METAWAD-1
1 Inleiding
1.1 Voorgeschiedenis en inbedding
Dat de Waddenzee een uiterst waardevol gebied is behoeft in het kader van een
Waddenfonds-aanvraag geen verder betoog. Wat wellicht wel duidelijker moet worden
gemaakt is dat de Waddenzee met handen en voeten is verbonden met andere plaatsen op
aarde. Wat we willen benadrukken is dat wat zich in de Waddenzee afspeelt niet op zichzelf
staat.
Zo wordt het Waddengebied door de trekvogels die er kortere of langere tijd gebruik van
maken, op allerlei manieren verbonden met de toendra’s rond de Poolzee (van Noordoost
Canada en Groenland tot noord Siberië) en de (sub)tropische waddengebieden en -gebiedjes
in Zuidwest Europa en West Afrika. Evengoed als trekkende wadvogels voor het
functioneren van het wadden-ecosysteem van belang zijn, is de Waddenzee van cruciaal
belang als overwinteringsgebied, doortrekgebied, ruigebied, en broedgebied voor deze
trekkende wadvogels.
Ieder jaar maken naar schatting 10-12 miljoen wadvogels, voor langere of kortere tijd,
gebruik van de Waddenzee. Veel van deze vogels zijn afhankelijk van de Waddenzee tijdens
de heen- en terugreis tussen de Arctische toendra en een zeer beperkt aantal zuidelijker
gelegen waddengebieden. Zonder het voedsel, de veiligheid en de rust die ze in de
Waddenzee kunnen vinden, redden deze populaties het niet. Er zijn domweg geen
alternatieve locaties waar ze kunnen herstellen van, en zich voor kunnen bereiden op, hun
trekvluchten van vele duizenden killometers. Door haar ecologische kwaliteiten en haar
strategische ligging langs de Oost-Atlantische trekroute is de Waddenzee dus een essentieel
‘verkeersknooppunt’ (Fig. 1). Met name door middel van deze trekvogels is de Waddenzee
onderdeel van een wereldwijd netwerk van ecosystemen, een meta-ecosysteem (Box 1).
Het is rondom erkend dat de Waddenzee wat betreft de staat van ecologische instandhouding
in de problemen zit. Het Programma ’Naar een Rijke Waddenzee’ moet er voor zorgen dat de
potentiële natuurwaarden hersteld gaan worden. Een effectief herstel van de ecologische
waarden zal resulteren in een toename van belangrijke voedselbronnen (o.a. de in en op de
wadbodem levende wormen en schelpdieren) door vogels, en uiteindelijk in een toename van
de aantallen trekkende wadvogels die zo afhankelijk zijn van wat het Waddengebied voor
hen te bieden heeft. Zo gezien zijn de aantallen wadvogels in vele opzichten maatgevend
voor het succes van het uitgevoerde beleid in het kader van het Programma Rijke Zee.
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Figuur 1. De Waddenzee vangt de trekvogels van een enorm broedareaal op en geeft, als het
ware, een deel weer door aan zuidelijker gelegen waddengebieden. De Waddenzee is niet alleen
een kruispunt van vogeltrekwegen, maar fungeert ook als een belangrijk concentratiepunt, als
een trechter.

Door de grote verbondenheid tussen de Waddenzee en de kustgebieden van West-Afrika, is
het geen toeval dat het vooral Nederlandse ecologen zijn die ecologisch onderzoek hebben
gedaan langs de trekroute, en dan met name op de Banc d’Arguin, een waddengebied in
Mauretanië waar onze Waddenzee zeer nauw mee is verbonden. Uit dit wetenschappelijke
werk dat al weer 30 jaar loopt, komen nu de eerste grote patronen te voorschijn. Een mooi
voorbeeld daarvan is het bewijs dat de populatie-afnamen van kanoeten, die aanwijsbaar
veroorzaakt zijn door menselijke aktiviteiten in de Waddenzee, nu meetbare consequenties
hebben op het functioneren van het voedselweb van wadplaten op de Banc d’Arguin. Het
besef groeit dat intensivering van de visserij voor de kust van Mauretanië het functioneren
van de Banc d’Arguin wel eens in gevaar zou kunnen brengen, uiteindelijk met effecten die
in de Nederlandse natuurgebieden merkbaar zullen zijn. Omgekeerd moet de huidige hoge
exploitatie van de Noordzee grote effecten hebben op de Banc d’Arguin, met de Waddenzee
als schakel. Tenslotte is te verwachten dat klimaatverandering in de toendra (met mogelijke
effecten op voedselbeschikbaarheid voor en ziekteverwekkers van trekvogels) tot in Afrika
consequenties zal hebben.
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Box 1. Meta-ecosysteem?
De Waddenzee is een kruispunt dat op talloze manieren verbonden is met andere mariene en
terrestrische ecosystemen. Via de instroom van organisch en anorganisch materiaal is ze verbonden
met de grote rivieren en het kustwater, via de trek van garnalen, vissen en zeezoogdieren met de
Noordzee, door middel van relatief warm zeewater (de Atlantische Golfstroom) met de Atlantische
Oceaan en door middel van trekvogels met toendra’s en andere gematigde en tropische kustzones.
Veel vogels die van de Waddenzee gebruik maken vinden er voedsel en soms zelfs nestgelegenheid
(bijv. weidevogels in Friesland en Noord-Groningen) op de kwelders en binnendijkse graslanden.

