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Een blik over de dijk… 

• Wat zijn grote trends in ecologie IJsselmeergebied? 

• Wat drijft deze trends? 

• Hoe verhouden trends en veranderingen zich tot 

veranderingen in de Waddenzee? 

• Wat zijn voorgestelde oplossingsrichtingen? 

• Wat leert dit voor de Waddenzee? 

• Kan gecoördineerd worden in natuurherstel aan 

weerszijden van de dijk? 



Grondige studie, geweldig 

eufemisme 

R. Noordhuis (red.) 2010 - RWS 



Meerdere schalen in 1 gebied 



‘Regime shifts’ door: 

• Verandering waterkwaliteit: Nutriënten (P, N), Slib 

• Klimaat: toename temperatuur 

• Visserij:  

– Beschermingsmaatregelen 

– Verandering markten 

– Verschuiving doelsoorten  

• Inrichting:   

– Doorspoeling, dammen, verblijftijden 

– Randzones, natuurontwikkeling 

– Vistrekinstallaties 



Zeer sterke fluctuaties in de tijd 

Jaren verschillen sterk: tot factor 20! 

Locaties verschillen: intern verbruik 



Meerdere stabiele toestanden 
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Voorbeeld: fosfaat en vegetatie VM 

 



Niet-lineaire reacties 



Veerkracht afhankelijk van 

diversiteit / structuur 



Causale mechanismen 

• Uniformiteit in de ruimte -> collaps door hele systeem 

• Ontkoppelde morfodynamiek en hydrodynamiek 

• Geen buffering door uitwisseling met naburige systemen 

• Trage accumulatiemechanismen -> problemen op 

langere termijn (vb. slib, organisch materiaal) 

• Isolatie van populaties 

• Weinig interne substitutie of controle in voedselwebben 



Chl-a in water, jaargemiddeld 



Herfst ammonium in water 



Fosfaat in water, jaargemiddeld 



• Index: herfst NH4
+ / winter NO3

- 

• Omgekeerd evenredig met diepte 

• Model: alle sedimenten gelijke activiteit 

Accumulatie organisch materiaal 

afhankelijk morfologie 

 



Ruimtelijk variabele stoichiometrie 
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Veranderingen in Waddenzee 

• Gelijkaardig: 

– Fluctuaties in fosfor (maar veel minder uitgesproken) 

– overexploitatie in visserij: 1990 schelpdieren, NZ vissen (?) 

– Verdwijnen vegetatie (zeegras) hoewel oorzaak onduidelijk 

– Afname belang hogere trofische niveau’s 

• Verschillend: 

– Systeem veel beter gebufferd door uitwisselingen NZ 

– Systeem veel sterker ruimtelijk gestructureerd 

– Geen uniforme trends tenzij rechtstreeks door mens 

– Geen duidelijke evidentie van ‘omklappen’ 
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Grevelingen: accumulatie, 

soortsverlies, zuurstofprobleem 



Problemen in Zeeland 

• Connectiviteit is grootste probleem: 

– Te weinig of te veel nutriënten 

– Geen regulatie van ophoping organisch materiaal 

– Migratieroutes geblokkeerd 

– Zandtransport geblokkeerd 

– Biodiversiteitsverlies in geïsoleerde systemen 

• Ecologische integriteit op lange termijn bedreigd door 

accumulatie van kleine jaarlijkse termen: 

– cm-schaal jaarlijkse erosie van getijdenplaten 

– Accumulatie van organisch materiaal in sedimenten 

– Verlies van soorten 

 



In termen van ecosysteemdiensten… 

Fisher & Turner 2008, Biol. Cons 141: 1167-1169 

- Long-ranging feedbacks 

- Accumulation mechanisms 

(Abiotic) 

Global 

change 



Wat met beheer? 

• IJsselmeergebied. Aandacht voor: 

– Hydrodynamiek / morfodynamiek relatie: kan 

morfologische zelforganisatie worden hersteld? 

– Differentiatie in het landschap, ook op de grote 

oppervlakten 

– Verbindingen: doorstroming, uitwisseling, open 

migratieroutes 

– Lange-termijn accumulatie of verlies 

– Technisch beheer om de inherente dynamiek van het 

landschap / ecosysteem te herstellen 

– Relatie bewoning/gebruik/landschap 



Wat met beheer? 

• Waddenzee 

– Morfologische zelforganisatie is een van de meest 

waardevolle eigenschappen van de Waddenzee: afblijven!! 

– Ruimtelijke structurerende ecologische processen van 

groot belang (biobouwers) 

– Connectiviteit is een essentiële eigenschap, moet beter 

begrepen en gewaardeerd worden 

– Technische ingrepen, indien onvermijdelijk, alleen aan de 

‘supply side’ (bv. zandsuppletie) 



Conclusies 

• IJsselmeergebied is staalkaart van ecologische 

processen en veranderingen 

• Vergelijkende studie binnen het gebied, en vergelijking 

met Zeeland en Waddenzee leert veel over sturende 

ecologische processen 

• Sterke link tussen morfologische zelforganisatie en 

ecologisch functioneren 

• Lange-termijn trage accumulatieprocessen zijn 

belangrijkst voor ecologisch functioneren op lange 

termijn 


