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Ecologie
Hoe ziet de ecologische dijk aan de Waddenzeezijde 
eruit? Hoe zorgen we ervoor dat de bijzondere 
kustvegetatie terugkeert? Hoe krijgen we voor elkaar 
dat migrerende vleermuizen geen last hebben van 
verlichting? In deze brochure laten we zien hoe we 
tijdens de werkzaamheden rekening houden met de 
bijzondere planten en dieren op de Afsluitdijk.

Project Afsluitdijk

Aandacht voor de natuur
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De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 is een huzarenstuk in onze 
strijd tegen het water. Tegelijk is het één van de grootste 
ecologische rampen die ons land ooit trof. Want hoe indruk
wekkend dit iconische en meer dan dertig kilometer lange 
bouwwerk ook is, het betekende het einde van de Zuiderzee.  
En daarmee van een unieke binnenzee met bijzondere planten en 
dieren. De geleidelijke overgang tussen rivier en zee werd 
teruggedrongen tot één lijn.

Vanuit historisch bewustzijn is het logisch om de natuur een 
prominente plek te geven nu we de dijk versterken en 
vernieuwen. De eerste stappen daarvoor zijn inmiddels gezet.  
Als lid van het Kwaliteitsteam van project Afsluitdijk zie ik toe op 
behoud van plant en dier tijdens en na het werk aan de Afsluitdijk.
De Vismigratierivier die wordt aangelegd is in dit verband meer 
dan alleen een trekroute voor vissen. Zij verzacht de scheiding 
tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer. Hierdoor 
ontstaat een klein zoetwatergetijdenlandschap, met een 
getijdenverschil van een meter. Vóór de bouw van de Afsluitdijk 
bestond zo’n landschap in de monding van de IJssel. 

Ook geven we met behulp van de Nationale Zadencollectie van het 
Levend Archief bij de Vismigratierivier een plek aan bijzondere 
inheemse plantensoorten. We brengen verdwenen landschap terug.

Omdat de begroeiing gedurende de werkzaamheden aan de dijk 
verdwijnt, zetten we vol in op de terugkeer daarvan (en het 
daaraan verbonden dierenleven). Daarvoor verzamelen we zaden 
die we na de werkzaamheden terugbrengen op de dijk. Aan de 
Waddenzeekant gaat het om een door de mens gemaakte rotskust 
(antropogeen) met bijzondere planten als zeekool en zeevenkel. 
Aan de IJsselmeerkant groeit in de kilometerslange berm een keur 
aan planten die het in ons sterk bemeste land op veel plaatsen 
moeilijk hebben. 

De knooppunten Den Oever, Kornwerderzand en Breezanddijk ten 
slotte bieden volop kansen voor natuurontwikkeling, met 
duingraslanden en duinstruwelen (dicht struikgewas) als lonkend 
perspectief. Dit levert natuurwaarden van Europees niveau op.

De bal ligt op de stip. Ik hoop dat we over enkele jaren kunnen 
concluderen dat hij met overtuiging in de kruising is geschoten.

Joop Schaminée
Kwaliteitsteam Afsluitdijk
Hoogleraar Systeemecologie, Radboud Universiteit Nijmegen  
en Wageningen Universiteit

Hoe indrukwekkend het iconische en meer 
dan dertig kilometer lange bouwwerk ook is, 
het betekende het einde van de Zuiderzee, 
een unieke binnenzee met bijzondere planten 
en dieren.

V O O R W O O R D
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De Afsluitdijk beschermt Nederland al  sinds 1932 tegen 
overstroming vanuit de zee. Maar de dijk voldoet niet meer aan 
de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom werkt 
Rijkswaterstaat aan het versterken en vernieuwen van de 
Afsluitdijk en alle onderdelen daarvan. We versterken de dijk, 
verbeteren het wegdek en verbreden de A7. Ook bouwen we 
nieuwe keersluizen, versterken we de spuisluizen en plaatsen 
we acht nieuwe spuikokers en twee gemalen bij Den Oever.  
Zo kunnen we meer overtollig water uit het IJsselmeer afvoeren 
naar de Waddenzee.

De Afsluitdijk is een natuurlijke leefomgeving van veel soorten 
planten en dieren en beschikt over een aantal ecologische 
kernkwaliteiten:

1. De Afsluitdijk vormt een ecologische verbindingszone. Hoewel 
de Afsluitdijk zelf geen natuurgebied is, grenst hij aan de Natura 
2000gebieden IJsselmeer en Waddenzee. De Afsluitdijk is 
daarmee niet alleen een kunstmatig landschapselement maar 
onderdeel van een groter ecologisch systeem.

