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1 INLEIDING  

1.1 Aanleiding 

ZAYO Group is voornemens om een nieuwe telecommunicatiekabel aan te leggen tussen het Verenigd 

Koninkrijk en het Nederlandse vasteland. Deze kabel, genaamd CIRCE NORTH 2, wordt aangelegd volgens 

een vergelijkbare route als de reeds bestaande CIRCE NORTH kabel die in 1998 is aangelegd tussen 

Pakefield (UK) en Zandvoort. Pelagian Ltd (hierna Pelagian) is verantwoordelijk voor de uitvoer van de 

kabelinstallatie. Hexatronic Group AB levert de kabel en DEME NV is geselecteerd als de hoofdaannemer 

voor de kabelinstallatie op zee. Het kabeltracé is gegeven in Figuur 1. 

 
Figuur 1 Overzicht van het tracé van de datakabel tussen Pakefield (VK) en Zandvoort (NL). 

Gedurende het schonen van het tracé en de aanleg van de datakabel kunnen mogelijk effecten optreden op 

beschermde natuurwaarden onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Ook tijdens de gebruiksfase kunnen 

effecten optreden. In deze rapportage vindt de toetsing plaats voor het onderdeel gebiedsbescherming in het 

kader van de Wnb voor de aanleg van de datakabel Circe North 2. 

1.2 Doelstelling 

Omdat niet op voorhand is uit te sluiten dat het schonen van het tracé, het aanleggen en/of de gebruiksfase 

van de datakabel Circe North 2 een (negatief) effect hebben op de onder de Wnb beschermde gebieden is 

deze Passende Beoordeling opgesteld. Voorliggend rapport is zodoende een toetsing in het kader van de 

Wet natuurbescherming, die op 1 januari 2017 in werking is getreden. In deze wet zijn de voormalige 

Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet samengevoegd. De Passende Beoordeling is 

een toetsing voor het onderdeel gebiedsbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998). 

Behalve toetsing aan de gebiedsbescherming voor de Wnb vindt er binnen dit project ook een toetsing 

plaats voor: 

• Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming (Passende Beoordeling); 

• Waterwet, toetsing Kaderrichtlijn Water/Beheerplan Rijkswateren; 

• Waterwet, toetsing Kaderrichtlijn Mariene Strategie. 

Voor toetsing aan deze kaders zijn aparte rapportages opgesteld.  
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van het Nederlandse wettelijke kader; de Wet natuurbescherming. 

Daarna is in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de voorgenomen activiteit. In hoofdstuk 4 vindt een 

afbakening plaats, waarbij aan de hand van effectketens bepaald wordt welke effecten relevant zijn en nader 

onderzocht dienen te worden. In hoofdstuk 5 volgt een beschrijving van de Natura 2000-gebieden binnen de 

reikwijdte van de effecten die mogelijk kunnen optreden. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de 

instandhoudingdoelstellingen waarvoor deze gebieden zijn aangewezen. In hoofdstuk 7 worden de effecten 

op de beschermde natuurwaarden bepaald in het kader van de Wet natuurbescherming en worden, waar 

noodzakelijk, maatregelen voorgesteld om deze effecten te mitigeren. In hoofdstuk 8 worden de effecten, 

waarvan in hoofdstuk 7 is bepaald dat deze ondanks mitigatie op kunnen treden, getoetst in het licht van 

mogelijk cumulerende projecten. In hoofdstuk 9 worden effecten beoordeeld in relatie tot de 

instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. In hoofdstuk 10 zijn de conclusies 

van de Passende Beoordeling opgenomen. In hoofdstuk 11 zijn ten slotte de gebruikte (literatuur)bronnen 

vermeld. 

Het proces dat doorlopen wordt in deze passende beoordeling is tevens visueel weergeven in de vorm van 

een stroomschema in Figuur 2. 

 
Figuur 2 Stroomschema proces passende beoordeling 
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2 WET NATUURBESCHERMING 

2.1 Inhoud van de wet 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen 

van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet kent een algemeen deel 

(hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), soorten (hoofdstuk 3) en houtopstanden, 

hout en houtproducten (hoofdstuk 4) en verder delen die gaan over vrijstellingen, beschikkingen en 

verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving (hoofdstuk 7), overige 

bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht (hoofdstuk 9) en een 

beschrijving van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende paragrafen is een 

samenvattende beschrijving van de relevante delen van de wet gegeven. 

2.2 Algemene bepalingen 

De Wnb schrijft het opstellen een nationale en provinciale natuurvisie voor. De nationale natuurvisie bevat 

de hoofdlijnen van het rijksbeleid op het gebied van natuur en natuurbescherming (art 1.5). De provinciale 

natuurvisies beschrijven het provinciale beleid op dit gebied (art 1.7). 

De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht neemt voor 

Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en soorten, ook voor soorten die niet 

beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat 

schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene 

zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet 

worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3). 

In het eerste hoofdstuk van de wet wordt ook ingegaan op de beschermingsmaatregelen waarvoor 

gedeputeerde staten van de provincies zorg moeten dragen (art 1.12, lid 1). Het gaat daarbij om: 

• de biotopen en leefgebieden van alle in Nederland voorkomende soorten vogels (onderdeel a); 

• behoud en herstel van soorten, habitats en habitats van soorten van bijlage I, II, IV en V van de 

Habitatrichtlijn (onderdeel b); 

• behoud en herstel van soorten die opgenomen zijn op de bij de natuurvisie horende rode lijst (onderdeel 

c).  

2.3 Beschermde gebieden 

De Wet natuurbescherming (Wnb) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen als beschermde 

natuurgebieden. De Wnb noemt daarbij verschillende soorten gebieden: 

• De provincies (gedeputeerde staten) dragen zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een 

samenhangend landelijk ecologisch netwerk, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (artikel 1.12, lid 2); 

• Buiten het NNN kunnen gedeputeerde staten gebieden aanwijzen met bijzondere natuurwaarden of 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Deze gebieden worden “bijzondere provinciale 

natuurgebieden” en “bijzondere provinciale landschappen” genoemd (artikel 1.12, lid 3); 

• De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst gebieden aan ter uitvoering van de 

verplichtingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze gebieden zijn de Natura 2000-

gebieden (artikel 2.1, lid 1); 

• De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan - buiten bestaande Natura 2000-gebieden - 

een gebied aanwijzen als “bijzonder nationaal natuurgebied” (artikel 2.11, lid 1). 

De Wnb kent alleen voor de Natura 2000-gebieden een toetsingskader. De bescherming van het NNN 

verloopt via het planologische spoor (bestemmingsplannen of inpassingsplannen). Ten aanzien van de 

bescherming van bijzondere nationale en provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale 

landschappen is in de Wnb geen regeling opgenomen. Provincies kunnen - wanneer zij een dergelijk gebied 

aan zouden wijzen - daarvoor zelf een regeling opstellen. 
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2.4 Regels ten aanzien van de bescherming van Natura 2000-
gebieden 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst Natura 2000-gebieden aan. In ieder besluit tot 

aanwijzing van een Natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende gebied 

beschreven. Daarbij gaat het in ieder geval om instandhoudingsdoelen ten aanzien van de leefgebieden van 

vogels, voor zover nodig ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en/of ten aanzien van habitats en habitats van 

soorten, voor zover nodig ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. Op de aanwijzing of wijziging van de 

aanwijzing van gebieden is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (deze besluiten 

staan dus open voor bezwaar en beroep), tenzij het een wijziging van ondergeschikte aard is (artikel 2.1).  

Gedeputeerde staten - en in bepaalde gevallen het Ministerie van LNV - zijn verplicht zorg te dragen voor 

het treffen van instandhoudingsmaatregelen ten aanzien van de in de provincie gelegen Natura 2000-

gebieden en moeten ook -indien daar aanleiding voor bestaat- passende maatregelen nemen om 

verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden te voorkomen (artikel 2.2). Daarnaast moet er voor 

ieder Natura 2000-gebied een beheerplan worden opgesteld (artikel 2.3).  

2.5 Plan of project 

De Wnb maakt onderscheid in plannen en projecten. Een plan gaat over het voornemen tot het verrichten 

van een handeling of om het scheppen van een (planologisch) kader voor een toekomstige handeling. Een 

project gaat altijd om een daadwerkelijk uit te voeren handeling.  

2.6 Beoordeling van projecten 

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband 

houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met 

andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Voor deze 

projecten wordt de vergunning alleen verleend nadat uit een Passende Beoordeling is gebleken dat de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast. Een uitzondering is een project dat een 

herhaling of voortzetting is van een ander project, of deel uitmaakt van een ander plan, waarvoor al een 

Passende Beoordeling is gemaakt en een nieuwe Passende Beoordeling geen nieuwe gegevens op 

inzichten op kan leveren.  

Wanneer de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast niet is verkregen, 

mag de vergunning alleen worden verleend wanneer er geen alternatieve oplossing is, er een dwingende 

reden van groot openbaar belang wordt gediend en er compenserende maatregelen worden getroffen (de 

ADC-toets). Wanneer er sprake is van significante gevolgen voor een prioritair habitat of prioritaire soort en 

de dwingende reden van groot openbaar belang is een reden van sociale of economische aard, dient in 

aanvulling op de ADC-toets door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een advies 

gevraagd te worden aan de Europese Commissie voordat de vergunning wordt verleend. De te nemen 

compenseren maatregelen moeten onderdeel uitmaken de vergunning voor het betreffende project. Een 

eventueel in te richten compensatiegebied dient de status van Natura 2000-gebied te krijgen (artikel 2.7 lid 2 

en lid 3 en 2.8 lid 1-8). 

Aanhaken bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

Er kan worden voor worden gekozen geen vergunning Wnb aan te vragen, maar de toestemming aan te 

laten haken bij de Omgevingsvergunning. In dat geval dient de passende beoordeling gevoegd te worden bij 

de aanvraag Omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning vraagt vervolgens 

een verklaring van geen bedenking (vvbg) aan bij het bevoegd gezag Wnb. De voorwaarden waaronder de 

vvgb wordt afgegeven maken vervolgens onderdeel uit van de Omgevingsvergunning. Wanneer ervoor 

wordt gekozen de toestemming Wnb niet aan te laten haken, moet de vergunning Wnb zijn aangevraagd 

voordat de Omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 
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3 VOORGENOMEN ACTIVITEIT  

3.1 Offshore  

3.1.1 Identificeren en verwijderen van bodemobstakels in het tracé  

Voordat begonnen wordt met het leggen van de Circe North 2 kabel wordt het tracé geschikt gemaakt voor 

de installatie van de kabel. Dit gebeurt door middel van een anker dat over de bodem gesleept wordt. Het 

anker blijft haken aan obstructies (bijvoorbeeld visnetten) en verwijdert deze van de bodem. Het type anker 

(zie Figuur 3) wordt gekozen op basis van de condities van de zeebodem en de spanning die wordt gemeten 

in de kabel waaraan het anker vastzit. 

Naast het verwijderen van bijvoorbeeld oude visnetten en andere obstakels wordt het slepen van ankers ook 

gebruikt om oude kabels te verwijderen die niet meer in gebruik zijn (bg-kabels). Voor de toets wordt als 

worst-case uitgegaan dat het verwijderen van obstakels en het verwijderen van oude kabels gebeurt op 

verschillende momenten, met twee losse vaarbewegingen. Het verwijderen van bg-kabels gebeurt door 

middel van het slepen van een speciaal Detranching-anker. Dit anker is ontworpen om tot 1,5m de 

zeebodem in te dringen om tot deze diepte kabels op te halen. Wanneer de sleepweerstand toeneemt, 

betekent dit meestal dat een kabel aan het anker vastzit. Het anker wordt dan opgehaald om te zorgen dat 

de bg-kabel doorgeknipt kan worden. Wanneer de bg-kabel breekt voordat deze geknipt kan worden, wordt 

verderop, haaks op de kabel bg-kabel, het hiervoor genoemde proces herhaald tot de kabel boven water 

wordt gehaald. Wanneer de bg-kabel is doorgeknipt, of het gebroken eind is gelokaliseerd, wordt het met de 

lieren van het schip omhoog getakeld. Er wordt vervolgens een lengte uit de oude kabel geknipt. De oude 

bg-kabel wordt vervolgens aan land als afval verwerkt. 

Het uiteinde van de geknipte bg-kabel wordt verzwaard met een gewicht en afgezonken op een locatie met 

voldoende afstand van het tracé. Het doel van het gewicht is om de obstructie te minimaliseren voor ander 

materieel of gebruikers van de zeebodem (bijvoorbeeld materiaal van vissers).  

 
Figuur 3 Detranching anker (links) en speerpunt en Giffords anker (rechts). 

3.1.2 Leggen van de kabel 

Voor de installatie van de Circe North 2 glasvezelkabel wordt gebruik gemaakt van het kabelschip “Living 

Stone”, zie Figuur 4. Het schip is uitgerust met een geïntegreerde opslag voor de kabel in één van de 

kabeldraaitafels. Hierdoor wordt het systeem op de boot dat aanwezig is voor het laden en lossen van de 

kabel ook gebruikt om de kabel te leggen.  
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Figuur 4 Kabelschip Living Stone dat zal worden gebruikt voor de installatie van de kabel. 

3.1.2.1 Ingraven van de kabel op zee 

Nadat de kabel op de zeebodem is gelegd, wordt deze begraven op minimaal 1,5m onder de zeebodem. Het 

begraven van de kabel gebeurt op lage snelheid om de juiste positie van de kabel te garanderen. De 

spanning op de kabel wordt continu gemonitord om te voorkomen dat de kabel beschadigt of breekt. 

Wanneer de spanning te ver oploopt, wordt de snelheid waarmee de kabel van de spoel op het dek afloopt 

vergroot om de spanning te verlagen. Het schip verplaatst zich met contante snelheid waarbij in de gaten 

wordt gehouden dat de begraafmachine de geplande route zo precies mogelijk volgt.  

Het kabelschip wordt uitgerust met een zelf sporende begraafmachine (de “CBT 1100”) (Figuur 5). Deze 

begraafmachine kan zowel “jetten” (“jet-trenchen”) als “cutten” (frezen) en is uitgerust met een grote 

hoeveelheid aan systemen om de integriteit van de kabel te waarborgen tijdens de installatie. Naar 

verwachting wordt alleen jet-trenchen gebruikt voor de aanleg van de Circe North 2 kabel vanwege het 

zandige sediment over het gehele tracé. Alleen wanneer zeer compact sediment wordt aangetroffen of een 

deel te rotsachtig is, wordt mogelijk de sleuvenfrees gebruikt. Onderzoeken naar de bodem van het tracé 

hebben geen indicatie gegeven dat dit nodig zou kunnen zijn.  

Jet-trenchen is een techniek waarbij door middel van waterjets een smalle strook van de bodem wordt 

verweekt (gefluïdiseerd), zodanig dat de kabel tot de beoogde installatiediepte in het zeebed kan zinken. Dit 

gebeurt door middel van spuitlansen die met waterstralen de bodem fluïdiseren en zo een relatief smalle 

sleuf met vloeibare grond creëren. Jet-trenchers kunnen de bodem tot op een diepte van 10-12 meter onder 

het zeebed verweken, waarbij de diepte van verweken afgestemd wordt op de beoogde begraafdiepte. In het 

geval van de Circe North 2-kabel is de beoogde begraafdiepte op zee (tot 3 km van de kust) van 1,5 meter. 

Nadat de kabel de geul inzinkt vindt hersedimentatie in de geul plaats. De snelheid van de jet-trench-

methode is maximaal 300m per uur. Deze snelheid wordt naar verwachting niet gehaald, aangezien er door 

het optreden van slijtage een aantal keer onderhoud gepleegd moet worden aan de CBT1100, waardoor de 

werkzaamheden tijdelijk stil komen te liggen. 

Bij frezen wordt door middel van een ronddraaiende (ketting)frees een sleuf in de bodem getrokken, waarna 

de kabel in de sleuf kan worden gelegd. Hierna kan de bodem worden afgedekt met het materiaal dat 

weggefreesd is of de gleuf loopt vanzelf dicht. Bij frezen kan de kabel direct in de sleuf tot op de juiste diepte 

ingebracht worden of met behulp van een extra passage met een jet trencher naderhand op de juiste diepte 

worden gebracht (SLB- of PLB-methode). 

De kabel kruist een aantal bestaande pijpleidingen. Aan weerszijden van deze pijpleidingkruisingen (zie 

paragraaf 3.1.3) is er een beperkte afstand (ca. 40m aan weerszijde) waar de kabel begraven moet worden. 

Hier kan de CBT1100 echter niet komen in verband met het risico de pijpleidingen te beschadigen. De kabel 
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wordt in deze stukken daarom ingegraven door middel van een ROV met een baggerpomp. Deze baggert 

plaatselijk ongeveer één kuub sediment per strekkende meter om de kabel in te graven.  

