddenzee.
Ecologisch
KwetsbaarOmschriving
Ecotoop
Bodemsoort
Omschrijving
Biodiversiteit Chemisch
herstel
herstel
heidsklasse
en/of
/
karakteristieken
biomassa
Hard substraat dijk

steen/asfalt

rotskust

matig

snel

matig

3

matig kwetsbaar

Hard substraat veen

veen

boormossel

arm

snel

matig

2

weinig kwetsbaar

Litoraal droogvallend hoogdynamisch

zand

hyperbenthos

arm

snel

snel

2

weinig kwetsbaar

Litoraal droogvallend laagdynamisch hoogliggend

zand

wadpier

matig

snel

matig

4

kwetsbaar

Litoraal droogvallend laagdynamisch middenzone

slib/zand

wormen/kokkels

rijk

langzaam

matig

4

kwetsbaar

Litoraal droogvallend laagdynamisch laagliggend

slib/zand

wormen/kokkels

langzaam

matig

4

kwetsbaar

Supralitoraal

zand met sliblaag

Corophium

snel

snel

2

weinig kwetsbaar

Primair schor

slibhoudend zand

Spartina

rijk
arm,
karakteristiek
arm

matig

langzaam

4

kwetsbaar

Schor

slibhoudend zand

gesloten schor

rijk

langzaam

zeer langzaam

5

zeer kwetsbaar

Sublitoraal laagdynamisch diep

slib

havens (m.n.)

arm

snel

snel

1

niet kwetsbaar

Sublitoraal hoogdynamisch

zand
zand of
slibhoudend

diepe geulen

arm

snel

snel

1

niet kwetsbaar

ondiepe geulen

matig

matig

matig

3

matig kwetsbaar

Sublitoraal laagdynamisch ondiep
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schema opbouw ecotopen

diepte

droogvalduur (%)

laag
dynamisch

schor/supra
95
hoog
65

schor /
primair schor
kaal

midden
25

laag
MLW ondiep

hoog
dynamisch

zg
lmb
ob/lmb

dijkglooiing
veen

smb

-5m diep

zg: zeegrasveld
lmb: litorale mosselbank
smb: sublitorale mosselbank
ob: (japanse) oesterbank

Figuur 1. Schematisch overzicht (‘ecotopenmondriaan’) van de in dit rapport gehanteerde indeling van ecotopen
ten behoeve van de afleiding van de ecologische kwetsbaarheid voor olieverontreiniging in het Deltagebied en de
Waddenzee (D.J. de Jong, RWS- Dienst Zeeland).

In de Waddenzee is de indeling van de ecotopen, zoals door IMARES is gebruikt
(Dankers et al., 2006), enigszins verschillend van de ZES.1 typologie van RWS
(Bouma et al., 2005) omdat ze gebaseerd is op ten dele andere abiotische informatie
dan in de Oosterschelde en Westerschelde. Belangrijkste verschil is het gebruik van
een kaart met de bodemsamenstelling als alternatief voor de geomorfologische kaart
en de stroomsnelheidskaart. De ecotopen in de Waddenzee zijn daarom op een
andere manier gematcht met de ecotopen in ZES.1, namelijk door de
bodemsamenstelling te vertalen naar de twee dynamiekklassen in het ZES.1. In Tabel
2 wordt weergegeven hoe de beide indelingen overeen komen en wat de
bijbehorende kwetsbaarheidsklassen zijn op basis van Tabel 1.
Tabel 2. Vertaling van ecotopen van de Waddenzee (Dankers et al., 2006) naar het ZES.1 ecotopenstelsel van
RWS (Bouma et al., 2005) en bijbehorende kwetsbaarheidsklassen voor olieverontreiniging.
Sediment Waddenzee:
Zand
Zand/slib
Slib
Dynamiek ZES.1: Hoogdynamisch
Laagdynamisch
Hoogte/getij
Sublitoraal
Laag litoraal, <25% droog
Middenzone litoraal, 25-75% droog
Hoog litoraal, >75% droog
Primair schor
Kwelders
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1
2
2
2

3
4
4
4

Overig

3
4
4
4
4
5
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Eco-elementen
Binnen ecotopen kunnen afgegrensde karakteristieke levensgemeenschappen
voorkomen die vaak afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een specifieke soort.
Dit worden ‘eco-elementen’ genoemd (Bouma et al., 2005). Het voorkomen van ecoelementen is meestal minder goed te voorspellen op basis van de abiotische factoren
dan de ligging van ecotopen. Ze zijn echter (als regel) wel goed kaarteerbaar, zodat de
actuele aanwezigheid kan worden gebruikt
Voor olieverontreiniging relevante (kwetsbare) eco-elementen komen vooral voor in
de Oosterschelde en in de Waddenzee, in mindere mate in de Westerschelde, en
nauwelijks in de Noordzee. Voor eco-elementen is de kwetsbaarheidsklasse ook
afgeleid op basis van deskundigenoordeel. De relevante eco-elementen uit ZES.1 en
hun kwetsbaarheid worden gegeven in Tabel 3.
Tabel 3. Ecologische kwetsbaarheid van eco-elementen uit ZES.1 in het Deltagebied en de Waddenzee en
benodigde informatie voor kartering van het voorkomen van de elementen.
Eco-element
Kwetsbaarheidsklasse
Sublitorale mosselbanken (Mytilus edulis), natuurlijk
Sublitorale mosselbanken (M. edulis), kunstmatig
Litorale mosselbanken (M. edulis), natuurlijk
Litorale banken v.d. Japanse oester (Crassostrea gigas)
Kokkelbanken (Cerastoderma edule)
Zeegrasvelden (Zostera marina & Z. noltii)

klasse 3
klasse 3
klasse 5
klasse 5
klasse 5
klasse 5

De Japanse oester is een exotische soort en wordt door velen als een plaag gezien.
Maar de oesters bieden ook plaats aan een levensgemeenschap van ongewervelde
soorten en deze vormen een voedselbron voor hogere dieren. Om deze reden zijn de
criteria strikt toegepast en zijn de litorale oesterrriffen in kwetsbaarheidsklasse 5
ingedeeld. Sublitorale banken van de Japanse oester worden (nog) niet in kaart
gebracht, maar zouden een klasse 3 krijgen.
De sublitorale mosselbanken omvatten zowel kunstmatige als natuurlijke banken.
Het voorkomen van mosselbanken varieert in de tijd en hangt onder meer af van de
broedval, van stormen die de jonge banken aantasten (Dankers et al., 2006) en van
het gebruik door de mosselvissers.

Andere ecologische ‘hot spots’
Naast de eco-elementen uit het ZES.1 stelsel vindt men in het Deltagebied en de
Waddenzee veel andere plaatsen die van speciaal belang zijn, bijvoorbeeld voor
vogels en zeehonden. Dit zijn ecologische ‘hot spots’. Ook deze gebieden worden in
de kaarten op Niveau 2 en Niveau 1 aangegeven met hun kwetsbaarheidsklasse
(Tabel 4).
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Met name de aanwezigheid van zeevogels in verontreinigde gebieden is iets om
rekening mee te houden. Vogels zijn zeer gevoelig voor directe besmeuring door olie
(§2.3). Vogels ondervinden ook indirecte en lange-termijn effecten van olierampen
(Alonso-Alvarez et al., 2007). Daarnaast genereert vogelsterfte door olie altijd veel
publiciteit en maatschappelijke aandacht.
Het gebruik van de gebieden door vogels en zeehonden is sterk seizoensafhankelijk,
bijvoorbeeld alleen gedurende de broedtijd en de ruitijd van vogels. Daarom wordt
de verhoogde kwetsbaarheid van deze gebieden alleen in de relevante periodes op de
kaarten zichtbaar gemaakt. Eidereenden komen voornamelijk in de Waddenzee en
langs de Waddenkust voor. Bergeenden ruien in de Westerschelde en Waddenzee. Ze
broeden vooral in het Waddengebied maar ook elders. Bergeenden zijn in de
broedtijd kwetsbaar omdat ze ‘crèches’ maken waarin veel jongen worden ‘bewaakt’
door een beperkt aantal ouderen terwijl de andere oudervogels elders foerageren.
Tabel 4. Ecologische kwetsbaarheid van overige ecologisch kwetsbare plaatsen in het Deltagebied en de
Waddenzee en benodigde informatie voor de kartering van het voorkomen van deze ‘hot spots’. Onder broedgebied
van eenden wordt hier verstaan de waddelen waar de jonge vogels opgroeien.
Ecologische ‘hot spots’
Kwetsbaarheidscategorie
Zeehondenligplaatsten
Ruigebieden bergeenden
Ruigebieden eidereenden
Broedgebieden bergeenden
Broedgebieden eidereenden

klasse 4
klasse 5
klasse 5
klasse 5
klasse 5

Andere ecologisch belangrijke gebieden zijn de paaigebieden voor vis in de Delta en
Waddenzee. De kwetsbaarheid hiervan is echter al voldoende in de ecotopen
verwerkt.

