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Voorwoord 
 
Muiden is vanwege de rijke cultuurhistorie en door zijn ligging een aantrekkelijk vaardoel voor 
watersporters. De gemeente koestert al geruime tijd de wens om, ter versterking van de lokale 
economie, meer ruimte te creëren voor het ontvangen van passanten om te voorkomen dat 
watersporters de stad voorbijvaren of de stad mijden. Daarnaast is er een te kort aan ligplaatsen voor 
de eigen inwoners en hebben de gezamenlijke jachthavens lange wachtlijsten. In opdracht van de 
provincie Noord-Holland, Projectbureau IJburg en de gemeente Muiden is onderzoek uitgevoerd door 
Alterra/RIZA, DHV/RIZA en EcoGroen Advies naar de gevolgen voor de watervogels in het Natura 
2000 gebied Markermeer en IJmeer als gevolg van capaciteitsuitbreiding van jachthavens in het 
IJmeer. Daarbij is gebruik gemaakt van een ruimtelijk vaarmodel en een berekeningsmethode om de 
verstoringsrisico’s van watervogels te bepalen. In deze onderzoeken was de aanleg van de 
jachthaven in Muiden betrokken. In het nu voorliggende rapport is op verzoek van de gemeente 
Muiden en Projectbureau IJburg door Waterrecreatie Advies BV de opzet en toepassing van het 
vaarmodel en de berekening van verstoringsrisico’s van watervogels geanalyseerd op grond van 
recente kennis en voortschrijdend inzicht. Vervolgens is aan Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud 
gevraagd om de bevindingen vanuit ecologisch perspectief kritisch te beschouwen. Deze bijdrage is in 
de bijlage opgenomen.  
 
Voor dit onderzoek heeft de heer W. Hesterman zich als wethouder van de Gemeente Muiden 
buitengewoon intensief ingezet, ondanks de ernstige ziekte waardoor hij werd getroffen. Wij betreuren 
het daarom zeer dat hem, door zijn overlijden, onvoldoende tijd gegund is om met het eindresultaat 
zijn grote ambitie voor een buitendijkse jachthaven en herinrichting van de ligplaatscapaciteit in 
Muiden, waar te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgevers:              Opgesteld door: 

 
 
Gemeente Muiden 
Projectbureau IJburg 

  
 

Postbus 123, 8200 AC Lelystad 
Tel. 0320 21 88 47, fax 0320 28 13 08 
E-mail: info@waterrecreatieadvies.nl 
Website: www.waterrecreatieadvies.nl 

 

 

 

mailto:info@waterrecreatieadvies.nl
http://www.waterrecreatieadvies.nl/


 - 4 - 

Jachthaven Muiden 
‘Second opinion’ significante effecten Natura 2000 
 
Inhoudsopgave 
 
1. Inleiding              1 
 
2. Doel van dit rapport            2 
 
3. Omgeving en randvoorwaarden natuur          2 

3.1 Gebiedskenmerken           2 
3.2 Natura 2000           3 
3.3 Natuurbeschermingswet 1998         3 

 
4. Mogelijke gevolgen van de aanleg van een nieuwe jachthaven in Muiden     3 

4.1 Verstoring van watervogels door de recreatievaart        3 
4.2 Verslechtering van de kwaliteit van de habitat door ruimtebeslag      5 
 

5. Onderzoek naar effecten            5 
5.1 Verricht onderzoek            5 
5.2 Best beschikbare technieken en kennis         6 

 
6. Analyse toegepaste modellering van vaarbewegingen en  
    berekening verstoringsrisico           6 

6.1 Inleiding         `    6 
6.2 Kritiek op toepassing model en berekening verstoringsrisico      7 

    
7. Analyse gevolgen huidige en toekomstige vaarbewegingen       9 
 7.1 Ontwikkeling waterrecreatie en verandering vaargedrag      9 
 7.2 Vaarseizoen         12 
 7.3 Vaarpatronen en voorkeur vaarrichting      12 

7.4 Onderzoek naar het uitvaren van boten en extra vaarbewegingen   14 
 7.5 Toekomst Markermeer – IJmeer       14 

7.6 Recreatieontwikkeling IJburg       17 
7.6.1 Oeverrecreatie        17 

 
8. Effecten op watervogels         19 

8.1 Inleiding          19 
8.2 Analyse gevolgen extra vaarbewegingen      19 

8.2.1 Mitigerende maatregelen vaarbewegingen     33 
8.2.2 Beoordeling cumulatie van effecten als  
         gevolg van aanleg van ligplaatsen door IJburg    33 

8.3 Analyse gevolgen ruimtebeslag door aanleg van een  
      nieuwe jachthaven bij Muiden       41 

8.3.1 Het voorkomen van Tafeleend en Meerkoet in het plangebied   42 
  8.3.2 Mitigerende maatregelen ruimtebeslag     46 
   
9. Conclusies en aanbevelingen 
 9.1 Algemene conclusies        46 
 9.2 Conclusies en aanbevelingen t.a.v. effecten  
                   van toekomstige vaarbewegingen       47 
 9.3 Conclusies en aanbevelingen t.a.v. ruimtebeslag  
                   door de aanleg van de jachthaven       47 
 
Bijlage 1: Notenlijst           49 
Bijlage 2: Telgegevens Meerkoet en Tafeleend in teltraject 130 en 129     51 

    Bron: RIZA  periode 1990-2000  
Bijlage 3: Kritische beschouwing Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud    53 
                 vanuit ecologisch perspectief  



 - 1 - 

1. Inleiding 
 
De gemeente Muiden bestaat uit de deelkernen Muiden en Muiderberg en telt ruim 6.500 inwoners. 
De stad Muiden met bijna 3.400 inwoners ligt aan de monding van de Vecht en grenst aan het IJmeer.  
Het IJmeer is een deel van de vroegere Zuiderzee en vormt het gebied ten zuiden van de lijn tussen 
de noordoostpunt van Pampushaven in Flevoland en de noordzijde van polder de Nes in Noord-
Holland. Het IJmeer gaat over in het Markermeer. Het IJmeer bestaat voornamelijk uit open water en 
heeft een oppervlakte van ca. 7.400 ha.  
 
In Muiden zijn 5 jachthavens met in totaal 333 ligplaatsen. De stad heeft een rijke cultuurhistorie en is 
door zijn ligging een aantrekkelijk vaardoel voor de recreatievaart. Watersporters komen vanuit het 
IJsselmeergebied en vanaf de Vecht naar Muiden. Op dit moment is er onvoldoende ruimte voor 
passanten in Muiden zodat watersporters noodgedwongen Muiden voorbijvaren of de stad mijden. 
Daarnaast is er een tekort aan ligplaatsen voor de huidige inwoners van Muiden en leden van de 
Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging (KNZ&RV). De gezamenlijke havens hebben al jaren 
lange wachtlijsten voor een ligplaats. Tenslotte lopen in Muiden een aantal grote 
woningbouwprojecten zoals het project Bloemendaler Polder en de ontwikkelingen rond het KNSF 
terrein. Ook de nieuwe inwoners van Muiden zullen behoefte hebben aan recreatieruimte waardoor de 
druk op de ligplaatscapaciteit nog verder op zal lopen. Al deze zaken samen vormen de achtergrond 
van de wens van Muiden om te komen tot een herinrichting van lig- en aanlegplaatsen in de stad en 
een uitbreiding van de ligplaatscapaciteit. In samenwerking met de KNZ&RV heeft de gemeente een 
plan ontwikkeld voor een nieuwe buitendijkse jachthaven met een capaciteit van 600 ligplaatsen. In de 
stad zelf is geen ruimte voor uitbreiding van de capaciteit. De nieuwe haven is daarom aan de 
noordkant van Muiden in het IJmeer geprojecteerd, grenzend aan de bestaande haven van de 
KNZ&RV ten westen van de strekdam van de monding van de Vecht. De uitgang van de jachthaven 
zal zo worden aangelegd dat in- en uitvarende schepen gebruik maken van de vaarroute aan de 
monding van de Vecht tussen de bestaande strekdammen. 
 

 
Het voor de haven benodigde oppervlak bedraagt circa 7,5 ha. De ruimte is nodig voor de 
ligplaatscapaciteit, een beschermende dijk en voorzieningen zoals een havenkantoor, sanitair en een 
verenigingsgebouw inclusief restaurant. De parkeervoorzieningen buitendijks zijn beperkt (laden en 
lossen ligplaatshouders en bereikbaarheid politie, brandweer en ambulance). Parkeren vindt in 
principe binnendijks plaats. Het is niet de bedoeling dat voor de kust van Muiden extra stranden 
worden gerealiseerd. Aan de westkant van de strekdam langs de Vecht op het terrein van de 
KNZ&RV ligt nu een klein strandje met een trailerhelling en een steigertje waar ‘Optimisten’ (kleine 
open zeilbootjes) van de vereniging te water worden gelaten voor zeilles en (soms) clubwedstrijden 
voor kinderen.  
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Door realisatie van de jachthaven kan voldaan worden aan de vraag naar ligplaatsen en ontstaat meer 
ruimte in de historische kern van Muiden voor passanten. De watersport is van belang voor Muiden 
omdat deze doelgroep een belangrijke bijdrage levert aan de lokale economie. Het plan past ook bij 
de doelstelling van de provincie om meer ligplaatsen te creëren vanuit economisch perspectief. Bij de 
planvorming wordt samengewerkt met Projectbureau IJburg vanwege eventueel te realiseren 
natuurcompensatie.  
 
2.  Doel van dit rapport 
 
Doel van dit rapport is om met behulp van recente gegevens (voortschrijdend inzicht) te reageren op 
de opzet en toepassing van het vaarmodel en berekening van verstoringrisico’s van watervogels door 
Alterra/RIZA

1
, DHV/RIZA

2
 en EcoGroen Advies

3
.  

 
3. Omgeving en randvoorwaarden natuur 
 
3.1. Gebiedskenmerken 
 
Samen met het Markermeer (inclusief Gouwzee) vormt het IJmeer een aaneengesloten water.  
Het Markermeer heeft een oppervlakte van ruim 61.000 ha en is relatief diep (gemiddeld ca. 3.5 
meter). De bodem bestaat grotendeels uit klei. De watertoevoer vindt voornamelijk plaats vanuit het 
IJsselmeer, de randmeren en door uitslagwater van de polders (zuidelijk Flevoland). Afwatering loopt 
primair via het Noordzeekanaal naar de Noordzee. Kenmerkend voor het IJmeer zijn de verschillen in 
waterdiepte. Het grootste deel is minder dan 3 meter diep. In het gebied bevinden zich enkele diepe 
zandwinputten. De oevers bestaan uit harde dijken. Ondiepe oeverstroken met moerasbegroeiing 
ontbreken grotendeels. De ecologische functie van het meer is op dit punt beperkt

4
.  

 
Het gebied ten oosten van de Vechtmonding, ten zuiden van de Eilanden Drost, Warenaar en Hooft is 
aangemeld als Habitatrichtlijngebied vanwege het habitattype “kranswierwateren” en zal in de 
toekomst deel uitmaken van het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer. De waterbodem in dit 
Habitatrichtlijngebied is ondiep (0,6 tot maximaal 2 meter) en bestaat uit zand (invloed van de uitloper 
van de zandgronden van het Gooi). In dit gebied ligt het grootste waterplantenveld van het IJmeer en 
het doorzicht van het 
water is goed. De 
samenstelling en 
omvang van de 
waterplantenvegetatie 
is de afgelopen tien 
jaar sterk veranderd. 
Er is vooral een 
verschuiving 
opgetreden van 
fonteinkruid naar 
kranswier

5
.  

In het plangebied ten 
westen van de 
monding van de 
Vecht bestaat de 
onderwaterbodem uit 
zavel en is het water 
troebel. Dit wordt 
veroorzaakt door op 
werveling van slib 
door stroming en 
golfslag. Bovendien is 
het water hier dieper 
(1 - 3 meter). De 
hoeveelheid 
waterplanten is hier 
beperkt (fonteinkruid). 
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3.2 Natura 2000 
 
Een groot deel van het IJmeer is 
aangewezen als Speciale 
Beschermingszone (SBZ) onder de EU-
Vogelrichtlijn

6
. Daarnaast is de kustzone 

van Muiden aangemeld in het kader van de 
Habitatrichtlijn

7
.  

 
Deze richtlijnen beogen de biodiversiteit op 
het grondgebied van de Europese Unie te 
beschermen door instandhouding van de 
natuurlijke leefgebieden van wilde flora en 
fauna en de habitats van soorten binnen het 
Netwerk Natura 2000. Sinds oktober 2005 
zijn beide richtlijnen geïmplementeerd in de 
gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998. 
De Speciale Beschermingszones worden 
sindsdien aangeduid als Natura 2000 
gebied. De Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden Markermeer en 
IJmeer zullen in de toekomst worden 
aangewezen als één Natura 2000 gebied 
met een totale omvang van 68.508 ha. In 
het aanwijzingsbesluit worden de instandhoudingdoelen opgenomen. Op dit moment zijn beschikbaar 
de besluiten in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen, het Natura 2000 
Doelendocument en het concept Gebiedendocument voor het Natura 2000 gebied Markermeer & 
IJmeer. De (concept) instandhoudingdoelen richten zich op behoud van het leefgebied en de 
populatieomvang van de aanwijzingssoorten en op behoud van oppervlakte kranswierwateren

8
. 

 
3.3 Natuurbeschermingswet 1998 
 
In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dient voor het verkrijgen van een vergunning ex 
artikel 19d inzicht te worden verkregen in de ecologische effecten van de uitbreiding van de 
jachthavencapaciteit in of in nabij gelegen Natura 2000 gebieden. Dit betekent dat nagegaan moet 
worden of negatieve effecten te verwachten zijn. Als er negatieve effecten te verwachten zijn die zeker 
niet significant zijn, kan een vergunning worden aangevraagd na het uitvoeren van een 
verslechterings- en verstoringstoets. Als het optreden van significante effecten niet kan worden 
uitgesloten, dient goedkeuring te worden gevraagd via een passende beoordeling. Het bevoegde 
gezag kan pas toestemming geven voor de aanleg van de jachthaven nadat ‘zekerheid’ is verkregen 
dat de natuurlijke kenmerken waarvoor het gebied is aangewezen niet worden aangetast. Aangezien 
er nog veel kennis ontbreekt worden leemten op grond van ‘aannames’ en ‘expert judgement’ 
aangevuld. Daarbij moet worden uitgegaan van de best beschikbare kennis en technieken.  
 
4. Mogelijke gevolgen van de aanleg van een nieuwe jachthaven in Muiden 
 
4.1. Verstoring van watervogels door de recreatievaart  
 
Verstoring van watervogels door de recreatievaart is een moeilijk grijpbaar onderwerp en kent geen 
rechtlijnige dosis-effect relatie

9
. Toch maakt de Natuurbeschermingswet 1998 het noodzakelijk om 

kwantitatief iets te zeggen over de te verwachten invloed van verstoring van watervogels als gevolg 
van menselijke activiteiten in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden. 
Dit is om meerdere redenen een lastige opgave. Er is geen standaard methodiek waarmee deze 
vraag kan worden beantwoord.  
 
Volgens de leidraad van de Europese Commissie (2000) treedt verstoring van een soort op ‘wanneer 
uit populatiedynamische gegevens van die soort in dat gebied blijkt dat de soort het gevaar loopt, in 
vergelijking met de begintoestand niet langer een levensvatbare component van de natuurlijke habitat 
te zullen blijven’. Onderzoek naar verstoring van vogels door menselijke activiteiten heeft voornamelijk 
inzichtelijk gemaakt dat de relaties complex zijn. Hierdoor zijn betrouwbare voorspellingen ten aanzien 
van het al of niet optreden van verstoring zeer lastig

10
.  
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Vogelbescherming Nederland heeft een literatuurstudie gedaan naar de verstoringgevoeligheid van 
vogels, die geleid heeft tot verstoringsafstanden. Deze zijn gebaseerd op bestaand onderzoek in  
unieke situaties en kunnen daarom niet geïnterpreteerd worden als universele, absolute waarden. 
Afhankelijk van omgeving, groepsgrootte, seizoen e.d. treden verschillen in verstoringsafstanden per 
soort op. Volgens de auteurs van het rapport zit er een zeer grote mate van variatie in 
verstoringsafstanden en kunnen geen harde bewijsbare relaties gelegd worden tussen het voorkomen 
van vogels en verstoringen door de recreatievaart. Verstoringsafstanden zijn daarom bedoeld als 
hulpmiddel om mogelijke effecten in te schatten

11
.  

