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 Concretisering niet-gewenste locatie 

Uit: Nota: Pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording - Uitwerking voorstel pilot laten liggen walvis-

kadaver, PRW, maart 2020. 

Het OBW is geïnteresseerd in de uitwerking van locaties waar je het laten liggen van een walviskadaver 

echt niet zou moeten willen. Omdat de meeste bezwaren aan de orde zijn bij een litorale locatie is daarvoor 

hierna één litorale situatie als casus uitgewerkt. In deze bijlage is de beschrijving van de situatie van West-

Terschelling opgenomen. Het geeft een beeld van de zaken die aandacht verdienen. En maakt duidelijk 

waarom dit ‘niet-gewenste’ plekken zijn. 

De kans is aanwezig dat er een wal-

vis strand op de Engelsche hoek of 

op de Noordsvaarder. Of stel dat we 

een gestrand kadaver naar de 

Noordsvaarder op de westpunt van 

Terschelling willen slepen. Bijvoor-

beeld naar de Spathoek. Logistiek 

en educatief is het een aantrekkelijk 

plek, want voor materieel en voor 

veel mensen, bewoners en bezoe-

kers, goed bereikbaar. En het is een 

aantrekkelijke nieuwe bestemming 

voor arrangement-aanbieders op 

Terschelling, vanaf Vlieland en vanaf de vaste wal (uitvalsbasis Harlingen). Opportunistische vogels en aas-

eters zullen op het extra voedselaanbod af komen. Zolang het kadaver in ontbinding is bijvoorbeeld een 

toename van zilvermeeuwen te verwachten. Waarom dan toch niet hier? In willekeurige volgorde: 

o In de eerste fase van ontbinding van het kadaver ontstaat er een ophoping van gassen. Zonder begelei-

ding zal het kadaver ongecontroleerd open barsten (ontploffen), met kans op letsel als er dan mensen 

te dicht bij staan. Gecontroleerd druk er af ha-

len is een vaak toegepaste beheermaatregel.  

o Vooral in de eerste fasen van ontbinding komt 

er stank vrij. Afhankelijk van de omgevingstem-

peratuur kan dat weken aanhouden. In koude 

omstandigheden gaat de ontbinding langza-

mer, maar komt er ook minder stank bij vrij. 

Stankoverlast kan worden beperkt. Door het 

maagdarmstelsel te verwijderen (al dan niet 

voor onderzoek) kan de stank ook enigszins 

worden beperkt. 

o Zeker direct na stranding of neerleggen zal er massaal aandacht voor zijn van (inter)nationale media 

en toeristen die specifiek op zo’n gebeurtenis af komen. Het geeft een toeloop van een massa mensen 

waar het gebied en de infrastructuur niet op zijn berekend. Deze massale toeloop en aandacht zal van 

relatief korte duur zijn, maar is zeker op goed bereikbare plekken als de Noordsvaarder slecht beheers-

baar.  

o Mogelijk dat schatjagers af komen op de kans om ambergris ‘te scoren’ uit het kadaver. Dat vergt extra 

toezicht en handhaving. 

Figuur 1; tekening opblazend walviskarkas 
https://nationalpost.com/news/canada/newfoundlands-dead-

but-still-unexploded-blue-whale-headed-to-torontos-rom 

https://nationalpost.com/news/canada/newfoundlands-dead-but-still-unexploded-blue-whale-headed-to-torontos-rom
https://nationalpost.com/news/canada/newfoundlands-dead-but-still-unexploded-blue-whale-headed-to-torontos-rom
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o Het gehele afbraakproces met de bijbehorende ecologische effecten kan enkele jaren duren. Litoraal 

zal de wind van invloed zijn en kan er initiële duinvorming ontstaan. Wanneer een walvis op natuurlijke 

wijze is gestrand is dat onderdeel van de natuurlijke dynamiek. Wanneer er voor wordt gekozen een 

kadaver naar een plek toe te slepen kan dit ongewenste effecten op de lokale gradiënten in het eco-

systeem hebben. 

o Gedurende de hele periode van het afbraakproces is het niet wenselijk dat mensen veelvuldig het ge-

bied rondom het kadaver betreden. Er kunnen milieuvreemde stoffen bij vrij kunnen komen en het ka-

der kan gezondheidsrisico’s geven voor mensen die er dicht bij komen.  

o Te veel betreding van de directe omgeving betekent dat de ecologische waardevolle ontwikkeling onder 

en bij het kadaver door aanwezigheid van mensen en betreding structureel wordt beïnvloed. Een ge-

bied om het kadaver zal moeten worden afgezet, en daarop zal moeten worden gehandhaafd. 

o Wanneer de weke delen van het kadaver zijn opgeruimd door de natuur resteert het skelet. Zo’n skelet 

zal lang nog een landmark op de open strandvlakte blijven (tenzij niet ondergestoven in initiële duinvor-

ming). Zo’n landmark zal nog lang voor recreanten een wandel- of fietsbestemming blijven. Dat hoeft 

niet erg te zijn. Mogelijk dat mensen er emotionele waarde aan gaan hechten en het skelet als (cul-

tuur)monument bescherming willen geven. Iets wat in een dynamische gebied als een de Noordsvaar-

der niet handig is. 

Samengevat, de meeste overlast van stank en massaal bezoek is gedurende de eerste weken na de stran-

ding of het neerleggen. Dan zullen de ook de meeste zaken van openbare orde en veiligheid aan de orde 

zijn. De educatieve betekenis op een plek als de Noordsvaarder is groot. De ecologische betekenis is min-

der omdat voortdurend bezoek van mensen het voor een deel van de dieren die op het kadaver willen ko-

men foerageren minder aantrekkelijk maakt. De ecologische ontwikkeling op ecosysteemniveau in latere 

fasen kan worden beïnvloed door veelvuldig bezoek en betreding. Het resterende skelet kan uitgroeien tot 

een icoon wat mogelijk tot de maatschappelijke wens kan leiden om het te beschermen als een cultuurmo-

nument. 
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 Kosten vervoer/borgen kadaver 

Kosten berging/afvoer van een grote walvisachtige.  

Deze notitie maakt inzichtelijk wat de kosten zijn van het verwerken van een aangespoeld groot walviska-

daver. Deze informatie is afgestemd met de coördinerend nautisch adviseur Noordzee van RWS Z&D. Deze 

persoon is binnen RWS de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de (financiële) afdoening van 

walvisstrandingen.  

Kosten verwerking van een groot walviskadaver op het land 

Totale verwerking voor een gemiddelde potvis (niet een hele dikke) door een door RWS ingehuurde hoofd-

aannemer zijn tussen € 35 en € 40 k. Inclusief kosten;   

• Lokale aannemer (ter plaatse) en klein materieel   

• Kosten ondersteuning Universiteit Utrecht,  

• Kosten Naturalis en  

• Afvoer restant via Rendac. 