 
Figuur 5 begraafmachine CBT 1100, uitgerust met zowel de mogelijkheid tot jet-trenchen als frezen om de kabel te 
begraven. 

3.1.2.2 Kabelreparatie  

Onder normale omstandigheden wordt geen onderhoud aan de kabel verwacht. Wanneer de kabel echter 

gerepareerd moet worden, zal dit als volgt worden gedaan. De kabel zal door een kabelanker omhoog 

worden gehaald en worden geknipt. Vervolgens wordt het defecte stuk uit de kabel geknipt en vervangen 

met een nieuw stuk kabel. Nadat het defecte stuk kabel is vervangen, wordt de kabel weer afgezonken en 

begraven. 

3.1.3 Kruisen met andere kabels en pijpleidingen  

Alle pijpleidingen en alle kabels (zowel in- als buiten gebruik) die worden gekruist, zie Figuur 6, zijn 

geïdentificeerd tijdens de kabelroute survey. Pelagian stelt een kruisingsovereenkomst op met iedere kabel- 

en pijplijneigenaar (alleen in gebruik zijnde assets), voordat de installatiewerkzaamheden beginnen.  

Voor pijpleidingkruisingen worden additionele beschermende maatregelen getroffen, om te voorkomen dat 

schade aan de bestaande pijpleidingen kan optreden. Bij een viertal pijpleidingen worden deze maatregelen 

getroffen: 

• FLUXYS/SNAM Interconnector 46” Gas Pipeline (“INTERCONNECTOR”) 

• GASSLED Zeepipe 40” Gas Pipeline & Franpipe 42” Gas Pipeline (“ZEEPIPE & FRANPIPE”) 

• WINTERSHALL 12” Gas Pipeline & 3” Glycol Pipeline (“P12-SW to P6-A”) 

• TULIP OIL 14” Gas Pipeline (“Q10A-01 to P15D”) 
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Figuur 6. Kruisingslocaties met bestaande pijpleidingen van het Circe North 2 tracé op het NCP 

De FLUXYS/SNAM Internconnector 46” Gas Pipeline” bevindt zich in Britse territoriale wateren en wordt 

daarom in deze toets niet verder behandeld. De overige kruisingen worden wel behandeld, deze bevinden 

zich binnen het Nederland Continentaal Plat (NCP). 

De beschermende maatregelen bestaan uit de volgende onderdelen. Allereerst wordt er, direct voor 

aanvang van de kabelinstallatie, een visuele inspectie van de kruisingen gedaan met een camera. 

Vervolgens wordt bij de kruisingen een betonnen matras op het zand boven de bestaande pijpleiding 

geplaatst (Figuur 7). 

 
Figuur 7 SPS FlexiMat, beschermend betonmatras voor pijpleiding kruisingen. In de afbeelding ligt het matras direct op 
de pijpleiding, in de echte situatie ligt het matras op het zand waaronder de pijpleiding zich bevindt.  



 

Onze referentie: D10023862:216  - Datum: 16 juli 2021  

  

 

PASSENDE BEOORDELING UK-NL TELECOMMUNICATION 

CABLE 

14 van 71 

Na plaatsing van het betonnen matras wordt de Circe North 2 kabel op de zeebodem, over het matras heen 

gelegd. Ter hoogte van de kruising krijgt de Circe North 2 kabel een beschermhoes van polyurethaan over 

een lengte van 100m (50m aan weerszijde van de bestaande pijpleiding). Deze hoes wordt aan boord van 

het kabelschip aangebracht op de kabel. 

Wanneer de kabel is gelegd, wordt deze ingegraven door de begraafmachine CBT 1100 (zie paragraaf 

3.1.2.1). De kabel wordt ingegraven tot 50m voor de kruising. Van het punt waar de CBT1100 stopt met 

begraven van de kabel tot 10m voor de pijpleiding wordt de kabel begraven door een ROV met een 

baggerpomp. Dit stuk is in Figuur 8 en Figuur 9 aangegeven als de “WROV burial area”. 

Nadat de kabel is gelegd en aan weerszijde van de pijpleidingkruising is begraven, wordt er een afdekkende 

laag stenen aangebracht over de 100m dat de Circe North 2 kabel aan de oppervlakte ligt. De steenberm is 

minstens 1m hoog, 8m breed en aan weerszijde van pijpleiding 70m lang. Figuur 8 geeft een schematische 

weergave van de eerste twee kruisingen van de ZEEPIPE 1 en FRANPIPE zoals die er uit zien na het 

plaatsen van de stenen afdeklaag. Aangezien de twee pijpleidingen dicht naast elkaar liggen wordt de kabel 

tussen de twee pijpleidingen niet ingegraven maar loopt deze aan de oppervlakte. Hierdoor wordt er ook een 

enkele steenafdekking over de twee kruisingen geplaatst. Figuur 9 geeft een schematische weergave van de 

kruising van de Circe North 2 kabel met de “P12-SW to P6-A” pijpleiding. De laatste kruising op het tracé 

(van de Circe North 2 kabel met de “Q10A-01 to P15D” pijpleiding) is wat betreft de schematische details 

gelijk aan die van de kruising met de “P12-SW to P6-A” pijpleiding. 
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Figuur 8 GASSLED PL0186 Zeepipe 40” Gas Pipeline & Franpipe 42” Gas Pipeline Crossing MOP 

 



 

Onze referentie: D10023862:216  - Datum: 16 juli 2021  

  

 

PASSENDE BEOORDELING UK-NL TELECOMMUNICATION 

CABLE 

16 van 71 

 
Figuur 9 WINTERSHALL 12” PL0085 (P12_SW – P6A) Gas Pipeline Pipeline Crossing MOP 
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3.2 Onshore  

3.2.1 Kabel aanlanding Zandvoort 

De kabel landt aan in Zandvoort (Noord-Holland). Daar wordt de kabel drijvend aan land getrokken met een 

lieropstelling op het strand.  

Voordat wordt begonnen met graafwerkzaamheden op het strand van Zandvoort, wordt een survey 

uitgevoerd waarbij foto’s van het werkterrein worden gemaakt ter vergelijking van de situatie voor de start 

van de werkzaamheden en de situatie na afronding van de werkzaamheden. 

Voordat het kabellegschip aankomt worden de lier en het tijdelijke werkterrein opgezet op het strand. Het 

kabellegschip stopt op het punt waar het vanwege de waterdiepte niet meer verder kan varen. Vervolgens 

wordt er een trekkoord aan de kabel gemonteerd welke aan de lieropstelling op het strand wordt bevestigd. 

Daarna trekt de lieropstelling eerst het trekkoord met daaraan de kabel naar het strand. Met behulp van 

drijvers aan weerszijde van de kabel wordt de kabel drijvend aan de oppervlakte naar de kust begeleid tot de 

laagwaterlijn wordt bereikt. Daarna worden de drijvers die de kabel ondersteunen verwijderd en zakt de 

kabel naar de bodem. 

Tijdens het naar binnen trekken van de kabel wordt gebruik gemaakt van harde rubberboten (ribs) om de 

kabel te begeleiden en te beschermen.  

3.2.1.1 Ingraven van de kabel nabij en op het strand 

Tussen het uiterste punt waar het kabelschip met de CBT1100 kan komen en de hoogwaterlijn is een zone 

waar de kabel, in plaats van met de CBT1100, wordt ingegraven door een kleinere jet-trench-machine op 

wielen, zie Figuur 10. Deze wordt geopereerd en begeleid vanaf een separaat schip. Dit schip bestuurt de 

jet-trench machine en levert het water voor de spuitlansen. Het schip is uitgerust met apparatuur om de 

ligging en de diepte van de kabel te monitoren. 

Het voertuig begint aan de hoogwaterlijn en verplaatst zich daarna van de kust af richting het kabelschip. Het 

voertuig gaat door tot het punt waar de kabel is begraven door de CBT1100.  

 
Figuur 10 Jet-trench gereedschap op wielen dat wordt gebruikt om de kabel in te graven tussen de laagwaterlijn en de 
CBT 1100. 

Op het strand wordt de kabel ingegraven door graafmachines. De diepte van de ontgraving is ca. 1m 

beneden het niveau van het dynamisch kustprofiel, de breedte van de ontgraving hangt af van lokale 

bodemcondities. Aangezien overal zand aanwezig is (met variabele compactheid en waterinhoud), zal de 

corridor enkele meters breed worden uitgegraven. Nadat de kabel in de geul wordt gelegd, wordt het zand 

weer in de geul teruggestort, waarna niet meer zichtbaar zal zijn waar de kabel ligt.  

3.2.2 Horizontale boring  

De aansluiting van de kabel op het bestaande netwerk vindt plaats in een betonnen put die zich bevindt in 

een verkeerseiland op de boulevard (Figuur 12). Vanaf deze put wordt in de richting van het strand een 

horizontale boring uitgevoerd door een HDD-opstelling (horizontal drilling device (Figuur 11)). 
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Figuur 11 Foto van een horizontale boorinstallatie zoals die gebruikt zal worden voor het boren van de aansluiting tussen 
strand en put. 

In het boorgat wordt een buis geplaatst, waardoor de kabel vervolgens omhoog wordt gevoerd naar de put. 

In de put wordt deze vervolgens aangesloten op het bestaande netwerk. De locatie van de put is 

aangegeven in Figuur 12. 

 
Figuur 12 Locatie van het buisuiteinde en locatie van de strandput. 

3.3 Kabelontwerp  

De kabel die wordt toegepast is een “Double Armoured Heavy calbe” (DAH), een dubbel gepantserde zware 

kabel. Een schematische afbeelding van de kabel is gegeven in Figuur 13. 

 
Figuur 13 schamatische weergave van de indeling van de kabel. 1; primaire gecoate kabel (silica, acrylaat), 2; 
opvulmateriaal (thixotroop bestandsdeel), 3; buis (roestvrij staal), 4; schede (polyethyleen, zwart), 5; bescherming 
(gegalvaniseerd staal, dubbel laags 12x Ø3.8 mm and 16x Ø4.4mm), 6; opvulmateriaal (bitumen), 7; omhulsel (plastic 
tape), 8; versteviging (staaldraad). 
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wordt in overleg met Rijkswaterstaat (Bevoegd gezag Wterwet) de frequentie van de surveys afgeschaald. 

De surveys die hiervoor worden uitgevoerd, zijn bathymetrische surveys. Voor dit onderzoek kan 

bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de Multibeam Echo Sounder. De kruisingslocaties worden ook 

meegenomen in deze periodieke inspectie. De surveys zullen worden uitgevoerd met een schip als de Furgo 

Blue Essence (Figuur 14). Dit elektrische schip is klein en wordt op afstand bestuurd. Het is hiermee een 

zeer beperkte verstoringsbron. Er vindt geen uitstoot van stikstofverbindingen naar de lucht plaats. De 

surveys worden uitgevoerd met een snelheid van tussen de 7,5 km/h. Door het periodiek monitoren en het 

analyseren van de verkregen gegevens kan, naast het bepalen van de actuele kabelbegraafdiepte, ook 

worden vastgesteld hoe de bodem zich over tijd ontwikkelt. 

 
Figuur 14 survey schip Blue Essence, vergelijkbaar met het schip zoals gebruikt zal worden voor de surveys. 
 

Als blijkt dat de kabel door bodemdynamiek boven de minimumbegraafdiepte dreigt te komen, dan zal de 

kabel opnieuw moeten worden begraven. Ook kan blijken dat aanvullende steenstorting nodig is op de 

kruisingsconstructies op basis van surveyresultaten. Daarnaast kan door interne of externe oorzaken een 

kabeldefect of -storing optreden, waarvoor herstelwerkzaamheden vereist kunnen zijn. Het uitgangspunt van 

de zogenaamde ‘bury and would like to forget’ strategie is dat dit soort werkzaamheden niet uitgevoerd 

hoeven te worden (en dus niet gepland staan) gedurende de levensduur van de kabel. Ze maken daarom 

geen onderdeel uit van de gebruiksfase van de kabel. Mochten deze werkzaamheden toch uitgevoerd 

moeten worden, dan wordt dit beschouwt als een calamiteit. Werkzaamheden vereist bij calamiteiten zijn niet 

meegenomen in deze beoordeling. 

De hierboven beschreven periodieke surveys om de diepte van de kabel te bepalen en bodemdynamiek te 

monitoren zijn gepland en behoren daarmee wel tot de gebruiksfase van de kabel. Uitgangspunt voor deze 

surveys is dat ze jaarrond plaats kunnen vinden. Deze surveys worden daarom meegenomen in deze 

beoordeling. 



 

Onze referentie: D10023862:216  - Datum: 16 juli 2021  

  

 

PASSENDE BEOORDELING UK-NL TELECOMMUNICATION 

CABLE 

21 van 71 

4 AFBAKENING 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk vindt een afbakening plaats van de mogelijke gevolgen voor de ecologie van de aanleg van 

de Circe North 2-kabel. De activiteiten van de aanleg, beschreven in het vorige hoofdstuk, hebben een 

aantal gevolgen die in theorie kunnen leiden tot een effect op beschermde natuurwaarden onder de Wnb, 

onderdeel gebiedsbescherming (zie hoofdstuk 2). Deze gevolgen zijn: 

• Vertroebeling, door het in suspensie raken van sediment bij het schonen van het tracé en het begraven 

van de kabel (zie 3.1.1 & 3.1.2); 

• Sedimentatie, door het neerslaan van het sediment dat in suspensie komt als gevolg van het schonen 

van het tracé en het begraven van de kabel (zie 3.1.1 & 3.1.2); 

• Verstoring onderwater door continu geluid door scheepsmotoren en andere werktuigen aan boord, 

voortkomend uit de vaarbewegingen voor het schonen van het tracé, het plaatsen van de matrassen, het 

leggen van de kabel, het begraven van de kabel en het storten van het steen over de kruisingen (zie 

3.1.1, 3.1.2 & 3.1.3); 

• Verstoring bovenwater door geluid, licht en visuele verstoring door de werkzaamheden op zee en land 

voortkomend uit alle werkzaamheden (zie 3.1 & 3.2); 

• Verzuring en vermesting op zee en op land als gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen 

door het werkverkeer; 

• Habitataantasting door mechanische effecten op land en op zee; 

• Verontreiniging, als gevolg van omwoelen van verontreinigd slib bij het ingraven van de kabel. 

De gevolgen worden in de volgende paragrafen besproken. Per gevolg wordt gekeken of een mogelijk effect 

aan de orde is en wat de (worst-case) reikwijdte is van het mogelijke effect. Aan de hand van deze 

informatie wordt per gevolg bepaald, of een verdere toetsing op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 

2000-gebieden noodzakelijk is. 

Gedurende de gebruiksfase zijn gevolgen (en dus ook effecten) van de datakabel zelf niet aan de orde. Wel 

zal er hoogstens éénmaal per jaar een surveyronde met één schip plaatsvinden, wat enkele gevolgen met 

zich mee kan brengen. De gevolgen hiervan zijn te allen tijde kleiner dan degene die ontstaan tijdens de 

aanlegfase. Om deze reden worden in deze Passende Beoordeling de tijdelijke gevolgen tijdens de 

aanlegfase gezien als maatgevende worst case-scenario. In onderstaand hoofdstuk is voor elk gevolg ook 

beschreven of de survey tijdens de gebruiksfase het desbetreffende gevolg met mogelijk effect met zich 

meebrengt. 

4.2 Vertroebeling 

Zowel bij het identificeren en verwijderen van obstakels door middel van het slepen van ankers als bij het 

begraven van de kabel wordt de bodem omgewoeld en treedt dus mogelijk vertroebeling op. Van deze twee 

activiteiten heeft het begraven van de kabel de grootste effecten op de bodem, waardoor deze activiteit voor 

vertroebeling als maatgevend wordt gezien.  

Het begraven van de kabel vindt naar verwachting voor het gehele tracé plaats door jet-trenchen. Mochten 

er toch plekken zijn waar sediment niet vloeibaar gemaakt kan worden door de spuitlansen (die worden 

gebruikt voor het jet-trenchen), dan wordt lokaal gebruik gemaakt van de sleuvenfrees (zie 3.1.2.1).  

Zoals genoemd in paragraaf 3.1.3, wordt aan weerszijde van de kruisingen met de pijpleidingen op het NCP 

de kabel vanaf het punt waar de CBT niet kan komen tot 10 meter voor de pijpleiding ingegraven met een 

ROV die gebruikmaakt van een baggerpomp. Dit betreft in totaal 240m van het tracé ((2*40) * 3) verspreid 

over 3 locaties. Het gebaggerde sediment per strekkende meter bedraagt ongeveer 1m3. Daarmee komt het 

totaal gebaggerde sediment op (2x40m3 * 3) = 240 m3. 