 

 Verstoringsafstanden zijn ongeschikt om als absolute rekenkundige eenheid in een generieke 
methode van effectbeoordeling te worden toegepast. In de praktijk blijken zij selectief en 
ongenuanceerd te worden gebruikt. 

 
 
 
Fotos meerkoet en verstoringsafstanden volgens Vogelbescherming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watervogels hebben een voorkeursgebied om te foerageren, ruien of te rusten. Voor het bepalen van 
de ernst van verstoring zou eigenlijk antwoord gegeven moeten kunnen worden op de vraag hoe lang 
vogels wegblijven uit hun voorkeursgebied. Dit is echter nog niet of nauwelijks onderzocht. Er is een 
leemte in kennis wat de weggevlogen vogels in de tussentijd doen. Bovendien zou de 
energiehuishouding van de weggevlogen vogels moeten worden vergeleken met die van vogels in 
onverstoorde omstandigheden om de ernst van de verstoring te kunnen bepalen en een uitspraak te 
kunnen doen in hoeverre verstorende activiteiten de draagkracht van een gebied voor vogels 
verminderen of juist onaangetast laten. Daarnaast ontbreekt een wetenschappelijke analyse van het 
complexe systeem van factoren en bronnen die in een Natura 2000 gebied leiden tot verschuivingen 
en fluctuaties van aantallen watervogels. Daardoor kan naar de mate van veroorzaking door de 
recreatievaart slechts worden gegist.  
 

 Leemten in kennis legt een grote verantwoordelijkheid op de samenstellers van 
onderzoeksrapporten om ervoor te zorgen dat niet op grond van onterechte aannames of 
argumenten gedrag, verschuivingen of fluctuaties in populaties aan de recreatievaart worden 
toegerekend. 

 
Natuurlijk kan verstoring van watervogels alleen optreden op plaatsen waar vogels en boten ook 
daadwerkelijk voorkomen en is verstoring mede afhankelijk van de mate van overlap in ruimte en tijd. 
Verder zou regelmaat en voorspelbaarheid van scheepsbewegingen van belang zijn voor de reactie 
van vogels. Een van de normale vaarroute afwijkende kleine boot zou volgens Alterra meer verstoring 
opleveren dan tientallen grotere schepen die het gebruikelijke traject volgen

12
. 

 

Een voorbeeld: de Meerkoet 
In het onderzoek van Vogelbescherming Nederland naar de verstoringgevoeligheid van vogels worden 
vijf onderzoeken vermeld over de verstoring van meerkoeten. Navolgend zijn de genoemde 
verstoringbronnen en bijbehorende minimum en maximum afstanden in meters: scheepvaart (100-100), 
surfplanken (50-50), watersport algemeen (<10), zeilboot (350-350), scheepvaart (<100**). (** Tot een 
afstand van 100 meter of meer bij 90% van de Meerkoeten geen effect gemeten). Een van de 
onderzoeken geeft ook een gemiddelde verstoringafstand: 128 meter. Volgens Alterra/RIZA en 
DHV/RIZA is de verstoringsafstand voor de Meerkoet 50 –120 meter. Daarnaast geeft de 
Effectenindicator van het ministerie van LNV (Alterra) aan dat Meerkoeten niet verstoringsgevoelig zijn 
voor menselijke activiteit (pleziervaart). Hieruit blijkt dat de resultaten grote verschillen vertonen.  
Een voorbeeld: Om de afstand te bepalen die kitesurfers vrij moeten blijven van “groepen watervogels” 
(= meer dan 5), heeft de provincie Flevoland voor de vergunning voor een kitesurfzone bij Strand Horst 
in het Wolderwijd selectief de verstoringafstand van de Meerkoet van 350 meter uit bovenstaande 
onderzoeken gebruikt en die met een factor 1,5 vermenigvuldigd (“voorzorgprincipe”). Kitesurfen is nu 
alleen toegestaan als zich binnen een afstand van 500 meter geen Meerkoeten of andere vogels 
bevinden. In Friesland wordt voor kitesurfzones een verstoringsafstand van 250 m gehanteerd. In de 
praktijk blijken verstoringafstanden dus selectief en ongenuanceerd te worden gebruikt.  
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4.2. Verslechtering van de kwaliteit van een habitat door ruimtebeslag 
 
Volgens de Leidraad van de Europese Commissie (2000) treedt verslechtering van de kwaliteit van 
een habitat op ‘wanneer in een bepaald gebied de door dit habitat ingenomen oppervlakte afneemt of 
wanneer de specifieke structuur en functies die voor de instandhouding van het habitat op lange 
termijn noodzakelijk zijn, dan wel met de staat van instandhouding van de met dit habitat 
geassocieerde typische soorten, in dalende lijn gaat in vergelijking met de begintoestand’.  
 
Verslechtering van een habitat door oppervlakteverlies kan in bepaalde gevallen worden verzacht 
door mitigerende maatregelen. Hierdoor kan kwaliteitsverbetering van leefgebied worden nagestreefd 
die op positieve wijze bijdraagt aan het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor de 
betreffende habitat of geassocieerde typische soorten. 
 
5. Onderzoek naar effecten 
 
5.1 Verricht onderzoek  
 
Door Alterra/RIZA is in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van IJburg II 
tweemaal onderzocht of uitbreiding van jachthavencapaciteit in het Natura 2000 gebied Markermeer & 
IJmeer tot significante effecten zou kunnen leiden

13
. Het ging hierbij om de aanleg van een jachthaven 

met 600 ligplaatsen die op het Centrumeiland binnen het plan IJburg II was voorzien. Eind 2004 werd 
het bestemmingsplan door de Raad van State afgekeurd onder andere vanwege een onzekerheid die 
in het (eerste) Alterra/RIZA rapport (431) werd gesignaleerd over de invloed van de waterrecreatie op 
watervogels. Het nader onderzoek dat volgens de Raad van State nodig was heeft geresulteerd in een 
tweede Alterra/RIZA rapport (1363) in 2006. Hierin is ook de eventuele uitbreiding van de 
ligplaatscapaciteit in Muiden in één van de scenario’s meegenomen. Volgens Alterra/RIZA is het 
aannemelijk dat in de huidige situatie de recreatievaart conflicteert met soorten als de Fuut en 
Aalscholver die gebruik maken van het open water om te foerageren. Bij aanleg van IJburg I en 
Zeeburg met de geplande aantallen ligplaatsen, kan niet worden uitgesloten dat de wezenlijke functies 
van het IJmeer voor relevante (aanwijzings)soorten door toenemende recreatievaart zullen worden 
aangetast. Het gaat dan vooral om de functie als ruigebied voor de Kuifeend en Fuut en als visgebied 
voor de Aalscholver. Hoewel aanleg van IJburg II tot een beperkte extra toename van bootdichtheden 
zal leiden is volgens Alterra/RIZA niet uit te sluiten dat dit tot een significant negatief effect zal leiden 
voor de vogelwaarden in de SBZ IJmeer. Volgens deze instituten wordt de slechte staat van 
instandhouding mede veroorzaakt door de recreatiedruk. Bovendien zou sprake kunnen zijn van 
externe werking op aangrenzende wateren die eveneens als SBZ zijn aangewezen (Markermeer en 
Gooimeer).   
 
Aanleg van de jachthaven bij Muiden past binnen de Streekplanuitwerking Bloemendalerpolder/KNSF. 
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Ingenieursbureau DHV in 2006 een passende 
beoordeling gemaakt voor de jachthavenontwikkeling bij Muiden als onderdeel van het MER/SMB 
Bloemendaler Polder/KNSF-terrein

14
. In dat rapport is uitgegaan van de aanleg van een nieuwe 

jachthaven met 400 ligplaatsen. Deze passende beoordeling bestaat uit een drietal documenten. In 
het document ‘Effecten van de locatie van een nieuwe jachthaven Muiden op Vogelrichtlijngebied 
IJmeer’

15
 beschrijft DHV de verwachte gevolgen van de aanleg van een nieuwe buitendijkse haven. 

Het gaat daarbij vooral om verlies aan areaal voedsel-, rui- en/of rustgebied. Het door Rijkswaterstaat 
/RIZA opgestelde rapport ‘Ecologische effecten van uitbreiding recreatievaart regio Muiden op 
watervogels’

16
 beschrijft de verwachte verstoring van watervogels door toename van de recreatievaart 

op het IJmeer. Voor deze beoordeling is gebruik gemaakt van eerdergenoemd vaarmodel. In het 
document ‘Beoordeling significante effecten van vaarbewegingen’

17
 heeft DHV het al of niet significant 

zijn van de door het RIZA verwachte toename van de vaarbewegingen en berekende 
verstoringsrisico’s beoordeeld. Op basis van de drie documenten verwacht DHV significante effecten 
voor de Tafeleend, Kuifeend, Meerkoet, Fuut en Zwarte Stern. EcoGroen Advies is door de gemeente 
Muiden om een “second opinion” gevraagd en onderschrijft de meeste uitkomsten, maar zet 
vraagtekens bij de beoordeling van significantie voor de Fuut en de Zwarte Stern

18
.  
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5.2 Best beschikbare technieken en kennis 
 
Bij een effectbeoordeling moet gebruik gemaakt worden van de best beschikbare technieken en de 
meest recente kennis die redelijkerwijs beschikbaar is. Het vaarmodel van het RIZA kan volgens 
EcoGroen Advies worden beschouwd als de best beschikbare techniek die nu voorhanden is om 
effecten van vaarbewegingen op watervogels te toetsen. Als reden hiervoor wordt aangegeven, dat 
het model door erkende deskundigen is ontwikkeld, de voorspellende waarde aan de praktijk is 
getoetst en dat aan het model heel veel nauwkeurige en locatiespecifieke gegevens ten grondslag 
liggen.  
 

 Het is correct dat het ruimtelijke vaarmodel van het RIZA door erkende deskundigen is 
ontwikkeld. Sinds 2001 wordt in het IJsselmeergebied geprobeerd om de recreatievaart met 
behulp deze methodiek (het “RIZA-model”) in kaart te brengen, de resultaten te 
interpreteren en uitspraken te doen over de gevolgen van vaarbewegingen voor 
kwalificerende soorten in Natura 2000 gebieden. Nergens anders in Nederland of Europa 
wordt deze methodiek toegepast. Volgens het RIZA is het model echter nog niet af en voor 
verbetering vatbaar

19
. Het is daarom de vraag of het model in zijn huidige vorm altijd en 

overal mag of kan worden toegepast. Bovendien kan toepassing alleen tot bruikbare 
resultaten leiden als correcte gegevens in het model zijn gestopt. De (nieuwe) Europese 
regelgeving dwingt de Nederlandse overheid niet tot het nemen van besluiten met 
toepassing van het model in zijn huidige vorm.    

 
Sinds 1994 is in opdracht van diverse overheden onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de 
watersport en het vaargedrag van watersporters in o.a. het IJsselmeergebied

20
. Dit heeft geresulteerd 

in brede kennis over uitvaarpercentages in voorjaar, najaar en hoogseizoen, over vaargedrag en 
voorkeur vaarroutes van zowel zeil- als motorbootvaarders. Van deze kennis is door de opstellers van 
de eerder genoemde rapporten geen gebruik gemaakt.  
 

 EcoGroen Advies stelt dat gebruik is gemaakt van de best beschikbare technieken en 
kennis. Op basis van objectieve gegevens is het de vraag of deze conclusie stand kan 
houden. Tekortkomingen in de gehanteerde methodiek en gebruik van niet-correcte 
gegevens en aannames hebben geleid tot een ernstige overschatting van de werkelijkheid. 
Verder worden verbanden gesuggereerd die niet bestaan. Hierdoor kunnen vraagtekens 
gezet worden bij de conclusies uit bovengenoemde onderzoeken over het significantie van 
negatieve effecten. In navolgende hoofdstukken wordt dit nader toegelicht.  

 
6. Analyse toegepaste modellering van vaarbewegingen en berekening verstoringsrisico 
 
6.1 Inleiding 
 
Om de effecten van uitbreidingsplannen van jachthavens te kunnen toetsen, heeft het RIZA een 
model ontwikkeld om de verstoring van vogels door boten te voorspellen. Het model is voor het eerst 
gebruikt in het Ketelmeer in 2001 en kan na een aantal aanpassingen rekening houden met de locatie 
van jachthavens, soort boten, uitvaarpercentages, vaargedrag en waterdiepte

21
. Het model genereert 

gemiddelde bootdichtheden voor de periode april - september. Voor de overige maanden, waarin niet 
of nauwelijks wordt gevaren, zijn geen modelruns gemaakt. Op grond van verstoringsafstanden die 
(door Vogelbescherming Nederland) in de literatuur zijn verzameld, wordt vervolgens het percentage 
verstoord wateroppervlak berekend. Volgens de berekeningsmethode van het RIZA is een 
bootdichtheid van meer dan 2 boten per km² voor watervogels verstorend en is een getal van meer 
dan 5 onacceptabel. 
 

 Percentages verstoord areaal water beschrijven nog niet het aandeel uit het gebied 
verdreven watervogels. Deze relatie is in de praktijk niet lineair. Als verstoring optreedt, 
zullen de vogels die zich in het gebied bevinden eerst dichter op elkaar gaan zitten en/of 
verplaatsen naar rustiger delen van het gebied. De mate waarin indikking mogelijk is, hangt 
af van de activiteit van het type vogel

22
.  
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6.2 Kritiek op toepassing model en berekening verstoringsrisico 
 
DHV heeft het RIZA gevraagd om de door hen ontwikkelde ruimtelijke modelmatige benadering toe te 
passen om uitspraken te kunnen doen over de verstoring van watervogels door extra vaarbewegingen 
van watersporters uit de nieuw geplande jachthaven bij Muiden. Deze methodiek was in 2006, in het 
kader van de aanleg van IJburg tweede fase, op dezelfde wijze toegepast door het RIZA in 
samenwerking met Alterra

23
. 

 
Het RIZA model is bedoeld om de onderlinge interactie tussen twee uiterst complexe functies 
getalsmatig vast te leggen op een zodanige manier dat ze kunnen worden gebruikt om de ernst van 
ingrepen in een systeem te beoordelen. Werken met modellen betekent dat voortdurend de mate van 
betrouwbaarheid van de uitkomsten moet worden geanalyseerd, aangezien door extrapolatie van 
ingevoerde gegevens een grote onzekerheidsmarge ontstaat.  
 
De verspreiding van boten (grote watersport) kan door het model worden gesimuleerd voor hoog- en 
laagseizoen per zone (zie onderstaande kaartbeelden uit het rapport van Alterra/Riza, 2006 over 
mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg, tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer). 
Hierbij is van groot belang dat gebruik gemaakt wordt van de juiste gegevens en dat getoetst wordt of 
de ingestelde parameters een voldoende betrouwbaar beeld geven van de realiteit. De kaarten die 
door het model voor het IJmeer zijn gegenereerd, zijn echter niet aan de realiteit getoetst, noch aan 
deskundigen voorgelegd ter verificatie. Als gevolg hiervan geven deze kaarten een verkeerd beeld 
van de vaarintensiteit in de kustzone van Muiden aan de westkant van de Vechtmonding en de Baai 
van Ballast. Het is in deze zone niet net zo druk als in het drukste deel van het IJmeer, te weten de 
vaargeulen vanaf de Randmeren en Amsterdam naar het Markermeer. Aangezien de “huidige situatie” 
in het hoog- en laagseizoen fout is weergegeven, kunnen ook vraagtekens worden gezet bij de 
weergave van de “toekomstige situatie” (na uitbreiding van de havens met IJburg I, II, Zeeburg en 
Muiden).  
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 De door het RIZA opgestelde kaarten in het rapport van Alterra/Riza, 2006 over mogelijke 
gevolgen van de aanleg van IJburg, tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer laten 
voor de kustzone van ten westen van Muiden een ernstige overschatting van de 
werkelijkheid zien. In de kustzone wordt tijdens het vaarseizoen nauwelijks gevaren. In de 
Baai van Ballast wordt alleen door een beperkt aantal schepen geankerd.  