Kosten zijn afhankelijk van een en groot aantal omstandigheden. De belangrijkste;  

• De vindlocatie (m.n.  bereikbaarheid) :  

• Eventuele mobilisatiekosten, verplaatsingskosten. 

• Onderzoekskosten. (wordt er onderzoek gedaan,  dan deel van de kosten voor rekening van LNV)  

• Ondersteuning materiaal, kosten aannemer (plaatselijke omstandigheden). 

• Kosten snijploegen Universiteit Utrecht en Naturalis     

• Stranding op de eilanden geeft aanvullende kosten i.v.m. bereikbaarheid (veerboot) 

• Afvoerkosten restanten (als Naturalis het skelet verzamelt)  

Kosten verwerking van een groot walviskadaver over water 

Het inhuren van een vaartuig voor het vervoer van een groot walviskadaver zijn ongeveer € 750 per uur (ta-

rief 2018). Er zijn grofweg 2 methoden voor het vervoer over water. 

1. Het kadaver wordt aan boord van het vaartuig gebracht. Dit is een relatief snelle methode, het 

schip kan sneller varen en zal dus minder uren inzetbaar zijn.   

2. Het kadaver wordt slepend voortbewogen i.v.m. het grote gewicht van het kadaver. Aan boord krij-

gen van het kadaver is geen optie. De kosten hiervan zullen hoger zijn iv.m. de geringere snelheid 

van varen.  

Indien een groot walviskadaver na vervoer over water niet hoeft te worden afgevoerd, worden de kosten 

voor het klein snijden (afvoer mogelijk maken), gebruik materieel en de afvoer niet gemaakt.  

Geschatte Vervoerskosten optie 1 (incl. borging kadaver op locatie) € 10 á € 15k.  De hoogte van dit be-

drag wordt bepaalt door een aantal variabele omstandigheden;  

• Bereikbaarheid locatie 

• Weersomstandigheden  

• Materiaal om kadaver te borgen op de bodem.  

Geschatte vervoerskosten optie 2 (inclusief borging op locatie) € 20 á € 25 k. Variabele omstandigheden 

idem.  

Geert Hoogerduijn, Stranding coördinator LNV, 25-01-2021  
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 Zoönose in walvisachtigen 

Ten behoeve van de pilot uitwerking geleverd advies van de Universiteit Utrecht dd 28 oktober 2020: 



 

 

 

6 

 



 

 

 

7 

 



 

 

 

8 

 



 

 

 

9 

 



 

 

 

10 

 



 

 

 

11 

 Adviesverzoek voedselveiligheid 

Het NVWA advies met betrekking tot de voedselveiligheid rond de pilot is in juni 2021 te verwachten. De 

tussentijdse inzichten zijn in de hoofdtekst van het advies opgenomen. In deze bijlage de gestelde vraag1: 

Adviesverzoek risicobeoordeling voedselveiligheid aan NVWA 

 

Aan: Prof. Dr. Antoon Opperhuizen, directeur Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek, Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit  

Van: Peter van Velsen, MT-lid Natuur en Water, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Namens: Ingrid van Beek, Adviseur mariene ecologie PRW en lid projectteam Pilot Walviskadaver 

Datum: 27 januari 2021 

 

 

Inleiding 

Sterfte en afbraak horen bij het mariene ecosysteem. Het laten vergaan van een kadaver van een wal-

vis(achtige) onder water in de Waddenzee is van waarde voor de natuur. Een werkgroep onder leiding van 

Programma naar een Rijke Waddenzee werkt aan de voorbereiding van een pilot, Walviskadaver voor na-

tuur en bewustwording (zie nieuwsberichten op https://rijkewaddenzee.nl/?s=walviskadaver&submit=).  

De pilot die PRW met de Waddenunit en RWS voorbereidt, gaat om de afbraak van een groot walviskadaver 

die in het sublitoraal 2 wordt afgezonken, in plaats van te worden vernietigd. In aanmerking komen soorten 

die groter zijn dan 4 meter (fig.1) mits de individu niet nodig is voor onderzoek of de collectie van musea.   

Fig.1: soorten zeezoogdieren die in aanmerking komen voor de pi-

lot als ze stranden aan de Nederlandse kust. 

De sublitorale pilot wordt eenmalig uitgevoerd. Het onder-

zoek naar het afbraakproces en de effecten op het mariene 

ecosysteem is meerjarig. Afbraak in 1e maanden is het 

grootst, botten kan decennia duren. Monitoring van water-

kwaliteit zal naar verwachting via de RWS basismonitoring 

gaan, ecosysteemeffecten op bodemsamenstelling, bodem-

leven, aaseters, micro-organismen etc zal door onderzoeks-

groepen worden gedaan. 

In de voorbereiding van de pilot is de veiligheid voor gebrui-

kers van de Waddenzee en de voedselveiligheid van vis, 

schelp- en schaaldieren uit de Waddenzee meegenomen. De 

afdeling veterinaire pathologie van de Universiteit Utrecht 

heeft inzicht gegeven in infectierisico’s door zoönose in 

 

1 Opmaak in deze bijlage wijkt af van oorspronkelijke adviesaanvraag 

2 In november 2020 heeft RWS – in overleg met LNV en Staatsbosbeheer - een op Rottumerplaat aangespoelde dwerg-

vinvis laten liggen om onderzoek te laten doen naar het afbraakproces op land (https://basismonitoringwadden.wad-

denzee.nl/pilots-en-projecten/walviskadaver). 

 

https://rijkewaddenzee.nl/?s=walviskadaver&submit=
https://basismonitoringwadden.waddenzee.nl/pilots-en-projecten/walviskadaver
https://basismonitoringwadden.waddenzee.nl/pilots-en-projecten/walviskadaver
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walvisachtigen, op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis. Omdat benoemde micro-organis-

men met zoönotisch potentieel ook relevant kunnen zijn voor de voedselveiligheid, is hun briefadvies bijge-

voegd in bijlage 2. 

Kennisvraag 

Voor de voedselveiligheid van oogst uit de Waddenzee hebben we contact opgenomen met NVWA, met het 

verzoek een inschatting te maken of er risico’s zijn aan de consumptie van vis, schelp- en schaaldieren die 

geoogst worden in de directe omgeving van een kadaver. Dat mag op basis van expert judgement, wellicht 

aangevuld met onderzoek naar voedselveiligheidsaspecten in de proefopzet. NVWA heeft aangegeven een 

onderbouwd advies te willen geven. Bij de overweging voor een uitgebreidere risicobeoordeling willen we 

graag meegeven dat door natuurlijke sterfte onder zeehonden 3 het aannemelijk is dat er al grote aantallen 

zeezoogdierkadavers in de Waddenzee aanwezig zijn.  