Door het fluïdiseren van de zeebodem zal sediment worden omgewoeld. Deze omwoeling kan leiden tot 

suspensie van met name de fijnere deeltjes (slib) in de waterkolom, afhankelijk van het lokale slibgehalte. 

Hierdoor ontstaat vertroebeling. Het neerslaan en ophopen van het, door de werkzaamheden omgewoelde, 

sediment heet sedimentatie. Zowel vertroebeling als sedimentatie kunnen effect hebben op 

instandshoudingsdoelen binnen het studiegebied. Vertroebeling wordt verder behandeld in deze paragraaf. 

Sedimentatie wordt verder behandeld in paragraaf 4.3. 

Vertroebeling kan voor diverse organismen leiden tot effecten: 

• filterfeeders (organismes die leven van plankton en ander in het water zwevend voedsel dat zij uit het 

water filteren) in hun voedselopname kunnen worden geremd; 
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• trekvissen een barrière kunnen ondervinden wanneer de slibwolk de doorgang tussen zoet en zout water 

belemmert. 

 

Vertroebeling leidt tot minder doorzicht aan het wateroppervlak waardoor potentieel: 

• primaire productie (i.e. de basis van de voedselketen) kan worden geremd; 

• het vangstsucces van zichtjagende vogels kan worden beïnvloed. Dit geldt vooral voor nestgebonden 

broedvogels die slechts een kleine uitvliegradius hebben, zoals sterns. 

Doordat de bodem door jet-trench-machines slechts over een geringe breedte wordt losgemaakt (minder 

dan een meter) is de daarbij vrijkomende hoeveelheden bodemmateriaal zeer beperkt. Per meter kabel komt 

dan, afhankelijk van de kabel diameter en begraafdiepte, maximaal 1-2 m³/m vrij. De vertroebeling die 

hierdoor ontstaat vindt met name in de onderste laag van de waterkolom plaats en is wat betreft de orde van 

grootte vergelijkbaar met het slepen van visnetten over de bodem. Een onderzoek door (Svašek Hydraulics, 

2015) laat zien dat met een waterdiepte van 21 meter en een stroomsnelheid in de omgeving van 1,4m/s de 

vertroebelingspluim (> 30mg/L) niet meer dan 5m boven de zeebodem uitstijgt (Figuur 15).  

 

Figuur 15: vertroebeling als gevolg van “jet-trenchen” bij een waterdiepte van 20m en een omgevingsstroomsnelheid van 
1,4m/s. 
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De sleuvenfrees wordt alleen gebruikt op plaatsen waar het sediment te compact is om de spuitlansen te 

gebruiken. Naar verwachting zal dit op het tracé niet tot nauwelijks aan de orde zijn. Op deze plekken wordt 

met de frees de grond opengesneden waarna de kabel in de geul wordt gelegd. Op deze plekken is het 

sediment compacter dan op plekken waar de jet-trench methodiek wordt toegepast. Enerzijds betekent dit 

dat het sediment minder uiteen zal vallen en de grote stukken sneller zullen bezinken. Anderzijds betekent 

dit dat op deze plekken het sediment waarschijnlijk compacter zal zijn omdat het een kleinere korrelgrootte 

heeft waardoor het minder snel bezinkt. Wat het effect is op de vertroebelingspluim is hierdoor sterk 

afhankelijk van de lokale sedimentcondities. Voor de reikwijdte van vertroebeling van het begraven met de 

sleuvenfrees wordt ervan uitgegaan dat deze in dezelfde orde grootte valt als die van het jet-trenchen.  

Aangezien er voor het project geen grote hoeveelheden sediment worden gebaggerd en er geen mass 

excavation plaatsvindt is de reikwijdte van vertroebeling beperkt. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de 

vertroebeling die optreedt niet meer dan 5 meter boven de zeebodem zal uitstijgen. Voor vertroebeling in de 

eerste 5 meter boven de zeebodem wordt uitgegaan van een reikwijdte van vertroebeling van enkele 

honderden meters, op basis van de reikwijdte van “jet-trenchen” dat over vrijwel het gehele tracé zal worden 

toegepast. 

De periodieke survey tijdens de gebruiksfase, welke hooguit éénmaal per jaar plaatsvindt met één schip, 

draagt niet bij aan vertroebeling. 

Gezien vertroebeling door de aanlegwerkzaamheden maximaal in de eerste 5 meter boven de bodem 

optreedt, en dus niet aan het oppervlak, wordt primaire productie niet gehinderd door een potentiële 

vermindering in de hoeveelheid beschikbaar zonlicht (een direct gevolg van de troebelheid van het 

water). Mogelijke effecten op (trek)vissen en foeragerende duikende vogels kunnen niet worden 

uitgesloten en zijn passend beoordeeld.  

4.3 Sedimentatie 

Het sediment dat vrijkomt bij het identificeren en verwijderen van obstakels en de aanleg van de kabel 

bezinkt uit de waterkolom en vormt een laag sediment op de bodem (sedimentatie). Sedimentatie heeft een 

effect op bodemdieren. Bij een te grote en/of te snelle bedekking kan sedimentatie leiden tot verstikking. Dit 

kan effect hebben op de bodemdierensamenstelling en op de voedselvoorraad voor vissen en op 

droogvallende platen foeragerende vogels. Het effect van de bedekking is zeer afhankelijk van verschillende 

factoren, zoals de tolerantie en locatie van de soort, de hoeveelheid bezinkend materiaal, de duur van de 

bedekking, de sedimenteigenschappen van het bedekkende materiaal en de temperatuur (Baan et al., 1998; 

Harvey et al., 1998). In de wetenschappelijke literatuur zijn de specifieke effecten van deze factoren niet 

allemaal apart onderzocht. In 1988 is door Bijkerk de tolerantie voor permanente sedimentatie bepaald van 

zeven algemeen voorkomende macrobenthos-soorten (strandgaper Mya arenaria, Capitella, wapenworm 

Scoloplos armiger, kokkel Cerastoderme edule, nonnetje Macoma balthica, wadpier Arenicola marina, 

zandzager Nereis). Deze tolerantie lag voor permanente sedimentatie met fijn zand tussen de 5 cm per 

maand (Mya, Capitella) en 17 cm per maand (Macoma, Arenicola, Nereis). De organismen waren gevoeliger 

voor sedimentatie met slib. De tolerantie varieerde daar tussen de 1 cm per maand (Mya) en 35 cm per 

maand (Nereis). De bodemsamenstelling lang het tracé van de Circe North 2 kabel is voornamelijk zand. 

Echter, aangezien ook hier en daar mogelijk slib aanwezig is wordt de ondergrens van 1cm per maand 

aangehouden.  

Een recente literatuurstudie (Rozemeijer & Smith, 2017) benadrukt de resultaten uit 1988 van Bijkerk 

nogmaals. Ook worden meerdere soorten macrobenthos uitgelicht die soortgelijke toleranties voor 

sedimentatie hebben, waaronder verschillende soorten tweekleppigen maar bijvoorbeeld ook wormachtigen, 

zeesterren en zee-egels.  In deze literatuurstudie liggen de sedimentatietoleranties veelal tussen de 5 cm tot 

meerdere tientallen centimeters. 

De sedimentatie die plaatsvindt zal optreden in de directe omgeving van de geul. Een modelstudie door 

(Svašek Hydraulics, 2015) laat zien dat de sedimentatie bij het begraven van een kabel door middel van jet-

trenching naar verwachting op zal treden in de eerste 4 meter aan weerszijde van de geul Figuur 16. In deze 

studie zijn meerde combinaties van waterdiepte en omgevingssnelheid gemodelleerd waarvan de resultaten 

vergelijkbaar waren. De resultaten weergegeven in Figuur 16 zijn van het, voor het huidige project, meest 

relevante scenario. Hiervoor is uitgegaan van een waterdiepte van 21 meter en een stroomsnelheid in de 

omgeving van 1.4m/s.  

Maximale sedimentatie vindt plaats binnen 4 meter aan weerszijde van het tracé en is maximaal 2,75cm met 

het grootste deel van de sedimentatie in de eerste meter aan weerszijde.  
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Figuur 16 Sedimentdepositie in de nabije omgeving van de geul bij een waterdiepte van 21m en een 
omgevingsstroomsnelheid van 1,4m/s.  

De reikwijdte van sedimentatie die uitkomt boven de 1cm per maand zal zodoende niet reiken tot buiten de 

breedte van de CBT1100 van 7,5m. De CBT1100 zorgt over zijn gehele breedte ook voor het gevolg 

“habitataantasting”. Bij Habitataantasting wordt aangenomen dat de bodemdieren onder de CBT1100 niet 

overleven. Habitataantasting heeft hiermee een groter effect op de benthische gemeenschap dan het laagje 

sediment dat over dezelfde breedte neerdaalt. Zodoende wordt Habitataantasting als het maatgevende 

effect gezien voor de zone waarin sedimentatie optreedt en wordt sedimentatie niet behandeld als 

individueel effect. 

De periodieke survey tijdens de gebruiksfase, welke hooguit éénmaal per jaar plaatsvindt met één schip, 

draagt niet bij aan sedimentatie.  

De maximale reikwijdte van sedimentatie is gelijk aan die van habitataantasting en vindt niet plaats 

als autonome verstoringsbron, hierbij wordt habitataantasting als het potentieel meest negatieve, en 

dus maatgevende, effect gezien. Effecten van sedimentatie door de aanlegwerkzaamheden worden 

daarom niet verder meegenomen in deze toetsing. 

4.4 Verstoring als gevolg van continu geluid onderwater 

Bij het varen met werkschepen tijdens zowel de aanleg- als gebruiksfase kan onderwaterverstoring optreden 

in de vorm van onderwatergeluid, met name door cavitatie van de schroefbladen. Cavitatie is de vorming van 

bellen gevuld met waterdamp aan de voorkant bij de schroefbladen, die vervolgens imploderen. Daarnaast 

genereren scheepsmotoren en andere werktuigen aan boord ook trillingen die aan de romp van het schip en 

zo uiteindelijk naar het water worden doorgegeven. Dit onderwatergeluid is continu en tijdelijk van aard. 

Voor de bepaling van de reikwijdte van continue onderwaterverstoring is uitgegaan van de maximale 

effectafstanden voor zeehonden en bruinvissen. Hierbij is uitgegaan van de analyse van Verboom die als 

bijlage VIII is opgenomen in de ‘Ronde 2’ Passende Beoordelingen voor Wind op Zee uit 2009 (Arends et al., 

2009). Op basis van meetgegevens van een zestal koopvaardijschepen van 100 meter, die met een snelheid 

van 13 – 16 mijl per uur (op diep water) varen, zijn maximale verstoringsafstanden van 4.800 meter voor 

zeehonden en 2.800 meter voor bruinvissen gevonden. Onderwatergeluid plant zich verder voort naarmate 

het water dieper is. De in deze toetsing gehanteerde verstoringsafstand van 5 kilometer is worst-case. 

Voor de aanleg van het gehele Circe North 2 tracé tot en met de grens van het NCP wordt voor de vijf 

hoofdactiviteiten (schonen van het tracé, kabels verwijderen, matrassen leggen, kabel leggen/begraven en 

steenstortingen over de kruisingen) gebruik gemaakt van diverse offshore schepen. Daarnaast worden 

begeleidingsschepen (“guard ships”) ingezet om de kabel te bewaken op de kruisingslocaties tussen het 

moment dat de kabel geplaatst wordt en het moment dat de matrassen en steenstortingen worden geplaatst. 

Dit is exclusief een schip en rib boten (harde rubberboten) die uitsluitend langs de kust opereren. Elke 

hoofdactiviteit vindt in één vaarbeweging plaats, cumulatief neemt dit 83,2 dagen in beslag. Dit is de 

maximale tijd dat verstoring als gevolg van onderwatergeluid (en bovenwatergeluid en visuele 

bovenwaterverstoring) langs het tracé plaatsvindt. Rondom de drie kruisingslocaties (zie paragraaf 3.1.3) zal 

een grotere fractie van de totale verstoringsdagen plaatsvinden dan langs reguliere stukken van het tracé. 

Het daadwerkelijk aantal verstoorde dagen zal bovendien lager uitvallen, rekening houdend met het feit dat 

voor sommige werkzaamheden meerdere boten tegelijkertijd dichtbij elkaar samenwerken. Daarnaast zijn 
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werkzaamheden in werkelijkheid tijdelijk en lokaal (i.e. verstoring vindt niet langs het gehele tracé tegelijk 

plaats), hierdoor is het verstoorde oppervlak in werkelijkheid een langzaam bewegende cirkel (r=5km) langs 

het tracé rond de werkzaamheden.  

Naast de aanlegwerkzaamheden draagt ook de periodieke survey tijdens de gebruiksfase, welke hooguit 

éénmaal per jaar plaatsvindt met één schip, bij aan verstoring door continue onderwatergeluid. De verstoring 

in de gebruiksfase door de bathymetrische surveys door het elektrische, onbemande surveyschip is naar 

verwachting vele malen minder groot dan in de aanlegfase, aangezien geen gebruik wordt gemaakt van 

grote dieselmotoren. Wel is sprake van cavitatie door de schroefbladen. Aangezien geen kwantitatieve data 

voorhanden is met betrekking tot de vermindering van onderwatergeluid door dit type schepen wordt in de 

huidige toets ook voor de surveys in de gebruiksfase de verstoringscontour van 5000m aangehouden. Dit 

betreft voor het elektrische onbemande schip een zeer veilig worst case aanname.  

De maximale reikwijdte van het effect van onderwatergeluid als gevolg van het schonen van het tracé en de 

installatie van de kabel op basis van de verstoringscontour van 5 kilometer is weergegeven in Figuur 17.  

 
Figuur 17 reikwijdte van mogelijke verstoring door continue onderwatergeluid. 

Effecten door verstoring door continue onderwatergeluid tijdens zowel de aanleg- als gebruiksfase 
(i.e. aanlegwerkzaamheden en periodieke surveys) kunnen niet op voorhand worden uitgesloten en 
zijn zodoende meegenomen in deze toetsing. 

4.5 Bovenwaterverstoring op zee 

4.5.1 Door geluid en visuele verstoring 

De aanwezigheid van de werkschepen in de aanleg- en gebruiksfase kan leiden tot verstoring door 

bovenwatergeluid en optische verstoring (silhouetwerking). Deze verstoring kan leiden tot stress en/of 

vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervolgens leiden tot verhoogde alertheid, het mijden van gebieden, en 

in potentie tot afname van de reproductie, verminderde voedselopname en uiteindelijk verzwakking van de 

populatie. Aan continu geluid bovenwater, zoals scheepsmotoren of machines, kunnen organismen wennen 

(Broekmeyer et al., 2006; Krijgsveld et al., 2008).  

Bovenwaterverstoring kan een potentieel effect hebben op vogels: langs de kust broedende vogels, op 

hoogwatervluchtplaatsen rustende vogels, op open water foeragerende, rustende en ruiende vogels en op 

droogvallende platen foeragerende vogels. Zeehonden kunnen verstoord worden wanneer zij gebruik maken 

van de droogvallende platen voor rusten, werpen, zogen of verharen.  
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In open gebieden is het soms moeilijk te onderscheiden of de verstoring wordt veroorzaakt door optische 

verstoring, geluid en/of licht omdat de verstorende factoren over het algemeen tegelijkertijd aanwezig zijn. 

Licht wordt in paragraaf 4.5.2 toegelicht. De veroorzaakte verstoring is vaak een combinatie van geluid, licht 

en optische verstoring, waarbij de meest verreikende of ernstigste factor als maatgevend wordt gehanteerd. 

Voor het bepalen van deze effecten op de verstoringsgevoelige soorten is in deze rapportage daarom 

gebruik gemaakt van verstoringsafstanden. Naast gebruik van verstoringsafstanden zijn ook andere 

aspecten zoals de aard van de verstoring, de verstoringsduur, de verstoringsfrequentie, de periode en de 

locatie van belang in de bepaling van effecten (Jongbloed et al., 2011). Per soort(groep) is de storingsfactor 

die de grootste ruimtelijke reikwijdte heeft maatgevend voor de optredende verstoring.  