2. De Afsluitdijk biedt ruimte voor spontane natuur op een 
kunstmatige structuur. Het natuurvriendelijke karakter van het 
dijkprofiel, de open structuur van stortsteen en basalt en grote 
oppervlaktes grasland bevorderen deze ontwikkeling.

3. De Afsluitdijk brengt luwte in een dynamisch milieu waar weer 
en wind vrij spel hebben.

 
 

In de plannen voor de versterking van de Afsluitdijk houden we 
rekening met deze bijzondere kernkwaliteiten. De werkzaam
heden vinden plaats in de directe omgeving van de Waddenzee en 
het IJsselmeer en kunnen daardoor effect hebben op de 
beschermde natuur. Begin 2016 heeft het ministerie van 
Economische Zaken vergunningen verleend. De werkzaamheden 
mogen de natuurlijke kenmerken van  de Waddenzee en het 
IJsselmeer niet aantasten. Daarnaast bepaalt de Wet natuur
bescherming dat we rekening moeten houden met beschermde 
diersoorten die voorkomen op of bij de Afsluitdijk.

Natura 2000
Vanwege de unieke natuurwaarden zijn de 
Waddenzee en het IJsselmeer Natura 2000 gebied. 
Natura 2000 is een samenhangend Europees netwerk 
van beschermde natuurgebieden die in Nederland 
zijn aangewezen onder de Wet natuurbescherming. 
Daarmee voldoen we aan de afspraken uit de 
EUVogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In deze 
gebieden worden bepaalde diersoorten en hun 
natuurlijke leefomgeving beschermd om de 
biodiversiteit (dit is: verscheidenheid aan leef
vormen) te behouden en te herstellen. 

Versterking van de Afsluitdijk …met aandacht voor de natuur
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Ecologisch werkplan
Voorafgaand aan de werkzaamheden stelde Levvel een ecologisch 
werkprotocol op. Daarin staat hoe vanuit de Wet natuur
bescherming (voorheen Natuurbeschermingswet en Flora en 
faunawet) tijdens de werkzaamheden om moet worden gegaan 
met de aanwezige planten en dieren. En op welke manier en in 
welke periode werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Alle 
betrokkenen, met name de uitvoerders van het werk, zijn van dit 
werkprotocol op de hoogte. 

Daarnaast is in de vergunning onder de Wet natuurbescherming de 
voorwaarde opgenomen dat de uitvoerder van het werk jaarlijks 
een ecologisch werkplan opstelt. Dit plan omvat de fasering van de 
werkzaamheden voor het volgende jaar en de maatregelen die 
worden genomen om negatieve effecten op de bestaande natuur 
te voorkomen. Pas als er schriftelijke toestemming is van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mogen de 
werkzaamheden uitgevoerd worden.

Stikstof
De werkzaamheden aan de Afsluitdijk zorgen voor uitstoot van 
stikstof in het gebied. Dit kan leiden tot vermesting en verzuring 
van de bodem. Bij vermesting wordt de bodem rijk aan 
voedingsstoffen. Planten die veel stikstof opnemen, bijvoorbeeld 
grassen en brandnetels, groeien dan harder. Zeldzame planten die 
het juist goed doen op voedselarme grond raken dan overwoekerd. 
Daarmee verdwijnen ook de insecten en vlinders die van die 
planten leven. Door te veel stikstof wordt de bodem ook zuurder. 

Planten die niet tegen een zure bodem kunnen, verdwijnen.  
Een zure bodem bevat bovendien weinig kalk, wat negatieve 
gevolgen kan hebben voor vogels. De stikstofuitstoot heeft dus 
direct invloed op de vegetatiesamenstelling in een gebied en 
indirect op de dieren die er leven.

Maaien en afvoeren
Volgens de vergunning uit de Wet natuurbescherming moet sinds 
2017 jaarlijks een klein deel van het schor bij Den Oever gemaaid 
worden en het maaisel moet worden afgevoerd. Door regelmatig 
te maaien gaan we verruiging tegen. Ook wordt de begroeiing 
korter, waardoor er minder stikstof wordt opgenomen. Op dit deel 
van het schor was sprake van een overbelasting van stikstof.  
De negatieve gevolgen van de verhoogde stikstofuitstoot zijn door 
het jaarlijks maaien geneutraliseerd. Het is hierbij wel van belang 
dat je het maaisel afvoert. Laat je het maaisel liggen, dan begint al 
na enkele dagen stikstof vrij te komen.

