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SAMENVATTING 
 

Een goed beheer en ontsluiting van kennis  is essentieel voor een evenwichtige en samenhangende 

ontwikkeling van zowel ecologie, economie als sociale cohesie  in het Waddengebied.  In de huidige 

situatie  worden  veel  onderzoeken  en  monitoringsprogramma’s  uitgevoerd  om  het  beheer  te 

optimaliseren. Het ontbreekt echter aan onderlinge afstemming tussen de monitoringsprogramma’s. 

Hierdoor  is er geen consistentie en coherentie  tussen de meetgegevens waardoor ze  in onderlinge 

samenhang – voor een beter begrip van de Waddenregio‐ niet bruikbaar zijn. 

 

Daarnaast  zou men  zou verwachten dat alle kennis die voortkomt uit de monitoringsprogramma’s 

gemakkelijk  beschikbaar  is  voor  eindgebruikers  die  behoefte  hebben  aan  deze  kennis  voor  het 

realiseren van duurzame projecten in de Waddenregio. Dit is echter niet het geval. 

 

Het  effect  hiervan  is  dat  een  duurzaam  beheer  van  het  Waddengebied  niet  gewaarborgd  kan 

worden. 

 

Om  te  komen  tot  een  evenwichtige  en  samenhangende  ontwikkeling  va  de Waddenregio  is  een 

consortium samengesteld met als doel: 

 om de benodigde samenhang tussen monitoringsprogramma’s te creëren ; 

 om  de  ontwikkelde  kennis  uit  deze  programma’s  op  eenduidige  en  aantrekkelijke manier 

beschikbaar te stellen aan eindgebruikers. 

 

De aanpak binnen dit project is om binnen vier jaar in gezamenlijk overleg samenhang in monitoring 

te creëren door de ontwikkeling van een geïntegreerd monitoringsplan voor de Waddenzee.  In dit 

monitoringsplan  worden  de  monitoringsactiviteiten  volgens  vastgestelde  en  controleerbare 

procedures en op basis van bestaande en nieuwe fundamentele (kennis)vragen bij beleidsinstanties, 

onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven uitgevoerd. 

 

Hiermee  wordt  het  ook  mogelijk  een  overkoepelend  dataportaal  te  ontwikkelen  waarmee  op 

eenvoudige  en  aantrekkelijke  wijze  toegang  wordt  verschaft  tot  alle  beschikbare  en  relevante 

meetgegevens op het gebied van meteorologie, oceanografie, geologie, chemie, ecologie, sociologie, 

economie en cultuurhistorie. 

 

Met  dit  project  wordt  een  essentiële  bijdrage  geleverd  aan  een  duurzame  ontwikkeling  van  de 

Waddenregio door menselijk medegebruik te beoordelen in het kader van het functioneren van het 

Waddenecosysteem,  gebaseerd  op  een  duurzame  kennishuishouding  ten  aanzien  van  het 

waddengebied.
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1 INLEIDING 
 

1.1 Huidige Situatie 
Het Waddengebied geldt als één van de belangrijkste getijdengebieden van de wereld. In 2009 kreeg 

de  Waddenzee  een  plek  op  de  UNESCO  Werelderfgoedlijst.  De  natuurwaarden  van  het  gebied 

genieten  speciale  institutionele en  juridische bescherming. De Waddenregio kent  tegelijkertijd een 

intensief  en  gevarieerd  gebruik door bewoners  en bezoekers. Bestuur  en beheer  van de Wadden 

wordt voor een belangrijk deel bepaald door de vraag waar menselijk medegebruik,  zoals visserij, 

recreatie,  delfstoffenwinning,  scheepvaart,  enz.,  strijdig  is  met  het  behoud  van  de  Wadden  als 

natuurgebied. De  opgave  is  telkens weer  te  komen  tot  duurzame  en  rechtvaardige  plannen  voor 

betrokkenen.  

 

Het  behoud  van  dit  unieke  natuurgebied  is  daarom  geen  vanzelfsprekende  zaak.  Tal  van 

bedreigingen liggen op de loer. Voorbeelden hiervan zijn: 

‐ De “verdrinking” van de wadplaten en kwelders als gevolg van de stijging van de zeespiegel; 

‐ De relatief hoge concentraties van kwik en lood in grote delen van de Waddenzee1; 

‐ De gevolgen van de huidige onbalans  tussen  invoer van  stikstof,  fosfor en  silicaat voor de 

kwaliteit van het fytoplankton als voedsel voor schelpdieren2; 

‐ De  verdere  mondiale  homogenisering  van  de Waddenzee  flora  en  fauna  als  gevolg  van 

import en het binnendringen exoten3;  

‐ De effecten van mechanische schelpdiervisserij op bodemdieren4. 

 

Soms  is  duidelijk wat  de  grote  bedreigingen  zijn  en waar  ze  vandaan  komen, maar  soms  is  niet 

duidelijk of er sprake is van een bedreiging, of wat de oorzaak is van een ontwikkeling. Voorbeelden 

hiervan zijn: 

‐ De zeer sterke maar  tot nu toe onverklaarde toename  in biomassa van bodemdieren  in de 

Nederlandse kustzone buiten de Waddenzee5; 

‐ Het verlies van de functie van de Waddenzee als kraamkamer voor platvissen6; 

‐ Grote  onzekerheden  in  de  bijdragen  van  broeikasgassen  van  kustwateren,  zoals  de 

Waddenzee, aan de mondiale emissies7; 

‐ De cumulatieve effecten van klimaatverandering met de effecten van menselijke activiteiten 

als visserij, recreatie en baggerwerkzaamheden. 

 

Om de bedreigingen het hoofd te bieden en het gebied haar waarde te laten behouden, wordt veel 

geïnvesteerd  in  projecten  die  functies  van  het  gebied moeten  versterken  of waarborgen. Om  de 

effecten van deze projecten te monitoren worden afzonderlijke monitoringsprogramma’s opgesteld 

                                                            
1 Bakker et al. 2009 
2 Philippart et al. 2007 
3 Wolff 2005 
4 Piersma et al. 2001; Ens et al. 2004 
5 Van Hoey et al. 2007 
6 Bolle et al. 2001 
7 Bange 2006 
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en uitgevoerd. De data die deze programma’s opleveren geven de mogelijkheid om de vinger aan de 

pols te houden en, waar nodig, op lokaal of regionaal niveau bij te sturen. 

 

Het gevolg hiervan  is een relatief grote meetinspanning8 rond   het natuurlijk systeem en het socio‐

economisch systeem. Gegevens worden verzameld door een groot aantal organisaties zoals 

 Ministeries (o.a. V&W, LNV, VROM); 

 Onderzoeksinstellingen (o.a. NIOZ, NIOO, KNMI, IMARES, TNO); 

 Universiteiten (o.a. RUG, VU, UvA); 

 Vrijwilligersorganisaties (o.a. SOVON, RAVON) 

 Beheerinstanties (o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer); 

 Bedrijven (o.a. NAM); 

 Centraal Planbureau (CBP); 

 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 

 Provincies (Noord‐Holland, Friesland en Groningen); 

 COROP‐regio’s (samenvoegingen van gemeenten); 

 Gemeenten.  

 

1.2 Knelpunten 
Men zou verwachten dat met al deze meetinspanningen een goed beeld gevormd kan worden over 

het  functioneren(zowel  ecologisch,  economisch  als  sociaal)  van de Waddenregio  in  zijn  geheel  en 

voldoende parameters bekend zijn om de bedreigingen het hoofd  te bieden. Dit  is echter niet het 

geval omdat: 

a. De resultaten van al deze meetinspanningen niet onderling vergelijkbaar zijn; 

b. Sommige parameters niet of onvoldoende worden bemeten; 

c. Er gebrek aan kennis is voor het succesvol opzetten van ecologisch‐economische systemen. 

 

Ad a. 

De  resultaten van alle meetinspanningen zijn niet gemakkelijk  tot  slecht met elkaar  te vergelijken, 

onder andere omdat: 

 De metingen vaak  in een zeer beperkt aantal geografische deelgebieden zijn uitgevoerd en het 

daardoor niet goed mogelijk is om een totale schatting voor het hele Waddengebied te geven; 

 De  metingen  vaak  op  verschillende  tijdstippen  zijn  uitgevoerd  (verschillende  jaren  en/of 

seizoenen en/of momenten  in het tij) en het daardoor niet mogelijk  is om een goede schatting 

voor een jaar te geven en om een integrale (b.v. jaargemiddelden) ontwikkeling op lange‐termijn 

te beschrijven; 

 De  lengte  van  tijdreeksen  vaak  relatief  kort  zijn  (b.v.  socio‐economische  gegevens  van 

gemeenten) zodat het niet mogelijk is om een lange‐termijn ontwikkeling te beschrijven;  

 De meetgegevens  via  verschillende  data  portalen  en  andere  bronnen  beschikbaar  komen  of 

helemaal niet goed ontsloten  zijn, en daardoor  (nog  lang) niet optimaal geschikt  zijn voor het 

maken van een geïntegreerde analyse. 

 

Ad b. 

                                                            
8 Zie bijlage 1 voor een uitgebreide beschrijving van de huidige meetinspanningen. 
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Sommige  parameters  die  van  groot  belang  zijn  voor  ecologische  processen  (bijvoorbeeld 

zoöplankton,  bodemalgen,  parasieten)  of  economische  processen  (bijvoorbeeld  productie  of 

productiviteit van het bedrijfsleven) zijn niet of op zeer beperkte wijze gemeten: 

 Ze hebben  een  te beperkte  ruimtelijke dekking of  –resolutie  (vele  in‐situ data) waardoor  een 

gedeeltelijk of onvolledig beeld wordt verkregen; 

 Ze  hebben  een  te  beperkte  temporele  resolutie  (bv.  hoogte‐  en  dieptebepalingen,  sediment 

korrelgrootte) waardoor veranderingen onvoldoende duidelijk gevolgd kunnen worden.  

 Vaak  is  de  temporele  resolutie  te  grof  om  de  relevante  dynamiek  van  de  processen  goed  te 

kunnen beschrijven. 

 

Ad c. 

Er  is een gebrek aan kennis en een tekort aan gegevens voor het succesvol opzetten van modellen 

van  ecologisch‐economisch  (E‐E)  systemen.  Deze  modellen  beschrijven  de  interacties  tussen 

economie en ecologie in een gebied.  

 Veel  proces‐  of  stroomgegevens  van  menselijk  activiteiten  (geboorte,  groei,  vertrek  van 

bedrijven,  baancreatie  en  –vernietiging,  innovatie,  e.d.)  zijn  op  het  niveau  van 

Waddengemeenten niet beschikbaar; 

  Gegevens die de interactie tussen het menselijk handelen en ecologie weergeven ontbreken op 

elk schaalniveau; 

 Veel  is nog onbekend over de  richting  van  interacties  in de E‐E  systemen,  zowel  in  trends als 

omvang van die effecten.  

 

Dit leidt tot de volgende knelpunten: 

1. Er is een gebrek aan kennis over het functioneren van het ecosysteem, inclusief de interactie met 

de abiotiek9; 

2. Er  is  een  gebrek  aan  kennis  over  de  socio‐economie  van  het  waddengebied,  inclusief  de 

interacties met het ecosysteem10;  

3. Er  is  gebrek  aan  informatie  over  de  consumptieve  en  productieve  gebruikswaarden  van  het 

Waddengebied  (bijvoorbeeld waarden  in  relatie  tot belangrijke bronnen van werkgelegenheid, 

zoals toerisme, havengebonden activiteiten); 

4. Er  is gebrek aan  informatie over de niet‐gebruikswaarden van het Waddengebied. Dit heeft  in 

het verleden regelmatig tot conflicterende situaties geleid tussen ecologie en economie; 

5. Er zijn belangrijke problemen met de huidige monitoring: 

a. Synergiemogelijkheden  tussen  bestaande  monitoringsprogramma’s  worden  niet  of 

onvoldoende benut; 

b. Belangrijke toestandsvariabelen worden niet of slecht gemonitord; 

c. Onderliggende processnelheden worden vrijwel niet gemonitord; 

d. Er bestaat geen consensus over systeemvariabelen die gemeten moeten worden  in een 

basis monitoring;  

e. Er  is  geen  regelmatige  en  integrale beoordeling  ‐ met de  gebruikers  ervan  ‐ over hoe 

relevante monitoringsgegevens vertaald worden naar  informatie over de  toestand van 

                                                            
9 Position Paper Ecologie van de Waddenacademie (Herman et al. 2009). 
10 Position Paper Sociale en Ruimtelijke Economie van de Waddenacademie (van Dijk & Folmer 2009). 
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de  Waddenzee  en  ‐regio.  Hierdoor  worden  de  mogelijkheden  tot  bijsturing  van 

monitoringsactiviteiten voor beleid en beheer beperkt. 

6. De monitoringsdata zijn lang niet altijd makkelijk beschikbaar en voor zover zij toegankelijk zijn, 

is het gebruik ervan op verschillende manieren geregeld. Er bestaat geen  centraal dataportaal 

waar men een overzicht kan krijgen van alle beschikbare data over de Waddenzee en waar men 

via dat portaal desgewenst toegang kan krijgen tot die data;  

 

Vanwege  al  deze  knelpunten  is  het  vooralsnog  niet  mogelijk  om  op  een  efficiënte  wijze  de 

ontwikkeling  van de Waddenzee en  ‐regio  te  volgen en bij  te  sturen. Het effect  van projecten en 

ingrepen wordt ‐ in het beste geval ‐ slechts op lokaal niveau beoordeeld simpelweg omdat de kennis 

en middelen ontbreken om effecten van menselijk medegebruik op een hoger aggregatieniveau  te 

beoordelen. Het  is voor alle gebruikers van de Waddenregio   van cruciaal belang om te weten hoe 

geplande  ingrepen/projecten/investeringen  een  duurzame  Waddentoekomst  kunnen  blijven 

garanderen.  

 

1.3 Doel van het project 
Het doel van dit project is om een essentiële bijdrage te leveren aan een duurzame Waddentoekomst 

door  te  komen  tot  een  hoger  rendement  –  voor mens  en  natuur  –  in  uitvoeringsprojecten  in  de 

Waddenzee en –regio. Dit wordt bereikt door  te voorzien  in een webomgeving  (platform), waarin 

bestaande  en  nieuw  te  verwerven  data  en  kennis  integraal  worden  ontsloten  en  beschikbaar 

gemaakt voor eindgebruikers. Hiermee wil het project “Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research 

(WaLTER)” bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door: 

 menselijk  medegebruik  te  beoordelen  in  het  kader  van  het  functioneren  van  het 

Waddenecosysteem; 

 gebaseerd op een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied. 

 

Belangrijkste middelen om dit doel te bereiken zijn: 

a. Het genereren van een centrale en laagdrempelig te ontsluiten dataportaal;  

b. Een  consensus  over  de  opzet  en  invulling  van  de  basismonitoring  (monitoring  van  de meest 

relevante systeemvariabelen die nodig zijn om het functioneren van het ecologisch‐economisch 

Waddensysteem op hoofdlijnen te kunnen begrijpen én te volgen); 

c. Een  goede  onderlinge  afstemming  tussen  lopende  en  toekomstige monitoringsprogramma’s,  

meetnetten, en data portalen. 
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Ad a. 

Het  dataportaal  van  WaLTER  maakt  het  mogelijk  om  via  een  generiek  datamodel  en  een 

gebruiksvriendelijke interface een integraal en betrouwbaar overzicht te krijgen van de status en van 

ontwikkelingen  in  relevante  parameters  in  het  Waddengebied.  WaLTER  voorziet  daarmee  alle 

betrokkenen  en  projecten  in  de  Waddenregio  telkens  weer  van  relevante  gegevens, 

visualisatiemogelijkheden en analysetools. De parameters kunnen op zichzelf bekeken worden én in 

breder verband door vergelijking met andere gerelateerde variabelen in het datamodel. Ook kunnen 

gebruikers  geteste  (statistische)  analysetechnieken  toepassen  om  de  gegevens  op 

gestandaardiseerde wijze te analyseren, te evalueren en te vertalen naar verschillende abstractie‐ en 

aggregatieniveaus.  

 

De  verzamelde data  en  afgeleide  informatie worden beschikbaar  gemaakt  via  een dataportaal  en 

kunnen  worden  gebruikt  in  (ruimtelijke)  planningsprocessen  en  beleidsformulering  van  nieuwe 

projecten,  maar  ook  in  handhaving  en  adaptief  beheer  van  bestaande  activiteiten  in  het 

Waddengebied. WaLTER maakt een geïntegreerde aanpak mogelijk, waardoor voor elk project een 

transparante  kosten‐batenanalyse  kan  worden  gemaakt  zowel  in  ecologisch  als  in  economisch 

opzicht.  

 

WaLTER maakt het mogelijk om het beheer adaptief te maken en aan te passen aan de dynamiek 

van het Waddengebied. Niet op het niveau van een locatie, een soort of een activiteit, maar op het 

niveau van het functioneren van het Waddensysteem als geheel. 

 

Ad b. 

Op  basis  van  analyse  van  de  bestaande  monitoring  in  de  Waddenregio,  onderzoek  naar  de 

monitoring van nieuwe variabelen en een voorstel voor aandachtsgebieden voor monitoring zal een 

monitoringplan worden opgesteld, waarin wordt gespecificeerd: 

a. welke data waar, wanneer door wie verzameld worden; 

b. hoe, waar en door wie die data worden opgeslagen, gecontroleerd en beheerd; 

c. hoe en onder welke voorwaarden de data voor wie beschikbaar worden gemaakt via het 

dataportaal; 

d. welk deel van deze monitoring al wordt gefinancierd omdat het bestaande programma’s 

betreft, zoals MWTL, NEM, TMAP etc.; 

e. voor welk deel van het plan nieuwe financiering gevonden zal moeten worden en wat de 

bijbehorende kosten zijn. 

 

WaLTER  resulteert  in een doordacht monitoringplan voor de meest  relevante systeemvariabelen 

die nodig zijn om het functioneren van het Waddensysteem op hoofdlijnen te kunnen begrijpen én 

te volgen en waarin het beheer, de opslag en de financiering zijn geregeld. 

 

Ad c. 

Mede als gevolg van de monitoring zullen de wetenschappelijke inzichten over het functioneren van 

het waddengebied veranderen, er zullen nieuwe vragen uit het beleid en beheer opdoemen en er 

zullen  nieuwe mogelijkheden  voor  een  efficiënte monitoring  ontwikkeld  worden.  Er  zal  dus  een 

structuur bedacht moeten worden die het mogelijk maakt de monitoring aan te passen en te volgen. 
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Daarbij  lijkt  het  nuttig  om  toe  te  treden  tot  ILTER  (het  internationale  netwerk  van  Long‐Term 

Ecological Research gebieden). De Duitse Waddenzee  is officieel aangesloten bij het  internationale 

netwerk van LTER gebieden. De Nederlandse Waddenzee nog niet. Met de implementatie van het in 

dit werkpakket voorgestelde monitoringplan en de opzet van een managementstructuur voldoet ook 

de Nederlandse Waddenzee aan veel van de voorwaarden die gesteld worden aan toetreding tot het 

internationale netwerk van LTER‐gebieden.  

 

WaLTER  resulteert  in    een  goed  onderbouwd  voorstel  voor  een  managementstructuur  voor 

lopende en  toekomstige monitoringsprogramma’s,   meetnetten, en dataportalen  ingebed  in het 

internationale netwerk voor LTER‐gebieden. 

1.3.1 Ligging van het project 

Het  project  betreft  het  volledige  Nederlandse waddengebied,  zoals  omgrensd  in  de  Derde  Nota 

Waddenzee,  deel  4  –  2007  (zie  kaart).  Er  zal  zoveel  mogelijk  worden  afgestemd  met  de 

kennisbehoefte van monitoringsprogramma’s, netwerken en webportalen van het Duitse en Deense 

Waddengebied. Deze afstemming wordt gecoördineerd door het Common Wadden Sea Secretariat 

(CWSS) als één van de partners in dit voorstel. 

 

Kaart van het Waddengebied (Bron: Derde Nota Waddenzee 2007) 

1.4 Eindbegunstigden 
WaLTER wordt ontwikkeld voor: 

a. Bedrijven en maatschappelijke organisaties; 

b. Bestuurders, beheerders, beleidsmakers en uitvoerders in de Waddenregio; 

c. Wetenschappers en kennisgebruikers; 

d. Bewoners en bezoekers. 
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Het draagvlak van het project is gewaarborgd doordat eindgebruikers nauw bij het project betrokken 

zijn, waarvan reeds een aantal hebben toegezegd om actief in het project deel te nemen.11 

 

Voor  deze  eindbegunstigden  zal  WaLTER  webservices  aanbieden  voor  koppeling  met  andere 

systemen. Dat kunnen GIS‐systemen zijn voor ruimtelijke planning of voor een specifieke toepassing 

ontworpen analysesystemen. Andersom zullen ook externe databases via webservices aan WaLTER 

gekoppeld  kunnen  worden.  WaLTER  maakt  zo  veel  mogelijk  gebruik  van  bestaande  open 

standaarden. Dit maakt het mogelijk om bestaande programmatuur te gebruiken en zorgt ervoor dat 

alle gebruikers vrij zijn om te kiezen welke software ze in combinatie met WaLTER willen gebruiken. 

In principe zijn verzamelde data en datahandling tools vrij en kosteloos beschikbaar, uiteraard met 

bronvermelding.  

 

Ad a. Bedrijven en maatschappelijke organisaties 

Bedrijven  kunnen  de  grootschalige  basismetingen  vanuit  WaLTER  gebruiken  om  reeds  in  de 

planningsfase de meest milieuvriendelijke locatie en/of tijdstip voor die ingreep te bepalen zoals: 

 havenactiviteiten (vergroting bestaande havens); 

 scheepvaart (baggeren); 

 exploitatiemaatschappijen ( gaswinning); 

 visserij (aanleg MZIs).  

 

WaLTER is ook bedoeld voor bedrijven en (beheer)organisaties die een meetverplichting hebben als 

gevolg  van  juridische  verplichtingen  die  de  beschermde  status  van  de Wadden  hen  oplegt. Deze 

kunnen de door henzelf verzamelde lokale en korte termijn data via het dataportaal vergelijken met 

ontwikkelingen  in een groter geografisch gebied en op een grotere tijdschaal. Hiermee  is het beter 

mogelijk om de effecten van de ingreep te kwantificeren en mogelijke schadelijke effecten voor het 

Waddensysteem tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. 

 

Ad b. Bestuurders, beheerders, beleidsmakers en uitvoerders in de Waddenregio 

WaLTER  kan ministeries,  provincies,  gemeenten  en waterschappen  ondersteunen  in  hun  opgaven 

zoals  beheer  van  de  natuurwaarden  van  de  Waddenzee  en  duurzame  energiehuishouding, 

bijvoorbeeld  bij  ruimtelijke  planning  van  ingrepen  en  bij  effectenstudies.  Er  is  een  bijzondere 

verbintenis  van  WaLTER  met  het  project  “Duurzaamheidsmonitor  Eemsdelta”.  In  het  project 

“Duurzaamheidsmonitor  Eemsdelta”  zijn  gemeenten,  provincie  Groningen  en  vertegenwoordigers 

van bedrijven betrokken als toekomstige gebruikers. Het project Duurzaamheidsmonitor Eemsdelta 

beoogt  daarmee  ondermeer  in  kaart  te  brengen  op  welke  wijze  gebruikers  de monitor  kunnen 

benutten  voor beleids‐  en  investeringsbeslissingen. Het  project  geeft op die manier  een  concrete 

invulling  voor  de  relatie  tussen  economische  (industriële),  sociaaleconomische  activiteiten  en  de 

natuurkwaliteit in de regio Eemsdelta en Dollard. In die zin kan het project ”Duurzaamheidsmonitor 

Eemsdelta” als een toepassingsgerichte en gebiedsgerichte pilot voor WaLTER gezien worden. Binnen 

dit project zal verder veel regionale kennis en data worden ontsloten die uiteindelijk op de schaal van 

de hele Waddenregio zal moeten worden gevonden. Het project vormt tevens een belangrijke eerste 

schakel naar  internationale uitbreiding met het Duitse deel van de Waddenzee. WaLTER  is op  zijn 

beurt  een  pilot  voor  het  ontsluiten  en  toegankelijk maken  van  data  en  voor  het  afstemmen  van 

                                                            
11 Zie bijlage H: Samenwerkingsverklaringen. 
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monitoring  ten  behoeve  van  natuur  en  economische  activiteiten.  Mochten  beide  voorstellen 

gehonoreerd worden dan zal intensief worden afgestemd tussen beide projecten. 

 

Ad c. Wetenschappers en kennisgebruikers 

WaLTER  is  van  belang  voor  wetenschappers  en  kennisgebruikers.  Zij  krijgen  op  uniforme  wijze 

toegang tot alle  meetgegevens en kunnen daardoor hun eigen meetgegevens met die van anderen 

vergelijken  en  de  verzamelde  data  gebruiken  voor  de  optimalisering  van  hun  experimenten, 

bijvoorbeeld  bij  de  keuze  van  een  meetlocatie  of  de  periode  van  de  metingen.  Niet  alleen 

wetenschappers maar ook scholieren en studenten kunnen WaLTER gebruiken voor het maken van 

opdrachten en werkstukken, bij het vervullen van stages en voor verdere studiedoeleinden.  

