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1 Inleiding en procedurele aspecten 

Het Wetterskip Fryslân is als beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van het achterland 

tegen overstromen en daarmee voor het in stand houden van ongeveer 210 kilometer primaire 

waterkeringen langs de Waddenzee en het IJsselmeer. Vanuit deze kerntaak worden de 

primaire waterkeringen periodiek getoetst. Voor de strekkingen die niet aan de gestelde 

veiligheidsnormen voldoen wordt een dijkversterking uitgevoerd. 

1.1 AANLEIDING 

In 2006 is op basis van de veiligheidstoetsing gebleken dat in een aantal dijkvakken van de 

Noord-Friese kust de beton- of koperslakblokken onvoldoende zwaar zijn of dat deze 

dijkvakken te weinig gronddekking hebben om de belasting gedurende een maatgevende storm 

te kunnen weerstaan. Het gaat in totaal om 13,15 km dijk verdeeld over vijf secties: Zwarte 

Haan, Holwerd / Veerdam West, Spaarndam-Teyebuorren, Wierum en Paesemerlannen/ 

Bantpolder. In Afbeelding 1 is het projectgebied met de versterkingssecties weergegeven. In 

Tabel 1staan de dijksecties genoemd. 

 

Afbeelding 1 Projectgebied Waddenzeedijk Friese kust, van Zwarte Haan (links) tot Lauwersoog (rechts) 
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Sectie Benaming Traject  

1A Zwarte Haan 19.60 - 23.00 km 

1B Zwarte Haan 23.00 - 26.20 km 

2 Holwerd / Veerdam West 38.30 - 40.60 km 

3 Spaarndam-Teyebuorren 41.70 - 42.90 km 

4 Wierum 47.45 - 50.00 km 

5 Paesemerlannen en Bantpolder 57.50 - 58.00 km 

Tabel 1 Dijksecties 

Het Wetterskip Fryslân heeft als beheerder de taak om de Waddenzeedijk te verbeteren zodat 

weer voldaan wordt aan de wettelijke veiligheidseisen. Het Wetterskip stelt hiervoor een 

projectplan op. De verbeteringsmaatregelen voor de vijf dijksecties is de voorgenomen activiteit 

waar voorliggende aanmeldingsnotitie (behorende bij het projectplan) betrekking op heeft. 

1.2 WAAROM EEN M.E.R.-BEOORDELING? 

De aanpassing van een primaire waterkering wordt in het kader van de Waterwet (zie artikel 

5.4, lid 1)  vastgelegd in een zogenoemd projectplan. Gekoppeld aan het besluit over het 

projectplan dient een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden. In het Besluit 

Milieueffectrapportage staat namelijk aangegeven dat de goedkeuring van het projectplan 

wordt vastgelegd, m.e.r.-beoordelingsplichtig wanneer het plan ‘De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van 

primaire waterkeringen en rivierdijk (zie Bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage, D3.2).’ 

omvat.  

1.3 DOEL VAN DE M.E.R.-BEOORDELING 

Met de voorliggende aanmeldingsnotitie deelt Wetterskip Fryslân (initiatiefnemer) aan 

Provincie Friesland (bevoegd gezag) mede dat zij voornemens is een m.e.r.-beoordelings-

plichtige activiteit, het aanpassen van een primaire waterkering, te realiseren. Daarbij is in deze 

aanmeldingsnotitie gemotiveerd of er al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

verwacht worden. Op basis van de aanmeldingsnotitie kan Provincie Friesland vervolgens het 

besluit nemen of al dan niet een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen vanwege ‘belangrijke 

nadelige gevolgen’ die de ingreep voor het milieu kan hebben.  

 

In voorliggende notitie wordt op deze milieueffecten ingegaan, aan de hand van de volgende 

onderdelen die benoemd zijn in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (art. 7.8b, 

lid 4 Wm): 

 Kenmerken van de activiteit (onder andere omvang en cumulatie), uitgewerkt in hoofdstuk 

2. 

 Plaats waar de activiteit wordt verricht (de kenmerken van het plangebied in relatie met 

kwetsbaarheid omgeving), uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

 Kenmerken van de gevolgen van de activiteit (mogelijke effecten van de activiteit), 

uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
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1.4 BELANGHEBBENDE PARTIJEN VOOR DE M.E.R.-
BEOORDELINGSPROCEDURE 

Initiatiefnemer 

Wetterskip Fryslân 

Postbus 36 

8900 AA Leeuwarden 

 

Bevoegd gezag 

Provincie Friesland 

Postbus 20120 

8900 HM Leeuwarden 

 

Belanghebbende partijen en overige berokkenen 

Hieronder is een overzicht opgenomen van belanghebbende partijen bij het project. De rol van 

de genoemde partijen is verschillend. Sommige zijn direct betrokken, andere indirect. De 

partijen participeren in het kernteam, en/of projectgroep. Daarnaast worden ze ook 

geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven en informatieavonden. 

 

Belanghebbende partij Rol Adviserend /  besluitvormend / 

informeren 

Wetterskip Fryslân Initiatiefnemer van het project. 

Vergunning verlener. 

Vaststellen projectplan 

Besluitvormend 

Hoogwaterbeschermings 

programma 

Subsidie verlener Besluitvormend 

Rijkswaterstaat Noord-

Nederland 

Vergunning verlener. 

 

Besluitvormend 

Provincie Fryslân Goedkeuren projectplan 

Besluiten wet milieubeheer 

Besluitvormend 

Bewoners en bedrijven in de 

omgeving van de te versterken 

dijktrajecten en langs de 

transportroutes 

Belanghebbenden Informeren 

Gemeente Dongeradeel Vergunning verlener (APV) Besluitvormend 

Gemeente Ferwerderadeel Vergunning verlener (APV) Besluitvormend 

Gemeente Het Bildt Vergunning verlener (APV) Besluitvormend 

Waddenvereniging Belanghebbenden Informeren 

It Fryske Gea Belanghebbenden Adviseren 

Staatsbosbeheer Belanghebbenden Informeren 

Natuurmonumenten Belanghebbenden Informeren 
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2 Projectbeschrijving dijkverbetering 

Waddenzeedijk 

2.1 TOELICHTING PROJECT 

Om te zorgen dat de primaire waterkering voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen, is 

verbetering van de afgekeurde dijktrajecten noodzakelijk. In het kader van het projectplan zijn 

hiervoor de volgende oplossingsrichtingen beschouwd: 

1. Verzwaren van de huidige steenbekleding. 

2. Volledig vervangen van huidige bekleding. 

3. Aanpassen (verhogen) van het voorland. 

4. Hybride constructie; combinatie van oplossingen 1 en 2. 

5.  Optimalisatie randvoorwaarden (sectie 5). 

 

Voor de afzonderlijke versterkingssecties is een afweging van de genoemde 

oplossingsrichtingen uitgevoerd op basis van milieueffecten, uitvoerbaarheid en 

uitvoeringskosten (Variantenafweging Friese Kust (W2-030)). Uit deze afweging is een 

voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld. Dit VKA is de voorgenomen activiteit die in deze 

aanmeldingsnotitie beoordeeld wordt.  

 

Vanuit de ‘Variantenafweging Friese Kust’ (d.d. 17 april 2014) is voor alle secties met 

uitzondering van sectie 1B en 5 de eerste oplossingsrichting als voorkeur naar voren gekomen: 

‘verzwaren van de huidige bekleding’. Door extra gewicht boven op de huidige bekleding aan te 

brengen, kan de huidige bekleding gehandhaafd blijven. De combinatie van de “overlaging” 

met de aanwezige bekleding vormt een voldoende zware combinatie om weerstand te bieden 

aan de golfbelasting. De overlaging vindt plaats met combinatie elastocoast met 

grond/breuksteen.  

Voor sectie 1B is de tweede oplossingsrichting gekozen: vervanging van de bekleding. Hierbij 

worden de teen bescherming van betonblokken vervangen door losse breuksteen. Voor sectie 5 

is een optimalisatie van de toetsing uitgevoerd (2014), waardoor geen versterkingsmaatregel 

meer noodzakelijk is. Uit de gedetailleerde beoordeling blijken andere (lagere) hydraulische 

randvoorwaarden maatgevend voor deze sectie. De huidige bekleding volstaat daardoor in 

deze situatie zonder versterkingsmaatregel. 

 

Afbeelding 2, op de volgende pagina, geeft een voorbeeld van de toegepaste oplossingen op een 

dijklichaam. De voorgenomen activiteit is in de Tabel 2 per sectie samengevat. 
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Afbeelding 2 Voorbeeld van overlaging met elastocoast (links) en vervanging door losse breuksteen (rechts) 

Sectie Traject  Voorkeursalternatief (VKA) 

1A Zwarte Haan 19.60 - 23.00 km Overlaging Elastocoast met aanvulling 

van grond in de dijkteen 

1B Zwarte Haan 23.00 - 26.20 km Betonblokken vervangen door losse 

breuksteen 

2 Holwerd / Veerdam West 38.30 - 40.60 km Overlaging Elastocoast met aanvulling 

van grond in de dijkteen 

3 Spaarndam-Teyebuorren 41.70 - 42.90 km Overlaging Elastocoast met dijkteen 

van breuksteen. 

4 Wierum 47.45 - 50.00 km Overlaging Elastocoast met dijkteen 

van breuksteen. 