Schorren & kwelders
Op het ecotoopniveau zijn de schorren aangemerkt als ‘zeer kwetsbaar’ voor
olievervuiling (klasse 5; zie Tabel 1). De informatie over de geografische ligging van
de schorren komt uit de ecotopenkaarten.
Wanneer op gedetailleerdere schaal naar de gevoeligheid van schorren voor
olievervuiling gekeken wordt, is het zinvol om de schorren nader in te delen. Dit is
relevant wanneer er keuzes gemaakt moeten worden binnen een regio, gebied of
binnen een (groot) schor. Sommige schordelen zijn namelijk kwetsbaarder dan
andere.
In ecologisch opzicht is het het meest relevant om een indeling in hoogtezones aan te
houden. De hoogtezones zijn gekoppeld aan overstromingsduur en –frequentie, de
belangrijkste sturende factoren op het schor. Doorgaans wordt onderscheid gemaakt
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in pionierzone1, laag schor, middelhoog schor en hoog schor (o.a. Bouma et al., 2005;
Dijkema et al., 2005). Deze zones worden gerepresenteerd door bepaalde
plantengemeenschappen. De pionierzone herbergt zeekraalbegroeiingen van het
verbond Thero-Salicornion en slijkgrasvegetatie van het verbond Spartinion maritimae. De
lage schorzone wordt gedomineerd door begroeiingen uit het kweldergrasverbond
(Puccinellion maritimae). Het hoge schor tenslotte is de wereld van het verbond van
Engels gras (Armerion maritimae). Binnen de hoge zone is het zinvol om onderscheid
te maken in een climaxstadium en overige begroeiingen, aangezien de climaxstadia
relatief veel soortenarmer zijn, en daarmee een andere kwetsbaarheid hebben.
Onderscheiden worden een climax van Strandkweek op zilt schor en een climax met
Riet op brakke schorren. Eventueel kan een aparte brakke zone worden
onderscheiden voor estuaria en andere overgangsgebieden.
Tabel 5. Schor/kwelderzones en een toedeling aan kwetsbaarheidssubklassen (A = zeer kwetsbaar, B =
kwetsbaar, C = matig kwetsbaar).
Zonering

Pionierzone
Laag schor
Middelhoog schor
Hoog schor
Brak schor
Climax Strandkweek
Climax Riet

Kwetsbaarheidssubklasse
B
B
A
B
A
C
B

Al met al wordt op deze manier een indeling van het schor in zeven zones verkregen.
De zonering gaat goed samen met het voorkomen van dominante plantensoorten en
met de aanwezigheid van kenmerkende diersoorten. De indeling in zeven klassen
wordt ook in de KRW-monitoring gehanteerd (Dijkema et al. 2005). De toedeling
van schorrenzones aan subklassen voor kwetsbaarheid wordt getoond in Tabel 5,
waarbij drie kwetsbaarheidsklassen zijn aangehouden. In eerste instantie is dit gedaan
op basis van expertkennis. Het is duidelijk dat de climaxzone met Strandkweek het
meest soortenarm is, zowel qua flora als qua fauna, en daarmee de minst gevoelige
van de zes zones (laagste categorie kwetsbaarheid). Het meest gevoelig lijken de
zones waarin relatief veel diersoorten optreden, te weten het hoge schor, het lage
schor en mogelijk ook de brakke zones. De hier voorkomende gespecialiseerde
diersoorten kunnen zich doorgaans minder gemakkelijk herstellen van een olieramp

1 Primair schor: de fysische benadering; betreft schor in het beginstadium van zijn ontwikkeling,
zonder duidelijke structuren als kommen en oeverwallen. Ligt in principe langs de rand van een schor
of zelfstandig los. Wordt gekarteerd via een geomorfologische kartering en komt zo in de
ecotopenkaarten.
Pionierzone: de vegetatiekundige benadering; het betreft de zone van een schor begroeid met
pionierplanten. Ligt vaak op het primair schor, maar kan ook verder op in het schor komen,
bijvoorbeeld als er door strenge vorst of veel aangespoeld veek (dood plantenmateriaal) veel vegetatie
is afgestorven. Wordt gekarteerd via de vegetatiekaart.
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in vergelijking tot plantensoorten, als gevolg van hun lagere dispersievermogen. De
informatie wordt verkregen uit vegetatiekaarten.
Het ecotoop ‘schor’ heeft al de hoogste kwetsbaarheidsklasse 5. De subklassen
kunnen daarom geïnterpreteerd worden als respectievelijk 5+ (A), 5 (B) en 5- (C).

Kaartmateriaal
In Tabel 6 en Tabel 7 wordt een overzicht gepresenteerd van de ecologische
basiskaarten die zijn gebruikt om de kwetsbaarheidskaarten op Niveau 2 te maken
voor respectievelijk het Deltagebied (Westerschelde & Oosterschelde) en de
Waddenzee. In de tabellen wordt ook aangegeven wie de beheerder van de gegevens
en het kaartmateriaal is en hoe vaak updates van de gegevens ten behoeve van de
kwetsbaarheidskaarten gewenst zijn. Niet alle eco-elementen, hot spots etc. zijn voor
de eerste in 2007 gemaakte serie kaarten al meegenomen (zie ook Hoofdstuk 4).
Daarom tonen de tabellen tevens welk materiaal wel en niet in 2007 gebruikt is in de
kwetsbaarheidskaarten.
Tabel 6. Overzichtstabel van gewenst en gebruikt kaartmateriaal voor het maken van ecologische
kwetsbaarheidskaarten voor de Westerschelde (WS) en Oosterschelde (OS) op Niveau 2.
Onderwerp
Beherende
Monitoringsperiode Gewenste Opmerkingen Gebruikt
instantie
update
in 2007?
Ecotopen
Schorren

RWS-WD
RWS-DID

1x/6 jr.
1x/6 jr.

-

Ja
Nee

1x/2 jr.

Vogels
cumulatief

RWS-WD

2000-2004

1x/jr.

Ruiende
bergeenden

RWS-WD

2004

1x/jr.

Japanse
oesterriffen
Kokkelbanken
Commerciële
mosselpercelen

IMARES

2005

1x/jr.

Totaal gebied
afgelopen 6
jr. gebruiken
Totaal
afgelopen 5
jr. gebruiken
Gegevens per
periode van 1
mnd.
Alleen WS.
Bij incident
actuele data
nodig
-

Ja

RWS-WD

OS 2001, WS 2004
OS en monding
WS 2001, WS 2004
Omhullende
dekking 2001 t/m
2006
?

Zeegrassen

RWS-DID

Zeehondenrustplaatsen

IMARES
IMARES/Visserij
inspectie LNV

?
?

1x/jr.
1x/jr.
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1x/jr.

Bij incident
actuele data
nodig

Nee
Ja
Nee

Ja
Nee
Nee
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Tabel 7. Overzichtstabel van beschikbaar kaartmateriaal voor het maken van ecologische
kwetsbaarheidskaarten voor de Waddenzee op Niveau 2.
Onderwerp
Beherende
Monitoringsinstantie
periode

Gewenste
update

Opmerkingen

Gebruikt
in 2007?

Totaal gebied
afgelopen 6 jr.
gebruiken
Totaal afgelopen 5
jr. gebruiken
Gemiddelde per
maand
Landtellingen. Bij
incident actuele
data nodig
Vliegtuigtellingen.
Bij incident
actuele data nodig
Bij incident
actuele data nodig

Ja
Nee
Ja

Ecotopen
Kwelders
Zeegrassen

IMARES
RWS-DID
RWS-DID

2006
2002 – 2005
2001 – 2006
omhullend

1x/6 jr.
1x/6 jr.
1x/2 jr.

Zeehondenrustplaatsen
Vogels
cumulatief
Eidereenden
(broeden en
ruien)

IMARES

2005

1x/jr.

SOVON

1999 – 2004

1x/jr.