 

Ad d. Bewoners en bezoekers 

Bewoners  en  bezoekers  van  het  Waddengebied  hebben  vaak  vele  vragen  uit  interesse  en 

betrokkenheid bij de Wadden of beroepshalve, waarop WaLTER  (een deel  van) het antwoord  kan 

geven.  

 

1.5 Voorgeschiedenis 
Dit voorstel is tot stand gekomen vanuit het implementatieplan WaddenMonitor (Baptist et al. 2010), 

als  uitwerking  van  integrale  onderzoekprogramma’s  van  de WaddenAcademie.  In  dit  plan wordt 

uiteengezet waarom en op welke wijze de huidige monitoringsactiviteiten geoptimaliseerd zouden 

kunnen worden  voor  een  beter  begrip  en  beheer  van  de Waddenzee. Mogelijke  oplossingen  die 

worden  aangedragen  zijn  het  beter  afstemmen  van  bestaande  data,  het  beter  inrichten  van  het 

monitoringnetwerk  en  het  beter  organiseren  van  de managementstructuur.  De  ontwikkeling  van 

WaLTER geeft hier direct gevolg aan. 

 

Tijdens  het  opstellen  van  dit  implementatieplan  zijn  een  aantal  nationale  en  internationale 

bijeenkomsten georganiseerd, waaraan personen van veel verschillende organisaties en disciplines 

hebben deelgenomen, waaronder: 

H. van Aken (NIOZ), B. Baerends (LNV), J. Bakker (RUG), R. Bekker (Gegevensautoriteit Natuur), J. van 

Beusekom  (AWI),  S. Braaksma  (LNV),  J.  van den Broek  (Ecomare),  L. Broersma  (RUG),  T. de Bruin 

(NIOZ),  F.  Colijn  (GKSS),  K. Deen  (WaddenAcademie),  K. Deneudt  (VLIZ),  J.  van Dijk  (RUG),  L.  van 

Duren  (RWS), M.  Engelmoer  (Provincie  Friesland),  H.  Folmer  (WUR),  C.  Heip  (NIOZ),  P.  Herman 

(NIOO), R. Hutjes  (WUR), M. de  Jong  (Stichting Wad), R. Kats  (Van Hall‐Larenstein), C. Kersbergen 

(IMARES), J. Kloosterman (WUR), J. Krol (St. Amelander Musea), J. Kromkamp (NIOO), M. van Leeuwe 

(Waddenvereniging),  H.  Lindeboom  (IMARES),  R.  Louws  (ZKO),  G.  Lüerßen  (CWSS),  H.  Marencic 

(CWSS),  W.  Remmelts  (LNV),  H.  Ridderinkhof  (NIOZ),  J.  Rijpma  (Interwad),  H.  Speelman 

(Waddenacademie), H. van der Veer (NIOZ), G. Vossebelt (RWS), D. van der Wal (NIOO) en Z.B. Wang 

(TU Delft). 

 

Sinds  1997 wordt  een  Trilateraal Monitoring  en Assessment  Programma  (TMAP) uitgevoerd  in de 

hele  internationale  Waddenzee.  Aansluiting  van  WaLTER  bij  deze  trilaterale  monitoring  is 

gegarandeerd  door  deelname  van  TMAP.  Zeer  recent,  op  11  maart  2010  tijdens  de  trilaterale 

Ministersconferentie, heeft een aantal adviesorganen, zijnde: 

 Danish Wadden Sea Advisory Board, 
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 The Advisory Council of the Wadden Sea National park in Lower Saxony, 

 The Dithmarschen and NordFriesland Advisory Boards of the Wadden Sea, 

 National park in Schleswig Holstein, en 

 De Nederlandse Raad voor de Wadden, 

in een gezamenlijke notitie gesteld dat een trilaterale aanpak van “Long‐Term Ecological Research” 

zeer gewenst is om de cumulatieve effecten van menselijk handelen te kunnen beschrijven. 

 

1.6 Samenwerkingsverband 
Voor dit project is een consortium samengesteld dat alle benodigde kennis omvat om dit project uit 

te voeren. Bovendien zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan met alle relevante organisaties en 

overheden die met monitoring  in de Waddenzee  te maken hebben. Ook  is  ruimte gecreëerd door 

middel  van  een  aantal  vacatures  om  al  tijdens  de  eerste  fase  van  het  project  waarbij  de 

kennisbehoefte wordt geïnventariseerd, een aantal andere kennishouders en eindgebruikers  in de 

werkgroepen te laten plaatsnemen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan afvaardigingen van grote 

lopende programma’s met een monitoringsopgave (zie Bijlage 2). Ook zullen met name instanties bij 

betrokken  worden  die,  op  onderdelen,  sterk  gerelateerde  activiteiten  uitvoeren  (zoals  de 

projectorganisatie  InterWad die de website  “waddenzee.nl” ontwikkelt  en beheert)  zodat overlap 

voorkomen wordt en WaLTER voor alle partijen een meerwaarde heeft.  
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2. MOTIVERING 
 

2.1 Inleiding 
WaLTER wil bijdragen aan een hoger rendement voor mens en natuur van uitvoeringsprojecten in de 

Waddenzee  en –regio. Hiervoor wordt op het  gebied  van milieu, natuur,  sociologie, economie en 

cultuurhistorie kennis verworven, ontsloten en beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen eindgebruikers 

ontwikkelingen plannen en volgen en tijdig ingrijpen bij bedreigingen. 

 

De  kennis  die  wordt  verworven  en  ontsloten  zal  op  meerdere  manieren  bijdragen  aan  het 

realiseren van de doelstellingen van het Waddenfonds: 

1. Het vergroten en versterken van natuur‐ en landschapswaarden; 

2. Het verminderen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee; 

3. Het ontwikkelen van een duurzame economie en energiehuishouding.  

 

2.2 Bijdrage aan het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten 

aanzien van het waddengebied 
De ambitie van dit voorstel is om door het verwerven van relevante kennis en deze op een bruikbare 

manier te volgen en te presenteren een bijdrage te leveren aan de Waddenzee als best begrepen en 

best beheerde mariene  ecosysteem  van de wereld. Dit wordt bereikt door  een optimale  inzet  en 

gebruik van middelen voor de beste metingen van de meest relevante parameters voor beter begrip 

en beheer. 

 

Het  project  levert  hiermee  een  bijdrage  aan  de  doelstelling:  het  ontwikkelen  van  een  duurzame 

kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied (doel d). Deze doelstelling wordt getoetst aan 

de hand van de Kennisagenda Waddenacademie 

 

Dit  project  is  door  de Waddenacademie  getoetst  en  positief  ontvangen.  De motivatie  van  de 

Waddenacademie is bijgesloten als Bijlage I. 

 

2.2.1 Kennisagenda Waddenacademie 

De Waddenacademie heeft  in mei 2009 haar  integrale  kennisagenda  ‐ Kennis  voor een duurzame 

toekomst van de Wadden‐ gepresenteerd waarin een overzicht gegeven wordt van kennislacunes en 

onderzoeksvragen (Kabat et al. 2009). 

 

Hierin wordt gesteld dat veel kennis over het waddengebied aanwezig  is, maar dat er ook sprake  is 

van  belangrijke  disciplinaire  kennishiaten.  Ook  wordt  vastgesteld  dat  de  bestaande  kennis  en 

expertise in belangrijke mate versnipperd en verkokerd is. Om het waddengebied als samenhangend 

en open systeem te kunnen begrijpen wordt gebrek aan interdisciplinariteit als een hindernis gezien. 

 

Om  het  waddengebied  op  korte,  middellange  en  lange  termijn  op  systeemniveau  te  kunnen 

begrijpen  is  naar  het  oordeel  van  de Waddenacademie  een  integrale  aanpak  nodig.  Volgens  de 
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Waddenacademie  verdient het waddenonderzoek  het predicaat  ‘integraal’  als het  voldoet  aan de 

volgende vier criteria: 

 Het laat een combinatie zien van twee of meer disciplines met nadruk op het overschrijden van 

de grenzen tussen alpha, bèta en gamma; 

 Het besteedt aandacht aan de samenhang tussen schalen in ruimte en tijd;  

 Het besteedt aandacht aan de cumulatie van processen, ingrepen en effecten; 

 Het  is  gebaseerd  op  de  co‐productie  van  kennis,waarin  het  genereren  van  kennisvragen,  het 

gebruik  van  kennis  en  het  genereren  van  kennis  in  nauwe  interactie  tot  stand  komt  tussen 

wetenschappers, kennisgebruikers en beleidsmakers. 

 

De Waddenacademie doet het voorstel voor een beperkt aantal grote, overkoepelde programma’s, 

waarbinnen  in  multidisciplinair  verband  onderzoek  moet  worden  verricht.  Hierbij  wordt  een 

onderscheid  gemaakt  tussen  enerzijds  drie  grote  generieke  kennisprogramma’s  (de  drie  vette 

horizontale  balken  in  onderstaand  figuur)  die  tot  doel  hebben  het  verzamelen  en  ontsluiten  van 

essentiële  gegevens  en  die moeten  uitmonden  in  fundamentele  inzichten  in  de werking  van  het 

waddensysteem. 

 
Figuur  2.2.1  Positionering  van  dit  voorstel  (in  blauw)  in  WaddenAcademie  matrix  van 

kennisprogramma’s (horizontale balken A t/m C) en onderzoeksprogramma’s (verticale balken 1 t/m 

3). 
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2.2.2 Bijdrage aan de Kennisagenda Waddenacademie 

 

Kennisprogramma’s 

Het  zwaartepunt  van  WaLTER  ligt  bij  de  invulling  van  het  generieke  kennisprogramma 

“Waddenmonitor: monitoring  van  de  ontwikkeling  van  het waddengebied”. WaLTER  sluit  volledig 

aan  bij  het  doel  van  dit  programma  om  de  natuurlijke  en  maatschappelijke  dynamiek  van  het 

waddensysteem vanaf 1932 (de afsluiting van de Zuiderzee) te begrijpen. Binnen het programma ligt 

de nadruk op het  systematisch verzamelen en duurzaam veilig  stellen van kwantitatieve gegevens 

voor het gehele waddengebied die relevant zijn binnen de verschillende disciplines.  

 

Verder draagt WaLTER bij aan het kennisprogramma “Wadden Toekomst” dat tot doel heeft om de 

ontwikkeling  van het waddensysteem  te begrijpen  en  te  voorspellen  tot  2100. WaLTER  faciliteert 

door een betere toegankelijkheid van data via de dataportaal de beoogde multiple trendanalyses en 

kwantitatieve  procesmodellen  voor  het  opstellen  van  scenario’s  voor  de  ontwikkeling  van  het 

waddengebied. 

 

Ook kan WaLTER bijdragen aan het kennisprogramma “Wadden Verleden” door het  faciliteren van 

de  validaties  van  de  proxies  voor  klimatologische,  paleogeografische,  paleoecologische  en 

cultuurlandschappelijke  reconstructies, die binnen dit programma  gebruikt  gaan worden  voor een 

beter  begrip  van  de  klimatologische,  geologische,  ecologische,  economische  en  sociaal‐culturele 

dynamiek  van  het waddensysteem  tussen  het  einde  van  het  Pleistoceen  (8200  voor  Chr.)  en  de 

aanleg van de Afsluitdijk (1932). 

 

Randvoorwaardelijke thema’s 

De  kennis  binnen  van  WaLTER  wordt  gegenereerd  door  werkgroepen  waarin  wetenschappers, 

kennisgebruikers en beleidsmakers zitting hebben. De opzet van WaLTER verloopt daardoor volgens 

de  aanpak  van  co‐productie  van  kennis  zoals  nagestreefd  in  het  randvoorwaardelijke  thema 

“Wadden Expert”. 

 

Tevens levert WaLTER een bijdrage aan het randvoorwaardelijke thema “Wereld Wadden”. Door de 

Waddenzee in te richten voor Long Term Ecosystem Research worden de mogelijkheden vergroot en 

gestimuleerd  voor  een  zinvolle  vergelijking  van  de  Waddenzee  met  andere  wadgebieden  in  de 

wereld. De Duitse Waddenzee  is  al  aangemeld  als  LTER‐gebied  en ook  elders  in de wereld  zijn  al 

verschillende wadgebieden aangemeld bij ILTER (zie bijlage 6.3). 

 

Integrale onderzoeksprogramma’s 

WaLTER draagt vooral bij aan het onderzoeksprogramma “Wadden Natuur” door via het dataportaal 

informatie te verschaffen over de ontwikkelingen in natuurwaarden van de Waddenzee, bijvoorbeeld 

als  het  gevolg  van  veranderingen  op  grote  (mondiale)  schaal.  Dergelijke  informatie  kan  door 

belanghebbenden  gebruikt worden  als  referentiewaarde  voor het bepalen  van de  lokale gevolgen 

van medegebruik en van beheer‐ en herstelmaatregelen. De conceptuele modellen,  in  samenhang 

met de data, kunnen ingezet worden voor scenario’s van mogelijke gevolgen van lokale ingrepen en 

mondiale veranderingen. 
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WaLTER  draagt  bij  aan  het  onderzoeksprogramma  “Wadden  Klimaat”  vanuit  de  basis monitoring 

waardoor  gegevens  beschikbaar  zijn  om  een  kosten‐baten  analyses,  zowel  op  ecologisch  als  op 

economisch  gebied,  van  die  grootschalige  ingrepen  (zoals  zandsuppleties  en  getijcentrales)  te 

kunnen maken die overwogen worden om de Waddenzee duurzaam  veilig  en  klimaat‐neutraal  te 

maken.  

 

Ook  draagt WaLTER  bij  aan  het  onderzoeksprogramma  “Wadden Welzijn”  omdat  de  conceptuele 

modellen  en  de  via  de  data  portaal  beschikbare  gegevens  bijdragen  aan  de  effecten  van  een 

verandering  van  een  ecologische  functie  of  economische  activiteit  op  de  duurzaamheid  van  de 

economie, het landschap en het welbevinden van bewoners en bezoekers van de Waddenregio.  

 

Disciplines 

In  de  kennisagenda worden  voor  elke  discipline  de  belangrijkste  kennislacunes  geformuleerd,  en 

oplossingsrichtingen  aangedragen  hoe  die  hiaten  te  vullen.  Voor  de meeste  disciplines  is  hierbij 

sprake van een advies om huidige inspanningen te optimaliseren en, waar nodig, uit te breiden, b.v.:  

 Geowetenschappen  ‐  Monitoring  (meetnetten),  beter  beheren  en  gebruiken  van  (deel  van) 

bestaande data en informatie. Daarnaast een duidelijke noodzaak van nieuw te verzamelen data 

en informatie om complexe vraagstellingen te kunnen beantwoorden. 

 Ecologie  ‐  Veranderingen  in  de  Waddenzee  als  gevolg  van  mondiale  veranderingen  zijn  te 

verwachten,  maar  de  vorm  waarin  deze  zich  zullen  voordoen  is  nagenoeg  onvoorspelbaar. 

Gerichte  lange‐termijn monitoring dringt zich op. Dit kan tevens de  ideale achtergrond vormen 

voor procesgeoriënteerd onderzoek. Mitigerende maatregelen zoals zandsuppleties moeten op 

hun ecologische gevolgen worden gemonitord. 

 Maatschappij  en  cultuurhistorie  ‐  Het  onderzoek  vereist  de  opzet  en  ontwikkeling  van 

(bestaande) historische informatie‐ en kennissystemen. 

 Klimaat  en Water  ‐  De  diversiteit  aan  effecten  vraagt  om  veel  betere  integrale  en  continue 

monitoring  van  het  waddensysteem,  meer  kennis  van  de  kwetsbaarheid  en 

adaptatiemogelijkheden van sleutelsoorten en de ontwikkeling van bruikbare beheersmodellen 

van het zee‐ en Waddenecosysteem. 

 Wadden  in  internationaal perspectief  ‐ harmonisatie van methoden, dataopslag en  ‐verwerking 

en beoordeling van bestaande en nieuw  te ontwikkelen monitoringsprogramma’s, meetnetten 

en data portalen. 

 

2.3 Bijdrage aan overige doelen van het Waddenfonds 
Door  relevante, wetenschappelijk  verantwoorde  en  actuele  informatievoorziening wordt  ook  aan 

andere  onderdelen  van  de  hoofddoelstelling  een  bijdrage  geleverd.  Zo  valt  het  succes  van 

maatregelen  om  natuur‐  en  landschapswaarden  te  vergroten  en  versterken  (doel  a)  en  om  een 

duurzame economie en energiehuishouding te ontwikkelen (doel c) alleen te toetsen aan de hand van 

consistente metingen op een relevante (vaak grote) schaal in ruimte en tijd.  

 

Daarnaast  zullen  tijdens de  looptijd van dit project geïntegreerde analyses van omgevingsfactoren 

inzicht  verschaffen  in  de  mechanismen  die  kunnen  leidden  tot  versterking  of  verminderen  van 

externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee (doel b). Denk hierbij aan: 
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 ontwikkelingen  in  kwelderoppervlak  in  relatie  tot  geëxponeerdheid  van  kwelderranden, 

kansenkaarten  voor  bepaalde  soorten  zoals  mosselen  en  zeegras  en  daaruit  vloeiende 

beschermingsmaatregelen 

 snelheden van sedimentatie, erosie, zeespiegelstijging en bodemdaling, en de daaruit vloeiende 

gevolgen voor het totale areaal aan droogvallende wadplaten. 

 

2.3.1 Bijdrage aan UP thema 1: Ecosysteem, habitat en soorten 

WaLTER beoogt een opzet  te ontwikkelen voor de basis monitoring van het Waddengebied en een 

afstemming  van  bestaande  en  nieuwe monitorings  activiteiten.  Hiermee  faciliteert  het  project  de 

gewenste bundeling en stroomlijning van bestaande en nieuwe  initiatieven voor natuurherstel zoals 

beoogd in het programma “Naar een Rijke Waddenzee”.  

 

Van de Waddenzee wordt veel gevraagd. Zo fungeert dit gebied, naast kraamkamer voor jonge vis en 

tankstation voor  trekvogels, ook als woonplaats en voedselbron voor mensen.  Iedere  functie  stelt 

haar eigen eisen, die lang niet eenvoudig met elkaar te verenigen zijn. Goed beheer van deze functies 

moet  gestoeld  zijn  op  voldoende  kennis  om  de  consequenties  van menselijk  handelen  voor  alle 

functies  te  kunnen  overzien.  Een  adequate  beoordeling  van  de  veranderingen  in  de  staat  van  de 

Waddenzee  is daarbij een voorwaarde. Zoals  in de Derde Nota Waddenzee opgenomen  is hiervoor 

monitoring  volgens  vooraf  vastgestelde  en  controleerbare  procedures  noodzakelijk.  Bovendien 

moeten  de meetgegevens  helder  en  eenduidig  zijn  en moeten  de meetgegevens  goed  ontsloten 

worden. WaLTER levert direct een bijdrage aan deze doelstelling. 

 

Deze  wordt  bereikt  door  de  intensieve  samenwerking  van  wetenschappers,  kennisgebruikers  en 

beleidsmakers.  Alle  partners  van  WaLTER  zijn  actief  betrokken  gedurende  het  hele  proces  en 

fungeren  als  vertegenwoordigers  van  de  verschillende  instanties  (o.a.  beleidsterreinen, 

beheerorganisaties,  onderzoeksinstituten,  universiteiten,  onderzoeksstichtingen  en  bedrijven), 

verschillende  werkvelden  (o.a.  beheer,  onderzoek,  beleid)  en  verschillende  onderzoeksdisciplines 

(o.a.,  oceanografie,  chemie,  geologie,  ecologie,  sociologie  en  economie)  die  van  belang  zijn  voor 

kennis en begrip van het functioneren van de Waddenzee als systeem. 

 

Programma 1: Waddenzee klimaatbestendig 

In dit programma van het uitvoeringsplan wordt gestreefd naar het waarborgen van veiligheid van 

bewoners  en  gebruikers  van  het  Waddengebied  in  tijden  van  sterk  verschuivende 

milieuomstandigheden  als  gevolg  van  klimaatverandering.  Veiligheidsmaatregelen  dienen  zo  veel 

mogelijk  in  te  spelen  op  de  natuurlijke  ontwikkeling  van  het  gebied waarbij  gedacht  wordt  aan 

kwelderontwikkeling, duindynamiek en zoet‐zout overgangen. 

 

WaLTER draagt aan dit programma bij door de toegang tot generieke data van de basisparameters 

die  hiervoor  gevraagd  worden  te  faciliteren  en  de  data  te  integreren.  Denk  hierbij  aan 

ontwikkelingen  in oppervlakte en kwaliteit  (abiotische en biotische karakteristieken) van kwelders, 

wadplaten en duinen, aan afvoeren van zoet water naar de Waddenzee via rivieren en spuisluizen, 

en aan zoutgehalten ter identificatie van aanvoer van zoet water via rivieren, spuisluizen, kreken en 

grondwater. Verder kunnen de geïntegreerde gegevens die beschikbaar  zijn via de dataportaal als 
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wetenschappelijke  onderbouwing  gebruikt  worden  voor  de  keuzes  van  de  locaties  en  de  typen 

natuurvriendelijke kustverdedigingszones waar in dit programma naar wordt gestreefd.  

 

Programma 2: Herstel biobouwers 

In dit programma wordt gestreefd naar herstel van soorten en habitats die door menselijk ingrijpen 

zijn verdwenen, maar waarvoor verwacht wordt dat ze door eenmalige tijdelijke ingrepen weer terug 

kunnen  komen. Hierbij wordt  specifiek  gedacht  aan  soorten die  voorwaardenscheppend  zijn  voor 

andere planten en dieren zoals mosselbanken en zeegrasvelden. 

 

WaLTER draagt aan dit programma bij door data van relevante omgevingsfactoren voor deze soorten 

geïntegreerd  via  de  dataportaal  aan  te  bieden,  waardoor  het  mogelijk  is  om  soortspecifieke 

kansenkaarten  te maken en om de  locaties, aard en duur  van de eenmalige  tijdelijke  ingrepen  te 

helpen identificeren. 

 

Programma 3: Herstel voedselweb 

In dit programma wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw van het voedselweb waarbij de 

ecosysteem processen (waaronder voortplanting, vestiging, sterfte,predatie, migratie) zo ongestoord 

mogelijk verlopen en de functies van de Waddenzee voor een natuurlijke ontwikkeling van soorten 

(waaronder kraamkamer en voedselschuur) geborgd zijn. 

 

WaLTER draagt aan dit programma bij door een monitoring plan te maken waarbij zowel de aantallen 

en  conditie  van  soorten wordt  gevolgd  als de  sleutelprocessen die  tot  veranderingen  in  aantallen 

(zoals  geboorte,  sterfte  en migratie)  als  conditie  (zoals  voedselaanbod)  van  deze  soorten  leiden. 

Verder kunnen de geïntegreerde gegevens zoals beschikbaar via de dataportaal verder inzicht bieden 

in de voorwaarden voor het ongestoord verlopen van deze sleutelprocessen zoals lichtcondities voor 

algengroei,  aanbod  van  bodemdieren  als  voedsel  voor wadvogels,  en  afstand  tot  geluidsbronnen 

voor zogende zeehonden. 

 

Programma 4: Waterkolom en waterbodem 

In  dit  programma  wordt  gestreefd  naar  een  ongestoord  lichtklimaat  door  het  terugdringen  van 

menselijk  invloeden op  slibhuishouding. Hierbij wordt  in eerste  instantie gedacht aan maatregelen 

mbt  aanleg  en  onderhoud  van  vaargeulen,  bodemberoerende  visserij  en  andere  actieve 

verplaatsingen  van  de  waterbodem  zoals  baggeren,  zandsuppletie  en  schelpwinning.  Maar 

maatregelen die leiden tot een verminderde toevoer van stoffen (nutriënten en contaminanten) die 

van invloed kunnen zijn op de helderheid van het water worden niet uitgesloten.  

 

WaLTER draagt  in eerste  instantie aan dit programma bij door de metingen aan het  lichtklimaat  in 

het  water  van  de  Waddenzee  afkomstig  uit  verschillende  bronnen  te  integreren  en,  indien 

noodzakelijk, een uitbreiding van dit type metingen  in het monitoring plan op te nemen. Verder wil 

WaLTER een bijdrage  leveren door data over mogelijk relevante processen  (locaties en  frequenties 

van baggeractiviteiten, bodemberoerende visserij) via de dataportaal beschikbaar te maken.  
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Programma 5: De Waddenzee internationaal ingebed 

Dit programma wil de  rol van de Waddenzee als geheel,  inclusief de Duitse en Deense gedeelten, 

versterken  als  gebied  voor  internationale  populaties  van  of  trekroutes  voor  vissen,  vogels  en 

zeezoogdieren door maatregelen in het Nederlandse deel. 

 

WaLTER  draagt  aan  dit  programma  bij  door  data  met  betrekking  tot  de  soorten  (aantallen, 

reproductiesucces,  sterfte)  en  relevante  omgevingsfactoren  (zoals  voedselaanbod, 

hoogwatervluchtplaatsen,  rust‐  en  kraamgebieden)  via  het  dataportaal  tot  beschikking  te  stellen. 