5 Paesemerlannen en 

Bantpolder 

57.50 - 58.00 km Geen versterking (na herbeoordeling 

hydraulische randvoorwaarden geen 

veiligheidsprobleem) 

Tabel 2 De voorgenomen activiteit per versterkingssectie 

Realisatiefase 

Uitvoering 

De uitvoeringswerkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit: 

 Aanbrengen tijdelijke afrastering; 

 Verwijderen en herplaatsen bestaande afrastering; 

 Aanbrengen elastocoast scheg en aansluiting waterbouwasfalt (WBA) op aangrenzend asfalt 

dijkbekleding met aanvulling van grond in de dijkteen (sectie 1A, 2); 

 Verwijderen betonblokken en vervangen door losse breuksteen (Sectie 1B) 

 Aanbrengen elastocoast dijkbekleding met aansluiting WBA op aangrenzend asfalt 

dijkbekleding met dijkteen van breuksteen (sectie 3, en 4); 

 Slijtlaag van de asfaltbekleding op het buitentalud wordt hersteld na de uitvoeringsperiode; 

 Aansluiting maken van de nieuwe bekleding op oude bekleding van waterbouwasfalt; 

 Voorland terugbrengen en inzaaien. 

 

Transport 

Het projectgebied is goed bereikbaar vanaf de openbare wegen. Voor het transport, aan- en 

afvoer van materiaal en materieel, worden deze openbare wegen gebruikt. Binnen het 

projectgebied kan vanaf het buitentalud en de dijkteen worden gewerkt.  
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Planning 

De projectplanning is erop gericht eind 2016 de veiligheid van de waterkering weer op orde te 

hebben. Na de planvoorbereiding en vaststelling van het plan en uitwerking van het bestek 

start de uitvoering in 2016. 

 

Door de aannemer/aannemerscombinatie wordt een uitgebreide werkfasering opgesteld.  

Tijdens de uitvoering wordt rekening gehouden met een aantal beperkende voorwaarden ten 

aanzien van de uitvoeringsperiode (o.a. stormseizoen, broedseizoen, beperkingen vanuit de 

natuurwetgeving en getijdewerk). 

2.2 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING  

Naast de werkzaamheden aan de Waddenzeekering staat nog een aantal andere projecten in het 

Waddengebied op de planning. Deze projecten moeten deels nader uitgewerkt worden. 

Afhankelijk van deze uitwerking en planning van de werkzaamheden kan mogelijk cumulatie 

van milieueffecten optreden, bijvoorbeeld op ecologie. In deze paragraaf zijn de verschillende 

andere projecten benoemd. De afstand tussen deze projecten en de dijkverbetering is groot, 

daarmee is de te verwachten invloed van de verschillende projecten samen met de 

dijkverbetering op het milieu minimaal. 

2.2.1 DIJKVERSTERKING AMELAND 

Ameland wordt aan de zuidzijde beschermd door de Waddenzeedijk. Deze ruim 16 kilometer 

lange dijk is in eigendom en beheer van Wetterskip Fryslân.  

Aangezien de dijk niet meer voldoet aan de wettelijke eisen, is verbetering noodzakelijk. 

Voordat het waterschap daadwerkelijk aan de slag gaat met de dijkverbetering, moeten 

onderzoeken en procedures worden doorlopen. Daarna wordt duidelijk hoe de dijkverbetering 

precies wordt aangepakt. Het werk op Ameland maakt onderdeel uit van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Fryslân. De dijkverbetering bestaat hier uit het 

aanpassen van het gehele buitentalud, over de gehele lengte van de dijk. 

2.2.2 VERSTERKING AFSLUITDIJK/EXTRA SPUICAPACITEIT AFSLUITDIJK 

Bij de laatste toetsing van de primaire waterkeringen is de Afsluitdijk afgekeurd. De Afsluitdijk 

is te laag. Ook is een vergroting van de afwateringscapaciteit van de spuisluizen noodzakelijk. 

De Afsluitdijk zal dus versterkt moeten worden. Momenteel wordt de nadere planuitwerking 

voor de Afsluitdijk opgestart, waarbij tevens effectstudies uitgevoerd worden. 

2.2.3 VERKWELDERING IN HET NOARDERLEECH 

Binnen de periode van dijkversterking kunnen tegelijkertijd werkzaamheden voor 

verkweldering in het Noarderleech uitgevoerd worden. Het betreft de periode half juli - half 

oktober 2016. Cumulatieve effecten betreffen uitsluitend de Smient, omdat foerageergebied en 

uitwijkgebied voor aangrenzend verstoord gebied (ter hoogte van sectie 1B) tegelijkertijd 

verstoord kan worden. Het areaal is gering, de aantallen Smienten zijn in de desbetreffende 

periode laag en uitwijkmogelijkheden ten noorden van het plangebied in het Noarderleech zijn 

ruimschoots voorhanden. Een negatief effect op de aantallen langs de Noordfriese kust wordt 

daarom niet verwacht.  

Bron: A&W-rapport 1892 Natuurtoets versterking Waddenzeedijk Noord-Fryslân actualisatie 2014. 
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3 Milieubeoordeling 

3.1 INLEIDING 

In paragraaf 1.3 is aangegeven dat in de aanmeldingsnotitie drie criteria behandeld dienen te 

worden om het bevoegd gezag van voldoende informatie te voorzien om het besluit te kunnen 

nemen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport opgesteld dient te worden. 

Het eerste criterium, kenmerken van de activiteit, is behandeld in hoofdstuk 2 van deze 

aanmeldingsnotitie. In voorliggend hoofdstuk wordt ingegaan op de twee laatste criteria: 

 

 Plaats waar de activiteit wordt verricht (de kenmerken van het plangebied in relatie met 

kwetsbaarheid omgeving). 

 Kenmerken van de gevolgen van de activiteit (mogelijke effecten van de activiteit). 

 

In de volgende paragrafen is voor de relevante milieuaspecten aangegeven welke kenmerken 

het plangebied heeft en of, en zo ja welke, milieueffecten optreden door de dijkaanpassingen.  

Buitendijks is geen bewoning of bedrijvigheid en aangezien alleen buitendijks maatregelen 

plaatsvinden, zijn effecten op deze aspecten op voorhand uit te sluiten. Voor sectie 5 is de 

milieubeoordeling niet gerapporteerd, binnen deze sectie is geen versterkingsmaatregel 

noodzakelijk. 

3.2 NATUUR 

De natuurbescherming is in Nederland geregeld via twee sporen, namelijk de 

gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998 en Ecologische Hoofdstructuur) en 

soortenbescherming (Flora- en faunawet). In de onderstaande paragrafen wordt de 

dijkversterking één voor één aan deze wettelijke en beleidskaders getoetst. Het rapport 

‘Versterking Waddenzeedijk Noord Friesland, Quickscan Natuurbeschermingswet en Flora en 

faunawet’ vormt de input voor deze paragrafen.  

 

Inmiddels is in juni 2014 ook de  “Natuurtoets versterking Waddenzeedijk Noord-Fryslân 

actualisatie 2014. A&W-rapport 1892” beschikbaar gekomen. Per paragraaf zijn aanvullingen 

vanuit de natuurtoets opgenomen om een compleet beeld te krijgen.  Tevens is in paragraaf 

3.2.3 de conclusie uit de natuurtoets opgenomen.  
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3.2.1 GEBIEDSBESCHERMING 

3.2.1.1 BESCHRIJVING GEBIEDSBESCHERMING 

Grenzend aan de Waddenzeedijk liggen twee, vanuit de Natuurbeschermingswet aangewezen, 

beschermde Natura 2000-gebieden: buitendijks de Waddenzee en binnendijks het 

Lauwersmeer. De Waddenzee en het Lauwersmeer maken ook onderdeel uit van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Aangezien het toetsingskader voor de EHS sterk overeen 

komt met het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet, wordt in deze paragraaf de 

gebiedsbescherming beschreven en beoordeeld vanuit de Natuurbeschermingswet. 

 

Hierna wordt per dijksectie een gegeven van de aanwezigheid van instandhoudingsdoelen 

binnen de omgeving van de dijksecties. Omdat er binnen de invloedzone van de 

werkzaamheden geen habitatsoorten voorkomen, zijn effecten op habitatsoorten op voorhand 

uit te sluiten. Habitatsoorten worden daarom niet verder behandeld in deze paragraaf. 

Naast de natuurwetenschappelijke betekenis (door vertaald in de 

instandhoudingsdoelstellingen), was ook het natuurschoon van de Waddenzee reden om het 

gebied als staatsnatuurmonument aan te wijzen. In de aanwijzing wordt over het natuurschoon 

onder meer het volgende geschreven: ‘Het Waddengebied wordt ervaren als een gebied van 

bijzondere landschappelijke schoonheid. Het weidse karakter, het vrije spel der elementen, de 

voortdurende wijziging van de grenzen van land en water en het grootse vormenrijkdom 

bieden de mogelijkheid tot het opdoen van wisselende en boeiende ervaringen en zijn 

wezenlijke kenmerken van het gebied. Het landschap kenmerkt zich door zijn vrijwel 

ongeschonden en open karakter. Van wezenlijk belang is voorts ‘de in het gebied heersende 

rust’. In paragraaf 3.2.1.2 is een effectbeoordeling opgenomen voor de invloed op zowel de 

instandhoudingsdoelen als de landschappelijke schoonheid en rust. 

 

Instandhoudingsdoelen Dijksectie 1: Zwarte Haan 

Dit dijktraject ligt langs de kwelder tussen Zwarte Haan en Sêft Fjild ten noorden van Polder 

Oude Bildtpollen. 