Figuur 2. Een kruispunt van twee zandlopers. De Waddenzee verbindt de ecosystemen van de open zee met de
ecosystemen van het vaste land, en evenzeer verbindt zij de hoognoordelijke ecosystemen met de tropische
kustsystemen.
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1.2 Juist trekvogels stellen hoge eisen
In eerste instantie lijkt het een soort tegenspraak. Van de in de Waddenzee verblijvende
trekvogels geven zij die er maar kort verblijven (tijdens de zuid- en noordwaartse trek) een
nauwkeuriger meting van de toestand van het wad dan de trekvogels die hier de hele winter
verblijven! Dat heeft er mee te maken dat de vogels op doortrek nóg hogere eisen aan het
ecosysteem stellen dan de hier jaarrond verblijvende vogels. In een periode van niet meer dan
een maand, en onder tijdsdruk om de bestemming te bereiken voor de concurrerende
soortgenoten, moeten ze in een hen minder goed bekende omgeving voldoende eten weten te
vinden om vetvoorraden aan te leggen die hen in staat stellen om in het voorjaar de Arctische
broedlocaties of in het najaar de tropische overwinteringsgebieden te bereiken.
Voldoende snel opvetten vereist dat er voldoende voedsel is. Afhankelijk van de vogelsoort
zijn dat kweldergras, garnalen, wormen en/of schelpdieren. Het vereist ook dat de vogels
weet hebben van de beste locaties binnen de Waddenzee waar dat voedsel voorkomt, waar ze
de kleinste risico’s lopen om door een roofvogel gegrepen te worden en waar de
dichstbijzijnde rustige plekken zijn om tijdens hoogwater te rusten. Juist door de hoge eisen
die de trekvogels aan het wadden-ecosysteem stellen kunnen ze goed dienen als indicatoren
voor natuurherstel. Juist zij kunnen ons veel vertellen over hoe succesvol het natuurherstel is
en ons tijdig en adequaat duidelijk maken hoe dit bijgestuurd zou kunnen worden.

1.3 Effect van habitatkwaliteit op overlevingskansen
Wij willen het terreingebruik en het wel en wee van verschillende wadvogelsoorten die
verschillende voedselbronnen gebruiken in samenhang blijven volgen. Aan de hand van onze
kennis over de relatieve overleving van vogels die in voor hen meetbaar goede en meetbaar
slechte plekken terecht komen (gerelateerd aan herstelpogingen vanuit het Programma ‘Naar
een Rijke Waddenzee’) willen we concrete aanbevelingen doen voor het beheer van de
Waddenzee. We richten ons daarbij in Metawad-1 uitsluitend op vogelsoorten die ook
bepaalde perioden van het jaar buiten de Waddenzee doorbrengen. Van een aantal door ons
uitgekozen soorten bestaan populaties die doortrekken naar West Afrika en populaties die
naast een broedseizoen in het Hoge Noorden jaarrond in de Waddenzee verblijven.
Vergelijkingen tussen zulke contrasterende populaties van eenzelfde soort zullen duidelijk
maken waarin de eisen die trekvogels en blijvers stellen aan het ecosysteem verschillen en
aldus het inzicht verschaffen dat nodig is voor een effectief beheer van de Waddenzee. Dit
werk zal mogelijk maken dat we de komende jaren niet alleen kunnen volgen hoe
trekvogelpopulaties veranderen, maar ook wáárom dat gebeurt. Deze waarom-vraag zal
vooral aan de orde zijn bij de evaluatie van het succes van grootschalige en dure ingrepen
met betrekking tot de doelsoorten van het natuurbeheer – soorten waarvoor een Natura 2000
herstelverplichting bestaat.
De belangrijkste methode voor het meten van de relaties tussen terreingebruik en het wel en
wee van trekkende wadvogels is het aanleggen van combinaties van gekleurde ringen om hun
poten. Zulke ringcombinaties maken wadvogels individueel herkenbaar zodat we kunnen
zien waar deze vogels voorkomen, en of ze in opeenvolgende jaren nog steeds in leven zijn.
In de afgelopen jaren zijn er al enkele duizenden vogels door ons op deze manier gemerkt.
Aan de hand van deze al gemerkte vogelpopulaties kunnen we met moderne software
nauwkeurig de overlevingskansen meten van populaties die verschilende habitats binnen de
Waddenzee gebruiken. Zodoende kunnen we de bijdrage aan de totale populatiegroei of –
krimp bepalen van vogels die verschillende locaties binnen de Waddenzee benutten. Het
gebruik van commercieel beschikbare hypermoderne microzender-apparatuur die we op
kleine aantallen vogels in strategisch gekozen keuze-situaties in de Waddenzee willen
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aanbrengen, zal ons inzicht in het terreingebruik van de wadvogels in de Waddenzee verder
verfijnen. Zenders maken bovendien een meer doelgerichte aanpak mogelijk waardoor kennis
over gebiedsgebruik sneller beschikbaar komt.
Dit inzicht zal concrete aanbevelingen en voorspellingen over terreinbeheer opleveren, zoals
de sterkte en de aard van effecten van bepaalde beheerstypen op bepaalde groepen
(trek)vogels. We zullen bijvoorbeeld aanbevelingen kunnen doen over hoe en welke kwelders
beheerd zouden kunnen worden om daarmee als gunstig foerageergebied voor rotganzen
en/of als hoogwatervluchtplaats voor andere trekkende wadvogels te kunnen functioneren. En
over de vragen op welke momenten van het tij, rust in bepaalde gebieden noodzakelijk is, en
in hoeverre bepaalde objecten die geschikt zijn als rustplaatsen voor grote valken kunnen
verhinderen dat wadplaten gebruikt zullen worden door kleinere wadvogels.
Een belangrijk element hierbij zal zijn het wegen van de belangen van verschillende
deelgebieden (kombergingsgebieden) van de Waddenzee voor de handhaving van populaties.
Dit levert informatie op die belangrijk is voor prioritering van herstel- en
beschermingsmaatregelingen, alsmede over conflicten van gebruik (bijv. natuur vs
havenactiviteiten, gaswinning, recreatie) en gewenste scheiding (of mogelijke combinatie)
van functies.