Voor vogels is de verstoringsgevoeligheid soort specifiek en variabel per periode. Jongbloed et al. (2011) 

leidde af dat voor broedvogels, voor vogels op hoogwatervluchtplaatsen en de meeste vogelsoorten op groot 

open water een verstoringsafstand van 500 meter voldoende bescherming biedt tegen verstoring door 

diverse varende objecten op het water en bij de waterkant. Roodkeelduikers, parelduikers en brilduiker en 

ruiende vogels (zoals zeekoeten en alken) zijn verstoringsgevoeliger. Dit komt met name omdat deze vogels 

in de rui vaak niet weg kunnen vliegen. In het ernstigste geval kunnen de vogels hun rui niet afmaken en 

wordt hun vliegcapaciteit verstoord. Bij verstoring van foeragerende vogels in gevoelige periodes kunnen 

bovendien voedseltekorten ontstaan. Dit kan leiden tot een verlaagd voortplantingssucces en in ernstige 

gevallen tot de dood. Voor deze categorie vogels wordt daarom een grotere verstoringsafstand gehanteerd, 

te weten 1.500 meter (Dirksen et al., 2005; Krijgsveld et al., 2008). De maximale reikwijdte van 

bovenwaterverstoring langs het kabel tracé (1.500 meter) is weergegeven in Figuur 18. Zoals in paragraaf 

4.4 beschreven vinden werkzaamheden van de schepen die langs het hele tracé opereren in één 

vaarbeweging plaats en nemen (voor het NCP) cumulatief 83,2 dagen in beslag. Naast de 

aanlegwerkzaamheden draagt ook de periodieke survey tijdens de gebruiksfase, welke hooguit éénmaal per 

jaar plaatsvindt met één schip, bij aan bovenwaterverstoring. De verstoring in de gebruiksfase door de 

bathymetrische surveys door het elektrische, onbemande surveyschip is naar verwachting vele malen 

minder groot dan in de aanlegfase. Zo zal er geen verstoring optreden door geluid. Echter, gezien 

silhouetwerking ook door dit schip op zal treden, wordt als worst case aanname dezelfde verstoringscontour 

gehanteerd als die in de aanlegfase (1500m). 

 
Figuur 18 reikwijdte van mogelijke bovenwaterverstoring op zee door continue geluid.  

Effecten door bovenwaterverstoring door geluid en visuele verstoring tijdens zowel de aanleg- als 
gebruiksfase (i.e. aanlegwerkzaamheden en periodieke surveys) kunnen niet op voorhand worden 
uitgesloten en zijn zodoende meegenomen in deze toetsing. 
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4.5.2 Verstoring door licht 

Op zee kan licht zorgen voor verstoring. Deze lichtverstoring heeft effect op de tijd- en locatie- waarneming 

van vleermuizen en (trek-)vogels en kan zo mogelijk het bioritme van vleermuizen en vogels op zee 

verstoren. Veranderingen in de verhoudingen tussen licht en donker kunnen trek-, broed- en 

foerageergedrag beïnvloeden. Daarnaast kan afstoting, of juist aantrekking plaatsvinden (Longcore & Rich, 

2004). Extra verlichting ’s nachts kan bij dag-actieve vogels voor een verkorting van de levensduur zorgen 

als gevolg van een slechtere conditie, verminderd functioneren, grotere predatiekans en een lager 

voortplantingssucces (Engelmoer & Altenburg, 1999). Of dit ook een effect heeft op de staat van 

instandhouding en de populatie hangt af van de specifieke situatie (wat wordt verlicht, met welke intensiteit 

en wanneer et cetera). 

Wat betreft de effecten van licht moet onderscheid gemaakt worden tussen effecten als gevolg van de 

verlichtingssterkte (de mate waarin een gebied minder donker wordt) en als gevolg van de zichtbaarheid van 

het licht (lichtsterkte). De afstand waarop een lichtbron gezien wordt, is vele malen groter dan de afstand 

waarop een lichtbron nog bijdraagt aan de mate van verlichting van een gebied. Vooral de verlichtingssterkte 

is relevant voor natuur, omdat deze kan leiden tot fysiologische en gedragsveranderingen bij dieren. Voor de 

verlichtingssterkte geldt dat negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden boven een drempelwaarde 

van 0,1 lux (Molenaar, 2003). 

Over het algemeen is de reikwijdte van de lichtbelasting minder groot dan die van verstoringen die optreden 

door geluid of visuele verstoringen. Er is voor de lichtbelasting van de schepen daarom geen berekening 

uitgevoerd. Op basis van expert judgement (uit gegevens van vergelijkbare werkzaamheden) wordt de 

aanname gedaan dat de 0,1 lux-grens van bouwverlichting tijdens werkzaamheden niet verder zal reiken 

dan 150 meter vanaf de grens van de werkzaamheden. Met deze reikwijdte zullen de effecten van licht 

tijdens de aanleg binnen de grenswaarden van geluid of visuele verstoring (500-1.500 meter) vallen. 

Verstoring door licht is daarmee minder relevant als autonome verstoringsbron, met name omdat geluid, licht 

en visuele verstoring vaak gelijktijdig optreden in de aanleg. Zoals in paragraaf 4.4 beschreven vinden 

werkzaamheden van de schepen die langs het hele tracé opereren in één vaarbeweging plaats en nemen 

(voor het NCP) cumulatief 83,2 dagen in beslag. Naast de aanlegwerkzaamheden draagt ook de periodieke 

survey tijdens de gebruiksfase, welke hooguit éénmaal per jaar plaatsvindt met één schip, bij aan 

bovenwaterverstoring door licht. 

De effecten van verstoring door licht op zee, tijdens zowel de aanleg- als gebruiksfase (i.e. 

aanlegwerkzaamheden en periodieke surveys), vallen binnen de verstoringscontouren van de tegelijk 

optredende verstoring door geluid en visuele verstoring. Hierbij is visuele verstoring maatgevend, 

waardoor effecten van licht in de bijbehorende paragrafen indirect is meegenomen.  

4.6 Verstoring op land 

4.6.1 Geluid 

Geluid kan diersoorten verstoren. Deze verstoringen kunnen leiden tot stress en/of vluchtgedrag van 

individuele dieren, wat er vervolgens toe kan leiden dat dieren het leefgebied voor kortere of langere tijd 

verlaten, dat de reproductie te ver achterblijft om een goede populatie in stand te houden of dat er een 

toename van sterfte plaatsvindt (Hawkins & Popper, 2017). Wel kan gewenning aan verstoring optreden, in 

het bijzonder bij continue verstoring door bijvoorbeeld geluid (Broekmeyer et al., 2006). Vaak treden geluid-, 

licht- en visuele verstoring gelijktijdig op en is de specifieke oorsprong van een effect niet altijd goed te 

duiden. 

Verstoring door geluid treedt op land op gedurende de aanlanding van de kabel op het strand van 

Zandvoort. Gedurende de gebruiksfase is geen sprake van enige verstorende effecten door geluid door de 

ondergrondse ligging van de kabels. In principe vindt geen onderhoud plaats.  

Belangrijke geluidbronnen in de aanlegfase zijn graafmachines, de booropstelling en de ribs die de kabel 

naar land begeleiden. Geluidgolven verspreiden zich via de lucht, wat tot op een bepaalde afstand kan 

leiden tot (verhoging van de) geluidbelasting, die tot verstoring van daar aanwezige dieren kan leiden. Van 

de effecten van verstoring op vogels is relatief veel kennis beschikbaar, onder andere welke soort(groep)en 

wanneer verstoring ondervinden. Over de dosis-effect relatie van verstoring door geluid op andere 

soort(groep)en is echter weinig bekend. Hier zijn nauwelijks gekwantificeerde gegevens van beschikbaar. 

Dat een toename van het geluid echter ook op andere soorten een negatief effect heeft, is wel bekend. 

Hierbij is het aannemelijk dat soorten die meer afhankelijk zijn van geluid (en gehoor) voor communicatie en 

foerageren eerder een negatief effect ondervinden dan soorten die dat niet zijn. 
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Voor het project Hollandse Kust (noord) zijn verstoringscontouren bepaald voor boor- en bouwwerkzaam-

heden (Arcadis, 2018). Voor het bepalen van de reikwijdte van het geluid zijn grenswaarden van verstoring 

van vogels gebruikt. Hieruit blijkt dat de 42 dB(A)24eq van de boorwerkzaamheden op circa 500 meter ligt. 

De periodieke survey tijdens de gebruiksfase vindt alleen plaats op zee en draagt daarmee niet bij aan 

verstoring door geluid op land. 

Effecten door verstoring door geluid op land kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. 

4.6.2 Visuele (optische) verstoring 

Net als bij geluid en licht geldt voor visuele verstoring dat dit kan leiden tot verstoring van diersoorten. Dit 

kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuele dieren, wat er vervolgens toe kan leiden dat dieren 

het leefgebied voor kortere of langere tijd verlaten, dat de reproductie te ver achterblijft om een goede 

populatie in stand te houden of dat er een toename van sterfte plaatsvindt. 

Vaak treedt verstoring gelijktijdig op met geluid- en lichtverstoring en is de specifieke oorsprong niet altijd 

goed te duiden. Hoewel er geen éénduidige reikwijdte van optische verstoring is, valt dit ruim binnen de 

contouren van verstoring door licht en geluid. Optische verstoring treedt namelijk hoofdzakelijk op binnen 

enkele tientallen meters, maar bij een open zichtveld tot honderden meters. 

Visuele verstoring door de aanwezigheid van mensen en materieel is relevant in de aanlegfase van de 

kabel. Gedurende de gebruiksfase is door de ondergrondse ligging van de kabels geen sprake van enige 

verstorende effecten.  

Voor visuele verstoring geldt dat over de dosis-effect relatie van veel soort(groep)en nog maar weinig 

bekend is (met uitzondering van vogels). Hier zijn nauwelijks gekwantificeerde gegevens van beschikbaar. 

Dat aanwezigheid van niet natuurlijke elementen echter ook op andere soorten een negatief effect heeft, is 

wel aannemelijk. 

De periodieke survey tijdens de gebruiksfase vindt alleen plaats op zee en draagt daarmee niet bij aan 

visuele verstoring op land. 

Effecten door visuele (optische) verstoring op land kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. 

4.6.3 Licht 

Net als bij geluid geldt voor licht dat dit kan leiden tot verstoring van (met name) diersoorten. Over het 

algemeen wordt gesteld dat een toename van licht belast oppervlak leidt tot een afname van de kwaliteit van 

het gebied als leefgebied voor soorten (verhoogde kans op predatie, afname voedselbeschikbaarheid et 

cetera). Of deze afname in kwaliteit ook daadwerkelijk een effect heeft op de gunstige staat en de populatie 

hangt af van de specifieke situatie (wat wordt verlicht, met welke intensiteit en wanneer et cetera). Vaak 

treden de verstoringen gelijktijdig op met geluid en visuele verstoring en is de specifieke oorsprong niet altijd 

goed te duiden. 

Verstoring door licht treedt voor de kabelsystemen alleen op in de aanlegfase door met name bouw-

verlichting. Gedurende de gebruiksfase is geen sprake van enige verstorende effecten door verlichting door 

de ondergrondse ligging van de kabels.  

Bij de effecten van licht moet onderscheid gemaakt worden tussen gevolgen door de verlichtingssterkte (de 

mate waarin een gebied minder donker wordt) en de zichtbaarheid van het licht (lichtsterkte). De afstand 

waarop een lichtbron gezien wordt, is vele malen groter dan de afstand waarop een lichtbron nog bijdraagt 

aan de mate van verlichting van een gebied. Vooral de verlichtingssterkte is relevant voor natuur, omdat 

deze kan leiden tot fysiologische en gedragsveranderingen bij dieren. Voor de verlichtingssterkte geldt dat 

negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden boven de drempelwaarde van 0,1 lux (Molenaar, 2003). 

Over het algemeen is de reikwijdte van de lichtbelasting minder groot dan die van verstoringen die optreden 

door geluid of visuele verstoringen. Er is voor de lichtbelasting geen berekening uitgevoerd. Op basis van 

expert judgement (uit gegevens van vergelijkbare werkzaamheden) wordt de aanname gedaan dat de 0,1 

lux-grens van bouwverlichting (alle werkzaamheden) niet verder zal reiken dan 150 meter vanaf de grens 

van de werklocaties. Hieruit blijkt dat de effecten van licht altijd binnen de grenswaarden van geluid of 

visuele verstoring vallen en daarmee minder relevant zijn als op zichzelf staande verstoringsbron (de 

verstoringsbronnen treden vaak alle drie gelijktijdig op). Overigens is de verwachting dat werkzaamheden 

alleen overdag plaats vinden, in het winterhalfjaar kan dan echter ook in de ochtend en avond verlichting 

noodzakelijk zijn. Nachtelijke belichting t.b.v. de veiligheid van de bouwplaats is gericht op de bouwplaats en 
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is van lagere intensiteit dan de gebruikte verlichting voor de werkzaamheden, waarmee de verstoring door 

licht beperkt blijft. 

De periodieke survey tijdens de gebruiksfase vindt alleen plaats op zee en draagt daarmee niet bij aan 

verstoring door licht op land. 

De effecten van verstoring door licht op land vallen binnen de verstoringscontouren van de tegelijk 

optredende verstoring door geluid en visuele verstoring. Hierbij is verstoring door geluid 

maatgevend waardoor effecten door lichtverstoring in de bijbehorende paragrafen indirect is 

meegenomen. 

4.7 Habitataantasting 

4.7.1 Habitataantasting op zee 

Tijdens het slepen van ankers voor het verwijderen van oude kabels en bijvoorbeeld visnetten wordt de 

bodem omgewoeld. Daarnaast vindt ook aantasting van de zeebodem plaats wanneer de kabel wordt gelegd 

en deze weer wordt ingegraven met de CBT1100. Bij beide werkzaamheden vindt hierdoor habitataantasting 

plaats. In verhouding heeft het begraven van de kabel het grootste effect op het gebied van habitat-

aantasting gezien de breedte van de CBT1100. Naast habitataantasting bij het schonen van het tracé en het 

begraven van de kabel vindt habitataantasting plaats bij het plaatsen van de matrassen ter bescherming van 

de reeds aanwezige kabels en pijpleidingen. Deze matrassen zijn 3m breed en 6m lang.  

Over de breedte van de habitataantastingcorridor en het oppervlak van de steenstortingen worden de 

aanwezige soorten die niet kunnen vluchten gedood. Onder de huidige Wet natuurbescherming vallen geen 

immobiele benthische soorten. Hierdoor kunnen directe effecten op beschermde soorten worden uitgesloten. 

Wel kunnen mogelijk effecten optreden op soorten hoger in de voedselketen wanneer het effect van habitat-

aantasting zeer groot is en de voedselvoorraad van bijvoorbeeld benthos-etende vogels sterk afneemt.  

De corridor over welk oppervlak habitataantasting plaatsvindt tijdens het begraven van de kabel heeft 
zodoende de breedte van de CBT1100 en is daarmee 7,5m breed. De lengte van de kabel op het NCP 
bedraagt 102,848 km waarmee het oppervlak waar habitataantasting plaatsvindt 771.360 m2 bedraagt. Na 
het plaatsen van de kabel over de matrassen heen vindt additionele habitataantasting plaats als gevolg van 
het storten van de beschermende steenstortingen over de kruispunten. Zoals blijkt uit paragraaf 3.1.3 is het 
oppervlak van deze aantasting 8*(70+70+70+3+3) = 1.728m2 voor de Franpipe kruising en 8*(70+70+3+3) = 
1168 m2 voor de twee overige kruisingen. Hiermee komt het totale oppervlak waar habitataantasting 
plaatsvindt op 775.424 m2 oftewel 0,78 km2. 

De periodieke survey tijdens de gebruiksfase, welke hooguit éénmaal per jaar plaatsvindt met één schip, 

draagt niet bij aan habitataantasting (op zee). 

Effecten als gevolg van habitataantasting op zee kunnen niet op voorhand worden uitgesloten en zijn 

zodoende opgenomen in de onderliggende beoordeling. 

4.7.2 Habitataantasting (mechanische effecten) op land 

Onder mechanische effecten vallen verstoring als gevolg van betreding, vergraving en insporing van de 

bodem door zwaar verkeer et cetera, die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. Het gaat in alle 

gevallen om een fysieke aantasting van de bodem of vegetaties en dergelijke. Dit kan leiden tot directe 

aantasting of het verdwijnen van groeiplaatsen of leefgebied, wat er weer toe kan leiden dat planten 

verdwijnen of dieren het leefgebied voor kortere of langere tijd verlaten, dat de reproductie te ver achterblijft 

om een goede populatie in stand te houden of dat er een toename van sterfte plaatsvindt. 

Mechanische effecten worden verdeeld in korte- en langetermijneffecten. Korte termijneffecten treden op bij 

de daadwerkelijke vergraving of de aantasting van de bodem of vegetatie door andere activiteiten (betreding, 

berijden etc.). De vegetatie en de bovenste bodemlaag worden aangetast waardoor de oorspronkelijke 

vegetatie en functie als leefgebied tijdelijk niet beschikbaar is. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de 

vegetatie of het leefgebied kunnen ook langetermijneffecten optreden. Vegetaties, leefgebieden of 

ecosystemen met een lange hersteltijd zijn vaak afhankelijk van specifieke bodem- of 

groeiplaatsomstandigheden die door vergraving en dergelijke gewijzigd zijn. Strandvlaktes zijn zeer 

dynamisch, kennen nauwelijks een bodemopbouw en de hierin voorkomende soorten zijn aangepast aan de 

dynamiek en hier zelfs soms afhankelijk van. Het graven in dergelijke strandvlaktes is vergelijkbaar met deze 

dynamiek en na afronding is nauwelijks hersteltijd nodig. Mogelijk worden gedurende de werkzaamheden 

wel individuen gedood of verwond.  
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Op het strand wordt een werkterrein ingericht met een lier om de kabel aan land te trekken. Het oppervlak 

van dit werkterrein bedraagt maximaal enkele honderden vierkante meters. Daarnaast wordt de kabel nadat 

deze is aangeland ingegraven met graafmachines. De corridor is enkele meters breed, afhankelijk van de 

compactheid van het zand.  