SOVON

2004

1x/3 jr.

RWS-WD

2000 - 2004

1x/3 jr.

Bergeenden
(broeden en
ruien)
Natuurlijke
mosselbanken
en comm.
percelen
Oesterriffen
Kokkelbanken

SOVON

2004

1x/3 jr.

IMARES

2000-2006

1x/jr.

Totaal afgelopen 5
jr. gebruiken

Ja

IMARES
IMARES

?
?

1x/jr.
1x/jr.

-

Nee
Nee

Nee
Ja
Nee
Nee
Nee

Voor mosselen dient ook niet alleen het actuele voorkomen in kwetsbaarheidskaarten
te worden verwerkt, maar ook het voorkomen op basis van gegevens over de
afgelopen jaren. Deze indiceren het ‘mosselgebied’ (Dankers et al., 2006). Ook de
plekken waar zeegras voorkomt verschuiven en moeten in de kwetsbaarheidskaarten
worden opgenomen op basis van het voorkomen over zes jaar (omdat veel gebieden
eens per 2 jaar worden gekarteerd zodat altijd minimaal 3 karteringen worden
gebruikt). Het voorkomen van vogels en zeehonden in hot spot gebieden varieert net
als bij de eco-elementen ook over de jaren. Daarom wordt ook hiervoor aanbevolen
om voor de kwetsbaarheidskaarten gegevens van meerdere jaren te gebruiken. Zie
verder de toevoegingen in de kolom opmerkingen van Tabel 6 en Tabel 7. In deze
kolom is ook aangegeven voor welke data het gewenst is om bij een calamiteit actuele
informatie te hebben, op basis van directe veldverkenningen. Dit is met name
gewenst bij soorten die erg mobiel zijn (vogels) en bij het concrete gebruik van
commerciële mosselpercelen.

3.4.2 Noordzee
Ook voor de Noordzee zijn ecotopen benoemd, vooral op basis van de diepte en de
bodemsamenstelling (Bouma et al., 2005). De indeling is met name relevant voor de
voorspelling van het voorkomen van benthische levensgemeenschappen. Als de kust
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zelf buiten beschouwing wordt gelaten, heeft deze indeling echter weinig nut bij het
afleiden van de kwetsbaarheid voor op het wateroppervlak drijvende
olieverontreiniging. Van dit soort vlekken zijn vooral effecten te verwachten op
zeevogels. Daarnaast kunnen mogelijk effecten optreden op de planktonische larven
van vissen die net onder het oppervlak leven. Waarschijnlijk zijn de zeezoogdieren
van de NEEZ, zoals bruinvissen, dolfijnen en walvissen, minder kwetsbaar voor
olieverontreiniging omdat ze deze makkelijker kunnen ontwijken (§2.3).
Om die reden is voor de NEEZ gekozen voor een eenvoudigere benadering op basis
van het totale aantal zeevogels, enkele kwetsbare groepen vogels en paaigebieden van
vissen. Dit wordt hieronder toegelicht. De kwetsbaarheid voor olieverontreiniging
binnen de NEEZ wordt ingedeeld in dezelfde vijf klassen. De kaarten voor de
NEEZ sluiten op die manier aan op de kwetsbaarheidskaarten voor het Deltagebied
en de Waddenzee, met dien verstande dat voor de NEEZ alles wordt weergegeven
per ICES-hok of deel van een ICES-hok.

Zeevogels
Als hoofdkaarten op Niveau 2 worden twee sets kaarten (per 2 maanden) voor de
NEEZ gebruikt, van respectievelijk de gemiddelde totale aantallen getelde zeevogels
en kustvogels. Deze worden weergegeven per 1/9e (NEEZ) resp. 1/81e (kustzone)
deel van een ICES-hok over de afgelopen jaren.
Voor aanvullende informatie worden daarnaast voor bepaalde periodes kaarten
vervaardigd voor vier afzonderlijke groepen vogels op basis van de meest
representatieve soorten:
1. Schelpdieretende drijvende vogels. Deze zijn locatiegebonden. Soorten: zwarte zeeeend, eidereend. Relevante periode: november – april.
2. Visetende kustgebonden vogels. Soorten: roodkeelduiker, parelduiker, fuut en
aalscholver. Relevante periode: november – april.
3. Drijvende visetende vogels. Zeer mobiel. Soorten: alk, zeekoet. Relevante periode:
juni-juli (met jongen).
4. Meeuwen. Soort: drieteenmeeuw. Relevante periode: hele jaar rond.
De verspreidingskaarten voor alle soorten samen of per soortgroep worden voor
periodes van twee maanden gemaakt. De kwetsbaarheidsclassificatie voor
olieverontreiniging geschiedt aan de hand van de percentielen van de getelde
aantallen in de NEEZ. De kilometerhokken worden verdeeld in vier groepen met als
grenzen de 25%-, 50%- en 75%-percentielen. Het 25%-percentiel betreft de selectie
van hokken in de NEEZ met de hoogste aantallen vogels die tezamen 25% van het
totaal aantal getelde vogels beslaan; het 50% percentiel is de selectie van de hokken
met de hoogste aantallen die samen 50% van het totaal aantal vogels beslaan, etc. In
Figuur 2 is een voorbeeld uitgewerkt: totaal zijn in 15 vakken 10.000 vogels geteld,
zodat de percentielgrenzen liggen bij 2500, 5000 en 7500. Rood is 25% percentiel,
oranje 50% percentiel, geel 75% percentiel en groen 100% percentiel.
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450 500 500
750 1000 850
450 850 1500
450 750 800
450 450 250
Figuur 2. Voorbeeld van indeling van grid cellen met aantallen getelde vogels in percentielen. Voor uitleg, zie
tekst.

De indeling van de kwetsbaarheid is dan als volgt:

•
•
•
•

25%-percentiel
50%-percentiel
75%-percentiel
100%-percentiel

-

klasse 5
klasse 4
klasse 3
klasse 2.

Waar geen vogels zijn aangetroffen is de kwetsbaarheid van de NEEZ voor drijvende
ruwe olie dus altijd klasse 2.
Men moet zich bij de interpretatie van deze NEEZ vogelkaarten op Niveau 2 echter
goed realiseren dat het een ander soort kaarten betreft dan voor de Delta en het
Waddengebied. Voor de estuariene gebieden kan de kwetsbaarheid als min of meer
vastliggend worden beschouwd omdat deze is gekoppeld aan fysiek aanwezige
structuren. De verspreiding van zeevogels zal van jaar tot jaar en zelfs van week tot
week sterk kunnen verschillen. De aanwezigheid hangt sterk samen met de
weersomstandigheden. Daarom kan men bij deze kaarten misschien beter spreken
van ‘potentieel voorkomen’, d.w.z. de op basis van historische gegevens afgeleide
waarschijnlijkheid dat vogels in een bepaalde periode in een bepaald gebied aanwezig
zijn. Bij een echte calamiteit in de NEEZ is het dus cruciaal dat de crisismanagers
zich op de hoogte stellen van de actuele situatie.

Paaigebieden van vissen
Naast de kwetsbaarheidskaarten op basis van groepen vogels, worden op Niveau 2
kaartlagen gemaakt voor de paaigebieden van vissen in de NEEZ (ter Hofstede,
2006). Het betreft een beperkt aantal ICES kwadranten waar in bepaalde periodes
van het jaar schol, tong, wijting en kabeljauw paaien.
Tijdens de workshops is besloten om voor calamiteiten die door het vrijkomen van
olie veroorzaakt worden kwetsbaarheidsscore 2 als basiswaarde te hanteren voor vis
in het Nederlandse deel van de Noordzee (NEEZ). Uitzonderingen zijn gebieden en
periodes waar kwetsbare ei- of larvale stadia van vis voorkomen in de NEEZ (zie
§2.3). Voor deze gebieden geldt in de betreffende periode kwetsbaarheidsscore 4. De
relevante vissoorten en perioden worden weergegeven in Tabel 8.
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Tabel 8 Overzicht van de gebieden in de NEEZ die kwetsbaarheidsklasse 4 krijgen toegekend bij
olieverontreiniging (I.J. de Boois, Wageningen IMARES).
Kwetsbaar gebied
Periode
Bron
Paaigebied schol

dec-mrt

ter Hofstede (2006)

Paaigebied tong

mrt-mei

ter Hofstede (2006)

Paaigebied wijting

feb-jun

ter Hofstede (2006)

Paaigebied kabeljauw

jan-apr

Eieren/larven haring

dec-feb

ter Hofstede (2006)
kaartjes IMARES 2004-2006 haringlarven
survey en IBTS MIK bemonsteringen
&rapportage PGHERS (zie www.ices.dk)

Kaartmateriaal
In Tabel 9 wordt voor de Noordzee (NEEZ), analoog aan Tabel 6 en Tabel 7 voor
de Delta en de Waddenzee, een overzicht gepresenteerd van de ecologische
basiskaarten die zijn gebruikt om de kwetsbaarheidskaarten op Niveau 2 te maken.
Ook voor de NEEZ staat in de tabel welk materiaal al wel en nog niet in 2007
gebruikt is voor de eerste kwetsbaarheidskaarten.

