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Definition of monitoring 

Repeated field-based empirical measurements are collected 

continuously and then analyzed for at least 10 years.

Lindenmayer and Likens (2010)

Ecological monitoring in the Ems-Dollard

Wad, wat is dat?



Wad, wat is dat?

• Intergetijde gebieden

• Droogvallende wadplaten

• Hoge productiviteit

• Broed-, nest-, overwinterings- & opvetgebieden voor vogels

• Kinderkamers voor vissen

Bron: Common Wadden Sea Secretariat (1999) Intertidal mudflats worldwide. Intern rapport, 100 pp



Slechtvalk grijpt tureluur 

in Balgzandpolder 

© Frans Bruinsma



Wad, waar is dat?



Kanoeten eten eieren van degenkrabben in Delaware Bay (USA)

© Gregory Breese
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Bronnen: Common Wadden Sea Secretariat (1999) Intertidal mudflats worldwide, 100 pp & Theunis Piersma (pers. comm.)



Werelderfgoed Waddenzee
Duitsland + Nederland op 26/6/2009, Denemarken op 23/6/2014

© Martin Junius

© Silvan Rehfeld

Modder, modder en nog eens modder …



Unieke waarden Waddenzee

1. Oppervlak

2. Kwaliteit

3. Verbindingen
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oppervlakte

belangrijke

(leef-)gebieden



Waddengebieden wereldwijd
-50% oppervlakte (landbouw, bebouwing en infrastructuur)

http://www.morgansaletta.com/aquaculture.html

Bron: European Environment Agency (2010) The European environment: state and outlook 2010: synthesis. EEA, Copenhagen.



Het nieuwe polderen

© Planet Texel

Scenario 
“Nieuweschild”
(Texel)

Project “Polder Breebaart”
(Provincie Groningen)

Zeewaartse uitbreiding 
eilandactiviteiten

Van zoete polder naar zout 
natuurgebied (uitpolderen)



“There is more to mud than meets the eye”   

http://www.waddenzeeschool.nl

Belangrijke leefgebieden – wat zijn dat?



Belangrijke leefgebieden – wat zijn dat?

Ruimtelijke patronen in soortensamenstelling van bodemdieren 

op wadplaten in relatie tot droogvalduur (et), maximale 

stroomsnelheid (maxcurr), korrelgrootte sediment (mgs), 

bodemalgen (ndvi) en zoutgehalte (salwet) in 2010

Bron: Compton TJ et al. (2013) Distinctly variable mudscapes: Distribution gradients of intertidal 
macrofauna across the Dutch Wadden Sea. Journal of Sea Research 82: 103-116.



Belangrijke leefgebieden – wat zijn dat?

Bron: Fortin et al. (2005) Wolves influence elk movements: behavior shapes a 
trophic cascade in Yellowstone National Park. Ecology 86, 1320-1330

Gebruik (deel-)gebieden door bodemdieren, vogels, vissen, 

zeehonden, ...: waar, wanneer, waarom



Geen leefgebieden – wel belangrijk!

Sedimentdelend systeem

Bron: Elias EPL et al. (2012) Morphodynamic development and sediment budget of the Dutch 
Wadden Sea over the last century. Netherlands Journal of Geosciences 91, 293-310



Geen leefgebieden – wel belangrijk!

Sedimentdelend systeem: structurele achteruitgang van een 

aantal (golfdempende!) buitendelta’s van de Nederlandse 

Waddenzee, met name de buitendelta’s van het Marsdiep, 

Eierlandse Gat, het Vlie en van het Friesche Zeegat

Bron: Elias EPL et al. (2012) Morphodynamic development and sediment budget of the Dutch 
Wadden Sea over the last century. Netherlands Journal of Geosciences 91, 293-310



Toestand

Drempelwaarde

Tijd

Restoratie ≠ snel & 100% herstel 

Bronnen:  
Philippart CJM, Epping EHG (2010) The Wadden Sea, a coastal system under continuous change. 
CRC Press: 399-431. 
Moreno-Mateos D et al. (2012) Structural and Functional Loss in Restored Wetland Ecosystems. 
PLoS Biol 10: e1001247

Toestand

Drempelwaarde

Langzame 
respons

Verstoord
ecosysteem
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kwaliteit 

wadden

ecosystemen



“Most widespread of coastal insults”
evidente gevolgen aanvoer extra voedingsstoffen

Bron: Levin LA et al. (2015) Comparative biogeochemistry–ecosystem–human interactions 
on dynamic continental margins. Journal of Marine Systems 141, 3-17