De periodieke survey tijdens de gebruiksfase vindt alleen plaats op zee en draagt daarmee niet bij aan 

habitataantasting door mechanische effecten op land. 

Effecten als gevolg van habitataantasting (mechanische effecten) op land kunnen niet op voorhand 

worden uitgesloten en zijn zodoende opgenomen in de onderliggende passende beoordeling. 

4.8 Verontreiniging op zee 

Bij de kabelaanleg en bij het schonen van de route met behulp van de ankers kunnen in het sediment 

aanwezige chemische stoffen weer in suspensie raken en daarmee in het systeem komen. Chemische 

stoffen zoals PCBs zijn echter hydrofoob en komen dus niet in suspensie zolang ze niet gebonden zijn aan 

een koolstofbron. Aangezien zand geen goede koolstofbron is binden PCBs daar niet aan en zal er bij het 

kabelleggen geen PCBs vrijkomen in het milieu (Werner et al., 2010). 

De periodieke survey tijdens de gebruiksfase, welke hooguit éénmaal per jaar plaatsvindt met één schip, 

draagt niet bij aan verontreiniging op zee. 

Gezien de minimale verstoring van de zeebodem en het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat zich 

aanzienlijke chemische vervuiling in het sediment bevindt zijn effecten van verontreiniging op zee op 

voorhand uit te sluiten en wordt verontreiniging niet verder beoordeeld. 

4.9 Verzuring en vermesting 

Stikstofdepositie leidt tot vermesting (verrijking) van ecosystemen via de lucht (droge en natte neerslag van 

ammoniak en stikstofoxiden). De groei in veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, vennen, duinen en 

heidevelden wordt gelimiteerd door de beschikbaarheid van stikstof. Het gevolg van stikstofdepositie is dat 

deze extra stikstof extra groei geeft. Daarbij is de beschikbaarheid van stikstof bepalend voor de 

concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Als de stikstofdepositie boven een bepaald kritisch 

niveau komt, neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe ten koste van meerdere andere. Hierdoor 

neemt de biodiversiteit af. Vooral (veelal soortenrijke) kruidenvegetaties met plantensoorten die langzaam 

groeien, klein en laag blijven en die zijn aangepast aan een situatie van permanente lage hoeveelheden 

voedingstoffen, zijn gevoelig voor vermesting. Stikstofdepositie kan leiden tot verrijking van de 

voedselsituatie, waardoor grotere, sneller groeiende en meer concurrentiekrachtige planten de soortenrijke 

vegetaties kunnen overwoekeren (verruiging). 

Stikstofdepositie kan ook verzurend werken, waarbij bodem en grondwater chemisch van karakter 

veranderen en waardoor soorten en habitattypen van basische, neutrale en zwak zure omstandigheden 

kunnen verdwijnen. De oorspronkelijk aanwezige planten worden daarbij vrijwel geheel verdrongen en/of 

verdwijnen en er ontstaat dus een ander vegetatietype. In hoeverre en in welke mate effecten door 

stikstofdepositie optreden, is afhankelijk van lokale factoren als hydrologische conditie, fosforgehalten, 

zuurgraad en het gevoerde beheer. 

Relevant voor de veranderende depositie van stikstof zijn stikstofgevoelige natuurwaarden (zowel 

habitattypen als leefgebieden van kwalificerende soorten) in een overbelaste situatie. Gevoelige 

natuurwaarden zijn die natuurwaarden die: 

• gevoelig of zeer gevoelig zijn voor de depositie van stikstof volgens (Dobben et al., 2012) én; 

• de achtergronddepositie (de aanwezige stikstofdepositie in de huidige situatie waarin de bijdrage van 

verkeer, industrie, verkeer, landbouw, etc.) is meegenomen de kritische depositiewaarde (het niveau van 

de stikstofdepositie waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt 

aangetast (Dobben et al., 2012) van het gevoelige habitattype overschrijdt én; 

• als gevolg van de werkzaamheden een toename van de stikstofdepositie ontvangt.  

Emissies zijn alleen aan de orde gedurende de aanlegfase. Aangezien de bathymetrische surveys worden 

uitgevoerd door een onbemand elektrisch schip, zal in de gebruiksfase geen sprake zijn van stikstofuitstoot. 

Op 1 juli de 2021 is de nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden (Staatsblad, 

2021). Deze wet regelt onder meer drie resultaatsverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 moet minimaal 

40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond 

stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%. De wet geeft de opdracht voor 
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Figuur 20 het studiegebied voor mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden als gevolg van de aanleg van de 
datakabel Circe North 2 zoals volgt uit de samenvatting van de reikwijdtes.  
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5 BETROKKEN NATURA 2000-GEBIEDEN  

5.1 Het studiegebied 

In het voorgaande hoofdstuk is per gevolg de reikwijdte en het daaruit af te leiden studiegebied 

gepresenteerd. In Figuur 21 is het studiegebied getoond in relatie tot de ligging van de rondom het 

studiegebied gelegen Natura 2000-gebieden. Aan de hand van de reikwijdtes voor de gevolgen waarvan in 

Tabel 2 is bepaald dat effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten is per gevolg bekeken of een 

effectbepaling en beoordeling nodig is naar aanleiding van de ligging in relatie tot Natura 2000-gebieden. 

Ook is daarnaast rekening gehouden met externe werking op soorten met instandhoudingsdoelstellingen in 

andere Natura 2000-gebieden.  

Figuur 21 laat zien dat er overlap is van het studiegebied met Natura 2000-gebied de Bruine Bank 

(Ministerie van LNV, 2021a). De Bruine Bank is op het moment van schrijven nog niet aangewezen als 

Natura 2000-gebied. Wel is een ontwerpaanwijzingsbesluit aanwezig. In de wet- en regelgeving is 

vastgelegd dat zodra een ontwerpbesluit richting de Europese Unie is gecommuniceerd een gebied dient 

worden te behandeld als aangewezen. Daarnaast is de kans aanzienlijk dat het definitieve besluit van 

aanwijzing heeft plaatsgevonden tegen de tijd dat de werkzaamheden van start gaan. Zodoende wordt het 

Natura 2000-gebied Bruine bank in onderliggende passende beoordeling getoetst alsof het definitief is 

aangewezen.  

Er is geen overlap van het studiegebied met Natura 2000-gebieden op land. 

 
Figuur 21 studiegebied in relatie tot Natura 2000-gebieden 

Per gevolg kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

• Vertroebeling: Vertroebeling treedt op in de direct omgeving van het tracé en reikt daarmee tot in Natura 

2000-gebied Bruine bank. Effecten van vertroebeling worden nader onderzocht. 

• Verstoring als gevolg van continu geluid onderwater: De verstoringscontour overlapt met Natura 2000-

gebied de Bruine Bank. Er is mogelijk sprake van externe effecten op zeezoogdieren of trekvissen die 

zich buiten dit Natura 2000-gebied bevinden. Verstoring door continu geluid wordt nader onderzocht. 

• Bovenwaterverstoring door geluid, licht en optische verstoring: De verstoringscontour overlapt met Natura 

2000-gebied de Bruine Bank. De effecten worden nader onderzocht. 
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6 SYSTEEM- EN GEBIEDSBESCHRIJVING 

In het onderliggende hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de Natura 2000-gebieden waarop 

mogelijk effecten optreden. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de door werkzaamheden beïnvloedde Natura 

2000-gebieden en de instandhoudingsdoelen daarvan beschreven.  

In het geval van de Circe North 2-datakabel worden werkzaamheden alleen uitgevoerd in Natura 2000-

gebied Bruine Bank. Daarnaast worden echter ook vijf externe instandhoudingsdoelen, fint, elft, bruinvis, 

gewone zeehond en grijze zeehond, van dichtbijgelegen Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en 

Voordelta beschreven. Dit omdat deze doelen mogelijk indirecte externe effecten kunnen ondervinden 

tijdens migratie. 

6.1 Natura 2000-gebieden 

6.1.1 Natura 2000-gebied Bruine Bank 

De Bruine Bank is een hoge permanent overstroomde zandbank die is omgeven door een diepere 

zeebodem. Het gebied is een belangrijk paaigebied voor vissen, zoals bot en schol. Er zitten in (de nabijheid 

van) het gebied ook zandkokerwormriffen (Sabellaria spinulosa). Deze riffen zorgen voor een hogere 

benthische biodiversiteit. Onder deze benthische soorten vallen naast de bovengenoemde platvissen ook 

verscheidende kabeljauwachtigen, zeenaalden en grondels (van der Reijden et al., 2019). 

Daarnaast herbergt het gebied hogere vogelwaarden dan de rest van de Noordzee (R. S. A. Van Bemmelen 

et al., 2012). Deze hogere concentraties vogels zijn onder andere het gevolg van de aanwezigheid van de 

zandkokerwormriffen en de hogere biodiversiteit van voedselbronnen (Fijn & de Jong, 2019; van der Reijden 

et al., 2019). Het gebied wordt vooral in de winter intensief gebruikt door overwinterende vogels, waaronder 

alken, zeekoeten, jan-van-genten, grote jagers en verscheidende meeuwen (Fijn & de Jong, 2019). Voor 

deze vogelsoorten wordt het gebied ook aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast komen er op de 

Bruine Bank grote aantallen bruinvissen voor, en blijken dit vooral moeder/kalf paren (R. S. A. Van 

Bemmelen et al., 2012). 

6.2 Habitatrichtlijnsoorten 

6.2.1 Fint (H1103) 

De fint behoort tot de haringachtigen (Clupeidae). De fint brengt het grootste gedeelte van zijn leven door in 

kustgebieden en estuaria en zoekt om te paaien het zoetwatergetijdengebied op door met het getij, het 

estuarium binnen te trekken. De paaitijd is afhankelijk van de watertemperatuur maar valt in het algemeen in 

het late voorjaar (mei/juni). De paai vindt plaats in ondiep water boven zandplaten in het (net) zoete deel van 

het getijdengebied. Na de paai trekken de adulte finten weer naar zee. De larven en jonge finten eten kleine 

vrij in het water zwevende organismen (plankton). De volwassen finten voeden zich ook met garnalen en 

vislarven. 

In de eerste helft van de 20e eeuw werden paaiende finten nog massaal gezien en gevangen in onder 

andere de benedenlopen van de Rijn en Maas, stroomopwaarts van het Haringvliet estuarium. Als gevolg 

van de aanleg van stuwen en dammen is de populatie fint echter sterk achteruitgegaan in de tweede helft 

van de 20e eeuw. Fint aantallen langs de Nederlandse kust en in de benedenrivieren beginnen de laatste 

jaren echter weer toe te nemen (Ministerie van Economische Zaken, 2008). Recent onderzoek heeft 

aangetoond dat voor de Nederlandse Noord- en Waddenzeekust honderdduizend juveniele finten aanwezig 

zijn. Daarnaast zijn er in de zomer duizend tot tienduizenden volwassen finten in de nieuwe waterweg 

waargenomen (Moonen & van Emmerik, 2018). Waarnemingen van fint in heel Nederland zijn weergegeven 

in Figuur 22.  

Het studiegebied behoort tot het leefgebied van de fint en deze soort wordt zodoende meegenomen 

in de beoordeling.  
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Figuur 22 waarnemingen van de fint (Ravon & Anemoon, 2020). Het waarnemingsoverzicht laat alleen waarnemingen 
zien tot net buiten de grijs omkaderde blokken, eventuele waarnemingen op open zee zijn dus niet weergegeven. Het 
oranje kader geeft het globale studiegebied weer 

6.2.2 Elft (H1102) 

Elft (Alosa alosa) behoort net als fint tot de haringachtigen (Clupeidae). De volwassen elft leeft op zee waar 

hij voornamelijk dierlijk plankton eet. Het is een trekvis die in het voorjaar in scholen in kustwateren en 

brakke wateren voorkomt. In de herfstperiode trekken jonge elften vanuit de estuaria naar de open zee, hier 

verblijven zij 2 tot 3 jaar voordat zij teruggaan naar de rivieren om te paaien (Calle et al., 2020). 

Waarnemingen van de elft zijn weergegeven in Figuur 23. 

Langs de Nederlandse kust komt de elft tegenwoordig nauwelijks meer voor. De trekvis is begin 20e eeuw 

uitgestorven in de Rijn, onder andere door verstuwing, het rechttrekken van de rivierbochten en het 

verwijderen van eilanden en grindbanken. Sindsdien wordt de soort alleen zeer incidenteel aangetroffen. 

Waarschijnlijk gaat het hier om dwaalgasten uit andere riviersystemen of zijn het individuen afkomstig van 

een herintroductieprogramma in het Duitse deel van de Rijn (RAVON, 2020). Nederland neemt ook deel aan 

dit herintroductieprogramma, als onderdeel hiervan zijn recentelijk, in juni 2021, 80.000 jonge elften uitgezet 

in de Waal bij Nijmegen (Waarlo, 2021). Dit herintroductieprogramma is opgezet gezien het herstel van de 

elftpopulatie tegenwoordig goede kansen lijkt te hebben. Dit komt mede door het verbeteren van 

waterkwaliteit en aanpakken van migratieknelpunten. Tijdens vismigratie-onderzoek van Rijkswaterstaat bij 

de Haringvlietsluizen in juni 2020 werden bijvoorbeeld voor het eerst weer drie volwassen elften gevangen.  

Het studiegebied behoort niet tot het actuele leefgebied van de elft, deze soort is daarom niet verder 

behandeld. 
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Figuur 23 waarnemingen van de elft. (Ravon & Anemoon, 2020). Het waarnemingsoverzicht laat alleen waarnemingen 
zien tot net buiten de grijs omkaderde blokken, eventuele waarnemingen op open zee zijn dus niet weergegeven. Het 
oranje kader geeft het globale studiegebied weer 

6.2.3 Bruinvis (H1351) 

De bruinvis (Phocoena phocoena) is een van de kleinste walvisachtigen (kleiner dan 2 meter) en komt 

algemeen voor in het Nederlandse deel van de Noordzee en aangrenzende kustwateren Figuur 24. Veelal 

worden de dieren alleen of in kleine groepjes waargenomen, soms worden groepen van enkele tientallen 

dieren waargenomen. Bruinvissen hebben een brede prooikeuze maar eten vooral vissen en inktvissen, het 

voedsel verschilt sterk regionaal en is afhankelijk van plaatselijk voedselaanbod.  

De Nederlandse bruinvissen zijn onderdeel van de algemene populatie in de zuidelijke Noordzee en er vindt 

migratie plaats naar Britse en vermoedelijk ook naar Duitse wateren. De migratiebewegingen van 

bruinvissen tussen de kustwateren en de open zee als ook die op grotere schaal, zijn voor de zuidelijke 

Noordzee zeer onduidelijk (Ministerie van Economische Zaken, 2014a).  

Wageningen Marine Research telt jaarlijks vanuit een vliegtuig het aantal bruinvissen op het NCP. De 

dichtheden van bruinvissen gedurende de laatste drie zomertellingen is weergegeven in Figuur 24. De 

totaalschattingen van het aantal bruinvissen varieerde tussen 2012 en 2017 van minstens 40.000 tot meer 

dan 75.000 dieren (Geelhoed et al., 2020; Geelhoed & Scheidat, 2018).  

De actuele kennis over verspreiding en dieet geven, vanwege de wijde verspreiding, onvoldoende aanleiding 

om in het Nederlandse deel van de zuidelijke Noordzee specifieke voortplantingsgebieden, geboortegronden 

of foerageergebieden te identificeren (Ministerie van Economische Zaken, 2014a). Er is ook weinig bekend 

over de redenen achter de grote variatie in leefgebied, mogelijk speelt voedselaanbod hierbij een rol. 

Het studiegebied behoort tot het leefgebied van de bruinvis en deze soort wordt zodoende 

beoordeeld. 
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Figuur 25: De kaart geeft de gemodelleerde verspreiding van zeehonden weer die tochten maken vanaf ligplaatsen in 
Nederland. De waarden staan voor aantal zeehonden per vierkante kilometer. Weergegeven zijn de verspreiding in 
september (links) en februari (rechts). Ligging van het tracé is hierin aangegeven (Aarts et al., 2016). 

