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Menselijke activiteiten 
toegestaan, mits geen 
significante negatieve 
effecten op natuurwaarden

In 2009 NL deel erkend als 
werelderfgoed vanwege 
unieke natuurlijke 
eigenschappen

Waddenzee



Beheer
“Sturing van menselijk handelen”
Adi Kellerman
International Council for the Exploration of the Sea



Duurzaam
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling 
die aansluit op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van de toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen”
www.platformduurzaamheid.net



Waar staan we nu?

Natuurwaarden als 

thermometer van

de staat van het wad

12.8

0.014

< 5

64 673

26 435



de staat van het wad (in 2014)

Jaargemiddelde zeewatertemperatuur (rode punten) en het 10-jaar lopende gemiddelde (zwarte lijn) in het 
Marsdiep voor de periode van 1860-2014 (data NIOZ)

 Hoogste watertemperatuur ooit gemeten

Waddenzee behoort tot snelst opwarmende zeeën van de wereld 

12.8°C



de staat van het wad (in 2014)

Jaargemiddelde fosfaatconcentraties (rode punten) en het 10-jaar lopende gemiddelde (zwarte lijn) in het 
Marsdiep voor de periode van 1974-2014 (data RWS)

 Lage waarden t.o.v. mid-tachtiger jaren

 Overheidsbeleid m.b.t. reductie voedingsstoffen is succesvol geweest

0.014 mg/l



de staat van het wad (in 2011)

Daggemiddelde van vangst van vis (82 soorten) gedurende het voorjaar op basis van metingen aan alle vissen 
(groene punten) en aan een deel van de vissen (zwarte punten) in het Marsdiep voor de periode van 1960-2011 
(data NIOZ; www.waddenzeevismonitor.nl)

Meer dan 90% afname vangsten fuik sinds eind zeventiger jaren

 Afname vis in Waddenzee: locale e/o grootschalige oorzaken? 

< 5 kg



de staat van het waddengebied 

(in 2012/2013)

Gemiddelde jaarlijkse aantalsverandering (%) van 72 soorten watervogels, 
berekend over de laatste 10 seizoenen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
soorten die significant toe- dan wel afgenomen zijn (donkerblauw), stabiel bleven 
(lichtblauw), of waarvan de trend onzeker is (oranje) (Data: Sovon). 

 Sommige soorten nemen toe, anderen af

 Steeds meer noordelijke watervogelsoorten 
lijken dichter bij de broedgebieden te gaan 
overwinteren
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de staat van het wad (in 2015)

26 435

Aantal getelde gewone zeehonden voor de periode van 1977-2015 in de hele Waddenzee (oranje) en in de deelgebieden Nederland 
(geel),  Denemarken (donkergroen), Niedersachsen en Hamburg (lichtgroen) en Schleswig-Holstein (blauw) (bron: TMAP)

 Groei na stopzetting jacht & vervuiling (PCBs)

 Versnelde groei na harde klappen door virus in 1988 en 2003

 Afvlakking groei in laatste 3-4 jaar, draagkracht bereikt?



Unieke natuurwaarden Waddenzee

1. Oppervlak

2. Kwaliteit

3. Verbindingen



1

oppervlakte

belangrijke

(leef-)gebieden



“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.



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, 

Eijerlandse 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



2

kwaliteit 

wadden

ecosystemen



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



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: 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!



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



“Mudways” 
verbindingen door sediment



Duurzaam beheer Waddenzee
door een ecologische bril

Bescherming & versterking 
unieke natuurwaarden Waddenzee

1. Oppervlak

2. Kwaliteit

3. Verbindingen



Duurzaam beheer van de Waddenzee

Bescherming & versterking
unieke natuurwaarden Waddenzee

Bescherming & versterking 
unieke kansen voor menselijke 
activiteiten in het waddengebied

“Sociaal-economische kansen in het Werelderfgoed Waddenzee”
Lezing door Greetje van den Bergh (5 november 2015)
Voormalig voorzitter Nationale UNESCO Commissie

Beide te lezen op www.waddenacademie.nl

“Naar een Rijke Waddenkust”
Advies Waddenacademie aan het Waddenfonds (november 2014)



Duurzaam beheer van de Waddenzee

“Sociaal-economische kansen in het Werelderfgoed Waddenzee”
Greetje van den Bergh (2015)
“UNESCO geeft aan dat er een balans moet worden gevonden tussen de 
bijzondere waarden van de Waddenzee en activiteiten als  visserij, 
scheepvaart, havens, toerisme, industrie, gas- en oliewinning. Zonder 
die bescherming winnen korte termijn- en financiële  belangen het  al 
snel van van ecologisch evenwicht en landschappelijke schoonheid.”

Voor meer informatie, zie www.waddenacademie.nl

“Naar een Rijke Waddenkust”
Waddenacademie (2014)
Investeren in projecten op het terrein van 
(1) voedselvoorziening, 
(2) toerisme en 
(3) zakelijke en persoonlijke diensten.



Dank u wel voor uw aandacht!