‘Het is bijzonder om als adviseur ecotechniek van Rijkswaterstaat 
te werken aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk, 
waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. En waarin 
natuur een duidelijke plaats heeft. Zo realiseert bouwconsortium 
Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) aan de Waddenzeezijde een 
ecologische dijk, waar de bijzondere bestaande plantengroei 
terug kan keren. Op de dam bij Den Oever is een extra leeflaag 
aangebracht, zodat de kolonie lepelaars daar weer kan gaan 
broeden. Daarnaast is de verlichting op de Afsluitdijk zo gekozen 
dat migrerende vleermuizen geen hinder ondervinden. 

Ik beoordeel vooral of aan de contracteisen op het gebied van 
natuur is voldaan. Daarbij heb ik veel (informeel) contact met de 
ecologen die in dienst zijn van Levvel. Zo zijn we op de dam bij 
Den Oever geweest om te zien of de leeflaag voor de lepelaars 
goed werd aangelegd. We maken sowieso enkele keren per jaar 
‘rondjes op het werk’. We kijken of voldoende rekening is 
gehouden met de contracteisen en voorwaarden uit de 
natuurvergunningen. Vanuit Rijkswaterstaat voeren we daarnaast 
ook formele toetsen uit.

Ik kijk uit naar een prachtig vernieuwde Afsluitdijk, waarop de 
maatregelen voor de natuur conform contract zijn uitgevoerd.  
En naar de flora en fauna die na afronding van de werkzaamheden 
dankzij de maatregelen op de dijk zijn teruggekeerd. Als dat 
gebeurt, heeft de dijk zijn bijzondere leefomgeving voor natuur 
behouden.’Sophie Lauwaars

Senior adviseur ecotechniek en natuurwetgeving Rijkswaterstaat

Maaien en afvoeren van het maaisel op het schor bij Den Oever  
Foto: Jan Wessels, Waterbeeld



10 | Project Afsluitdijk 11Aandacht voor de natuur |

‘Bij de start van het project Afsluitdijk was het behoud van 
natuurfuncties erg belangrijk voor Rijkswaterstaat. Ik ben sinds 
het aanbestedingstraject bij dit project betrokken, als ecoloog in 
dienst van Levvel. Met mijn collega’s van Bureau Waardenburg 
adviseer ik over alles dat je natuur kunt noemen.

Aan regels van de natuurwetgeving moet de uitvoerder zich 
natuurlijk houden tijdens de bouw, daar valt verder weinig aan te 
adviseren. Wij onderzoeken wel hoe je die regels zo goed mogelijk 
kunt toepassen. Het is voor de uitvoerder niet altijd duidelijk of 
een bouwactiviteit binnen de wet past. 

Valt een bouwactiviteit onder bijvoorbeeld de Natuur
beschermingswetvergunning voor het project, dan adviseren we 
ook hoe de uitvoerders die activiteiten kunnen aanpakken. Bij 
twijfel overleggen wij met het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en andere vergunningverleners op het gebied van 
natuurwetgeving: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 
de beide provincies.

Tijdens de werkzaamheden verwijderen we eigenlijk alle vegetatie 
van de Afsluitdijk, waaronder zeldzame plantensoorten. Het 
streven van Levvel is om alles dat vernietigd wordt weer terug te 
brengen, zodat de natuur zich snel kan herstellen. Dat uitgangs
punt is uniek. 

Zo verzamelen we de zaden van bijzondere zeeflora die op de dijk 
groeit en zaaien we die later op de nieuwe dijk weer uit.  
De Levvelblocs die in de getijdenzone liggen hebben een ruw 
oppervlak, zodat zeewieren en algen zich eraan kunnen hechten. 
Op de kruin (het hoogste punt van een dijk) en het binnentalud 
(de schuine helling) van de dijk vormt vegetatie van inheemse 
grassen en kruiden straks een perfect leefgebied voor insecten.
Zo realiseren we een dijk die niet alleen een waterbouwkundige 
functie vervult, maar waar ook de natuur een plek krijgt. Het is 
bijzonder om van begin tot eind bij dit project betrokken te zijn.’

Dennis Wansink
Ecoloog, Bureau Waardenburg

Levvel
Levvel ontwerpt en bouwt de versterking van de 
Afsluitdijk. Daarnaast onderhoudt Levvel de 
Afsluitdijk gedurende vijfentwintig jaar. Levvel is bij 
het ontwerp uitgegaan van het beheersen van 
risico’s, benutten van kansen, duurzaamheid en 
slimme toepassingen van bewezen technologie.  
Het ontwerp van Levvel heeft nadrukkelijk aandacht 
voor recreatie en ecologie, door de realisatie van een 
fietspad aan de Waddenzeezijde over de volledige 
lengte van de Afsluitdijk, de realisatie van de 
ecologische dijk en visvriendelijke pompen.