Bron: Levin LA et al. (2015) Comparative biogeochemistry–ecosystem–human interactions 
on dynamic continental margins. Journal of Marine Systems 141, 3-17

Kustgebieden wereldwijd
Correlatie tussen stikstofbelasting en aanlandingen
(visserij) van vissen en mobiele bodemdieren 



Bron: Philippart CJM et al. (2007) Impacts of nutrient reduction on coastal communities. Ecosystems 10: 96-119

Westelijke Waddenzee 
Eutrofiering gevolgd door reductie voedingsstoffen vanuit rivieren

Voedingsstoffen
Stikstof & fosfaat

Soortensamenstelling & productie
pelagische microalgen

(“kleine vs grote algen”) 

Soortensamenstelling wadvogels
(“schelpdier vs wormen eters”)

Soortensamenstelling & graascapaciteit
bodemdieren

(“water vs bodem grazers”)
NB:Voorkomen van 

gelijktijdige veranderingen 

kan maar hoeft niet op een 

oorzakelijk verband te 

duiden!



Bron: Philippart et al. (2015) Slow response of phytoplankton biomass to nutrient reduction measures (in prep.)
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Westelijke Waddenzee 
overheidsmaatregelen reductie aanvoer stikstof en fosfaat 

vanuit rivieren lijken (uiteindelijk) effect te hebben



Meegroeivermogen

Waddenzee

continue aanvoer van sediment uit

de Noordzee stilt de ‘zandhonger’* 

van de Waddenzee

* veroorzaakt door

Achtergrond zss: 1,8 mm/jaar

Bodemdaling:      0,2 mm/jaar



KASBOEKJE

Zeespiegelstijging Waddenzee

DEBET

Zeespiegelstijging

achtergrond 1,8 mm/jaar

bodemdaling 0,2 mm/jaar

klimaat verandering 2,5 tot 5,8 mm/jaar

TOTAAL 4,5 tot 7,8 mm/jaar

CREDIT

Meegroeivermogen kombergingsgebied

Zoutkamperlaag* 5 mm/jaar

Pinkegat* 6 mm/jaar

Oostelijke WZ** 10 mm/jaar

TOTAAL 5 tot 10 mm/jaar

Bron: MER “Bodemdaling door Gaswinning” 

*  Universiteit Utrecht & RIKZ

** Waterloopkundig Laboratorium



Marsdiep
&

Vlie

water Noordzee

uitwisseling door getij

water Waddenzee
(+Noordzee)

IJsselmeer

atmosfeer

KASBOEKJE

voedingsstoffen Waddenzee

Bron: Philippart, CJM et al. (2000) Long‐term phytoplankton‐nutrient interactions in a 
shallow coastal sea: Algal community structure, nutrient budgets, and denitrification

potential. Limnology and Oceanography 45: 131-144

sediment Noordzee



Marsdiep
&

Vlie

0 mmol m-2 d-1

KASBOEKJE

fosfaat Waddenzee 1978-1987

Bron: Philippart, CJM et al. (2000) Long‐term phytoplankton‐nutrient interactions in a 
shallow coastal sea: Algal community structure, nutrient budgets, and denitrification

potential. Limnology and Oceanography 45: 131-144

0,16 mmol m-2 d-1

0,26 mmol m-2 d-1

0,18 mmol m-2 d-1

0,37 mmol m-2 d-1

0,13 mmol m-2 d-1



Waddenzee is 
meestal vrij troebel

• Seizoensdynamiek

• Meer en minder troebele jaren

• Geen langjarige veranderingen 

(tussen 1974 en 2013)

• Gecorreleerd met zwevende stof, 

algen, zoutgehalte en temperatuur

Bron: Philippart CJM et al. (2013) Four decades of variability in turbidity in the western Wadden
Sea as derived from corrected Secchi disk readings. Journal of Sea Research 82 : 67-79.