Recente  meetgegevens  en  analyses  van  meerjarige  trends  in  deze  omgevingsfactoren  zijn 

voorwaarden  voor  tijdig  signaleren  van  en  anticiperen  op  veranderingen  in  de  functies  van  de 

Waddenzee  voor vissen, vogels en  zeezoogdieren. WaLTER  stemt af met monitoringsprogramma’s 

die in andere delen van de Waddenzee (Duitsland en Denemarken) worden uitgevoerd (o.a. TMAP). 

 

2.3.2 Bijdrage aan UP thema 2: Klimaat, energie en water 

WaLTER  beoogt  het  beschikbaar  stellen  van  te  integreren  data  via  een  dataportaal  en maakt  het 

daardoor mogelijk om ontwikkelingen als gevolg van klimaatverandering op de voet te volgen en de 

consequenties van verschillende klimaatscenario’s voor het functioneren van de Waddenzee door te 

rekenen.  

 

Sinds de  tachtiger  jaren warmt de Waddenzee op, zelfs  sneller dan gemiddeld voor het noordelijk 

halfrond. Klimaatmodellen voorspellen dat deze opwarming zich de komende eeuw zal voortzetten 

in  combinatie met  een  stijging  van  de  zeespiegel  en  veranderingen  in wind  en neerslagpatronen. 

Deze veranderingen in de omgeving zullen zonder twijfel consequenties hebben voor het Waddenzee 

ecosysteem.  Extreme  scenario’s  omvatten  grote  veranderingen  in  de  huidige  balans  tussen  het 

oppervlak  aan  wadplaten  en  geulen,  tussen  autotrofie  en  heterotrofie,  tussen  pelagische  en 

benthische productie en tussen de import en export van energie en materialen zoals slib, nutriënten, 

en  organische  stof. Deze  veranderingen  in  ecosysteem  functioneren  zullen  ongetwijfeld  gevolgen 

hebben  voor  te  mogelijkheden  en  beperkingen  van  duurzaam  gebruik  en  bescherming  van 

natuurwaarden van de Waddenzee. 

 

De effecten van klimaatverandering op mariene ecosystemen  is ook afhankelijk van andere vormen 

van menselijk handelen zoals visserij, nutriëntentoevoer, verzuring, vervuiling en de  introductie van 

invasieve  soorten.  Deze  druk  leidt  waarschijnlijk  tot  meer  kwetsbare  systemen,  waardoor  de 

uitdaging nog  groter wordt om  ze  goed  te beheren, bijvoorbeeld door de negatieve  effecten  van 

klimaatverandering  te  reduceren.  Toekomstige  effecten  van  klimaatverandering  en  bijbehorende 

maatregelen  moeten  daarom  altijd  in  het  licht  worden  gezien  van  de  relatie  met  andere 

structurerende factoren van de Waddenzee. 

 

In het Waddengebied wordt gestreefd naar het zuiniger omgaan met energie en water zoals onder 

meer  vastgelegd  in  het  Energieakkoord  Noord‐Nederland  en  het  Ambitiemanifest  van  de 

Waddeneilanden.  De  alternatieven  in  oplossingen  om  voldoende  energie  en  schoon  drinkwater 

duurzaam te borgen zullen gewogen moeten worden tegen de gevolgen van deze maatregelen voor 

mens  en milieu.  Denk  hierbij  aan  het  verdrogend  effect  van waterwinning  uit  de  duinen  en  het 

mogelijk ruimtebeslag van innovatieve energiecentrales op de eilanden en/of in de kustwateren. 
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WaLTER draagt aan dit thema bij door via de dataportaal informatie te verschaffen noodzakelijk voor 

het  inschatten  van  de  toekomstige  behoefte  aan  energie  en  water  aan  de  hand  van  recente 

meetgegevens en  trendanalyses  (bijvoorbeeld ontwikkelingen  in aantallen bewoners, bezoekers en 

bedrijven).  Ook  kunnen  de  gegevens  beschikbaar  gemaakt  via WaLTER  gebruikt  worden  om  de 

gevolgen  van  de  verschillende  oplossingsrichtingen  voor  ecologie  en  economie  van  het 

verwezenlijken  van  duurzaam water  en  energiegebruik  op  de Waddeneilanden  door  te  rekenen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een kwetsbaarheidkaart en opbrengstkaart voor 

een geplande activiteit zoals de aanleg van een getijdencentrale te ontwikkelen. 

 

2.3.3 Bijdrage aan UP thema 3: Landschap en cultuurhistorie 

WaLTER  beoogt  data  van  natuurlijke,  landschappelijke  (waaronder  stilte  en  duisternis)  en 

cultuurhistorische  (waaronder  archeologische)  waarden  van  de  Wadden  via  een  dataportaal 

beschikbaar te stellen waardoor het makkelijker wordt om deze waarden expliciet mee te nemen bij 

afwegingen rond de  te nemen maatregelen  ten behoeve van andere ambities  (zoals natuurherstel, 

vergroten  klimaatbestendigheid,  verduurzaming  energie,  watergebruik,  visserij,  recreatie  en 

landbouw).  

 

2.3.4 Bijdrage aan UP thema 4: Wonen, werken en recreëren 

WaLTER beoogt om beschikbare en relevante (locatie en type) data van bedrijven, landbouw, visserij 

en  toerisme  (inclusief  vaarbewegingen)  via  een  dataportaal  beschikbaar  te  stellen waardoor  het 

mogelijk  is om de uitstraling  en  andere  effecten  van deze  activiteiten  te wegen  ten opzichte  van 

elkaar  en  ten  opzichte  van  de  natuurwaarden,  landschappelijke  waarden  en  cultuurhistorische 

waarden van het Waddengebied.  

 

2.4 Bijdrage aan lopende Waddenfonds Projecten (2e tender) 
In 2009  zijn er 15 voorstellen die waren  ingediend voor de Tweede Tender van het Waddenfonds 

gehonoreerd. In totaal ging er 23 miljoen euro naar projecten gericht op het vergroten en versterken 

van natuur‐ en landschap en op verduurzaming van economie en energie in de Waddenregio. Ook is 

er  vijf miljoen Euro  toegekend aan de Waddenacademie  voor duurzame  kennisontwikkeling. Voor 

een deel betreffen de uit de projecten te verkrijgen gegevens monitoringsdata over de ecologische 

en economische toestand van het Waddengebied. 

 

In  overleg  en  afstemming met  de Adviescommissie Waddenfonds, Dienst  Landelijk Gebied Noord 

(uitvoeringsorganisatie  Waddenfonds)  en  de  afzonderlijke  projectleiders  kan  WaLTER  deze 

monitoringsdata (waar beschikbaar en relevant) via het WaLTER dataportaal aan een breder publiek 

ter  beschikking  stellen.  Ook  kunnen  de  uit  de  afzonderlijke  projecten  voortvloeiende  data  en 

inzichten met betrekking tot het functioneren van het Wadden ecosysteem worden meegenomen in 

het ontwerp  van het  geïntegreerde WaLTER monitoringsplan. Hiermee  kan WaLTER bijdragen aan 

het algemene streven van het Waddenfonds naar optimale  inzet en gebruik van middelen voor de 

beste  metingen  van  de  meest  relevante  parameters  voor  beter  begrip  en  beheer  van  het 

Waddensysteem. 
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2.5 Waarom het project niet door de markt tot stand kan komen 
Dit project heeft geen directe economische doelstellingen en er vloeit ook geen direct economisch 

rendement  uit.  Al  is  het  wel  denkbaar  dat  de  resultaten  van  dit  project  kunnen  leiden  tot 

kostenbesparingen. Daarnaast wordt het project uitgevoerd door  instituten die geen winstoogmerk 

hebben. Het is daardoor niet mogelijk om een dergelijk project door de markt te laten financieren.   
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3 Aanpak 

3.1 Inleiding 
De  kern  van  het  project  is  een  integrale  aanpak waarbij  zowel  kennisbeheerders,  onderzoekers, 

ontwikkelaars als gebruikers betrokken zijn. De  rol van de verschillende deelnemers  in het project 

wordt  in  onderstaande  figuur weergeven. Het  draagvlak  voor  het  project  is  groot  en  zelfs  ín  het 

project verankerd doordat potentiële eindgebruikers op verschillende beleidsniveaus partner zijn  in 

het project. 

 

 
Organisatiestructuur van WaLTER 

 

3.1.1 Projectorganisatie 

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een adviesgroep en een projectgroep, ondersteund 

door een projectsecretariaat.  

 

Stuurgroep 

De stuurgroep is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de toekomstige borging en uitvoering van 

het uit WaLTER resulterende Monitoring Plan. De stuurgroep houdt zich dan ook vooral bezig met de 

strategische  en  financiële  aspecten  van  het  project  en  stuurt  het  project  op  hoofdlijnen  aan. 

Stuurgroepleden  zullen  doorgaans  binnen  hun  organisaties  eindverantwoordelijk  zijn  voor 

monitoringsprogramma’s in het Waddengebied. De stuurgroep komt jaarlijks bijeen om de resultaten 

van de onderzoeken en ontwikkelingen te bespreken en beslissingen  te nemen ten aanzien van de 

voortgang van het project. 
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De stuurgroep bestaat uit: 

1. Een afvaardiging van het Rijk (o.a. LNV, RWS, VROM, EZ en O&W); 

2. Een afvaardiging van onderzoeksinstituten/universiteiten (o.a. NIOZ, NIOO, UvA, VU, RUG, RU); 

3. Een afvaardiging van de regio (Regionaal College Waddengebied); 

4. Een afvaardiging van de terreinbeheerders (o.a. SBB, NM, ’t Fryske Gae); 

5. Een afvaardiging van het bedrijfsleven (o.a. NAM, SeaPort); 

6. Een  afvaardiging  van  de  projectgestuurde  organisaties  (o.a.  SOVON,  RAVON, 

zoogdierenvereniging); 

7. Een afvaardiging van de trilaterale Waddenzee (CWSS). 

 

Adviesgroep 

De adviesgroep fungeert als inhoudelijk klankbord voor de projectgroep en komt daarom zo vaak als 

nodig,  vermoedelijk minstens  twee  keer  per  jaar,  bij  elkaar.  Adviesgroepleden  zullen  doorgaans 

binnen  hun  eigen  organisatie  de  dagelijkse  verantwoordelijkheid  voor  monitoringsactiviteiten 

dragen.  Veel  adviesgroepleden  zullen  ook  deelnemen  aan  de  verschillende  werkgroepen  binnen 

WaLTER. De adviesgroep adviseert en ondersteunt de projectgroep, terwijl adviesgroepleden de voor 

hen relevante stuurgroepleden zullen informeren. 

 

Projectgroep 

De  projectgroep  is  verantwoordelijk  voor  de  dagelijkse  uitvoering  van  het  project  en  voert  de 

activiteiten van de werkpakketten uit. De projectgroep rapporteert om de zes maanden formeel aan 

de stuurgroep. 

 

De projectgroep bestaat uit  

1. een projectmanager; 

2. de trekkers van de werkpakketten;  

3. de werkgroepleden; 

4. een secretaris.  

 

Elk werkpakket  heeft  een  trekker.  Samen met  de  projectmanager  en  de  trekkers  van  de  andere 

werkpakketten vormt elke  trekker een werkgroep rond het desbetreffende werkpakket. Het  is niet 

uitgesloten, en  zelfs  zeer waarschijnlijk, dat dezelfde werkgroepleden  aan meerdere werkgroepen 

deelnemen.  

 

De werkpakketten (zie 2.3) worden geleid door de volgende personen: 

1. Inventarisatie fundamentele kennisvragen (WP1) – Dr Marieke van Katwijk (RU); 

2. Conceptuele modellen ecologie (WP2) – Dr Ir Katja Philippart (NIOZ); 

3. Conceptuele modellen economie (WP3) – Dr Lourens Broersma (RUG); 

4. Dataportaal (WP4) – Drs Taco de Bruin (NIOZ); 

5. Data analyse (WP5) – Dr Ir Martin Baptist (IMARES); 

6. Monitoringsplan (WP6) – Dr Bruno Ens (SOVON); 

7.  Projectcoördinatie en communicatie (WP7) – Dr Ir Katja Philippart (NIOZ). 
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De  werkgroepleden  bestaan  uit  inhoudelijk  betrokkenen  bij  monitoringsprogramma’s  in  het 

Waddengebied,  zoals  uitgevoerd  door  de  ministeries,  provincies,  COROP‐regio’s,  gemeenten, 

waterschappen,  onderzoeksinstellingen,  universiteiten,  projectgestuurde  organisaties, 

beheerinstanties en bedrijven. 

 

Projectsecretariaat 

Het projectsecretariaat bestaat uit een secretaris, die het project ondersteunt  in de administratieve 

en  logistieke  organisatie.  Het  projectsecretariaat  zal  een  algemene  project  website  opzetten  en 

onderhouden.  Het  is  van  groot  belang  voor  het  welslagen  van  het  project  dat  er  voortdurende 

aandacht  is  voor  de  interne  (binnen  de  deelnemende  organisaties)  en  externe  (naar  derden  toe) 

communicatie. De daaruit volgende Education, Outreach en Communication (EOC) activiteiten, zoals 

het organiseren van breed toegankelijke workshops, behoren derhalve ook tot het takenpakket. 

3.2 Beschrijving werkpakketten 
In  dit  project  wordt  binnen  vier  jaar  een  geïntegreerd  monitoringsplan  voor  de  Waddenzee 

ontwikkeld, waarbij de monitoringsactiviteiten  volgens  vastgestelde  en  controleerbare procedures 

en  op  basis  van  bestaande  en  nieuwe  fundamentele  (kennis)vragen  bij  beleidsinstanties, 

onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven worden uitgevoerd. Tegelijkertijd 

wordt  de  informatievoorziening  vanuit  de  huidige  meetinspanningen  geoptimaliseerd  door  de 

ontwikkeling  en  implementatie  van  een  gemeenschappelijk  dataportaal waarmee  toegang wordt 

verschaft  tot  alle  beschikbare  en  relevante  meetgegevens  op  het  gebied  van  meteorologie, 

oceanografie, geologie, chemie, ecologie, sociologie, economie en cultuurhistorie. 

 

Om dit te bereiken  is het project opgebouwd uit  logische werkpakketten die worden weergeven  in 

de onderstaande tabel. 

 

  Werkpakket  Doel  Resultaat 

WP1  Inventarisatie 

monitorings‐ 

behoefte 

Het inventariseren en articuleren 

van  monitoringsbehoefte  en  –

vragen  bij  potentiële 

eindgebruikers van WaLTER 

Een  gestructureerde  en  voor  het 

bestuur  en  beheer  van  de 

Waddenregio  relevante  lijst  met 

monitoringsvragen. 

WP2  Conceptuele 

modellen ‐  

Ecologie 

Het  definiëren  van  conceptuele 

modellen met betrekking tot het 

functioneren  van  het 

Waddenzee ecosysteem 

1)  Een  overzicht  van  conceptuele 

ecologische modellen. 

2)  Een  overzicht  van  “need‐to‐

know”  dataset  voor  abiotische  en 

biotische parameters. 

WP3  Conceptuele 

modellen ‐  

Economie 

Het  definiëren  van  conceptuele 

modellen  die  het  menselijk 

handelen en het belang daarvan 

voor het Waddengebied in beeld 

brengen. 

1)  Een  overzicht  van  conceptuele 

economische modellen. 

2)  Een  overzicht  van  “need‐to‐

know”  dataset  voor  sociale  en 

economische parameters. 

WP4  Ontwikkelen 

overkoepelend 

dataportaal 

Het  ontsluiten  en  beschikbaar 

stellen  van  de  bij  de  partners 

aanwezige data. 

Platform voor het op efficiënte en 

overzichtelijke  wijze  beschikbaar 

stellen van data. 
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WP5  Data‐analyse  Het  vergelijken  van  de 

databehoefte in de Waddenzee. 

Overzicht  van  benodigde 

meetinspanningen  (parameters, 

schalen, resoluties) voor “need‐to‐

know” monitoring. 

WP6  Opstellen 

monitoringsplan 

Het opstellen van een plan voor 

de  monitoring  van  abiotische, 

biotische  en  socio‐economische 

parameters. 

1)  Een  monitoringplan  met 

uitgewerkte  voorstellen  voor 

nieuw  te  meten  variabelen, 

eventuele aandachtsgebieden, een 

management  structuur,  een 

begroting  en  een 

financieringsplan. 

2) Een uitgewerkt voorstel om toe 

te  treden  tot  ILTER  (het 

internationale  netwerk  van  LTER 

gebieden). 

WP7  Projectcoördinatie 

& communicatie 

 Het  uitvoeren  van  het 

project conform plan. 

 Disseminatie  van 

projectresultaten. 

 Communicatie/  overleg  met 

de subsidieverstrekker. 

Project  uitgevoerd  conform 

planning en begroting 

 

De informatiestroom vanuit de verschillende werkpakketten door WaLTER is in het volgende schema 

weergegeven.  
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4.2.1 Werkpakket 1: Inventarisatie monitoringsbehoefte   

 

Werkpakket 1: Inventarisatie monitoringsbehoefte 

Werkpakket leider: RU 
Deelnemende partijen: CWSS 

Doelstelling werkpakket 

Het  inventariseren en articuleren van monitoringsbehoefte en  ‐vragen bij potentiële eindgebruikers 

(actoren) van WaLTER. 

Aanpak en activiteiten 
1. Inventarisatie van projecten waarbij monitoringsinformatie essentieel is; 
2. Structureren van projecten en actoren in zes kerngroepen met elk een hoofdthema; 
3. Articulatieworkshops met de kerngroepen om kennisvragen en ‐hiaten te inventariseren; 
4. Ontwikkelen conceptueel gebruikersmodel; 
5. Afstemming conceptueel gebruikersmodel met conceptueel model ecologie in WP 2  
6. Afstemming conceptueel gebruikersmodel met conceptueel model economie in WP 3 
7. Afstemming met dataportaal en databeschikbaarheid in WP 4 en 5 

Resultaten 
 Relevante sectoren, hoofdthema’s en actoren zijn gedefinieerd en samengesteld in kerngroepen; 
 Per kerngroep is vastgesteld wat de belangrijkste kennisvragen en ‐hiaten zijn; 
 Een gestructureerde en relevante lijst met monitoringsvragen voor eindgebruikers ‐ en voor 

bestuur en beheer van de Waddenregio; 
 Kennisvragen zijn vertaald in een gebruikersmodel dat is afgestemd met het model ecologie en 

het model economie; 
 Het gebruikersmodel dient als basis voor de functionaliteit binnen het webportaal van WaLTER  

Planning  

Activiteit  Begin datum (gepland)  Eind datum (gepland)  Betrokken partijen* 

1.   01‐01‐2011  31‐03‐2011  ** 

2.   01‐04‐2011  31‐06‐2011 

3.   01‐07‐2011  31‐03‐2012 

4.   01‐04‐2012  31‐07‐2012 

5.   01‐08‐2012  31‐10‐2012  In afstemming met WP 2 

6.   01‐08‐2012  31‐10‐2012  In afstemming met WP 3 

7.  01‐11‐2012  31‐12‐2012  In afstemming met WP 4 &5 

 
* Buiten het consortium 
** De beoogde zes kerngroepen omvatten een zestal hoofdthema’s. Elke kerngroep bestaat uit tien leden. 
Kerngroepleden representeren relevante actoren (partijen) binnen een hoofdthema: 
1. Duurzame Visserij met vertegenwoordigers van mossel‐ , kokkel‐, garnalenvisserij, enz.;  
2. Natuurherstel met vertegenwoordigers van natuurorganisaties en ‐verenigingen, milieuorganisaties, 
provinciale landschappen, enz.;  
3. Recreatieve Industrie met vertegenwoordigers van watersport‐ en wadlooporganisaties, VVVs, kunst‐ en 
cultuurorganisaties, toeristische industrie, enz.; 
4. Waddenhistorie met vertegenwoordigers van cultureelerfgoedorganisaties, historische en archeologische 
verenigingen, musea, enz.;  
5. Haven & Offshore met vertegenwoordigers van gaswinning‐ en zandwinningindustrie, windenergie‐, 
havenbedrijven, enz.;  
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6. Onderzoek & Onderwijs met vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, middelbaar en hoger 
onderwijs, publieksinformatiecentra, enz.;  
In elke kerngroep zijn er ook afgevaardigden vanuit relevante overheden (gemeente, provincie, rijk).  
Bovenstaande indeling in hoofdthema’s is onder voorbehoud; een definitieve indeling wordt opgesteld 
nadat activiteit 1 en 2 zijn afgerond. 
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4.2.2 Werkpakket 2: Conceptuele modellen – Ecologie 

 

Werkpakket 2: Conceptuele modellen ‐ Ecologie 

Werkpakket leider: NIOZ 
Deelnemende partijen: CWSS en werkgroepleden  (o.a. LNV, NAM, NM, Provincie Friesland, RWS & 
SBB)  

Doelstelling werkpakket 

Het inventariseren en definiëren van conceptuele modellen over de ecologie van het Waddengebied. 

Aanpak en activiteiten 
1. Eerste  verkenning  van  impliciete  en  expliciete  aannamen  over  het  functioneren  van  het 

Waddensysteem aan de hand van literatuur; 
2. Inventarisatie  van  impliciete  en  expliciete  aannamen  over  het  functioneren  van  het 

Waddensysteem  aan  de  hand  van  de  belangrijkste  kennisvragen  zoals  gedefinieerd  in 
werkpakket 1; 

3. Structureren van aannamen tot conceptuele modellen; 
4. Definiëren  van  toetsingscriteria  (o.a.  volledigheid,  consistentie,  schalen,  resoluties)  voor 

modellen; 
5. Aanscherpen van modellen aan de hand van toetsingscriteria; 
6. Afleiden van “need‐to‐know” data set aan de hand van definitieve conceptuele modellen. 

Resultaten 
 Relevante aannamen binnen sectoren zijn geïnventariseerd; 
 Kennisvragen zijn vertaald in een conceptueel gebruikersmodel; 
 Een  gestructureerde  en  voor  het  bestuur  en  beheer  van  de Waddenregio  relevante  lijst met 

abiotische en biotische monitoringsparameters met bijbehorende schaal en resolutie. 

Planning  

Activiteit  Begin datum (gepland)  Eind datum (gepland)  Betrokken partijen 

1.   01‐01‐2011  31‐03‐2011  CWSS 

2.   01‐04‐2011  31‐06‐2012  CWSS & werkgroep WP2 

3.   01‐10‐2011  31‐06‐2012  CWSS & werkgroep WP2 

4.   01‐02‐2012  31‐06‐2012  CWSS & werkgroep WP2 

5.   01‐04‐2012  30‐09‐2012  CWSS & werkgroep WP2 

6.   01‐07‐2012  31‐12‐2012  CWSS & werkgroep WP2 

  NB: Omdat WP1 en WP2 gelijk oplopen, worden de activiteiten van WP2  iteratief 
uitgevoerd (met regelmatige interactie tussen WP1 en WP2). 
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4.2.3 Werkpakket 3 Conceptuele modellen ‐ Economie 

 

Werkpakket 3: Conceptuele modellen ‐ Economie 

Werkpakket leider: RUG 
Deelnemende partijen: CWSS en werkgroepleden  (o.a. LNV, NAM, NM, Provincie Friesland, RWS & 
SBB) 

Doelstelling werkpakket 

Het definiëren van conceptuele modellen die het menselijk handelen en het belang daarvan voor het 

Waddengebied in beeld brengen. 

Aanpak en activiteiten 
1. Inventarisatie van de sociaal‐economische componenten van ingediende projecten; 
2. Opstellen van conceptuele modellen van sociaal‐economische interactie en ruimtegebruik; 
3. Bijeenkomst adviesgroep om kennisvragen en hiaten in dit model te inventariseren; 
4. Inventariseren van beschikbaarheid van sociaal‐economische gegevens op basis van het model 

Resultaten 
 Een overzicht van conceptuele economische modellen; 
 Een omvang van “need‐to‐know” dataset voor sociale en economische indicatoren; 

Planning  

Activiteit  Begin datum (gepland)  Eind datum (gepland)  Betrokken partijen 

1.   01‐01‐2011  31‐12‐2012  RUG, CWSS  

2.   01‐01‐2011  31‐12‐2012  RUG, CWSS 

3.   01‐01‐2011  31‐12‐2012  RUG, CWSS 

4.   01‐01‐2011  31‐12‐2012  RUG, CWSS 

 
 



 
 
 
 
 

WaLTER – Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research   Pagina 35 van 82 
April 2010 

 

4.2.4 Werkpakket 4: Ontwikkelen overkoepelend dataportaal 

 

Werkpakket 4: Ontwikkelen overkoepelend dataportaal 

Werkpakket leider: NIOZ 
Deelnemende partijen: Bronhouders Waddenzee data 

Doelstelling werkpakket 

Het op standaard wijze ontsluiten en beschikbaar stellen van de bij de partners aanwezige data in 

enkele, goed gedocumenteerde en uniforme formaten, teneinde een compleet overzicht te krijgen

van alle voor WaLTER van belang zijnde data en om gebruik van die data mogelijk te maken. 

Aanpak en activiteiten 
1. Inventarisatie van bronhouders met relevante Waddenzee data; 
2. Inventarisatie van bij partners aanwezige data systemen; 
3. Implementeren van overkoepelend data portaal naar NODC‐i/SeaDataNet model; 
4. Koppeling van data portaal met de data systemen van de partners; 
5. Onderzoek naar en realisatie van koppeling met socio‐economische data;  
6. Ontwikkelen en beschikbaar stellen van visualisatie tools. 