‘Met alle partijen op zoek naar de beste oplossingen voor de natuur. 
Dat maakt dit project uniek.’

I N T E R V I E W
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Lepelaarkolonie
Op de leidam bij Den Oever – vanwege zijn kromme 
vorm de ‘Banaan’ genoemd – was voor aanvang van 
de werkzaamheden een broedkolonie lepelaars 
gevestigd met ruim honderd nesten. De kolonie 
heeft een ecologische relatie met de Waddenzee en 
het IJsselmeer. In de ondiepe gebieden vinden de 
lepelaars voedsel in overvloed. Garnalen in het 
zoute water en stekelbaars, waterinsecten en 
libellenlarven in het zoete water. Bovendien biedt 
de leidam ideale omstandigheden voor het 
grootbrengen van jongen. De op de dam groeiende 
vegetatie biedt luwte voor de lepelaars en materiaal 
om nesten van te bouwen. Voor roofdieren als 
vossen, maar ook voor katten of honden, is de 
afgelegen dam onbereikbaar. Mensen kunnen er 
evenmin aan wal. Zo broeden de lepelaars in alle 
rust en veiligheid. Behalve op de dam is er ook op 
vliegafstand vegetatie waarmee ze nesten kunnen 
bouwen.

De eerste broedparen zijn op de Banaan gespot.
Ieder jaar in maart arriveren de eerste vogels vanuit 
ZuidEuropa en Mauritanië. Eind september vliegen 
de laatste vogels terug naar hun overwinterings
gebieden. Tijdens de trek gaat ongeveer zestig 
procent van de jongen dood door jacht, roof, 
uitputting en vooral door hoogspanningskabels.

Na de werkzaamheden zijn in mei 
2020 weer broedende lepelaars 
gespot. Ook waren de eerste jongen 
in juni alweer zichtbaar.

Rijkswaterstaat en de lepelaar
Bij het werk aan de leidam, inmiddels 
uitgevoerd, hielden we rekening met de 
lepelaarskolonie.
• Levvel stelde de werkzaamheden uit toen 

bleek dat de lepelaarsjongen nog niet 
uitgevlogen waren. De werkzaamheden 
startten medio september 2019.

• Voor de start van de werkzaamheden 
verzamelden we nestmateriaal en de 
vegetatie die op de dam groeide.

• De toplaag op de dijk bestaat uit 
breuksteen, gelegd in nog warm asfalt. 
Door de open structuur is er ruimte voor 
het wortelen van vegetatie.

• Op het breuksteen brachten we de 
bewaarde vegetatie terug. Ook de 
verzamelde nesten zijn teruggeplaatst.

Lepelaars op de ‘Banaan’

Niet alleen de Afsluitdijk zelf, ook de bijbehorende 
lei en strekdammen zijn aan versterking toe.  
De leidam bij Den Oever, die zo’n zevenhonderd 
meter lang is, kreeg over de hele lengte nieuwe 
bekleding. Dit heeft gevolgen voor de kolonie 
lepelaars die er broedt.

Broedende lepelaar
Foto: Jan Wessels, Waterbeeld
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‘De kolonie lepelaars bij Den Oever is uniek. In ZuidEuropa maken 
lepelaars hun nesten hoog in de bomen. Hier in Den Oever liggen 
de nesten gewoon op de grond, boven op de dam. Sinds de aanleg 
van de dam is hij flink verruwd en is er vegetatie ontstaan. In de 
zomermaanden groeit hier van alles en dat vinden lepelaars prettig.

Het is geweldig om zo’n kolonie hier te hebben. Met zijn spierwitte 
veren, fantastische kuif en zwarte lepelvormige snavel spreekt de 
vogel tot de verbeelding. Vanuit Den Oever gaan vaarexcursies de 
Waddenzee op. Na de zeehond is de Banaan met de lepelaars
kolonie een belangrijk vaardoel. Op gepaste afstand kun je 
genieten van deze sierlijke vogels.

De werkzaamheden aan de Banaan kunnen negatief uitpakken voor 
de broedkolonie. Levvel heeft adviezen gekregen om de kans op 
nadelige effecten zo klein mogelijk te maken. Zo is rekening 

gehouden met de lepelaarsjongen. De werkzaamheden zijn pas 
gestart toen de jongen groot genoeg waren om vliegend het 
vasteland te bereiken. Ook al betekende dat voor Levvel een 
vertraging van enkele weken.

Na versterking van de dam is begin maart 2020 een ecolaag 
aangebracht. Dat is een laag grond vermengd met maaisel en zaden 
die we voor de versterking van de dam verzamelden. De hoop was 
dat de vegetatie voor aanvang van het broedseizoen zou aanslaan. 
Dat was helaas niet het geval. Desondanks zagen we in mei 2020 de 
eerste lepelaars broeden op de Banaan. Een heel bijzonder gezicht. 
Het is heel fijn dat de eerste broedparen er weer zijn.’