  
In hoofdstuk 7 gaan wij nader in op ‘Vaarpatronen en voorkeur vaarrichting’.  

 
Bij de toepassing van het model is ervan uitgegaan dat de autonome groei van het aantal boten 
automatisch leidt tot groei van het aantal vaarbewegingen. Er wordt vanuit gegaan dat de 
uitvaarpercentages (naast het toegenomen aantal ligplaatsen) in de toekomst toenemen met 20% tot 
25%

24
.  

 

 Het uitgangspunt dat autonome groei van het aantal boten automatisch leidt tot een groei 
van het aantal vaarbewegingen is onjuist en leidt tot een overschatting van de werkelijkheid. 
Uit monitoring van de ontwikkeling van de watersport in de afgelopen 14 jaar blijkt namelijk 
dat het aantal boten toeneemt met circa 1% per jaar, maar dat het gebruik van de schepen 
met ongeveer hetzelfde percentage daalt. Autonome groei (1%) leidt dus niet automatisch 
tot 1% meer vaarbewegingen. Dit blijkt eveneens uit sluistellingen van Rijkswaterstaat. In 
hoofdstuk 7 wordt dit nader toegelicht.   

 
In fase 2 van het onderzoek is door het RIZA nagegaan hoeveel verstoring de varende boten zouden 
kunnen veroorzaken op basis van verstoringsafstanden van watervogels. Bij vaststelling van het 
verstoringrisico is ervan uitgegaan dat iedere boot het middelpunt is van een verstoord 
wateroppervlak.  
 
Onderstaande tabel laat met een rekenvoorbeeld zien, hoeveel oppervlakte die verstorende cirkels 
innemen. De gekozen stralen van respectievelijk 100, 200 en 300 meter zijn maten die als 
verstoringsafstand in het model worden gehanteerd, los van de vraag of in die cirkel ook daadwerkelijk 
vogels voorkomen. Duidelijk is dat bij een toenemende straal het verstoorde oppervlak snel stijgt. 
 

  Straal 100 m. Straal 200 m. Straal 300 m. 

Oppervlakte (πr
2)

 van 1 verstoorcirkel in m
2
 314 1.256 2.826 

Aantal cirkels dat in 1 km
2
 past  31,8 8,0 3,5 

Bootdichtheid in boten per km
2 
bij 100% 

verstoord oppervlak 31,8 8,0 3,5 

 
Als het oppervlak 100% verstoord is, blijft het 100% verstoord als het aantal vaarbewegingen in die 
cirkel toeneemt. Volgens Vogelbescherming Nederland kan een gebied dat 100 % verstoord is geen 
functie meer vervullen voor watervogels. Verstoord oppervlak is echter een dimensieloos 
verhoudingsgetal, dat aangeeft welk deel van het water uit door boten veroorzaakte potentiële 
verstoorcirkels bestaat. Het zegt niets over de aanwezigheid van watervogels en kan dus niet 
rechtstreeks worden gebruikt voor het bepalen of beoordelen van een effect.  
 

 Door het RIZA is bij het bepalen van de cirkels geen rekening gehouden met de ruimtelijke 
verdeling van vogels. In principe wordt ervan uitgegaan dat alle vogelsoorten overal op elk 
moment van de dag kunnen voorkomen. Dit leidt tot een overschatting van het verstoorde 
oppervlak voor soorten die zich vooral ophouden in ondiepe zones langs de oevers, waar 
weinig boten komen. In het IJmeer betreft dit volgens Alterra de Krakeend, Tafeleend en in 
mindere mate de Kuifeend (overdag) en Meerkoet

25
. Voor soorten die gebruik maken van het 

open water zoals de Aalscholver, Zwarte Stern en Fuut leidt de benadering volgens Alterra tot 
een onderschatting. Dit betekent dat het percentage verstoord areaal in algemene zin geen 
betekenis heeft, maar gezien moet worden in relatie tot de soort en de plaats waar deze 
voorkomt.  

 
Daarnaast is er een duidelijke correlatie tussen de aanwezigheid van vogels en de aanwezigheid van 
voedselbronnen. Deze informatie wordt ook niet meegenomen in de methode van het RIZA.  
 

 Voedselbronnen zijn naast luwte en (on)diepte belangrijke factoren voor de aanwezigheid 
van watervogels.   
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Volgens de berekeningsmethode van het RIZA is een bootdichtheid van meer dan 2 boten per km² 
voor watervogels verstorend en is een getal van meer dan 5 onacceptabel. Deze “norm” is geen 
absolute norm en kan niet universeel worden toegepast. Uit waarnemingen van het RIZA voor de 
havens van Stavoren, Hindeloopen en Medemblik is namelijk gebleken dat bij een honderdvoudige 
bootdichtheid (1.600 boten per km²) het aantal vogels vele malen hoger lag dan in het Ketelmeer. In 
het RIZA rapport

26
 zegt men als verklaring hierover het volgende: “Dit heeft stellig te maken met het 

feit dat op het IJsselmeer de meeste vogels steevast zijn te vinden in de luwte van de kust, waar ze 
vaak in groepen op luw water of op buitendijkse gronden rusten. Verder op open water lopen de 
concentraties van meestal foeragerende vogels in de regel sterk terug…” . De verklaring ligt dus 
blijkbaar in locatiefactoren en niet in de bootdichtheid. Het varen kan in principe overal plaatsvinden  
waar de waterdiepte dit toelaat. In de praktijk blijkt dat de grote watersport vooral gebruik maakt van  
(niet betonde) voorkeurvaarroutes tussen havens onderling en tussen havens en sluizen. (Hierop 
wordt onder 7.3 nader ingegaan). 
 

 Het is de vraag of de norm van RIZA stand kan houden dat een bootdichtheid groter dan 5 
per km2 overal onacceptabel is. Dit getal is locatieafhankelijk en moet bovendien worden 
gerelateerd aan vaarpatronen en voorkeurvaarroutes van de recreatievaart.  

 
Bij de modelruns is voor de beoordeling van cumulatieve effecten door Alterra/RIZA uitgegaan van 
een aantal nieuwe havens in het IJmeer, te weten: IJburg 1 (1.000 ligplaatsen), het Zeeburgereiland 
(750 waarvan 500 nieuwe ligplaatsen), IJburg 2 (600 ligplaatsen) en Muiden (400 ligplaatsen). De 
plannen voor Muiden (400 i.p.v. 600) werden opgeteld /meegenomen met de plannen van IJburg.  
 
Volgens het ministerie van LNV moet bij de beoordeling van cumulatieve effecten in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 in principe alleen rekening worden gehouden met goedgekeurde maar 
nog niet voltooide plannen of projecten. Voorbereidingshandelingen horen hier niet bij zolang de 
realisatie van het betrokken plan een toekomstige onzekere gebeurtenis is

27
. Op dit moment is de 

beoordeling van cumulatieve effecten van de genoemde uitbreiding van ligplaatscapaciteit op IJburg 
en Zeeburg niet aan de orde omdat bijna alle havenplannen inmiddels zijn vervallen dan wel bevroren. 
De enige haven waarvoor plannen worden uitgewerkt is de haven van WSV IJburg met 120 
ligplaatsen, bedoeld voor de bewoners van IJburg. Voor deze jachthaven moeten echter nog alle 
vergunningen worden aangevraagd. Voor Muiden is daardoor een volledig andere situatie ontstaan, 
die gevolgen heeft voor de effectbeoordeling voor de jachthaven.  
 

 Het onderzoek van het RIZA
28

 op basis waarvan DHV stelt dat de aanleg van de nieuwe 
jachthaven in Muiden significant negatieve effecten heeft op een aantal watervogelsoorten 
gaat er (in verschillende scenario’s) van uit dat op en rond IJburg in totaal 2.100 nieuwe 
ligplaatsen worden aangelegd. De plannen voor uitbreiding van ligplaatscapaciteit zijn 
echter op dit moment teruggebracht tot 120, waardoor de resultaten van de 
effectbeoordelingen in de huidige situatie niet meer geldig zijn. Bovendien moeten 
cumulatieve effecten alleen worden meegewogen ten aanzien van goedgekeurde plannen 
of projecten die definitief zullen worden aangelegd en geen toekomstige onzekere 
gebeurtenis vormen. 

 
7. Analyse gevolgen huidige en toekomstige vaarbewegingen 
 
7.1 Ontwikkeling waterrecreatie en verandering vaargedrag  
 
Sinds 1994 wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het 
IJsselmeer- en Randmerengebied

29
. Daaruit blijkt dat de toename van het aantal ligplaatsen 

nagenoeg gelijk op gaat met de groei van het aantal boten. Het aantal ligplaatsen in het totale 
IJsselmeergebied (inclusief Randmeren) is in de afgelopen 40 jaar gestegen van 5.000 naar 35.000. 
Verwacht wordt dat in de komende 25 jaar (tot 2030) het aantal ligplaatsen verder zal stijgen met 
7.000 extra ligplaatsen tot in totaal 42.000.  
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Ontwikkeling watersport (1960 - 2007) en prognose (2007- 2030)
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Aantal ligplaatsen, boten en passanten 

in het IJsselmeergebied
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Het is echter niet zo dat het aantal vaarbewegingen een zelfde stijgende lijn vertoont. Uit 
onderstaande grafiek blijkt dat het aantal passanten (scheepbewegingen) in het IJsselmeergebied 
(inclusief de Randmeren) stabiel is en zelfs afneemt, terwijl het aantal boten toeneemt. Het 
vaargedrag is veranderd, men vaart minder. Deze constatering wordt bevestigd door tellingen van 
Rijkswaterstaat van sluispassages. Deze resultaten zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Het 
afnemende aantal passanten kan worden verklaard omdat ook watersporters de laatste jaren duidelijk 
meer variatie in hun vrije tijdsbesteding willen (men gaat vaker voor korte vakanties naar het 
buitenland) en niet meer al hun vrije tijd aan de boot besteden. 
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Daarnaast zijn de schepen groter en zeewaardiger geworden en geschikt voor een langer verblijf aan 
boord naar verder weggelegen bestemmingen. Hierdoor maakt een toenemend aantal 
ligplaatshouders hun vaardagen buiten het IJsselmeergebied

30
.  

 
Door de vergrijzing zal op termijn naar verwachting het aantal motorboten toenemen. Een 
verschuiving van de verhouding zeilboot-motorboot is echter op dit moment nog niet meetbaar. Per 
jaar komen er ca. 300 tot 350 boten bij in het totale IJsselmeergebied (inclusief Randmeren). De 
nieuwe ligplaatscapaciteit bij Muiden zal worden gevuld vanuit deze jaarlijkse groei van het aantal 
boten, maar ook door boten die vanuit andere havens in het IJsselmeergebied naar de nieuwe 
jachthaven in Muiden verhuizen (verplaatsingen als gevolg van wachtlijsten). 
 

 
7.2 Vaarseizoen 
 
Het vaarseizoen loopt volgens HISWA van 1 april tot 1 november

31
. Als meest actieve periode geldt 

echter mei tot september, een periode van ca. 20 weken. Rond de paasdagen worden de boten 
vaarklaar gemaakt voordat men in mei met varen begint. Buiten de vakantieperioden wordt 
hoofdzakelijk in de weekenden gevaren. Het hoogseizoen (juli en augustus) valt samen met de 
zomervakanties in Nederland en Duitsland. Vanaf september worden de boten gereed gemaakt voor 
de winter en naar de winterstalling gebracht

32
. Slechts een zeer beperkt aantal watersporters vaart  

’s winters door. Dit betreft een aantal (wedstrijd)zeilers en enkele toervaarders met goed geoutilleerde 
motorboten.  
 
 7.3 Vaarpatronen en voorkeur vaarrichting 
 
Het varen vindt in principe overal plaats waar de waterdiepte dit toelaat. In de praktijk concentreert de 
grote watersport zich echter op een aantal (niet betonde) vaarroutes tussen havens onderling en 
tussen havens en sluizen. Uit onderzoek Vaargedrag IJsselmeer & Waddenzee

33
 is een beeld 

verkregen van de vaarpatronen van zeil- en motorboten in het IJsselmeergebied en voorkeur 
vaarrichtingen. Toervaarders varen het liefst ‘bezeilde’ koersen, dat wil zeggen dat men graag de 
kortste route kiest om van A naar B te varen. Onderstaande kaart geeft een beeld van de huidige 
vaarpatronen, voorkeur vaarrichting en vaarintensiteit in het IJsselmeergebied.  
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De dunne blauwe lijntjes zijn de minst intensief bevaren routes. De kleuren oranje, rood en paars 
geven de vaarroutes in oplopende intensiteit weer. Paarse routes komen in de huidige situatie niet 
voor op het Markermeer en IJmeer, in tegenstelling tot het IJsselmeer. De kaart geeft een beeld van 
de vaarintensiteit maar laat niet zien hoeveel boten er in totaal in het gebied varen. Dit hangt af van 
het seizoen, de weersomstandigheden en het tijdstip van de dag. Vanuit Muiden is noord (richting 
open water) de voorkeur vaarrichting, waarbij bestemmingen als Hoorn en Enkhuizen eruit springen. 
Dit sluit aan bij de belangrijkste motieven van watersporters om in het gebied te varen, te weten: 
lekker kunnen zeilen, rust, genieten van de open ruimte en de sfeer in de havens. Door aanleg van de 
jachthaven zal de vaarintensiteit in deze vaarrichting toenemen. De doelgroep waarvoor de 
jachthaven in Muiden wordt aangelegd bestaat uit watersporters met relatief grote en diepstekende 
zeiljachten. De Randmeren zijn voor deze boten onbereikbaar vanwege de beperkte doorvaarthoogte 
van de Hollandse brug.  
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De vaarroute naar Amsterdam zal door de doelgroep van de nieuwe jachthaven vooral worden 
gebruikt om via de Noordzee naar verder weg gelegen bestemmingen te vertrekken, waar een deel 
van de vaardagen wordt doorgebracht. 
 
In opdracht van de Werkgroep Havenbelangen Muiden (WHM) is in 2006 onderzoek gedaan naar de 
vaarbewegingen van schepen die de haven van Muiden uitvaren. Hiertoe is een enquête gehouden 
onder de ligplaatshouders van de Stichting Jachthaven Muiden, de Koninklijke Nederlandse Zeil- en 
Roeivereniging en de Schippersvereniging Muiden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 89% 
van de uitvarende boten dicht langs Pampus in noord en noordoostelijke richting (via de vaargeul) het 
IJmeer/Markermeer opvaren. Volgens dezelfde vaarpatronen varen zij in tegengestelde richting op 
een ander tijdstip terug naar de haven.  
 

Resultaten WHM-enquete vaarbewegingen vanuit Muiden  

Route 1 Vaarrichting naar Amsterdam   4  % 

Route 2 Noordwestelijke vaarrichting  14  % 

Route 3 Noordelijke vaarrichting west van Pampus 21  % 

Route 4 Noordelijke vaarrichting oost van Pampus 36  % 

Route 5 Noordoostelijke vaarrichting 17  % 

Route 6 Vaarroute langs Drost, Warenaar en Hooft   7  % 

 

 De grote watersport vanuit Muiden vaart overwegend volgens vaste vaarpatronen in 
noordelijke richting. Dit geldt ook voor de doelgroep van de nieuwe jachthaven die ook tot 
de grote watersport kan worden gerekend. De westelijke kustzone van Muiden wordt door 
de grote watersport nauwelijks gebruikt (zoals aangegeven onder 6.2). 

