
Twee vragen; denkend aan Lauwersmeer

Wielewaal en nachtegaal of ……….

………kiekendief en kluut?



• Is voor u meer bos een wenselijke / noodzakelijke 

optie tegen de klimaatverandering? 



‘Terug naar de kust of ….
….bos van de toekomst?’

Henk Hut,
Staatsbosbeheer.



opbouw

• Afsluiting Lauwerszee, recente trendbreuk in 

de geschiedenis? 

• Nieuwe kijk op Lauwersmeer na 1969.

• Duurzame begraasde weidsheid?

• Globale ontwikkeling van vegetatie en vogels.

• Toekomstwensen.



23 mei 1969



De Nederlandse delta getemd.

?



Wat er was ……





Stijging zeespiegel; stagnatie water afvoer op 
land  natter  veen-mos-groei / wadden

Monding oer - Hunze5300 BP

3500 BP

800 AD



Historische opbouw kustzone omstreeks 
1200.



Klooster van Aduard (1192 – 1580)
waterwerken, dijken, boerderijen.



Terpdorpen: interactie mens op natuur 



Dijk Dokkum – Roderwolde (13e eeuw)



‘Diekn of wiekn’; minder wad.



1850: Lauwers-estuarium dominant.

Hunze 
Dr Aa

Peizer - Eelderdiep



Wetland
Vogelrichtlijn

Grote eenheid 
natuur Staatsnatuurmonument

Kerngebied ehs
Nationaal park

Krw: zoet – zout overgang

Afsluiting 1969 -
statusverhogend?



‘Vogelparadijs op voormalige 
zeebodem’



Open en weids ……



Unieke ligging – kustzone / internationaal
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BOL 
1987



Gevolgen 1969: Water van zout naar 
brak - zoet



Waterbeheer / waterveiligheid dominant

1240milj m3

740milj m3



• Peilverstarring (Groningen en Fryslân)

• Vestiging pioniervegetaties en start 

vegetatie successie  struweel bos

• Verzoeting van het water (enkele jaren)

• Ontzilting en ontkalking van de wadplaten 

• Verzuring van vooral de zandige platen 

• Zoektocht naar het gewenste beheer 

• (Grote Eenheid Natuur met begrazing)

Nieuwe situatie



Klaassen, 2008 



Ontzilting van de bodem  bos



Ontzilting van de 
platen 
(vegetatie).



Vegetatie 
ontwikkeling







Vertragers van natuurlijke successie





Cornelissen 
2018

0,15 – 0,5 – 0,8 dier / ha



onbegraasd seizoensbeweiding

jaarrond

0,15  0,8

dier / ha



Effecten vertraging door begrazing

Onbegraasd  sterke toename ruigte, struweel, bos

Seizoenbeweiding

 extensief  idem onbegraasd

 Intensief  > grazig < ruigte, struweel en oever veg.

Jaarrond  extensief  vertraagd zelfde als onbegraasd

 intensief > grazig < ruigte, struweel, muizen

Veel zomerganzen + stabiel peil  < oevervegetatie.

+ dynamiek  > oevervegetatie.







Positieve bijvangst: Duinvaleivegetaties 



Vegetaties – Habitattypen (400 ha, 
geen opgave in N 2000)

H 1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 

H1330B Schorren en binnendijkse zilte graslanden.

H2160 Duindoornstruwelen

H2170 Kruipwilgstruwelen

H2190B Vochtige duinvalleien kalkrijk

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)



Natura 2000-doelen

• Evenwichtig systeem

• Voldoende rui- en rustplaatsen

• Moerasranden

• Plas-dras situaties

• Vogelsoorten

• 13 broedvogelsoorten

• 29 trekvogels



Specifieke rol voor foergerende 
Kleine zwaan.



Natura 2000 Vogelrichtlijn - broedvogels



Natura 2000-gebied Lauwersmeer

broedvogels doortrekkers / foerageren
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Opgaven 

Interactie land – water versterken

Meer riet / helofyten op oever ontwikkelen

Meer kale bodem / slik ontwikkelen

Meer natte, gevarieerde grazige delen ontwikkelen

 Realiseren waterdynamiek / brakke oevers

 Aanpassen begrazing





Soorten van waterriet nemen sterk af



Afname  
waterriet
Na 1990



Coops, 2013







Waterkwaliteit
Macrofauna
Vis
Vogels



Maatregelen N 2000

Waterdynamiek (peilproef - waterriet)

Aanpassen begrazing (dichtheid, delen uitrasteren)

Vergroten natte delen (polders langs randen)

Verbeteren vismigratie (voedsel)



Lauwersmeer, 6 september 2015 (foto: Koos Boertjens)



Wensen kansen voor de toekomst?



Internationale betekenis voor 
Nederlandse natuur.

Kwelders en schorren

Estuaria

Brakke en zoete binnenwateren



Denkmodel…
(Jadebusen)

meer dynamiek
(peilen / chloride)

meer verbinding
(wad – binnenland)

ruimte voor trekvis



Meer aandacht voor zoet – zout 
overgangen Lage afvoer: ‘brak’



Van veen tot 
Zee:

Gradiënten
Dynamiek
Verbindingen 
Migratie



Lange termijn

Robuuste kustzone / kustmoeras

Veerkrachtig systeem

Klimaatbestendig

Meegroeien met de zee……



Of toch liever stabiele waterpeilen, 
geen beheer en geen uitzicht?