3.5

Niveau 1 – samengestelde kwetsbaarheidskaarten

Op Niveau 1 wordt alle in de voorgaande paragrafen beschreven informatie op
Niveau 2 samengevoegd in één enkele serie kwetsbaarheidskaarten per marien gebied
met een indeling in 5 kwetsbaarheidsklassen. De hoogste kwetsbaarheidklasse van
alle lagen op Niveau 2 is bepalend voor de kwetsbaarheid op Niveau 1. Voor de
Westerschelde, Oosterschelde en Waddenzee zijn er Niveau 1 kaarten voor iedere
maand van het jaar. De seizoensverschillen hangen vooral samen met het voorkomen
van vogels in de gebieden. Daarom worden voor deze drie gebieden op Niveau 1 ook
de absolute aantallen vogels per 1/729e ICES kwadrant getoond in een transparante
extra laag (zie §4.1, Figuur 8).
Niveau 1 voor de Noordzee bestaat uit kwetsbaarheidskaarten op basis van de
verspreidingskaarten van de kust- en zeevogels en de paaigebieden van enkele
vissoorten (zie Tabel 9). Op Niveau 1 is de hoogste kwetsbaarheid van deze twee
lagen bepalend voor de uiteindelijke kwetsbaarheidsklasse per grid cel. Omdat vogels
in de NEEZ een keer per twee maanden worden geteld (dus niet maandelijks zoals in
het Deltagebied en de Waddenzee), zijn de Niveau 1 kaarten voor de Noordzee ook
per periode van twee maanden gemaakt.
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Tabel 9. Overzichtstabel van beschikbaar kaartmateriaal voor het maken van ecologische
kwetsbaarheidskaarten van de Noordzee (NEEZ) op Niveau 2.
Onderwerp
Beherende MonitoringsGewenste
instantie
periode
update

Opmerking

Gebruikt
in 2007?

Vogels cumulatief (per 2 mnd.):
Som alle kusten zeevogels

RWS-WD

2000-2004

1x/3jr.

Aan/afwezigheid
1987-2003
Seizoensmaxima
1995 - 2000

1x/3 jr.

Ja

Schelpdieretend drijvend (per 2 mnd.):
Zwarte zee-eend

RWS-WD

Eidereend

RWS-WD

1x/3 jr.

Bij incident
actuele data nodig
Bij incident
actuele data nodig

Ja

Bij incident
actuele data nodig
Bij incident
actuele data nodig
Bij incident
actuele data nodig
Bij incident
actuele data nodig

Ja

Ja

Visetend kustgebonden (per 2 mnd.):
Roodkeelduiker

ESAS

1x/3 jr.

RWS-WD

Max. dichtheid
1987 – 1994
Max. dichtheid
1987 – 1994
2000 – 2004

Parelduiker

ESAS

Fuut
Aalscholver

RWS-WD

2000 – 2004

1x/3 jr.

Gemiddelde
1997 - 2001

1x/3 jr.

Bij incident
actuele data nodig

Ja

RWS-WD

Gemiddelde
1997 - 2001

1x/3 jr.

Bij incident
actuele data nodig

Ja

Paaigebieden
Eieren/larven
vissen

IMARES
IMARES

2004
2005 en 2006
(haringlarven)

1x/6 jr.
1x/6 jr.

-

Ja
Ja

Schelpdieren

IMARES

2005?

Omhullend
afgelopen 5
jr. Elk jr.
updaten

-

Nee

1x/3 jr.
1x/3 jr.

Nee
Ja
Ja

Visetend drijvend (per 2 mnd.):
Alk/zeekoet

RWS-WD

Meeuwen (per 2 mnd.):
Drieteenmeeuw
Vissen:
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Voorbeeldkaarten

In Hoofdstuk 3 zijn de methoden voor het maken van ecologische
kwetsbaarheidskaarten voor olieverontreiniging op zee uiteengezet. In dit hoofdstuk
worden voorbeelden van kwetsbaarheidskaarten gepresenteerd voor twee zoute
wateren, Oosterschelde en NEEZ. De complete set kaarten wordt door de Grontmij
in een aparte atlas gepubliceerd en toegelicht (van Lanen et al., in voorbereiding a, b).
Daarin is door de Grontmij per kaart op Niveau 2 en Niveau 1 precies beschreven
welke basiskaart (of kaarten) is (zijn) gebruikt, hoe deze is (zijn) bewerkt en welke
keuzes eventueel verder nog zijn gemaakt. Deze informatie wordt in dat rapport ook
bij de metadata van de betreffende eindkaarten opgenomen.

4.1

Oosterschelde

Niveau 3
De ecologische basiskaarten op Niveau 3 worden reeds getoond en besproken in de
diverse eerder voor het project Crisismanagement (voorheen CALPREA)
uitgebrachte rapporten (zie §3.3). Als voorbeeld van gebruikte basiskaarten zijn hier
opgenomen de ecotopenkaart van de Oosterschelde (Figuur 3) en de
verspreidingskaarten van de eco-elementen Japanse oesterriffen, zeegrasvelden en
mosselpercelen. (Figuur 4).
Verder wordt hier nog even stil gestaan bij de kaarten met een meer gedetailleerde
indeling van schorren/kwelders omdat de kwetsbaarheid van zoutminnende vegetatie
in dit rapport voor het eerst behandeld wordt (zie §3.4.1; Bijlage 1). De Niveau 3
kaarten van de kwelderzones bestaan uit de ruimtelijk zeer gedetailleerde
vegetatiekarteringen van het MWTL-programma. Een voorbeeld van een dergelijke
gedetailleerde schorren- en kwelderkaart is te zien in Figuur 5. Deze informatie is in
de voorlopige kwetsbaarheidkaarten op Niveau 2 nog niet verwerkt (zie Tabel 6).

Niveau 2
Als voorbeeld van kaarten op Niveau 2 zijn de hiervoor getoonde ecotopenkaart en
eco-elementenkaarten vertaald naar kwetsbaarheidskaarten; resp. Figuur 6 en 7.

Niveau 1
De kaart op Niveau 1 is in de combinatie van de afzonderlijke kwetsbaarheidskaarten
op Niveau 2, waarbij de hoogste kwetsbaarheid wordt overgenomen. Zie Figuur 8.
Over deze kaart heen is een transparante laag aangebracht met de aantallen getelde
kustvogels per 1/729e ICES kwadrant per telperiode (zie ook §3.5). Daarmee wordt
als het ware per maand een andere kaart getoond.
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Figuur 3. Ecotopenkaart Oosterschelde (Niveau 3).

Figuur 4. Eco-elementenkaart Oosterschelde met Japanse oesterriffen, zeegrasvelden en mosselpercelen (Niveau

3).
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Figuur 5. Voorbeeld zonering van schorren Zuidgors en Baarland in de Westerschelde (Niveau 3)
(www.kwelders.nl).

Figuur 6. Deelkwetsbaarheidskaart ecotopen Oosterschelde (Niveau 2).
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Figuur 7. Deelkwetsbaarheidskaart eco-elementen Oosterschelde (Niveau 2).

Figuur 8. Totaal kwetsbaarheidskaart Oosterschelde (Niveau 1). De staafdiagram toont de cumulatieve
aantallen vogels door het jaar heen.

38

Alterra-rapport 1589

4.2

Noordzee (NEEZ)

Niveau 3
Op het niveau van de basiskaarten wordt hier de verspreidingskaart van alken en
zeekoeten in de periode juni/juli getoond (Figuur 9), de periode waarin deze soorten
met jongen vanuit het noorden de NEEZ binnen zwemt. De twee soorten zeevogels
worden samen geteld omdat ze bij de waarnemingen moeilijk te onderscheiden zijn.