In bijlage 1 (van deze adviesaanvraag, red) zijn details over de voorkeurslocatie in de Sprutel onder Schier-

monnikoog gegeven, inclusief details over de afstand van de visserijactiviteiten ten opzichte van de be-

oogde locatie. Dat betreft met name de garnalenvisserij, en afhankelijk van de kokkeldichtheden die jaar-

lijks worden vastgesteld ook de handkokkelvisserij. In de Oostelijke Waddenzee vindt tevens Japanse oes-

tervisserij (oesterraperij) en staandwandvisserij plaats door de kleinschalige geïntegreerde visserijsector, 

alleen niet in de nabijheid van de voorkeurslocatie. Wel is er 1 oesternetje aanwezig in de nabijheid, die 

mogelijk verplaatst kan worden. Jullie visie of verplaatsing nodig is is welkom. 

De mosselsector (mosselkweekpercelen, mosselzaadvisserij, mosselzaadinvang) is afwezig in de Oostelijke 

Waddenzee. Deze visserij sector is daarom niet nader genoemd in bijlage 1. 

Vraagarticulatie: 

1. Welke microbiële ziekteverwekkers in vis, schelp- en schaaldieren zijn bekend bij NVWA, die mogelijk 

aanwezig zijn in walvisachtigen? Hoe groot is het risico dat deze microbiële ziekteverwekkers via de 

afbraak van een kadaver in de waterkolom en bodem terecht komen en overleven, of via aaseters van 

een kadaver in de mariene voedselketen terecht komen?    

2. Onze aanname is dat natuurlijke gifstoffen uit algen (waaronder adinoflagelaten Alexandrium spp., Di-

nophysis spp., Prorocentrum spp. en Gymnodinium breve) die shellfish poisioning (PSP, DSP, NSP, ASP 

en AZP) veroorzaken niet voorkomen in walvissen. Hoe groot achten jullie de kans dat natuurlijke gif-

stoffen via afbraak van een kadaver in schelpdieren zoals kokkels en oesters terecht komen? 

3. Onze aanname is dat sterfte van zeehonden geen aanleiding is voor gericht onderzoek door NVWA naar 

hieraan gerelateerde ziekteverwekkers in vis, schelp- en schaaldieren. Wat is jullie visie hierop? 

Planning: 

De besluitvorming over uitvoering van de pilot is gepland in februari 2021. Ons verzoek is of NVWA in febru-

ari een advies kan uitbrengen.  

  

 

3 De zeehondenpopulatie in de Nederlandse Waddenzee bedroeg in 2020 7.661 gewone zeehonden, een toename van 4% (2% in de 

gehele Waddenzee). Tijdens de pupperiode van 2020 werden 2.542 pups geteld in de Nederlandse Waddenzee, een toename van 9% 

in het Nederlandse deel (3% in de gehele Waddenzee). Gezien de populatiegrootte en de geringe groei van de populatie in relatie tot 

de hoeveelheid pups is er sprake van migratie en natuurlijke sterfte. Onderliggende mechanismen zijn nog niet nader onderzocht. 

(Bron: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/show-marine/Uitkomsten-telling-gewone-

zeehonden-Nederlandse-Waddenzee.htm) 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/show-marine/Uitkomsten-telling-gewone-zeehonden-Nederlandse-Waddenzee.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/show-marine/Uitkomsten-telling-gewone-zeehonden-Nederlandse-Waddenzee.htm
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Bijlage 1 (bij deze adviesaanvraag (red)): Walviskadaver voorkeurslocatie ‘Sprutel’  

De overzichtskaart van de Waddenzee - met open en gesloten gebieden voor visserij en kweekpercelen - 

toont de voorkeurslocatie ‘Sprutel’, in het Brakzandstergat onder Schiermonnikoog (gele vlak in fig. 2).  

 

Fig.2: Overzichtskaart van de Waddenzee met de locatie van Sprutel (gele vlak) en gebiedsindeling van de visserij  

De hoekpunt-coördinaten van Sprutel zijn (rode vlak in fig.3): 

NB 53 27 611 EL 06 13 507 | NB 53 27 586 EL 06 13 491 | NB 53 27 560 EL 06 13 568 | NB 53 27 

588 EL 06 13 592 | NB 53 27 616 EL 06 13 632 | NB 53 27 632 EL 06 13 688 

 

Fig. 3: Detail kaart van de voorkeurslocatie Sprutel ten zuiden van Schiermonnikoog 

 

Relevante kenmerken van Sprutel zijn: 

Diepte: 1.5mtr onder LAT wat ongeveer overeenkomt met 3.30 mtr onder NAP (Gepeild nov 2020) 

Dynamiek: matig dynamisch ten opzichte van andere locaties met ligging in een vloedschaar. 

Scheepvaart: Afstand tot onbetonde vaarroute Kleine Siege/Sprutel 106 meter (meest westelijke positie) 
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Bescherming: Ligging in art 2.5 gebied Brakzandstergat welke gesloten is tussen 15-5 tot 1-9. Vrijstellin-

gen voor dit gebied zijn: 

- Garnalenvissers mogen onder bepaalde restricties vissen in het gebied 

- Er zijn een aantal hengel vissers vanaf Schiermonnikoog welke ontheffing hebben om daar te vis-

sen. Deze moeten dat melden bij de Krukel. Sinds 2009 is dit nooit voorgekomen. 

Visserij: 

• Garnalenvisserij: In de geul waarin de potentiele locatie zich bevind wordt op garnalen gevist. Intensi-

teit van de garnalenvisserij: er wordt regelmatig langs de locatie gevist maar de visserij is niet erg in-

tensief te noemen. West van de locatie blijft voldoende ruimte om er langs te vissen. Als de posities 

van het vak naar de vissers worden doorgegeven kan men daar eenvoudig rekening mee houden.  

• Kokkelvisserij: Momenteel wordt er niet gevist omdat het kokkeldichtheden te laag zijn. Voor het 

laatst, 2 jaar geleden, was het dichtstbijzijnde visbare bestand op 500 meter afstand van de locatie. 

Mochten dichtheden weer zodanig zijn dat er op gevist mag worden zal waarschijnlijk extra bemon-

sterd moeten worden of de Vereniging Op Handkracht Verder kan bekijken of het gebied tijdelijk niet 

bevist wordt.  

• Oesterrapen: in de nabijheid van de potentiele locatie wordt niet geraapt op oester. De meest dichtst-

bijzijnde locatie waar geraapt is een aantal jaren geleden ligt op een afstand van 2.3 km. 

• Oesternetjes: op 1200 meter afstand in een andere geul gescheiden van potentiele locatie liggen net-

jes met oesters van een oesterraper. Door het gescheiden systeem en de afstand is de verwachting 

dat hier geen effecten op zullen zijn. Betreffende visser heeft overigens geen rechten op die locatie. 

• Staandantvisserij: Er wordt weinig met stand want gevist in de omgeving. Wanneer dit wel gebeurt is 

dit met name dichter onder het eiland en oostelijker. Verwachting is dat deze vorm geen hinder heeft 

van de pilot 

Aanvullende informatie locatie Sprutel dd 29-03-2021 

De Sprutel is als locatie voor het walviskadaver gekozen omdat het in een vloedschaar ligt die het minst 

dynamisch is. Naast de vloedschaar4 ligt een meer dynamische ebschaar5. 