Leon Kelder
Boswachter ecologie, Staatsbosbeheer

‘De eerste broedparen zijn alweer op de Banaan gezien, 
een mooie overwinning.’

I N T E R V I E W



16 | Project Afsluitdijk 17Aandacht voor de natuur |

Ecologische dijk

De Afsluitdijk is een toonbeeld van de Nederlandse strijd tegen 
het water. Maar de harde scheiding tussen zoet en zout water had 
een verwoestend effect op de flora en fauna in het gebied. Bij de 
vernieuwing van de Afsluitdijk houden we rekening met de 
natuur. Zodat unieke planten en diersoorten behouden blijven.

Nieuwe bekleding
De Afsluitdijk bekleden we met betonnen blokken die speciaal 
voor dit project zijn ontwikkeld. De Levvelblocs zijn aan de 
bovenkant machinaal geborsteld en hebben daardoor een ruwe 
toplaag. Ook zijn er twee kleine holtes in aangebracht. Vooral in 

de getijdenzone (tussen de hoogwater en de laagwaterlijn) biedt 
dit een leefgebied voor kreeftjes, algen en wieren. Verder naar 
boven bieden de holtes ruimte aan plantengroei en kleine 
beestjes. De Quattroblocks, waarmee we het bovenste deel van de 
dijk bekleden, hebben open tussenruimtes waarin vegetatie zich 
kan ontwikkelen.

Op de Afsluitdijk groeien bijzondere plantensoorten, onder 
andere zeekool, zeevenkel, strandbiet en wilde kool, ‘de moeder 
van alle kolen’. Die zijn karakteristiek  voor rotskusten.  
Deze soorten komen verder vrijwel niet voor in Nederland.  
Een vrijwilliger verzamelt zaden van deze planten. Omdat we de 
plantensoorten willen behouden, bewaren we zaden ervan in de 

Nationale Zadencollectie van het Levend Archief. De zaden 
plaatsen we na de werkzaamheden terug op de nieuwe bekleding. 
Om te zien wat de beste methode is voor het terugplaatsen van de 
zaden voeren we vooraf proeven uit.

De grasstrook op de dijk kan gedurende de werkzaamheden niet 
blijven liggen. Deze gaan we opnieuw inzaaien. Hiervoor hebben 
we een soortenrijk gras en kruidenmengsel samengesteld dat 
voldoende erosiebestendig is. Dit gras en kruidenmengsel, 
ontwikkelt zich tot een soortenrijk hooiland dat overeenkomt 
met de soortensamenstelling op de Friese Waddenzeedijken.

Het Levend Archief 
 
Het Levend Archief stelt de verscheidenheid van wilde 
planten in Nederland veilig. Daarom verzamelt het 
Archief zaden van alle inheemse plantensoorten in de 
Nationale Zadencollectie. Deze zaden kunnen gebruikt 
worden als een soort achteruit dreigt te gaan. Op de 
Afsluitdijk zijn zaden van (zeer) zeldzame 
plantensoorten geoogst. Deze zaden worden in het 
Levend Archief bewaard en na de werkzaamheden 
ingezet voor floraherstel. Kijk voor meer informatie op 
www.hetlevendarchief.nl.
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Steenmarter in de kazematten

Bij het spuicomplex bij Den Oever komen twee gemalen om 
overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee af te 
voeren. Tijdens de (hei)werkzaamheden is de kans groot dat het 
leefgebied van de steenmarter wordt verstoord.

Steenmarter gespot
Met een bewegingsgevoelige camera en sporenonderzoek is in 
een kazemat op de Robbenplaat (Den Oever) een steenmarter 
gespot. De marter is diverse keren en in verschillende maanden te 
zien. Dit duidt op een vaste verblijfplaats en misschien ook op een 
voortplantingsplek. Bij twee kazematten in Den Oever vonden we 
uitwerpselen en braakresten en bij Kornwerderzand vonden we 
prooiresten van steenmarters. Steenmarters gebruiken vaak 
meerdere schuilplekken. We verwachten daarom dat verschillende 
kazematten op de Robbenplaat aan weerszijden van de A7 
onderdeel zijn van het territorium van de steenmarter.

Tijdens de werkzaamheden aan het spuicomplex in Den Oever zijn 
de kazematten tijdelijk ongeschikt gemaakt voor steenmarters en 
afgesloten. In die periode kunnen steenmarters zich er niet 
vestigen. Hiermee gaat een vaste verblijfplaats van de steenmarter 
tijdelijk verloren. Er zijn in de omgeving voldoende alternatieve 
rust en verblijfplaatsen. Zowel bij Den Oever als bij 

Kornwerderzand houden we 
rekening met de aanwezigheid 
van de steenmarter.