Niveau 2
Op Niveau 2 wordt hier de kwetsbaarheidskaart van de alk/zeekoet op basis van
percentielen getoond (Figuur 10). Daarnaast wordt de kwetsbaarheidskaart van het
totaal aantal getelde vogels in die periode getoond (Figuur 11).

Niveau 1
Als voorbeeld van een Niveau 1 kaart voor de NEEZ wordt de totale
kwetsbaarheidskaart voor de periode juni/juli getoond (Figuur 12). In deze figuur
wordt de hoogste kwetsbaarheidsklasse getoond uit de deelkaarten voor drijvende
visetende vogels, meeuwen, het cumulatieve aantal kustvogels, het cumulatieve aantal
zeevogels en paaigebieden van vis.
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Figuur 9. Basiskaart van de verspreiding van de alk en de zeekoet in juni/juli in de Nederlandse Exclusieve
Economische Zone (Niveau 3).
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Figuur 10. Deelkwetsbaarheidskaart van alk en zeekoet in juni/juli in de Nederlandse Exclusieve
Economische Zone (Niveau 2).
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Figuur 11. Deelkwetsbaarheidskaart van het totaal aantal getelde vogels in juni/juli in de Nederlandse
Exclusieve Economische Zone (Niveau 2).
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Figuur 12. Totaal kwetsbaarheidskaart in juni/juli van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone

(Niveau 1).
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5

Algemene opmerkingen & aanbevelingen

Ecologische relevantie
Er zijn een aantal zaken die niet direct in de methodiek verwerkt zijn en waar bij een
calamiteit nog apart rekening mee moet worden gehouden:

•

•

Schaaleffecten. De omvang van de verontreiniging kan dusdanig groot zijn dat
bijvoorbeeld vogels en zeezoogdieren minder uitwijkmogelijkheden hebben
en/of er geen nabije populaties van soorten (bijvoorbeeld planten en
insecten) overblijven om als bron voor herkolonisatie te dienen. Dit
beïnvloedt het ecologisch herstelvermogen.
Indirecte effecten. Effecten die via het voedselweb of door andersoortige
ecologische relaties ontstaan of versterkt worden, bijvoorbeeld als
waardplanten van insectensoorten verdwijnen of als voor groepen dieren
voedselgebrek ontstaat. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
een calamiteit met olie in een periode dat er weinig steltlopers zijn, maar
waardoor de bodemdieren over een groot gebied doodgaan. Als dan twee
maanden later de steltlopers doortrekken is er onvoldoende voedsel aanwezig
waardoor alsnog sterfte onder deze groep kan optreden (uitgestelde
mortaliteit).

Ook met een aantal temporele aspecten wordt in de boven geschetste opzet op basis
van ecotopenkaarten in eerste instantie geen rekening gehouden. Seizoenen
beïnvloeden naast het voorkomen van vogels, zeezoogdieren, vissen en schelpdieren
namelijk ook:

•
•
•
•

de aanwezigheid van gevoelige levensstadia van organismen (jonge dieren),
de activiteit van organismen,
de mate van begroeiing en beschutting op kwelders, en
de gevoeligheid van bepaalde soorten (bijvoorbeeld planten, zie Bijlage 1).

Deze factoren kunnen in de toekomst nog in de kaartlagen verwerkt worden. Maar
daarnaast zal dit voor een belangrijk deel een punt van aandacht zijn voor ecologisch
specialisten die bij de oliebestrijding betrokken zijn/moeten worden. Dat betekent
dat de informatie op een snelle en eenvoudige wijze toegankelijk moet zijn.

Kustzone & strand
In dit rapport worden de methoden uitgewerkt op Niveau 1 en Niveau 2 voor de
Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee en de Noordzee (NEEZ). Voor de
directe kustzone en het strand zijn nog geen methoden ontwikkeld; mede omdat
concreet kaartmateriaal gericht op de ecologische functies nog ontbreekt. Dit is nog
een punt van aandacht voor de toekomst.
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Een mogelijke lacune in de kwetsbaarheidskaarten wordt nog gevormd door de
schelpdieren deze zones. Schelpdieren als Ensis en Spisula resp. kokkels vormen een
belangrijk stapelvoedsel voor vogelsoorten als duikende eenden resp. scholeksters.
Ook organismen in de brandingzone van het strand hebben heel lang weinig
aandacht gehad. De laatste jaren blijkt uit onderzoek echter dat deze zone ecologisch
belangrijker is dan gedacht (Janssen & Mulder, 2004; Jonker et al., 2006).
Daarnaast kunnen er in de kustzone bijvoorbeeld locaties zijn met broedende vogels,
vogelrustplaatsen, primaire duintjes (een beschermd EU-habitattype) etc. Een nadere
inventarisatie en kartering van deze aspecten is dringend gewenst. Daarna moet de
geïnventariseerde informatie volgens een vergelijkbare systematiek als voor de andere
gebieden is toegepast, worden ingedeeld in de mate van kwetsbaarheid, al dan niet
variabel gedurende het jaar. Ook hier kan een verschil worden gemaakt in een Niveau
1 en 2.

Kweldervegetatie
Er is een verschil tussen de pionierzone op een schor en het primair schor; zie
voetnoot op p. 28. In de ecotopenkaart wordt veelal primair schor weergegeven, in
de vegetatiekaart de pionierzone. Eigenlijk moet hier nog een keuze worden gemaakt.
Gebruik je voor schor de geomorfologische kaart of de vegetatiekaart? Het laatste is
het meest logisch omdat die kaart ook de kwelderzones bevat. Dan vervalt primair
schor in de kaarten op Niveau 1 maar wordt alles schor/kwelder waar vegetatie
voorkomt. Dit is een aandachtspunt voor vervolgwerk.
Het zou ook goed zijn om in een vervolgproject de toedeling van subklassen voor de
kwetsbaarheid aan onderdelen van schorren/kwelders (§3.4.1, Tabel 5) beter te
onderbouwen of verder te nuanceren aan de hand van literatuuronderzoek, waarbij
gekeken wordt naar de overstromingsfrequentie (kans op besmeuring) en de
kenmerkende planten- en diersoorten en hun kwetsbaarheid voor vervuiling. Hierbij
kan dan eventueel nog een verschil in gevoeligheid worden aangebracht gedurende
het jaar, bijvoorbeeld vanwege broedende of overwinterende vogels in bepaalde
schorzones of ontwikkelingsfase van de vegetatie (groeiseizoen, rustperiode,
bloei/zaadvorming bij eenjarigen).

Speciale objecten & gebieden
Speciale objecten en gebieden of locaties van internationaal ecologisch belang
verdienen extra aandacht en bescherming van de bestrijders van incidenten met olie.
Te denken valt aan natuurreservaten, broedkolonies van vogels, etc. Deze
gebiedsdelen worden nog niet in de kwetsbaarheidskaarten getoond, maar kunnen in
vervolg op Niveau 2 of Niveau 1 zichtbaar worden gemaakt door middel van speciale
symbolen (objecten) en contouren/arceringen (gebieden). Hiervoor kunnen eigen
symbolen worden ontwikkeld, maar er bestaat hiervoor ook reeds een serie
internationaal gebruikte symbolen in de ESI-systematiek (Figuur 13).
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Ontbrekende informatie
In Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 9 is aangegeven dat voor de eerste, in 2007
vervaardigde, serie kwetsbaarheidskaarten van de verschillende mariene gebieden nog
niet alle gewenste ecologische informatie gebruikt is. Hierbij gaat het om
schorren/kwelders en bijvoorbeeld eco-elementen als oesterriffen in de Waddenzee
en kokkelbanken, maar ook is niet alle informatie over de verspreiding van soorten
van de beherende instanties verkregen of bestaan er geen goede monitoringsgegevens
(parelduiker). Er wordt aanbevolen om deze informatie in een vervolgtraject verder
te verzamelen en de in 2007 gemaakte kwetsbaarheidskaarten hiermee completer te
maken.
De kwetsbaarheidskaarten voor de Oosterschelde, Westerschelde en Waddenzee
dienen nog aan het IMARES te worden voorgelegd om na te gaan of voor vis nog
extra gebieden in deze kaarten een verhoogde kwetsbaarheidsklasse toegekend
krijgen. Voor de Noordzee is informatie over de kwetsbaarheid van vis al in de
kaarten opgenomen (§3.4.2).