6.2.5 Grijze zeehond (H1365) 

De grijze zeehond (Halichoerus grypus) heeft de gehele Noordzee (waaronder de kustzone), de Waddenzee 

en het Deltagebied als leefgebied. Een kaart van de algehele (gemodelleerde) verspreiding in dit gebied, 

zoals is weergegeven voor de gewone zeehond, is niet beschikbaar voor de grijze zeehond. Wel is een 

reguliere verspreidingskaart, exclusief waarnemingen op het NCP, beschikbaar, zie Figuur 24. Tijdens de 

verharings- en zoogperiode bestaan ligplaatsen van grijze zeehonden uit rotskusten, zand- en 

kiezelstranden die tijdens normaal hoogwater niet onderlopen. Dit is belangrijk omdat de pups niet goed 

kunnen zwemmen en gedurende de zoogperiode van tenminste drie weken als ook tot een ruime maand 

hierna op hun ligplaatsen blijven (Ministerie van Economische Zaken, 2014c). Gedurende deze periode is 

verstoring nadelig. Hoger gelegen stranden en duinen bieden betere bescherming tegen overstroming, maar 

zijn minder geschikt als ligplaatsen omdat pups van grijze zeehonden daar doorgaans eerder worden 

verstoord (Ministerie van Economische Zaken, 2014c). 

Tijdens de voortplanting die in Nederland van november-januari plaatsvindt en de daaropvolgende 

verharingsperiode (maart tot april) trekken de dieren meer naar de kust, vanwege de ligplaatsen die 

permanent droog liggen. Tijdens deze trek kunnen ze langs het tracé komen.  

Het studiegebied behoort tot het leefgebied van de grijze zeehond en deze soort wordt zodoende 

beoordeeld. 
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Figuur 26 Voorkomen van de grijze zeehond langs de Nederlandse kust (NDFF Verspreidingsatlas, 2021). Het 
waarnemingsoverzicht laat alleen waarnemingen zien tot net buiten de grijs omkaderde blokken, eventuele 
waarnemingen op open zee zijn dus niet weergegeven. Het oranje kader geeft het globale studiegebied weer 

6.3 Niet-broedvogels 

6.3.1 Jan-van-gent (A016) 

De Jan-van-gent (Morus bassanus) is een echte zeevogel die aan de kust nauwelijks voorkomt. De soort is 

het hele jaar aanwezig op het NCP, waarbij het zwaartepunt ligt tussen september en half november. Deze 

soort komt in het studiegebied vooral voor bij de Bruine Bank. In de Bruine Bank is de Jan-van-gent geschat 

tijdens het hoogseizoen (augustus- september) tussen de 300 en 500 individuen (Fijn et al., 2020). De 

verspreiding van de Jan-van-gent is te zien in Figuur 27.  

Het studiegebied behoort tot het leefgebied van de jan-van-gent gedurende de periode dat 

werkzaamheden plaatsvinden. De soort komt niet tot broeden binnen het studiegebied. De jan-van-

gent wordt verder beoordeeld. 
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Grote jagers zijn trekvogels die in het najaar van de noordelijk gelegen broedkolonies door het Kanaal 

trekken. In die periode verblijven ze enige tijd in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, waarin de Bruine 

Bank ligt. Daarnaast blijft een klein aantal grote jagers een groot deel van de winter in de zuidelijke 

Noordzee. Pieken van grote jager komen jaarlijks voor, met name tussen augustus en oktober, met de 

nadruk op september. De grootste aantallen grote jagers worden waarschijnlijk niet goed gedekt door de 

jaarlijkse vliegtransecten (zie Figuur 28) (Fijn & de Jong, 2019). In september werden hogere aantallen grote 

jagers op de Bruine Bank waargenomen (R. S. A. Van Bemmelen et al., 2012). 

Grote Jagers zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van hun vliegvermogen. Grote Jagers kunnen het 

zich niet permitteren het vliegvermogen volledig te verliezen en ruien daarom niet alle handpennen tegelijk, 

wat vliegen onmogelijk zou maken, maar stapsgewijs. Deze rui gebeurt op volle zee en start na het verlaten 

van de broedgebieden omstreeks eind juli/begin augustus. Pas in de winter, in januari-februari, wordt de rui 

voltooid, nadat ze de Nederlandse Noordzee verlaten hebben (R. S. A. Van Bemmelen et al., 2012).  

Het studiegebied behoort tot het leefgebied van de grote jager, deze soort wordt zodoende 

beoordeeld. 

 
Figuur 28: Grote jager tellingen in 2018 en 2019 (Fijn et al., 2019). De soort is niet waargenomen in het studiegebied, 
maar tijdens de periode met grootste aanwezigheid (september) worden geen tellingen uitgevoerd. Het oranje kader 
geeft het studiegebied weer. 
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7 EFFECTBEPALING 

In hoofdstuk 4 en 5 is bepaald welke gevolgen van de aanleg- en gebruiksfase van de datakabel Circe North 

2 mogelijk een negatief effect kunnen hebben op de aanwezige beschermde natuurwaarden. Voor de 

gevolgen waarvan een mogelijk effect niet kan worden uitgesloten, wordt in het onderliggende hoofdstuk 

nader bepaald of en in welke mate het effect optreedt.  

Gedurende het uitvoeren van de surveys in de gebruiksfase zullen de gevolgen te allen tijde kleiner zijn dan 

tijdens de aanlegfase. In deze Passende Beoordeling zijn de reikwijdtes van de gevolgen tijdens de 

aanlegfase daardoor gezien als worst case en daarmee maatgevend. De aanlegwerkzaamheden vinden 

echter plaats in de periode tussen 1 oktober en 31 januari, uitgangspunt van het uitvoeren van de surveys is 

dat deze jaarrond plaats moeten kunnen vinden. Zodoende wordt er in de onderstaande effectbepaling van 

uitgegaan, dat de surveys jaarrond plaats kunnen vinden.  

7.1 Vertroebeling  

Als gevolg van het jet-trenchen voor de plaatsing van de datakabel zal er een tijdelijke slibwolk tot ongeveer 

vijf meter boven de bodem en enkele honderden meters van de kabel af kunnen ontstaan (zie ook Figuur 15 

in paragraaf 4.2). Door deze slibwolk zal er marginale vertroebeling aanwezig zijn in Natura 2000-gebied de 

Bruine Bank en langs de kust. De vogelsoorten die mogelijk een effect ondervinden van deze tijdelijke 

vertroebeling zijn jan-van-gent, zeekoet en alk. De vissoorten die mogelijke effecten ondervinden zijn fint en 

elft. Deze vissoorten zijn niet aangewezen voor de Bruine Bank, alhoewel de slibwolk zelf niet reikt tot aan 

Natura-2000 gebieden waarvoor deze vissoorten wel zijn aangewezen zijn mogelijke externe indirecte 

effecten door niet op voorhand uit te sluiten. 

 

7.1.1 Effect op vogels 

De jan-van-gent, zeekoet en alk jagen op voedsel door te duiken. Zij kunnen duiken tot dieptes waar de 

vertroebeling zich bevindt. Wanneer zij duiken in water waar de slibwolk aanwezig is (maximaal tot 5 meter 

boven de bodem, zie paragraaf 4.2) kan dit leiden tot een verminderd vangsucces. Een beetje vertroebeling 

leidt echter niet tot effecten aangezien duikende vogels als de alk vaker in vertroebeld water duiken (Zamon 

et al., 2014). De verstoring reikt tot enkele honderden meters naast het tracé waardoor het overgrote deel 

van de Bruine Bank onverstoord blijft. Het oppervlak van de vertroebeling is zo beperkt dat er ten alle tijden 

genoeg areaal overblijft voor de jan-van-gent, zeekoet en alk om te jagen. Daarnaast kunnen deze vogels 

dus ook jagen in vertroebeld water. De overige aangewezen vogels (grote jager, dwergmeeuw en grote 

mantelmeeuw) duiken niet diep genoeg om de vertroebeling te bereiken. 

Als instandhoudingsdoelstelling voor bovengenoemde vogelsoorten is gesteld dat de omvang en kwaliteit 

van het leefgebied (i.e. Bruine Bank) behouden moet blijven voor behoud van de populaties. Voor je jan-van-

gent betreft dit een gemiddeld seizoensmaximum van 976 vogels, voor de zeekoet 15.621 vogels en voor de 

alk 4.306 vogels (Ministerie van LNV, 2021a). Dit betreffen gemiddelde seizoensmaximum aantallen over de 

periode 2014-2017 zoals aangehouden in het aanwijsbesluit voor de Bruine Bank.  

De alk en de zeekoet bereiken hun seizoensmaximum in februari. Het seizoensmaximum overlapt zodoende 

niet met de werkzaamheden. De alken en zeekoeten die gedurende de werkzaamheden aanwezig zijn 

kunnen daardoor uitwijken naar andere gebieden waar geen vertroebeling optreedt, immers er is in de 

Bruine Bank voldoende leefgebied voor vogelaantallen van in ieder geval tot het seizoensmaximum. Verder 

geldt dat de vertroebeling alleen in de onderste vijf meter van de waterkolom optreedt en de alk en de 

zeekoet zodoende nog in dat gebied in het overige, hogere deel van de waterkolom kan foerageren. 

Zodoende zijn effecten van vertroebeling op alk en zeekoet uit te sluiten.  

Voor de jan-van-gent geldt dat het seizoensmaximum wordt bereikt in het najaar tot winter (o.b.v. maxima 

van de afgelopen jaren: augustus 2014, november 2015, februari 2016 en januari 2017) (Fijn & de Jong, 

2019). Deze maxima overlappen met de uitvoerduur van de werkzaamheden. Gedurende de periode van het 

seizoensmaximum komen de jan-van-genten voor in een dichtheid van 1 vogel per 136ha. Gezien het feit 

dat de vertroebeling alleen in de onderste vijf meter van de waterkolom optreedt en de jan-van-gent 

zodoende nog in het overige deel van de waterkolom kan foerageren, het feit dat de jan-van-gent naast vis 

nog veel ander voedsel eet en het feit dat er voldoende oppervlak per vogel beschikbaar is leidt dit tot de 

conclusie dat effecten door vertroebeling op jan-van-gent als gevolg van de aanlegwerkzaamheden niet 

zullen optreden. 
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Gezien er geen sprake is van een wezenlijk, langdurige of permanente afname in omvang en/of kwaliteit van 

het leefgebied, zijn effecten van vertroebeling op de instandhoudingsdoelstellingen van jan-van-gent, alk en 

zeekoet op voorhand uit te sluiten. 

Effecten van vertroebeling op jan-van-gent, zeekoet en alk zullen niet optreden en worden zodoende 

niet in cumulatie beoordeeld.  

7.1.2 Effect op vis 

De vissoort fint kan een effect ondervinden van vertroebeling door barrièrewerking. De fint verblijft 

doorgaans op 10 tot 20 meter diepte (Sportvisserij Nederland, 2009b, 2009a). Gezien de vertroebeling reikt 

tot ongeveer vijf meter boven de bodem zal ten alle tijden boven de vertroebelingswolk genoeg ruimte zijn 

om over de vertroebeling heen te zwemmen. Daarnaast zal nooit over het gehele tracé tegelijk worden 

gebaggerd. Er ontstaat dus nooit een hindernis van vertroebeling waar de vissen niet overheen of langs 

kunnen zwemmen. 

Effecten van vertroebeling door barrièrewerking op fint zullen niet optreden en worden zodoende niet 

in cumulatie beoordeeld.  

7.2 Verstoring door continu geluid onderwater 

Als gevolg van de scheepvaartbewegingen voor het schonen van het tracé, het plaatsen van de 

beschermmatrassen, het plaatsen en ingraven van de datakabel en het storten van de steenbescherming 

vindt een tijdelijke toename plaats van onderwatergeluid. Deze zelfde verstoring kan in mindere maten ook 

optreden gedurende de bathymetrische surveys in de gebruiksfase. De soorten die mogelijk een effect 

ondervinden van een tijdelijke toename in onderwatergeluid zijn gewone zeehond, grijze zeehond en 

bruinvis. Zeehonden zijn alleen tijdens het foerageren gevoelig voor onderwatergeluid.  

De verstoringscontour van onderwatergeluid reikt niet tot in Natura 2000-gebieden waarvoor deze 

zeezoogdieren zijn aangewezen (Figuur 32). Wel kunnen dieren met een instandhoudingsdoelstelling in 

Natura 2000-gebied Voordelta of Noordzeekustzone mogelijk verstoord worden tijdens het foerageren of 

migratie buiten deze gebieden. 

 
Figuur 32: Verstoringscontour van continu onderwatergeluid langs het Circe North 2 tracé ten opzichte van Natura 2000-
gebieden. 
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In totaal vindt, gedurende de aanleg van de kabel, een vijftal vaarbewegingen plaats over het tracé als 

gevolg waarvan verstoring door continue geluid onderwater kan optreden. Dit betreft het schip dat oude 

kabels verwijderd, het schip dat overige obstakels als visgerei verwijdert, het schip dat de matrassen op de 

kruisingen plaatst, het schip dat de kabel legt en begraaft en het schip dat de steenstorting over de 

kruisingen plaatst. Het cumulatieve aantal dagen dat onderwater verstoring plaatsvindt door deze schepen is 

83,2 dagen langs het gehele tracé (tot de grens van het NCP), waarvan ongeveer 28 dagen op de Bruine 

Bank. Het daadwerkelijk aantal verstoorde dagen zal echter lager uitvallen gezien voor sommige 

werkzaamheden meerdere schepen tegelijkertijd dicht bij elkaar werken, daarnaast vindt de verstoring niet 

langs het gehele tracé tegelijk plaats. Rondom de 3 kruisingslocaties (zie paragraaf 3.1.3) zal een grotere 

fractie van de totale verstoringsdagen gebruikt worden dan langs reguliere stukken van het tracé. Eén van 

de drie kruisingslocaties bevindt zich in de Bruine Bank. 

Het gebied waar mogelijk verstoring optreedt door onderwatergeluid wordt voor een groot deel reeds 

verstoord door vaarbewegingen in de vaargeulen die in het gebied lopen (Figuur 33). Deze vaargeulen 

hebben op jaarbasis al te maken met meer dan 650 vaarbewegingen (Figuur 34). Het oppervlak wat 

zodoende extra wordt verstoord door de werkzaamheden is minimaal.  

 
Figuur 33 scheepvaartintensiteit (aantal vaarbewegingen/ 0,31km2/ jaar) op het NCP. Gegevens zijn voor 2019. Bron: 
Marin.nl 

 
Figuur 34: Bestaande verstoring van aanwezige vaarwegen op het NCP. 
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Naast dat er een beperkt additioneel verstoord oppervlak is, is de verstoring van tijdelijke aard en wordt er 

geen ononderbroken geluidsbarrière gecreëerd die de migratie van de zoogdieren kan hinderen (er zal 

immers maar een schip tegelijk varen waardoor de verstoring nooit groter is dan een cirkel met een radius 

van 5000m). 

Het onderwatergeluid dat tijdens de werkzaamheden wordt geproduceerd, kan hooguit op individuele 

zeehonden of bruinvissen een effect hebben in de zeer nabije omgeving van de werkzaamheden, waarbij zij 

mogelijk wegzwemmen en elders gaan foerageren. Hierdoor is de kans dat een zeehond of bruinvis tijdelijke 

gehoorschade (TTS - temporary threshold shift) oploopt, zeer klein. Daarvoor zou een dier namelijk binnen 

korte tijd meerdere malen zeer dicht langs een op diep water werkend schip moeten zwemmen. 

Naast de aanlegwerkzaamheden vindt er na oplevering van de Circe North 2 kabel hoogstens één keer per 

jaar een bathymetrische survey plaats met één schip. Dit elektrische schip vaart met 7,5 km/u langs het 

gehele tracé (à 103 km op het NCP) en volbrengt daarmee de survey in maximaal 14 uur. Daarmee vindt er 

tijdens de survey ook verstoring plaats door onderwatergeluid. De verstoring is minder groot en duurt vele 

malen minder lang dan tijdens de aanlegwerkzaamheden, aangezien er maar éénmalig een kleiner schip 

met constante snelheid over het tracé vaart. Ook voor de periodieke survey in de gebruiksfase geldt 

zodoende dat effecten door continu onderwatergeluid zijn uit te sluiten. 

Negatieve effecten door onderwatergeluid op bruinvis, grijze zeehond en gewone zeehond door 

externe werking zullen niet optreden en worden zodoende niet in cumulatie beoordeeld.  