Rijkswaterstaat en de steenmarter
We nemen de volgende maatregelen om negatieve effecten voor de 
steenmarter zo klein mogelijk te houden:
• De kazematten waar steenmarters verblijven, zijn voor het voortplan

tingsseizoen (1 maart  1 augustus) ongeschikt en ontoegankelijk 
gemaakt. Er zijn voor de steenmarter voldoende alternatieve rust en 
verblijfplaatsen in de omgeving.

• De kazematten die niet volledig door aarde bedekt worden, gaan na 
afronding van de werkzaamheden weer open. De steenmarter kan zijn 
oude leefgebied dan weer innemen.
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Vleermuizen op doorreis van  
en naar OostEuropa 

De Afsluitdijk krijgt nieuwe buitenbekleding die zó sterk is dat ze 
een superstorm kan doorstaan. Tijdens de renovatie verdwijnt de 
huidige vegetatie op het talud van de dijk. Dit heeft gevolgen voor 
de vleermuizen op en rond de dijk.

Ruige dwergvleermuis
De Afsluitdijk is een populaire plek voor vleermuizen. Dat is 
bijzonder, want vleermuizen houden in de regel niet van open en 
winderig gebied. De Afsluitdijk ligt echter precies op de route van 
de ruige dwergvleermuizen, die in het voorjaar langs de Afsluitdijk 
naar de broedgebieden in de Baltische staten en Scandinavië 

trekken en in het najaar in de omgekeerde richting. Zij migreren 
(trekken) vooral langs de kust en zien de Afsluitdijk als ‘kustlijn’. 
Het is een snelle en veilige route van Friesland naar Noord
Holland. In het voor en najaar is de Afsluitdijk een geliefde 
rustplek voor vleermuizen. En omdat er op en rond de dijk grote 
aantallen muggen voorkomen, is er altijd voldoende voedsel.  
Ze passeren hier soms met duizenden tegelijk.

Rond de Afsluitdijk komen nog meer soorten vleermuizen voor, 
zoals de meervleermuis, de tweekleurige vleermuis en de rosse 
vleermuis.

Alle openbare en terreinverlichting op de 
Afsluitdijk maken we vleermuisvriendelijk.

Lichthinder voorkomen
Vleermuizen zijn gevoelig voor blauw en ultraviolet licht. 
Reguliere straatverlichting op de Afsluitdijk kan de migratieroute 
van vleermuizen verstoren. Daarom maken we alle openbare 
verlichting vleermuisvriendelijk, met de lichtkleur warmwit.  
De kleurtemperatuur hiervan is 3.000 Kelvin. Hoe hoger de 
kleurtemperatuur, hoe koeler het licht. Ter vergelijking: daglicht 
heeft een kleurtemperatuur van zo’n 4.500 Kelvin. Verder hebben 
de lichtmasten horizontaal een hellingshoek van 0 graden.  
Dat betekent dat het licht recht naar beneden schijnt. Ook passen 
we de hoogte van de lichtmasten aan. Hierdoor is de verstrooiing 
van het licht beperkt richting IJsselmeer en Waddenzee, het 
gebied waar de vleermuizen migreren.

Rijkswaterstaat en de vleermuis
We nemen de volgende maatregelen om negatieve effecten voor de 
vleermuis zo klein mogelijk te houden:
• In maartapril en augustusseptember is tussen zonsondergang en 

zonsopgang geen kunstlicht aan of verlichten werklampen uitsluitend 
de werklocatie. Lichtuitstraling naar de omgeving wordt voorkomen.

• Verlichting op schepen, voertuigen en de werklocaties mag alleen aan 
als dit noodzakelijk is voor het veilig uitvoeren van werk en transport.

• De verlichting tijdens de werkzaamheden is met behulp van speciale 
lichtkapjes afgeschermd waardoor de lichtuitstraling naar het 
IJsselmeer en de Waddenzee beperkt is.

• De sluiscomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand en de nieuwe 
gemalen in het spuicomplex bij Den Oever leiden bij gebruik niet tot 
een toename in licht en/of geluid die de meervleermuis kan storen.

• We realiseren vleermuisvriendelijke verlichting met de lichtkleur 
warmwit (kleurtemperatuur: 3.000 Kelvin).