Resultaten 
 Compleet en actueel overzicht van alle voor WaLTER van belang zijnde data; 
 Centrale toegang tot data in een gedistribueerd systeem van data bronnen; 
 Uitlevering van data in enkele, goed gedocumenteerde standaard formaten. 

Planning  

Activiteit  Begin datum (gepland)  Eind datum (gepland)  Betrokken partijen 

1.   01‐01‐12  01‐04‐12  NIOZ 

2.   01‐01‐12  01‐07‐12  NIOZ + Bronhouders 

3.   01‐01‐12  01‐01‐13  NIOZ 

4.   01‐07‐12  31‐12‐14  NIOZ + Bronhouders 

5.   01‐01‐12  31‐12‐14  NIOZ + Bronhouders 

6.   01‐01‐12  31‐12‐14  NIOZ 
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4.2.5 Werkpakket 5: Data‐analyse 

 

Werkpakket 5: Data‐analyse 

Werkpakket leider: IMARES 
Deelnemende partijen: NIOZ, externe deskundigen (UvA, Alterra) 

Doelstelling werkpakket 

Het vergelijken van de databehoefte in de Waddenzee met de databeschikbaarheid, aangeven waar 

overlappen en tekorten  in meetinspanningen zijn en aangeven hoe monitoring zo efficiënt mogelijk 

kan worden uitgevoerd. 

Aanpak en activiteiten 
1. Vergelijken van databehoefte met databeschikbaarheid op niveau van meta‐informatie; 
2. Data‐model  integratie en data‐mining  technieken  zullen worden  toegepast om de onzekerheid 

en  gevoeligheid  van  het  systeem  voor  aanpassingen  in  variabelen  vast  te  stellen  en  een 
prioriteitsvolgorde aan te brengen voor te meten variabelen; 

3. Een statistisch optimaal monitoring netwerk zal worden opgesteld. 

Resultaten 
 Een compleet overzicht van beschikbare abiotische, biotische en socio‐economische data  in de 

Waddenregio, beschreven  in gestructureerde  factsheets en op overlap en  lacunes getoetst aan 
de informatievragen uit de Waddenregio. 

 Overzicht van benodigde meetinspanningen (parameters, schalen, resoluties) ter beantwoording 
van fundamentele kennisvragen met behulp van monitoring.  

 Overzicht  van  overlappen  en  tekorten  in  huidige meetinspanningen,  en  plan  van  aanpak  hoe 
toekomstige monitoring zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. 

Planning  

Activiteit  Begin datum (gepland)  Eind datum (gepland)  Betrokken partijen 

1, 2 & 3  01‐01‐2012  31‐12‐2013  Senior statistici: 
Geert Aarts, IMARES 
Jaap van der Meer, NIOZ 
Emiel van Loon, UvA 
Dick Brus, Alterra 

 



 
 
 
 
 

WaLTER – Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research   Pagina 37 van 82 
April 2010 

 

4.2.6 Werkpakket 6: Opstellen monitoringsplan 

 

Werkpakket 6: Opstellen monitoringsplan 

Werkpakket leider: SOVON 
Deelnemende partijen: CWSS, adviesgroep, stuurgroep, externe deskundigen 

Doelstelling werkpakket 

Het  opstellen  van  een  plan  voor  de monitoring  van  abiotische,  biotische  en  socio‐economische 

parameters in het kader van WaLTER  

Aanpak en activiteiten 
1. Inventarisatie van nieuw te meten variabelen die op basis van WP1, WP2 en WP3 als “need to 

know” worden aangemerkt en de technieken die kunnen worden toegepast om deze variabelen 
te meten.  

2. Onderzoek naar  aandachtsgebieden:  voor  alle metingen  zal onderzocht worden of  ze beperkt 
kunnen  worden  tot  een  aantal  aandachtsgebieden.  Tegelijkertijd  wordt  onderzocht  welke 
aandachtsgebieden daarvoor het meest in aanmerking komen.  

3. Opstellen  monitoringsplan  op  basis  van  de  resultaten  van  WP1  t/m  WP5;  een  concept 
monitoringsplan zal worden voorgelegd aan de adviesgroep en de stuurgroep  

4. Opstellen  financieringsplan  voor  het  monitoringsplan;  het  financieringsplan  zal  in  concept 
worden voorgelegd aan de stuurgroep 

5. Onderzoek naar adequate management structuur van WaLTER.  
6. Onderzoek naar de mogelijkheden om  toe  te  treden  tot  ILTER, het  internationale netwerk van 

gebieden waar lange termijn ecosysteem onderzoek plaatsvindt. 

Resultaten 
 Overzicht  van  nieuw  te  meten  variabelen,  mogelijke  meetmethoden  van  die  variabelen  en 

bijbehorende kosten; 
 Voorstel  voor  een  aantal  aandachtsgebieden  en  een  voorstel  voor  de metingen  die  beperkt 

kunnen worden tot die aandachtsgebieden; 
 Een  monitoringsplan  dat  aanvullend  is  op  bestaande  monitoring,  gebaseerd  is  op  “need  to 

know”, gebruik maakt het van WaLTER dataportaal, efficiënt is, gebruik maakt van de modernste 
meettechnieken en kosteneffectief is. 

 Een financieringsplan voor de nieuwe monitoring, zoals voorgestel in het monitoringsplan 
 Een voorstel voor een management structuur voor WaLTER 
 Een concreet voorstel om toe te treden tot ILTER 

Planning  

Activiteit  Begin  datum 
(gepland) 

Eind  datum 
(gepland) 

Betrokken partijen 

1.   01‐01‐2013  31‐12‐2013  CWSS,  adviesgroep  en  externe 
deskundigen 

2.   01‐01‐2013  31‐12‐2013  CWSS,  adviesgroep  en  externe 
deskundigen 

3.   01‐01‐2014  31‐12‐2014  CWSS, adviesgroep en stuurgroep 

4.   01‐08‐2014  31‐12‐2014  CWSS, stuurgroep 

5.   01‐01‐2013  31‐12‐2014  CWSS,  adviesgroep,  stuurgroep  en 
externe deskundigen 

6.   01‐01‐2014  31‐12‐2014  CWSS,  adviesgroep,  stuurgroep  en 
externe deskundigen 
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4.2.7 Werkpakket 7: Projectcoördinatie & Communicatie 

 

Werkpakket 7: Projectcoördinatie & Communicatie 

Werk pakket leider: NIOZ 
Deelnemende  partijen:  CWSS,  IMARES,  RU,  RUG,  SOVON,  werkgroepleden  (o.a.  LNV,  NAM,  NM, 
Provincie Friesland, RWS & SBB) en stuurgroepleden (o.a. Ministeries, RCW, TBOs, NGOs, bedrijven) 

Doelstelling werkpakket 

Het coördineren van het project en het verzorgen van de interne en externe communicatie 

Aanpak en activiteiten 
1. Bewaking van de planning en de financiën; 
2. Organiseren en coördineren van de interne communicatie tussen de werkpakketten; 
3. Organiseren en coördineren van de Stuurgroepbijeenkomsten;  
4. Organiseren en coördineren van de Adviesgroepbijeenkomsten; 
5. Organiseren  en  coördineren  van  de  externe  communicatie  (o.a.  rapportages,  website  & 

afsluitend symposium). 

Resultaten 
 Project is binnen de planning en binnen het budget uitgevoerd; 
 Interne  partijen  zijn  op  de  hoogte  van  de  voortgang  en  resultaten  binnen  de  verschillende 

werkpakketten; 
 Externe partijen zijn op de hoogte van de voortgang en resultaten binnen het project; 
 Het monitoringplan heeft draagvlak binnen en buiten de projectgroep. 

Planning  

Activiteit  Begin datum (gepland)  Eind datum (gepland)  Betrokken partijen 

1.   01‐01‐2011  31‐12‐2014  Project partners 

2.   01‐01‐2011  31‐12‐2014  WP leiders 

3.   01‐01‐2011  31‐12‐2014  Stuurgroepleden 

4.   01‐01‐2011  31‐12‐2014  Projectgroep 

5.   01‐01‐2011  31‐12‐2014  Alle betrokkenen 
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4.3 Werkbeschrijving 

3.2.1 Werkpakket 1: Inventarisatie monitoringsbehoefte 

 

Hoofddoelstelling 

Het doel van dit werkpakket  is om  inzicht te krijgen  in de kennisbehoefte van de eindgebruikers en 

om deze te vertalen naar monitoringsvragen. 

 

Methodieken uit de managementwetenschap worden  ingezet om de complexe problematiek  in de 

Waddenzee  gezamenlijk  met  de  actoren  te  structureren  en  van  daaruit  kennisbehoeften  en 

meetvragen  te  benoemen. Daarnaast worden methodieken  uit  de milieuwetenschap  gebruikt  om 

mogelijke onzekerheden in verkregen monitoringsinformatie en afgeleide kennis zo veel mogelijk te 

kwantificeren. 

 

Achtergrond 

WaLTER gaat processen monitoren  in het Waddengebied op het gebied van natuur en milieu, maar 

ook op sociaal, economisch en cultuurhistorisch  terrein. Een belangrijke vraag  is welke parameters 

en data hiervoor het meest geschikt  zijn en hoe deze  te meten en beschikbaar  te maken voor de 

Waddengemeenschap. Het  gaat hier  om data  en  afgeleide  informatie op  velerlei  gebied:  klimaat, 

water,  geologie,  ecologie,  cultuur,  geschiedenis,  economie,  ruimtelijke  ordening,  demografie, 

enzovoorts.  Informatie  die  nodig  is  om  robuust  beleid  te  formuleren  en  adaptief  beheer  te 

realiseren.  Informatie  dus  die  relevant  is  voor  het  beantwoorden  van  de  vragen  die  aan  de  orde 

komen bij een zorgvuldige vormgeving van een duurzame Waddentoekomst met ruimte voor natuur 

en voor menselijk medegebruik. 

 

Werkwijze 

In dit werkpakket wordt eerst een inventarisatie gemaakt van projecten en/of activiteiten (bestaand 

gebruik)  in de Waddenregio waarvoor monitoringsinformatie essentieel  is. Hoofdstuk 2 en Bijlage 2 

geven  een  overzicht  van  de  institutionele  programma’s  voortkomend  uit  specifieke  wet‐  en 

regelgeving voor de Wadden. Niet alleen de projecten/activiteiten, maar ook de meest betrokken 

actoren ‐ en hun belangen ‐ worden in kaart gebracht. Motieven en achterliggende (natuur)waarden 

van actoren geven richting aan hun gedrag en vormen tegelijkertijd een cruciaal aangrijpingspunt om 

te komen tot een meer gedeelde visie op de inrichting van het Waddengebied12.  

 

Menselijke  activiteiten  vormen  een  belangrijke  aanjager  voor  veranderingen  in  het 

Waddenecosysteem.  Het  opstellen  van  een  monitoringsplan  begint  dan  ook  met  die  vragen  te 

articuleren die  relevantie hebben voor bestuur, beheer en onderzoek van de Wadden13. Daarvoor 

worden projecten en actoren gestructureerd rond kerngroepen (KG), bijvoorbeeld een KG Duurzame 

visserij, KG Natuurherstel, KG Recreatieve  Industrie, KG Waddenhistorie, KG Haven & Off‐Shore, of 

een  KG  Onderzoek&Onderwijs,  alle  met  eigen  informatiewensen  en  kennisbehoeften.  In 

articulatieworkshops  met  vertegenwoordigers  van  beleidsinstanties,  onderzoeksinstellingen, 

                                                            
12 Hanssen et al. 2009 
13 Lindenmayer & Likens 2009 
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maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen deze platforms worden kennisvragen en  ‐hiaten 

geïnventariseerd. De informatie van de inventarisatie van deze fundamentele kennisbehoefte (WP1) 

wordt,  samen met  de  informatie  vanuit  de  conceptuele modellen  (WP2&WP3),  gebruikt  voor  de 

selectie  van  data  voor  het  dataportaal  (WP4)  en  de  data‐analyse  (WP5), waaruit  uiteindelijk  het 

geïntegreerde monitoringsplan (WP6) voortvloeit. 

 

Methodieken uit de managementwetenschap,  zoals  facilitated modelling14, worden hierbij  ingezet 

om  de  complexe  problematiek  in  het  Waddengebied  te  structureren  en  van  daaruit  gedeelde 

kennisbehoeften  en  meetvragen  concreet  te  benoemen.  In  de  betreffende  workshops  zal  ook 

aandacht  worden  besteed  aan  de  verwachtingen  die  deelnemers  hebben  van  het 

monitoringsinstrument WaLTER.  Daarbij worden  de  onderliggende  visies  bij workshopdeelnemers 

expliciet gemaakt en geïntegreerd  in een meer  conceptueel gebruikersmodel voor WaLTER. Het  is 

belangrijk dat actoren binnen een specifiek kennisplatform overeenstemming bereiken over wat de 

‘echte’  problemen  en  vraagstukken  zijn  en  hoe WaLTER  bij  het  zoeken  naar  een  antwoord  een 

adequate  bijdrage  kan  leveren.  Een  verdere  prioritering  in  urgentie  van  de  voorliggende 

problematiek wordt verkregen door het gebruik van cognitive mapping en multicriteria‐analyse15. 

 

In het verleden heeft juridisering van conflicten in de Waddenzee geleid tot onoplosbare onderzoeks‐ 

en afgeleide monitoringsvragen. Zo kan en wil niemand tot in het laatste detail weten wat visserij in 

ecosysteem  aanricht.  Wel  is  het  belangrijk  dat  bijvoorbeeld  een  KG  Natuurherstel  weet  welke 

kansvolle mogelijkheden er zijn voor natuurontwikkeling en dat een KG Duurzame Visserij weet hoe 

in  een  adaptief  visserijregime  rendabel  kan worden  geopereerd.  En dit  alles binnen de  vigerende 

wet‐ en regelgeving.  In een gebruikersmodel voor WaLTER dienen daarom ook de afwegingskaders 

expliciet te worden gemaakt16. Welke aspecten van biodiversiteit (soorten), van systeemfunctioneren 

(processen)  of  van  exploitatie  (grenzen) moeten worden meegenomen?  En  op welke  schaal,  hoe 

gemeten  en  met  welke  onderlinge  verbanden?  Daarbij  worden  telkens  kritische  en  toelaatbare 

onzekerheden  benoemd.  Hiervoor  worden  methodieken  uit  de  risicoanalyse  en 

onzekerheidsmodellen  uit  de  milieuwetenschap  ingezet  om  die  onzekerheden  in 

monitoringsinformatie en afgeleide kennis zo veel mogelijk te kwantificeren17. 

 

Voor  specifieke  vragen  binnen  geografische  of  thematische  deelgebieden  kunnen  vaak  specifieke 

antwoorden  nodig  zijn  aan  de  hand  van  kortlopende  en  gerichte monitoring.  Het  geïntegreerde 

monitoringsplan voor WaLTER richt zich echter in eerste instantie op generieke monitoring vanuit 

een  fundamentele  kennisbehoefte.  Niettemin  blijft  er  een  zeker  spanningsveld.  Wat  kan  een 

instrument  als WaLTER wel  en  niet  bijdragen? Waar  ligt  de  grens  tussen  generieke  en  specifieke 

monitoring  en  de  bijbehorende  verantwoordelijkheden  van  de  verschillende  actoren?  Ook  deze 

vragen zullen in de workshops worden meegenomen. Tijdens de tweede fase van dit project zal met 

de coördinatoren van lopende en geplande monitoringsprojecten ook worden onderzocht welke data 

en  in  welke  vorm  uit  de  generieke  monitoring  beschikbaar  gemaakt  kunnen  worden  om  de 

werkgroepen  in hun  specifieke  informatievragen  te ondersteunen  (werkpakket 2 en 3). Verder  zal 

                                                            
14 Franco & Montibeller 2009 
15 Ascough et al. 2008 
16 Hanssen et al. 2009 
17 Ragas et al. 2009 
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worden  bekeken  hoe  de  verzamelde  data  en  afgeleide  informatie  uit  deze  monitoring 

gebruikersvriendelijk en  interactief, met mogelijkheden voor eigen structurering en analyse, via de 

WaLTER dataportaal beschikbaar kunnen komen (werkpakket 4 en 5).  

 

Resultaat 

Het  resultaat  van Werkpakket  1  is  een  gestructureerde  en  voor  het  bestuur  en  beheer  van  de 

Waddenregio  relevante  lijst met monitoringsvragen. De  lijst  is opgesteld  in  samenspraak met  alle 

actoren die actief zijn of gaan worden binnen projecten in het Waddengebied.  

 

3.2.2 WERKPAKKET 2: Conceptuele modellen ‐ Ecologie 

 

Hoofddoelstelling 

Het definiëren van conceptuele modellen met betrekking  tot het  functioneren van het Waddenzee 

ecosysteem  als  uitgangspunt  voor  de  behoefte  aan meetinspanningen  ter  ondersteuning  van  een 

beter begrip en beheer van de Waddenzee. 

 

Achtergrond 

Veel ecologische  studies  in de Waddenzee  zijn expliciet of  impliciet gebaseerd op  concepten over 

relaties binnen het Wadden ecosysteem zoals de  interacties  tussen  soorten en de aard en  rol van 

sturende omgevingsfactoren. Per definitie zijn conceptuele modellen beschrijvingen van een selectie 

van de in het ecosysteem aanwezige relaties die als meest belangrijk worden gezien (zie voorbeeld in 

onderstaande  figuur).  De  concepten  zijn  vaak  maatgevend  voor  de  soort  metingen  die  worden 

verricht en kunnen daardoor mede de resultaten van het onderzoek bepalen.  

 
 

Figuur  3.2.2.1  Voorbeeld  van  een  conceptueel model  gebaseerd  op  interacties  tussen menselijke 

activiteiten,  wereldwijde  veranderingen,  en  biotische  en  abiotische  sturing  op  ecosysteem 

eigenschappen18.  

                                                            
18 Hooper et al. 2005 
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Het expliciet maken van deze conceptuele modellen maakt de motivatie  transparant waarom welk 

type metingen wordt uitgevoerd en zijn een voorwaarde voor beter begrip van het functioneren van 

de Waddenzee19. Ook  zijn  conceptuele modellen maatgevend  voor  het  type metingen  dat  in  het 

monitoringplan moet worden  opgenomen.  Bovendien  kunnen  de modellen  gebruikt worden  voor 

vergelijkend onderzoek en als richtlijn voor nieuw onderzoek (zoals bijvoorbeeld bij effectenstudies). 

Overigens mag verwacht worden dat de conceptuele modellen aan continue verandering onderhevig 

zijn,  omdat  nieuwe  vragen  en  resultaten  leiden  tot  nieuwe  inzichten  en  daarmee  tot  nieuwe 

conceptuele modellen.  

 

Werkwijze 

Stap  1  ‐  Het  definiëren  van  de  conceptuele  modellen  zal  starten  vanuit  een  inventarisatie  van 

expliciete en impliciete aannamen over het functioneren van (kust) ecosystemen in het algemeen en 

het Waddenzee ecosysteem in het bijzonder in de bestaande wetenschappelijke literatuur en aan de 

hand  van  de  kennis  bij  gebruikers.  Leidraad  hierbij  zijn  de  fundamentele  kennisvragen  zoals 

geïdentificeerd  in  werkpakket  1.  Duidelijk  moet  worden  wat  de  grootste  overeenkomsten  en 

grootste  verschillen  tussen  de modellen  zijn,  en wat  voor  consequenties  dit  heeft  voor  de  uit  te 

voeren metingen.  

 

Stap 2 ‐ De geïdentificeerde modellen zullen vervolgens onderzocht en aangescherpt worden aan de 

hand van een aantal criteria, waaronder:  

1) Fluxen van energie en materie ‐ Populaties die in een bepaald gebied voorkomen zijn verbonden 

met andere populaties of van de fysische en chemische kenmerken van het gebied door fluxen 

van energie en materie, die worden voorgesteld  in een voedselweb. Deze  trofische  interacties 

zijn vaak bepalende factoren voor de dichtheid of de biomassa van een bepaalde populatie. Ze 

kan worden  beperkt  door  gebrek  aan  voedsel  (‘bottom‐up’  controle),  of  doordat  ze  intensief 

wordt opgegeten door haar eigen predatoren (‘top‐down’ controle). In de praktijk is er zelden of 

nooit sprake van een volledige dominantie van ofwel ‘bottom‐up’, ofwel ‘top‐down’ regulatie. Er 

blijft echter belangrijke discussie onder ecologen welke factoren er wezenlijk toe doen20.  

2) Compleetheid  &  consistentie  –  De  conceptuele  modellen  moeten  compleet  zijn,  dwz.  alle 

toestandsvariabelen en processen bevatten die relevant zijn voor de het beantwoorden van de 

fundamentele kennisvragen. Gebrek aan data  (bv. zooplankton) of relatieve onbekendheid met 

bepaalde fenomenen (bv. rol van Archea  in biogeochemische cycli) mag op zich geen reden zijn 

om deze  te verwaarlozen  in de modellen. Verder moeten de modellen  consistent  zijn, dwz de 

beschreven processen moeten innerlijk samenhangen en mogen niet tegenstrijdig zijn.  

3) Schalen  in ruimte en tijd – Samenhangende processen, zoals dosis‐effect relaties en  interacties 

tussen soorten, kunnen zich op verschillende tijd en ruimte schalen afspelen. Bij de conceptuele 

modellen moeten deze schalen duidelijk worden aangegeven. Zo is de Waddenzee geen gesloten 

systeem maar staat het in directe verbinding met de omringende rivieren, zee en atmosfeer. Veel 

van  de  huidige  concepten  voor  het  functioneren  van  estuariene  ecosystemen  zijn  echter 

ontwikkeld  voor  volledig  gesloten,  en  door macro‐organismen  gedomineerde  voedselwebben. 

                                                            
19 Lindenmayer & Likens 2009 
20 Herman et al. 2009 
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De bruikbaarheid van deze concepten voor de Waddenzee moet dus steeds met omzichtigheid 

worden benaderd21.  

4) Waardeoordelen  –  Sommige  projecten  en  programma’s met  kennisvragen  bevatten  expliciete 

aannamen over een na te streven toestand van de Waddenzee, bij anderen zijn deze aannamen 

impliciet aanwezig. Zo worden sommige soorten mariene organismen als gewenst  (bv. kokkels) 

en anderen als een plaag (bv. Japanse oesters) beschouwd. Ook kan menselijk handelen aan de 

ene  kant  als  verstorend  voor  de  natuur  worden  gezien  (bv.  baggeren  en  bodemberoerende 

visserij)  terwijl andere grootschalige menselijke  ingrepen  juist als natuurherstel worden gezien 

(bv.  aanleg  van  kwelders  en mosselbanken). Dergelijke  streefbeelden moeten  zoveel mogelijk 

expliciet worden gemaakt in de conceptuele modellen. 

 

Stap 3 – De geïdentificeerde (stap 1) en getoetste (stap 2) modellen worden vervolgens gebruikt als 

uitgangspunt  voor  het  opstellen  van  een  overzicht  van  een  “need‐to‐know”  dataset  voor  de 

basismonitoring.  In dit overzicht moet staan welke parameters gemeten moeten worden, op welke 

tijd en ruimte schaal, en met welke resolutie in de tijd en ruimte dit moet worden uitgevoerd om het 

proces  goed  te  kunnen beschrijven  en  te  volgen. Voor  een deel  zal beschrijving  van de  relevante 

schaal en resolutie nog kwalitatief zijn (bijvoorbeeld “er moet vaak genoeg gemeten worden om de 

voorjaarsbloei  van  de  algen  niet  te missen”).  Hierna  wordt  dan  in  werkpakket  5  (data  analyse) 

gekeken, op basis van bestaande data uit eerdere monitoring, hoe hoog de  temporele  resolutie  in 

het Waddengebied tenminste moet zijn om aan deze voorwaarde te voldoen. Dit geldt ook voor de 

parameters zelf, als blijkt dat het niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de techniek nog niet bestaat) 

om  een  bepaalde  parameter waarde  te meten,  dan  zal  in werkpakket  6  (opstellen monitorplan) 

gezocht moeten  worden  naar  een  “gidsparameter”  (een  proxy  die  gebruikt  kan  worden  om  de 

waarde van de gewenste parameter te schatten). 

 

Resultaat 

De  conceptuele modellen  vormen de basis  voor de  inventarisatie  van de data behoefte  vanuit de 

ecologie. Uit elk model volgt een overzicht van gegevens die nodig zijn om de modellen te toetsen, 

zowel voor het type parameters (waaronder toestandsvariabelen en processnelheden) als de tijd en 

ruimte schaal waarop de metingen moeten worden uitgevoerd. Deze overzichten vormen de  input 

voor werkpakket 4 (waar gekeken wordt welke van die data reeds beschikbaar zijn) en werkpakket 5 

(waar onderzocht wordt met welke resolutie  in ruimte en tijd en op welke schaal die metingen dan 

zouden moeten worden uitgevoerd). 

 

3.2.3 Werkpakket 3: Conceptuele modellen – Economie 

 

Hoofddoelstelling 

Het doel van dit werkpakket is het definiëren van conceptuele modellen die het menselijk handelen 

(wonen, werken,  reizen,  recreëren,  e.d.)  en het belang daarvan  voor het Waddengebied  in beeld 

brengen. Uitgangspunt hierbij is de behoefte aan informatie voor de ondersteuning van projecten die 

de wisselwerking tussen menselijk handelen en de natuur in het Waddengebied als doel hebben. 