Gewenste actualisatie
Voor een efficiënte calamiteitenbestrijding bestaat de noodzaak om kaarten periodiek
te actualiseren. Soms kan men volstaan met een opname iedere zoveel jaar
(bijvoorbeeld ecotopenkaarten en vegetatiekaarten), soms moet dat vanwege de
dynamiek van de systemen jaarlijks (bijvoorbeeld schelpdierkaarten) en soms moet
men direct na een calamiteit over actuele kaarten kunnen beschikken (bijvoorbeeld
voor het actuele gebruik van commerciële mosselpercelen of de aanwezigheid van
vogels zoals ruiende eenden).
In Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 9 is aangegeven wat de gewenste actualisatie voor de
kwetsbaarheidskaarten voor olie op Niveau 2 is. Als de huidige actualisatiefrequentie
met de gewenste wordt vergeleken, kan worden geconcludeerd dat voor het
Deltagebied en de Waddenzee veel monitoring voldoet aan de eisen die hieraan
gesteld worden. In de NEEZ is de frequentie van een aantal ecologische
monitoringsactiviteiten echter variabel (vogeltellingen, visonderzoek) en dient
afstemming hiervan met het updaten van de kwetsbaarheidskaarten plaats te vinden.
In het algemeen zullen in een vervolgtraject ten behoeve van. de
kwetsbaarheidskaarten nadere afspraken over leveringsvoorwaarden, financiën,
dataformats etc. moeten worden gemaakt met de dataverzamelende en beherende
instanties, met name RWS-WD/DID, ESAS en Wageningen IMARES.
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Figuur 13. Voorbeelden van kaartsymbolen voor het weergeven van kwetsbare natuurlijke plaatsen en van
belangrijke objecten voor gebruik door mensen (NOAA, 2002).
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Bijlage 1 – Literatuurscan zoutminnende vegetatie
Hiërarchische indeling
Er bestaat een internationaal, formeel systeem van vegetatietypen (Schaminée et al.
1995-1999), als middel om internationaal te communiceren. Binnen dit systeem zijn
‘associaties’ als centrale eenheden beschreven. Het systeem is hiërarchisch waarin
formele eenheden een wetenschappelijke naam hebben.
Voorbeeld van hoog naar laag niveau:

•
•
•
•
•

Klasse
Orde
Verbond
Associatie
Subassociatie, variant

- Asteretea tripoli (Zeeaster-klasse)
- Glauco-Puccinellietalia
- Puccinellion maritimae (Kweldergrasverbond)
- Puccinellietum maritimae (Kweldergrasassociatie)
- Puccinellietum maritimae typicum

In Nederland zijn ruim 25 associaties (plantengemeenschappen) beschreven die
doorgaans op wad en kwelders voorkomen. Verder zijn er nog enkele associaties van
stranden en vloedmerken. In totaal gaat het om ca. 30 associaties. Voor de kwelders
geldt dat de meeste vegetatietypen worden gedomineerd door één of slechts enkele
soorten. In het Puccinellietum maritimae domineert bijvoorbeeld altijd gewoon
kweldergras (Puccinellia maritima). De twee soorten zeegrassen in ons land (Zostera
marina en Zostera noltii) vormen ieder een eigen associatie en samen een eigen klasse.

Kwetsbaarheid voor olie
In deze paragraaf worden de resultaten van een korte literatuurscan naar de effecten
van olie op zoutminnende planten samengevat. Er werd niet veel bruikbare literatuur
gevonden waarmee de kwetsbaarheid van deze planten aan bepaalde
soortskenmerken kan worden gekoppeld. Daarnaast hadden veel publicaties
betrekking op Noord-Amerika of behandelden ze methoden voor (fyto)remediatie
(het reinigen van vervuilde locaties door planten). Onderstaand overzicht is een
samenvatting van de informatie uit enkele rapporten en reviews (met name
Steenbruggen, 1978; Scholten et al., 1989; Pezehski et al., 2000; O’Sullivan & Jacques,
2001).
Wanneer drijvende olie over zoutminnende plantengemeenschappen heen spoelt
worden de planten bedekt met een laag olie. Deze olie adsorbeert gedeeltelijk aan het
plantenmateriaal en sommige stoffen uit de olie dringen door de cuticula in de plant
door. Daarnaast bedekt olie de bodem op de plaatsten waar planten groeien en
penetreert zo de oppervlakte.
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Bedekking van planten met olie leidt tot diverse effecten.
Fysieke effecten:

•

•

De olie verstopt de huidmondjes van de bladeren. Dit resulteert o.m. in
verminderde verdamping, geremde fotosynthese (CO2 kan de plant niet meer
in), en verminderd transport van zuurstof naar de wortels en van
voedingsstoffen vanuit de wortels.
De donkere olie kan ook voor temperatuurstress in de plant zorgen.

Chemische (toxische) effecten:

•
•

Remming van de groei van bladeren en scheuten.
Schade aan celmembranen waardoor de ionenbalans in de plant wordt
verstoord.

Indirecte effecten:

•

Veel planten zijn sterk afhankelijk van mycorrhizae voor de opname van
voedingsstoffen via de wortels. Wanneer deze worden aangetast ondervindt
de plant ook indirect schade door gebrek aan voedingsstoffen en/of
mineralen.

Het type olie is van groot belang. Viskeuze olie veroorzaakt vooral fysieke effecten
terwijl lichtere oliën het meest toxisch zijn. Lichte oliesoorten bevatten namelijk
relatief meer vluchtige, aromatische en onverzadigde verbindingen, evenals zuren en
peroxiden. Deze verbindingen zijn in het algemeen schadelijk.
Wanneer olie de bodem bedekt kunnen (extra) anaerobe omstandigheden optreden
waardoor de wortelvorming van planten wordt geremd. Hierover is echter minder
bekend. Anaerobie kan er tevens toe leiden dat de olie langzamer afbreekt. De
degradatie van olie door micro-organismen verloopt grotendeels aeroob.
Er zijn grote verschillen in gevoeligheid tussen planten. Spartina-soorten worden
bijvoorbeeld vaak als gevoelig omschreven. Maar er zijn ook verschillen
gerapporteerd tussen plantensoorten van hetzelfde geslacht De gescande literatuur
biedt een aantal aanknopingspunten die gebruikt zouden kunnen worden om de
gevoeligheid van individuele soorten planten in te schatten:

•
•
•
•
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Dikte van de cuticula. Lichte oliecomponenten dringen gemakkelijk door een
dunne cuticula heen.
Dichtheid van de huidmondjes. Soorten met veel huidmondjes zijn mogelijk
gevoeliger voor besmeuring.
Slijmlaag. Vooral bij algen. Een dikkere laag houdt de olie buiten de cel.
Bladoppervlak. Hierop blijft makkelijk olie achter.
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Naast deze soortspecifieke eigenschappen zijn jongere (groeiende) planten vaak
gevoeliger dan oudere.
De lozing van olie kan dus leiden tot schade aan zoutminnende vegetatie en hiervan
zijn vele gevallen in de literatuur beschreven. De effecten zijn het ernstigst bij hoge
concentraties olie en chronische olieverontreiniging. Het verdwijnen van de planten
kan indirecte effecten tot gevolg hebben, zoals erosie van de bodem (als de bodem
hierdoor lager wordt, vestigen nieuwe kwelderplanten zich ook nog eens moeilijker).
Als de (dichte) vegetatie behouden blijft kan deze de olie juist vasthouden waardoor
er uiteindelijk meer in de bodem achterblijft. Olievervuiling leidt ook tot
veranderingen in de concurrentiepositie van planten, waardoor verschuivingen in
soortensamenstelling plaats vinden, bijvoorbeeld vergrassing. Als laatste is ook
stimulering van de plantengroei door olievervuiling gemeld. Het is onduidelijk of dit
een direct effect is van de olie of dat het afsterven van planten of een toename van
olieminnende bacteriën zorgen voor meer beschikbare nutriënten in de bodem (bij
hoge concentraties olie wordt de activiteit van de bacteriën juist geremd, hetgeen
leidt tot minder beschikbare nutriënten voor planten).
Hoe ernstig effecten van olieverontreiniging op mariene en brakke planten zijn hangt
verder van een aantal andere factoren af:

•

•
•

Seizoen/temperatuur. Planten zijn gevoeliger in het voorjaar en de zomer
wanneer de fysiologische processen sneller verlopen en groei, bloei,
zaadvorming en kieming plaats vindt. Het effect hangt af van het moment
van de vervuiling ten opzichte van de levenscyclusfase waarin de plant
verkeert.
Tijdstip van de dag. In tegenstelling tot ’s nachts staan overdag de huidmondjes
van planten open en heeft besmeuring dus een sterker effect.
Bodemkarakteristieken. Organische stof in de bodem houdt olie vast en dit leidt
tot hogere blootstellingsconcentraties. Olie verdwijnt sneller uit bodems met
grove deeltjes (zand). De aanwezigheid van voldoende nutriënten bevordert
het herstel.