1.4 Geografische schaal van meten
Voor het bepalen van de overlevingskansen is het intensief observeren van wadvogels van
belang. Doordat juist de doortrekkers naar West Afrika maar slechts enkele weken in het
Waddengebied verblijven is de kans om de gekleurringde dieren daar aan te treffen ook tot
deze korte perioden beperkt. Intensief veldwerk tijdens de relatief korte perioden van vooren najaarstrek is dus vereist om betrouwbare overlevingskansen van de doortrekkende
wadvogels te bepalen. Het volgen van onze wadvogels in het belangrijkste Afrikaanse
overwinteringsgebied, de Banc d’Arguin, zal in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de
nauwkeurigheid, en daardoor de betrouwbaarheid, van de metingen van effecten van
natuurherstel op de overlevingskansen van de trekkende wadvogels. Hierdoor kunnen
maatregelen (zoals herstel van mosselbanken of verbetering van de helderheid van het water)
op de juiste plek (per komberging) worden toegespitst en op de juiste manier worden
genomen, terwijl we dat nu nog grotendeels op goed gevoel moeten doen.

1.5 Samenwerking met vrijwilligers
Bij het volgen van de (gekleurringde) wadvogels die langer in het Waddengebied verblijven
willen we samenwerken met een groot netwerk aan vrijwillige waarnemers die hun
observaties in een interactieve internet-database kunnen invoeren. We willen daarbij gebruik
maken van het grote succes van de al bestaande website waarneming.nl en het door ons al
deels opgebouwde netwerk van vrijwillige waarnemers, onder andere middels het bestaande
vrijwilligersnetwerk van wadvogeltellers van SOVON en de waarnemers-community van
waarneming.nl. Door het grote publiek te betrekken bij deze metingen denken we ook zowel
het draagvlak voor natuurbescherming van de Waddenzee als de (h)erkenning van het
internationaal belang van het unieke ecosysteem voor trekvogels, te zullen vergroten.
Wij denken met ons voorstel voor kennisverwerving in nauwe samenwerking met
terreinbeheerders en natuurbeschermers goed onderbouwde adviezen te kunnen verschaffen
over essentiële aspecten van het natuurherstel, waarbij met name gelet wordt op het
internationaal belang van dit unieke ecosysteem.
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1.6 Integratie en afstemming met andere projecten
De activiteiten die in dit Metawad-1 project zijn genoemd, zijn nauw verbonden met een hele
serie andere wetenschappelijke en maatschappelijke projecten die zijn samengevat in WP7
waar de coördinatie van Metawad-1 wordt besproken. Hoewel het om een veelheid aan
projecten gaat, is de niche die we met Metawad-1 invullen uniek. In het wetenschappelijke
‘waddenlandschap’ is dit het enige project waar de rol van trekkende wadvogels als ‘vinger
aan de pols bij het natuurherstel in de Nederlandse Waddenzee’ wordt ingevuld.
Het consortium van instituten dat met Metawad-1 zorg wil dragen dat we bij de uitvoering
van het Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ maximaal gebruik maken van onze kennis
van, en de indicatieve informatie die beschikbaar komt door, trekkende wadvogels, zal bij
een volgende tender van het Waddenfonds aandacht gaan vragen voor het belang van de
wadvogelsoorten die jaarrond in de Waddenzee aanwezig zijn (bijvoorbeeld scholekster,
zilvermeeuw, eidereend). Deze standvogels zijn op een hele andere manier dan de trekvogels
volkomen afhankelijk van wat het wad hen biedt. Dit project zal worden geformuleerd onder
de naam Metawad-2.