Meervleermuis
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Trekvissen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer 

De Afsluitdijk is een grote barrière voor vissen die van zout naar 
zoet water trekken en andersom. Rijkswaterstaat neemt belem
meringen voor trekvissen zo veel mogelijk weg. De Nieuwe 
Afsluitdijk (een samenwerkingsverband tussen de provincies 
NoordHolland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en 
SúdwestFryslân) legt bij Kornwerderzand de Vismigratierivier 
aan. Rijkswaterstaat maakt daarvoor een opening in de dijk.

Vismigratie
De aanleg van de Afsluitdijk had grote gevolgen voor het aantal 
vissen in het IJsselmeer. Trekvissen kunnen alleen overleven als zij 
van zout naar zoet water (of andersom) kunnen bewegen om hun 
eitjes te leggen en de jongen te laten opgroeien. Door de 
Afsluitdijk verdween de geleidelijke overgang van zoet naar zout 
water en dat belemmerde vissen in hun trek. De visstand 
veranderde daardoor sterk. Rijkswaterstaat heeft de verbinding al 
deels hersteld, door de vispassage in Den Oever én door 
 visvriendelijk sluisbeheer (bij Den Oever en Kornwerderzand).  
Op momenten dat de vissen veel zwemmen – dat is vooral  
’s avonds en ’s nachts – zetten we onder meer de schutsluizen 
speciaal voor de vissen open zodat de vissen het IJsselmeer in 
kunnen zwemmen. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor duizenden 
vissen per uur door een sluis gaan. Per jaar komen op deze manier 
160 miljoen extra vissen het IJsselmeer binnen!

De spuisluizen worden tussen de 10 en 15 minuten eerder 
geopend waardoor de vissen het IJsselmeer in kunnen zwemmen. 
Hierdoor kunnen jaarlijks 185 miljoen extra vissen de spuisluizen 
passeren.

Het Samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk legt bij 
Kornwerderzand een vier kilometer lange Vismigratierivier aan, 
die door de Afsluitdijk kronkelt. Dit is een volgende stap van de 
maatregelen om de Afsluitdijk weer open te zetten voor vis.  
De Vismigratierivier is een initiatief van verschillende natuur en 
visserijorganisaties. Onder andere paling, zalm, stekelbaars, steur 
en zeeforel pendelen straks via de Vismigratierivier tussen 
IJsselmeer en Waddenzee. Zoetwatervissen die in zee terecht zijn 
gekomen via de spuisluizen, kunnen terugkeren via de 
Vismigratierivier. En zoutwatervissen als de haring en zeebaars 
kunnen in de Vismigratierivier eten vinden.

Uniek natuurgebied
De Vismigratierivier biedt de kans om een uniek natuurlandschap 
te herstellen. Vóór de afsluiting van de Zuiderzee bestond in de 
monding van de IJssel een zoetwatergetijdenlandschap.  
De geleidelijke overgang van zoet naar zout water bood ruimte aan 
bijzondere plantensoorten, die nu grotendeels verdwenen zijn. 
Met de aanleg van de Vismigratierivier kunnen we dit verdwenen 
landschap in het klein terugbrengen. In de Vismigratierivier is een 
getijverschil van een meter. In deze natuurlijke omgeving kunnen 
verschillende zeer zeldzame plantensoorten goed gedijen.

Vernieuwing Afsluitdijk en trekvissen
We nemen de volgende maatregelen om negatieve effecten voor trekvissen zo klein 
mogelijk te houden:
• Bij Kornwerderzand werkt samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk samen met 

natuurorganisaties aan de aanleg van de Vismigratierivier. Via de Vismigratierivier 
kunnen miljoenen trekvissen straks 24 uur per dag de Afsluitdijk passeren.

• We beperken de geluidsbelasting door werkzaamheden zoveel mogelijk.
• Bij Den Oever en bij Kornwerderzand blijft tijdens de werkzaamheden altijd een 

mogelijkheid voor vismigratie via de schutsluis of het spuicomplex.
• We bouwen de nieuwe pompen bij Den Oever met de beste techniek met betrekking 

tot visveiligheid. De pompen zijn visvriendelijk door de grootte van de pomp (grotere 
pompen zijn altijd visvriendelijk), het lage toerental, de vorm van de bladen (niet 
scherp) en het aantal bladen van de pomp (relatief weinig). Bovendien is er weinig 
kans dat er vissen bekneld raken tussen waaierblad en wand. 

Trekvissen kunnen alleen overleven 
als zij van zout naar zoet water (en 

andersom) kunnen zwemmen.

Vismigratie
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‘Het sluiten van de Afsluitdijk was een historisch moment.  
Ik noem het ook weleens een vergeten drama. De natuurlijke, 
brakke overgang van zoet naar zout water verdween abrupt. 
Trekvissen konden niet meer migreren. We brachten schade toe 
aan de visstand. Schade die we nu kunnen herstellen, onder 
andere door de komst van de Vismigratierivier.