 
7.4 Onderzoek naar het uitvaren van boten en toekomstige vaarbewegingen 
 
In 2001 is door Waterrecreatie Advies in opdracht van het RIZA onderzoek gedaan naar het uitvaren 
van boten uit jachthavens in het IJsselmeergebied

34
. Tijdens de zomer van 2001 zijn op 7 jachthavens 

tellingen verricht om inzicht te krijgen in de scheepsbewegingen naar- en vanuit havens. 4 tellingen 
vonden plaats in het hoogseizoen (21 juli, 31 juli, 11 augustus en 23 augustus) en 1 telling in het 
naseizoen (22 september). Daarnaast zijn op 3 havens (Enkhuizen, Monnickendam en Ketelhaven) op 
dinsdag 25 en woensdag 26 september nog extra tellingen verricht. In Enkhuizen 
(Compagnieshaven), Ketelhaven (Stichting Jachthaven Ketelhaven) en Stavoren (Marina Stavoren) is 
tevens gekeken vanuit welke richting de schepen kwamen en in welke richting men voer na vertrek uit 
de haven. In Zeewolde, Hindeloopen en Medemblik zijn alle scheepsbewegingen naar en vanuit de 
stad geteld. Geconcludeerd is dat de uitvaarpercentages ten opzichte van de totale capaciteit aan lig- 
en passantenplaatsen variëren. De hoogste percentages werden gemeten in Stavoren en Enkhuizen, 
bekende doorgaande routes tussen het IJsselmeer, Markermeer en de Friese Meren. In het 
hoogseizoen werden hier percentages geteld van boven de 25%. Ook hoog scoorde Hindeloopen, 
een bekende historische stad met een hoog voorzieningenniveau voor watersporters (bijna 24%). 
In Medemblik, eveneens een historische stad, blijft het aantal uitgevaren schepen net onder 15%. 
Ketelhaven, een bekend “doorgangsstation” naar het IJsselmeer zit net boven de 15%. De overige 
jachthavens (Jachthaven Wolderwijd in Zeewolde (7,5%), Jachthaven Hemmeland in Monnickendam 
(6,3%) en het Regatta Center in Medemblik (8.1%) hebben in het hoogseizoen uitvaarpercentages 
van 5 - 10%. Aangenomen mag worden dat deze laatste uitvaarpercentages voor de meeste havens 
in het IJsselmeer- en Randmerengebied gelden. In de weekenden in het voor- en naseizoen (mei,  
juni, september) halveert het aantal uitvarende boten ten opzichte van het hoogseizoen. Op 
doordeweekse dagen in het voor- en naseizoen daalt dit percentage naar 5% van het hoogseizoen. 
Genoemde uitvaarpercentages zijn gemeten bij voor de watersport gunstige weersomstandigheden.  
 
Door DHV/RIZA is voor Muiden uitgegaan van een uitvaarpercentage van 20% in het hoogseizoen dat 
door uitbreiding zou oplopen naar 25%. In het laagseizoen is DHV/RIZA uitgegaan van 10% met een 
toekomstige stijging van 3%. Op grond van het eerder genoemd onderzoek ‘Vaargedrag 
IJssemeergebied’ (2001) mag worden aangenomen dat het uitvaarpercentage in Muiden 10 - 15% 
bedraagt. Muiden is niet te vergelijken met Enkhuizen en Stavoren die op de belangrijkste doorgaande 
vaarroutes in het IJsselmeergebied liggen. De situatie is vergelijkbaar met Medemblik (historische 
kern en buitenhaven) en Ketelhaven (doorgangsstation naar IJsselmeergebied). De historische kern 
van Muiden heeft door de ligging aan de Vecht een vergelijkbare functie als Ketelhaven voor boten die 
vanuit de binnenwateren op weg zijn naar het IJsselmeergebied en visa versa. Zowel bij Medemblik 
als Ketelhaven is een uitvaarpercentage van 15% gemeten.  
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Prognose ontwikkeling watersport 

Markermeergebied tot 2030
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 De uitvaarpercentages die door RIZA/DHV zijn gehanteerd in de huidige en toekomstige 
situatie, zijn veel te hoog. Realistisch is om uit te gaan van een uitvaarpercentage van 15% 
in het hoogseizoen bij de berekening van de toekomstige vaarbewegingen als gevolg van 
de aanleg van de nieuwe jachthaven in Muiden. 

 
 

 Als gevolg van aanleg van de jachthaven bij Muiden kan op grond van gemeten kennis over 
uitvaarpercentages een aanzienlijk minder grote extra recreatiedruk door vaarbewegingen 
op het IJmeer en Markermeer worden verwacht dan is berekend door DHV/RIZA op grond 
van de modelmatige benadering en risicoberekening.  

 
7.5 Toekomst Markermeer – IJmeer 
 
In de regio Markermeer en IJmeer zijn op dit moment in totaal 7.965 ligplaatsen beschikbaar

35
. De 

bezettingsgraad bedraagt 94,9%. In het gebied varen vooral zeilboten (74%)
36

. De gemiddelde lengte 
van de boten in het gebied is 9,8 meter. Door het uitbreidingsplan van Muiden komen er in het 
Markermeer en IJmeer 600 ligplaatsen bij voor grote jachten. Dit is een stijging van 7,5% ten opzichte 
van het totale aantal ligplaatsen op dit moment. In de regio Markermeer/IJmeer zal (tot 2030) het 
aantal ligplaatsen naar verwachting toenemen met 3000. Reden voor de sterkere groei in deze regio 
is de behoefte van de nieuwe inwoners in Amsterdam (IJburg), Muiden, Almere en Lelystad.  
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Op verzoek van de provincie Flevoland is in het kader van de Agenda voor de Toekomst Markermeer 
– IJmeer (TMIJ) de toekomst van de watersport in het gebied Markermeer/IJmeer recent 
geanalyseerd

37
. Op dit moment zijn tot 2030 in de regio Markermeer/IJmeer plannen bekend voor 

circa 7.000 ligplaatsen. Deze plannen, “rijp en groen”, overstijgen de verwachte marktvraag. Om 
overcapaciteit te voorkomen ligt het voor de hand dat niet alle plannen worden uitgevoerd. Een deel 
zal in de praktijk niet doorgaan of worden uitgesteld tot na 2030.  
 
Onderzocht zijn de gevolgen voor de vaarintensiteit, als alle 7.000 extra ligplaatsen in het gebied 
zouden worden aangelegd

38
. Dit zou bijna een verdubbeling van de huidige ligplaatscapaciteit in het 

Markermeergebied betekenen (zie bovenstaande grafiek). Uit de grafieken op pagina 11 blijkt dat 
verwacht mag worden dat het aantal vaarbewegingen redelijk stabiel blijft bij uitbreiding van 
ligplaatscapaciteit omdat het gebruik daalt. Toch is op verzoek van de provincie gerekend met een 
verdubbeling van het aantal vaarbewegingen. Hieruit blijkt dat de vaarintensiteit in die situatie op het 
Markermeer – IJmeer vergelijkbaar zou worden met de huidige vaarintensiteit op het IJsselmeer.   
 

 Als door uitbreiding van de ligplaatscapaciteit de vaarintensiteit op het Markermeer-IJmeer 
in de toekomst zou verdubbelen wordt deze vergelijkbaar met de huidige vaarintensiteit op 
het IJsselmeer. Op de onderstaande kaart is de vaarintensiteit weergegeven in het 
Markermeer-IJmeer bij verdubbeling van het aantal vaarbewegingen vergeleken met de 
huidige capaciteit in het IJsselmeer.  
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7.6 Recreatieontwikkeling IJburg 
 
Recreatievoorzieningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de woon- en 
werkomgeving op IJburg. Gezien de ligging in het IJmeer kan het scheppen van voorwaarden voor 
waterrecreatie als een ‘must’ worden beschouwd. Daarbij is van belang dat onderkend wordt dat 
onder de noemer ‘waterrecreatie’ verschillende activiteiten vallen op en langs het water. Dit 
onderscheid is belangrijk omdat niet alle vormen van waterrecreatie op dezelfde plaats en tijd 
plaatsvinden. De waterrecreatie kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Grote 
watersport (kajuitzeilboten en motorboten), kleine watersport (open zeil- en motorboten, snelle 
watersport, roeiboten en kano’s), oeverrecreatie (stranden, surfen en kitesurfen) en sportvissen 
(bootvissen, oevervissen en wadend vissen). 
 
Het IJmeer en Markermeer zijn als groot open water ongeschikt voor de kleine watersport. Voor de 
grote watersport is het watergebied van internationale betekenis. Voor deze categorie zijn voldoende 
jachthavens en vaardoelen van groot belang. Hierop speelt de havenontwikkeling bij Muiden in.  
Op IJburg is sprake van een andere situatie. Voor een evenwichtige recreatieontwikkeling op IJburg 
zijn niet alleen voorzieningen nodig voor de grote watersport, maar ook voor andere vormen van 
waterrecreatie, zoals de kleine watersport en oeverrecreatie.  
 

 Bij het bepalen van mogelijke effecten voor watervogels in het kader van Natura 2000 moet 
onderscheid gemaakt worden naar recreatievorm, tijd en plaats. In het geval van het rapport 
van Alterra/RIZA (Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede 
fase voor watervogels in de SBZ IJmeer, 2006) is dat onvoldoende gebeurd.  

   
7.6.1 Oeverrecreatie en sportvissen 
 
Door Alterra/RIZA is aangegeven in het rapport over IJburg Tweede fase dat van de stranden en het 
water gebruik gemaakt zal worden door zwemmers, surfplanken, kitesurfers en mogelijk jetski’s en 
kano’s en dat dit gebruik zo intensief zal zijn dat rustende watervogels langs de westelijke kust van de 
Diemer Vijfhoek en het werkeiland significant worden verstoord en potentiële rustplaatsen bij IJburg 
niet zullen worden gebruikt. Hoewel de belangrijkste vogelconcentraties zich hier in het winterhalfjaar 
bevinden, verwacht Alterra dat in het najaar en vanaf maart vanaf het strand surf- en kanoactiviteiten 
plaats zullen vinden die verstoring opleveren voor watervogels voor de kust van Muiden en in de Baai 
van Ballast. Alterra

39
 geeft aan dat surfers, kitesurfers en jetski’s tot 1,5 kilometer vanaf het strand 

recreëren en verwijst daarbij als bron naar de Stichting Waterrecreatie Advies. Sinds december 2004 
is kitesurfen in Nederland verboden via het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) tenzij ontheffing is 
verleend. Rond IJburg is geen kitesurfzone ingesteld.  
 
Sportvissers kunnen op verschillende manieren gebruik maken van het water. Karpervissers en 
vliegvissers vissen hoofdzakelijk vanaf de oever. Voor wadend vissen is ondiep water nodig. Voor 
deze categorie zijn met name de Randmeren in trek. De Baai van Ballast en de kustzone van Muiden 
kan volgens Alterra worden bereikt met visboten. Volgens Sportvisserij Nederland vissen sportvissers 
met boten vooral op de taluds van vaargeulen en zandwinputten. Door slechte vangstresultaten in het 
IJmeer wordt echter hoofdzakelijk met boten in het Gooimeer en het Noordzeekanaal gevist

40
.  

 
Het IJmeer is in zijn huidige vorm niet geschikt voor kanovaarders, met uitzondering van zeekano’s. 
Kanovaarders varen bij voorkeur op ondiep en beschut water. Door de aanleg van IJburg ontstaat 
beschut en ondiep kanowater. Kanoën is echter een sterk seizoensgebonden activiteit.  
 

 Waterrecreatie Advies BV noch de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren is 
betrokken geweest bij het onderzoek van Alterra. Windsurfen en kitesurfen zijn 
locatiegebonden en vinden grotendeels vanaf de stranden plaats. Slechts een beperkt 
aantal surfers en kitesurfers maakt gebruik van het water als de temperatuur daalt. De 
buitentemperatuur speelt in voor- en naseizoen een belangrijke rol. Hun ‘range’ is daardoor 
beperkt. Surfers, kitesurfers en jetski’s varen daarom niet vanaf IJburg buiten het 
hoogseizoen (“in het najaar en vanaf maart”) naar de Baai van Ballast en de ondiepe zones  
voor de kust van Muiden. De afstanden zijn te groot en de temperatuur is in die perioden te 
laag. Om dezelfde reden is de veronderstelling ook niet juist dat kano’s buiten het 
hoogseizoen vanuit IJburg veelvuldig en actief lange tochten zullen ondernemen richting de 
kustzone van Muiden en de Baai van Ballast. Genoemd watergebied is bovendien geen 
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aantrekkelijke visstek voor sportvissers met boten die bij voorkeur op taluds van vaargeulen 
en zandwinputten vissen. Op grond van deze kennis kunnen vraagtekens gezet worden bij 
de conclusie van Alterra dat de kleine watersport in de westelijke kustzone van Muiden en in 
de Baai van Ballast een significant negatief effect zal hebben op rustende watervogels. 
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8. Effecten op watervogels 
 
8.1  Inleiding 
 
Kwalificerende soorten zijn aanwijzingssoorten waarvoor het gebied voldoet aan de selectiecriteria 
zoals die zijn gehanteerd bij de aanwijzing van de Speciale Beschermingszone IJmeer in 2000. In het 
IJmeer gaat het om de Kuifeend, Tafeleend (wegens het voorkomen van drempeloverschrijdende 
aantallen) en het Nonnetje (IJmeer is één van de vijf belangrijkste pleisterplaatsen in Nederland)

41
. 

Daarnaast worden de volgende begrenzingssoorten onderscheiden: de Aalscholver, Brandgans, 
Brilduiker, Fuut, Grauwe gans, Krakeend, Lepelaar, Meerkoet, Smient, Toppereend en Zwarte Stern. 
De biotopen van deze soorten hebben mede de begrenzing van het Natura 2000 gebied bepaald. 
Kwalificerende en begrenzingssoorten genieten dezelfde bescherming. In de passende beoordeling 
die door DHV/RIZA is opgesteld is geoordeeld dat significante effecten te verwachten zijn voor de 
Tafeleend, Kuifeend, Fuut en Zwarte Stern als gevolg van extra vaarbewegingen door aanleg van de 
extra ligplaatscapaciteit in Muiden (plus 400 ligplaatsen). Door cumulatie als gevolg van de aanleg van 
extra ligplaatsen op IJburg en het Zeeburgereiland kunnen negatieve effecten significant worden voor 
de Aalscholver, Krakeend en Meerkoet. Bij onze analyse beperken wij ons tot bovenstaande soorten.  
De aanleg van een nieuwe haven in Muiden kan ten koste gaan van het leefgebied van habitattypen 
en soorten. Volgens DHV leidt het ruimtebeslag van een nieuwe haven in Muiden tot significant 
negatieve effecten voor de Tafeleend en de Meerkoet. Hierop wordt in hoofdstuk 9 nader ingegaan.  
 
8.2  Analyse gevolgen extra vaarbewegingen 
 
Sinds 1994 worden als onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands 
(MWTL) door het RIZA integrale watervogeltellingen uitgevoerd in het IJsselmeergebied. In jaarlijkse 
tussenrapportages

42
 wordt ook aandacht besteed aan de aantalsontwikkeling en verspreiding van 19 

watervogelsoorten op grond van maandelijkse vliegtuigtellingen. De rapportages laten de ruimtelijke 
spreiding zien per telseizoen (juni – juli) van onder andere de Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Zwarte 
Stern, Meerkoet en Aalscholver. De ruimtelijke spreiding van de Krakeend wordt niet op deze manier 
door het RIZA in kaart gebracht. Voor een indicatie van het aantalsverloop hebben wij gebruik 
gemaakt van gegevens uit de seizoensverslagen 2001/2002, 2004/2005 en 2005/2006 (een 
willekeurige selectie uit telperioden gedurende 5 jaar na de aanwijzing van het IJmeer en Markermeer 
als Natura 2000 gebied). Deze gegevens zijn ter informatie overgenomen. Om een beeld te geven van 
de ruimtelijke verspreiding zijn ter informatie (alleen) de kaarten uit het seizoensverslag van 
2005/2006 overgenomen. Voor verspreidingskaarten uit de andere jaren verwijzen wij kortheidshalve 
naar de desbetreffende rapporten.  
 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde seizoensmaxima en de absolute maxima van aantallen 
vogels aangegeven in de periode 1999 – 2004 in hoog- en laagseizoen zoals opgenomen in het RIZA 
rapport ‘Ecologische effecten van uitbreiding van de recreatievaart regio Muiden op watervogels’. 

 



 - 20 - 

Volgens EcoGroen Advies geeft de tabel een nauwkeurige afspiegeling van de huidige vogelstand en 
daarmee een betrouwbare indicatie van de werkelijk optredende effecten. Een selectie uit deze 
telperioden (hoewel niet volledig) laat een voldoende indicatief beeld zien van het voorkomen van 
aantallen watervogels.  
 