Waterdiepte in de vloedschaar: 

Waterdiepte bij LAT, 2.2mtr gemeten 

Waterdiepte bij NAP, 4.0 meter 

Stroomrichting & hydrodynamiek: 

Met de vloedstroom is de stroomrichting overwegend West→Oost (fig. 5) en loopt de vloedschaar eerst vol. 

Als deze (morfologisch) ronde, dieper liggende kom gevuld is stroomt het water pas de wadplaat op. 

Deze stroming is minder dynamisch, omdat de watermassa niet in 1x het wad op komt, maar pas als de 

vloedschaar gevuld is (en de kom overloopt). 

 

4 vloedschaar = een getijdegeul die open ligt voor de vloed en aan het einde een drempel heeft (waardoor 

een soort kommetje ontstaat) 

5 ebschaar = ligt naast een vloedschaar, waar bij eb het water terug kan stromen van het wad, met een 

drempel juist aan de tegenovergestelde kant, aan de kant van het zeegat. 
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Fig.4 Stroomrichting bij vloed (links) en bij eb (rechts) op de voorkeurslocatie Sprutel, gelegen in een vloedschaar  

Effect kadaver door transport van stoffen tijdens vloed (zie fig 1):  

Het eerste water dat uit de kom (met het kadaver) op de plaat stroomt neemt de meeste voedingsstoffen 

en overige stoffen mee. De verwachting is dat hier het grootste effect van het kadaver te verwachten is. 

Er zijn geen (onderzoeks)gegevens over hoe ver dit effect reikt. Inschatting is maximaal 1km, en zodra het 

water verder stijgt met verder opkomend tij zal snel verdunning optreden van de stoffen. 

Met de ebstroom is de stroomrichting meer West-Zuidwest (fig. 5) omdat door de eb-schaar drempel aan de 

kant van het zeegat het water niet rechtstreeks Oost → West richting zeegat stroomt. 

Deze stroming zorgt voor een hogere dynamiek, omdat het water langere tijd afvloeit vanaf de hogere de-

len.   

Effect kadaver door transport van stoffen tijdens eb (zie fig. 2):  

De voedingsstoffen en overige stoffen van het kadaver zullen deels meegaan met de grote watermassa 

richting zee en deels achterblijven in de vloedschaar waar water achterblijft. 

Aanvullende informatie gewicht walviskadaver dd 29-03-2021 

Fig.5: soorten zeezoogdieren die in aanmerking ko-

men voor de pilot, inclusief max. lengte en gewicht. 

Het gewicht hangt uiteraard af van de soort, zie 

fig 5. We zullen geen te klein en licht dier plaat-

sen, dus inschatting is min. 5.000kg. De erva-

ring leert dat bij strandingen in het verleden 

een groot dier max. 30.000 kg is. 
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 Contouren onderzoeksprogramma 

Uit: Pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording (Firet et al, maart 20206). 

Voor ondiepe wateren en droogvallende gebieden in de zilte omgeving is weinig tot geen kennis wat er ge-

beurt als er een kadaver blijft liggen. Ook internationaal is de kenniswaarde van een pilot in de Waddenzee 

potentieel zeer waardevol. Denk aan vergroten van de kennis over de aantrekkingskracht van kadavers 

voor soorten uit de Noordzeekustzone (haaien, roggen, stormvogels) en over de vraag of er in en om een 

kadaver, ook in de bodem, een uniek interactieweb, een ‘kadavergemeenschap’ kan ontstaan. Welke soor-

ten komen hier dan tijdelijk of meer permanent? Wat is de biobouwende betekenis van het kadaver en de 

fysisch-chemische processen die daarom heen ontstaan. 

Om goed inzicht te krijgen in het effect van een afbraakproces op het ecosysteem is het belangrijk dat het 

proces volledig zijn gang kan gaan. Zo kan een skelet nog effecten hebben op de sedimentchemie en dus 

ook op omliggende bodemecologie. Dat kan meer dan 10 jaar doorwerken. 

Elementen die waard zijn te onderzoeken: 

o Welke eolische en hydromorfologische processen treden op 

o Welke veranderingen in de morfologie treden op, op welke ruimte- en tijdschaal, en is dat een blij-

vende of een tijdelijke verandering (ook al is tijdelijk hier misschien wel 10 jaar of langer) 

o Wat is de invloed van het kadaver op de interacties in het voedselweb zoals: 

o Welke organismen (planten, vogels, vissen, ongewervelden, anderszins) maken gebruik 

van het kadaver; 

o Wat is de betekenis van dit gebruik voor het individu, de populatie en de interacties  

o Welke ‘diensten’ levert het kadaver voor deze soorten (voedsel, beschutting, chemieveran-

dering, anderszins). Zijn deze ‘diensten’ uniek gekoppeld aan de aanwezigheid en afbraak 

van het kadaver? 

o Veranderen het voedselweb en de interacties in het voedselweb omdat soorten op het ka-

daver af komen en zo of voedsel voor anderen worden, of als predator invloed gaan uitoe-

fenen op het lokale ecosysteem (rechtstreeks of als top-down interactie) 

o Wat gebeurt er chemisch in, onder en rond het kadaver 

o Verandert de bodemchemie, is dat tijdelijk of blijvend, en wat betekent dat 

o Vindt er ophoping van milieuvreemde stoffen plaats, is dat tijdelijk of blijvend, wat bete-

kent dat 

o Welke invloed ondervinden soorten direct of indirect van het kadaver en de omgevingsverandering 

die het veroorzaakt  

o Wat is het effect van het kadaver op de biodiversiteit, hoe lang blijft dat duren, en is het tijdelijk of 

blijvend, treedt er een stable state verandering op? 

o Wat doet de aanwezigheid van het kadaver met de lokale en regionale economie? 

o Wat doet het besluit om een deze pilot te gaan realiseren (de realisatie zodra er zich een gelegen-

heid voor doet en de aandacht via media, belevingsmogelijkheden en educatie) met de sociale om-

geving? 

Als tot een pilot wordt besloten is een eerste stap het instellen van een wetenschappelijke commissie, bij-

voorbeeld onder leiding van de Waddenacademie, die het onderzoeksprogramma van de pilot uitwerkt en 

warm houdt. Deze commissie zou ook de opgave mee moeten krijgen om het onderzoek van deze pilot te 

 

6 Firet e.a., ‘Pilot walviskadaver voor natuur en bewustwording, uitwerking voorstel pilot laten liggen walvis-

kadaver’. 
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verbinden met internationale onderzoeken en kennisvragen. En de opgedane kennis direct verbinden met 

het educatieprogramma. Zie mogelijke onderzoeksdisciplines en instituten in de tabel hieronder. 