De initiatiefnemers en regionale partijen in NoordHolland en 
Friesland hebben keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat de 
Vismigratierivier onderdeel is van de plannen voor de Afsluitdijk. 
Dat dat gelukt is, is fantastisch. We hebben bij het ontwerp van de 
Vismigratierivier gekeken naar visgedrag. Welke stroomsnelheden 
kunnen vissen aan? Voor welke vissoorten is de overgang tussen 
zoet en zout water van belang? Een uniek uitgangspunt.

De rivier is ook een leerproject. We gaan goed kijken naar wat er 
gebeurt en leren van nieuwe situaties. Zo nodig kunnen we de 

rivier aanpassen aan de migratie van trekvissen.  We willen ervoor 
zorgen dat bezoekers de Vismigratierivier kunnen beleven. Zij zijn 
zich vaak niet bewust van een natuurfenomeen als vismigratie.
Het project is ook een voorbeeld voor internationaal waterbeheer. 
Met de stijgende zeespiegel wordt vismigratie een wereldwijd 
groeiend vraagstuk. Hoe kun je rekening houden met trekvissen 
én voor goede waterveiligheid zorgen? Waterbeheerders en 
beleidsmakers kunnen zien hoe je dit soort voorzieningen 
ontwerpt en vertaalt naar andere situaties.

De Afsluitdijk verdient het om ook de komende tientallen jaren 
een voorbeeldfunctie te hebben. Dit kan mede door de 
Vismigratierivier.’

Wouter van der Heij
Ecoloog, Waddenvereniging

‘De Afsluitdijk verdient het om ook 
de komende tientallen jaren een 
voorbeeldfunctie te hebben. Dat 
kan mede door de Vismigratierivier.’

I N T E R V I E W

De Nieuwe Afsluitdijk
De Nieuwe Afsluitdijk is het regionale samenwerkingsverband van de 
provincies NoordHolland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, 
SúdwestFryslân en Harlingen. Samen ontwikkelen zij tal van duurzame 
projecten en initiatieven die bijdragen aan de sociaaleconomische 
versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk. De Nieuwe 
Afsluitdijk wil dat de Afsluitdijk een voorbeeld wordt van duurzame 
innovatie op het gebied van Energie & Water, Natuur & Water en 
Economie & Water.
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Zeehonden in de Waddenzee

Zeehonden zijn gevoelig voor geluid. Geluid kan tot een afstand 
van tien kilometer nog leiden tot verstoringen van het leefgebied 
van de zeehond.

Grijze en gewone zeehond
In het Waddengebied leven grijze en gewone zeehonden.  
Ze hebben ligplaatsen ter hoogte van de sluiscomplexen van Den 
Oever en Kornwerderzand. De slik en zandplaten die bij laagwater 
droogvallen, gebruiken ze gedurende de verharingsperiode en 
voor het baren en zogen van hun jongen. Het water rond de 
zandplaten dient als aanzwemroute en biedt voedsel in overvloed.

Werkzaamheden kunnen de voortplantings en rustplaatsen van de 
gewone zeehond en de grijze zeehond verstoren. Net als het 
gebied waar de dieren voedsel vinden. Het lijkt erop dat de 
zeehonden tijdens de werkzaamheden hun huidige verblijf
plaatsen verlaten en een alternatief zoeken.

Beide soorten zeehonden blijven in de omgeving van de Afsluitdijk 
aanwezig. Er is voldoende alternatief leef en doortrekgebied.  
Na afronding van de werkzaamheden kunnen de grijze en gewone 
zeehond hun leefgebied weer volledig gebruiken.

Rijkswaterstaat en de zeehond
We nemen een aantal maatregelen om  ervoor te zorgen dat 
zeehonden zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden:
• In de voortplantingsperiode (juni, juli en augustus) starten we geen 

heiwerkzaamheden op. Heiwerkzaamheden die in april of mei zijn 
opgestart, worden tijdens de voortplantingsperiode niet langer dan 
vijf dagen onderbroken.

• Heiwerkzaamheden starten altijd met een laag vermogen dat 
geleidelijk toeneemt en pas na vijftien minuten de volledige sterkte 
bereikt. Deze ‘soft start’ geeft zeehonden de kans het gebied rond 
de heilocatie rustig te verlaten.

• Het geluidsniveau van maximaal zestig decibel boven water mag 
niet verder reiken dan vijfhonderd meter.

Een ‘soft start’ geeft 
zeehonden de mogelijkheid 
het gebied rustig te verlaten.
Zeehonden op de wadden
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