7.3 Verstoring door geluid, licht en optische verstoring 

Het tracé van de Circe North 2 kabel loopt door de Bruine Bank. Dit gebiedt wordt aangewezen voor jan-van-

gent, grote jager, dwergmeeuw, grote mantelmeeuw, alk en zeekoet. Zoals toegelicht in paragraaf 4.5 zijn 

vogelsoorten tijdens de rui verstoringsgevoeliger (verstoringscontour 1.500 meter) dan buiten de rui (500 

meter). Van de aangewezen soorten, beschreven in paragraaf 6.3, maken alken, zeekoeten en grote jagers 

tijdens de rui gebruik van de Bruine Bank. Voor jan-van-gent, grote mantelmeeuw en dwergmeeuw geldt dat 

het gebied niet voor de rui wordt gebruikt maar hoofdzakelijk als foerageergebied van belang is. Hieronder 

wordt per vogelsoort verder uitgeweid of er mogelijk effecten plaatsvinden als gevolg van verstoring door 

geluid, licht en optische verstoring. 

7.3.1 Zeekoet 

Zoals toegelicht (zie paragrafen 6.3.5) zijn de gevoelige periodes in de Nederlandse wateren voor zeekoeten 

de ruiperiodes. Deze zijn van juli tot en met de eerste helft van september en van december tot en met 

februari, in deze laatstgenoemde winter-ruiperiode beschikt de zeekoet wel over zijn vliegvermogen. De 

zomer-ruiperiode vindt plaats in noordelijker gelegen gebieden zoals het Friese Front en de Doggersbank, 

wanneer deze periode ten einde loopt zakken de dieren af naar zuidelijkere gebieden en komen ze voor over 

het gehele NCP, waaronder de Bruine Bank. In de winterperiode is de vogel het meest talrijk op de Bruine 

Bank en bereikt hij zijn maximum in februari (Fijn et al., 2020), zie Figuur 35. In februari 2020 was het 

maximumaantal zeekoeten op de Bruine Bank geschat op 10.145 vogels, zie Tabel 8. Aangezien de 

werkzaamheden plaatsvinden van oktober (vroegst mogelijke startmoment) tot en met januari (laatst 

mogelijke eindmoment), wordt er alleen in een deel van het winter-ruiseizoen gewerkt. Wel kunnen de 

periodieke surveys in de gebruiksfase jaarrond plaatsvinden.  

Aanlegfase 

Voor het volledige pakket aan werkzaamheden zullen er schepen langs het tracé varen voor 5 

hoofdactiviteiten (schonen van het tracé, kabels verwijderen, matrassen leggen, kabel leggen/begraven, 

steenstortingen over de kruisingen), elke hoofdactiviteit vindt in één vaarbeweging plaats. Daarnaast worden 

“guard vessels” ingezet om de kabel te bewaken op de kruisingslocaties tussen het moment dat de kabel 

geplaatst wordt en het moment dat de matrassen en steenstortingen worden geïnstalleerd. Per 

vaarbeweging zal er een verstoord oppervlak zijn van in totaal 85 km2. De duur van de verschillende vaarten 

is variabel maar cumulatief bedraagt de tijd waarin werkzaamheden op de Bruine Bank plaatsvinden 28 

dagen. Gezien het feit dat voor sommige werkzaamheden meerdere boten tegelijkertijd naast elkaar 

samenwerken, zal het aantal daadwerkelijk verstoorde dagen lager uit vallen. Rondom de kruisingslocatie 

(zie paragraaf 3.1.3) zal daarnaast een grotere fractie van de verstoringsdagen plaatsvinden dan langs het 

reguliere stuk van het tracé op de Bruine Bank.  
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Rekening houdend met de dichtheid van zeekoeten in januari 2019 (er is geen telling van januari 2020 

beschikbaar) resulteert dit gemiddeld in maximaal 873,3 verstoorde zeekoeten per vaarbeweging, of 

maximaal 4366,5 verstoorde individuen voor de volledige werkzaamheden (5 vaarbewegingen), zie Tabel 8. 

Ten opzichte van het geldende gemiddelde seizoensmaximum op de Bruine Bank van 15.621 zeekoeten 

(over 2014-2017) (Ministerie van LNV, 2021a) en een Noordzeedeelpopulatie van 1.562.000 zeekoeten 

(Ministerie van LNV, 2014) is dit een maximale verstoring van respectievelijk circa 28,0% van de Bruine 

Bank populatie en 0,3% van de totale Noordzeedeelpopulatie. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat in 

seizoen 2018-2019 (i.e. ook de januari 2019 telling) zeer hoge aantallen zeekoeten aanwezig waren op de 

Bruine Bank van ver boven de geldende gemiddelde seizoensmaximum op de Bruine Bank van 15.621 

(102.042 stuks in februari). 

Rekening houdend met de dichtheid van zeekoeten in januari resulteert dit gemiddeld in 348,5 verstoorde 

zeekoeten per vaarbeweging, of maximaal 1742,5 verstoorde individuen voor volledige werkzaamheden (5 

vaarbewegingen), zie Tabel 8. Op een geschatte Bruine Bank populatie van 15.620 zeekoeten (Fijn et al., 

2020) en een Noordzeedeelpopulatie van 1.562.000 zeekoeten (Ministerie van LNV, 2014) is dit een 

maximale verstoring van respectievelijk circa 11,2% van de Bruine Bank populatie en 0,1% van de totale 

Noordzeedeelpopulatie. Dit betreft een absolute worst case aanname. Naar verwachting zal namelijk in 

januari alleen nog het storten van de stenen over de pijpleiding kruisingen plaatsvinden. Dit duurt voor de 

kruising in de Bruine Bank naar verwachting cumulatief maximaal 1 dag en betreft slechts 1 vaarbeweging. 

Daarnaast zullen de guard vessels tot dit moment op de locatie van de kruising aanwezig zijn. Cumulatief 

duurt dit maximaal 17 dagen. Bovendien wordt een deel van het gebied dat tijdens de aanleg door de 

werkschepen wordt verstoord ook in de huidige situatie reeds verstoord door aanwezige reguliere 

beroepsscheepsvaart. In de Bruine bank vinden in de aanwezige vaarwegen over vrijwel het gehele 

oppervlak tussen de 42 en 650 vaarbewegingen per jaar plaats (Figuur 33). Daarnaast varen er buiten deze 

aanwezige vaarwegen met enige regelmaat vissersschepen op de Bruine Bank (Figuur 36). 

 

 
Figuur 35 waarnemingen van zeekoeten van december 2019 t/m maart 2020. Weergegeven zijn waarnemingen van 
zeekoeten en waarnemingen van vogels waarvan niet kon worden vastgesteld of het een alk of een zeekoet betrof. 
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Figuur 36 aantal visuren van boomkorvisserij op het NCP, de Bruine Bank is uitgelicht in paars. Bron: emodnet 

De zeekoet bereikt zijn seizoensmaximum in februari. Het seizoensmaximum overlapt zodoende niet met de 

werkzaamheden. Gezien het aantal zeekoeten die gedurende de werkzaamheden aanwezig zijn nog niet 

aan het seizoensmaximum zit hebben verstoorde individuen voldoende mogelijkheid om uitwijken naar 

andere gebieden waar geen verstoring optreedt. Immers, het aantal km2 dat beschikbaar is per individu ligt 

dan nog beneden de draagkracht van het gebied waar wellicht sprake van is in februari. In februari 2019 was 

het bijvoorbeeld mogelijk om plaats te bieden aan 102.042 zeekoeten binnen de Bruine Bank (Fijn et al., 

2019). 

Als instandhoudingsdoelstelling is gesteld dat de omvang en kwaliteit van het leefgebied (i.e. Bruine Bank) 

behouden moet blijven voor behoud van de populatie zeekoet (à 15.620 stuks). Omdat deze 

instandhoudingsdoelstelling is gebaseerd op gemiddelde seizoensmaxima uit tellingen van 2014 tot en met 

2017 en de laatste jaren een positieve maar sterk fluctuerende trend aanwezig is (102.042 stuks in feb-2019, 

10.145 stuks in feb-2020), worden deze de afgelopen jaren soms ruimschoots maar soms ook niet gehaald. 

Omdat de afname in 2020 niet direct in verbinding staat met verlies in omvang en/of kwaliteit van het 

leefgebied op de Bruine Bank, maar behoort tot natuurlijke fluctuaties, betekent dit niet dat 

instandhoudingsdoelstelling niet behaald is in dit jaar. Gezien er geen is sprake van een wezenlijke, 

langdurige of permanente afname in omvang en/of kwaliteit van het leefgebied, er voldoende 

uitwijkmogelijkheden zijn en het additioneel verstoorde oppervlak beperkt is zijn effecten op 

instandhoudingsdoelstellingen van de zeekoet uit te sluiten. 

Gebruiksfase 

Wanneer periodieke bathymetrische surveys in de vleugellamme zomerrui worden uitgevoerd, kunnen 

ruiende zeekoeten, wanneer hun rui nog niet is voltooid, niet vluchten. In de vleugellamme ruiperiode van 

zomer naar winterkleed, bevindt de zeekoet zich hoofdzakelijk rond het Friese Font en op de Doggersbank. 

Pas na de ruiperiode zakken de vogels af en komen ze voor over het gehele NCP en dus op de Bruine Bank 

(Fijn et al., 2020). In augustus is de zeekoet dan ook niet of nauwelijks op de Bruine Bank te vinden (Tabel 

8). Er wordt aangenomen dat de zeekoeten die aanwezig zijn in de zomerrui afzakken vanaf het Friese Front 

en de Doggersbank. De eerste individuen die in deze periode aankomen op de Bruine Bank zullen hun rui al 

hebben voltooid. Dit betekent dat ze ook in deze periode kunnen vluchten voor verstoringsbronnen. Hierdoor 
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geldt voor zeekoeten dat zowel in de zomer als winterperiode alleen individuen verstoord zullen worden, die 

kunnen vluchten. Daarmee heeft ook voor de surveys de uitvoer in februari potentieel het grootste effect, 

omdat de zeekoeten dan in de grootste dichtheden voorkomen.  

De surveys in de gebruiksfase worden in één varende beweging uitgevoerd. Deze worden uitgevoerd met 

een snelheid van tussen de 7,5 km/h. Een survey neemt daarmee maximaal 14 uur in beslag. Hiervan is het 

schip maximaal 4,5 uur aanwezig op de Bruine Bank. Het verstoorde oppervlak op de bruine bank bedraagt 

85 km2. Rekening houdend met de dichtheid van zeekoeten in februari resulteert dit gemiddeld in 631,5 

verstoorde zeekoeten, zie Tabel 8. Op een geschatte Bruine Bank-populatie van 15.620 zeekoeten (Fijn et 

al., 2020) en een Noordzeedeelpopulatie van 1.562.000 zeekoeten (Ministerie van LNV, 2014) is dit een 

maximale verstoring van respectievelijk circa 4% van de Bruine Bank populatie en 0,04% van de totale 

Noordzeedeelpopulatie. In alle andere maanden zijn potentieel verstoorde aantallen vele malen lager.  

Het percentage verstoorde vogels kan niet gelijk worden doorberekend op een effect op de populatie. Een 

link tussen verstoring van vogels door scheepvaart en een eventuele populatiereductie is erg moeilijk te 

leggen. Er is slechts één studie voorhanden die empirisch heeft vastgesteld, wat de effecten op de populatie 

zijn van de verstoring van individuele foeragerende vogels (Kerbiriou et al., 2009). Deze studie is niet te 

vertalen naar de verstoring van zeekoeten tijdens de ruiperiode. 

Waar verstoorde zeekoeten gedurende de aanlegfase in januari nog uit kunnen wijken omdat zei hun 

seizoensmaximum nog niet hebben bereikt, hebben ze dat in februari wel. Daarmee is de vraag of de vogels 

ook in februari nog voldoende uitwijkmogelijkheden hebben binnen de Bruine Bank. Deze uitwijk-

mogelijkheden zouden, gezien het oppervlak wat beschikbaar is per individu, alleen beperkt kunnen worden 

door bijvoorbeeld onderlinge strijd tussen individuen bij grote dichtheden. Het feit dat er in februari 2019 

102.042 zeekoeten in het gebied aanwezig waren suggereert dat ze onder normale omstandigheden niet 

door ruimte beperkt worden. Ook laat Figuur 35 zien dat de waarnemingen niet volledig egaal over de Bruine 

Bank verdeeld zijn. Deze geclusterde aanwezigheid duidt ook op het niet-gelimiteerd zijn door aanwezige 

ruimte. Zodoende kunnen ook de zeekoeten die mogelijk verstoord worden tijdens reparatie of onderhoud 

nog uitwijken naar andere delen. Ook hoeven in totaal minder zeekoeten uit te wijken dan wanneer 

verstoring in de aanlegfase in januari optreedt en is het gebied dat beschikbaar blijft om naar uit te wijken 

nog vele malen groter, omdat het verstoorde oppervlak beperkter is.  

Ook is de kans dat de surveys worden uitgevoerd in februari minder groot, aangezien surveys over het 

algemeen het beste uitgevoerd kunnen worden bij een relatief kalme zee en goed weer. Daarnaast is de 

kans dat het verstoorde oppervlak gedurende de surveys aanzienlijk kleiner is, omdat het gebruikte schip 

een vele malen kleiner silhouet heeft en geen geluid maakt.  

Gezien de grote fluctuaties in aantallen kan niet worden bepaald of er een positieve of negatieve trend 

aanwezig is in de aantallen zeekoeten op de Bruine Bank. De instandhoudingsdoelen worden door de grote 

fluctuaties soms wel en soms niet gehaald. Er is geen reden om te verwachten dat het leefgebied op de 

Bruine Bank op het moment de beperkende factor is voor het halen van de instandhoudingsdoelen en er is 

daarmee ook geen reden om te vermoeden dat instandhoudingsdoelen niet gehaald kunnen worden.  

Dit alles leidt tot de conclusie dat, ook wanneer surveys worden uitgevoerd in februari, kan worden 

uitgesloten dat effecten op populatieniveau voor zeekoeten optreden. 

Effecten van verstoring door licht, geluid en optische verstoring op zeekoet kunnen worden 

uitgesloten en worden zodoende niet in cumulatie beoordeeld. 

7.3.2 Alk 

In de ruiperiodes zijn alken verstoringsgevoeliger dan buiten de ruiperiode. Alken ruien in de zomerperiode 

niet in Nederlandse wateren. Daarom is de enige relevante gevoelige periode voor alken in Nederland van 

januari tot en met maart. In deze winterrui-periode beschikt de alk nog over vliegvermogen alhoewel dit 

gedeeltelijk gehinderd is. 

In de winterrui-periode komen relatief hoge aantallen ruiende alken voor op de Bruine Bank, van 2,7 (januari) 

tot 7,0 (februari) individuen per km2 (zie Tabel 9). Aanwezigheid van relatief hoge aantallen alken op of in de 

nabijheid van het tracé is tijdens de ruiperiodes in de winter (december tot en met maart) niet uit te sluiten 

Figuur 37.  
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Aanlegfase  

Voor het volledige pakket aan werkzaamheden zullen er schepen langs het tracé varen voor 5 

hoofdactiviteiten (schonen van het tracé, kabels verwijderen, matrassen leggen, kabel leggen/begraven, 

steenstortingen over de kruisingen), elke hoofdactiviteit vindt in één vaarbeweging plaats. Daarnaast worden 

“guard vessels” ingezet om de kabel te bewaken op de kruisingslocaties tussen het moment dat de kabel 

geplaatst wordt en het moment dat de matrassen en steenstortingen worden geïnstalleerd. Per 

vaarbeweging zal er een verstoord oppervlak zijn van in totaal 85 km2. De duur van de verschillende vaarten 

is variabel maar cumulatief bedraagt de tijd waarin werkzaamheden op de Bruine Bank plaatsvinden 28 

dagen. Gezien het feit dat voor sommige werkzaamheden meerdere boten tegelijkertijd naast elkaar 

samenwerken, zal het aantal daadwerkelijk verstoorde dagen lager uit vallen. Rondom de kruisingslocatie 

(zie paragraaf 3.1.3) zal daarnaast een grotere fractie van de verstoringsdagen plaatsvinden dan langs het 

reguliere stuk van het tracé op de Bruine Bank.  

Rekening houdend met de dichtheid van alken in januari 2019 (er is geen telling van januari 2020 

beschikbaar) resulteert dit gemiddeld in maximaal 229,5 verstoorde alken per vaarbeweging, of maximaal 

1147,6 verstoorde individuen voor de volledige werkzaamheden (5 vaarbewegingen), zie Tabel 8. Ten 

opzichte van het geldende gemiddelde seizoensmaximum op de Bruine Bank van 4.306 alken (over 2014-

2017) (Ministerie van LNV, 2021a) en een Noordzeedeelpopulatie van 324.000 alken (Ministerie van LNV, 

2021b) is dit een maximale verstoring van respectievelijk circa 26,7% van het geldende gemiddelde 

seizoensmaximum op de Bruine Bank en 0,4% van de totale Noordzeedeelpopulatie.  