1.7 Doel van Metawad-1
Met dit project willen we de kennis aandragen op grond waarvan de Waddenzee-natuur
dusdanig hersteld kan worden dat deze –geheel in de geest van het programma “Naar een
Rijke Waddenzee”- weer voldoende draagkracht heeft voor gezonde internationale populaties
trekvogels. Vogels zijn een onmisbaar onderdeel van het waddenecosysteem. Op zichzelf
staand bestaat er een beschermingsplicht voor deze vogels. Maar kennis over het wel en wee
van wadvogels draagt op een effectieve manier bij aan de kennis over de (sub)habitats
waarvan ze gebruik maken. Doordat vogels specifieke eisen stellen aan hun dieet en rust en
doordat die eisen voor trekvogels nog strenger zijn, kunnen we door het terreingebruik van
deze trekvogels in detail te bestuderen in samenhang met de overlevingskansen van vogels
die (al dan niet noodgedwongen) de verschillende habitats gebruiken, betrouwbare en
concrete aanbevelingen doen voor natuurherstel dat een internationale uitwerking zal hebben.
Om de aanbevelingen Waddenzee-omvattend, praktisch uitvoerbaar en daardoor adequaat en
functioneel te doen zijn, is er gekozen voor het in detail volgen van enkele trekkende
wadvogelsoorten die verschillende diëten hebben. Afhankelijk van die diëten maken soorten
Waddenzee-breed gebruik van verschilende subhabitats. Met sommige van die wadvogels
gaat het goed en met andere een stuk minder. De aantalsontwikkelingen van deze soorten
hangt van een groot deel af van hun dieet. Over het algemeen kan worden gezegd dat het
goed gaat met de vogels die wormen eten, terwijl de vogels die afhankelijk zijn van
schelpdieren in aantal ernstig achteruit gaan. Maar er lijkt ook een verband te zijn met de
mate van stabiliteit waarin het systeem verkeert. Deze soorten staan dus als het ware model
voor trofische typen die elk hun specifieke plaats innemen in het ecosysteem. Een dergelijke
benadering maakt scherpere diagnoses mogelijk als noodzakelijke voorwaarde voor
effectieve maatregelen van beheer en herstel.
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2 Motivering
2.1 Bijdrage aan de lange- en kortetermijn doelen van het Waddenfonds
Het onderhavige projectvoorstel is gebaseerd op het Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’
en het Uitvoeringsbesluit Waddenfonds. Het voorstel sluit vooral aan op Programma 5 (De
Waddenzee internationaal ingebed) van genoemd Uitvoeringsbesluit en op Programma’s 3
(Herstel voedselweb). Daarnaast bouwt dit projectvoorstel voort op Programma 2 (Herstel
biobouwers) dat inmiddels als een door het Waddenfonds te subsidiëren project is
gehonoreerd.
Tevens is profijt getrokken van de inzichten die verwoord zijn in de Integrale kennisagenda
van het Waddenfonds (“Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden”). We hebben
het uitgangspunt gehanteerd van het Uitvoeringsbesluit Waddenfonds inhoudende dat het
Waddenfonds bestemd is voor nieuw beleid en niet voor het afdekken van bestaande
verplichtingen op grond van nationale en internationale wettelijke en verdragsbepalingen.
Vanwege de omvang van het totale progamma stellen we een gefaseerde uitvoering voor,
waarbij twee delen worden onderscheiden die samen het totaalpakket Metawad omvatten. In
het hier gepresenteerde programma Metawad-1 richten we ons op trekvogels, in het tweede
deel van vergelijkbare omvang (Metawad-2) zal de aandacht worden gericht op vogels die
het hele jaar rond in de Waddenzee voorkomen en er broeden en wordt naast de hier
voorgestelde overlevingskansen ook nadrukkelijker de reproductie van zowel de trekvogels
als de standvogels betrokken. Het hier voorgestelde project kan prima onafhankelijk van het
tweede pakket uitgevoerd worden. Echter, pas met de uitvoering van beide delen zullen de
natuurherstelplannen voor het Waddengebied volledig gebruik kunnen maken van de grote
kennis van wadvogels, en de belangrijke wijze waarop de wadvogelstand bij evaluatie van
herstelopdrachten aan inzicht kan bijdragen.
2.1.1 Ten aanzien van Programma 5: De Waddenzee internationaal ingebed

Om bij veranderende aantallen wadvogels een goede diagnose te kunnen stellen (en dus
symptoombestrijding te voorkomen), en om zonodig de juiste herstelmaatregelen te kunnen
treffen, moet rekening worden gehouden met alle connecties van de Waddenzee. In
Metawad-1 richten wij ons op de internationale verbindingen zoals die door trekvogels
worden gelegd. Enerzijds zorgen die ervoor dat veranderingen van wadvogelpopulaties op de
ene plaats leiden tot veranderingen van de aantallen in een ander (deel van het meta)ecosysteem. Anderzijds laten zij zien dat herstelmaatregelen in een gebied alleen effect
kunnen hebben als de situatie elders dat toelaat. Dit betekent dat trekkende wadvogels,
waddengebieden op verschillende continenten functioneel van elkaar afhankelijk maken. In
het geval van de Waddenzee is die verbondenheid ― wat de wintergebieden betreft ― het
hoogst met de Banc d’Arguin in Mauretanië. Het werk dat in Metawad-1 wordt voorgesteld
sluit nauw aan op enkele kleinere internationale onderzoekprojecten die momenteel lopen op
de Banc d’Arguin, en een project in voorbereiding (zie bijvoorbeeld de
ondersteuningsbrieven van Vogelbescherming-Nederland en het Wereld Natuur Fonds).
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Centraal in Metawad-1 staat het meten van de vitale populatiekarakteristieken, met name
overleving, van een aantal kenmerkende trekvogels van de Waddenzee (kanoet, rosse grutto,
drieteenstrandloper, rotgans en lepelaar), in relatie tot de kwaliteit van hun leefomgeving in
de Nederlandse Waddenzee. Hoewel ons werk zich dus met name richt op het evalueren van
de doelstellingen in het Natuurherstelprogramma ‘Naar een Rijke Waddenzee’, hopen we
door samenwerking met internationale partners niettemin een bijdrage te leveren, in
trilaterale en ook ruimere internationale zin, aan een atmosfeer waarin door overleg tussen de
betrokken landen, de kennis van de trekvogels en de rol die ze lokaal spelen, ten nutte wordt
gemaakt aan het behoud en beheer van ketens van wetlands, met name de ketens waar de
Waddenzee zo’n groot deel van uitmaakt. Gedegen kennis van de populatieprocessen van de
trekkende wadvogels biedt ook kans om snel te anticiperen op verwachte veranderingen.
2.1.2 Ten aanzien van Programma 2: Herstel biobouwers