 

                                                            
21 Herman et al. 2009 
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Achtergrond 

Veel  sociaal‐economische  studies  in het Waddengebied hebben betrekking op één aspect van het 

Waddengebied,  bijvoorbeeld  één  sector  (visserij,  recreatie  of  toerisme),  of  focussen  alleen  op  de 

arbeidsmarkt of op demografische ontwikkelingen (krimp) in het gebied. In de meeste gevallen gaat 

het  om  analyses  op  basis  van  standgrootheden  of  toestandsvariabelen  (bevolking,  banen, 

werkloosheid, e.d.). De onderliggende processen of stroomgrootheden die aan veranderingen in die 

toestandsvariabelen ten grondslag liggen blijven veelal buiten schot. Het gaat dan om verschijnselen 

als geboorte, sterfte, migratie, baancreatie, baanvernietiging en in‐ en uitstroom uit werkloosheid.  

 

Een ander verschijnsel dat vaak buiten de aandacht van bestaande sociaal‐economische studies valt 

is de  interactie tussen menselijk handelen en ecologie,  in dit geval de Waddennatuur. Bij  interactie 

gaat het om het gebruik van het Waddengebied, als woon‐, werk‐ of recreatieplek, maar ook om het 

niet‐gebruik. Met name over de waarden van dit gebruik en het niet‐gebruik van het Waddengebied 

in  relatie  tot menselijke  activiteit  is weinig  bekend.  In  onderstaande  figuur worden  schematisch 

standen (rechthoeken), stromen (pijlen) en  interacties (blokpijlen) weergegeven. Het ruimtegebruik 

beperkt  zich  overigens  niet  tot  het Waddengebied  alleen.  Vanwege  de  vrij  sterke  pendelrelaties 

spelen ook effecten in de werk‐ c.q. woongebieden buiten het directe Waddengebied een rol. 

 

Werkwijze 

De  te  monitoren  sociaal‐economische  gegevens  zijn  afhankelijk  van  het  betreffende 

onderzoeksproject  waarvoor  ze  gebruikt  gaan  worden.  In  WP3  wordt  nagegaan  welke  sociaal‐

economische  indicatoren  reeds  beschikbaar  zijn  en welke moeten worden  afgeleid  uit  bestaande 

statistieken,  dan  wel  uit  bestaande  conceptuele  modellen.  Van  belang  hierbij  is  enerzijds  de 

beschikbaarheid  van  gegevens  op microniveau  voor  het  bepalen  van  baan‐  en  personenstromen. 

Anderzijds  spelen  modellen  die  de  interacties  tussen  economie  en  ecologie  beschrijven  ‐  zgn. 

ecologisch‐economisch (E‐E) systemen ‐ een belangrijke rol.22 Zo produceert de landschapsfunctie in 

                                                            
22 Het economische sub‐systeem moet hier in ruime zin opgevat worden, dat wil zeggen, dat het geacht wordt 
alle welzijnsaspecten te omvatten, ook sociale en culturele. Zie ook: Waddenacademie, Kennis voor een 
duurzame toekomst voor de Wadden. Integrale kennisagenda van de Waddenacademie, Leeuwarden: 
Waddenacademie (hoofdstuk 2.4). 
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samenhang met de ecologische functies van het Waddengebied een toeristisch product. Verandering 

van een ecologische functie of economische activiteit kan leiden tot een keten van reacties door het 

gehele E‐E systeem met daarin diverse terugkoppelingen (feedbacks). 

 

Resultaat 

Duidelijkheid voor alle projecten omtrent de voor dat project van belang zijnde sociaal‐economische 

indicatoren en relaties (zoals in de figuur weergegeven). Vervolgens kan de beschikbaarheid worden 

nagegaan en eventueel worden aangegeven welke extra gegevens nodig zijn, hoe die te vinden zijn, 

dan wel welke additionele surveys nodig zijn om die te kunnen achterhalen. 

 

3.2.4 Werkpakket 4: Ontwikkelen overkoepelend dataportaal 

 

Hoofddoelstelling 

Het op standaard wijze ontsluiten en beschikbaar stellen van de bij de partners aanwezige data  in 

enkele, goed gedocumenteerde en uniforme  formaten,  teneinde een compleet overzicht  te krijgen 

van alle voor WaLTER van belang zijnde data en om gebruik van die data mogelijk te maken. 

 

Achtergrond 

Vrijwel  alle WaLTER partners  verzamelen data. Deze data worden doorgaans  gearchiveerd binnen 

een organisatie en al of niet ontsloten via het Internet voor een grotere gebruikersgroep. Keuze van 

te meten parameters, werkwijze van data inzameling en data opslag, manier van data ontsluiting en 

format  van data uitlevering  zijn  geheel  afgestemd op de missie  en behoeften  van de betreffende 

organisatie. Organisaties hebben daar in de loop van de tijd keuzes over gemaakt en substantieel in 

geïnvesteerd. Het resultaat voldoet klaarblijkelijk aan de wensen van de organisaties. 

 

Veel gegevens zijn beschikbaar via data portalen, waaronder: 

 meteorologische gegevens van het KNMI via www.knmi.nl; 

 de  gegevens  van  de  organisaties  die  samenwerken  in  de Nationale Oceanografische Data 

Commissie (NODC); 

 de  gegevens  van  een  Nederlands  landelijk  watermonitoringsprogramma  (MWTL)  via 

Waterbase; 

 tijdseries en kaarten vanuit verschillende bronnen via Waddenzee.nl; 

 soortgegevens zoals die zijn verzameld door een scala van Particuliere Gegevensbeherende 

Organisaties  (PGO’s)  als  onderdeel  van  het  Netwerk  Ecologische  Monitoring  (NEM) 

opgeslagen  in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) en toegankelijk gemaakt via de 

Gegevensautoriteit Natuur (GaN) middels EcoGrid; 

 internationale  data  via  het  Trilateral Monitoring  and  Assessment  Program  (TMAP)  dat  is 

ondergebracht bij het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS). 

 

Echter,  vanuit  het  standpunt  van  de  eindgebruiker  bekeken  (en WaLTER  is  in  dit  geval  als  zo’n 

‘eindgebruiker’ te beschouwen) is de situatie verre van ideaal en uiterst inefficiënt. De eindgebruiker 

heeft  geen  overzicht  van welke  data  beschikbaar  zijn. De  eindgebruiker  zal  naar  elke  organisatie 

apart toe moeten om na te gaan welke data beschikbaar zijn en die data dan eventueel op te kunnen 

halen. Omdat  elke organisatie  eigen meetprotocollen hanteert  en  eigen opslagsystemen  gebruikt, 
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zullen de data die kunnen worden opgehaald  in allerlei verschillende  formaten zijn. Samenvattend 

bestaat  er  op  dit  moment  geen  centraal  overzicht  van  de  data  over  de  Waddenzee  die  door 

Nederlandse instellingen zijn en worden ingezameld. Een eindgebruiker is daardoor een onevenredig 

groot deel van de tijd kwijt aan het zoeken naar data en het converteren van de gevonden data naar 

het gewenste formaat 

 

Voor  de  doelen  die WaLTER  zich  stelt  is  het  essentieel  dat  alle  bij  de  partners  beschikbare  data 

ontsloten worden  door  een  gemeenschappelijk  dataportaal. Dit  dataportaal  levert  het  gevraagde 

overzicht. Via het portaal is het mogelijk om centraal toegang te verschaffen tot alle beschikbare en 

relevante meetgegevens op het gebied van meteorologie, oceanografie, geologie, chemie, ecologie, 

sociologie,  economie  en  cultuurhistorie  van  de  Waddenzee.  Tevens  worden  de  data  via  het 

dataportaal uitgeleverd  in een beperkt aantal standaard formaten, waardoor conversies niet  langer 

nodig zijn. Deze formaten zijn geschikt voor de vrij beschikbare visualisatie tools die via het WaLTER 

dataportaal zullen worden aangeboden. 

 

Werkwijze 

Uitgangspunten: 

1. De binnen WaLTER deelnemende organisaties  committeren  zich om een  zo  compleet mogelijk 

overzicht van beschikbare data te realiseren. 

2. Zij  committeren  zich  ook  om  die  data met  zo min mogelijk  restricties  qua  beschikbaarheid, 

toegang en/of gebruik aan een brede gebruikersgroep te leveren. 

3. De dataportaal  infrastructuur wordt  gebouwd bovenop  en  gebruik makend  van de bestaande 

infrastructuren en databases binnen de organisaties, om optimaal gebruik te maken van de reeds 

gedane investeringen. 

4. Gezien de  relatief korte  looptijd van deze  fase van WaLTER en gezien het grote belang van de 

dataportaal  als  sleutelonderdeel  voor  het  succes  van  WaLTER,  zal  uitsluitend  van  bewezen 

technologie gebruik worden gemaakt. 

5. Er zal gebruik worden gemaakt van (inter)nationaal erkende standaarden op het gebied van data 

beschrijvingen en uitleveringsformaten. 

6. Via  de  dataportaal  moet  voldaan  kunnen  worden  aan  de  verplichtingen  voortvloeiend  uit 

nationale en internationale wet‐ en regelgeving, zoals bijvoorbeeld INSPIRE, de KRW, etc. 

7. De dataportaal moet in de toekomst naadloos aansluiten bij het Europese EMODNET initiatief. 

 

Bovenstaande  uitgangspunten  zijn  alle  geïmplementeerd  in  het  dataportaal  dat  door  de NODC  is 

gebouwd.  De  NODC  is  de  Nationale  Oceanografische  Data  Commissie waarin  RWS,  NIOZ,  NIOO‐

CEME, IMARES, Deltares, TNO en de Dienst der Hydrografie samenwerken om de uitwisseling en het 

(her)gebruik van oceanografische en mariene data te bevorderen. Aan het NODC dataportaal wordt 

ook door het KNMI bijgedragen. NWO vereist dat alle data uit het Zee‐ en Kustprogramma via deze 

NODC  infrastructuur  beschikbaar  worden  gesteld.  Die  monitoringactiviteiten  worden  voor  een 

belangrijk  deel  door  NODC  partners  worden  uitgevoerd  (zie  overzicht  van  huidige  monitoring 

activiteiten in Bijlage 1). 

  

De NODC portaal is de Nederlandse node in het Europese SeaDataNet consortium. SeaDataNet is een 

langlopend  Europees  project  waarin  49  partners  (waaronder  40  data  centra)  uit  35  landen 
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samenwerken op het gebied van oceanografische en mariene data uitwisseling. De verbinding met 

NODC en SeaDataNet betekent voor WaLTER dat automatisch aan nationale en  internationale wet‐ 

en regelgeving wordt voldaan en tevens dat van  internationaal erkende standaarden gebruik wordt 

gemaakt. 

 

Door  gebruik  te  maken  van  bestaande  en  bewezen  technologie,  ontwikkeld  binnen  NODC  en 

SeaDataNet kader, kan het WaLTER dataportaal relatief snel, binnen 1 à 2 jaar, operationeel zijn en 

een compleet overzicht geven van en toegang verlenen tot alle relevante Waddenzee data.  

 

Belangrijk  is op  te merken dat deze  technologie een  tussenlaag vormt, die bovenop de binnen de 

partners  bestaande  data  infrastructuren  geïnstalleerd  kan  worden.  Partners  kunnen  dus  de 

vertrouwde  systemen  blijven  gebruiken.  De  extra  laag  zorgt  voor  het  gewenste  complete  data 

overzicht  en  voor  het  ophalen  van  de  data.  Binnen  SeaDataNet,  maar  ook  elders,  worden 

verschillende  visualisatietools  ontwikkeld,  die  gebruik maken  van  de  standaard  formaten  waarin 

NODC/SeaDataNet de data uitleveren. Het WaLTER portaal zal deze vrij beschikbare visualisatie tools 

ondersteunen. 

 

De werkzaamheden zijn te verdelen in het opzetten van de centrale dataportaal structuur en de  

aansluiting  en  implementatie  bij  elk  van  de  partners. Het  overzicht  van  (beschikbare)  data wordt 

verkregen door alle data te beschrijven in het Common Data Index (CDI) format. Het genereren van 

CDI  records vanuit de eigen database vergt een  initiële  inspanning. Er  zijn door SeaDataNet  reeds 

tools ontwikkeld om die  inspanning zo klein mogelijk  te  laten zijn. Nadat de CDI database voor de 

eerste keer is gevuld, kan het updaten van de inhoud van die database door naar keuze een ‘push’ of 

‘pull’ mechanisme grotendeels geautomatiseerd worden. Het CDI  formaat  is met name ontwikkeld 

voor milieudata in de ruimste zin van het woord. Er zal onderzocht moeten worden of en hoe andere, 

socio‐economische, datatypen in dit CDI formaat passen. 

 

Via de centrale WaLTER dataportaal zal het ook mogelijk zijn om data uit een gedistribueerd netwerk 

van partners op  te halen. Een  systeem  van  rollen en permissies  zorgt ervoor dat de partners  zelf 

zeggenschap  blijven  houden  over  de  data,  terwijl  tegelijkertijd  zo  ruim mogelijk  toegang  wordt 

verleend  tot  de  data.  De  lokaal  geïnstalleerde  ‘Download Manager’  zorgt  ervoor  dat  de  data  in 

slechts enkele, goed gedocumenteerde standaardformaten worden aangeleverd. 

 

Er zal onderzocht moeten worden hoe de koppeling gemaakt moet worden met bestaande systemen 

als de NODC dataportaal, Waddenzee.nl, GBIF cq. NLBIF, EcoGrid, LifeWatch‐NL en andere voor de 

Waddenzee monitoring relevante nationale en internationale data toegangssystemen.. 

 

Resultaat 

Een  operationeel  dataportaal  dat  een  centraal  en  actueel  overzicht  geeft  van  alle  relevante 

Waddenzee  data  en  dat  toegang  geeft  tot  een  gedistribueerd  systeem  van  bronhouders.  Via  het 

dataportaal worden de data  in enkele, goed gedocumenteerde en uniforme  formaten aangeboden 

aan een zo breed mogelijke gebruikersgroep. Ook worden vrij beschikbare visualisatietools via het 

dataportaal aangeboden. 
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3.2.5 Werkpakket 5: Data‐analyse 

 

Hoofddoelstelling 

 Het vergelijken van de databehoefte in de Waddenzee met de databeschikbaarheid; 

 Aangeven waar overlappen en tekorten in meetinspanningen zijn;  

 Aangeven hoe monitoring zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. 

 

Werkwijze 

In  dit  werkpakket  zal  een  vergelijking  worden  gemaakt  tussen  de  databehoefte  en  de 

databeschikbaarheid  waarbij  overlappen  en  tekorten  worden  geïdentificeerd  en  waarbij  wordt 

aangegeven  hoe  zo  efficiënt  mogelijk  gemeten  kan  worden.  Dit  vindt  plaats  op  basis  van  de 

resultaten van de eerste fase van WaLTER: een gestructureerd overzicht van de databehoefte (welk 

type  data  op  welke  schaal  en  met  welke  resolutie)  geformuleerd  vanuit  de  actoren  in  de 

Waddenregio  (WP1),  voor  het  natuurlijk  systeem  (WP2)  en  voor  het  socio‐economisch  systeem 

(WP3), alsmede een dataportaal waarin de bestaande data beschikbaar is gemaakt (WP4). 

 

Het  is belangrijk dat tijd en middelen efficiënt worden  ingezet: de meetinspanning moet daarom zo 

optimaal  mogelijk  worden  uitgevoerd.  Omdat  de  optimaliteitscriteria  van  metingen  moeilijk  te 

benoemen zijn, is het gebruikelijk een meetnetwerk zo in te richten dat de informatie‐inhoud (dat is 

een basis‐criterium dat gebruikt kan worden bij het ontbreken van duidelijke andere criteria) in ieder 

geval  zo  groot mogelijk  is.  Er  bestaan  verscheidene  technieken  die  hierin  kunnen  ondersteunen, 

zoals: 

 moderne meettechnieken die weinig menselijke  inspanning vereisen  (Remote Sensing, nieuwe 

sensoren, geautomatiseerde meetstations, tracking systemen van zenders op organismen of van 

mobiele telefoons van toeristen, video‐observaties, internet‐enquetes, etc); 

 modeltechnieken  (spatio‐temporele  numerieke  modellen,  socio‐economische  modellen  zoals 

CVM en SKBA); 

 data‐model integratie (optimalisatie, intra/extrapolatie tussen modellen en data); 

 data analyse technieken (data‐mining, tijdserie analyse, multiple trendanalyses, geostatistiek). 

 

Taken in het werkpakket data‐analyse zijn: 

1) Vergelijken van databehoefte met databeschikbaarheid op niveau van meta‐informatie: worden 

de gevraagde status‐variabelen en proces‐variabelen met de gevraagde temporele en ruimtelijke 

schaal  en  resolutie  gemeten  en  welke  overlappen  en  tekorten  zijn  er?  

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beschikbare overzichten van de monitoringinspanning in de 

Waddenzee (bv. Smit et al., 2010; Van Eerbeek, 2009, CPB, SCP, PBL, Wadlas, data uit wp4). Op 

gestructureerde wijze  zal  een  vergelijking worden  gemaakt  op  basis  van  factsheets  die meta‐

informatie bevatten omtrent Wat, Wie, Waar, Waarom, Hoe, Wanneer (cf. Smit et al., 2010), óók 

voor socio‐economische monitoring. Belangrijke aspecten waarmee een meet‐techniek of meet‐

netwerk  wordt  gekarakteriseerd  zijn:  Efficiëntie,Standaardisatie,  Detaillering,  Compleetheid, 

Objectiviteit,  Herhaalbaarheid,  Betrouwbaarheid  en  Validiteit. We  streven  ernaar  om  ook  zo 

duidelijk mogelijke  informatie over de kosten van de monitoringprogramma’s mee te nemen  in 

de analyse. Er is altijd een sterke uitruil (trade‐off) tussen meet‐onzekerheid, resolutie en kosten 

van  een meetnetwerk.  Een  fijne  resolutie  (bijv.  in  situ)  is  vaak  nauwkeuriger  dan  een  grove 

resolutie meting (bijv. Remote sensing) maar omdat een veel grotere steekproef nodig is om een 
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zelfde gebied te beslaan, zijn de kosten van fijne resolutie‐metingen hoger. Het is belangrijk om 

de  randvoorwaarden  (=hoeveel  tijd,  geld)  die  beschikbaar  zijn  voor metingen  vooraf  duidelijk 

gedefinieerd te hebben.  

 

2) Data‐model  integratie  en  data‐mining  technieken  zullen  worden  toegepast  op  de  bestaande 

data, beschikbaar  in het WaLTER dataportaal. Hiermee worden  interpolatietechnieken  in tijd en 

ruimte verbeterd en kunnen semi‐empirische modellen voor het functioneren van het natuurlijke 

en socio‐economische systeem worden opgesteld. Model‐ en analyseresultaten worden gebruikt 

voor  een  analyse  van  onzekerheid  en  gevoeligheid  van  het  systeem  voor  aanpassingen  in 

variabelen.  Op  deze  wijze  kan  een  prioriteitsvolgorde  worden  aangebracht  voor  te  meten 

variabelen afgemeten aan de systeemdynamiek. 

 

3)  Een  statistisch  optimaal  monitoring  netwerk  zal  worden  opgesteld  voor  de  locatie  van 

monitoring  stations,  afmetingen  van monstergrids  en  subgrids,  frequentie  van  bemonstering, 

keuze van soorten‐ of soortgroepen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de  ruimtelijke en  temporele 

variatie en kunnen waarnemingen ruimtelijke geinterpoleerd worden.Van groot belang hierbij is 

dat de invulling en detail van monitoring geschikt is voor het beantwoorden van beheersvragen. 

Nadere  statistische  analyse  op  bestaande  datasets  kan  vastleggen  welke  mate  van 

standaardisatie en replicatie hiervoor nodig is (zie bv. Nicholson & Jennings, 2004). Soortgelijk zal 

voor socio‐economische monitoring worden vastgesteld welke resolutie (gemeente, wijk/buurt, 

individu) en frequentie optimaal is. 

 

In  het  optimale monitoring  netwerk  zijn metingen  zodanig  gecombineerd  dat  ze  binnen  het 

beschikbare budget zo goed mogelijk tegemoet komen aan de eisen van conceptuele modellen 

die de beleids‐ en wetenschappelijke vragen beantwoorden (wp1, wp2 & wp3). Als criterium zal 

hiervoor een maximum informatie‐inhoud van metingen worden gebruikt. Aanpassingen aan het 

optimale netwerk zullen  in de  loop van de tijd nodig zijn, dus naar analogie van Lindenmayer & 

Likens (2009) stellen we voor om een adaptief raamwerk te gebruiken (zie wp6). Hierin is ook de 

samenhang  tussen  data  en  (conceptuele)  modellen  belangrijk.  Deze  samenhang  gaat  twee 

kanten op: de modellen bepalen  in hoge mate wat  je zou moeten monitoren, en de restricties 

(bijvoorbeeld kosten) op de praktische dataverzameling bepalen hoe je zou kunnen modelleren. 

Daarnaast heb  je data nodig om  ideeën voor  (nieuwe) modellen  te ontwikkelen.  Iteratieslagen 

tussen data, modellen en het monitoring netwerk blijven noodzakelijk. 

 

Resultaat 

Overzicht van benodigde meetinspanningen (parameters, schalen, resoluties) ter beantwoording van 

fundamentele  kennisvragen met behulp  van monitoring. Overzicht  van overlappen  en  tekorten  in 

huidige meetinspanningen, en plan van aanpak hoe toekomstige monitoring zo efficiënt mogelijk kan 

worden uitgevoerd. 
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3.2.6 Werkpakket 6: Opstellen monitoringsplan 

 

Doelstelling 

Doelstelling  van  dit werkpakket  is  het  opstellen  van  een  plan  voor  de monitoring  van  abiotische, 

biotische en socio‐economische parameters dat: 

1) aanvullend is op de bestaande monitoring; 

2) voorziet in de bij WP1, WP2 en WP3 gesignaleerde behoeften; 

3) gebruik maakt van het in WP4 ontworpen dataportaal; 

4) gebaseerd is op de in WP5 verkregen inzichten over efficiënte monitoring; 

5) gebruik maakt van de modernste meettechnieken; 

6) kosteneffectief is. 
 

Uitgangspunten 

De  centrale  filosofie  in  het  programma  “Naar  een  Rijke Waddenzee”  is  “leren  door  doen”.  Een 

vergelijkbare filosofie zal ten grondslag liggen aan het monitoringplan. In een recent overzichtsartikel 

in het wetenschappelijke tijdschrift Trends  in Ecology and Evolution betogen Lindenmayer & Likens 

(2009) dat veel monitoringprogramma’s van ecosystemen volledig  falen als gevolg van een gebrek 

aan  focus  en  slechte  planning. Om  succesvol  en  effectief  te  zijn moet  een monitoringprogramma 

voldoen aan de volgende voorwaarden (tussen haakjes de werkpakketten waarmee wij voldoen aan 

deze voorwaarden): 

1. Het  moet  gebaseerd  zijn  op  een  robuust  conceptueel  model  over  de  werking  van  het 

ecosysteem  (WP2).  In  ons  geval  kunnen  we  daar  het  sociaal‐economische  systeem  aan 

toevoegen (WP3). 

2. Het moet  gebaseerd  zijn  op  scherp  geformuleerde  vragen  die  zijn  voortgekomen  uit  een 

partnerschap  tussen  wetenschappers,  statistici,  beleidsmakers  en  beheerders  (WP1).  Er 

moet een grote maatschappelijke behoefte bestaan aan het vinden van een antwoord op de 

gestelde vragen. 

3. Het moet statistisch goed onderbouwd zijn (WP5). 

 

Al  doende  zullen  vragen  veranderen  of  zich wijzigen  of  zullen  zich  nieuwe  analysemethoden  en 

nieuwe  meettechnieken  aanbieden.  Dit  vereist  een  aanpassing  van  het  monitoringprogramma 

(vandaar  de  naam  “adaptive  monitoring”  voor  de  door  Lindenmayer  &  Likens  gepropageerde 

aanpak) zonder dat daarbij belangrijke meetseries worden onderbroken of zelfs geheel afgebroken. 

Dit is weergegeven in onderstaand schema: 
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Figuur 3.2.6.1. Het schema over adaptieve monitoring zoals voorgesteld door Lindenmayer & Likens 

(2009).  Het  schetst  een  raamwerk  hoe  nieuwe  vragen  kunnen  worden  ingebouwd  in  bestaande 

monitoring‐programma’s  zonder  dat  de  belangrijke  meetseries  uit  dat  programma  worden 

onderbroken. De eerste  stappen worden gevormd door het  formuleren  van  scherpe  vragen en een 

degelijk statistisch ontwerp. 

 

Werkwijze 

Dit werkpakket  bouwt  voort  op  de  vragen  geformuleerd  vanuit  de  actoren  in  het waddengebied 

(WP1), over het natuurlijke systeem (WP2) en over het socio‐economische systeem (WP3). In WP5 is 

de aldus geformuleerde databehoefte vergeleken met de bestaande data, die beschikbaar is gemaakt 

via  het  dataportaal  (WP4).  Daarbij  is  de  bestaande meetinspanning  kritisch  geëvalueerd  en  zijn 

suggesties aangedragen voor optimalisering. Ook is duidelijk geworden welke metingen die wel nodig 

zijn nu nog niet worden verricht.  