Bovenstaande berekeningen betreffen, net zoals bij de zeekoet (7.3.1), een absolute worst case aanname. 

In realiteit vindt het gros van de werkzaamheden namelijk plaats in oktober tot en met december. In januari 

vindt in de Bruine Bank alleen het storten van de stenen over de pijpleidingkruising plaats en mogelijk nog 

het laatste (uitloop)deel van de kabellegging, zie planning in paragraaf 3.4. Dit duurt voor de kruising in de 

Bruine Bank naar verwachting cumulatief maximaal 1 dag en betreft slechts 1 vaarbeweging. Daarnaast 

zullen de guard vessels tot dit moment op de locatie van de kruising aanwezig zijn. Cumulatief duurt dit 

maximaal 17 dagen. Bovendien wordt een deel van het gebied dat tijdens de aanleg door de werkschepen 

wordt verstoord ook in de huidige situatie reeds verstoord door aanwezige reguliere beroepsscheepsvaart. In 

de Bruine bank vinden in de aanwezige vaarwegen over vrijwel het gehele oppervlak tussen de 42 en 650 

vaarbewegingen per jaar plaats (Figuur 33). Daarnaast varen er buiten deze aanwezige vaarwegen met 

enige regelmaat vissersschepen op de Bruine Bank (Figuur 36). 

 
Figuur 37 waarnemingen van alken van december 2019 t/m maart 2020. Weergegeven zijn waarnemingen van alken en 
waarnemingen van vogels waarvan niet kon worden vastgesteld of het een alk of een zeekoet betrof. 
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leggen. Er is slechts één studie voorhanden die empirisch heeft vastgesteld wat de effecten op de populatie 

zijn van de verstoring van individuele foeragerende vogels (Kerbiriou et al., 2009). Deze studie is echter niet 

te vertalen naar de verstoring van alken tijdens de ruiperiode.  

Waar verstoorde alken gedurende de aanlegfase in januari in ieder geval nog uit kunnen wijken omdat zij 

hun seizoensmaximum nog niet hebben bereikt, hebben ze dat in februari mogelijk wel. Daarmee is de vraag 

of de vogels ook in februari nog voldoende uitwijkmogelijkheden hebben binnen de Bruine Bank. Deze 

uitwijkmogelijkheden zouden, gezien het beschikbare oppervlak per individu (31 km2), alleen beperkt kunnen 

worden door bijvoorbeeld onderlinge strijd tussen individuen of groepen bij grote dichtheden.  

Figuur 37 laat zien dat de waarnemingen niet egaal over de Bruine Bank verdeeld zijn. Deze geclusterde 

aanwezigheid duidt erop dat de alken niet gelimiteerd worden door aanwezig ruimte. Zodoende kunnen ook 

de alken die mogelijk verstoord worden tijdens reparatie of onderhoud nog uitwijken naar andere delen. Ook 

hoeven in totaal minder zeekoeten uit te wijken dan wanneer verstoring in de aanlegfase in januari optreedt. 

De kans dat de surveys worden uitgevoerd in februari is daarnaast minder groot aangezien surveys over het 

algemeen het beste uitgevoerd kunnen worden bij een relatief kalme zee en goed weer. Daarnaast is de 

kans dat het verstoorde oppervlak gedurende de surveys aanzienlijk kleiner is, omdat het gebruikte schip 

een vele malen kleiner silhouet heeft en geen geluid maakt. 

Gezien de grote fluctuaties in aantallen kan niet worden bepaald of er een positieve of negatieve trend 

aanwezig is in de aantallen alken op de Bruine Bank. De instandhoudingsdoelen worden door de grote 

fluctuaties soms wel en soms niet gehaald. Er is geen reden om te verwachten dat het leefgebied op de 

Bruine Bank op het moment de beperkende factor is voor het halen van de instandhoudingsdoelen en er is 

daarmee ook geen reden om te vermoeden dat instandhoudingsdoelen niet gehaald kunnen worden.  

Dit alles leidt tot de conclusie dat, ook wanneer surveys worden uitgevoerd in februari, kan worden 

uitgesloten dat effecten op populatieniveau voor alken kan optreden. 

Effecten van verstoring door licht, geluid en optische verstoring op alk kunnen worden uitgesloten 

en zodoende worden deze niet in cumulatie beoordeeld. 

7.3.3 Grote jager 

Grote Jagers gebruiken Natura-2000 gebied de Bruine Bank tijdens hun trek om te ruien en foerageren. 

Tijdens de rui behouden grote jagers hun vliegvermogen, waardoor ze in staat zijn om bij eventuele 

verstoring uit te wijken (naar onverstoord areaal) om daar verder te foerageren of rusten. Als 

instandhoudingsdoelstelling is gesteld dat de omvang en kwaliteit van het leefgebied (i.e. Bruine Bank) 

behouden moet blijven voor behoud van de populatie grote jagers. Dit betreft een gemiddeld 

seizoensmaximum (tussen 2014-2017) van 61 vogels. Tijdens de jaarlijkse telling op de Bruine Bank in 2019 

en 2020 zijn echter beide keren 0 grote jagers waargenomen (Fijn et al., 2019, 2020). Omdat dit niet direct in 

verbinding staat met verlies in omvang en/of kwaliteit van het leefgebied op de Bruine Bank, maar behoort 

tot natuurlijke fluctuaties, betekent dit niet dat instandhoudingsdoelstellingen niet behaald zijn in deze jaren.  

De werkzaamheden van Circe North 2 binnen de Bruine Bank nemen cumulatief 28 dagen in beslag en 

beslaan een areaal van in totaal 8521 ha waarin aanwezige individuen mogelijk verstoord worden 

(verstoringsafstand van 1500m). Dit komt overeen met 6,2% van het totaal oppervlak van de Bruine Bank, 

zodoende is 93,8% van de Bruine Bank nog beschikbaar als alternatief onverstoord foerageer en rust 

gebied. In werkelijkheid zijn werkzaamheden tijdelijk en lokaal (ze vinden niet langs het gehele tracé tegelijk 

plaats), hierdoor is het verstoorde oppervlak een langzaam bewegende cirkel (r=1500m, 706,8 ha) rond de 

werkzaamheden. Het areaal dat tegelijkertijd verstoord wordt komt daarmee neer op 0,5% van het totaal 

oppervlak van de Bruine Bank. Op ieder moment is dus 99.5% onverstoord gebied van de Bruine Bank 

beschikbaar. De dichtheden van grote jagers tijdens de seizoensmaxima wijzen uit dat grote jagers de 

mogelijkheid hebben om uit te wijken naar ruim voldoende beschikbaar onverstoord leefgebied binnen de 

Bruine Bank.  

De surveys in de gebruiksfase worden in één varende beweging uitgevoerd. De surveys worden uitgevoerd 

met een snelheid van 7,5 km/h. Een survey neemt daarmee maximaal 14 uur in beslag. Hiervan is het schip 

maximaal 4,5 uur aanwezig op de Bruine Bank. Daarnaast is de kans dat het verstoorde oppervlak 

gedurende de surveys aanzienlijk kleiner is omdat het gebruikte schip een vele malen kleiner silhouet heeft 

en geen geluid maakt. De verstoring is daarmee vele malen minder dan in de aanlegfase. Ook voor de 

gebruiksfase kunnen grote jagers dus uitwijken naar alternatief foerageergebied. 
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Gezien er geen sprake is van een wezenlijke, langdurige of permanente afname in omvang en/of kwaliteit 

van het leefgebied, er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn en het additioneel verstoorde oppervlak beperkt is 

zijn effecten op instandhoudingsdoelstellingen van de alk uit te sluiten. 

Effecten van verstoring door licht, geluid en optische verstoring op grote jager kunnen worden 

uitgesloten en zodoende worden deze niet in cumulatie beoordeeld. 

7.3.4 Jan-van-gent, dwergmeeuw & grote mantelmeeuw 

De jan-van-gent, dwergmeeuw en grote mantelmeeuw ruien niet op Natura-2000 gebied de Bruine Bank 

maar gebruiken het gebied wel om te foerageren tijdens hun najaarstrek. Als instandhoudingsdoelstelling is 

gesteld dat de omvang en kwaliteit van het leefgebied (i.e. Bruine Bank) behouden moet blijven voor behoud 

van de populaties van deze soorten. Voor de jan-van-gent betreft dit een gemiddeld seizoensmaximum (over 

2014-2017) van 976 vogels, voor de dwergmeeuw 280 vogels en voor de grote mantelmeeuw 630 vogels. Er 

zijn tijdens de jaarlijkse telling in 2019 en 2020 885 en 509 jan-van-gent, 117 en 0 dwergmeeuw en 828 en 

1077 grote mantelmeeuw geschat voor de Bruine Bank. Dit betekent dat alleen voor de grote mantelmeeuw 

de instandhoudingsdoelstelling van 630 stuks is behaald.  Omdat de afname aan jan-van-gent en 

dwergmeeuw niet direct in verbinding staat met verlies in omvang en/of kwaliteit van het leefgebied op de 

Bruine Bank, maar behoort tot natuurlijke fluctuaties, betekent dit niet dat instandhoudingsdoelstellingen niet 

behaald zijn in deze jaren. 

De werkzaamheden van Circe North 2 binnen de Bruine Bank nemen cumulatief 28 dagen in beslag en 

beslaan een areaal van in totaal 2841 ha waarin aanwezige individuen mogelijk verstoord worden 

(verstoringsafstand van 500m). Dit komt overeen met 2,1% van het totaal oppervlak van de Bruine Bank, 

zodoende is 97,9% van de Bruine Bank nog beschikbaar als alternatief onverstoord foerageergebied. 

Bovendien zijn werkzaamheden tijdelijk en lokaal (ze vinden niet langs het gehele tracé tegelijk plaats), 

hierdoor is het verstoorde oppervlak in werkelijkheid een langzaam bewegende cirkel (r=500m, 38,5 ha) rond 

de werkzaamheden. Het areaal dat tegelijkertijd verstoord wordt komt daarmee neer op 0,03% van het totaal 

oppervlak van de Bruine Bank. Op ieder moment is dus 99.97% onverstoord gebied van de Bruine Bank 

beschikbaar.  

De surveys in de gebruiksfase worden in één varende beweging uitgevoerd. De surveys worden uitgevoerd 

met een snelheid van 7,5 km/h. Een survey neemt daarmee maximaal 14 uur in beslag. Hiervan is het schip 

maximaal 4,5 uur aanwezig op de Bruine Bank. Daarnaast is de kans dat het verstoorde oppervlak 

gedurende de surveys aanzienlijk kleiner is omdat het gebruikte schip een vele malen kleiner silhouet heeft 

en geen geluid maakt. De verstoring is daarmee vele malen minder dan in de aanlegfase. Ook gedurende de 

surveys zijn effecten als gevolg van verstoring door geluid, licht en optische verstoring zodoende uit te 

sluiten. 

Gezien de relatief lage dichtheden van deze vogels gedurende het jaar en tijdens de seizoensmaxima 

hebben de jan-van-gent, dwergmeeuw en grote mantelmeeuw voldoende mogelijkheid om uit te wijken naar 

ruim beschikbaar onverstoord leefgebied binnen de Bruine Bank. Gezien er verder geen sprake is van een 

wezenlijke, langdurige of permanente afname in omvang en/of kwaliteit van het leefgebied komen de 

instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten zodoende niet in gevaar. 

Effecten van verstoring door licht, geluid en optische verstoring op jan-van-gent, dwergmeeuw & 

grote mantelmeeuw kunnen worden uitgesloten en zodoende worden deze niet in cumulatie 

beoordeeld. 

7.4 Habitataantasting 

Vanwege de hoge biodiversiteit is Bruine Bank is een belangrijke foerageerplek voor de aangewezen 

vogelsoorten. Binnen Natura 2000-gebied Bruine Bank is veel voedsel te vinden. De bodem herbergt veel 

ongewervelden zoals kreeftachtigen die als voedsel dienen voor onder andere zeekoet en alk. Ook dienen 

schelpenriffen als voedzame zone voor andere ongewervelden en vissen, die weer worden gegeten door de 

aangewezen vogelsoorten. Als er te veel van deze voedselbanken verstoord worden, zal dit effecten hebben 

voor de aangewezen vogelsoorten.  

Effecten door habitataantasting kunnen zodoende op twee manieren optreden; zo kunnen indirect effecten 

optreden omdat de voedselbron van alken en zeekoeten wordt aangetast en kan er via de voedselketen 

mogelijk een effect optreden wanneer vissen die als voedsel dienen voor aangewezen vogels niet meer 
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genoeg eten van de bodem kunnen halen om de populatie te onderhouden. Effecten via de voedselketen 

zijn gezien het dieet van alken en zeekoeten dat overwegend uit vis bestaat ook relevant voor deze soorten.  

7.4.1 Effect op alk en zeekoet door aantasting benthos 

Het dieet van alk en zeekoet bestaat, naast bentische en pelagische vis, voor 1% benthische krab- en 

kreeftachtigen en andere benthische ongewervelden (zie paragraaf 6.3.6). Het oppervlak van de Bruine 

Bank is 1.366 km2, waarvan een areaal van 0,2 km2 wordt verstoord door habitataantasting. Er wordt 

zodoende een bodemareaal verstoord van minder dan 0,02% van de totale oppervlakte.  

Op de Bruine bank wordt gevist met verschillende vismethoden die de bodem aantasten (o.a. 

boomkorvisserij, zie Figuur 36). Deze vismethodiek zorgt reeds voor aantasting van de benthos.  

Uit monitoringsdata komt naar voren dat binnen de bruine bank rond de 60 soorten ongewervelden worden 

gevonden waarvan het meest voorkomende soort Echinocardium cordatum met een gemiddelde biomassa 

van 7,6 g/m2 voorkomt. De gemiddelde biomassa van de soorten gecombineerd is 0,2g/m2 (Infohuis Marien, 

2021). Slechts een beperkt aantal van de voorkomende soorten vormt een geschikte voedselbron voor alk 

en zeekoet. Van deze soorten zullen de mobielere soorten daarnaast voor het grootste deel aan de (relatief 

langzaam verplaatsende) CBT1100 kunnen ontkomen waardoor effecten verminderd optreden.  

Gezien het beperkte oppervlak van de habitataantasting in combinatie met de dichtheid van de aanwezige 

soorten en het beperkte aandeel dat benthische ongewervelden uitmaken van het dieet van alk en zeekoet, 

kan met zekerheid worden gezegd dat de habitataantasting geen effect zal hebben op de voedselvoorraad 

van de alk en de zeekoet op de bruine bank.  

Effecten op alk en zeekoet als gevolg van de aantasting van de benthische ongewervelden als directe 

voedselbron voor deze soorten kan worden uitgesloten en worden zodoende niet in cumulatie 

beoordeeld.  

7.4.2 Effecten via de voedselketen op aangewezen soorten  

Voor alle vijf aangewezen vogelsoorten voor Natura 2000-gebied Bruine bank geldt dat zei foerageren op de 

vis die aanwezig is binnen de bruine bank. Deze vis is voor een deel afhankelijk van (benthische) 

ongewervelden als voedselbron. Een aantasting van de benthische invertebraatgemeenschap kan daarmee 

effecten hebben op de vis en daarmee weer een effect op de vogels die foerageren op deze vis. Zoals in de 

bovenstaande paragraaf is genoemd komt de meest voorkomende soort voor met een gemiddelde biomassa 

van 7,6 g/m2. De gemiddelde biomassa van de aanwezige benthische gemeenschap is 0,2 g/m2 (Infohuis 

Marien, 2021). 

Er wordt een areaal van 0,2 km2 verstoord door habitataantasting. De volledige oppervlakte van de Bruine 

Bank is 1.366 km2. Er wordt zodoende een bodemareaal verstoord van minder dan 0,02% van de totale 

oppervlakte. Zodoende kan worden uitgesloten dat dit een effect heeft op de populatiegrootte en -

samenstelling van de benthische gemeenschap. Daaruit volgt dat effecten op invertebraat etende vis ook 

kunnen worden uitgesloten. Daarmee zijn effecten op de aangewezen vogelsoorten (jan-van-gent, Grote 

jager, dwergmeeuw, grote mantelmeeuw, zeekoet en alk) ook niet aan de orde.  

Effecten op aangewezen soorten jan-van-gent, Grote jager, dwergmeeuw, grote mantelmeeuw, 

zeekoet en alk als gevolg van effecten van habitataantasting die doorwerken in de voedselketen 

kunnen worden uitgesloten en worden zodoende niet in cumulatie beoordeeld.  
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10 CONCLUSIES 

De aanleg- en gebruiksfase van de datakabel Circe North 2 leiden niet tot aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van Natura 2000-gebied Bruine Bank en de externe kenmerken van Natura 2000-gebied 

Noordzeekustzone en Voordelta. De aanleg kan zodoende worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming. 
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