Met name vanwege de uitstralende ecologische werking van biogene structuren zoals
mosselbanken op de voedselbeschikbaarheid van wadplaten (zie onder 3), is het herstel van
biobouwers in de Waddenzee van groot belang voor soorten als de kanoet, rosse grutto en
lepelaar. Uiteraard is het herstel van zeegrasvelden van groot belang is voor een herbivore
wadvogelsoort als de rotgans. Omgekeerd zal het wel en wee van deze soorten, zeker als deze
worden geïnterpreteerd in kennis over de ruimtelijke structuur van hun omgeving zoals we
dat van plan zijn in Metawad-1, ons veel kunnen leren over zowel het belang van biobouwers
op hun omgeving (met internationale consequenties!) als over het herstel van deze groep
soorten.
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2.1.3 Ten aanzien van Programma 3: Herstel voedselweb

Vanwege de kennis die we zullen verzamelen over de relaties tussen habitatkwaliteit in de
Nederlandse Waddenzee in relatie tot de overleving van de trekvogelsoorten waarvan
verschillende individuen van verschillende habitats gebruik maken, is Metawad-1 een direct
antwoord op de hier gestelde vraag naar manieren om ‘het voedselweb te verbeteren’. Wij
verwachten dat onze waarnemingen en analyses in belangrijke mate de vragen naar het
belang en succes van het ‘herstel voedselweb’ zullen kunnen beantwoorden.

2.2 Bijdrage aan vergroting van de natuurwaarden van de Waddenzee
Steltlopers vormen belangrijke indicatoren voor de natuurwaarden in de Waddenzee en
buitenlandse gebieden die deel uitmaken van hetzelfde meta-ecosysteem. Het volgen van de
aantalsveranderingen, overlevingskansen en habitatgebruik van steltlopers geeft ons inzicht
in de draagkracht van de habitats waar zij gebruik van maken. Doordat trekvogels die
onderweg zijn en in de Waddenzee bijtanken voor de vervolgvlucht er een zeer druk
reisschema op na houden waarbij geen tijd verspild mag worden, stellen zij nog hogere eisen
aan het habitat waarin ze voorkomen dan standvogels. Onvoldoende of te langzaam opvetten
voor de vervolgvlucht heeft onverbiddelijke consequenties voor het overleven van de
trekvlucht of voor het broedsucces in de korte arctische zomer.
De overlevingskansen van trekvogels, en veranderingen daarin van jaar op jaar, informeren
ons dus direkt over het succes van natuurherstel of het uitblijven ervan. Dat zorgt er voor dat
we de vinger aan de pols kunnen houden. Doordat we die overlevingskansen zullen koppelen
aan het habitatgebruik van vogels met verschillende diëten kan jaarlijks geëvalueerd worden
of de verschillende onderdelen van het voedselweb van de Waddenzee voldoende herstellen.
Doordat we direct de uitwerking kunnen vaststellen van natuurherstel op de vogelgroepen die
de hoogste eisen aan hun ecosysteem stellen (te weten de trekvogels), zal het mogelijk zijn
om zeer concrete aanbevelingen te doen over de voortgang van verschillende componenten
van het natuurherstel. Dit past, naast de duidelijke internationale component via de trekvogels
(Programma 5, De Waddenzee Internationaal Ingebed) in ieder geval ook prima in
Programma 3 (Herstel Voedselweb), en voor die vogelsoorten die direkt (voedselbron) of
indirekt (via het rijke wad dat ze creëren) afhankelijk zijn van biobouwers ook in Programma
2 (Biobouwers).

2.3 Motivering van draagvlak voor het project
Een aantal jaren geleden riep Vogelbescherming-Nederland alle wadvogelonderzoekers voor
het eerst bijeen om te komen tot gecoördineerde plannen ter onderbouwing van natuurherstel
in het Waddengebied. De toen geformuleerde plannen voor het zogenaamde ZKOprogramma Waddenzee werden weliswaar niet gefinancierd, maar het huidige programma
kan worden gezien als een direct vervolg van deze eerste stap. In de tussentijd zijn er vanuit
de internationale natuurbescherming verschillende initiatieven ondersteund waarop
Metawad-1 voortbouwt. Met name het werk aan de populatiedynamica van trekkende
steltlopers binnen het Global Flyway Network werd de afgelopen jaren ondersteund vanuit
Vogelbescherming-Nederland met niet minder dan een kleine 500,000 €. Natuurmonumenten
en private fondsen hebben het werk aan de trek van lepelaars in belangrijke mate
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ondersteund, en het Wereld Natuur Fonds heeft belangstelling de internationale aspecten van
het hier geformuleerde werk aan drieteenstrandlopers te ondersteunen. Inmiddels is een
portret van het internationale en Nederlandse onderzoek aan drieteenstrandlopers een
goedlopend non-fictiewerk op de Nederlandse boekenmarkt (Koos Dijksterhuis, 2010, Een
Groenlander in Afrika. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam). Dit toont de brede
maatschappelijke belangstelling aan voor het wel en wee van onze trekvogels, alsmede de
publiciteitswaarde van het onderzoek naar deze wadvogels.