Leren-door-doen is het adagium bij deze pilot. Op metaniveau zal de aanpak en het bereikte resultaat wor-

den geëvalueerd. Het planmatig volgen en evalueren van de pilot is onderdeel van het uitvoeringsgerede 

plan (zie verderop). De evaluatie zal zich richten op het voorbereidings- en besluitvormingsproces, de aan-

pak van de concretisering, de uitvoering van de pilot, zowel technisch of sociaal en het bereikte resultaat 

voor het ecosysteem, de kennishuishouding en de natuurbeleving.  
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Onderzoeksdisciplines en onderzoeksvragen Onderzoeksgroepen en instituten 

1. Ecologie 

• wat is toegevoegde waarde van een kadaver op de 

leefomgeving 

• wat is de bijdrage aan de biodiversiteit tijdens het af-

braakproces  

• welke specifieke soortgemeenschappen en voedsel-

web interacties ontstaan 

• wat is de toegevoegde waarde van een kadaver op bio-

gene structuren zoals schelpdier-riffen 

• hoe draagt een kadaver bij aan de opgaven vanuit Na-

tura2000, KRW en OUV UNESCO Werelderfgoed.  

• NIOZ - Department of Coastal Systems 

• WMR 

• Naturalis Biodiversity Center 

• RUG/UvA/Radboud 

• WVL 

• Link met Waddenmozaiek 

• Link met Basismonitoring (SIBES, MWTL)  

 

2. Microbiologie 7  

• wat is het effect van een kadaver op het voorkomen en 

de ontwikkeling van micro-organismen 

• wat zijn de effecten op de waterkwaliteit, de bodem-

kwaliteit, de leefomgeving en voor het functioneren 

van het systeem.  

• NIOZ - Department of Marine Microbiology 

and Biogeochemistry 

• RUG/UvA/Radboud 

• RIVM 

• NVWA – Bureau Risicobeoordeling & On-

derzoek (BuRO) 

• Link met punt 4. Infectiologie 

3. Hydromorfologie 8 

• wat is het effect van een kadaver op de hydromorfolo-

gische (en overige abiotische) kenmerken en condities,  

• wat zijn de effecten op de sedimentsamenstelling, bio-

logische en chemische bodemkwaliteit, de leefomge-

ving en het functioneren van het systeem.  

• NIOZ - Department of Coastal Systems 

• RUG/UvA/Radboud 

• Deltares  

• WVL 

• Link met Basismonitoring (SIBES, MWTL) 

 

4. Infectiologie 9  

• Is er sprake van infectieziekten, immunologie van de 

gastheer, besmettelijkheid voor de omgeving, infectie-

biologie en virologie in relatie tot de waterkwaliteit, 

volksgezondheid en voedselveiligheid van oogst uit de 

Waddenzee 

• Proefopstellingen met oogst uit de Waddenzee 

• Wat zijn eventuele randvoorwaarden om dit soort initia-

tieven te herhalen en/of elders te doen 

• UU Diergeneeskunde - Department Bio-

molecular Health Sciences - Afdeling in-

fectieziekten en immunologie;  

• Wageningen Food Safety Research; 

• WMR - toxiciteit in algen; 

• NVWA - Bureau Risicobeoordeling & On-

derzoek (BuRO); 

• Link met Sanitair Schelpdieronderzoek  

• Link met Basismonitoring (MWTL) 

5. Pathologie  

• Postmortale diagnostiek naar verklaringen voor stran-

ding, doodsoorzaak en mogelijke ziektebeelden van de 

walvis, waaronder histologisch 10 en aanvullend 11 pa-

thologisch onderzoek en maag-darm onderzoek 

 

• UU Diergeneeskunde - Department Bio-

molecular Health Sciences - Afdeling pa-

thologie; 

• WMR 

• Dutch Wildlife Health Center 

• Link met punt 4. Infectiologie 

 

7 Microbiologie is biologisch onderzoek naar micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten met 

het accent op biochemische en ecologische aspecten. Ziekteverwekkende micro-organismen of pathogenen zijn het 

onderzoeksdomein van de medische en veterinaire infectiologie. 
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6. Populatiegenetica 12 

• met behulp van DNA bemonstering van het kadaver bij-

dragen aan onderzoek naar populatiestructuur, demo-

grafische geschiedenis (populatiegroei en popula-

tieknelputen) en verspreiding van de populatie. 

• Wat zegt stranding van het kadaver over het belang 

van de Noordzee in verspreiding en migratiepatronen 

• RUG - Faculty of Science and Engineering 

– Chair group Marine Evolution & Conser-

vation 

 

 

 

8 Hydromorfologische kenmerken van de Waddenzee zijn bijvoorbeeld stroomrichting en stroomsnelheid, golfklimaat, 

getijslag, diepteverdeling, areaalverdeling hoog/laagdynamisch milieu, samenstelling substraat, zoutgehalte. 

9 Veterinaire infectiologie houdt zich bezig met het vaststellen, behandelen en voorkomen van infectieziekten bij die-

ren. Een infectieziekte wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een of micro-organismen, zoals een bacterie, virus, 

schimmel, parasiet, of een afwijkend eiwit. 

10 Histologie of weefselleer is het onderzoek van de bouw en de bijzondere functies (specialisaties) van weefsels, dus 

van groepjes cellen die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen. 

11 Aanvullend onderzoek is bijvoorbeeld bacteriologisch, virologisch, toxicologisch onderzoek. 

12 Populatiegenetica houdt zich bezig met genetische verschillen binnen en tussen populaties en maakt deel uit van de 

evolutiebiologie. Studies in deze tak van de biologie onderzoeken fenomenen als populatiestructuur, soortvorming en 

aanpassing.  
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 Educatieadvies 
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 Uitwerking spontane strandingen 

Besluitvorming tot nu toe 

Een onderdeel van de pilot ‘Walviskadaver voor natuur en bewustwording’ is het laten liggen van een groot 

zeezoogdier op het Noordzeestrand of een wadplaat als het daar spontaan terecht komt en de locatie niet 

conflicteert met belangen van de samenleving; variant spontaan. In deze bijlage wordt de gevraagde uitwer-

king gepresenteerd.  

In de oplegnotitie van het OBW van 27 maart 2020 wordt gesteld: 

Variant spontaan: In het geval dat een walvis strandt op een geschikte litorale locatie dient op dat moment 

de afweging te worden gemaakt of de situatie zich in alle facetten leent tot een ‘pilot-situatie litoraal’. De 

variant ‘spontaan’ wordt nu slechts beperkt geconcretiseerd. Er is groen licht voor het uitwerken van ‘het 

laten liggen van een kadaver’ in afwijking op de vigerende richtlijnen en protocollen op Simonszand, Rottu-

merplaat, Rottumeroog en Zuiderduintjes. Het OBW stelt in de vergadering van 27 maart 2020: Spontane 

strandingen laten liggen is vrijwel geheel uitgesloten. Het volksgezondheidaspect is erg belangrijk en dat 

moet zeker een plek krijgen in de nadere uitwerking. 