Bron: Pauly D et al. (1998) Fishing down marine food webs. Science 279: 860-863

“Fishing down the food chain”
verschuiving binnen visbestanden van grote predators

naar kleine planktoneters 



Bron: Van der Veer HW et al. (2015) Changes over 50 years in fish fauna of a temperate coastal sea: degradation 
of trophic structure and nursery function. Estuarine, Coastal and Shelf Science (in press)

Westelijke Waddenzee 
Dagvangst (kg vis per 24 uur) in een komfuik in het voorjaar 

(blauw) en het najaar (rood)



TREND #1 (blauw): Afname in biomassa vanaf de zestiger jaren, 

gevolgd door een stabilisatie in de negentiger jaren

TREND #2 (rood): Toename in biomassa met een maximum in 1980

gevolgd door een geleidelijke afname tot 2010 (voorjaar) of

door een afname tot 2000 gevolgd door stabilisatie (najaar)

Bron: Van der Veer HW et al. (2015) Changes over 50 years in fish fauna of a temperate coastal sea: degradation 
of trophic structure and nursery function. Estuarine, Coastal and Shelf Science (in press)

Westelijke Waddenzee 
Eerste (blauw) en tweede (rood) meest dominante trends in 

dagvangsten van 34 soorten vis in voorjaar (links) en najaar (rechts)



Bron: Van der Veer HW et al. (2015) Changes over 50 years in fish fauna of a temperate coastal sea: degradation 
of trophic structure and nursery function. Estuarine, Coastal and Shelf Science (in press)

Westelijke Waddenzee 
Gelijktijdige veranderingen in omgeving



Westelijke Waddenzee
Lange-termijn veranderingen in vis (biomassa & soorten)

TREND #1

Afname in biomassa vanaf de zestiger jaren, gevolgd door een 

stabilisatie in de negentiger jaren:

Meest gecorreleerd met toenemende water temperatuur, 

habitat vernietiging in kustzone (winning en suppletie van 

zand, visserij) en predatie  

TREND #2

Toename in biomassa met een maximum in 1980 gevolgd door 

een geleidelijke afname tot 2010 (voorjaar) of door een 

afname tot 2000 gevolgd door stabilisatie (najaar):

Meest gecorreleerd met grootschalige stromingen in Noordzee 

onder invloed van atmosferische circulatie (NAO)

Bron: Van der Veer HW et al. (2015) Changes over 50 years in fish fauna of a temperate coastal sea: degradation 
of trophic structure and nursery function. Estuarine, Coastal and Shelf Science (in press)



Stijgende water 
temperaturen

Krimp Noordzee vissen 

tussen 1970 en 2008

• Schelvis  -29% 

• Wijting -29% 

• Haring -10% 

• Sprot -16%

• Tong -13%

• Schol -12% 

Bron: 
Baudron AR et al. (2014) Warming temperatures and smaller 
body sizes: synchronous changes in growth of North Sea fishes. 
Global Change Biology 20, 1023–1031

Grootste vangst van de dag Key West in 1958 © Monroe County Public Library



Cumulatieve effecten

Controle Visserij Klimaat Visserij + Klimaat

NC = 4 NV = 3 NK = 2 NC + NK = ?
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Comparitief

NV+K = min(NV,NK ) 

[= min(3, 2) = 2]

Multiplicatief

NV+K = (NV x NK ) / NC  

[= (3 x 2) / 4 = 1.5]

Additief

NV+K = NV + NK - NC  

[= 3 + 2 – 4 = 1]

Bron: Folt CL et al. (1999) Synergism and antagonism among multiple stressors. Limnol Oceanogr 44: 864–877



Western Sandpipers at Panama Bay © Karl Kaufmann (Audubon Panama)

3

verbindingen 

tussen 

ecosystemen



Bron: Boere, G.C. & Stroud, D.A. 2006. The flyway concept: what it is and what it isn’t. In: G.C. Boere, C.A. 
Galbraith & D.A. Stroud (eds) Waterbirds around the world. The Stationery Office, Edinburgh, UK. pp. 40-47.

“Flyways” 
verbindingen door trekvogels



http://www.deafsluitdijk.nl/projecten/vismigratierivier/

“Swimways” 
verbindingen door vissen



Begeleid door twee ijsbrekers, 

doorklieft een tanker met ruwe 

olie de Arctische Oceaan in 

augustus 2010  © KYODO

“Maritime
highways” 
verbindingen 
door schepen

Patronen in biodiversiteit 

reflecteren meer en meer 

menselijke i.p.v.

geografische processen 

(grootte en isolatie)

Bron:

Helmus MR et al. (2014) Island 

biogeography of the Anthropocene. 

Nature 513: 543-546



Bron: Elias EPL et al. (2012) Morphodynamic development and sediment budget of the Dutch 
Wadden Sea over the last century. Netherlands Journal of Geosciences 91, 293-310

“Mudways” 
verbindingen door sediment



“Mudways” kasboekje?

wind & water baggeren & vissen biobouwers & -brekers



Modder is de motor van het 
leven in de Waddenzee!

Wattolümpiade Brunsbüttel © Fabian Bimmer (Reuters)

Dank u wel voor uw aandacht