2.4 Motivering waarom het project niet door de markt tot stand kan
komen.
Ons project behelst onderzoek ten bate van natuurbescherming en –beheer. Dergelijke
activiteiten worden nooit door de markt ondersteund omdat ze geen commerciële doeleinden
nastreven.

2.5 Bijdrage aan een verbetering van de kennishuishouding
Wanneer gesproken wordt over maatregelen om de Waddenzee te herstellen vallen vaak de
term ‘natuurwaarden’. Maar waaruit die ‘natuurwaarden’ dan bestaan is vaak moeilijk aan te
geven. Ons project richt zich met name op de natuurwaarden van de Waddenzee voor
trekvogels. Die natuurwaarden krijgen een begin van inhoud met de term ‘draagkracht’. Maar
wat die draagkracht voor trekvogels bepaalt is allerminst duidelijk. Het is de laatste jaren
steeds duidelijker geworden dat als we draagkracht omschrijven als de verhouding van
biomassa voedsel tot aantallen vogels we de werkelijkheid flink geweld aandoen. In ons
project houden we niet alleen rekening met de vraag hoeveel voedsel aanwezig is, maar ook
hoe het is verspreid, hoe het aansluit bij soortspecifieke dieeteisen, of voldoende beschikbaar
is in de perioden waarin het vooral nodig is, welke individuen er van kunnen profiteren (in
verband met verschillen in vaardigheden en competitiekracht). Integratie van dergelijke
factoren kan ons uiteindelijk een antwoord geven op de vraag in welke mate de draagkracht
van de Waddenzee toereikend is om populaties van vogelsoorten te ondersteunen. Aldus kan
een begrip als ‘natuurwaarde’ in elke geval voor een belangrijk en sfeerbepalend aspect van
de Waddenzee, de trekvogels, beter worden ingekleurd.

Box 2. Draagkracht?
De draagkracht van een ecosysteem geeft weer hoeveel organismen van een bepaalde soort het
ecosysteem tijdens een bepaalde tijd van het jaar kan herbergen. De draagkracht van een systeem
wordt niet bepaald door de dichtheid van het voedsel, maar door de beschikbaarheid per individu.
Deze hangt af van hoe voedsel en vogels in tijd en ruimte over een gebied zijn verdeeld en hoe sterk
de concurrentie om voedsel of plaatsbezetting is. Individuele verschillen, bijvoorbeeld in competitieve
kracht of verteringscapaciteit, kunnen uiteindelijk bepalen hoeveel voedsel beschikbaar is en hoe die
beschikbaarheid is verdeeld over klassen van individuen.
Bij het bepalen van draagkracht in een getijdegebied moet ook rekening worden gehouden met
discontinue beschikbaarheid van voedselbronnen. Plaatselijke hoge dichtheden van voedsel kunnen
niettemin ontoereikend zijn omdat ze, gelet op beperking in verteringscapaciteit, te kort beschikbaar
zijn. Bovendien zullen vogels hun energieopname moeten afwegen tegen predatiegevaar, waardoor
bepaalde rijke gebieden eventueel onderbezet zullen blijven. Bij beheersmaatrgelen zal met dit soort
factoren rekening moeten worden gehouden.
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3 Huidige situatie
3.1 Beschrijving situatie tot nu toe
Kaarten van alle onderzoeksgebieden toevoegen. ArcGisKaart van verschillende typen habitat in de
Waddenzee. Wordt nog verzorgd door Han Olff.

De Waddenzee ligt op een uitzonderlijk strategische plek langs één van de zeven belangrijke
vogeltrekroutes, zogenoemde flyways, die voor vogels zijn te onderscheiden (Fig. 1 en 3).
Deze flyways vormen een functionele verbinding tussen arctische, gematigde en tropische
ecosystemen. De centrale ligging van de Waddenzee wordt gemarkeerd door vogels die op
hun route langs de Canadese, Groenlandse, Scandinavische of Siberische toendra langskomen
op weg van en naar tropische overwinteringsgebieden. Miljoenen vogels maken hierdoor
gebruik van de Waddenzee om er bij te tanken tijdens hun lange trektochten. Omdat er geen
alternatieve lokaties met eenzelfde strategische ligging halverwege hun trekroute bestaan, is
de Waddenzee simpelweg onmisbaar voor de miljoenen vogels die er jaarlijks hun voedsel
bij elkaar zoeken om hun trektochten succesvol te volbrengen. Het logisch gevolg hiervan is
dat de ecologische staat waarin de Waddenzee zich bevindt zijn weerslag heeft op al die
miljoenen vogels langs de hele trekroute. Dat die vogels er jaarlijks slechts twee maanden
doorbrengen doet daar niet aan af, omdat zonder die ene maand in het voorjaar en in het
najaar in het waddengebied de vogels de afstand tussen overwinteringsgebied en broedgebied
niet kunnen overbruggen. Een sub-optimaal functionerend Waddenzee-ecosysteem zal de
voortplantingsmogelijkheden en overlevingskansen van lange-afstandstrekkende wadvogels
op lokaties elders ter wereld beperken.

Figuur 3. De acht grote mondiale trekroutes van vogels, die arctische, gematigde en tropische ecosystemen
functioneel met elkaar verbinden. De Waddenzee is de spil van de Oost-Atlantische trekroute (blauw met wit
omlijnd).