De standplaats van de planten bepaalt dus mede de kwetsbaarheid van de
verschillende plantensoorten en -gemeenschappen omdat deze een sterke invloed op
de lotgevallen en biologische beschikbaarheid heeft. Dit is anders dan bij
bijvoorbeeld hogere dieren, waar de plaats van contaminatie er vanuit
ecotoxicologisch oogpunt nauwelijks toe doet.
In langduriger studies wordt uiteindelijk meestal gevonden dat er herstel van de
aangetaste vegetatie optreedt, hoewel er enkele uitzonderingen zijn (bij ernstige erosie
bijvoorbeeld). De hersteltijd kan variëren van enkele maanden tot vele jaren. Herstel
van de plantenpopulaties kan op twee manieren plaats vinden, via zaad (al dan niet
van buitenaf) of vegetatief door de groei van uitlopers (alleen indien er onaangetaste
planten zijn overgebleven). Herstel via aanvoer van zaad is mogelijk effectiever, maar
dit zal vooral van de soort afhangen.
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Er is een aantal manieren waarop olievervuiling van kwelders en slikken verwijderd
kan worden. In de literatuur worden echter veel bijwerkingen van deze methoden
genoemd:

•

•

•
•
•

Afgraven. Dit kan leiden tot ernstige bodemschade door betreding of wanneer
vervoersmiddelen worden gebruikt. Om erosie te voorkomen moet de grond
dan worden vervangen. Dit hoeft echter niet als afgraven oordeelkundig
wordt gedaan. Dan kan er zelfs sprake zijn van schorverjonging van heel
hoge (zeekweek) delen wat in veel gebieden zelfs gunstig kan zijn.
Maaien en (besmeurde) plantenresten verwijderen. Leidt ook tot verstoring van de
bodem. Maaien kan aanleiding geven tot afsterven van de wortels. Er zijn
ook meldingen van gunstige effecten van maaien. Het bevordert de uitgroei
van nieuwe scheuten.
Spoelen met water. Indien mogelijk is dit gunstig. De olie moet daarna in het
open water echter wel verwijderd worden, anders strandt deze opnieuw.
Branden. Moeilijk door het vochtige milieu. Leidt tot veranderingen in
soortensamenstelling en een langzaam herstel. Veel ongewenste
neveneffecten wanneer branden plaats vindt vlak voor overstroming.
Detergenten. Zijn zelf toxisch en verhogen de beschikbaarheid van
oliecomponenten voor plantenwortels en –bladeren.

In diverse publicaties wordt vermeld dat natuurlijke afbraak na verontreiniging van
plantengemeenschappen met olie misschien wel een van de beste opties is. Dit is
misschien niet zo verrassend na bovenstaande opsomming. Door toevoegen van
nutriënten, zuurstof of micro-organismen kan de afbraak van de olie versneld
worden. Dit wordt bioremediatie genoemd en heeft waarschijnlijk veel minder
bijwerkingen.
De kwetsbaarheid van schorren/kwelders omvat echter meer dan de kwetsbaarheid
van alleen plantensoorten. Behalve vegetatiekundig en geomorfologische zijn
schorren ook belangrijk voor diersoorten. Er broeden verschillende soorten vogels
zoals sterns, meeuwen en steltlopers op de lagere delen en bepaalde zangvogels zoals
piepers en leeuweriken op het hoge schor. ’s Winters foerageren er ganzen.
Daarnaast komen op schorren soms hele specifieke insecten voor, bijvoorbeeld
unieke soorten loopkevers, vlinders en bijen. De kwetsbaarheid van schorren en
schordelen zal dus mede aan de hand van de specifieke dieren die er leven bepaald
moeten worden.

Ecologische basiskaarten voor vegetatie
Gegevens over het voorkomen van plantensoorten worden verzameld door
FLORON in Leiden, die de gegevens opslaat in een grid van kilometerhokken. De
informatie is op 5x5 km-grids waarschijnlijk vrij volledig, op 1x1 km grid veel
minder.
Voor kwelders is door RWS een gedetailleerder systeem van vegetatietypen
ontwikkeld dan door Schaminée et al. (1995-2001) is beschreven, namelijk op het
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niveau van varianten. Het systeem is opgenomen in een sleutel (SALT97; de Jong et
al., 1998), die gebruikt wordt om vegetatiebeschrijvingen in het veld (opnamen) toe te
delen aan deze typen. Dit systeem bestaat uit ca. 75 typen. Deze zijn goed te
koppelen aan een of enkele sleutelsoorten. Door RWS-DID worden
kwelderkarteringen uitgevoerd (schaal 1:5.000 of 1:10.000), waarbij de legenda van de
kaarten op dit gedetailleerde niveau is opgezet (zie www.kwelders.nl). Deze
kaarteenheden worden geaggregeerd tot ca. 8 zones voor toepassingen rondom
Kader Richtlijn Water (zoneringskaarten). Ook worden de gedetailleerde kaarten
vereenvoudigd tot ca. 15 eenheden voor monitoring binnen het T-MAP programma
(Trilateral Monitoring and Assessment Program) voor de Waddenzee. Voor de
soorten zeegrassen zijn de karteringen van RWS-AGI (thans RWS-DID) up-to-date
en voldoende gedetailleerd (zie www.zeegras.nl).
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Bijlage 2 – Samenvatting ecologische basiskaarten
In de volgende paragrafen worden een aantal van de methoden die gebruikt zijn voor
de belangrijkste bronnen van kaartmateriaal kort toegelicht. Voor meer details wordt
waar mogelijk verwezen naar achterliggende rapporten en werkdocumenten van het
project Crisismanagement (voorheen CALPREA).

Ecotopen
Het maken van de ecotopenkaarten door RWS voor zoute wateren is beschreven
door Bouma et al. (2005). Alle gebieden worden met een bepaalde frequentie in kaart
gebracht (streven is eens in de zes jaar, maar voor de Westerschelde eens in de 2 of 3
jaar in verband met de komende verdieping), gebruik makend van
gegevensbestanden met allerlei fysische gegevens, bijvoorbeeld hoogteligging,
bodemsamenstelling, hydrodynamiek en vegetatie. Schaalniveau van inwinnen is
1:10.000. Deze activiteit loopt vanaf 2008 voor de Delta via RWS-Waterdienst en
RWS-Zeeland. De kaarten worden beschikbaar gesteld via de DID.
Ecotopenkaarten van de Waddenzee worden gemaakt door Wageningen IMARES
met financiering van het Ministerie van LNV en Europees projectgeld. De methode
voor de Waddenzee is beschreven door Dankers et al. (2006). Voor de Waddenzee
moet de RWS-Waterdienst het gebruik van deze gegevens in de toekomst dus
afstemmen met IMARES.