 

De volgende taken worden onderscheiden: 

 

1. Voorstel monitoring  nieuwe  variabelen.  Het  is  belangrijk  dat  voorstellen  tot  het meten  van 

nieuwe  variabelen  minimale  kosten  met  zich  meebrengen.  Als  eerste  stap  moet  onderzoek 

gedaan worden naar de mogelijkheden die geboden worden door moderne meettechnieken die 

weinig  menselijke  inspanning  vereisen  (remote  sensing,  nieuwe  sensoren,  geautomatiseerde 

meetstations,  tracking  systemen  van  zenders  op  organismen,  tracking  van  touristen  via  hun 

mobiele  telefoons,  video  observaties),  dan  wel  weinig  technologische  kosten  met  zich 

meebrengen (internet‐enquetes, opzetten van vrijwilligers netwerken). Dit onderzoek levert voor 

elke nieuw te meten variabele een lijst met mogelijke technieken. Om tot een kostenschatting te 

komen zal een schatting nodig zijn van de gewenste resolutie van de metingen in tijd en ruimte. 

Indien  mogelijk  worden  daarvoor  de  resultaten  uit  WP5  ingezet,  eventueel  aangevuld  met 
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nieuwe  berekeningen.  Het  eindresultaat  is  een  overzicht  van  nieuwe  variabelen,  mogelijke 

meetmethoden en bijbehorende kosten. 

2. Voorstel  aandachtsgebieden.  In  het  ideale  geval  worden  alle  metingen  Waddenzee‐breed 

uitgevoerd.  Dit  ideaal  kan  fenomenale  kosten  met  zich  meebrengen.  Een  belangrijke 

kostenreductie  in de monitoring  is mogelijk als de monitoring zich  in sommige gevallen beperkt 

tot  een  of meer  aandachtsgebieden.  In  het  geval  van  de  geomorfologie  wordt  bijvoorbeeld 

algemeen  aanvaard  dat  een  logische  eenheid  van  onderzoek  een  komberging  is,  omdat  de 

uitwisseling van zeewater en sediment binnen een komberging vele malen groter  is dan tussen 

kombergingen.  Een  deel  van  de  metingen  zou  zich  dus  kunnen  beperken  tot  een  of  meer 

kombergingen.  Voor  alle metingen  zal  onderzocht worden  of  het mogelijk  is  de metingen  te 

beperken tot een of meer gebieden en als dat zo is, welke gebieden daarvoor dan het meeste in 

aanmerking  komen.  Daarbij  zal  speciale  aandacht  nodig  zijn  voor  het  feit  dat  integratie  van 

allerlei  verschillende  metingen  van  groot  belang  is  om  de  eerder  geformuleerde  vragen  te 

beantwoorden. 

3. Opstellen monitoringplan. Op  basis  van  de  analyse  van  de  bestaande monitoring  (WP5),  het 

onderzoek  naar  de  monitoring  van  nieuwe  variabelen  (taak  1)  en  het  voorstel  voor 

aandachtsgebieden  (taak  3)  zal  een  monitoringplan  worden  opgesteld,  waarin  wordt 

gespecificeerd: 

f. welke data waar, wanneer door wie verzameld worden 

g. hoe, waar en door wie die data worden opgeslagen, gecontroleerd en beheerd 

h. hoe en onder welke voorwaarden de data voor wie beschikbaar worden gemaakt via het 

dataportaal 

i. welk deel van deze monitoring al wordt gefinancierd omdat het bestaande programma’s 

betreft, zoals MWTL, NEM, TMAP etc. 

j. voor welk deel van het plan nieuwe financiering gevonden zal moeten worden en wat de 

bijbehorende kosten zijn 

4. Implementatie  monitoringplan.  Voor  zover  het  monitoringplan  is  gebaseerd  op  bestaande 

monitoring  is de  implementatie bij voorbaat geregeld. Voor nieuwe monitoring zal aanvullende 

financiering  gevonden moeten worden.  In deze  taak  zullen de mogelijke  financieringsbronnen 

worden geïnventariseerd (overheid, waddenfonds, Europese fondsen etc.) en zullen zo concreet 

mogelijke voorstellen worden gedaan voor aanvullende financiering.  

5. Voorstel  management  structuur.  Implementatie  van  het  monitoringplan  vereist  niet  alleen 

voortzetting van de bestaande monitoring en financiering van nieuwe monitoring, maar ook een 

strakke management  structuur  om  de monitoring  adaptief  te  laten  zijn.  Er  zal  een  structuur 

bedacht moeten worden die a.h.w. de taken uit WP1, WP2 en WP3 structureel overneemt. Mede 

door  de  monitoring  zullen  de  wetenschappelijke  inzichten  over  het  functioneren  van  het 

waddengebied veranderen, er zullen nieuwe vragen uit het beleid en beheer opdoemen en er 

zullen nieuwe mogelijkheden voor een efficiënte monitoring ontwikkeld worden. Er zal dus een 

structuur bedacht moeten worden die het mogelijk maakt de monitoring aan te passen volgens 

de  hierboven  beschreven  principes  van  “adaptive  monitoring”.  Daarbij  lijkt  het  nuttig  om 

onafhankelijke  buitenlandse  deskundigen  van  tijd  tot  tijd  een  oordeel  te  laten  vellen  over  de 

kwaliteit van het monitoringprogramma, waarbij de integratie van abiotische, biotische en socio‐

economische  monitoring  speciale  aandacht  verdient.  Waardevolle  ideeën  kunnen  mogelijk 
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worden ontleend aan goed  functionerende LTER gebieden. Het eind  resultaat van deze  taak  is 

een goed onderbouwd voorstel voor een management structuur van WaLTER.  

6. Toetreding  tot  ILTER  (het  internationale netwerk van LTER gebieden). De Duitse Waddenzee  is 

officieel  aangesloten  bij  het  internationale  netwerk  van  LTER  gebieden.  De  Nederlandse 

Waddenzee  nog  niet.  Met  de  implementatie  van  het  in  dit  werkpakket  voorgestelde 

monitoringplan  en  de  opzet  van  een  management  structuur  voldoet  ook  de  Nederlandse 

Waddenzee  aan  veel  van  de  voorwaarden  die  gesteld  worden  aan  toetreding  tot  het 

internationale netwerk van LTER‐gebieden (zie Bijlage 3). Er zijn grote voordelen verbonden aan 

het toetreden tot dit internationale netwerk: 

‐ Het vergemakkelijkt en stimuleert de vergelijking met kustgebieden elders  in de wereld en 

dit kan tot waardevolle nieuwe inzichten leiden; 

‐ Het stimuleert de uitwisseling van onderzoekers tot wederzijds voordeel; 

In deze taak zal onderzocht worden welke stappen gezet moeten worden om toe te treden en dit 

zal verder worden uitgewerkt tot een concreet voorstel om tot toetreding te komen. 

 

Resultaat 

1. Een monitoringsplan met uitgewerkte voorstellen voor nieuw te meten variabelen, eventuele 

aandachtsgebieden, een management structuur, een begroting en een financieringsplan. 

2. Een uitgewerkt  voorstel om  toe  te  treden  tot  ILTER  (het  internationale netwerk  van  LTER 

gebieden). 
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3.4 Risico’s en risicobeheersing 
 

WaLTER  is  een  ambitieus  programma.  Dat  ambities  risico’s  met  zich  meebrengen,  valt  niet  te 

ontkennen. Hieronder worden de verschillende risico’s geïdentificeerd en wordt aangegeven hoe die 

risico’s beheerst kunnen worden. 

 

Het dataportaal is een sleutelonderdeel voor het succes van WaLTER: 

1. Een bekend risico van internetapplicaties is dat ze niet op tijd functioneel zijn. Om te voorkomen 

dat dit onderdeel niet binnen de gestelde  tijd kan worden opgeleverd zal er uitsluitend gebruik 

worden gemaakt van bewezen technologie. De groep die het portaal zal bouwen heeft een ruime 

ervaring en track record op dit gebied. 

2. Een tweede risico van het dataportaal  is dat het wel een goed overzicht geeft van de gegevens, 
maar dat veel van die gegevens niet werkelijk beschikbaar zijn. Om een aantal redenen achten wij 

dit risico beheersbaar. Ten eerste worden veel data in meer of minder geaggregeerde vorm al via 

allerlei  websites  beschikbaar  gesteld  (www.waddenzee.nl,  www.knmi.nl,  www.waterbase.nl, 

www.gegevensautoriteitnatuur.nl, www.sovon.nl, etc.). Het dataportaal zal zorgen dat de toegang 

tot  al  die  verschillende  data  gecentraliseerd  en  geharmoniseerd  wordt.  Ten  tweede  streven 

overheid, NWO en ook een groot bedrijf als de NAM ernaar dat de monitoringsgegevens over de 

Waddenzee  openbaar  toegankelijk worden.  Ten  derde  zijn  er  gegevens  die  alleen  onder meer 

strikte  condities  beschikbaar worden  gesteld.  In  die  gevallen  voorziet  het  portaal  in  robuuste 

procedures om de autorisatie over de toegang tot de gegevens te regelen. 

3. Een derde risico is dat de kwaliteit van de data of van de metadata onvoldoende of onduidelijk is. 

Dit  risico vangen wij op door procedures  te ontwikkelen waarin de kwaliteit van de data en de 

metadata wordt beoordeeld, en dat data‐extractie gepaard gaat met informatie over de kwaliteit 

van die data.  

 

Er  zijn  zeer veel  instituten,  instanties, organisaties en bedrijven actief  in de Waddenzee. Er  is een 

risico dat sommige daarvan zich bedreigd zullen voelen door WaLTER, omdat in de perceptie sprake 

kan zijn van concurrerende activiteiten. De tegenwerking die dat met zich meebrengt, zou uitermate 

contraproductief  zijn.  Het  beeld  van  concurrentie  is  onterecht,  omdat  WaLTER  opgezet  is  als 

aanvulling en versterking van bestaande structuren en programma’s en niet als vervanging. Om die 

reden zijn in de aanloop naar de formulering van het voorstel verschillende workshops georganiseerd 

met  vertegenwoordigers  van  instituten,  instanties,  organisaties  en  bedrijven  die  actief  zijn  in  het 

Waddengebied. Dit heeft de kans op gevoelens van concurrentie aanzienlijk verminderd, maar het 

risico bij voorbaat volledig wegnemen  is moeilijk. Daarom zien wij hier een belangrijke taak van de 

Stuurgroep.  De  leden  van  de  Stuurgroep  zullen  in  de  beginfase  actief moeten  sonderen  in  hun 

netwerk en eventuele gevoelens van onvrede opsporen. Gezien de opzet van WaLTER als aanvulling 

en  versterking  van  bestaande  structuren,  zal worden  getracht  door  open  en  constructief  overleg 

tussen vertegenwoordigers van de projectgroep en het betreffende instituut, instantie, organisatie of 

bedrijf tot een goede afstemming te komen. 
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WaLTER beoogt een  structurele  verbetering  van de  informatievoorziening  en  kennishouding  in de 

Waddenzee  en  ‐regio, maar  vervolgfinanciering  is niet  gegarandeerd. Garanties  voor de  toekomst 

worden  tegenwoordig  zelden  meer  gegeven,  maar  om  meerdere  redenen  is  een  investering  in 

WaLTER  ook  zonder  absolute  garanties  verantwoord.  De  inzichten  uit  WP1,  WP2  en  WP3  zijn 

waardevol en zullen breder doorwerken en effect sorteren  in beleid en beheer. De kosten van het 

bouwen  van  het  dataportaal  (WP4)  zijn  hoog, maar  de  onderhoudskosten  bedragen  slechts  een 

kleine  fractie.  Gezien  de  grote  waarde  van  het  dataportaal  voor  informatievoorziening  en 

kennishuishouding  is  de  kans  groot  dat  in  deze  lage  gebruikskosten  in  de  toekomst  voorzien  kan 

worden  door  de  eindgebruikers.  In  principe  zijn  verzamelde  data  en  data  handling  tools  vrij  en 

kosteloos beschikbaar, uiteraard met bronvermelding. Voor het beantwoorden van meer complexe 

vragen die een uitvoerige databewerking en analyse vereisen, kan een “WaLTER specialised services” 

worden  ingericht, waar  tegen betaling gespecialiseerde producten en assessments kunnen worden 

geleverd. 
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4 Planning 
 

De aanpak binnen de Waddenfondsaanvraag van WaLTER kent drie fasen: 

1. In de eerste  fase  (2011 – 2012) worden methodieken uit bestuurs‐ en managementwetenschap 

ingezet  om  de  complexe  actoromgeving  van  de  Waddenzee  te  structureren  en  van  daaruit 

meetvragen te formuleren (WP1). Tevens wordt de concrete behoefte aan data geïnventariseerd 

vanuit de bij het beleid, beheer en onderzoek  levende conceptuele modellen op het gebied van 

ecologie en socio‐economie (respectievelijk WP2 en WP3). Op basis van deze modellen m.b.t. het 

functioneren van het Wadden systeem zal aangeven worden welk type data er nodig zijn, en op 

welke schaal en met welke resolutie deze data verzameld dienen te worden. Deze inventarisaties 

wordt  uitgevoerd  door  PostDocs,  met  ondersteuning  van  werkgroepen  bestaande  uit 

vertegenwoordigers  vanuit  het  beleid,  onderzoek,  terreinbeheer,  grote  bedrijven  en  de 

internationale Waddengemeenschap.  

2. In  de  tweede  fase  (2012  –  2013)  worden  de  bestaande  data  uit  verschillende  lopende 
programma’s geïnventariseerd, en beschikbaar gemaakt via een gemeenschappelijk dataportaal 

(WP4). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een technisch coördinator samen met een 

team van databeheerders die bij de verschillende instanties ondersteuning kunnen bieden bij het 

beschikbaar maken van hun data via het dataportaal. Ook wordt  in deze  fase de data behoefte 

vergeleken  met  de  data  beschikbaarheid,  en  aangegeven  waar  overlap  en  tekorten  in 

meetinspanningen  zijn,  zowel  in  parameters  als  temporele  en  ruimtelijke  schaal  en  resolutie 

(WP5).  Deze  werkzaamheden  worden  uitgevoerd  door  een  PostDoc  in  samenwerking  met 

ondersteuning van een team van statistici en data analisten.  

3. In de derde fase (2013 – 2014) wordt een concreet geïntegreerd monitoring plan beschreven dat 

afdoende moet zijn om de vragen zoals geïnventariseerd in fase 1 te beantwoorden (WP6). Deze 

blauwdruk wordt gemaakt door een PostDoc met ondersteuning van een werkgroep bestaande 

uit  vertegenwoordigers  van  het  beleid,  onderzoeker,  terreinbeheer,  grote  bedrijven  en  de 

internationale Waddengemeenschap.  
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5 Eindresultaten 
 

Als resultaat van dit voorstel hebben we de beschikking over de volgende producten: 

 Een  geobjectiveerd  overzicht  van  de  bestaande  en  ontbrekende  kennisbehoefte  en 

informatievragen  van  alle  actoren  in  het Waddengebied,  gestructureerd  en  naar  urgentie 

geprioriteerd. 

 Een verbeterd conceptueel model van het Waddenecosysteem, compleet en consistent aan 

onderzoeks‐ en beleidsvragen, aangevuld met de laatste stand van kennis omtrent fluxen van 

energie  en  materie  en  schalen  in  ruimte  en  tijd  en  expliciet  gemaakt  voor  menselijke 

waardering van natuur. 

 Een  overzicht  van  databehoefte  over  het  ecologisch  systeem  met  vaststelling  van 

toestandsvariabelen en procesvariabelen en tijd‐ en ruimteschalen. 

 Een verbeterd conceptueel model van het socio‐economisch systeem van de Waddenregio 

met nadruk op processen die ten grondslag liggen aan veranderingen in toestandsvariabelen 

en interacties tussen het Economisch en Ecologisch systeem. 

 Een  overzicht  van  databehoefte  over  het  socio‐economisch  systeem met  vaststelling  van 

toestandsvariabelen en procesvariabelen en tijd‐ en ruimteschalen. 

 Een compleet overzicht van beschikbare abiotische, biotische en socio‐economische data  in 

de  Waddenregio,  beschreven  in  gestructureerde  factsheets  en  op  overlap  en  lacunes 

getoetst aan de informatievragen uit de Waddenregio. 

 Een goed overzicht van en inzicht in de problemen met databeschikbaarheid 

 Een  goed  overzicht  van  de  situatie  m.b.t.  verwerking  van  gegevens  en  genereren  van 

informatie op diverse abstractieniveaus. 

 Voorstellen  voor  een  systematische  aanpak  van  dataverwerking,  gedragen  door  alle 

betrokken gebruikersgroepen. 

 Een  duurzame  infrastructuur  voor  dataontsluiting  en  datatoegang,  zodat 

databeschikbaarheid voor zoveel mogelijk data uit de Waddenregio is bevorderd. 

 Toegang tot tools voor data visualisatie, webapplicaties en PDA applicaties zodat Waddenzee 

data beter is ontsloten voor het brede publiek. 

 Een overzicht van moderne meet‐ en modeltechnieken om data kostenefficiënt in te winnen. 

 Een  optimaal  monitoringsnetwerk  met  maximale  informatie‐inhoud  waarin  metingen 

zodanig gecombineerd zijn dat ze binnen het beschikbare budget zo goed mogelijk tegemoet 

komen aan de eisen van beleids‐ en wetenschappelijke vragen.  

 Een adaptief en duurzaam monitoringsplan voor de Waddenregio. 
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Bijlage 1 Beschrijving huidige monitoring 
 

In de Waddenzee wordt een relatief grote meetinspanning geleverd van het natuurlijk systeem (tabel 

1.1) en van het socio‐economisch systeem (tabel 6.2).  

 

Data die door het ministerie van V&W  in het kader van TMAP, KRW en MWTL verzameld worden, 

bestaat uit: fysische metingen (bijv. waterstand, temperatuur en inundatie), topografie, bathymetrie 

(lodingen),  ecologie  (bijv.  fytoplankton,  macrozoobenthos,  watervogels  en  kustbroedvogels  in 

samenwerking met  SOVON),  vegetatie  (kartering  van  ecotopen,  kwelders  en  zeegras),  chemische 

samenstelling van het water, ecotoxicologie (bij bot, mossel, alikruik, en in de eieren van scholekster 

en visdief). 

 

Het ministerie  van  LNV  is  verantwoordelijk  voor  het Netwerk  Ecologische Monitoring  (NEM),  een 

nationaal  netwerk,  waarbij  het  merendeel  van  de  data  worden  verzameld  door  vrijwilligers, 

aangestuurd door professionele organisaties. Onderdeel van het NEM  is de monitoring van vogels 

(SOVON,  RWS Waterdienst),  amfibieën  en  reptielen  (RAVON),  vleermuizen  en  andere  zoogdieren 

(Zoogdierenvereniging), libellen en vlinders (Vlinderstichting), minder opvallende insecten (Eis), flora 

en milieukwaliteit  (Floron,  Planbureau  voor  de  Leefomgeving  [VROM],  provincies,  DVS), mariene 

flora  en  fauna  (Stichting  Anemoon).  Het  CBS  is  verantwoordelijk  voor  de  kwaliteit  van  deze 

meetnetten  en  berekent  de  nationale  trends  (bijv.  Natura2000,  rode  lijstsoorten)  en  het 

verspreidingsgebied (Natura2000). 

 

Het ministerie van LNV  is ook verantwoordelijk voor de monitoring van demersale vis, garnalen en 

bodemdieren  (uitbesteed  aan  IMARES  in  het  kader  van WOT/DCR),  schelpdieren  (uitbesteed  aan 

IMARES in het kader van PRODUS, EHS(DRZ), WOT). Als onderdeel van TMAP vindt monitoring plaats 

van mosselbanken, broedvogels en trekvogels, zeehonden en kwelders. 

 

Langlopende monitoring in opdracht van de NAM richt zich op de gevolgen van bodemdaling door als 

gevolg van gaswinning op de ecologie, door het vergelijken van Waddenzee‐brede data van lopende 

en  project‐relateerde  monitoringsprogramma’s  uit  gebieden  met  en  zonder  gaswinning. 

Monitoringvariabelen  zijn o.a. bodemdaling,  sedimentatie en erosie op het wad  (spijkermetingen), 

grondwaterstand, duin‐ en kweldervegetaties, bodemdieren en vogels. 

 

Het NIOZ heeft  langlopende monitoringprogramma’s aan stromingen, zoutgehalte,  temperatuur en 

primaire  productie  (Ferry  box  en  meetpier),  waterkwaliteit,  fytoplankton  en  macrozoobenthos 

(transecten en grids), en vissen (fuikmetingen). 

 

Sediment  en ondergrond worden bestudeerd door  TNO DINO, waaronder  lange‐termijn metingen 

van  het  oppervlakte  water,  grondwater  en  ondergrond,  grondwaterstand,  druk  (ook  door  SBB), 

sediment monsters en lodingen. 

 

Een deel van deze monitoring  is onderdeel van het  trilaterale Monitoring en Assessment Program 

(TMAP).  Het  doel  van  dit  programma,  dat wordt  gecoördineerd  door  het  Common Wadden  Sea 

Secretariat  (CWSS),  is  om  de  toestand  van  het  Waddenzee  ecosysteem  te  bepalen  en  om  de 
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implementatie van de trilaterale doelen zoals geformuleerd  in het Wadden Sea Plan te beoordelen. 

De  instituten die binnen TMAP  samenwerken  zijn gevestigd  in Denemarken, Duitsland  (deelstaten 

Hamburg,  Sleeswijk‐Holstein  en  Nedersaksen),  en  Nederland.  De  activiteiten  die  binnen  TMAP 

worden  uitgevoerd  bestaan  uit  monitoring,  begeleidend  onderzoek,  bewerking  van  data  en 

rapporteren (inclusief het doen van voorstellen over monitoring en management aan de Trilaterale 

Ministers Conferentie). Tot de huidige parameters in TMAP (revisie 2008) behoren chemische stoffen 

(waaronder nutriënten, metalen en verontreinigingen  in sediment, mossels, vissen en vogeleieren), 

habitats  (waaronder  mosselbanken,  kwelders,  stranden  en  duinen),  biologische  parameters 

(waaronder phytoplankton, macroalgen, zeegras, macrozoobenthos, vissen, broedvogels, trekvogels, 

dood aangespoelde vogels, gewone zeehonden, grijze zeehonden en bruinvissen), menselijk gebruik 

(waaronder  visserij  op mossels,  kokkels  en  garnalen,  recreatie,  landbouw  en  kustverdediging)  en 

meer algemene parameters zoals geomorfologie, hydrologie,  landgebruik en weer. De data worden 

decentraal opgeslagen. De kwaliteit wordt bewaakt door CWSS en de originele data zijn beschikbaar 

via internet. 

 

Een  deel  van  de  gaten  in  de  huidige monitoring worden  opgevuld  door  het  recente  door  NWO 

gestarte  programma  voor  Zee‐  en  Kust  Onderzoek  (ZKO)  dat  loopt  t/m  2013.  Tot  de  nieuwe 

monitoringsprogramma’s  behoren  studies  van  de  primaire  productie  (NIOZ,  NIOO  &  VU), 

bodemdieren  en  vogels  (IMARES, NIOZ,  SOVON,  TNO,  IBED & NIOO)  en  vissen  (NIOZ &  IMARES). 

Bestaande data worden geanalyseerd (Deltares, UvA, NIOO, IMARES, RWS & NIOZ) en gemodelleerd 

(IMARES, NIOZ, NIOO & SOVON). 

 

Reguliere  monitoring  van  de  socio‐economische  situatie  in  Nederland  vindt  plaats  op  nationaal 

niveau  door  het  Centraal  Planbureau  (CBP)  en  het  Sociaal  en  Cultureel  Planbureau  (SCP).  Op 

regionaal niveau brengen de provincies Noord‐Holland, Friesland en Groningen overzichten uit. Voor 

veel variabelen  is  informatie slechts beschikbaar op het niveau van provincies  (NUTS‐2) of COROP‐

regio’s (NUTS‐3). Aanvullende metingen, specifieke berekeningen en aannamen zullen nodig zijn om 

op gemeentelijk niveau (NUTS‐5), of nog lager ruimtelijk schaalniveau (‘wijken en buurten’), inzicht te 

verkrijgen, zie Tabel 1.2. Dit  laatste geeft  inzicht  in ontwikkelingen binnen de gemeenten. Voor het 

Waddengebied als geheel – dat als zodanig niet apart wordt onderscheiden in statistieken – volstaat 

het aggregeren van gemeentecijfers  (zie Kaart 1 – Waddengebied, Derde Nota Waddenzee, deel 4, 

2007). 