De uitwerking richt zich op spontane strandingen van een groot zeezoogdier op Simonszand, Rottumer-

plaat, Rottumeroog inclusief Horsbornzand en Zuiderduintjes. Zie Figuur 2. Andere locaties langs de Noord-

zeekust van het Waddengebied, zoals de Razende Bol, De Hors, de Vliehors, de Richel, de Noordsvaarder, 

de oostpunt van Terschelling en de Koffieboonenplaat, de Robbenbank en Het Rif komen niet in aanmer-

king omdat hier onvoldoende kan worden voldaan aan de gestelde randvoorwaarden. Ook spontane stran-

dingen op de Noordzeestranden van de bewoonde Waddeneilanden zijn uitgesloten van deze pilot. De ver-

dere uitwerking ‘spontaan’ richt zich op de onbewoonde oostelijke platen en eilanden. 

 

Figuur 2; aandachtsgebied pilotonderdeel 'spontaan' op nautische kaart (bron O-charts 2020) 
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Figuur 3; Aandachtsgebied met toponiemen (bron RWS 2014) 

Beschrijving locaties13 

Simonszand  

Simonszand is een zandplaat ten oosten van Schiermonnikoog tussen de Eilanderbalg en de Spruit. Si-

monszand ligt in de gemeente Eemsmond. Sinds 2012 is Simonszand in twee stukken verdeeld. De west-

kant is een belangrijk gebied voor zeehonden. Het is niet toegankelijk van 15 mei tot 1 september. De 

doorbraakgeul geeft de zeehonden gemakkelijker rust. Het zuidelijke deel is toegankelijk van 3 uur voor tot 

3 uur na laagwater. Simonszand wordt vooral bezocht door wadlopers, en vaarrecreanten (jachten en zee 

kanoërs) die thuis zijn op het dynamische oostelijke wad. Figuur 4 en Figuur 5 geven een beeld van de 

droogvallers met AIS in 2018. Voor goed begrip van deze kaartjes dient het rapport van MOCO14 gelezen te 

worden.  

 

13 Uit ‘Op een onbewoond eilanden in de Waddenzee’, Renate Prins en Jorien Bakker, november 2016, 

14 https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2019/09/Monitoring-vaarrecreatie-op-de-Waddenzee-

2018.pdf 
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Figuur 4; Uit MOCO Monitoring Vaarrecreatie AIS-Radar 2018 (zie rapport voor duiding kaartbeeld) 

2016

 

2017

 

2018

 
 

Figuur 5; Uit MOCO Monitoring 2018, intensiteit droogvallers (zie rapport voor duiding kaartbeeld) 

  

Spontane strandingen van een groot zeezoogdier bij Simonszand zijn vooral te verwachten op de hogere 

delen van het noordelijk deel van Simonszand en de droogvallende plaat daar te noorden van. Zie ook de 

infrarood luchtfoto uit 2019. Deze locaties zijn per boot voor toezicht en onderzoek goed bereikbaar. 

Rottumerplaat 

Op Rottumerplaat werd ter voorbereiding van de toenmalige inpolderingsplannen tussen 1951 en 1963 

een stuifdijk aangelegd. Aan de noordkant hiervan werd een duinenrij gestimuleerd met helmgras en 
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stuifschermen. Sinds de jaren ’90 wordt Rottumerplaat niet meer fysiek en actief beheerd. De natuur heeft 

er vrij spel. Op de infrarood luchtfoto (PDOK 2019) is de stuifdijk als smalle lijn te herkennen. Ten noorden 

hiervan is vanaf 1995 een forse plaatuitbreiding geweest. Zoals ook van Ameland en Schiermonnikoog be-

kend is is er sprake van een naar het oosten verplaatsende ‘zandhaak’. Voor vogels is Rottumerplaat een 

erg belangrijke rustplek. Regelmatig verblijft meer dan 1% van de West-Europese populatie hier, dat geldt 

bijvoorbeeld voor de bonte strandloper, de lepelaars en zilverplevieren. Van de kanoetstrandloper rusten 

soms zo’n 39.000 vogels hier, meer dan 8% van de West-Europese populatie. De noordwestpunt, maar 

vooral Het Schild tussen Rottumerplaat en Rottumeroog zijn belangrijk voor zeehonden. Hier worden ook 

jongen geboren. De kaartjes laten de morfologie van respectievelijk 1985, 1995, 2005 en 2014 zien. 
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Rottumerplaat is afgesloten voor publiek. In het broedseizoen tot en met augustus verblijven er permanent 

twee professionele vogelwachters op het eiland die naast toezicht en handhaving diverse monitorigstaken 

uitvoeren. Als de situatie gunstig is wordt aan de westzijde, net buiten het afgesloten gebied wel eens 

drooggevallen. Enkele schepen hebben toestemming in het afgesloten gebied te komen, vooral om met 

hun gasten Rottumeroog aan te doen. Er komen geen wadlopergroepen naar Rottumerplaat. 

In 2020 schreven we: Spontane strandingen van grote zeezoogdieren zijn op Rottumerplaat langs de hele 

west- en noordzijde te verwachten. Zeker bij stormvloeden kan een kadaver hoog op de plaat tegen de 

jonge duinen en/of de stuifdijk worden gezet. Doorspoelen naar de achterliggende kwelder is niet waar-

schijnlijk. De situatie is waarschijnlijk vergelijkbaar met de oostkant van Juist waar in 2012 een vinvis is 

aangespoeld en die men heeft laten liggen15.  

 2012  2018 

Rottumerplaat ligt ver van Schiermonnikoog en Borkum af. Hinder naar deze bewoonde eilanden zal mee-

vallen. De hinder voor de aanwezige vogelwachters is, zeker in de periode van initiële afbraak een punt van 

aandacht. De vogelwachters kunnen een goede rol spelen bij de monitoring van de afbraak van het kada-

ver en de effecten op de natuur. 

November 2020 spoelde een 

jonge dwergvinvis aan op 

Rottumerplaat. De gezamen-

lijke beheerders hebben er 

voor gekozen dit kadaver op 

een geschikte plek neer te 

leggen en als een litorale pi-

lot intensief te gaan monito-

ren. Actuele informatie op 

https://basismonitoringwad-

den.waddenzee.nl/pilots-en-

projecten/walviskadaver 

 

15 Bron: https://www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/nationalpark-haus-juist/bildergalerien/neues-vom-

gestrandeten-wal-stand-maerz-2020 
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Rottumeroog en Horsborszand 

 

Zie voor de morfologische ontwikkelingen van Rottumeroog en het Horsbornzand ook de figuren zoals opge-

nomen bij de beschrijving van Rottumerplaat. Rottumeroog is een bewoond eiland geweest, al is het eiland 

door de tijd heen wel flink aan de wandel geweest (zie Figuur 6). In de 19e eeuw brak het voogdentijdperk 

aan. De families Van Dijk en Toxopeus zijn bekende namen. Zo’n 200 jaar zorgden zij voor bescherming 

van het eiland. In 1965 ging de laatste voogd met pensioen. Sinds de jaren ’90 wordt Rottumeroog niet 

meer fysiek en actief beheerd. Evenals op Rottumerplaat zijn naast de velen vogels en zeehonden en een 

keur aan waddenplanten vanaf april tot begin augustus vogelwachters aanwezig. Niet meer volcontinue 

sinds de permanente bebouwing is weggehaald omdat de zee te dicht bij kwam. Het eiland erodeert door 

de geulen aan de noordzijde, en groeit geleidelijk aan aan de zuidzijde.  