 

Habitattypen 

De volgende habitattypen komen voor op de kwelder langs dijksectie 1: 

 H1110A: Perm. overstroomde zandbanken  

 H1140A: bij eb droogvallende slik- en zandplanten (getijdengebied); 

 H1310A: zilte pioniersbegroeiingen (Zeekraal); 

 H1320: slijkgrasvelden; 

 H1330 A: schorren en zilte graslanden, buitendijks (Atlantische Kwelders). 

 

Niet-broedvogels (watervogels) 

De kwelder ten noorden van dijksectie 1 is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor 

steltlopers. Ook maken ganzen, zwanen en eenden in trek- en winterperiode gebruik van deze 

kwelder als foerageergebied.  

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is een tabel opgenomen van de niet-broedvogels van 

de Waddenzee die voorkomen langs dijksectie 1. In deze tabel is ook de 

instandhoudingsdoelstelling opgenomen. 

 

Broedvogels 
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Op de kwelder nabij Zwarte Haan en op de kwelder ter hoogte van het oostelijk deel van de 

dijksectie broedt de Bruine kiekendief, die in ruigere vegetaties op de kwelder nestelt. In 2003 

heeft een Velduil gebroed op de kwelder ten noorden van de oostelijke helft van de dijksectie. 

Het is niet bekend of er nu nog Velduilen broeden. Deze soort is sterk achteruitgegaan qua 

aantallen in Nederland, maar lokaal treedt ook weer herstel op. Langs het midden en oosten 

van de dijksectie is op de kwelder een kolonie aanwezig van Visdief en Noordse stern en een 

kolonie van de Kluut. Het gaat hier om lage aantallen. Ten oosten van de dijksectie komt de 

Bontbekplevier voor als broedvogel. 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn de instandhoudingsdoelstellingen van de 

broedvogels van de Waddenzee opgenomen. 

 

Aanvulling vanuit de natuurtoets 

Deeltraject 1, het buitendijks gebied nabij de Zwarte Haan, kent hoge aantallen broedvogels. Kievit, de Kluut en de 

Veldleeuwerik broeden zijn hier talrijk. 

 

Instandhoudingsdoelen Dijksectie 2: Veerdam-West 

Dit dijktraject ligt ten westen van de Veerdam Holwerd (Ameland). Buitendijks bevindt zich 

een kwelder over de gehele lengte de dijksectie. De eerste kwelderstrook langs de dijk bevat een 

verruigde vegetatie van vooral Strandkweek Elytrigia atherica. Achter een sloot bevindt zich 

vervolgens een goed ontwikkelde kweldervegetatie met lage kweldersoorten zoals Gewoon 

kweldergras Puccinellia maritima, Zeealsem Artemisia maritima en Zeeweegbree Plantago 

maritima. 

 

Habitattypen 

De volgende habitattypen komen voor op de kwelder langs dijksectie 2: 

 H1110A: Perm. overstroomde zandbanken 

 H1140A: bij eb droogvallende slik- en zandplanten (getijdengebied); 

 H1310A: zilte pioniersbegroeiingen (Zeekraal); 

 H1320: slijkgrasvelden; 

 H1330 A: schorren en zilte graslanden, buitendijks (Atlantische Kwelders) 

 

Niet-broedvogels (watervogels) 

De openheid van de achter de sloot gelegen kwelder maakt deze bij uitstek geschikt als 

hoogwatervluchtplaats voor steltlopers. Ook is hier te verwachten dat ganzen, zwanen en 

eenden gedurende de winterperiode de kwelder als foerageergebied benutten.  

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is een tabel opgenomen van de niet-broedvogels van 

de Waddenzee die voorkomen langs dijksectie 2. In deze tabel is ook de 

instandhoudingsdoelstelling opgenomen. 

 

Broedvogels 

Voor broedvogels is de bovengenoemde kwelder met een dergelijke open structuur van grote 

betekenis. Het vormt broedgebied voor de volgende broedvogels: Visdief, Noordse stern, Kluut, 

Bontbekplevier, Eider en Bruine kiekendief.  

Langs het westelijk gedeelte van de dijksectie broedden in 2005 de Kluut met 7 broedparen. 

Daarna heeft de soort op deze plek niet meer gebroed. Binnen 100 à 200 meter van de dijksectie 

(ongeveer halverwege de dijksectie) broedden in 2004 Visdief en Noordse stern in een 

gemengde kolonie, bestaande uit 13 broedparen Visdief en 2 broedparen Noordse stern. Daarna 

zijn ze hier niet meer waargenomen. Verder op de kwelder, op tenminste 500 meter afstand van 

de teen, broeden Bontbekplevier, Bruine kiekendief, Eider en Kluut en ook zijn Visdief en 
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Noordse stern aanwezig. Iets oostelijker, waar de dijk naar het noorden afbuigt, broeden 

Bontbekplevier en Kluut dicht bij de dijk. Het gaat om maximaal 15 broedparen van Kluut en 

slechts enkele broedparen van de Bontbekplevier. 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn de instandhoudingsdoelstellingen van de 

broedvogels van de Waddenzee opgenomen.  

 

Aanvulling vanuit de natuurtoets 

Deeltraject 2 wordt, samen met deeltraject 3 ten oosten van de pier, voornamelijk door de Tureluur, Graspieper en 

Bergeend gebruikt om te broeden. In deze twee gebieden is de diversiteit hoog en broeden in totaal 14 soorten binnen 

500 m afstand van de dijk. In het verleden heeft ten westen van deeltraject 3 een broedgebied van Visdief en Noordse 

stern gelegen; hier zijn echter al enkele jaren geen broedende vogels waargenomen. 

 

Instandhoudingsdoelen Dijksectie 3: Spaarndam/Teyebuorren 

Dijksectie 3 (met een lengte van 1,2 kilometer) bevindt zich ten noordoosten van Holwerd en 

ten noorden van Spaarndam en Teyebuorren. Ten noorden van de dijksectie ligt een kwelder. 

De aan zeewaartse zijde van de dijk gelegen kwelder (ten oosten van Veerdam-haven), wordt 

gedomineerd door ruigere soorten als Kweek Elytrigia repens, Strandkweek Elytrigia atherica 

en Heen Bolboschoenus maritimus. Aan de westzijde van het dijktraject is het buitendijkse 

gebied begraasd. Hier komen meer open vegetaties voor. 

 

Habitattypen 

De volgende habitattypen komen voor op de kwelder ten noorden van en grenzend aan 

dijksectie 3: 

 H1110A: Perm. overstroomde zandbanken 

 H1140A: bij eb droogvallende slik- en zandplanten (getijdengebied); 

 H1310A: zilte pioniersbegroeiingen (Zeekraal); 

 H1320: slijkgrasvelden; 

 H1330 A: schorren en zilte graslanden, buitendijks (Atlantische Kwelders). 

 

Niet-broedvogels  

Deze ruigere vegetaties op de kwelder zijn niet geschikt als hoogwatervluchtplaats voor 

steltlopers, en ook niet of nauwelijks als foerageergebied voor eenden, ganzen en zwanen. De 

open vegetaties in het buitendijkse begraasde deel, grenzend aan de westzijde van dijksectie 3, 

kunnen wel een functie voor steltlopers en ganzen, zwanen en eenden hebben.  

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is een tabel opgenomen van de niet-broedvogels van 

de Waddenzee die voorkomen langs dijksectie 3. In deze tabel is ook de 

instandhoudingsdoelstelling opgenomen. 

 

Broedvogels 

Op 200 à 300 meter ten westen van dijksectie 3 bevindt zich broedgebied van de Visdief en 

Noordse stern. De afgelopen vier seizoenen hebben deze soorten hier niet gebroed. Ten westen 

van de dijksectie broedt ook de Bontbekplevier. Het gaat om maximaal 2 broedparen. Op 

grotere afstand van de dijk (200 tot 800 meter) bevindt zich een kolonie van de Kluut. De 

afgelopen vier seizoenen ging het om maximaal 5 broedparen. 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn de instandhoudingsdoelstellingen van de 

broedvogels van de Waddenzee opgenomen. 

 

Aanvulling vanuit de natuurtoets 
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Deeltraject 3 wordt, samen met deeltraject 2 ten westen van de pier, voornamelijk door de Tureluur, Graspieper en 

Bergeend gebruikt om te broeden. In deze twee gebieden is de diversiteit hoog en broeden in totaal 14 soorten binnen 

500 m afstand van de dijk. In het verleden heeft ten westen van deeltraject 3 een broedgebied van Visdief en Noordse 

stern gelegen; hier zijn echter al enkele jaren geen broedende vogels waargenomen. 

Instandhoudingsdoelen Dijksectie 4: Wierum 

Deze dijksectie ligt ten noorden van Wierum. De oostelijke punt van dit dijktraject grenst aan 

het uiteinde van de kwelder Kromme Horne. Ten westen van Kromme Horne liggen 

buitendijks bij hoogwater overstroomde zand- en slikplaten. De westzijde van dijksectie 4 

wordt begrensd door de punt van de kwelder gelegen ten noorden van Ternaard. 

 

Habitattypen 

De volgende habitattypen komen voor op de kwelder ten noorden van en grenzend aan 

dijksectie 4, behorend tot de instandhoudingsdoelen van de Waddenzee: 

 H1140A: bij eb droogvallende slik- en zandplanten (getijdengebied); 

 H1310A: zilte pioniersbegroeiingen (Zeekraal); 

 H1330 A: schorren en zilte graslanden, buitendijks (Atlantische Kwelders). 