Onderstaand worden de belangrijkste kenmerken van de Tafeleend, Kuifeend, Fuut, Zwarte Stern, 
Aalscholver, Krakeend en Meerkoet in het IJmeer en Markermeer weergegeven.  
 
Profiel van de Tafeleend

43
 

 

Tafeleend Kleine duikeend 

Voedselbron Kranswiervegetaties en driehoeksmosselen 

Foerageren ’s Nachts op open water tot op enkele meters 
diepte 

Rusten Overdag op rustig water, bij voorkeur in luwte 
nabij strekdammen of dijken 

Ruien Juni, juli langs de oevers 

Zwaartepunt verspreiding/piek September tot maart met piek in oktober vanwege 
overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa 

Overlap met vaarseizoen  September 

Verstoringsafstand
44

  120-240 meter 

Instandhoudingsdoelstelling en functie Natura 
2000 gebied 

Behoud van leefgebied en populatie 
Functie: foerageergebied voor overwinteraar 
 

Landelijke staat van instandhouding: 
Toekomstperspectief: 

Zeer ongunstig. 
Matig ongunstig. Vanwege voortgaande 
verslibbing van Markermeer&IJmeer zal 
voedselbron (driehoeksmosselen) verder 
afnemen. 

Gevoeligheid voor verstoring
45

: 
 

Menselijke activiteit (pleziervaart): gevoelig 
Licht: niet gevoelig 
Geluid: niet gevoelig 
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Aantalsverloop Tafeleend in de telperiode 2001/2002, 2003/2004 en 2005/2006

46
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De ruimtelijke verspreiding van de Tafeleend in IJsselmeer en Markermeer in telseizoen 2005/2006
47

: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maximum aantal vogels per telseizoen in het IJsselmeergebied

48
: 

 
Volgens het ministerie van LNV namen landelijk de aantallen overwinterende Tafeleenden rond 1970 
– 1975 toe. Daarna (1981-2003) is de Nederlandse populatie van de tafeleend matig afgenomen. 
Regionaal gezien hebben zich grote verschuivingen in de populatie voorgedaan. Tafeleenden zijn 
vanuit het IJsselmeer en Markermeer & IJmeer, waar de driehoeksmossel sterk afnam, verdwenen 
naar de Randmeren omdat daar de mosselen en waterplanten zijn toegenomen

49
.  

 2001/2002 2004/2005 2005/2006 

    

Tafeleenden 5.018 8.031 12.971 

Max. geteld in oktober oktober oktober 
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 DHV/RIZA hebben geconcludeerd dat de extra vaarbewegingen vooral in de ruiperiode (juli 
– oktober) een significant negatief effect hebben voor de Tafeleend. Berekend is dat de 
omvang van het verstoorde wateroppervlak zo groot wordt dat afbreuk wordt gedaan aan de 
kenmerken van het IJmeer als rustgebied voor ruiende Tafeleenden. Meegewogen is dat de 
huidige staat van instandhouding in het IJmeer ongunstig is en landelijk gezien zeer 
ongunstig vanwege de afnemende populatie. Tegen deze achtergrond is het effect voor de 
tafeleend als significant beoordeeld. Uit de gegevens van DHV/RIZA is door EcoGroen 
Advies afgeleid dat de extra vaarbewegingen zullen leiden tot permanente verstoring van 
maximaal 11 - 21 exemplaren ruiende tafeleenden in de maanden juli – oktober. 

 

 Zoals uit hoofdstuk 7 blijkt, zijn de vaarbewegingen in het IJsselmeergebied sinds 1996 
stabiel. Uit de telgegevens van het RIZA blijkt dat het maximum aantal getelde tafeleenden 
in het IJsselmeergebied in de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld is. Het ministerie van 
LNV geeft aan dat er sprake is van een “matige afname” van de populatie. Uit deze 
tegenstrijdige gegevens kan worden afgeleid dat er geen directe relatie is tussen 
vaarbewegingen en het aantal tafeleenden in het gebied. Andere oorzaken zoals 
veranderingen in voedselbeschikbaarheid, zijn hier (ook volgens het RIZA) waarschijnlijk 
debet aan. 

 

 Uit het Profiel van de Tafeleend en het Aantalsverloop blijkt dat de Tafeleend zich in 
hoofdzaak in het najaar en de winter met een piek in oktober in het gebied bevindt. Uit de 
verspreidingskaarten blijkt dat in de zomer slechts kleine aantallen ruiende tafeleenden 
langs de oevers in de zuidelijke Gouwzee, op het Markermeer langs de Houtribdijk en op 
het IJmeer bij de Hollandse Brug voorkomen. ’s Nachts als de watersport nagenoeg geen 
vaarbewegingen veroorzaakt, foerageren zij. Naar verwachting varen de jachten uit de 
nieuwe jachthaven van Muiden in de toekomst volgens de gebruikelijke vaarpatronen. Het is 
onwaarschijnlijk dat deze vaarbewegingen tot (extra) verstoord wateroppervlak in de rui- of 
rustgebieden van de Tafeleend leiden en negatieve gevolgen veroorzaken voor de 
instandhoudingsdoelstellingen. Bij de conclusie van DHV/RIZA en EcoGroen Advies dat 
significant negatieve effecten voor ruiende tafeleenden te verwachten zijn, kunnen daarom 
vraagtekens worden gezet. 

 

 De rekenkundige conclusie van EcoGroen Advies dat maximaal 11 - 21 exemplaren ruiende 
tafeleenden in de maanden juli – oktober permanent zullen verdwijnen als gevolg van de 
toekomstige vaarbewegingen vanuit Muiden, heeft geen relatie met de realiteit van de 
verspreiding van de Tafeleend. Dit komt omdat deze uitkomst is afgeleid van de methodiek 
en conclusies van DHV/RIZA.  

 
 
 
Profiel van de Kuifeend

50
 

 

Kuifeend Kleine duikeend 

Voedselbron Driehoeksmosselen  

Foerageren ’s Nachts op driehoeksmosselen 

Rusten Rustig en luw water 

Ruien Juli-september langs oevers in grote groepen 

Zwaartepunt verspreiding/Piek Najaar en wintermaanden vanwege 
overwinteraars  

Overlap met vaarseizoen Juli tot en met oktober  

Verstoringsafstand
51

 120-240 meter 

Instandhoudingsdoelstelling en functie Natura 
2000 gebied 

Behoud van leefgebied en populatie. 
Functie: Foerageergebied 

Landelijke staat van instandhouding: 
Toekomstperspectief: 

Matig ongunstig.  
Matig ongunstig. Vanwege voortgaande 
verslibbing van Markermeer & IJmeer zal 
voedselbron driehoeksmosselen verder afnemen. 

Gevoeligheid voor verstoring
52

:  Menselijke activiteit (pleziervaart): Gevoelig 
Licht: niet gevoelig 
Geluid: niet gevoelig 
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Aantalsverloop kuifeend in de telperiode 2001/2002, 2003/2004 en 2005/2006

53
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Ruimtelijke spreiding van de Kuifeend in het IJsselmeer en Markermeer in de telperiode 2005/2006
54

 
 

 
  
Maximum aantal vogels per telseizoen in het IJsselmeergebied

55
: 

 2001/2002 2004/2005 2005/2006 

    

Kuifeend 56.404 57.861 50.919 

Max. geteld in: oktober september januari 

 
Volgens het ministerie van LNV hebben de aantalsontwikkelingen veel te maken met de 
beschikbaarheid van driehoeksmosselen. De Kuifeend lijkt landelijk, na jaren met fluctuaties, in aantal 
stabiel te blijven. In het Markermeer namen echter driehoeksmosselen en daarmee de kuifeenden, in 
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de periode 1990 – 2000 sterk af door verslibbing. De achteruitgang in winter en voorjaar werd echter 
deels gecompenseerd door een toename in de zomer en herfst, wanneer de soort andere prooien 
vangt. Als de achteruitgang van driehoeksmosselen doorzet in Markermeer/IJmeer zullen ook de 
kuifeenden daar verder afnemen

56
.  

 
DHV/RIZA hebben geconcludeerd dat de extra vaarbewegingen vooral in de ruiperiode een significant 
negatief effect hebben voor de Kuifeend. Berekend is dat de omvang van het verstoorde 
wateroppervlak zo groot wordt dat afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken van het IJmeer als 
rustgebied voor ruiende vogels. Voor deze soort geldt dat de staat van instandhouding ongunstig is in 
het IJmeer. Landelijk is de staat van instandhouding matig ongunstig. Op grond hiervan zijn effecten 
als gevolg van de extra vaarbewegingen als significant negatief beoordeeld. EcoGroen Advies heeft 
uit de gegevens van DHV/RIZA afgeleid dat 1233 – 1919 ruiende kuifeenden permanent uit het gebied 
zullen verdwijnen.  
 

 Volgens het ministerie van LNV nemen door verslibbing in het Markermeer en IJmeer de 
hoeveelheid driehoeksmosselen af als belangrijke voedselbron van de Kuifeend. Hierdoor zijn 
de aantallen Kuifeend in de winter afgenomen. In de zomer (ruiperiode) zijn zij daarentegen 
sterk in aantal gestegen. Het is dus onwaarschijnlijk dat deze fluctuaties in aantal een relatie 
hebben met de recreatievaart.  

 

 Uit het Profiel van de Kuifeend en het Aantalsverloop blijkt dat de Kuifeend zich vooral in het 
najaar en winter in het gebied bevindt. Uit de verspreidingskaarten blijkt dat tijdens het 
vaarseizoen (in de zomer) grote concentraties ruiende kuifeenden langs de Houtribdijk 
verblijven en kleine aantallen langs de oevers van de Oostvaardersdijk en de kustzone van 
Muiden. ’s Nachts als de watersport nagenoeg geen vaarbewegingen veroorzaakt, foerageren 
zij. Naar verwachting varen jachten uit de nieuwe jachthaven van Muiden in de toekomst 
volgens de gebruikelijke vaarpatronen. Het is onwaarschijnlijk dat deze vaarbewegingen tot 
extra verstoord wateroppervlak in rui- of rustgebieden van de Kuifeend leiden en daardoor 
negatieve gevolgen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen. Bij de conclusie van 
DHV/RIZA en EcoGroen Advies dat significant negatieve effecten voor ruiende kuifeenden te 
verwachten zijn, kunnen daarom vraagtekens worden gezet. 

 

 De rekenkundige conclusie van EcoGroen Advies dat maximaal 1.233 – 1.919 ruiende 
kuifeenden permanent zullen verdwijnen als gevolg van de toekomstige vaarbewegingen 
vanuit Muiden, heeft geen relatie met de realiteit van de verspreiding van de Kuifeend. Dit 
komt omdat deze uitkomst is afgeleid van de methodiek en conclusies van DHV/RIZA. 

 
 
Profiel van de Fuut

57
 

 

Fuut Middelgrote duikende watervogel 

Voedselbron Viseter  

Foerageren In vroege morgen en namiddag zwemmend en 
duikend op meer open (matig) diep water 

Rusten ’s Nachts, (ruiende vogels ook overdag) dichtbij 
oevers met dekking van riet en biezen 

Ruien Oeverzones  

Zwaartepunt verspreiding/Piek
58

 Jaarrond aanwezig met piek in 
september/oktober en maart 

Overlap met vaarseizoen April tot november  

Verstoringsafstand
59

  40-175 meter  

Instandhoudingsdoelstelling en functie Natura 
2000 gebied 

Behoud van leefgebied en behoud van populatie. 
Functie foerageergebied 

Landelijke staat van instandhouding: 
Toekomstperspectief:   

Matig ongunstig 
Gunstig als door verbetering van de 
waterkwaliteit het aanbod kleine vis blijft 
toenemen. 

Gevoeligheid voor verstoring
60

:  Menselijke activiteit (pleziervaart): niet gevoelig 
Licht: niet gevoelig 
Geluid: niet gevoelig 
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Aantalsverloop Fuut in de telperiode 2001/2002, 2003/2004 en 2005/2006
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Ruimtelijke verspreiding van de Fuut in IJsselmeer en Markermeer in de telperiode 2005/2006
62

 
 

 
 Maximum aantal vogels per telseizoen in het IJsselmeergebied

63
: 

 
Volgens het ministerie van LNV fluctueert de futenpopulatie in Nederland in aantal en wordt de 
landelijke trend in hoge mate gestuurd door de combinatie van ontwikkelingen in het IJsselmeergebied 
en de Grevelingen. Lange tijd was het IJsselmeer het belangrijkste futengebied. Ecologisch herstel in 
de Randmeren zorgde tussen 1980-1990 voor een toename in deze regio. Als gevolg daarvan liepen 
de aantallen in het IJsselmeer sterk terug, vooral tijdens de ruitijd. Oorzaak is waarschijnlijk de slechte  

 2001/2002 2004/2005 2005/2006 

    

Fuut 4.056 3.063 4.331 

Max. geteld in:  augustus augustus september 
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voedselsituatie door afname van de spiering en verstoring van ruiende populaties. Gezien het 
beperkte aandeel van het IJsselmeer in de totale aantallen en de verschuiving naar andere wateren 
hoeft landelijk geen verdere afname van de futenpopulatie te worden verwacht

64
.  

 
DHV/RIZA hebben geconcludeerd dat de extra vaarbewegingen een significant negatief effect hebben 
op foeragerende futen op open water. Op grond van hun berekeningen wordt het oppervlak vestoord 
water in het hoogseizoen voor de fuut maximaal 25% terwijl de kritische grens bij 15% zou liggen. Dit 
betekent volgens hen dat 3-10% van de populatie futen wordt verstoord. Daarnaast is meegewogen 
dat de Fuut in het IJmeer, Markermeer en IJsselmeer zou afnemen, terwijl de soort in Nederland en 
over de hele flyway toeneemt. Volgens DHV/RIZA komt de landelijke staat van instandhouding 
‘verbeteren omvang en kwaliteit leefgebied’ als gevolg van de extra vaarbewegingen verder buiten 
bereik. EcoGroen Advies heeft uit de gegevens van DHV/RIZA afgeleid dat dit betekent dat als gevolg 
van extra vaarbewegingen 2 – 5 Futen permanent uit het gebied zullen verdwijnen in de maanden juli 
en augustus. Zij geven overigens aan te twijfelen aan de significantie voor deze soort.  

 

 Volgens het ministerie van LNV heeft de afname van het aantal futen in het IJsselmeer te 
maken met de slechte voedselsituatie en het ecologisch herstel van de Randmeren, waardoor 
ruiende futen vooral naar die regio zijn vertrokken. Het IJsselmeer heeft hierdoor zijn functie 
als belangrijkste futengebied verloren. In 2005/2006 zijn door het RIZA een toenemend aantal 
futen geteld in het IJsselmeergebied. Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven is het aantal 
vaarbewegingen sinds 1995 stabiel. Het is dus onwaarschijnlijk dat deze fluctuaties in aantal 
een relatie hebben met de recreatievaart.  

 

 Uit het Profiel blijkt dat de Fuut jaarrond aanwezig is met piek in september/oktober en maart. 
Uit het Aantalsverloop blijkt dat het zwaartepunt van de verspreiding in het IJsselmeergebied 
ligt in de maanden augustus en september. Voor het IJmeer en Markermeer ligt dat in het 
najaar en de winter. De verspreidingskaarten laten zien dat de Fuut tijdens het vaarseizoen (in 
de zomer) vooral in grote concentraties langs de Houtribdijk en Noord-Hollandse 
IJsselmeerkust verblijft en in kleine aantallen in de kustzone van Muiden. In de vroege morgen 
en namiddag foerageren zij zwemmend en duikend op meer open en (matig) diep water op 
kleine vis. Dit gedrag zou door vaarbewegingen kunnen worden beïnvloed. Het zwaartepunt 
van de vaarbewegingen ligt echter tussen 12.00 en 15.00 uur

65
. Bovendien is de soort 

volgens Alterra/RIZA niet gevoelig voor verstoring door scheepvaart
66

. Naar verwachting 
varen jachten uit de nieuwe jachthaven van Muiden volgens de gebruikelijke vaarpatronen in 
open water. Het is onwaarschijnlijk dat deze vaarbewegingen tot extra verstoord 
wateroppervlak voor foeragerende futen leiden en daardoor negatieve gevolgen hebben voor 
de instandhoudingsdoelstellingen. Bij de conclusie van DHV/RIZA dat significant negatieve 
effecten voor de foeragerende Fuut te verwachten zijn, kunnen daarom vraagtekens worden 
gezet. De twijfel van EcoGroen Advies aan de conclusie van DHV/RIZA is gegrond. 