Diersoorten
Een beschrijving van selectiecriteria voor ecologische basiskaarten voor vogels en
zoogdieren t.b.v. het crisismanagement is eerder opgesteld en te vinden in het
rapport van de Lange (2007). Daarnaast heeft het RIKZ de afgelopen jaren gewerkt
aan het daadwerkelijk verzamelen van verspreidingsgegevens van vele soorten en aan
de bijbehorende fact sheets met ecologische gegevens over zee- en kustvogels,
vissen, schelpdieren en zeezoogdieren. Hiervan bestaan interne werkdocumenten
(resp. RIKZ_ZD_2007_010w, RIKZ_ZD_2007_011w, RIKZ_ZD_2007_012w).
De NEEZ wordt door RWS (RIKZ) al meer dan twintig jaar vanuit de lucht op
zeevogels geïnventariseerd. Hiertoe wordt elke twee maanden een vaste route over de
Noordzee gevlogen, waarbij in een strook parallel aan de vliegrichting alle zeevogels
worden genoteerd. Dichtheden (aantal/km2), recent omgerekend naar 1/81e ICESkwadrant, worden berekend aan de hand van de waargenomen aantallen vogels en de
breedte van de telstrook. Met behulp van ruimtelijke statistiek worden deze
dichtheden omgezet naar een verspreidingsbeeld voor de gehele NEEZ. Bij deze
interpolatie maakt men gebruik van een model gebaseerd op de parameters ‘afstand
tot de kust’ en ‘waterdiepte’. Deze activiteit loopt vanaf 2008 via RWS-Waterdienst.
Naast vliegtuigtellingen worden ook scheepstellingen van zeevogels op de Noordzee
gedaan. Hierbij worden volgens internationaal gestandaardiseerde methodes

Alterra-rapport 1589

59

vliegende vogels en vogels op het wateroppervlak geïdentificeerd en geteld. De
European Seabirds at Sea (ESAS) database wordt beheerd door een groep van
vertegenwoordigers van diverse instituten rondom de Noordzee die scheepstellingen
van vogels (en zeezoogdieren) op een internationale gestandaardiseerde manier
verzamelen. De Nederlandse deelnemer is Wageningen-IMARES.
In het Deltagebied en deels ook in het Waddengebied voert RWS-RIKZ (thans
Waterdienst) voor het tellen van broedvogels inventarisatierondes uit van half april
t/m juli, gebruikmakend van zicht- en geluidswaarnemingen. Hierbij wordt gezocht
naar een nest en gelet op gedrag dat wijst op de aanwezigheid van een nest of
territorium. Deze activiteit loopt vanaf 2008 via RWS-Waterdienst. Ook worden
hoogwatervluchtplaatsen van vogels (HVP’s) regelmatig (maandelijks) geteld.
Daarnaast heeft SOVON een uitgebreid telprogramma om voor watervogels
belangrijke gebieden te monitoren. Voor de kwetsbaarheidskaarten worden hiervan
de gegevens voor de Waddenzee gebruikt.
De vogeldichtheden in het Wadden- en Deltagebied zijn ten behoeve van het project
Crisismanagement gemodelleerd en gekarteerd door adviesbureau Altenburg &
Wymenga (van der Hut et al., 2007) en recent door Grontmij omgezet in aantallen
per 1/729e ICES kwadrant.
De rustplaatsen van zeehonden worden in het Deltagebied gemonitord door RWSWD en in de Waddenzee door Wageningen IMARES. Echter, deze gegevens zijn
nog niet beschikbaar gesteld. Het IMARES brengt in het kader van haar wettelijke
onderzoekstaak (WOT) voor het Ministerie van LNV ook de vissoorten op de
Noordzee in kaart (inclusief paaigebieden) en de schelpdierbestanden in het
Deltagebied en de Waddenzee (mossel-, oester- en kokkelbanken).

Vegetatie
RWS-AGI (thans RWS-DID) karteert in een 6-jarige cyclus alle kwelder- en
schorrenvegetaties. De vegetatiekartering is een ‘landscape guided vegetation survey’
op basis van false colour luchtfoto’s met een schaal 1:5.000 en 1:10.000. De patronen
die op de luchtfoto’s te herkennen zijn worden d.m.v. veldwerk nagelopen en op
inhoud gecontroleerd. Deze gedetailleerde opnamen heten VEGWAD-karteringen
(www.kwelders.nl). Deze activiteit loopt vanaf 2008 via RWS-Waterdienst en RWSDID.
Voor de zeegraskarteringen in de getijdenwateren werden de gegevens eveneens door
RWS-AGI (thans RWS-DID) jaarlijks ingewonnen op basis van false colour lucht
foto's in combinatie met veldwerk (www.zeegras.nl). Deze activiteit loopt vanaf 2008
ook via RWS-Waterdienst en RWS-DID.
Alle verzamelde basiskaarten zijn vanaf 2008 via GEOSERVICES van RWS-DID
voor de hele Rijkswaterstaat beschikbaar.
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Bijlage 3 – Factsheet ecotopen
(opgesteld door D J de Jong; 11-12-2007)

Definitie
Ecotopen zijn ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheden, waarvan de
samenstelling en ontwikkeling wordt bepaald door abiotische, biotische en
antropogene condities ter plaatse. Een ecotoop is een herkenbare, min of meer
homogene landschappelijke eenheid. (zie ZES.1)

Nadere informatie
Anders gesteld kan een ecotoop ook worden gezien als de ruimtelijke afbeelding van
een ecosysteem. Het is een holistische benadering van een waterlichaam: Door te
kijken naar het geheel van planten en dieren (bodemdieren, vissen, vogels etc) in hun
samenhang met de abiotische leefomgeving wordt een waterlichaam opgedeeld in
logische min of meer homogene delen, de ecotopen.
Mariene en estuariene ecotopen worden onderscheiden op basis van een combinatie
van abiotische eigenschappen. In zoute getijdenwateren zijn de belangrijkste
onderscheidende abiotische eigenschappen bijvoorbeeld zoutgehalte, hydrodynamiek
(stroomsnelheid, golven) diepte en hoogteligging (de laatste veelal als droogvalduur)
en bodemsamenstelling. Deze parameters worden opgedeeld in klassen, waarbij de
levensgemeenschap (planten en dieren) bepalend zijn waar die grenzen liggen.
Het zoute ecotopenstelsel is hiërarchisch opgebouwd. Daarbij is gekeken naar het
belang van de abiotische parameters voor de planten en dieren, én naar een logische
opbouw van de kaart als men van een hoog schaalniveau inzoomt naar een lager
schaalniveau.

Schaalniveau
Ecotopen kunnen op allerlei niveaus worden onderscheiden. Globaal gesteld kan een
schor of een intergetijdengebied worden gezien als een ecotoop met specifieke
abiotische kenmerken en soorten. Ook een mosselbank of een zeegrasveld kan echter
gezien worden als een ecotoop, zij het op een groter schaalniveau. Maar ook een heel
waterlichaam als de Waddenzee worden gezien als een ecotoop, maar dan op een
kleiner schaalniveau.
De vraag waarvoor de ecotopen worden ingezet bepaalt in sterke mate op welk
schaalniveau gewerkt wordt. Een veel gebruikt schaalniveau komt op ca 10-20
ecotopen afhankelijk of er sprake is van alleen zout water of dat er ook een zone met
brak water in het systeem voorkomt. In onderstaand schema is dit weergegeven voor
een zout systeem.
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Ecoelementen
Naast ecotopen worden ook ecoelementen onderscheiden; voorbeelden zijn
mosselbanken, zeegrasvelden en oesterriffen. Dit zijn specifieke ecologische
elementen die deel uitmaken van het ecotoop waar ze in liggen, maar waarvan het
precieze voorkomen niet alleen bepaald wordt door abiotische parameters maar waar
ook toeval een rol speelt; ze kunnen op een bepaald moment wel of juist niet
aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een mosselbank kan na een zeer zware storm zijn
weggespoeld en kan dan ergens anders in “zijn” ecotoop weer terugkomen, of een
oesterrif kan na een zware vorstperiode gedecimeerd zijn. Ecoelementen moeten
specifiek in het veld worden gekarteerd. In onderstaand schema zijn ze met een
afkorting aangegeven, min of meer op de plaats waar ze in “hun” ecotoop te vinden
zijn.

Vervaardigen ecotopenkaarten
Ecotopenkaarten worden gemaakt op basis van een aantal abiotische kaarten.
Belangrijke kaarten zijn de dieptekaart, die in de droogvallende delen wordt vertaald
naar een droogvalduurkaart, de stroomsnelheidskaart, in droogvallende delen vaak
vervangen door een geomorfologische kaart, de kaart met het gemiddeld zoutgehalte
en de bodemsamenstellingskaart (ook wel slibkaart genoemd). Deze kaarten worden
in klassen verdeeld en vervolgens gecombineerd tot een ecotopenkaart met de
gewenste legenda.

Verdere informatie
In het rapport Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1)2 is meer informatie te vinden
over zoute ecotopen en hoe ze worden onderscheiden en gekarteerd.
schema opbouw ecotopen

diepte

droogvalduur (%)

laag
dynamisch

schor/supra
95
hoog
65
midden
25
laag
MLW ondiep
-5m diep

hoog
dynamisch

schor /
primair schor
kaal

zg
lmb
ob/lmb

dijkglooiing
veen

smb

zg: zeegrasveld
lmb: litorale mosselbank
smb: sublitorale mosselbank
ob: (japanse) oesterbank

2 Bouma, H, D J de Jong, F Twisk & K Wolfstein, 2005. Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1);
Voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en
brakke rijkswateren. Rapport RIKZ/2005.024
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