 

Niet-broedvogels  

De kwelder Kromme Horne is van belang als hoogwatervluchtplaats voor steltlopers en als 

foerageergebied voor vooral ganzen, zwanen en eenden. Ten westen van Kromme Horne liggen 

buitendijks bij hoogwater overstroomde zand- en slikplaten, die voor steltlopers van belang zijn 

als foerageergebied. De kwelder ten noorden van Ternaard is van belang als 

hoogwatervluchtplaats voor steltlopers en als foerageergebied voor ganzen. 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is een tabel opgenomen van de niet-broedvogels van 

de Waddenzee die voorkomen langs dijksectie 4. In deze tabel is ook de 

instandhoudingsdoelstelling opgenomen. 

 

Broedvogels 

Op de kwelder ten noorden van Ternaard broedt de Bontbekplevier en de Kluut. Bij de 

Bontbekplevier gaat het om maximaal 6 broedparen. Bij de Kluut gaat het om maximaal 24 

broedparen. De kwelder is verder broedgebied van de Visdief. De laatste vier seizoenen heeft 

de Visdief er niet gebroed. De kwelder de Kromme Horne (ten noorden van Wierum) is 

broedgebied van de Bontbekplevier. Het gaat om maximaal 3 broedparen. In de rietlanden 

langs de binnendijkse sloot parallel aan de dijk en in een klein moerasje ten zuiden van de dijk 

(dus net buiten het Natura 2000-gebied Waddenzee) broedt de Bruine kiekendief.  

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn de instandhoudingsdoelstellingen van de 

broedvogels van de Waddenzee opgenomen. 

 

Aanvulling vanuit de natuurtoets 

In deeltraject 4, is het aantal broedparen en de diversiteit lager. In ’t Skoar broeden binnen 500 m van de dijk met 

name Scholekster, en verder enkele paren Kievit, Kluut en Tureluur. In het moeras en de sloot aan de zuidzijde van de 

dijk broedt een paar Bruine Kiekendief. 

3.2.1.2 BEOORDELING EFFECTEN GEBIEDSBESCHERMING 

Beoordeling van effecten op kwalificerende habitattypen 

Er treedt geen van de dijksecties ruimtebeslag op van de Waddenzee. Hierdoor is geen sprake 

van effecten op kwalificerende habitattypen; negatieve effecten zijn uit te sluiten. 
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Conclusie vanuit natuurtoets 

Twee habitattypen van het Natura 20000-gebied Waddenzee kunnen negatieve effecten ondervinden van 

werkzaamheden in verschillende dijksecties. Effecten treden op waar ondergeschoven steenbekleding, begroeid met 

habitattypen, opnieuw wordt afgedekt met breuksteen of waar het breuksteendek wordt verbreed.  

 

Het habitattype 'slik- en zandplaten' is aanwezig in sectie 4. De oppervlakte die  - deels opnieuw- bedekt wordt is 

gering (maximaal ca 2,5 ha). De strook van 6 m breed kan snel, naar verwachting binnen een seizoen, herstellen. Het 

effect wordt daarom beoordeeld als een tijdelijke verstoring/verslechtering. 

 

Het habitattype 'schorren en zilte graslanden' is aanwezig binnen de werkstrook van sectie 3; de totale oppervlakte is 

maximaal 3,5 ha. Dit betreft deels areaal binnen Natura 2000-gebied en deels daarbuiten (waar kweldervegetatie zich 

richting de dijk heeft uitgebreid). De oppervlakte binnen de Natura 2000-begrenzing is niet exact te bepalen. Het 

instandhoudingsdoel betreft een verbeterdoelstelling. Door het verwijderen van de zode in een strook langs de dijk tot 

een afstand van ca 7 m kan kweldervegetatie beschadigd raken. Na het aanbrengen van een breuksteenlaag en het 

afdekken van deze laag met de zode kan kweldervegetatie zich weer ontwikkelen. Er is daarom geen sprake van een 

significant negatief effect, maar van een tijdelijke verstoring of verslechtering van habitatkwaliteit. 

 

Beoordeling effecten op kwalificerende niet-broedvogels 

Voor niet-broedvogels is er sprake van effect door verstoring door aanwezigheid van mens en 

machine als deze invloed hebben op het behalen van het instandhoudingsdoel van de 

betreffende vogels. 

 

Voor de niet-broedvogels van de Waddenzee is in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. in 

tabellen weergegeven wat het aandeel is van de vogels die langs de verschillende dijksecties 

voorkomen ten opzichte van de hele Waddenzee. Voor het Lauwersmeer is dit niet gedaan 

vanwege het ontbreken van gegevens. In de tabellen is tevens per vogelsoort weergegeven wat 

het effect is van verstoring langs de dijk op de totale aantallen vogels in de hele Waddenzee en 

wat dit betekent voor het behalen van het voor iedere soort opgelegde instandhoudingsdoel. In 

de tabel is ook per vogelsoort de trend weergegeven in de Waddenzee.  

 

Er zijn mogelijk effecten op niet-broedvogels door de aanwezigheid van mens en machines en 

ruimtebeslag wanneer het instandhoudingsdoel niet wordt gehaald en het aandeel van de 

vogels langs de dijksectie aanzienlijk is. Om te bepalen of de werkzaamheden invloed hebben 

op het behalen van het instandhoudingsdoel, wordt ervan uitgegaan dat door toedoen van de 

werkzaamheden alle vogels in de aan de dijksectie grenzend telgebieden worden verstoord. 

Omdat niet bekend is waar in het telgebied de vogels voorkomen wordt uitgegaan van een 

worst case scenario. Er kan gesteld worden dat wanneer het aandeel van deze soorten langs de 

betreffende dijksectie 1% of meer is van het totaal aantal vogels dat in de Waddenzee voorkomt, 

de werkzaamheden effecten zouden kunnen hebben op het al dan niet behalen van het 

instandhoudingsdoel. De maatregelen wordt uitgevoerd buiten het stormseizoen, wanneer de 

aantallen niet-broedvogels het laagste zijn. Omdat het studiegebied ook buiten het seizoen 

belangrijk is voor niet-broedvogels, kunnen effecten bij voorbaat niet worden uitgesloten. 

 

De aantallen en aanwezigheid van niet-broedvogels verschillen per dijksectie. Omdat effecten 

op het behalen van het instandhoudingsdoel afhankelijk zijn van aantallen niet-broedvogels, is 

hieronder per dijksectie de effectenbeoordeling gedaan. Indien werkzaamheden op meerdere 

dijksecties tegelijk plaatsvinden, worden de hieronder beschreven effecten op het behalen van 

instandhoudingsdoelen groter en neemt de kans op significantie toe.  
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Dijksectie 1 

Uit de tabel van niet broedvogels van de Waddenzee, dijksectie 1 in Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. blijkt dat voor de volgende niet-broedvogels van de Waddenzee die voorkomen 

langs dijksectie 1 het instandhoudingsdoel afgezien van de werkzaamheden niet wordt gehaald 

(in de tabel geel en oranje gemarkeerd): Fuut, Aalscholver, Bergeend, Smient, Wintertaling, 

Wilde eend, Slobeend, Eider, Scholekster, Goudplevier, Grutto, Zwarte ruiter en Zwarte stern. 

Het aandeel van de volgende van de bovengenoemde soorten langs dijksectie is 1% of meer (in 

de tabel oranje gemarkeerd): Aalscholver, Bergeend, Smient, Wintertaling en Wilde eend. Ook 

kunnen de werkzaamheden effect hebben op de soort Grutto, omdat hier de 1%-norm wordt 

benaderd (0.9%). Significant negatieve effecten door verstoring en ruimtebeslag op deze soorten 

kunnen daarom bij voorbaat niet worden uitgesloten. 

Van de soorten Fuut, Toendrarietgans, Brilduiker, Middelste zaagbek, Grote zaagbek, 

Slechtvalk en Drieteenstrandloper ontbreken gegevens (in de tabel blauw gemarkeerd), 

waardoor in dit stadium geen uitspraken over effecten op deze soorten kunnen worden gedaan. 

Hierdoor kunnen significant negatieve effecten op deze soorten niet worden uitgesloten.  

 

Dijksectie 2 

Uit de tabel van niet broedvogels van de Waddenzee, dijksectie 2 in Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. blijkt dat voor de volgende niet-broedvogels van de Waddenzee die voorkomen 

langs dijksectie 2 het instandhoudingsdoel afgezien van de werkzaamheden niet wordt gehaald 

(in de tabel geel en oranje gemarkeerd): Fuut, Aalscholver, Bergeend, Smient, Wintertaling, 

Wilde eend, Slobeend, Eider, Grote zaagbek, Scholekster, Goudplevier, Grutto, Zwarte ruiter en 

Zwarte stern. Het aandeel van de volgende van de bovengenoemde soorten langs dijksectie is 

1% of meer (in de tabel oranje gemarkeerd): Bergeend en Wintertaling. Ook kunnen de 

werkzaamheden effect hebben op de soorten Wilde eend en Grutto, omdat hier de 1%-norm 

wordt benaderd (0,9  en 0,7%). Significant negatieve effecten door verstoring en ruimtebeslag 

op deze soorten kunnen daarom bij voorbaat niet worden uitgesloten.  

 

Van de soorten Kleine zwaan, Krakeend, Toppereend, Brilduiker en Slechtvalk ontbreken 

gegevens (in de tabel blauw gemarkeerd), waardoor in dit stadium geen uitspraken over 

effecten op deze soorten kunnen worden gedaan. Hierdoor kunnen significant negatieve 

effecten op deze soorten niet worden uitgesloten. 