 

 De rekenkundige conclusie van EcoGroen Advies dat maximaal 2 – 5 foeragerende futen in 
juli en augustus permanent zullen verdwijnen als gevolg van de toekomstige vaarbewegingen 
vanuit Muiden heeft geen relatie met de realiteit van de verspreiding van de Fuut. Dit komt 
omdat deze uitkomst is afgeleid van de methodiek en conclusies van DHV/RIZA. 
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Profiel van de Zwarte Stern

67
 

 

Zwarte Stern moerasstern 

Voedselbron Insect- en viseter 

Foerageren Visrijk water 

Rusten Slaapplaats vooral de Kreupel en Kinseldam voor 
ruiende zwarte sterns 

Ruien Nazomer  

Zwaartepunt verspreiding/Piek Soort is doortrekker in het najaar, aanwezig van 
juli – september. Piek augustus 

Overlap met vaarseizoen Juli, augustus, september 

Verstoringsafstand
68

  2 – 100 meter. Slaap-, rust en broedplaatsen zijn 
zeer gevoelig voor verstoring 

Instandhoudingsdoelstelling en functie Natura 
2000 gebied 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied  
Functie: Foerageergebied en slaapplaats 

Landelijke staat van instandhouding: 
Toekomstperspectief:  
 

Zeer ongunstig 
Matig ongunstig omdat voedselaanbod door 
afname van spiering afneemt en deels door 
verslechterd doorzicht van het water in 
Markermeer. De beschikbaarheid van slaap- en 
ruiplaatsen is beperkt. 

Gevoeligheid voor verstoring
69

: Menselijke activiteit (pleziervaart): zeer gevoelig 
Licht: niet gevoelig 
Geluid: niet gevoelig 
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Aantalsverloop Zwarte Stern in de telperiode 2001/2002, 2003/2004 en 2005/2006

70
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Ruimtelijke verspreiding van de Zwarte Stern in het Markermeer en IJsselmeergebied in de telperiode 
2005/2006

71
 

 
 
Maximum aantal vogels per telseizoen in het IJsselmeergebied

72
: 

 2001/2002 2004/2005 2005/2006 

    

Zwarte Stern 2.050 1.210 1.688 

Max. geteld in: augustus augustus juli 
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Volgens het ministerie van LNV laat het voedselaanbod van de Zwarte Stern sinds 1995 te wensen 
over door de afname van spiering en mogelijk deels door verslechterd doorzicht van het water in het 
Markermeer. De aantallen Zwarte Stern nemen vanaf 1981 en 1995 af. Het aantallenverloop vertoont 
vanaf 1990 schommelingen die volgens het ministerie wellicht verband houden met veranderingen in 
voedselbeschikbaarheid en vangbaarheid. De beschikbaarheid van slaap- en ruiplaatsen is beperkt 
als gevolg van verstoring van veel potentieel goede locaties. In 2006 zijn in het IJsselmeer voor het 
eerst weer grote aantallen Zwart Sterns geteld op het nieuwe eiland De Kreupel.

73
.  

 
Volgens DHV/RIZA en EcoGroen Advies zoekt de Zwarte Stern in de periode juli – september voedsel 
op het open water in het IJmeer. Omdat de soort gevoelig is voor verstoring kan deze door extra 
vaarbewegingen worden beïnvloed. Op basis van de berekeningen van het RIZA neemt de 
oppervlakte verstoord water door de extra vaarbewegingen in het hoogseizoen toe naar 6%. De 
drempelwaarde waarbij de Zwarte Stern permanent wordt verstoord ligt bij 40%.  
Het zwaartepunt van de verspreiding voor foeragerende zwarte sterns ligt in het Marker- en 
IJsselmeer en niet in het IJmeer. Volgens DHV/RIZA en EcoGroen Advies is het effect van extra 
vaarbewegingen toch als significant beoordeeld omdat het (landelijke) instandhoudingsdoel voor de 
Zwarte Stern (verbetering omvang en kwaliteit leefgebied) verder buiten bereik zal komen te liggen. 
EcoGroen Advies leidt vervolgens uit de gegevens van DHV/RIZA af dat de extra vaarbewegingen 
leiden tot het permanent verdwijnen van maximaal 1 - 4 exemplaren Zwarte Stern uit het gebied in de 
maanden juli en augustus. Zij geven overigens aan te twijfelen aan de significantie voor deze soort. 
 

 Volgens het ministerie van LNV nemen door verslibbing in het IJmeer en het Markermeer de 
voedselbeschikbaarheid en vangbaarheid van vis voor de Zwarte Stern af en is het aantal 
slaapplaatsen beperkt. Uit het Aantalsverloop en de Verspreidingskaarten blijkt dat de Zwarte 
Stern vooral in het IJsselmeer voorkomt in de maanden juli tot september. Het zwaartepunt 
van de verspreiding ligt daar en niet ‘mede in het Markermeer’ zoals DHV/RIZA aangeeft.  
Zoals aangegeven onder hoofdstuk 7 zijn vaarbewegingen sinds jaren stabiel in het 
IJsselmeergebied. Het aantal zwarte sterns is in het IJsselmeer sterk gestegen na de aanleg 
van het eiland de Kreupel. De aantallen worden dus beïnvloed door de aanwezigheid van 
voedsel en geschikte slaapplaatsen en schommelen niet als gevolg van de recreatievaart op 
open water.  

 

 In het Markermeer komt de Zwarte Stern tijdens het vaarseizoen (in de zomer) voor in kleine 
aantallen (1 – 10) aan de zuidkant van de Houtribdijk, aan de Flevolandse kust bij Almere en 
bij Hoorn en niet in het IJmeer. Zij hebben visrijk water nodig om te foerageren. Gelet op het 
voorkomen van de Zwarte Stern in het IJmeer en het Markermeer tijdens het vaarseizoen, is 
het onwaarschijnlijk dat toekomstige vaarbewegingen vanuit Muiden foerageergebied zullen 
verstoren. Bij de conclusie van DHV/RIZA dat het effect voor de foeragerende Zwarte Stern 
significant negatief is omdat de landelijke instandhoudingsdoelstelling verder buiten bereik 
komt, kunnen vraagtekens worden gezet. De twijfel van EcoGroen Advies aan de conclusie 
van DHV/RIZA is gegrond. 

 

 De rekenkundige conclusie van EcoGroen Advies dat maximaal 1 – 4  exemplaren 
foeragerende Zwarte Stern door de toekomstige vaarbewegingen vanuit Muiden permanent 
uit het IJmeer zullen verdwijnen in juli en augustus, heeft geen relatie met de verspreiding van 
de Zwarte Stern. Dit komt omdat deze uitkomst is afgeleid van de methodiek en conclusies 
van DHV/RIZA. 

 
8.2.1 Mitigerende maatregelen vaarbewegingen 
 
De jachthavenuitgang zal zodanig worden geconstrueerd dat in- en uitvarende schepen gebruik 
maken van de monding van de Vecht. Op deze manier blijft de scheepvaart van en naar alle havens 
van Muiden en van of naar de Vecht geconcentreerd plaatsvinden binnen de strekdammen. Hierdoor 
wordt voorkomen dat watervogels in de westelijke kustzone van Muiden onnodig worden verstoord 
door in- en uitvarende boten.  
 
8.2.2  Beoordeling cumulatie van effecten als gevolg van aanleg van ligplaatsen door IJburg 
 
Door Alterra/RIZA, DHV/RIZA en EcoGroen Advies is rekening gehouden met plannen voor de aanleg 
van jachthavencapaciteit op IJburg en Zeeburgereiland. Door het RIZA zijn voor de beoordeling van 
cumulatieve effecten 4 modelruns gemaakt voor verschillende scenario’s. Door DHV/RIZA en 
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EcoGroen Advies is geconcludeerd dat als gevolg van cumulatie niet signifcante effecten voor de 
Aalscholver, Meerkoet en Krakeend mogelijk alsnog significant  kunnen worden. Op grond van 
modelberekeningen zou in dat geval het percentage verstoord wateroppervlak voor deze soorten als 
gevolg van extra vaarbewegingen (ook in het laagseizoen) boven de door het RIZA berekende 
drempelwaarden kunnen komen. Volgens RIZA word het in dat geval steeds moeilijker om de 
kernopgave ‘voldoende rust- en ruigebied’ in het kader van Natura 2000 te realiseren. 
 

 Bij de beoordeling van cumulatieve effecten moeten alleen plannen, projecten of 
voorbereidingshandelingen van projecten worden betrokken die met zekerheid aangelegd 
gerealiseerd worden

74
. Ten aanzien van IJburg is dat op dit moment niet aan de orde. 

Overigens kunnen vraagtekens worden gezet bij de gehanteerde methodiek en de conclusies 
van Alterra/RIZA, DHV/RIZA en EcoGroen Advies ten aanzien van de Aalscholver, Meerkoet 
en Krakeend. Onderstaand wordt hier nader op ingegaan.  

 
Profiel van de Aalscholver

75
 

 

Aalscholver Watervogel, broedt in kolonies in moerasbos met 
uitgestrekte visrijke wateren binnen vliegafstand 

Voedselbron viseter 

Foerageren In groepen tot 60 km van de kolonie in visrijke 
wateren 

Rusten Najaar/winter is gebied van belang als 
slaapplaats. Zandbanken, bomen, strekdammen, 
palen en menselijke constructies. 

Ruien  

Zwaartepunt verspreiding/Piek April – oktober met sterke piek in mei 

Overlap met vaarseizoen April tot en met oktober 

Verstoringsafstand
76

  50-150 meter 

Instandhoudingsdoelstelling en functie Natura 
2000 gebied 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
Functie: foerageergebied en slaapplaats 

Landelijke staat van instandhouding: 
Toekomstperspectief:  

Gunstig 
Gunstig 

Gevoeligheid voor verstoring
77

: (Soort wordt niet genoemd in effectenindicator)  
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Aantalsverloop Aalscholver in de telperiode 2001/2002, 2003/2004 en 2005/2006

78
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Ruimtelijke verspreiding van de Aalscholver in het Markermeer en IJsselmeergebied in de telperiode 
2005/2006

79
 

 

 
 
Maximum aantal vogels per telseizoen in het IJsselmeergebied

80
: 

 2001/2002 2004/2005 2005/2006 

    

Aalscholver 15.002 23.808 26.833 

Max. geteld in: juli september mei 

 
Volgens het ministerie van LNV is het aantal broedparen in ons land sinds 1981 verviervoudigd. De 
landelijke aantalsontwikkeling wordt sterk gestuurd door de aantallen in het IJsselmeer. Rond 1990 
waren de aantallen hoog in verband met een bloeiperiode van de kolonies van de Oostvaarders- en 
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Lepelaarsplassen. Door het troebeler worden van het Markermeer stortten deze kolonies in en 
stagneerden landelijke aantallen. Recent zorgden vestiging van nieuwe kolonies bij Andijk (De Ven en 
De Kreupel) voor een nieuwe toename. Ook op het Markermeer nemen de aantallen inmiddels toe 
door aanleg van nieuwe vogelrustplaatsen langs de Houtribdijk en door Aalscholvers die vanuit Andijk 
in het Markermeer foerageren

81
.  

 
DHV/RIZA hebben berekend dat door aanleg van de jachthaven in Muiden een negatief effect kan 
ontstaan voor de Aalscholver als gevolg van extra vaarbewegingen omdat het verstoorde areaal 
wateroppervlakte vaker boven een drempelwaarde zal komen waarbij de Aalscholver permanent 
wordt verstoord. Door cumulatie als gevolg van realisering van ligplaatscapaciteit op IJburg en op het 
Zeeburgereiland kunnen verwachte negatieve effecten significant worden. EcoGroen Advies heeft uit 
de gegevens van DHV/RIZA afgeleid dat in geval van cumulatie 60 - 257 aalscholvers permanent uit 
het gebied zullen verdwijnen. 
 

 Ondanks het troebeler worden van het Markermeer en IJmeer is het aantal aalscholvers de 
afgelopen 5 jaar sterk gestegen in het IJsselmeergebied. Dit geldt vooral voor het IJsselmeer, 
waar intensiever wordt gevaren dan op het IJmeer en Markermeer. De recreatievaart heeft de 
aantalsontwikkeling daar dus niet negatief beïnvloed. Naar verwachting zullen de 
vaarbewegingen van de doelgroep van de nieuwe jachthaven volgens gebruikelijke 
vaarpatronen over het open water van het IJmeer en Markermeer plaatsvinden. Zoals in 
hoofdstuk 7 is aangegeven zijn de vaarbewegingen in het IJsselmeergebied sinds lange tijd 
stabiel. Het is dus onwaarschijnlijk dat uitbreiding van de ligplaatscapaciteit in Muiden zal 
leiden tot verstoring van foeragerende aalscholvers in het Markermeer en IJmeer. Gevolgen 
van cumulatie van effecten zijn op dit moment niet aan de orde, omdat de plannen voor 
uitbreiding van ligplaatscapaciteit door IJburg uit de plannen zijn geschrapt. De conclusies van 
DHV/RIZA en EcoGroen Advies zijn op dit punt inmiddels achterhaald.  

 

 De rekenkundige conclusie van EcoGroen Advies dat maximaal 60 – 257 aalscholvers uit het 
IJmeer zullen verdwijnen door cumulatie van effecten bij de aanleg van ligplaatscapaciteit op 
IJburg, heeft geen relatie met de realiteit van de verspreiding van de Aalscholver. Dit komt 
omdat deze uitkomst is afgeleid van de methodiek en conclusies van DHV/RIZA. 

 
 
 
Profiel van de Meerkoet

82
 

 

Meerkoet Trekvogel, voor Natura 2000 relevant als niet-
broedvogel 

Voedselbron Waterplanten, driehoeksmosselen en gras 

Foerageren Daar waar voedselbronnen zijn 

Rusten Rustig open water en oevers 

Ruien  

Zwaartepunt verspreiding/Piek September tot november met sterke 
concentraties in de Gouwzee in oktober 

Overlap met vaarseizoen vooral september 

Verstoringsafstand
83

 50-120 meter 

Instandhoudingsdoelstelling en functie Natura 
2000 gebied 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
Functie: foerageergebied  

Landelijke staat van instandhouding: 
Toekomstperspectief:  

Gunstig 
Gunstig 
 

Gevoeligheid voor verstoring
84

: Menselijke activiteit: niet gevoelig 
Licht: niet gevoelig 
Geluid: niet gevoelig 
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Aantalsverloop meerkoet in de telperiode 2001/2002, 2003/2004 en 2005/2006

85
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Ruimtelijke spreiding van de Meerkoet in het Markermeer en IJsselmeergebied in de telperiode 
2005/2006

86
 

 
Maximum aantal vogels per telseizoen in het IJsselmeergebied

87
: 

 
Volgens het ministerie van LNV verblijft de Meerkoet in geringe aantallen in het IJmeer en 
Markermeer tijdens het vaarseizoen als vaarbewegingen plaatsvinden. Het zwaartepunt van de 
verspreiding ligt in het najaar en de winter. De soort foerageert op waterplanten en daarna als deze 
bron uitgeput raakt op driehoeksmosselen en gras. De veranderingen in verspreiding van meerkoeten 

 2001/2002 2004/2005 2005/2006 

    

Meerkoet 28.501 23.808 18.382 

Max. geteld in: september september november 
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zijn het gevolg van veranderingen in voedselbeschikbaarheid. In de Veluwerandmeren zijn de 
aantallen bijvoorbeeld sterk toegenomen, nadat door ecologisch herstel kranswieren en 
driehoeksmosselen beschikbaar kwamen. Recent zijn de aantallen in de Randmeren weer afgenomen 
als gevolg van toenemende concurrentie van knobbelzwanen

88
. 

 
Volgens DHV/RIZA kan door aanleg van de jachthaven in Muiden een negatief effect ontstaan voor de 
Meerkoet als gevolg van extra vaarbewegingen. Berekend is dat het verstoorde areaal 
wateroppervlak vaker boven de drempelwaarde zal komen waarbij de Meerkoet permanent uit het 
gebied zal verdwijnen. Cumulatieve effecten als gevolg van realisering van ligplaatsen op IJburg en op 
Zeeburgereiland kunnen ertoe leiden dat nu nog niet significante effecten wel significant worden. 
 