Het Horsborszand is een plaat in de bocht van het Sparregat en de Westerems / Alter Ems. Het is een wad-

plaat die maximaal zo’n 3 meter droog kan vallen. Rottumeroog is het hele jaar door niet toegankelijk voor 

publiek. Uitzondering vormen vergunde de expedities van Staatsbosbeheer, de excursies van enkele klas-

sieke zeilschepen en wadloopgroepen. Rottumeroog ligt tussen de geulen Het Schild en het Sparregat. Het 

gebied van Het Schild, en het Sparregat en het Horsbornzand zijn gesloten voor het publiek in de periode 

15 mei tot 1 september. Een enkeke zee kanoër gaat wel eens buitenom. De noordzijde van Rottumeroog 

is gesloten voor Nederlandse garnalenvissers. Duitse garnalenvissers komen er wel [hoe intensief?].  



 

 

 

43 

 

Figuur 6; verplaatsing van Rottumeroog door de tijd heen, met verplaatsing bebouwing (bron RWS 2014) 

Het bewoonde eiland Borkum ligt ten noordwesten van Rottumeroog. Het dorp ligt hemelsbreed zo’n 8 km 

van de NW punt van Rottumeroog en de haven zo’n 11 kilometer. Het Horsbornzand ligt ca. 6 km min of 

meer pal zuid van Borkum dorp en zo’n 8 km ten westen van de haven van Borkum. 

De Westereems kent intensief scheepvaartverkeer naar de Eemshaven, Delfzijl en de Duitse havens. Langs 

en door het Horsbornzand en de oostpunt van Rottumeroog liggen elektriciteitskabels en een gasleiding. 

Meer westelijk op Rottumeroog liggen geen kabels dichtbij. Wel liggen hier restanten van de oude kustver-

dediging (puin en gobimatten).  

Spontane strandingen van grote zeezoogdieren zijn op Rottumeroog langs de hele west- en noordzijde te 

verwachten. Zeker bij stormvloeden kan een kadaver hoog op de plaat tegen de jonge duinen en/of de res-

tanten van de stuifdijk dan wel de lagere duinen worden gezet. Doorspoelen naar de achterliggende kwel-

der lijkt minder waarschijnlijk.  

Zuiderduin 

Zuiderduin is een storm-

vloedschoorwal-eiland in de 

luwte van Rottumeroog. De 

geul tussen Rottumeroog en 

Zuiderduin, het Oostschild, 

is in de jaren ’30 ontstaan. De laatste tijd lijken dit gebied weer te 

verondiepen. Zuiderduin is erg belangrijk voor vogels en wadplan-

ten. Zuiderduin en Griend hebben dezelfde morfologische kenmer-

ken en worden in samenhang onderzocht. Zuiderduin is het hele 

jaar rond gesloten voor publiek. 

 

Figuur 7; kenmerken schoorwalstorm-

vloed-eiland, Uit DLN 121-5 Govers et al, 

illustraite Jan Faber 
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De kans dat spontaan een groot zeezoogdier tegen of op Zuiderduin aanspoelt is niet zo heel er groot. Als 

het gebeurt zal dat vermoedelijk vanaf de westkant zijn. Dat is de zijde waar de stormvloedschoorwal feite-

lijk de natuurlijke barrière van het eiland vormt. Simpel gezegd, een kadaver hier betekent een natuurlijke 

versterking van de schoorwal en het vloedmerk, en zal de geomorfologische ontwikkeling van Zuiderduin 

helpen. De westkant van Zuiderduin ligt 9 km zuidwestelijk van het dorp Borkum en ca. 11 km westelijk 

van de haven van Borkum. Rond het Zuiderduin spelen verder geen belangen. 

Spontane litorale strandingen en natuurwaarden 

Op Simonszand, Rottumerplaat, Rottumeroog en Horsbornzand zijn geen natuurwaarden aan de orde die 

door een spontane stranding van een groot zeezoogdier negatief zouden worden beïnvloed. De eilandkwel-

ders en achterliggende platen (met bijvoorbeeld zeegras bij Rottumerplaat) liggen te ver weg. Het is niet te 

verwachten dat een zeezoogdier zover doorspoelt, ook niet bij stormvloed en springtij. Aan de Noordzee-

zijde van genoemde platen en eilanden zal een kadaver een voedselboost geven (zie Kangeri 2018) en een 

aanzet kunnen gaan vormen voor lokale jonge duinvorming, mogelijk met ook een lokale geulpatroon. Der-

gelijke kustvormende processen horen in deze gebieden thuis. Een kadaver op het Horsbornzand kan het 

begin zijn van wat initiële duinvorming die, gezien de dynamiek hier in de monding van de Eems, in een tijd-

schaal van enkele decennia ook weer kan zijn verdwenen. 

Mocht een groot zeezoogdier tot aan de schoorwal van Zuiderduin komen, dan betekent dat een verster-

king van de geomorfologische processen hier, en indirect een versterking van de aanwezige natuurwaar-

den. Op de ‘strandvlakte’ ten oosten van het Schild en ten zuiden van Rottumeroog kan een gestrand kada-

ver de aanzet voor een tijdelijke schoorwal zijn.  

De kans is aanwezig dat een kadaver tussen Rottumerplaat en Rottumeroog in het Schild terecht komt. Dat 

beschouwen we als een spontane sublitorale situatie (zie hoofdstuk 4 van de uitwerking zelf). Zo’n situatie, 

onder water of half boven, half onder water heeft een grote toegevoegde waarde. Wel zijn dan monitoring-

reeksen in het sublitoraal in het kader van het Referentiegebied aan de orde. 

Het spontaan stranden van een groot zeezoogdier kan negatieve invloed hebben op de aanwezige natuur-

waarden zoals broedgebied voor specifieke soorten. Dat is een normaal onderdeel van een dynamisch 

Wadden-ecosysteem. Op termijn zal zo’n betekenis weer terug komen. De aanwezigheid van specifieke na-

tuurwaarden is geen reden om het kadaver actief op te ruimen. 
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Hoe om te gaan met spontane strandingen 

Onderdeel van de pilot is het bewust, actief laten liggen van een kadaver van een groot zeezoogdier dat op 

een van de beschreven plekken in het oostelijke Waddengebied spontaan is gestrand. Het wordt op dat 

moment een litorale leren-door-doen locatie mét issuemanagement, voorlichting en educatie, toezicht en 

handhaving en beperkt onderzoek en monitoring. Over litorale strandingen is al veel bekend. Het onderzoek 

en monitoring kan beperkt blijven tot de unieke situatie en nieuwe kennis die verwacht mag worden. 