 

Dijksectie 3 

Uit de tabel van niet-broedvogels van de Waddenzee, dijksectie 3 in Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. blijkt dat voor de volgende niet-broedvogels van de Waddenzee die voorkomen 

langs dijksectie 3 het instandhoudingsdoel afgezien van de werkzaamheden niet wordt gehaald 

(in de tabel geel en oranje gemarkeerd): Aalscholver, Bergeend, Smient, Wintertaling, Wilde 

eend, Slobeend, Eider, Scholekster, Goudplevier, Grutto, Zwarte ruiter en Zwarte stern. Het 

aandeel van de volgende van de bovengenoemde soorten langs dijksectie is 1% of meer (in de 

tabel oranje gemarkeerd): Bergeend, Grutto en Zwarte ruiter. Ook kunnen de werkzaamheden 

effect hebben op de soort Scholekster, omdat hier de 1%-norm wordt benaderd (0,8%). 

Significant negatieve effecten door verstoring en ruimtebeslag op deze soorten kunnen daarom 

bij voorbaat niet worden uitgesloten.  

 

Van de soorten Fuut, Kleine zwaan, Toendrarietgans, Toppereend, Brilduiker, Middelste 

zaagbek, Grote zaagbek en Slechtvalk ontbreken gegevens (in de tabel blauw gemarkeerd), 

waardoor in dit stadium geen uitspraken over effecten op deze soorten kunnen worden gedaan. 

Hierdoor kunnen significant negatieve effecten op deze soorten niet worden uitgesloten. 
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Dijksectie 4 

Voor dijksectie 4 is uitgegaan van telgebied 2550, omdat deze verreweg het grootste deel van de 

dijksectie beslaat. Wanneer wordt uitgegaan van gemiddelde aantallen vogels van telgebieden 

WG2550 en WG2530 zijn mogelijke significante effecten op Bergeend ter hoogte van telgebied 

WG2550 niet zichtbaar. Uit de tabel van niet broedvogels van de Waddenzee, dijksectie 2 in 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. blijkt dat voor de volgende niet-broedvogels van de 

Waddenzee die voorkomen langs dijksectie 2 het instandhoudingsdoel afgezien van de 

werkzaamheden niet wordt gehaald (in de tabel geel en oranje gemarkeerd): Fuut, Aalscholver, 

Bergeend, Smient, Wintertaling, Wilde eend, Slobeend, Eider, Grote zaagbek, Scholekster, 

Goudplevier, Grutto en Zwarte ruiter. Het aandeel van de volgende van de bovengenoemde 

soorten langs dijksectie is 1% of meer of benadert 1%: Significant negatieve effecten door 

verstoring en ruimtebeslag op deze soorten kunnen daarom bij voorbaat niet worden 

uitgesloten.  

 

Van de soorten Kleine zwaan, Toendrarietgans, Toppereend, Brilduiker, Slechtvalk, 

Drieteenstrandloper en Zwarte stern ontbreken gegevens (in de tabel blauw gemarkeerd), 

waardoor in dit stadium geen uitspraken over effecten op deze soorten kunnen worden gedaan. 

Hierdoor kunnen significant negatieve effecten op deze soorten niet worden uitgesloten. 

 

Conclusie vanuit de natuurtoets  

De dijkversterkingswerkzaamheden hebben geen effect in de gebruiksfase, omdat geen sprake is van ruimtebeslag 

binnen Natura 2000-gebied en de kwaliteit van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) niet wordt aangetast. Uit de analyse 

van effecten blijkt wel tijdens de aanlegfase dat niet-broedvogels, die aangewezen zijn voor het Natura 2000-gebied 

Waddenzee, negatieve effecten kunnen ondervinden van de dijkversterkingswerkzaamheden. 

 

Instandhoudingsdoelen 

Dijksectie 1 

Van de Bruine kiekendief en Velduil zijn de instandhoudingsdoelen 30 en 5. Met een gemiddeld 

aantal van 36 en 9 broedparen in de hele Waddenzee in de laatste vier seizoenen, is het 

instandhoudingsdoel gehaald. Anders dan bij dijksectie 4 broedt Bruinen kiekendief buitendijks 

langs dijksectie 1. Verstoring door mens en machine en ruimtebeslag van enkele broedparen 

kan effect hebben op het behalen van het instandhoudingsdoel, omdat het om lage aantallen 

broedparen in de Waddenzee gaat. Al bij verstoring van 3 broedparen Bruine kiekendief en 1 

broedpaar Velduil wordt de 1%-norm gehaald door de Bruine kiekendief en overschreden door 

de Velduil. Significante effecten op het behalen van instandhoudingsdoelen zijn niet bij 

voorbaat uit te sluiten.  

 

Van Visdief, Noordse stern en Kluut is het gemiddeld aantal broedparen (laatste vier seizoenen) 

in de Waddenzee 3314, 995 en 1548. Het instandhoudingsdoel van deze soorten (5300, 1500 en 

3800) wordt hiermee niet gehaald. De verwachte aantallen broedparen langs de dijksectie zijn 

laag. Pas bij 33 paren Visdief, 9 paren Noordse stern en 15 paren Kluut wordt de 1%-norm 

gehaald. Deze aantallen worden langs dijksectie 1 niet verwacht. Hiermee is geen sprake van 

effecten op het behalen van instandhoudingsdoelen. 

 

Dijksectie 2 

Van de Visdief broedden in de laatste vier seizoenen 3314 broedparen in de Waddenzee. 

Hiermee is het instandhoudingsdoel van 5300 broedparen niet gehaald. Visdief komt voor in 

relatief lage aantallen (het hoogste aantal van 13 broedparen in 2004). Pas bij verstoring van 53 
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broedparen treden mogelijk effecten op bij het behalen van het instandhoudingsdoel, omdat 

dan de 1% norm wordt bereikt. Zulke hoge aantallen worden langs de dijksectie niet verwacht. 

 

Van Noordse stern is het instandhoudingsdoel 1500 broedparen. Met slechts 995 broedparen in 

de hele Waddenzee in de laatste vier seizoenen wordt het instandhoudingsdoel niet gehaald. In 

2004 broedde Noordse stern langs de dijksectie, daarna heeft de soort er niet meer gebroed. Pas 

bij verstoring van 9 broedparen treden mogelijk effecten op bij het behalen van het 

instandhoudingsdoel, omdat dan de 1% norm wordt bereikt. Vanwege de afwezigheid de 

laatste seizoenen langs de dijksectie, wordt dit aantal niet verwacht. 

 

Van de Kluut broedden in de laatste vier seizoenen (2006-2009) 1548 broedparen in de gehele 

Waddenzee. Hiermee is het instandhoudingsdoel van 3800 broedparen niet gehaald. 

Het hoogste aantal broedparen van de Kluut dat de afgelopen seizoenen langs de dijk broedde 

is 15 (2007). Doordat bij dit aantal het aandeel van broedparen van Kluut langs de dijksectie 

circa 1% is van het totaal aantal broedparen in de Waddenzee, zijn significante effecten op het 

behalen van het instandhoudingsdoel bij voorbaat niet uit te sluiten. 

 

Dijksectie 3 

Het instandhoudingsdoel van Kluut en Visdief (3800 en 5300 individuen) is in de laatste vier 

seizoenen niet gehaald. Het aantal broedparen in de hele Waddenzee bedroeg 1548 en 3314 

broedparen. Omdat Kluut en Visdief in de laatste seizoenen niet hebben gebroed langs de 

dijksectie zijn effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelen uitgesloten. Pas bij 15 

broedparen van Kluut en 33 broedparen Visdief wordt de 1% norm gehaald en kunnen effecten 

optreden op het behalen van instandhoudingsdoelen. Deze aantallen worden niet verwacht. 

Het instandhoudingsdoel van Noordse stern van 1500 broedparen is in de laatste vier seizoenen 

niet gehaald, doordat er gemiddeld slechts totaal 995 vogels broedden in de Waddenzee. De 

laatste seizoenen heeft de soort echter niet gebroed langs de dijksectie. Pas bij 9 broedparen 

treden er mogelijk effecten op op het behalen van het instandhoudingsdoel. Dit aantal wordt 

langs de dijksectie niet verwacht. 

 

Dijksectie 4 

Van Bontbekplevier broedden in de laatste vier seizoenen (2006-2009) 54 broedparen in de 

gehele Waddenzee. Hiermee is het instandhoudingsdoel van 60 broedparen niet gehaald (zie 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor de instandhoudingsdoelen). Verstoring door mens 

en machine en/of ruimtebeslag van totaal 9 broedparen Bondbekplevieren (maximaal aantal 

broedparen langs de dijksectie in de laatste seizoenen) kan een significant effect hebben op het 

behalen van het instandhoudingsdoel. Dit aantal is namelijk meer dan 1% van het aantal dat 

totaal voorkomt in de Waddenzee (15%).  

 

Van de Kluut broedden in de laatste vier seizoenen (2006-2009) 1548 broedparen in de gehele 

Waddenzee. Hiermee is het instandhoudingsdoel van 3800 broedparen niet gehaald. In de 

laatste vier seizoenen broedden maximaal 24 broedparen langs de dijksectie. Dit is 0,6 % van het 

aantal dat in de Waddenzee voorkomt. Effecten op het behalen van het instandhoudingsdoel 

zijn hiermee uitgesloten.  

 

Van de Visdief broedden in de laatste vier seizoenen 3314 broedparen in de Waddenzee. 

Hiermee is het instandhoudingsdoel van 5300 broedparen niet gehaald. Visdief wordt niet 

verwacht als broedvogel, omdat de soort de laatste seizoenen afwezig was langs de dijksectie. 
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Ook bij verstoren van enkele broedparen treden geen effecten op bij het behalen van het 

instandhoudingsdoel. Pas bij 53 broedparen wordt de 1%-norm gehaald.  