 

Uitgaande van korte en langere termijn vooruitzichten voor het oplossen van een gebrek aan kennis 

met betrekking tot een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied, zijn lange tijdreeks data een 

belangrijk  aspect  om  (lange  termijn)  trends  in  sociaal‐economische  variabelen  te  kunnen 

onderscheiden.  Dit  lange  termijn  karakter  impliceert  dat  vooral  gegevens  op  een  relatief  hoog 

ruimtelijk schaalniveau beschikbaar zijn (NUTS‐2 of 3), vanaf de jaren ‘70. Op gemeenteniveau is de 

lengte  beperkt  tot  de  afgelopen  vijftien  jaar.  Sommige  gegevens  ontbreken  op  gemeenteniveau 

helemaal,  zoals  productie  of  productiviteit  van  het  bedrijfsleven.  Dergelijke  gegevens  moeten 

worden geschat. Zowel de lange termijn variabelen op het hoge ruimtelijke schaalniveau als de korte 

termijn variabelen die op een  lager niveau aanwezig zijn dragen bij aan de kennis over menselijke 

interactie in het Wadden ecosysteem.  
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Tabel  1.1.  Overzicht  van  huidige  monitoring  activiteiten  van  het  ecologisch  systeem  van  de 

Waddenzee, uitgedrukt als aantal monitoring stations per kombergingsgebied 

 

 
Voetnoten: 
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Tabel 1.2: Beschikbaarheid van socio‐economische indicatoren in het waddengebied.  

  

Subject Indicators and characteristics Time 
period 

Spatial 
level 

Source Readily 
available 

Needs 
calculation 

Population Inhabitants by characteristic      
 - gender 1960-2009 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - gender, age, marital status 1988-2009 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - idem 1995-2008 W/B Stat.Neth. √  
 - following  education by type 2000-2008 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - idem 2003-2008 W/B Stat.Neth. √  
 Mobility      
 - age, motive, distance 1994-2003 NUTS-2 Stat.Neth. √  
 Migration      
 - gender 1960-2009 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - gender, age 1988-2008 NUTS-5 Stat.Neth. √  
       

Households Households by characteristic      
 - age, composition, type 2000-2009 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - idem 2003-2008 W/B Stat.Neth. √  
       

Income Income by characteristic      
 - personal/household income 2001-2006 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - gender, age 2001-2006 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - type of income (wage, pension) 2001-2006 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - personal by type 2003-2007 W/B Stat.Neth. √  
       

Employment Inhabitants with job      
 - gender, age, education, occupation 1996-2008 NUTS-5 Stat.Neth.  √ 
 - total by type by industry 2003-2006 W/B Stat.Neth.  √ 
 - commuters 1995-2007 NUTS-5 Stat.Neth.  √ 
 - commuters to other municipality 2003-2006 W/B Stat.Neth.  √ 
 Jobs (work sites)      
 - employees by industry 1994-2006 NUTS-5 Stat.Neth.  √ 
 - fte employees by industry 1973-2007 NUTS-3 Stat.Neth.  √ 
 - by gender, industry, duration 1996-2008 NUTS-5 LISA* √  
 Annual hours worked      
 - total 1995-2006 NUTS-5 Own calc.  √ 
       

Output Value added      
 -  by industry 1973-2007 NUTS-3 Stat.Neth.  √ 
 - total 1995-2006 NUTS-5 Own calc.  √ 
       

Firms Establishments      
 - total ? NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - by industry 1996-2008 NUTS-5 LISA √  
 - by industry 2003-2008 W/B Stat.Neth.  √ 
       

Housing Residential dwellings      
 - total stock by ownership 1995-2008 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - changes to stock by cause 1995-2008 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - value res. dwellings 1995-2008 NUTS-5 Stat.Neth. √  
  2003-2006 W/B Stat.Neth.  √ 
       

Unemployment Non-employed job searchers      
 - gender, age, education, … ?-2009 NUTS-5 UWV  √ 
 Unemployed labour force      
 - gender 1996-2008 NUTS-5 Stat.Neth.  √ 
       

Social security Unemployment insurance      
 - gender, age, duration 1998-2008 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - total 2003-2006 W/B Stat.Neth. √  
 Social assistance      
 - gender, age, type, mar. status,… 1998-2008 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - total 2003-2006 W/B Stat.Neth. √  
 Disability      
 - gender, age, type 1998-2008 NUTS-5 Stat.Neth. √  
 - total 2003-2006 W/B Stat.Neth. √  
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Bijlage 2 Bijdrage aan overige beleidsdoelstellingen 
 

Naar een Rijke Waddenzee 
Het  meerjarig  programma  'Naar  een  rijke  Waddenzee'  streeft  er  naar  om  de  Waddenzee  als 

natuurgebied weer sterker en veerkrachtiger te maken. Door de natuur te herstellen, maar ook door 

nieuwe  kansen  te  creëren  voor  een  duurzaam  gebruik  van  het  gebied  waaronder  duurzame 

alternatieven voor de bodemberoerende mosselzaadvisserij. Directe aanleiding voor het programma 

was het convenant  'Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee' dat in het najaar van 2008 

door  de  overheid,  de  mosselsector  en  verschillende  natuurorganisaties  werd  ondertekend.  Het 

streven voor 2030 is dat, dankzij goede samenwerking tussen wetenschap en praktijk, de hiaten in de 

wetenschappelijke kennis zijn opgevuld en het Waddengebied één van de beste begrepen mariene 

systemen in de wereld is. 

 

WaLTER draagt bij aan dit programma door via het dataportaal  informatie  te verschaffen over de 

eventuele  veranderingen  in  de  generieke  toestand  van  de Waddenzee. Dergelijke  informatie  kan 

door de  ‘Regiekamer Rijke Zee’ gebruikt worden als  referentiewaarde voor  lokale gevolgen van de 

herstelmaatregelen  binnen  de  diverse  clusters  (voedselweb, water & morfologie,  randen  van  het 

wad, en  internationaal) en de daaronder  liggende ontwikkelingstrajecten. Dit helpt het programma 

bij haar  streven om  goed  te  kijken  (monitoren) wat de  effecten  van herstelmaatregelen  zijn  voor 

ecologie en economie en op basis van de waargenomen ontwikkelingen nieuwe stappen te zetten en 

zo  nodig  ook  nieuwe  doelen  te  stellen. Ook  kan  door  de  Regiekamer  overwogen worden  om  de 

informatie verkregen uit eigen monitoring van maatregelen voor de duur van het herstelprogramma 

(minimaal 20 jaar) ter beschikking te stellen aan een breder publiek via het web portaal van WaLTER.  

 

Natura2000 
De  Natura2000  gebieden  van  Nederland  maken  deel  uit  van  een  samenhangend  netwerk  van 

natuurgebieden  in  de  Europese  Unie  met  als  doel  het  keren  van  de  achteruitgang  van  de 

biodiversiteit. Natura2000  is  vooral  gericht op het behoud en herstel  van  soorten en habitats, en 

kent geen concrete  termijn waarop de doelen bereikt moeten  zijn.  In 2009  zijn de Waddenzee en 

grote delen van de Waddeneiland (Duinen en Lage land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, 

Duinen  Ameland,  Duinen  Schiermonnikoog)  aangewezen  als  Natura2000  gebied.  Met  deze 

aanwijzing  is  de  natuur  in  die  gebieden  beschermd  op  basis  van  de  Europese  Vogel‐  en 

Habitatrichtlijn. Voor deze  gebieden moeten beheerplan  gemaakt worden  die duidelijkheid  geven 

over hoe specifieke flora en fauna beschermd wordt en voor welke activiteiten een vergunning nodig 

is.  

 

Elk beheerplan moet een monitoringsparagraaf bevatten dat gebaseerd  is op een programma van 

eisen zoals hiervoor ontwikkeld door het Ministerie van LNV. Dit programma  stelt dat Natura2000 

soorten  moeten  worden  gevolgd  aan  de  hand  van  de  populatie  (omvang)  en  haar  leefgebied 

(omvang, kwaliteit en draagkracht). De monitoring van habitattypen dient zich te richten zich op de 

omvang  (oppervlakte)  en  kwaliteit  (aan  de  hand  van  de  kenmerken  van  een  goede  structuur  en 

functie  zoals  vegetatietypen,  abiotische  randvoorwaarden  en  typische  soorten).  Een  uitgangspunt 
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van  de  gebiedsgerichte  monitoring  is  dat  er maximaal  dient  te  worden  aangesloten  bij  huidige 

meetprogramma’s (Remmelts 2009). 

 

WaLTER kan aan het beheer van Natura2000 gebieden bijdragen door via de dataportaal  inzicht te 

geven  in de  lopende meetprogramma’s. Ook kunnen de dataportaal data beschikbare data gebruikt 

worden  om  de  ontwikkelingen  te  volgen  in  de  staat  van  instandhouding  van  de  soorten  en  de 

habitattypen waarvoor een gebied als Natura 2000‐gebied is aangewezen en in de effectiviteit van de 

Natura 2000‐maatregelen die in het kader van een beheerplan zijn gerealiseerd. 

 

Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt in 2015 een goede waterkwaliteit te bereiken in alle Europese 

wateren.  Het  Waddenzeegebied  behoort  in  de  Kaderrichtlijn  Water  tot  twee  internationale 

stroomgebieden:  de  Rijn  en  de  Eems. Daarbinnen worden  de  deelstroomgebieden  Rijn‐Noord  en 

Eems‐Dollard  onderscheiden.  In  2004/2005  zijn  de  ontwerp‐beheerplannen  voor  deze 

deelstroomgebieden uitgebracht, waarin de verschillende maatregelen beschreven  staan die nodig 

zijn om in 2015 de doelen te realiseren voor de gewenste ecologische en chemische toestand van dat 

gebied en haar onderdelen zoals Waddenzee. 

 

In  de  KRW  worden  vier  soorten  monitoring  onderscheiden,  namelijk  (1)  toestand‐  en 

trendmonitoring (fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vis, minimaal eens  in de zes  jaar 

te  meten),  (2)  operationele  monitoring  (gericht  op  specifieke  en  meest  relevante 

kwaliteitselementen),  (3) monitoring voor onderzoek  (naar eigen  inzicht van de beheerder), en  (4) 

monitoring  van  beschermde  gebieden  (gericht  op  relaties  tussen  waterkwaliteit  en  eventuele 

beschermingsregimes van planten‐ en diersoorten of habitats).  

 

WaLTER draagt bij aan dit programma door (indien gewenst) de monitoring data van de ecologische 

en chemische toestand van de Waddenzee voor de KRW via het dataportaal aan een breder publiek 

beschikbaar  te  stellen.  Ook  kan  de  Gebiedsgroep  voor  de  Waddenzee  en  de  EemsDollard 

(gefaciliteerd  door  Rijkswaterstaat  Noord‐Nederland  i.s.m.  het  Regionaal  College Waddengebied) 

deze meetgegevens  te vergelijken met andere metingen welke beschikbaar worden gesteld via de 

web  portaal.  Hierdoor  is  het  ook mogelijk  om  samen met WaLTER  de monitoring  resultaten  en 

monitoring  strategie  (zoals  informatieopbrengst  t.o.v.  de  inzet)  van  de  KRW  te  evalueren.  De 

resultaten van deze evaluatie kan dan worden meegenomen  in het ontwerp van het geïntegreerde 

WaLTER monitoringplan dat gebaseerd zal zijn op de kennisbehoeften vanaf 2015.  

 

Planologische Kern Beslissing Waddenzee 
De  planologische  kernbeslissing  (pkb)  Derde  Nota  Waddenzee  bevat  de  hoofdlijnen  van  het 

rijksbeleid voor de Waddenzee. De pkb is gebiedsgericht van karakter en integreert het ruimtelijk en 

ruimtelijk relevante rijksbeleid voor de Waddenzee. Het rijk baseert zich op deze pkb bij initiatieven 

tot internationale samenwerking op het terrein van de ruimtelijke ordening, bij besluitvorming over 

ruimtelijke projecten en bij de voorbereiding van structuurschema’s en sectornota’s die relevant zijn 

voor de Waddenzee. Daarnaast is de pkb richtinggevend voor het ruimtelijk beleid van provincies en 

gemeenten. 
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Voor wat betreft monitoring wordt in de pkb onderscheid gemaakt tussen ‘algemene monitoring’ van 

de toestand van de Waddenzee en ‘specifieke monitoring’ gericht op het detecteren van effecten van 

activiteiten. Met betrekking tot de algemene monitoring is in de pkb opgenomen dat de organisatie 

hiervan geen wijziging behoeft, maar dat verbeteringen nodig zijn op het gebied van (internationale) 

samenhang tussen de monitoringprogramma’s voor de verschillende gebruiksdoelen. Dit  is één van 

de doelstellingen van WaLTER. Met betrekking tot specifieke monitoring is in de pkb opgenomen dat 

bij  omvangrijke  en  maatschappelijk  gevoelige  activiteiten,  zoals  gaswinning,  een  aparte  en 

onafhankelijke monitoringcommissie wenselijk  is,  zolang  er  geen  systeem  van  vooraf  vastgestelde 

natuur‐ en  landschapsgrenzen voor handen  is. Wij stellen voor dat deelnemers aan WaLTER zitting 

kunnen  nem  en  in  een  dergelijke  commissie,  gezien  hun  expertise  en  gezien  de  onafhankelijke 

wetenschappelijke bijdrage van WaLTER. 

 

Vermeldenswaardig is dat wordt geconstateerd dat op het gebied van rust en duisternis een systeem 

ontbreekt voor de monitoring van geluid en  licht. Bij de verdere  invulling van de monitoring van de 

Waddenzee  zullen  deze  aspecten  dan  ook  betrokken moeten worden,  stelt  de  pkb. WaLTER  zal 

bijdragen aan het identificeren en opvullen van lacunes in monitoringprogramma’s. 

 

Zoals in de pkb opgenomen is monitoring volgens vooraf vastgestelde en controleerbare procedures 

noodzakelijk.  Bovendien  moeten  de  meetgegevens  helder  en  eenduidig  zijn  en  moeten  de 

meetgegevens goed ontsloten worden. WaLTER wil ook deze doelstellingen invullen. 

 

ZKO Draagkracht programma Waddenzee 
NWO heeft in 2006 het nationaal programma Zee‐ en Kustonderzoek (ZKO) geïntroduceerd, dat zich 

richt  op  een  versterking  van  inzicht  en  kennis  van  de  kustontwikkeling,  de  rol  van  kringlopen  en 

stofstromen  in  relatie  tot  waterkwaliteit,  draagkracht  voor  een  duurzame  opbrengst  van  het 

ecosysteem, verandering  in de biodiversiteit, de rol van zee en oceaan  in klimaatverandering en de 

effecten daarvan op het mariene systeem.  

 

In  2008/2009  zijn  binnen  dit  programma  een  negen  projecten  gestart  die  zich  richten  op 

beleidsgericht  onderzoek  aan  de  veranderende  draagkracht  in  de  Waddenzee  door  middel  van 

monitoring, experimenteel werk en modellering van voedingsstoffen, kwelders, algen, bodemdieren, 

vissen en vogels. Bij de honorering is de verplichting gesteld om de data verkregen uit deze projecten 

op  termijn  beschikbaar  te  maken  voor  een  breder  publiek.  Hiertoe  heeft  NWO  een  ZKO  data 

coördinator aangesteld, die is gestationeerd bij de Data Management Groep van het Koninklijk NIOZ 

(Texel).  

 

In 2009 zijn onderzoekers uitgenodigd om in ZKO kader voorstellen in te dienen, die gericht zijn op de 

beantwoording van twee beleidsvragen, namelijk de wijze waarop wetenschappelijke kennis van de 

Waddenzee  bij  aan  politieke  en  beleidsmatige  besluitvorming  bijdraagt,  en  wat  de  effecten, 

consequenties  en  implicaties  voor  de  Waddenregio  van  het  aanwijzen  van  zeven  gebieden  als 

Natura2000  gebied  zijn.  Op  dit  moment  is  nog  niet  bekend  gemaakt  welke  van  de  ingediende 

voorstellen gehonoreerd zullen worden. 

 



 
 
 
 
 

WaLTER – Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research   Pagina 68 van 82 
April 2010 

 

WaLTER kan aan het ZKO programma Veranderende Draagkracht bijdragen door (indien gewenst) de 

binnen  dit  programma  verkregen  monitoring  data  van  de  Waddenzee  vanuit  de  Programma 

Database ook via het WaLTER dataportaal aan een breder publiek beschikbaar te stellen. In interactie 

met ALW (penvoerder van het ZKO programma) kunnen de uit het programma voortvloeiende data, 

inzichten met betrekking  tot het  functioneren  van het Wadden  ecosysteem  en wetenschappelijke 

kennisbehoefte uit de  reeds gehonoreerde en de  te honoreren projecten worden meegenomen  in 

het ontwerp van het geïntegreerde WaLTER monitoringplan. Hiermee kan WaLTER bijdragen aan het 

streven van ZKO om de nieuwe inzichten te gebruiken als basis voor eventuele voorspellingen, en om 

de samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstellingen op dit gebied te bevorderen. 

 

Deltaprogramma 
Het  Deltaprogramma  is  een  uitvloeisel  van  het  Nationaal  Waterplan.  Onderdeel  van  het 

Deltaprogramma is een deelprogramma Waddengebied. Binnen het deelprogramma Waddengebied 

speelt vooral het waterveiligheidsvraagstuk en de mogelijkheden om de doelen vanuit Natura2000 te 

realiseren. Daarnaast – en dat geldt alleen voor het deelprogramma Waddengebied  ‐ gaat het om 

lange  termijn monitoring  van de effecten van klimaatverandering op de natuurlijke kwaliteiten en 

doelen binnen de Waddenzee. 

 

Het Plan van Aanpak Waddengebied richt zich op voorstellen voor verkenningen voor de toekomst. 

Daarbij  gaat  het  niet  alleen  om  een  meer  integrale  benadering  van  veiligheid  en  natuur,  met 

medeneming van andere functies, maar  is ook extra aandacht voor het voortbestaan van de natuur 

onder invloed van klimaatverandering en hoe dit te monitoren. Aangezien de veiligheid, bedrijvigheid 

en  natuurwaarden  van  het  gebied  samen  in  belangrijke mate  de  (economische)  vitaliteit  van  het 

gebied bepalen,  is dit programma van direct belang voor de Waddenregio. Deze samenhang tussen 

ecologie en economie is ook in het WaLTER voorstel opgenomen. 

 

De  verkenningen  die  zijn  voorgesteld  in  het  Plan  van  Aanpak Waddengebied  richten  zich  onder 

andere  op  monitoring.  Deze  verkenningen  richten  zich  op  drie  hoofdonderwerpen  die  nauw 

aansluiten op de doelstellingen van WaLTER,  te weten 1. Nagaan op welke onderdelen de huidige 

monitoring moet worden aangevuld, 2. Nagaan wat verbeterd kan worden aan opslag, verwerking en 

beschikbaarheid  van  gegevens  en  3. Nagaan  op welke wijze  een  efficiëntere  uitvoeringswijze  van 

monitoring mogelijk is. 

 

Klimaat voor Ruimte & Kennis voor Klimaat 
De  onderzoeksprogramma’s  Klimaat  voor  Ruimte  en  Kennis  voor  Klimaat  zijn  twee  nauw 

gerelateerde programma’s op het gebied van klimaatonderzoek. Het onderzoekprogramma Klimaat 

voor Ruimte bestudeert de gevolgen van klimaatverandering en manieren om daarmee om te gaan, 

toegesneden op het  ruimtegebruik,  ter ondersteuning van de besluitvorming over de  toekomstige 

inrichting  van  ons  land.  De  onderzoeksresultaten  worden  aangeboden  aan  overheden, 

maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen.  

 
Het  onderzoekprogramma  Kennis  voor  Klimaat  richt  zich  vooral  op  kennis  en  de  organisatie  van 

kennis  om Nederland  'climate  proof'  te maken.  Daarbij  heeft  het  programma  de  ambitie  om  de 
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Nederlandse kwetsbaarheid om te zetten in een kans. Een kans om Nederland klimaatbestendiger te 

maken  en  dit  met  de  bijbehorende  kennis  en  ervaring  te  etaleren  ter  versterking  van  het 

vestigingsklimaat en de exportpositie op het gebied van klimaat‐ en deltatechnologie. 

 

Binnen het Kennis voor Klimaat programma is de Waddenzee geselecteerd als één van de hotspots. 

In deze hotspot wordt onder andere gekeken naar de Waddenzee als klimaat‐ en veiligheidsbuffer. 

Onderzoek  richt  zich op vergroting van het vermogen van het Waddensysteem om via natuurlijke 

dynamiek  een  zo  doelmatig  mogelijke,  regionale  uitwisseling  van  sedimentstromen  te 

bewerkstelligen en het meegroeien met de zeespiegelstijging, waarbij het zorgen voor verticale en 

horizontale  groei  in  sedimentvolumes  centraal  staat.  Voor  genoemd  onderzoek  is  aansluiting  op 

bestaande monitoringsprogramma’s essentieel. Ook het onderzoek binnen het Klimaat voor Ruimte 

programma  steunt  op  beschikbaarheid  van  (met  name  socio‐economische)  data.  WaLTER  zal, 

vanwege de datatoegankelijkheid, hiervoor een wezenlijke rol kunnen vervullen. 

 

The Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) 
Het trilaterale monitoring programma van de Waddenzee (TMAP) is bekrachtigd tijdens de trilaterale 

ministersconferentie  van  1997  en  heeft  als  doel  om  de  toestand  en  de  ontwikkelingen  van  het 

Waddenecosysteem te meten en te beschrijven,  inclusief de effectiviteit van de maatregelen die  in 

het  trilaterale  kader  van  het Waddenzeeplan  zijn  gerealiseerd.  In  het  kader  van  TMAP  worden 

parameters gemeten op het gebied van chemie  (o.a. nutriënten en  toxische stoffen), biologie  (o.a. 

fytoplankton, zeegrassen, bodemdieren, vissen, vogels en zoogdieren), habitats (o.a. mosselbanken, 

kwelders,  en  duinen),  omgevingskarakteristieken  (o.a.  weersomstandigheden,  geomorfologie, 

landgebruik)  en  socio‐economie  (o.a.  visserij,  landbouw  en  recreatie).  De  metingen  voor  TMAP 

worden  uitgevoerd  door  regionale  en  nationale  autoriteiten,  waarbij  de  Nederland  wordt 

vertegenwoordigd  door  het ministerie  van  LNV  en  het ministerie  van  V&W. Het  secretariaat  van 

TMAP, verantwoordelijk voor de dagelijkse  leiding,  is ondergebracht bij het Common Wadden Sea 

Secretariat (CWSS) in Wilhelmshaven.  

 

WaLTER  kan  aan  TMAP  bijdragen  door  (indien  gewenst)  de  binnen  dit  programma  verkregen 

monitoring  data  van  de  Waddenzee  ook  via  het  WaLTER  dataportaal  aan  een  breder  publiek 

beschikbaar  te  stellen.  In  interactie  met  TMAG  (Trilaterale  Monitoring  and  Assessment  Group, 

verantwoordelijk  voor  de  uitvoering  en  coördinatie  van  TMAP)  kunnen  de  uit  het  programma 

voortvloeiende data, inzichten met betrekking tot het functioneren van het Wadden ecosysteem en 

wetenschappelijke kennisbehoefte vanuit een trilateraal kader worden meegenomen in het ontwerp 

van het geïntegreerde WaLTER monitoringplan. Hiermee kan WaLTER bijdragen aan het meten een 

beschrijven  van  de  (veranderingen  in  de)  toestand  van  het  nationale  en  het  internationale 

Waddengebied.  

 

Trilaterale Ministers Conferentie 
In de recente “2010 Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea” hebben de regeringen 

van Denemarken, Duitsland en Nederland hun Joint Declaration uit 1982 om samen te werken bij de 

bescherming van de Waddenzee opnieuw bevestigd. Het doel van die samenwerking wordt als volgt 

omschreven: 
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1) “The participating Governments aim to achieve 

a) A natural ecosystem, its functions and characteristic biodiversity 

b) Adaptability to climate change and other impacts 

c) Maintenance of the landscape and cultural heritage 

d) Sustainable use as defined by the Convention on Biological Diversity and as referred to in the 

Habitats Directive 

e) Public support for the protection of the Wadden Sea 

2) The participating Governments share the view that unreasonable  impairment of the  interests of 

the local population and its traditional uses in the Wadden Sea Area have to be avoided and that 

any user interests have to be weighed on a fair and equitable basis in the light of the purpose of 

protection in general, and the particular case concerned.” 

 

In  de  bijbehorende  “Ministerial  Council  Declaration” wordt  duidelijk  dat  de ministers  zich  vooral 

zorgen maken  over  de  negatieve  invloeden  van menselijk  gebruik,  invasieve  exoten  en  bovenal 

klimaatverandering.  WaLTER  is  een  onmisbaar  instrument  om  die  negatieve  invloeden  tijdig  te 

registreren.  Het  kan  ook  een  belangrijke  voorbeeldfunctie  hebben  in  de  door  de  ministers 

voorgestelde  “joint  interdisciplinary  research  aganda  for  the  protection  of  natural  values  and  the 

development of sustainable use perspectives in a changing World”. 

 

De ministers hechten veel waarde aan het “Wadden Sea Plan 2010”. Het plan  levert het raamwerk 

om  de  eerder  gestelde  doelen  te  bereiken:  “The  Wadden  Sea  Plan  (WSP‐2010)  provides,  in 

accordance with  the  Joint Declaration on  the Protection of  the Wadden Sea, a  framework  for  the 

integrated management of the Wadden Sea Area as an ecological entity, as well as its landscape and 

cultural  heritage, within  the  cultural  entities.  It  sets  out  a  series  of  Targets,  as well  as  policies, 

measures, projects  and  actions  to  achieve  these  Targets,  to be  implemented by  the Wadden  Sea 

countries Netherlands, Germany and Denmark”. 