In 2020 schreven we: “Spontane litorale strandingen op Simonszand, Rottumerplaat, Rottumeroog en Zui-

derduin zullen niet tot overlast in de omgeving leiden. De impact van een kadaver op het verblijf van de vo-

gelwachters van Rottumerplaat en Rottumeroog is niet te voorzien. Deze mensen staan ten dienste van de 

natuur en het natuurbeheer. Als het aan de orde is zal de mens hier tijdelijk moeten wijken voor de natuur-

lijke ontwikkeling. Daar goed mee om gaan is onderdeel van de pilot en een leren-door-doen situatie. De 

aanwezigheid van de vogelwachters kan geen reden zijn om hier een kadaver op te ruimen.” Met het kada-

ver van de dwergvinvis op Rottumerplaat sinds november 2020 beschikken we over een praktijksituatie 

litoraal die door Rijkswaterstaat met partners ook nog eens heel goed wordt gevolgd (zie Basismonitoring). 

In het meetverslag van 30 maart wordt over de geur gemeld: “De geur van het kadaver was tijdens het 

veldbezoek van 30 maart2021 slechts binnen een afstand van 3 m goed te ruiken. De geurstoffen gedroe-

gen zich als een zwaar gas; de geur trok over de grond. Tijdens het veldbezoek stond er een zwakke zuid-

westelijke wind. Benedenwinds van het kadaver werd de geur over het duin geblazen.” 

De (stank)overlast voor Borkum of andere bewoonde delen van het Waddengebied in de omgeving is lastig 

in te schatten. De verwachting is dat de afstanden groot genoeg zijn. Dat kan voor het oostelijk deel van 

Rottumeroog en voor het Horsbornzand anders liggen. Een denkrichting voor deze pilot kan zijn om een 

spontane stranding op het oostelijke deel van Rottumeroog (zeg alles ten oosten van de laatste duintjes) 

toe te laten en te volgen hoe e.e.a. zich ontwikkeld. Mocht het kadaver te veel stankoverlast geven, dan 

alsnog het kadaver ingraven of afvoeren.  

 

De dynamiek op het Horsborszand is groot, er spelen scheepvaartbelangen en Borkum is relatief dicht bij.  
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De denkrichting kan zijn om het kadaver van groot zeezoogdier op het Horsbornzand als gevolg van een 

spontane stranding alleen te laten liggen wanneer dit geen ongewenst publiek (vanuit Borkum of vanaf de 

Eems) aantrekt, wanneer er geen onacceptabele stankoverlast naar de bewoonde omgeving optreedt en 

wanneer het kadaver zo ligt dat losspoelen, geheel of later in de ontbinding in delen, naar het vaarwater 

van de Eems kan optreden. Ook hier, naar bevind van zaken er voor kiezen het kadaver wel te laten liggen 

(leren-door-doen) maar in te grijpen als de situatie niet goed houdbaar is (weghalen of ingraven). 

Omgang menselijke belangen 

De litorale plekken betreffen gebieden in tijdelijk of permanent afgesloten gebied. En/of er is zeer weinig 

tot geen menselijke betreding, anders dan van beheerders en onderzoekers. Het georganiseerde bezoek 

van recreanten (expedities, wadlooptochten e.d.) is in goed overleg en door middel van aanpassing van de 

vergunningen in goede banen te leiden. Het primaat leggen bij de natuur, en waar nodig het recreatieve 

medegebruik een stapje terug laten doen past bij de accenten van deze gebieden. 

Langs de rand van de gebieden vindt (garnalen)visserij plaats. Omdat het hier litorale strandingen betreft 

zijn er geen directe visserijbelangen in het geding. In sommige delen van het gebied liggen kabels en leidin-

gen die inspectie en onderhoud vragen. Wanneer een kadaver toevallig litoraal op zo’n tracé terecht is ge-

komen wordt door de beheerder contact gezocht met de betreffende beheerder/eigenaar van de kabel of 

leiding en wordt samen bezien of de aanwezigheid van een kadaver voor 10 à 15 jaar inspectie en onder-

houd niet in de weg zit. Als dat wel zo is wordt het kadaver geruimd (volgens geldende protocollen). De kans 

dat een kadaver precies op zo’n plek terecht komt is zo klein dat intensieve afspraken vooraf niet nodig lij-

ken. De beheerder (Rijkswaterstaat) informeert de betreffende netwerkbeheerders wel over de pilot zodra 

daartoe is besloten. 

Voorlichting en educatie 

Spontane litorale strandingen krijgen een plek in het voorlichtings- en educatieprogramma [aandachtspunt 

Mia]. De gekozen plekken zijn (bewust) ver van de bewoonde wereld, in afgesloten gebieden (TBB-besluit) 

en/of door diepere geulen gescheiden van (wadloop)routes. Sommige plekken zijn per schip buiten de af-

gesloten periode wel goed bereikbaar. Voorlichting en educatie over deze plekken en de ontwikkeling van 

het kadaver en de natuurlijke omgeving zal vooral ‘op afstand’ plaats vinden. Mogelijk aangevuld met geor-

ganiseerd periodiek bezoek. [Kunnen we leren van de fototijdreeksen op Juist?]. De gekozen plekken liggen 

in een rustig en grotendeels voor publiek afgesloten deel van de oostelijke Waddenzee. Voorkomen moet 

worden dat er een toename van georganiseerd of individueel bezoek ontstaat met het kadaver als trekker. 

De juiste inrichting van de voorlichting en educatie, aangevuld met goed toezicht en handhaving, zeker in 
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het begin, zal nodig zijn. Zie hiervoor ook het educatieadvies (hoofdstuk 7 van de uitwerking) en Bijlage 6:  

hiervoor. 

Issuemanagement 

De spontane stranding en daarna het bewust laten liggen van het kadaver zal niet onopgemerkt blijven. Dat 

betekent dat er een draaiboek voor media-management klaar moet liggen. Er is veel voor te zeggen de plek 

van het kadaver een een ruime zone er om heen met een TBB-besluit direct tot permanent gesloten gebied 

te verklaren. Het advies is om dit in de bijstelling van de Beheerplannen Natura 2000 mee te nemen. Direct 

na de stranding zal er even intensief toezicht en handhaving nodig zijn, naast adequate persvoorlichting. 

Zodra de aandacht is geluwd kan toezicht en handhaving worden afgeschaald, maar zal nog enige tijd op 

een hoger niveau dan voorheen nodig zijn.  

Onderzoek en monitoring 

De situatie dwergvinvis Rottumerplaat november 2020 heeft meer zicht gegeven op een monitoringpro-

gramma voor een litorale situatie. Voor de monitoring van nieuwe situaties die zich aandienen adviseren we 

dat monitoringprogramma in samenhang te volgen. Waarbij mogelijk alleen de locatie specifieke moni-

toringvragen prioritair blijven.  
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