Voor de Bruine Kiekendief is het instandhoudingsdoel 30 broedparen. De laatste vier seizoenen 

broedden 36 broedparen in de hele Waddenzee, waarmee het instandhoudingsdoel is gehaald. 

De soort broedt binnendijks in de rietlanden langs de sloot parallel aan de dijk en in een klein 

moeras. De dijkwerkzaamheden vinden buitendijks plaats. De aanvoer van materiaal en 

materieel binnendijks gaat over de bestaande weg ten zuiden van de dijk die nu wordt gebruikt 

door bestemmingsverkeer (o.a. onderhoud van de dijk). Door het huidige bestemmingsverkeer 

is te verwachten dat de Bruine kiekendief op enige afstand van de weg broedt. Tijdens de 

uitvoer zal de verkeersdruk iets toenemen. Hierdoor kan sprake zijn van een toename van 

verstoring door verkeer, maar effecten op het behalen van het instandhoudingsdoel worden 

niet verwacht. 

 

Conclusie vanuit natuurtoets 

De overige voor de Waddenzee aangewezen soorten ondervinden geen negatieve effecten, omdat de hvp's niet of 

slechts in heel beperkte mate binnen verstoringsafstand liggen, of omdat voldoende uitwijkmogelijkheden naar 

nabijgelegen hvp's aanwezig zijn. 

 

Enkele soorten maken in de directe omgeving van aan- of afvoerroutes gebruik van binnendijks gebied als hvp buiten 

het stormseizoen. Het betreft een deelgebied ten zuidwesten van Zwarte Haan. Dit deelgebied maakt geen deel uit 

van Natura 2000-gebied. De hier verblijvende soorten kunnen echter wel een ecologische relatie hebben met het 

Natura 2000-gebied Waddenzee. Naar verwachting is de bijdrage van aan- en afvoerend vrachtverkeer via 

binnendijkse wegen in het totale aantal verkeersbewegingen gering. Er treedt daarom geen meetbaar negatief effect 

op de aantallen van deze soorten.  

 

Beoordeling van effecten op de landschappelijke schoonheid en rust  

Door de aanwezigheid van mens en machine wordt de rust tijdelijk aangetast. Hierdoor zijn 

effecten op voorhand niet uitgesloten. Vanwege de tijdelijkheid van de werkzaamheden en de 

beperkte geluidsproductie (de aanwezigheid van mens en machine is maatgevend), kunnen 

significant negatieve effecten op voorhand worden uitgesloten. 

 

Cumulatie 

De Natuurbeschermingswet 1998 vereist dat bij de beoordeling van plannen en projecten in 

relatie tot Natura 2000-gebieden, ook rekening wordt gehouden met mogelijke cumulatie van 

effecten van andere plannen en projecten.  

 

Conclusie vanuit de natuurtoets 

Binnen de periode van dijkversterking kunnen tegelijkertijd werkzaamheden voor verkweldering in het Noarderleech 

uitgevoerd worden. Het betreft de periode half juli - half oktober. Cumulatieve effecten betreffen uitsluitend de Smient, 

omdat foerageergebied en uitwijkgebied voor aangrenzend verstoord gebied (ter hoogte van sectie 1B) tegelijkertijd 

verstoord kan worden. Het areaal is gering, de aantallen Smienten zijn in de desbetreffende periode laag en 

uitwijkmogelijkheden ten noorden van het plangebied in het Noarderleech zijn ruimschoots voorhanden. Een negatief 

effect op de aantallen langs de Noordfriese kust wordt daarom niet verwacht. 

 

Binnen de uitvoeringsperiode wordt ook gewerkt aan versterking van de waddendijk van Ameland (Brenninkmeijer et 

al. 2012). De werkzaamheden zijn voor een belangrijk deel gepland in de jaren 2014-2019 buiten het stormseizoen. 

Als gevolg van de afstand tot de Friese kust is geen sprake van cumulatieve verstoring van vogels. Effecten van 

stikstofemissie van mobiele asfaltcentrales op Ameland hebben betrekking op groeilocaties van stikstofgevoelige 

habitattypen in het Natura 2000-gebied Duinen Ameland. Uit onderzoek naar dijkversterking op Ameland blijkt dat de 
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reikwijdte van tijdelijke asfaltcentrales ca 1,5 km is (Witteveen+Bos 2012). Het eventueel plaatsen van tijdelijke 

asfaltcentrales aan de Friese kust zal daarom geen negatieve effecten hebben op stikstofgevoelige habitattypen in het 

Natura 2000-gebied Duinen Ameland. 

 

Samenvattend is de conclusie dat geen sprake is van cumulatieve effecten. 

 

 

Conclusie gebiedsbescherming 

Tabel 3 geeft voor alle dijksecties weer of sprake is van effecten op kwalificerende 

natuurwaarden en zo ja, of effecten mogelijk significant zijn.  

Kwalificerende natuurwaarden Dijksectie 1A 1B 2 3 4 5 

Kwalificerende habitattypen X X X X X X 

Kwalificerende habitatsoorten n n n n n n 

Kwalificerende niet-broedvogels Waddenzee S S S S S S 

Kwalificerende niet-broedvogels Lauwersmeer n n n n n X 

Kwalificerende broedvogels Waddenzee S S S X S n 

Kwalificerende broedvogels Lauwersmeer n n n n n S 

Landschappelijke schoonheid en rust E E E E E E 

n: NVT 

X : Geen effecten                                                     

E : Negatieve effecten, niet significant 

S : Negatieve effecten, mogelijk significant 

Tabel 3 Effecten op kwalificerende natuurwaarden 

Zodra sprake is van effecten, is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 

noodzakelijk. Hiervoor dient een Verstoringstoets of Passende Beoordeling te worden 

uitgevoerd. Van een Passende Beoordeling is sprake als de effecten mogelijk significant negatief 

zijn. Dit is het geval voor kwalificerende broedvogels en niet-broedvogels. In de Passende 

Beoordeling worden de mogelijke effecten op de kwalificerende natuurwaarden beschreven en 

gekwantificeerd.  

 

Significante negatieve effecten zijn alleen vergunbaar wanneer alternatieven ontbreken én 

tevens sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang. Ook zal aantasting van 

natuurwaarden gecompenseerd moeten worden.  

 

Aanvulling vanuit de natuurtoets 

In de natuurtoets is een aantal randvoorwaarden voor de uitvoering opgenomen. De mogelijk negatieve effect worden 

voorkomen door het opvolgen van de geformuleerde randvoorwaarden aan uitvoering van werkzaamheden. Deze 

randwoordwaarden bestaan uit fasering van de werkzaamheden, een voorgeschreven werkwijze op de dijk en in 

werkstroken met betrekking tot overige broedvogels. Een totaal overzicht van deze randvoorwaarden is opgenomen in 

bijlage 5, paragraaf 5.4. 

3.2.2 SOORTENBESCHERMING 

3.2.2.1 BESCHRIJVING SOORTENBESCHERMING 

In de Flora- en faunawet worden drie verschillende soortgroepen onderscheiden: Tabel 1, 2 en 3 

soorten. De soorten van Tabel 1 zijn licht beschermd, hiervoor geldt een algemene vrijstelling bij 
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ruimtelijke ingrepen. De soorten van tabel 2 en 3 zijn strikt beschermd. In navolgende Tabel 4 en 

Tabel 5 zijn respectievelijk de licht beschermde soorten (Tabel 1) en de strikt beschermde soorten 

(Tabel 2 en 3) weergegeven die (mogelijk) in het plangebied voorkomen.  

 

Soort (Tabel 1) 

Planten: Gewone vogelmelk, Grote kaardebol, Knikkende vogelmelk, Zwanebloem 

Zoogdieren: Bosmuis, Bunzing, Egel, Haas, Hermelijn, Konijn, Mol, Ree, Veldmuis, Vos, Wezel, 

Woelrat 

Amfibieën: Bruine kikker, Gewone pad, Meerkikker, Kleine watersalamander 

Tabel 4 Soorten van Tabel 1 van de Flora- en faunawet (licht beschermd) 

Soort (Tabel 2 en 3) 

Planten: Parnassia 

Zoogdieren: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger 

Broedvogels: Bontbekplevier, Velduil, Visdief, Boerenzwaluw, Gele kwikstaart, Graspieper, Grauwe 

vliegenvanger, Grutto, Huismus, Kneu, Kwartelkoning, Patrijs, Ringmus, Slobeend, Spotvogel, 

Steltkluut, Tapuit, Tureluur, Veldleeuwerik 

Overwinterende vogels: Steltlopers, Eenden, Zwanen, Ganzen 

Vissen: Rivierprik 

Tabel 5 Soorten van Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet (strikt beschermd) 

 

Aanvulling vanuit natuurtoets: Zoogdieren 

Op en langs de dijk komen algemene, licht beschermde zoogdieren voor. Als gevolg van de werkzaamheden gaat 

tijdelijk leefgebied verloren. De staat van instandhouding van deze soorten wordt echter niet aangetast. Uit de 

database blijkt ook dat enkele zwaar beschermde zoogdiersoorten incidenteel aanwezig kunnen zijn, namelijk Das en 

Boommarter. Deze soorten hebben geen verblijfplaatsen op en langs de dijk, zodat geen functioneel leefgebied 

verstoord wordt of tijdelijk verloren gaat als geval van de werkzaamheden. Waargenomen vleermuizen (Laatvlieger, 

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, eveneens zwaar beschermd) ondervinden geen negatieve effecten, 

omdat verblijfplaatsen langs de dijk ontbreken en nachtelijke foerageervluchten niet worden gestoord. Gewone 

zeehond (zwaar beschermd) en grijze zeehond (middelzwaar beschermd), die beide in de nabijheid van de dijksecties 

zijn waargenomen, ondervinden evenmin negatieve effecten van de werkzaamheden, omdat zij zich op relatief grote 

afstand bevinden.  