 

In het plan  is veel aandacht voor  “Integrated Ecosystem Management”. Dat heeft alleen kans van 

slagen als er  sprake  is  van een goed  geïntegreerde monitoring  van abiotische, biotische en  socio‐

economische processen. Dat betekent dat WaLTER gezien kan worden als een belangrijk hulpmiddel 

om “Integrated Ecosystem Management” tot stand te brengen. WaLTER kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het realiseren van de doelen van het “Wadden Sea Plan 2010”. 

 

Europese Mariene Strategie 
In 2007 heeft het Europees Parlement ingestemd met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De richtlijn 

verplicht landen om maatregelen te nemen die een achteruitgang van het mariene milieu tegengaan. 

De richtlijn moet zorg gaan dragen voor een juiste balans tussen een gezond mariene milieu en een 

duurzaam  gebruik  van  de  zee.  Lidstaten  hebben  tot  2015  de  tijd  om  samen met  buurlanden  en 

gebruikers (visserij, scheepvaart, zandwinning, windturbineparken, olie‐en gasindustrie en recreatie) 

een strategie op te stellen en maatregelen te ontwikkelen om het mariene milieu op peil te houden 

of  te  verbeteren. De maatregelen  treden  vervolgens  in 2015  in werking, en het doel  (een gezond 

milieu) moet in 2021 in alle Europese mariene wateren zijn bereikt. 
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Per  mariene  regio  dient  een  set  criteria  te  worden  opgesteld  die  de  goede  milieutoestand 

beschrijven.  Op  basis  van  de  evaluatie  van  de  wateren  stellen  de  lidstaten  doelstellingen  en 

indicatoren  vast  om  deze  goede  milieutoestand  te  bereiken.  Met  behulp  van 

monitoringsprogramma's  wordt  het  behalen  van  de  doelstellingen  en  de  goede  milieutoestand 

continu geëvalueerd. Daarna moeten er operationele maatregelenprogramma's worden ontwikkeld 

en geïmplementeerd om de doelstelling van een goede milieutoestand te kunnen bereiken. De EMS 

heeft een directe relatie met de waterkwaliteit van de Waddenzee als onderdeel van het Europese 

mariene  systeem.  In de  toestandsbeschrijving van het Europese mariene milieu, die deel uitmaakt 

van het EMS‐proces, wordt de eutrofiëring van de Waddenzee specifiek genoemd. 

 

In  interactie met het  Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee  (IDON), het coördinerend 

orgaan voor Noordzee‐zaken waaronder de EMS Noordzee, kan WaLTER aan deze strategie bijdragen 

door de kennisbehoefte m.b.t. de toestand van de Waddenzee vanuit de EMS verplichtingen mee te 

nemen  in  het  ontwerp  van  het  geïntegreerde  WaLTER  monitoringplan.  Vanaf  2015  zouden  de 

monitoring data van de toestand van de Waddenzee als onderdeel van de EMS via het dataportaal 

aan een breder publiek inclusief de Europese Gemeenschap beschikbaar gesteld kunnen worden. 
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Bijlage 3 Long‐Term Ecological Research 
 

Het idee voor het inrichten van gebieden voor Long Term Ecological Research (LTER) is ontstaan in de 

USA. Door de National Science Foundation werden aan einde van de jaren zeventig in de vorige eeuw 

een aantal workshops georganiseerd, met als resultaat een oproep om pilot projecten te starten voor 

Long Term Ecological Research met twee doelen: 

1. Beginnen  met  het  op  een  vergelijbare  wijze  verzamelen  van  data  in  een  netwerk  van 

gebieden van verschillende biotische regio’s in Noord Amerika. 

2. Evaluatie  van  de  wetenschappelijke,  technische  en management  problemen  die  gepaard 

gaan met dergelijk lange‐termijn onderzoek. 

In  1980 werden  6  gebieden  geselecteerd  en  gefinancierd  door  de NSF  en  steeds meer  gebieden 

werden  toegevoegd  in  de  jaren daarna. Op  dit moment bestaat het  netwerk uit  26  verschillende 

gebieden  volgens  de  website  van  het  US  Long  Term  Ecological  Research  Netwerk 

(http://www.lternet.edu/).  

 

Op de website worden de volgende doelen geformuleerd: 

Understanding: To understand a diverse array of ecosystems at multiple spatial and temporal scales. 

Synthesis:  To  create  general  knowledge  through  long‐term,  interdisciplinary  research,  synthesis  of 

information, and development of theory. 

Information:  To  inform  the  LTER  and  broader  scientific  community  by  creating well‐designed  and 

well‐documented databases.  

Legacies: To create a legacy of well‐designed and documented long‐term observations, experiments, 

and archives of samples and specimens for future generations.  

Education:  To  promote  training,  teaching,  and  learning  about  long‐term  interdisciplinary  research 

and the Earth’s ecosystems, and to educate a new generation of scientists.  

Outreach:  To  reach  out  to  the  broader  scientific  community,  natural  resource  managers, 

policymakers,  and  the  general  public  by  providing  decision  support,  information, 

recommendations  and  the  knowledge  and  capability  to  address  complex  environmental 

challenges. 

In  1993 werd  het  internationale  netwerk  voor  Long  Term  Ecological  Research  opgericht  (ILTER). 

Informatie  over  dit  internationale  netwerk  kan  op  de  website  gevonden  worden 

http://www.ilternet.edu/.  Op  deze  website  is  ook  een  online  database  met  informatie  per 

aangesloten  land over de  LTER  gebieden. Dit maakt het mogelijk de  gebieden  te  classificeren per 

bioom  (Tabel  3.1).  Bossen  zijn  het  beste  vertegenwoordigd  (99  gebieden  in  veel  verschillende 

landen).  Het  lijkt  erop  dat  zoetwatersystemen  ook  goed  vertegenwoordigd  zijn, maar  van  de  62 

gebieden liggen er maar liefst 45 in het Verenigd Koninkrijk en de overige 17 gebieden zijn verspreid 

over een klein aantal landen. Er zijn 22 kustgebieden, 17 mariene gebieden en 1 rif. Het totaal van 39 

gebieden  in het  zoute water  steekt  schril of  tegen de 224  terrestrische  gebieden. Deze bias  voor 
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terrestrische ecosystemen  is ook duidelijk  in een recent en  invloedrijk overzicht van de kennis over 

het effect van biodiversiteit op het functioneren van ecosystemen (Hooper et al. 2005). De auteurs 

stellen dat hun overzicht “focuses primarily on terrestrial systems, with some coverage of freshwater 

systems, because that is where most empirical and theoretical study has focused”. Ze verwachten dat 

hun conclusies ook opgaan voor mariene systemen, maar hebben daar natuurlijk geen bewijzen voor. 

 

Tabel  3.1 Overzicht  van  de  LTER  gebieden  in de  verschillende  landen  die  aangesloten  zijn bij het 

internationale  LTER  netwerk,  uitgesplitst  naar  bioom.  De  tabel  is  gebaseerd  op  informatie  in  de 

online doorzoekbare database op http://www.ilternet.edu/. 

 
Deelname aan het  ILTER netwerk brengt verplichtingen met zich mee. De petitie om een nationaal 

netwerk aan te  laten sluiten bij het  internationale netwerk moet worden opgesteld door een groep 

wetenschappers met steun van een overheidsinstantie, of van een private organisatie die nationaal 

actief is en verantwoordelijk voor het LTER netwerk binnen het betreffende land. De missie van het 

lokale LTER programma moet overeenstemmen met de missie van het ILTER netwerk. De missie van 

LTER‐Europe  is “to track and understand the effects of global, regional and  local changes on socio‐

ecological systems and their feedbacks to environment and society, and to provide recommendations 

and support  for solving current and  future environmental problems”. Andere criteria voor  toelating 

zijn: (1) een nationaal comité of een duidelijke management structuur, (2) een duidelijke verklaring 

over  het  gezamenlijke  doel  dat  kan  bestaan  uit  duidelijk  omschreven  onderzoek  of  thema’s  voor 

monitoring, (3) een data management beleid dat zich richt op vergelijkbaarheid en toegankelijkheid, 

(4) uitzicht op  een programma dat  stabiel  is  en  gericht op  de  lange  termijn  (LTER‐Europe,  2008). 

Voorwaarden voor lidmaatschap van het ILTER netwerk is het bestaan van een nationaal netwerk dat 

ondersteund  wordt  door  kapitaalkrachtige  financieringsorganisaties  en  dat  er  een  lange  termijn 

wordt aangegaan om de LTER gebieden in stand te houden (www.ilternet.edu).  
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Bijlage 4 Afkortingen en acroniemen 
 

CBP  Centraal Planbureau http://www.cpb.nl/nl/ 

CDI  Common Data Index 

COROP‐regio  regio  binnen  Nederland  vastgesteld  door  Coördinatie  Commissie  Regionaal 

Onderzoeks Programma 

CWSS  Common Wadden Sea Secretariat http://www.waddensea‐secretariat.org/ 

Deltares  http://www.deltares.nl/en/ 

DRZ  Direct Regionale Zaken van het ministerie van LNV 

EcoGrid  http://staff.science.uva.nl/~vanloon/ecogrid/ 

EMODNET  European Marine Observation and Data Network 

 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/emodnet_en.html#1 

EOC  Education, Outreach & Communication 

EHS  Ecologische Hoofdstructuur 

EIS‐NL  Stichting European Invertebrate Survey Nederland   

EMAS  EU Eco‐Management and Audit Scheme  

EZ  Ministerie van Economische Zaken http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez 

Floron  http://www.floron.nl/ 

GaN  Gegevensautoriteit Natuur http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/ 

GBIF  Global Biodiversity Information Facility http://www.gbif.org/ 

IBED  Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics 

 http://www.science.uva.nl/ibed/home.cfm 

ILTER  International Long Term Ecological Research http://www.ilternet.edu/ 

IMARES  Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies http://www.imares.wur.nl/NL/ 

INSPIRE  Infrastructure for Spatial Information in the European Community 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 

KNAW  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen http://www.knaw.nl/ 

KNMI  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut http://www.knmi.nl/ 

KRW  Kader Richtlijn Water 

LNV  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit http://www.minlnv.nl/ 

LTER  Long Term Ecological Research 

MWTL  Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands 

MZI  Mossel Zaadvang Installatie 

NAM  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV http://www.nam.nl/ 

NDFF  Nationale Databank Flora en Fauna 

NEM  Netwerk Ecologische Monitoring http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/ 

NIOO‐KNAW  Nederlands Instituut voor Ecologie http://www.nioo.knaw.nl/ 

NIOZ  Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek http://www.nioz.nl/ 

NLBIF  Nederlands knooppunt van GBIF http://www.nlbif.nl/index.php 

NM  Natuurmonumenten http://www.natuurmonumenten.nl/ 

NODC  Nationale Oceanographische Data Commissie http://www.nodc.nl/ 

NSF  National Science Foundation http://www.nsf.gov/ 
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NUTS‐2  Nomenclature of Territorial Units for Statistics categorie 2 – regio’s binnen EU 

NUTS‐3  Nomenclature of Territorial Units for Statistics categorie 3 – regio’s binnen EU 

NWO  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek http://www.nwo.nl/ 

OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw 

PBL  Planbureau voor de Leefomgeving http://www.pbl.nl/nl/index.html 

PGO  Project gestuurde organisatie 

PKB  Planologische Kernbeslissing 

PRODUS  Project duurzame schelpdiercultuur 

 http://www.imares.wur.nl/NL/onderzoek/aquacultuur/Produs/ 

RAVON  Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland http://www.ravon.nl/ 

RCW  Regionaal College Waddengebied 

RU  Radboud Universiteit Nijmegen 

RUG  Rijksuniversiteit Groningen http://www.rug.nl/corporate/index 

RWS  Rijkswaterstaat http://www.rijkswaterstaat.nl/ 

SBB  Staatsbosbeheer http://www.staatsbosbeheer.nl/ 

SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau http://www.scp.nl/ 

SeaDataNet  http://www.seadatanet.org/ 

SOVON  SOVON Vogelonderzoek Nederland http://www.sovon.nl/ 

TMAG  Trilateral Monitoring and Assessment Group 

TMAP  Trilateral Monitoring and Assessment Program 

TNO  http://www.tno.nl/index.cfm 

TNO DINO  DINOloket van TNO http://www.dinoloket.nl/ 

UvA  Universiteit van Amsterdam http://www.uva.nl/ 

VROM  Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene 

VOFF  Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna http://www.voff.nl/ 

VU  Vrije Universiteit Amsterdam http://www.vu.nl/ 

V&W  Ministerie van Verkeer en Waterstaat http://www.verkeerenwaterstaat.nl/ 

WaLTER  Waddenzee Long Term Ecosystem Research 

WOT  Wettelijke Ondersteunende Taken 

ZKO  Nationaal Programma voor Zee‐ en Kustonderzoek  

 

   



 
 
 
 
 

WaLTER – Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research   Pagina 77 van 82 
April 2010 

 

Bijlage 5 Referenties 
 

Ascough, J. C. II, H. R. Maier, J. K. Ravalico, and M. W. Strudley. 2008. Future research challenges for 

incorporation  of  uncertainty  in  environmental  and  ecological  decision‐making.  Ecological 

Modelling 219:383–399. 

Bakker J., G. Lüerßen, H. Marencic, K. Jung, 2009. Hazardous Substances. Thematic Report No. 5.1. In: 

Marencic, H. & Vlas,  J. de  (Eds.), 2009. Quality Status Report 2009. WaddenSea Ecosystem No. 

25.  Common  Wadden  Sea  Secretariat,  Trilateral  Monitoring  and  Assessment  Group, 

Wilhelmshaven,Germany. 

Bange, H.W., 2006. Nitrous oxide and methane  in European coastal waters. Estuarine, Coastal and 

Shelf Science 70, 361‐374. 

Baptist MJ, B.J. Ens & C.J.M. Philippart (with contributions by H. van Aken, B. Baerends, J. Bakker, R. 

Bekker,  J. van Beusekom, S. Braaksma,  J. van den Broek, L. Broersma, T. de Bruin, F. Colijn, K. 

Deen, K. Deneudt, J. van Dijk, L. van Duren, M. Engelmoer, H. Folmer, C. Heip, P.M.J. Herman, R. 

Hutjes, M. de Jong, R. Kats, C. Kersbergen, J. Kloosterman, J. Krol, J. Kromkamp, M. van Leeuwe, 

H. Lindeboom, R. Louws, Gerold Lüerßen, H. Marencic, W. Remmelts, H. Ridderinkhof, J. Rijpma, 

H. Speelman, H. van der Veer, G. Vossebelt, D. van der Wal & Z.B. Wang (2010)WaLTER ‐ Wadden 

Sea Long‐term Ecosystem Research. Texel. 

Becker, PH, Muñoz Cifuentes, J, Behrends, KR, Schmieder, KR. 2001. Contaminants in Bird Eggs in the 

Wadden Sea. Wadden Sea Ecosystem No. 11:1‐68. 

Bolle,  L.J.,  Rijnsdorp  A.D.  and  van  der  Veer, H.W.,  2001.  Recruitment  variability  in  dab  (Limanda 

limanda) in the southeastern North Sea. J. Sea Res. 45: 225‐270. 

Dankers, N, Cremer,  J, Dijkman, E, Brasseur, SMJM, Dijkema, K, Fey, F, de  Jong, M, Smit, C. 2006. 

Ecologische Atlas Waddenzee.  

Dekker, R, Waasdorp, D. 2008. Het macrozoobenthos op twaalf raaien in de Waddenzee en de Eems‐

Dollard in 2007. NIOZ‐rapport 2008‐5: 

Dijkema, KS, van Duin, WE, Dijkman, EM, van Leeuwen, P‐W. 2007. Monitoring van Kwelders  in de 

Waddenzee. Alterra‐rapport 1574:1‐63. 

Ens, BJ, Goedhart, PW, Koffijberg, K, Rappoldt, C. 2008. Monitoring van vogels in de Waddenzee met 

de hand aan de kraan. SOVON‐onderzoeksrapport 2008/19:1‐94. 

Ens B.J., A.C. Smaal & J. de Vlas 2004. The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch 

Wadden Sea and Oosterschelde. Final report on the second phase of the scientific evaluation of 

the  Dutch  shellfish  fishery  policy  (EVA  II).  Alterra‐rapport  1011;  RIVO‐rapport  C056/04;  RIKZ‐

rapport RKZ/2004.031. Alterra, Wageningen.  

Franco,  L. &  G. Montibeller  (2009).  Facilitated modelling  in  operational  research. Working  Paper 

LSEOR 09–115 ISSN 2041‐4668 (Online). London School of Economics and Political Science. 

Hanssen  L.,  Rouwette  E,  van  Katwijk MM  (2009)  The  role  of  ecological  science  in  environmental 

policy making: from a pacification toward a facilitation strategy. Ecology and Society 14 (1): 43. 

[online open access] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss1/art43/ 

Herman PMJ, De Jonge VN, Dankers N, Ens BJ, Wolff WJ, Brinkman B, Baptist MJ, Van Leeuwe MA, 

Bakker JP, Philippart CJM, Kromkamp J, Van Beusekom J, Van Katwijk M, Piersma T, Van der Veer 

HW, Lammerts EJ, Oost AP, Van der Meer J, Lindeboom HJ, Olff, Jansen G (2009). Position paper 

ecologie. Leeuwarden, Waddenacademie (in Dutch). 



 
 
 
 
 

WaLTER – Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research   Pagina 78 van 82 
April 2010 

 

Hooper DU, Chapin FS, Ewel  JJ, Hector A,  Inchausti P, Lavorel S, Lawton  JH, Lodge DM, Loreau M, 

Naeem S, Schmid B, Setala H, Symstad AJ, vanderMeer J, Wardle DA. 2005. Effects of biodiversity 

on ecosystem functioning: A consensus of current knowledge. Ecol Monogr. 75:3‐35. 

Hustings,  F, Koffijberg, K,  van Winden, E,  van Roomen, M,  SOVON Ganzen‐ en  zwanenwerkgroep, 

Soldaat, L. 2008. Watervogels  in Nederland  in 2006/2007. SOVON‐monitoringrapport 2008/04; 

Waterdienst‐rapport 2008.061:1‐182. 

Kabat, P., Bazelmans, J., van Dijk, Jouke, Herman, P.M.J., Speelman, H., Deen, N.R.J. en R.W.A. Hutjes, 

(editors), 2009. Kennis  voor een duurzame  toekomst  van de Wadden:  Integrale Kennisagenda 

van de Waddenacademie.Waddenacademie KNAW, 2009. 

Kranenbarg, J. and Jager, Z. (2008). Maatlat vissen in estuaria, KRW watertype O2. Juni 2008, RAVON 

Projectnummer P2008‐86. 

Lindenmayer DB, Likens GE. 2009. Adaptive monitoring: a new paradigm for long‐term research and 

monitoring. Trends in Ecology & Evolution. 24:482‐486. 

Nicholson,  M.D.  &  S.  Jennings  (2004).  Testing  candidate  indicators  to  support  ecosystem‐based 

management:  the  power  of monitoring  surveys  to  detect  temporal  trends  in  fish  community 

metrics.  ICES  Journal  of  Marine  Science:  Journal  du  Conseil  2004  61(1):35‐42; 

doi:10.1016/j.icesjms.2003.09.004. 

Philippart, C.J.M., J.J. Beukema, G.C. Cadée, R. Dekker, P.W. Goedhart, J.M. van Iperen, M.F. Leopold 

& P.M.J. Herman  (2007)  Impact of nutrient  reduction on  coastal  communities. Ecosystems 10, 

96‐119. 

Piersma T., A. Koolhaas, A. Dekinga,  J.J. Beukema, R. Dekker & K. Essink 2001.  Long‐term  indirect 

effects of mechanical cockle‐dredging on intertidal bivalve stocks in the Wadden Sea. Journal of 

Applied Ecology 38: 976‐990. 

Ragas, A., M.A.J. Huijbregts, I. Henning‐de Jong & R. Leuven (2009). Uncertainty in environmental risk 

assessment:  implications  for  risk‐based management of  river basins.  Integrated Environmental 

Assessment and Management 5 (1), pp. 27–37. 

Van den Akker M.C., K. Nackenhorst, H.  Sas &  T. Oegema 2004. Verslag  Fryske Akademy Beraad. 

Rangordebepaling  van  de  ecosysteemeffecten  van menselijke  ingrepen  in  de Waddenzee.  15 

januari 2004, Leeuwarden. Rapport NAW657. IMSA, Amsterdam.  

Van Dijk, AJ, Boele, A, Hustings, F, Koffijberg, K, Plate, CL. 2009a. Broedvogels in Nederland in 2007. 

SOVON‐monitoringrapport 2009/01:1‐164. 

Van Dijk, J, Folmer, H, Broersma, L, van der Heide, M, Heijman, W, Horlings, I, Ivanona, O, Jonkhoff, 

W, Koops, O, Sijtsma, F, van der Veen, A. 2009b. Analyse van sociaaleconomische problemen  in 

het waddengebied. Position paper sociale en ruimtelijke economie:1‐44Van Hoey, G., J. Drent, T. 

Ysebaert,  and  P.  M.  J.  Herman.  2007.  The  Benthic  Ecosystem  Quality  index  (BEQI), 

intercalibration  and  assessment  of  Dutch  Coastal  and  Transitional  Waters  for  the  Water 

Framework Directive. NIOO rapport 2007‐02. 

Van Eerbeek, J. (2009). Een inventarisatie van organisaties, locaties, methoden en frequenties van de 

huidige  monitoring,  binnen  de  Nederlandse  Waddenzee.  Staatsbosbeheer  Regio  Noord, 

Hogeschool Van Hall Larenstein, afstudeerverslag. 

Van Soest  J.P., H.J. Lindeboom, T. Oegema, H. Sas & T. Thijssens 2004. Ruimte voor de Wadden  in 

vraag  en  antwoord. Vragen over het waddenzeebeleid  zoals  voorgesteld door de  'Commissie‐

Meijer'. Rapport projectteam Adviesgroep Waddenzeebeleid. 



 
 
 
 
 

WaLTER – Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research   Pagina 79 van 82 
April 2010 

 

Wolff, W.J., 2005. Non‐indigenous marine and estuarine species in The Netherlands. Zool. Mededel. 

79‐1: 1‐116. 

Smit, Cor J.  ,Oscar G. Bos & Erik H.W.G. Meesters (2010). Monitoring van biologische en abiotische 

parameters in zoute wateren in Nederland. 

Stand van zaken, de verplichtingen voortvloeiend uit Europese regelgeving en aanbevelingen voor de 

toekomst. IMARES‐Rapport C012/10, 2010. 

Winter, H.V., W. Dekker &  J.J.  de  Leeuw  (2006). Optimalisatie MWTL  vismonitoring. Wageningen 

IMARES Rapport C052/06, 31 pp. 

   



 
 
 
 
 

WaLTER – Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research   Pagina 80 van 82 
April 2010 

 

 

   



 
 
 
 
 

WaLTER – Wadden Sea Long‐Term Ecosystem Research   Pagina 81 van 82 
April 2010 

 

Bijlage 6 Begroting 
 

PER JAAR 

PROJECTKOSTEN  2011  2012  2013  2014  SOM 

WP1  340,743  252,151  0  0  592,894 

WP2  180,289  187,986  0  0  368,275 

WP3  178,154  186,147  0  0  364,301 

WP4  0  765,431  774,838  0  1,540,269 

WP5  0  262,915  272,214  0  535,129 

WP6  0  0  267,220  280,139  547,359 

WP7  220,144  226,257  232,588  264,560  943,549 

projectkosten  919,330  1,880,886  1,546,860  544,699  4,891,775 

subsidiabel  827,397  1,692,798  1,392,174  490,229  4,402,598 

eigen bijdragen  91,933  188,089  154,686  54,470  489,178 

PER PARTNER 

TOTAAL  CWSS  IMARES  NIOZ  RU  RUG  SOVON  SOM 

WP1  12,119  0  0  580,775  0  0  592,894 

WP2  12,119  0  356,156  0  0  0  368,275 

WP3  12,119  0  0  0  352,182  0  364,301 

WP4  0  0  1,540,269  0  0  0  1,540,269 

WP5  0  315,156  219,972  0  0  0  535,129 

WP6  38,571  0  0  0  0  508,787  547,359 

WP7  29,971  29,831  743,347  86,841  25,115  28,444  943,549 

projectkosten  104,900  344,987  2,859,744  667,616  377,297  537,232  4,891,775 

subsidiabel  94,410  310,488  2,573,770  600,854  339,567  483,509  4,402,598 

eigen bijdragen  10,490  34,499  285,974  66,762  37,730  53,723  489,178 

eigen bijdragen%  0.21  0.71  5.85  1.36  0.77  1.10  10.00 

ONVOORZIEN & BTW (PER WERKPAKKET) 

ONVOORZIEN     BTW    

WP1  34,626  WP1  63,603 

WP2  22,473  WP2  24,762 

WP3  22,213  WP3  24,762 

WP4  35,008  WP4  14,414 

WP5  35,008  WP5  0 

WP6  33,179  WP6  40,192 

WP7  56,493  WP7  80,020 

TOTAAL  239,001  TOTAAL  247,754 
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