 De fluctuaties in aantallen in het IJmeer en Markermeer worden veroorzaakt door het 
ecologisch herstel van de Veluwerandmeren, waar de voedselbeschikbaarheid van de 
Meerkoet is toegenomen. Vaarbewegingen van de recreatievaart in de Veluwerandmeren 
vormen hiervoor geen belemmering. Er is dus geen relatie tussen de verspreiding van de 
Meerkoet en de recreatievaart.  

 

 Door DHV/RIZA is bij de berekening van het verstoorde wateroppervlak niet uitgegaan van de 
werkelijke aanwezigheid van de Meerkoet. Dit leidt tot een overschatting van de effecten. Uit 
de verspreidingsgegevens blijkt dat de Meerkoet in oktober en november vooral in grote 
concentraties voorkomt in de Gouwzee en in de kustzone tussen Muiden en Muiderberg waar 
deze soort op waterplanten foerageert. Van januari tot maart heeft het Markermeer en IJmeer 
minder betekenis voor de Meerkoet. Relatief veel vogels verblijven dan op het IJsselmeer 
waar zij op driehoeksmosselen foerageren. De afname van de soort heeft vooral betrekking 
op mosseleters in de winterperiode. Het ligt niet voor de hand dat toekomstige 
vaarbewegingen vanuit de nieuwe jachthaven tot negatieve effecten zullen leiden in de 
ondiepe en waterplantenrijke kustzone ten oosten van Muiden waar niet wordt gevaren. 
Gevolgen van cumulatie van effecten zijn op dit moment ook niet aan de orde, omdat de 
plannen voor uitbreiding van ligplaatscapaciteit door IJburg zijn geschrapt. De conclusies van 
DHV/RIZA zijn op dit punt inmiddels achterhaald.  
 

 
Profiel Krakeend*

89
 

 

Krakeend Middelgrote grondeleend 

Voedselbron Planteneters. O.a. wieren op basaltblokken 

Foerageren Foerageren langs de randen van de wateren 
waar ze verblijven. Zijn gebonden aan ondiepe 
oevers. 

Rusten  

Ruien augustus 

Zwaartepunt verspreiding/Piek Hele jaar aanwezig, piek in september t/m 
december 

Overlap met vaarseizoen vaarseizoen 

Verstoringsafstand
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  60 meter 

Instandhoudingsdoelstelling en functie Natura 
2000 gebied 

Behoud omvang en kwaliteit van het leefgebied 
Functie: Foerageergebied 

Landelijke staat van instandhouding: 
Toekomstperspectief:  

Gunstig 
Gunstig 

Gevoeligheid voor verstoring
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: Menselijke activiteit (pleziervaart): gevoelig 
Licht: niet gevoelig 
Geluid: niet gevoelig 

 
*Van deze soort zijn geen gegevens over Aantalsverloop en ruimtelijke spreiding beschikbaar in de seizoensverslagen van 
watervogeltellingen van Rijkswaterstaat/RIZA zoals bij de andere soorten.  

 
Volgens het ministerie van LNV komt de Krakeend ’s winters in heel laag Nederland voor, met een 
sterk accent op West en Zuidwest Nederland. Hij is vooral talrijk in de streek rond Amsterdam (Noord-
Zeekanaal), in Zuid-Holland en in het Benedenrivierengebied.  
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De Nederlandse krakeendpopulatie laat sinds 1981 
(1981-2003) een sterke toename zien. De in januari 
getelde aantallen Krakeend zijn toegenomen van 
enkele tientallen in 1965 -1970 tot 9.800 in 1990 – 
2000. Ook over de meest recente periode 1995 – 
2003 neemt de populatie sterk toe. Daarnaast is de 
omvang en kwaliteit van geschikt leefgebied voor de 
Krakeend toegenomen en is niet te verwachten dat 
de omstandigheden in de toekomst wezenlijk zullen 
verslechteren. In het Markermeer en IJmeer was in 
de periode 1999 – 2000 en 2003/2004 het 
seizoensgemiddelde 90. In het IJsselmeer 200 
exemplaren
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. In het IJmeer zijn tijdens het 

hoogseizoen als absoluut maximum 77 krakeenden 
geteld in het hoogseizoen en 255 in het laagseizoen 
(zie tabel onder 8.2).   

 
Volgens DHV/RIZA en EcoGroen Advies kunnen extra vaarbewegingen door aanleg van de nieuwe 
jachthaven bij Muiden een negatief effect veroorzaken voor de Krakeend. Berekend is dat het 
verstoorde areaal wateroppervlakte in het hoogseizoen vaker boven de drempelwaarde zal komen 
waardoor de Krakeend permanent wordt verstoord. Bovendien kunnen cumulatieve effecten als 
gevolg van realisering van ligplaatsen op IJburg en op het Zeeburgereiland ertoe leiden dat nu nog 
niet significante effecten in die situatie wel significant worden. EcoGroen Advies heeft uit de gegevens 
van DHV/RIZA afgeleid dat cumulatieve effecten tot een permanent verlies van 1 – 4 krakeenden kan 
leiden.  
 

 Door DHV/RIZA en EcoGroen Advies is bij de berekening van het verstoorde waterareaal 
geen rekening gehouden met de werkelijke verspreiding van de Krakeend. Volgens het 
ministerie van LNV
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 is de Krakeend een grondeleend die niet of nauwelijks duikt en daarom 

gebonden is aan ondiepten, oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden. In de 
ruiperiode is de Krakeend afhankelijk van grote waterrijke gebieden met goede 
schuilmogelijkheden in de oevervegetatie. Het leefgebied van de Krakeend is ongeschikt voor 
de grote watersport omdat grote jachten niet in ondiep water kunnen varen. Toekomstige 
vaarbewegingen uit Muiden kunnen dus geen verstorend effect hebben op de Krakeend.  

 

 De rekenkundige conclusie van EcoGroen Advies dat maximaal 1 – 4 krakeend uit het IJmeer 
zullen verdwijnen door cumulatie van effecten bij de aanleg van ligplaatscapaciteit op IJburg, 
heeft geen relatie met de realiteit van de verspreiding van de Krakeend. Dit komt omdat deze 
uitkomst is afgeleid van de methodiek en conclusies van DHV/RIZA. 

 

 Gevolgen van cumulatie van effecten zijn op dit moment niet aan de orde, omdat de plannen 
voor jachthavens op IJburg zijn geschrapt. De conclusies van DHV/RIZA en EcoGroen Advies  
zijn achterhaald.  

 
 
8.3  Analyse gevolgen ruimtebeslag door aanleg van een nieuwe jachthaven bij Muiden 
 
Het Natura 2000 gebied IJmeer & Markermeer heeft een oppervlakte van 68.508 ha. Door aanleg van 
de jachthaven wordt circa 7,5 ha in beslag genomen. Dit ruimtebeslag is 0,01% van de totale 
oppervlakte en leidt volgens DHV tot significant negatieve effecten voor de Tafeleend en Meerkoet, 
omdat een belangrijk waterplantenveld in het IJmeer verloren zou gaan. Volgens DHV gebruikt de 
Tafeleend het gebied ten westen van de Vechtmonding als foerageer- en rustgebied en niet om te 
ruien. De Meerkoet foerageert daar volgens DHV vooral in de maand september op waterplanten. 
Daarnaast kunnen activiteiten in de jachthaven leiden tot verstoring van watervogels door geluid en 
bewegingen van mensen en boten en strookt de aanleg van de jachthaven niet met de kernopgaven 
‘herstel evenwichtig systeem’’en ‘moerasranden’ voor het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer. 
DHV vindt dit effect echter niet significant voor de Tafeleend omdat deze soort met name in de winter 
gebruik maakt van het gebied, in de periode dat er weinig activiteiten in de jachthaven zijn. Door 
EcoGroen Advies is uit de gegevens van DHV afgeleid hoeveel Tafeleenden en Meerkoeten 
permanent verdwijnen door verlies van foerageergebied. De conclusies zijn in het volgende schema 
samengevat. 
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Ruimtebeslag DHV EcoGroen Advies 

Tafeleend Significant, verlies van 
foerageer- en rustgebied 

Significant, permanent verlies 
van foerageergebied voor 
maximaal 38 – 78 Tafeleenden 

Meerkoet Significant, verlies van 
foerageer- en rustgebied in 
september. 

Significant, permanent verlies 
van foerageergebied voor 
maximaal 198 – 348 
Meerkoeten 

 
 
8.3.1 Het voorkomen van Tafeleend en Meerkoet in het plangebied  
 
Bij de bepaling en beoordeling van effecten van ruimtebeslag door aanleg van een jachthaven bij 
Muiden is door DHV gebruikt gemaakt van watervogeltellingen van het RIZA
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. Deze tellingen vinden 

één keer per maand plaats in vaste teltrajecten vanuit een vliegtuig. Hoewel deze telgegevens 
volgens het RIZA niet bedoeld zijn om effecten te bepalen of te beoordelen vormen zij op dit moment 
wel de enige en best beschikbare bron. De westelijke kustzone Muiden is in twee telgebieden 
ingedeeld. Het betreft telgebied 130 vanaf de strekdam bij de Vechtmonding en telgebied 129 tot aan 
het PEN-eiland.  
 
Door DHV is gebruik gemaakt van de gegevens van teltraject 130, omdat in dit telgebied de nieuwe 
jachthaven is gepland. In de effectbeschrijving is door DHV aangenomen dat alle getelde watervogels 
in teltraject 130 geconcentreerd aanwezig zijn op de geplande jachthavenlocatie (gedeelte van het 
hele teltraject). Dit is volgens DHV aannemelijk vanwege de luwte achter de strekdam en de 
concentratie van waterplanten als voedselbron.  
 

 Deze aanname is niet realistisch omdat telgebied 130 bijna 3 keer zo groot is als de geplande 
locatie van de jachthaven. Daarnaast wordt door DHV de term ‘onderzoeksgebied, telgebied 
en plangebied’ door elkaar gebruikt. Niet duidelijk is in hoeverre de resultaten van de 
effectbeoordeling hierdoor worden beïnvloed. Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van 
Tafeleend en Meerkoet in de kustzone van Muiden ten westen van de Vechtmonding tot aan 
het PEN-eiland is het nodig om niet alleen te kijken naar teltraject 130 maar ook naar de 
gegevens van teltraject 129.  

 
Waterrecreatie Advies heeft de telgegevens van de Tafeleend en de Meerkoet voor beide teltrajecten 
van de jaren 1990 -2007 opgevraagd bij het RIZA om de conclusies van DHV te analyseren. Om een 
indicatie te geven van de aanwezigheid van de Tafeleend in verschillende jaren is in dit hoofdstuk 
dezelfde selectie van telseizoenen opgenomen als bij de analyse van vaarbewegingen.  
 



 - 43 - 

Tafeleend 
Onderstaand zijn de telgegevens van de Tafeleend weergegeven in de teltrajecten (130 en 129) ten 
westen van de Vechtmonding in de kustzone van Muiden tot aan het PEN-eiland uit de telseizoenen 
2001/2002, 2004/2005 en 2005/2006. Voor de overige telgegevens wordt verwezen naar de bijlage. 
 

Tafeleend Aantal geteld in teltraject 130 
periode juli tot en met juni 

Aantal geteld in teltraject 129 
periode juli tot en met juni 

2001/ 
2002 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2001/ 
2002 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

Voor-
seizoen 

April 0 0 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 0 0 

Juni 0 0 0 0 0 0 

Hoog-
seizoen 

Juli 0 0 0 0 0 0 

Augustus 0 0 0 0 0 0 

Naseizoen September 0 0 0 0 0 0 

 

Overige 
maanden 

oktober 0 0 0 0 400 0 

november 0 0 0 0 0 700 

december 0 0 0 0 0 0 

januari 0 0 0 0 0 150 

februari 0 0 0 0 0 1000 

maart 0 0 0 0 0 195 

 

Hele 
IJsselmeer
gebied 

Maand- 
maximum 

5.018 8.031 12.971 5.018 8.031 12.971 

in maand: oktober oktober oktober oktober oktober oktober 

 
 
Uit deze tabel blijkt dat de Tafeleend van oktober tot maart gebruik maakt van het teltraject 129 en niet 
van teltraject 130 waar de jachthaven is gepland. Uit de volledige tellingen van de periode 1990-2007 
komt een vergelijkbaar beeld naar voren met een uitschieter in telgebied 129 van 10.000 Tafeleenden 
in januari 1990.  
 

 De Tafeleend blijkt een voorkeur te hebben 
voor het gebied rond de Baai van Ballast en 
het PEN-eiland. Dit is verklaarbaar omdat in 
het plangebied voor de jachthaven geen 
kranswiervegetaties en driehoeksmosselen 
voorkomen. Aanleg van de jachthaven leidt 
dus niet tot permanent verlies van 
foerageergebied voor de Tafeleend. Bij de 
conclusie van DHV dat het effect als gevolg 
van ruimtebeslag significant is voor deze 
soort, kunnen vraagtekens worden gezet.  

 

 De rekenkundige conclusie van EcoGroen 
Advies dat het ruimtebeslag leidt tot het 
permanent verdwijnen van foerageergebied 
voor maximaal 38 – 78 tafeleenden heeft 
geen relatie met de realiteit van de 
verspreiding van de Krakeend. Dit komt 
omdat deze uitkomst is afgeleid van de 
methodiek en conclusies van DHV/RIZA.  
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Meerkoet 
Onderstaand zijn de telgegevens van de Meerkoet opgenomen in de teltrajecten ten westen van de 
Vechtmonding in de kustzone van Muiden uit de telseizoenen 2001/2002, 2004/2005 en 2005/2006 
(Voor de overige telgegevens wordt verwezen naar de bijlage). 
 

Meerkoet Aantal geteld in teltraject 130 
periode juli tot en met juni 

Aantal geteld in teltraject 129 
periode juli tot en met juni 

2001/ 
2002 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2001/ 
2002 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

Voor-
seizoen 

April 0 0 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 0 0 

Juni 0 0 0 30 0 0 

Hoog-
seizoen 

Juli 0 0 0 0 40 0 

Augustus 50 4 2 0 34 0 

Naseizoen September 0 0 0 0 0 0 

 

Overige 
maanden 

oktober 150 0 0 30 0 0 

november 0 15 0 0 0 0 

december 15 175 30 30 0 0 

januari 70 0 100 0 0 0 

februari 2 0 0 0 0 10 

maart 4 0 15 0 0 0 

 

Hele 
IJsselmeer- 
gebied 

Maand- 
maximum 

28.501 23.808 18.382 28.501 23.808 18.382 

in maand: september september november september september november 

 
 
Volgens DHV zijn voor maximaal 
6% van de meerkoetpopulatie van 
het IJmeer effecten te verwachten 
omdat het plangebied fungeert als 
rust- en foerageergebied. Het 
plangebied zou een van de weinige 
waterplantenvelden van het IJmeer 
bevatten. Aangezien de 
voedselbronnen voor de Meerkoet 
in het IJmeer de laatste jaren zijn 
gehalveerd is de locatie van de 
jachthaven als ‘kerngebied’ van 
groot belang. Tegen deze 
achtergrond is het effect voor de 
Meerkoet als significant beoordeel. 
Vanaf september zijn volgens DHV 
enige honderden meerkoeten geteld 
in de westelijke kustzone van 
Muiden. Zij achten het waarschijnlijk 
dat deze soort dan op waterplanten 
foerageren en vervolgens 
overschakelen op mosselen en 
kranswieren. 
 