3.2.2.2 BEOORDELING EFFECTEN SOORTENBESCHERMING 

Planten 

Effecten op Parnassia in de Bantpolder is uitgesloten omdat er geen ruimtebeslag optreedt op 

de Bantpolder. 

 

Zoogdieren 

Het plangebied vormt mogelijk een trekroute voor vleermuizen. De ingreep zal hierop echter 

geen effect hebben omdat de ligging van de dijk niet wordt aangepast en de werkzaamheden 

overdag zullen plaatsvinden (vleermuizen zijn ’s nachts actief). In het plangebied zijn geen 

overige streng beschermde zoogdiersoorten aangetroffen. Deze worden hier op basis van het 

aanwezige habitat ook niet verwacht. Effecten op streng beschermde soorten zijn uit te sluiten. 

Wel gaan er mogelijk verblijfplaatsen en individuen van kleine algemeen beschermde 
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zoogdieren verloren. Hiervoor geldt echter voor de onderhavige activiteit een algemene 

vrijstelling. 

 

 

Vogels 

Broedvogels 

Van de aanwezige broedvogels worden mogelijk broedende vogels en nesten verstoord en/of 

vernietigd wanneer de werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden. In het broedseizoen 

is het aantal vogels in de Waddenzee laag in vergelijking met het winterseizoen. Er is in deze 

periode dan ook geen sprake van voedselconcurrentie. De kwelders langs de Friese 

Waddenzeedijk zijn over het algemeen breed en de werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. 

Dit betekent dat de door de werkzaamheden verstoorde vogels naar andere nabijgelegen 

voedselbronnen kunnen uitwijken.  

 

Overwinterende vogels 

Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat veel steltlopers gebruik 

maken van de kwelders als hoogwatervluchtplaats (steltlopers)of als foerageergebied (eenden, 

zwanen en ganzen) kan verstoring optreden waardoor de vogels zullen uitwijken naar een 

verderop gelegen hoogwatervluchtplaats of foerageergebied. Dit leidt tot extra energieverbruik 

dat gecompenseerd moet worden door extra voedselopname. De foeragerende vogels zullen in 

meer of mindere mate worden verstoord door de werkzaamheden. Omdat de werkzaamheden 

gefaseerd worden uitgevoerd buiten het stormseizoen (winterseizoen), zodat in de periode 

waarin de grootste dichtheid aan overwinterende vogels aanwezig wordt ontzien, kunnen 

verstoorde vogels naar andere nabijgelegen voedselbronnen uit wijken. Indien werkzaamheden 

worden uitgevoerd aan meerdere dijksecties tegelijk kunnen wel effecten optreden.  

 

Vissen 

De Rivierprik kan in de nabijheid van de werkzaamheden voorkomen, de kans dat dit 

daadwerkelijk zo is wordt klein geacht. Effecten, zoals vertroebeling, worden ook niet 

verwacht. 

 

Conclusie vanuit Natuurtoets 

Op de dijk en binnen de werkstrook komen licht beschermde soorten planten, zoogdieren, amfibieën en 

ongewervelden voor. Voor deze soortengroep geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en 

faunawet. Het initiatief veroorzaakt daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van de licht 

beschermde soorten. 

 

Mitigerende maatregelen soortenbescherming 

De onderstaande maatregelen kunnen de negatieve effecten voorkomen en/of verzachten. 

 

Verplichte maatregelen 

 Verwijderen van vegetatie en grondwerkzaamheden vinden plaats buiten de broedtijd (15 

maart tot 15 juli) of starten tenminste voor aanvang van het broedseizoen, om zo de 

vestiging van broedvogels en het verstoren van broedvogels te voorkomen. 

 Het beëindigen van de werkzaamheden voor 1 november om zo het verstoren van 

‘overtijende’ en foeragerende vogels te voorkomen. 

 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient zodanig gewerkt te worden dat eventueel 

aanwezige dieren kunnen vluchten. Dit is mogelijk door rustig één kant op te werken. 
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 De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd waarbij aan één dijksectie 

tegelijk wordt gewerkt.  

 Rijroutes en opslagplaatsen zo smal mogelijk maken.  

 De werkzaamheden dienen zorgvuldig plaats te vinden. De Bantpolder en omliggende 

beplantingen ten zuiden van de dijk moeten met rust gelaten worden. 

 De buitendijkse werkstrook dient zo klein mogelijk gehouden te worden. 

 

Verdiepingsslag in de natuurtoets 

In de natuurtoets is een aantal randvoorwaarden voor de uitvoering opgenomen. De mogelijk negatieve effect worden 

voorkomen door het opvolgen van de geformuleerde randvoorwaarden aan uitvoering van werkzaamheden. Deze 

randwoordwaarden bestaan uit fasering van de werkzaamheden, een voorgeschreven werkwijze op de dijk en in 

werkstroken met betrekking tot overige broedvogels. Een totaal overzicht van deze randvoorwaarden is opgenomen in 

bijlage 5, paragraaf 5.4. 

 

 

Facultatieve maatregelen 

 Zorg voor een goede instructie aan het uitvoerend personeel. Bepaal zo nodig samen in het 

veld de strategie hoe te handelen met betrekking tot beschermde soorten. 

 Let tijdens de uitvoering van het werk op eventuele tot nu toe niet bekende aanwezigheid 

van beschermde planten en dieren. In het geval dat een ingreep toch samenvalt met de 

aanwezigheid van beschermde soorten, kunnen passende maatregelen genomen worden of 

er kan gezocht worden naar andere oplossingen. 

 

Conclusie soortenbescherming 

Door de mitigerende maatregelen toe te passen tijdens het uitvoeren van de activiteiten wordt 

een deel van de negatieve gevolgen voor beschermde soorten voorkomen. Niet alle schade is te 

vermijden, waardoor voor een aantal soorten verbodsbepalingen worden overtreden. De 

effecten die overblijven na het doorvoeren van de mitigerende maatregelen, zijn effecten op 

soorten waarvoor een algemene vrijstelling geldt (algemene zoogdieren) en op overwinterende 

vogels. Wanneer de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij er slechts werkzaamheden 

plaatsvinden aan één dijksectie tegelijk, kunnen effecten op overwinterende vogels worden uitgesloten. 

Wanneer de werkzaamheden aan meerdere dijksecties tegelijk plaats vinden dient vervolgonderzoek plaats 

te vinden naar de effecten op overwinterende vogels.  

 

Het is mogelijk dat uit dit eventuele aanvullende onderzoek blijkt dat er een ontheffing voor de 

Flora-en faunawet dient te worden aangevraagd. Dit is echter alleen mogelijk als blijkt dat door 

de werkzaamheden de gunstige staat van instandhouding van overwinterende vogels niet in 

het geding komt. 

 

Aanvulling uit de natuurtoets 

In de natuurtoets zijn tevens de mitigerende en compenserende maatregelen benoemd, deze komen gedeeltelijk 

overeen met de maatregelen in 3.2.2.2 en een aantal zijn aanvullen hierop. Deze maatregelen worden opgenomen in 

het contract met de aannemer. De beschreven maatregelen voorkomen een conflict met de Flora- en faunawet, zodat 

geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden. 

3.2.3 RESULTATEN AANVULLENDE NATUURTOETS 

Op basis van de m.e.r. beoordeling en het uitgewerkte ontwerp in het ontwerp-projectplan is in 

2013/2014 een natuurtoets uitgevoerd door Altenburg & Wymenga. Het doel van het 
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uitgevoerde onderzoek is het analyseren van ecologische effecten die op kunnen treden als 

gevolg van de werkzaamheden aan de betrokken dijksecties, en het toetsen van effecten aan de 

Nb-wet (Voortoets), Ff-wet (Quickscan) en EHS-beleid. De belangrijkste uitdaging hierin is om 

het werk zodanig uit te voeren dat de beschermde natuurwaarden langs de dijk zo min 

mogelijk aangetast worden en dat significant negatieve effecten voorkomen worden. Dat geldt 

zowel voor de uiteindelijke versterkte dijk als voor de fase van de aanleg. Daarom worden op 

basis van het onderzoek randvoorwaarden aan de werkzaamheden geformuleerd die negatieve 

effecten kunnen voorkomen dan wel minimaliseren. Deze Natuurtoets is als bijlage 5 

opgenomen in deze rapportage. 

 

Conclusie natuurtoets 

In de natuurtoets zijn tevens de mitigerende en compenserende maatregelen benoemd, deze 

komen gedeeltelijk overeen met de maatregelen in 3.2.2.2 en een aantal zijn aanvullen hierop. 

Deze maatregelen worden opgenomen in het contract met de aannemer. De beschreven 

maatregelen voorkomen een conflict met de Flora- en faunawet, zodat geen ontheffing 

aangevraagd hoeft te worden. Uitvoering van het beschreven maatregelenpakket voorkomt 

significant negatieve effecten. Een verstorend effect op niet-broedvogels met in-

standhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Waddenzee kan niet geheel door middel 

van fasering voorkomen worden. Het betreft Brandgans, Kanoet, Bonte strandloper en 

Tureluur. Het effect is echter beperkt en vormt geen bedreiging voor de instandhoudingsdoelen 

van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Het resterende effect wordt daarom beoordeeld als 

een tijdelijke verstoring/verslechtering tijdens de aanlegfase. 