Met trekvogels als verbindend element, kunnen voedselketens in het buitenland aangetast
worden door habitatverlies hier, dat vervolgens als een boemerang weer effect kan hebben op
de Waddenzee, óók als wij hier de beperkingen inmiddels opgeheven hebben. Eén van de
belangrijkste gebieden in de tropen dat ecologisch nauw verbonden is met de Waddenzee is
de Banc d’Arguin, een waddengebied aan de kust van Mauretanië.
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Onlangs is aangetoond dat een afname van voedsel in de Waddenzee ertoe geleid heeft dat de
populatie kanoeten die in de Banc d’Arguin overwinteren afgenomen is. Dat de ecologische
staat van de Waddenzee de aantalsontwikkelingen van deze slechts korte tijd in voor- en
najaar in de Waddenzee verblijvende vogels zo sterk beïnvloedt, geeft de verstrekkende
gevolgen van een slechte instandhouding van de Waddenzee weer. En het blijft niet beperkt
tot enkel onze wadvogels in Afrika. Er zijn nu diverse hypothesen dat een daling van het
aantal kanoeten in de Banc d’Arguin tot blijvende habitatveranderingen daar kan leiden. De
kanoet zou bijvoorbeeld juist door er te foerageren haar eigen geliefde zeegras-habitat op de
Banc d’Arguin geschikt houden, maar kan dat niet meer doen als hun dichtheid onder een
kritische grens komt. Dit betekent dat oorzaken van dichtheidsverandering in vogelpopulaties
in de Nederlandse Waddenzee zullen werken via mechanismen die in het buitenland gelegen
zijn. Het is goed dat het Uitvoeringsplan Waddenfonds deze internationale dimensie heeft
erkend, gegeven het belang van dergelijke verbindingen via trekvogels. Sterker nog: het
herstel van de Waddenzee kan niet worden bezien zonder deze internationale dimensie – het
zou te vergelijken zijn met een herstelprogramma van de waterkwaliteit van de Rijn dat
ophoudt bij Lobith. Bij veel ecosystemen liggen de oorzaken en verklaringen van problemen
in het buitenland, en moeten daar dus ook in ogenschouw worden genomen.
Dit projectvoorstel zal in de Nederlandse Waddenzee worden uitgevoerd. Echter, het meten
van overleving van onze wadvogels (de snelst te verkrijgen relevante maat om effecten van
natuurherstel op wadvogels te meten) vereist het intensief waarnemen van door ons
gekleurringde vogels. Die vogels dienen eerst gevangen te worden om ze met kleurringen te
kunnen merken. Zowel het vangen en merken van de vogels als het observeren van de
gekleurringde dieren zullen plaatsvinden in de Nederlandse Waddenzee, onder andere om het
habitatgebruik van de dieren duidelijk in kaart te brengen.

Box 3. Het nut van kleurringstudies
Populaties zijn vaak aan schommelingen onderhavig. Binnen zekere grenzen is dat niets om bezorgd
over te zijn, omdat het om natuurlijke schommelingen gaat, maar een gestage afname kan op
problemen duiden, bijvoorbeeld in de voedselsituatie (lagere trofische niveau’s). Om die reden is het
volgen van vogelaantallen, hoezeer ook nuttig en noodzakelijk, niet voldoende om het welzijn van
populaties te monitoren en zijn aanvullende demografische metingen nodig. Een illustratie daarvan is
het vermogen van vogels om de consequenties van habitatverslechtering uit te stellen door flexibele
fenotypische aanpassingen. Zo is door leden van onderhavig consortium aangetoond hoe kanoeten
hun maag vergroten in reactie op een afnemende voedselkwaliteit. Dergelijke aanpassingen kunnen
problemen maskeren als op langere termijn toch verhoogde sterfte optreedt. Voordat een afnemende
overleving leidt tot afgenomen populatiegrootte spelen er nog dichtheidsafhankelijke
populatieprocessen die een aantalsafname kunnen camoufleren en uitstellen (bijvoorbeeld een betere
reproductie van de overgebleven individuen). Tot slot blijkt uit tellingen dat ook de populatiegrootte
afneemt. Dus, aan de waarneembare aantalsontwikkelingen kan een hele historie voorafgaan, die
alleen door demografische metingen gekoppeld aan nauwgezette individu-gerichte observaties is te
traceren. Hoe eerder aldus problemen met een populatie worden gesignaleerd, hoe groter de kansen
voor herstel. Dit sluit aan bij het onlangs gelanceerde concept van ‘extinction debt’ in een populatie.
Dat wil zeggen dat er habitatveranderingen kunnen optreden die als een 'tijdbom' uiteindelijk de
populatie kunnen doen afnemen terwijl daar vooralsnog niets van te zien valt.