 Aanleg van de jachthaven kost ruimte en heeft als zodanig een negatief effect op het 
leefgebied van de Meerkoet. De aantallen vanaf september (‘enige honderden’) die door DHV 
worden genoemd kwamen echter voor in de periode 1990-2000 (zie bijlage telgegevens). Uit 
bovenstaande tabel en uit de overige telgegevens uit de periode 2000 tot 2007 blijkt dat sinds 
die tijd in september slechts twee keer meerkoeten zijn geteld in het plangebied, te weten, te 
weten 20 exemplaren in 2000 en 10 in 2006. Dit wordt veroorzaakt omdat de hoeveelheid 
waterplanten in het plangebied door natuurlijke omstandigheden
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 sterk is afgenomen, zoals 
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blijkt de kaarten op de volgende pagina. Daarnaast laten de Verspreidingskaarten (zie onder 
8.2.2) zien dat de Meerkoet vooral voorkomt in het waterplantenrijke gebied ten oosten van 
Muiden. Bij de conclusies van DHV en EcoGroen Advies kunnen daarom vraagtekens worden 
gezet. 

 

 De rekenkundige conclusie van EcoGroen Advies dat het ruimtebeslag leidt tot het permanent 
verdwijnen van foerageergebied voor maximaal 198 – 348 meerkoeten heeft geen relatie met 
de realiteit van de verspreiding 
van de Meerkoet. Dit komt omdat 
deze uitkomst is afgeleid van de 
methodiek en conclusies van 
DHV/RIZA.  

 
 
Toelichting bij de kaarten:  
 
De kaart uit 1995 van de bedekking van 
waterplanten is door DHV gebruikt voor 
het opstellen van de passende 
beoordeling. Onderstaande kaarten uit 
2007 zijn door het RIZA beschikbaar 
gesteld en laten zien dat de bedekking 
van waterplanten sterk is teruggelopen. 
Daarnaast is ook de soort gewijzigd. In 
het plangebied komt geen kranswier meer 
voor en een laag bedekkingspercentage 
waterplanten. 
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8.3.2  Mitigerende maatregelen ruimtebeslag 
 
Aanleg van de jachthaven neemt circa 7,5 ha in beslag van het Natura 2000 gebied Markermeer & 
IJmeer. Dit is marginaal (0,01%) in relatie tot het totale Natura 2000 gebied en hoeft niet in strijd te zijn 
met de instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Aanleg van de jachthaven kan leiden tot kwaliteitsverbetering van het leefgebied van diverse soorten 
(plantenetende) watervogels in de westelijke kustzone van Muiden. Materiaal dat vrij komt bij het op 
diepte brengen van de jachthaven kan worden gebruikt om een ondiepe zone aan te leggen. Hier 
kunnen waterplanten tot ontwikkeling komen, waardoor de condities voor het foerageren van de 
Tafeleend en Meerkoet en andere waterplanteneters wordt verbeterd. In de ondiepe zone kan 
bovendien vegetatie tot ontwikkeling komen die nieuwe broed- en schuilmogelijkheden biedt voor 
andere soorten. Op deze manier kan aanleg van de jachthaven bijdragen aan de kernopgaven ‘herstel 
evenwichtig systeem’’en ‘moerasranden’ voor het Natura 2000 gebied Markermeer/IJmeer.  
Bij het ontwerp en de constructie van de golfbreker rond de haven kan rekening worden gehouden 
met foerageermogelijkheden voor de Krakeend (foerageert op wier en algen in de buurt van 
strekdammen). Nagegaan kan worden of deze maatregelen met compensatiemaatregelen voor IJburg 
in de westelijke kustzone van Muiden kunnen worden gecombineerd. 
 
9. Conclusies en aanbevelingen 
 
9.1 Algemene conclusies 
Bij het bepalen van mogelijke effecten voor watervogels in het kader van Natura 2000 moet 
onderscheid gemaakt worden naar recreatievorm, tijd en plaats omdat die per recreatievorm kunnen 
verschillen. De waterrecreatie kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Grote 
watersport (kajuitzeilboten en motorboten), kleine watersport (open zeil- en motorboten, snelle 
watersport, roeiboten en kano’s), oeverrecreatie (stranden, surfen en kitesurfen) en sportvissen 
(bootvissen, oevervissen en wadend vissen). De grote watersport maakt gebruik van het diepe open 
water, terwijl de kleine watersport en oeverrecreatie zich in langs de randen afspeelt waar de grootste 
concentraties watervogels voorkomen. Het IJmeer en Markermeer zijn als groot open water van 
internationale betekenis voor de grote watersport. Voor deze categorie zijn voldoende jachthavens en 
vaardoelen van groot belang. Hierop speelt de havenontwikkeling bij Muiden in. Op IJburg is sprake 
van een andere situatie. Voor een evenwichtige recreatieontwikkeling op IJburg zijn niet alleen 
voorzieningen nodig voor de grote watersport, maar ook voor oeverrecreatie.   
 
Door Alterra/RIZA, DHV/RIZA en EcoGroen Advies is op grond van toepassing van het ruimtelijk 
vaarmodel en de methode om het verstoorde wateroppervlak te berekenen een relatie gelegd over de 
verstoring van watervogels door de recreatievaart. Daarbij is geen rekening gehouden met de 
werkelijke verspreiding en het  werkelijk voorkomen van vogels. Dit heeft geleid tot een overschatting 
van de werkelijkheid. In de effectbeoordelingen is geconcludeerd dat bij de aanleg van 
ligplaatscapaciteit in Muiden en IJburg significante effecten niet kunnen worden uitgesloten. Deze 
conclusies hebben gevolgen voor de vergunningverlening in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998. Indien significante niet kunnen worden uitgesloten dient goedkeuring te 
worden gevraagd via een passende beoordeling. Als negatieve effecten te verwachten zijn die zeker 
niet significant zijn, kan vergunning worden aangevraagd na het uitvoeren van een verslechterings- en 
verstoringstoets. Als bij het bevoegd gezag zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van 
het gebied door aanleg van de jachthaven niet zal worden aangetast, kan toestemming worden 
gegeven.  
 
Door Alterra/RIZA en DHV/RIZA is rekening gehouden met cumulatieve effecten als gevolg van de 
aanleg van ligplaatscapaciteit in IJburg en Zeeburg. Bij de beoordeling van cumulatieve effecten in het 
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 moet in principe alleen rekening worden gehouden met 
goedgekeurde maar nog niet voltooide plannen of projecten. Voorbereidingshandelingen horen hier 
niet bij zolang de realisatie van het betrokken plan een toekomstige onzekere gebeurtenis is
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. Op dit 

moment is de beoordeling van cumulatieve effecten van de genoemde uitbreiding van 
ligplaatscapaciteit op IJburg en Zeeburg niet aan de orde omdat bijna alle havenplannen inmiddels 
zijn vervallen dan wel bevroren. De enige haven waarvoor plannen worden uitgewerkt is de haven van 
WSV IJburg met 120 ligplaatsen. Voor deze jachthaven moeten echter nog alle vergunningen worden 
aangevraagd en is dus nog steeds een ‘toekomstig onzekere gebeurtenis’. Voor Muiden is daardoor 
een volledig andere situatie ontstaan, die gevolgen heeft voor de effectbeoordeling voor de 
jachthaven.  
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9.2 Conclusies en aanbevelingen ten aan zien van effecten van toekomstige vaarbewegingen  
 
Uit onze analyse blijkt dat toepassing van het ruimtelijke vaarmodel van het RIZA in combinatie met 
de rekenkundige benadering van verstoringsafstanden tot overschatting van de werkelijkheid leidt bij 
de bepaling en beoordeling van effecten. Het ruimtelijke model kan wel een hulpmiddel zijn om de 
verspreiding van boten weer te geven mits van correcte gegevens en aannamen wordt uitgegaan met 
betrekking tot het vaargedrag van watersporters. Dat is in de rapporten van Alterra/RIZA niet het geval 
geweest. Dit blijkt uit de kaartbeelden waarop de gesimuleerde bootdichtheden zichtbaar zijn 
gemaakt. Volgens deze resultaten zou zeer druk worden gevaren in de hoek ten zuidoosten van het 
PEN-eiland en de monding van de Vecht. Dit is onjuist. Uit ons onderzoek en uit onderzoek dat door 
de Werkgroep Havenbelangen Muiden is uitgevoerd onder alle jachthavens en verenigingen in 
Muiden blijkt dat vanuit de Vechtmonding vrijwel uitsluitend in noordelijke richting naar het 
Markermeer wordt gevaren. Gelet op de waterdiepte in de hoek ten zuidoosten van het PEN-eiland ligt 
dat ook voor de hand. Uitbreiding van de ligplaatscapaciteit bij Muiden is gericht op grote 
(diepstekende) jachten en zal derhalve leiden tot vaarbewegingen op de voorkeurvaarroutes naar het 
open water van het IJmeer en Markermeer en niet tot uitbreiding van vaarbewegingen in de westelijke 
kustzone van Muiden.  
 
De rekenkundige benadering waarbij uitgegaan wordt van verstoord areaal wateroppervlak op grond 
van verstoringsafstanden leidt tot een niet-reële overschatting van de werkelijkheid. 
Verstoringsafstanden zijn ongeschikt om als absolute rekenkundige eenheid in een generieke 
methode van effectbeoordeling te worden toegepast. In de praktijk blijken zij selectief en 
ongenuanceerd te worden gebruikt. De gekozen benadering houdt geen rekening met de werkelijke 
ruimtelijke verdeling van boten en het werkelijk voorkomen van vogels en geeft, wanneer die sterk van 
elkaar verschilt, een overschatting van het verstoorde areaal. Dat is bijvoorbeeld het geval bij soorten 
die zich vooral ophouden in ondiepe zones langs de oevers (zoals de Tafeleend, Krakeend, Kuifeend 
en Meerkoet). Deze zones zijn ongeschikt voor de doelgroep van de nieuwe jachthaven bij Muiden. 
Daarnaast ontstaat een overschatting van de werkelijkheid omdat de berekende omstandigheden zich 
niet continu voordoen, terwijl het model alleen uitgaat van vaardagen met mooi weer. Ook moet 
bedacht worden dat de berekende percentages verstoord oppervlak geen inzicht geven in het aandeel 
permanent verstoorde vogels omdat deze relatie niet lineair is.  
 
Volgens DHV/RIZA neemt het gebruik van de meren in het IJsselmeergebied door verschillende 
vormen van recreatievaart sinds enkele jaren duidelijk toe. Deze toenemende vaarbewegingen zou 
een belangrijke belemmering vormen voor de functie van het IJsselmeergebied als foerageer- rust, en 
ruigebied voor watervogels. Deze stelling is onjuist ten aanzien van de grote watersport. Uit 
monitoring van de ontwikkeling van de waterrecreatie blijkt dat ondanks de groei van de 
ligplaatscapaciteit en het aantal boten, het aantal vaarbewegingen stabiliseert
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dus niet automatisch tot meer vaarbewegingen. 
 
Uit onderzoek naar de watersportontwikkeling, vaarbewegingen, vaargedrag, voorkeur vaarroutes en 
vaarintensiteit blijkt dat vraagtekens gezet kunnen worden bij de conclusies van DHV/RIZA en 
EcoGroen Advies over negatief significante effecten voor Kuifeend, Tafeleend, Fuut en Zwarte Stern 
als gevolg van toekomstige vaarbewegingen. Cumulatieve effecten als gevolg van de aanleg van 
ligplaatscapaciteit op IJburg en het Zeeburgereiland, zoals door DHV/RIZA en EcoGroen Advies zijn 
beschreven voor de Aalscholver, Meerkoet en Krakeend zijn op dit moment niet aan de orde omdat 
deze plannen zijn geschrapt.  
 
Aanbevolen wordt om de beoordeling van de effecten op genoemde soorten watervogels met in 
achtneming van onze bevindingen te herzien.  
 
9.3  Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van ruimtebeslag door aanleg van de jachthaven 
 
Uit onze analyse blijkt dat de aanleg van de jachthaven is geprojecteerd in een gebied waar vanwege 
natuurlijke oorzaken op dit moment nauwelijks waterplanten groeien. Dit gebied kan in de huidige 
vorm daarom niet als potentieel geschikt voor waterplanten worden aangemerkt. Alleen met 
vergaande maatregelen kan in de westelijke kustzone de groei van waterplanten worden 
gestimuleerd. Het ruimtebeslag van de nieuwe jachthaven is gering in relatie tot de omvang van het 
Natura 2000 gebied (0,01%). Zoals wij hebben aangegeven, kan de aanleg van een buitendijkse 
jachthaven bij Muiden leiden tot een kwalitatieve verbetering van de lokale leefomstandigheden van 
verschillende soorten plantenetende watervogels. De kans dat door aanleg van een natuurvriendelijke 
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ondiepe zone kranswiervelden tot ontwikkeling komen, neemt daarmee toe. De aanleg kan op die 
manier een positieve bijdrage leveren aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de Tafeleend en 
Meerkoet (en andere op waterplanten foeragerende watervogels) en aan de kernopgave ‘herstel 
evenwichtig systeem’ en ‘moerasranden’ in het kader van Natura 2000.  
De Tafeleend komt in het plangebied niet voor omdat geschikte voedselbronnen ontbreken. De 
Meerkoet is in het plangebied geteld in oktober, hoewel de voedselbron (driehoeksmosselen en 
kranswieren) daar niet voorkomen. De condities kunnen voor deze soort door mitigerende 
maatregelen worden verbeterd. Daarnaast kan bij het ontwerp en de constructie van de golfbreker om 
de haven rekening worden gehouden met foerageermogelijkheden voor de Krakeend. Nagegaan kan 
worden of deze maatregelen met compensatiemaatregelen voor IJburg in de westelijke kustzone van 
Muiden kunnen worden gecombineerd. 
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Bijlage 2:   
 
Telgegevens Meerkoet en Tafeleend 1990-2007, teltrajecten 129 en 130 (Bron: RIZA) 
 
 
 

Telgegevens RIZA 1990 – 2007 teltraject 129 
 

Teltraject 129 

SOORT Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meerkoet 1990 0 0 40 0 0 40 60 0 0 1600 0 50 

1991 0 0 0 0 5 10 0 50 0 25 0 0 

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 

1993 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 10 

1995 0 0 0 10 0 0 0 0 30 30 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 0 125 30 0 0 0 

1997   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1998 0 0 0 0 0 0 150 0 2 0 0 0 

1999 0 0 0 15 30 0 0 0 0 0 85 10 

2000 0 0 0 0 6 0 280 0 0 15 0 0 

2001 0 30 0 0 15 0 0 0 0 30 0 30 

2002 0 0 0 0 0 30 250 0 40 0 0   

2003 15 0 0 0 0 125 40 50 0 0 20 0 

2004 0 0 0 0 0 0 40 34 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 10 0 0 0 0 0 145 90 50 0 30 

2007 0 0 15 0 8 0 0 35 0 35     

Tafeleend 1990 10000 0 0 0 0 0 20 0 0 1500 0 5500 

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100 0 

1993 0 0 50 0 0 0 0 0 0 150 0 2100 

1994 0 0 0 30 0 0 0 0 100 150 0 0 

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1997   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 

2006 150 1000 195 0 0 0 0 0 0 200 0 0 

2007 0 125 0 0 0 15 0 15 20 125     
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Telgegevens RIZA 1990 – 2007 teltraject 130 
 

Teltraject 130 

 Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meerkoet 1990 0 0 40 0 0 0 0 0 180 0 0 50 

1991 0 0 0 2 0 0 0 140 0 0 150 0 

1992 0 0 0 0 0 0 50 400 0 0 0 0 

1993 0 0 0 2 10 80 15 0 100 0 50 5 

1994 0 0 0 0 0 0 15 110 150 30 0 0 

1995 0 50 15 0 0 0 0 94 1200 0 0 40 

1996 0 0 0 0 0 0 2 30 5 195 0 0 

1997   0 0 0 8 4 3 0 30 0 15 0 

1998 0 0 5 0 0 0 435 0 0 0 0 0 

1999 0 25 15 0 0 1 0 0 0 190 0 15 

2000 20 15 0 0 0 0 15 50 20 300 0 0 

2001 50 6 0 0 1 0 0 50 0 150 0 15 

2002 70 2 4 0 0 0 10 0 0 200 0   

2003 0 0 0 0 0 0 0 70 0 2 90 260 

2004 0 0 0 0 12 0 0 4 0 0 15 175 

2005 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 30 

2006 100 0 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

2007 0 20 3 0 2 0 0 5 0 0     

Tafeleend 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 400 30 150 215 

1993 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 

1995 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1997   0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 

1998 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1500 0 20 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500   

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 200 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Bijlage 3:    
 
Kritische beschouwing Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud vanuit ecologisch perspectief 
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