3.3 BODEM 

Huidige situatie 

In de huidige situatie zijn bij de verschillende dijktrajecten gecreosoteerde perkoenpalen 

aanwezig. Hierdoor is de kans aanwezig dat de grond rondom de palen verontreinigd zijn 

geraakt met de parameters PAK1 en/of cresolen2. Er is een milieuhygiënisch verkennend en 

nader bodemonderzoek naar de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de perkoenpalenrijen 

uitgevoerd (ARCADIS, rapportage met kenmerk 076960870 d.d. 1 maart 2013). 

 

Uit een eerste inventarisatie bodemonderzoek is gebleken dat de bodem ter plaatse van 

dijktraject 2 ter plaatse van de perkoenpalen sterk verontreinigd is met PAK en PCB3 en licht 

verontreinigd met zware metalen en olie. Op de overige trajectdelen is slechts lichte 

verontreiniging aangetoond. Aangezien in het veld moeilijk de exacte locatie van de palen te 

bepalen is, kan het zijn dat er ter plaatse van die trajectdelen, ondanks de aangetoonde licht 

verhoogde gehaltes, toch sprake is van sterk verontreinigde bodem. De reden is namelijk dat de 

kans groot is dat niet direct naast een paal een boring is uitgevoerd. De ervaring leert vanuit 

andere projecten dat de bodem tot op een afstand van minimaal 30 cm tot maximaal 50 cm 

verontreinigd raakt door het gebruik van gecreosoteerde palen. 

 

                                                                 

1 PAK staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Het zijn organische verbindingen die bestaan uit 

gekoppelde aromatische ringen (bijvoorbeeld benzeenringen) die geen heteroatomen of functionele groepen bevatten.  

2 Met cresol worden drie verschillende isomeren bedoeld, waarbij een methylgroep en een hydroxylgroep op een 

benzeenring gesubstitueerd staan.  

3 PCB staat voor Polychloorbifenyl. Het is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chloor atomen die vastzitten 

aan bifenyl. 
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Op basis van deze eerste onderzoeken is begin 2013 een aanvullend milieukundig onderzoek 

uitgevoerd mede aangezien inventariserend onderzoek naar de milieukundige staat van de 

ondergrond heeft aangetoond dat naast de aanwezige teenschot (creosootpalen) in de 

ondergrond een cresolen (carboleum) vervuiling aanwezig is.  

 

Na het aanvullend milieukundig onderzoek, waar bij de locatie van de verontreiniging 

nauwkeuriger in beeld is gebracht is de algemene conclusie is dat alleen vlak naast de palen 

sprake is van maximaal matige overschrijdingen met PAK; PCB incidenteel lichte verhogingen. 

De afdekkende grond is 'schoon' en kan/mag geroerd worden. In het ontwerp van de 

verbeteringsmaatregelen is rekening gehouden met de aanwezige verontreiniging naast het 

teenschot, doordat de met voorgenomen activiteiten ontgraving of het opnemen van 

taludbekleding voorkomen worden. 

 

Invloed van de ingreep 

Indien tijdens de werkzaamheden vervuilde grond wordt geroerd/ontgraven, wordt deze grond 

afgevoerd. Hiermee wordt de verontreiniging op die betreffende locaties weggenomen. 

Belangrijke nadelige gevolgen veroorzaakt door de dijkverbetering worden hierdoor 

uitgesloten voor het aspect bodem. 

3.4 WATER 

Huidige situatie 

Voor wat betreft het aspect water is de verwachting dat op de locaties waar zich 

bodemverontreinigingen bevinden, zoals in voorgaande paragraaf beschreven, tevens lichte 

verontreinigingen aanwezig zijn in het grondwater.  

 

Invloed van de ingreep 

Tijdens de werkzaamheden wordt geen grond boven de perkoenpalen ontgraven. De 

ontgravingen blijven boven grondwaterniveau waardoor er geen sprake is van belangrijke 

nadelige gevolgen voor het grondwater. 

3.5 LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

Huidige situatie 

Het huidige beeld van de dijk bestaat voor een groot gedeelte uit een dijk bekleed met beton- en 

koperslakblokken en een asfaltbekleding. Op de secties waar een voorland aanwezig is liggen 

de betonblokken onder een grasmat. Op de secties waar de dijk direct aan het water grenst is de 

blokkenbekleding wel zichtbaar. 

 

Invloed van de ingreep 

De versterking beperkt zich tot het aanpassen de bekleding van de dijk. Er vindt geen 

vergraving plaats waardoor effecten op cultuurhistorie en archeologie uitgesloten worden. Wel 

kan het aanzicht van de dijk enigszins veranderen. De verwachting is dat de nieuwe bekleding 

net als in de huidige situatie overgroeid wordt door gras, waarmee de dijk in de toekomst weer 

eenzelfde beeld heeft als in de huidige situatie. Door de dijkverbetering vinden geen ruimtelijke 

wijzigingen plaats waardoor het landschappelijke beeld niet tot nauwelijks verandert. 

Belangrijke nadelige gevolgen kunnen voor het aspect landschappelijke kwaliteit uitgesloten 

worden. 
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3.6 WOON-, WERK- EN LEEFMILIEU 

Huidige situatie 

De dijktrajecten worden niet gebruikt voor recreatieve doeleinden. Op de dijk zelf bevinden 

zich geen wegen en bebouwing. Bebouwing is alleen aanwezig langs de binnendijkse wegen die 

naar de dijk toelopen. Deze binnendijkse wegen zijn wegen voor bestemmingsverkeer. Op een 

aantal trajecten zijn op de dijk , binnentalud en voorland, schapen aanwezig. Scheepvaart op 

het wad is alleen op een grotere afstand van de dijk.  

 

Invloed van de ingreep 

Woon-, werk- en leefmilieu ondervinden in de uiteindelijke situatie geen effect als gevolg van 

de dijkverbetering. Wel kan tijdens de aanlegfase sprake zijn van enige hinder. De schapen, die 

op een aantal trajecten aanwezig zijn, dienen ten tijde van de uitvoering buiten de werkstroken 

te worden gehouden. Doordat wegen gebruikt worden voor aan- en afvoer van materiaal kan 

ook enige hinder optreden. De wegen worden echter niet afgesloten en niet meer belast dan 

toegestaan. Voor het transport, aan- en afvoer van materiaal en materieel zijn transportroutes 

bepaald, waarmee de bebouwde kernen in de omgeving zo min mogelijk worden belast. 

Hierdoor zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk en zijn belangrijke nadelige gevolgen 

uit te sluiten.  
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4 Samenvatting en conclusie 

4.1 SAMENVATTING 

In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de kenmerken van de activiteit, de plaats waar de 

activiteit wordt verricht en de kernmerken van de gevolgen van de activiteit in beeld gebracht. 

 

Voor de milieuaspecten bodem, landschap en cultuurhistorie, archeologie en woon- en 

leefmilieu geldt dat belangrijke nadelige gevolgen uit te sluiten zijn. Bij het aspect woon- en 

leefmilieu kan er wel tijdelijke hinder optreden tijdens de werkzaamheden. Doordat wegen 

gebruikt worden voor aan- en afvoer van materiaal kan ook enige hinder optreden. Tevens 

dienen de schapen die op een aantal trajecten aanwezig zijn, ten tijde van de uitvoering buiten 

de werkstroken te worden gehouden.  

 

Voor het milieuaspect water kunnen nog geen conclusies getrokken worden aangezien er voor 

dit aspect nog geen onderzoek is uitgevoerd. 

 

Voor wat betreft het milieuaspect natuur is er een onderscheid in gebiedsbescherming en 

soortenbescherming. De samenvattende conclusies hiervoor zijn: 

 

Gebiedsbescherming 

Voor kwalificerende broedvogels en niet-broedvogels zijn significant negatieve effecten niet uit 

te sluiten. Dit leidt ertoe dat een Passende Beoordeling in het kader van de vergunningsplicht 

opgesteld dient te worden.  

 

Soortenbescherming 

Na toepassing van mitigerende maatregelen zijn er effecten op soorten waarvoor een algemene 

vrijstelling geldt (algemene zoogdieren) en op overwinterende vogels. Wanneer de 

werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij er slechts werkzaamheden plaatsvinden 

aan één dijksectie tegelijk, kunnen effecten op overwinterende vogels worden uitgesloten. 

Wanneer de werkzaamheden aan meerdere dijksecties tegelijk plaatsvinden dient 

vervolgonderzoek plaats te vinden naar de effecten op overwinterende vogels.  

4.2 CONCLUSIE 

Behalve voor het aspect natuur zijn belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu door de 

dijkverbetering uit te sluiten. De nadelige effecten voor natuur worden voorkomen door het 

nemen van een aantal maatregelen.  
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De in de natuurtoets beschreven mitigerende en compenserende maatregelen voorkomen een 

conflict met de Flora- en faunawet, zodat geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden. 

Uitvoering van het beschreven maatregelenpakket voorkomt significant negatieve effecten. Een 

verstorend effect op niet-broedvogels met instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied 

Waddenzee kan niet geheel door middel van fasering voorkomen worden. Het betreft 

Brandgans, Kanoet, Bonte strandloper en Tureluur. Het effect is echter beperkt en vormt geen 

bedreiging voor de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Het 

resterende effect wordt daarom beoordeeld als een verstoring/verslechtering tijdens de 

aanlegfase. 
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