3.2 Keuze voor modelsoorten
Er zijn soorten of ondersoorten die op noordelijke toendra’s of in boreale bossen broeden en
de Waddenzee als doortrekgebied gebruiken. Zij verblijven er doorgaans maar kort, maar
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moeten in korte tijd aanzienlijke vetvoorraden kunnen aanleggen voor de reis naar Afrika of
naar het broedgebied. Andere noordelijk broedende (onder)soorten verblijven gedurende de
hele winter in de Waddenzee. Weer andere broeden er, maar overwinteren in Afrika. Tensotte
zijn er soorten die zowel in de Waddenzee broeden als overwinteren. Dit benadrukt dat de
Waddenzee niet op zichzelf staat maar in een belangrijke relatie staat tot (sub)arctische
broedgebieden en andere waddengebieden. Het gebied vervult een belangrijke rol in de
levenscyclus van migrerende soorten.
Om dat belang van de Waddenzee voor deze soorten goed te begrijpen moeten we tevens
weten wat hun belangrijkste voedsel is. Door de dieeteisen van vogels te combineren met de
wijze waarop ze van de Waddenzee gebruik maken, krijgen we een palet van categorieën die
tezamen een nuttig en werkbaar overzicht geven van de betekenis van de Waddenzee voor
vogels. Op basis van deze categorieën hebben we een keuze gemaakt van modelsoorten.
Modelorganismen hebben zich bewezen als een effectieve methode om orde aan te brengen
in de overvloed van informatie die ecologen omringt. Aan een modelsoort kunnen
biologische fenomenen worden bestudeerd met de verwachting dat de uitkomsten inzicht
verschaffen in de biologie van andere soorten. Daarom is er in de eerste plaats voor gekozen
dat zoveel mogelijk categorieën vertegenwoordigd zijn. Aldus kan de kennis van een soort
ons iets leren over andere soorten in dezelfde categorie. De modelsoorten die werden
gekozen op basis van hun migratiestrategie en hun belangrijkste voedsel worden
weergegeven in Tabel 1 en nog eens, in de context van een voedselweb, in Figuur 5.
Hierbij kan dezelfde soort in verschillende categorieën voorkomen. Binnen steltlopersoorten
kunnen zich namelijk ondersoorten hebben ontwikkeld met elk hun eigen migratiestrategie.
We kunnen dus voor een rosse grutto niet de betekenis van de Waddenzee bepalen. Er is
immers een populatie rosse grutto’s die in de Waddenzee overwintert (rosse grutto-2 in Tabel
1), maar ook een populatie die de Waddenzee gebruikt om in korte tijd op te vetten voor een
lange reis, hetzij naar het broedgebied in Siberië (voorjaar), hetzij naar het
overwinteringsgebied in West-Afrika (najaar) (rosse grutto-1 in Tabel 1). Zo kunnen we
binnen ondersoorten gebiedsgebruik vergelijken tussen doortrek- (Waddenzee) en
wintergebied (voornamelijk Banc d’Arguin), en tussen ondersoorten het gebiedsgebruik in
het zelfde gebied, de Waddenzee, dat voor de ene ondersoort doortrekgebied is en voor de
andere ondersoort overwinteringsgebied. De gekozen modelsoorten bestrijken ook een breed
palet van habitattypen: een soort van plasjes en geultjes (de lepelaar), van kwelders en
zeegras (de rotgans), van open slikkig habitat dat weer onderverdeeld naar specialisaties
binnen dat habitat, te weten een schelpdierspecialist (kanoet) en een voornamelijk
wormeneter (rosse grutto) en tenslotte een soort van zandig habitat die zich voedt met
wormen en garnaalachtigen (crustaceeën), de drieteenstrandloper.
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Tabel 1. Indeling van soorten en ondersoorten van vogels aan de hand van vier migratiestrategieën waarmee ze
de Waddenzee, alsmede hun hun belangrijkste voedsel (zie figuur 5). De gekozen modelsoorten (reprentatief
voor een combinatie van migratiestrategie en voedsel) zijn onderstreept. De nummers bij de soorten duiden op
verschillende deelpopulaties met een verschillende migratiestrategie. Omdat het hier een onderzoeksvoorstel
over het belang van internationale verbindingen van de Waddenzee betreft zijn alleen lange-afstands migranten
gekozen. De standvogels (migratiestrategie 4) zullen onderwerp zijn van het programma Metawad-2, in te
dienen bij een volgende tender van het Waddenfonds.
Migratiestrategie

1

2

Toendra

Broeden zomer

Broeden

Waddenzee

Doortrekken
voorjaar+herfst

Wintergast

West-Afrika

Wintergast

3

4

Broeden

Standvogel

Wintergast

Voedselcategorie
Driedoornige
stekelbaars
Dikkopje
jonge platvis
Kleine schelpdieren

Tureluur-2

Kanoet-1

Lepelaar
Tureluur-3

Kanoet-2
Zilvermeeuw
Scholekster

Grote schelpdieren en
wormen
Gew. Garnaal
Strandkrab
Wadpier
Wapenworm

Rosse grutto-1
Zilverplevier

Rosse grutto-2

Wulp

kleine wormen
kleine kreeftachtigen
wadslakje
slijkgarnaal

Drieteenstrandloper-1
Bontbekplevier
Bonte strandloper
Krombekstrandloper
Steenloper

Drieteenstrandloper-2
Bonte strandloper
Steenloper

Bergeend
Kluut

Kweldergras,
Zeeweegbree
Schorrezoutgras
Zeesla
Klein zeegras
Groot zeegras

Rotgans
Smient

3.3 Grensoverschrijdende metingen zijn nodig
Om het habitatgebruik te koppelen aan de overlevingskansen van de vogels is het
noodzakelijk dat we onze wadvogels in hun overwinteringsgebied kunnen vangen en merken.
Dan weten we zeker dat die gemerkte individuen op doorreis zijn of in de Waddenzee blijven
als we hen waarnemen in Nederland (van belang om de strategiën 1 en 2 te onderscheiden bij
drieteenstrandloper, kanoet en rosse grutto, zie tabel 2).
Om de overlevingskansen van de doortrekkers betrouwbaarder te kunnen meten helpt het
bovendien aanzienlijk als we ook in hun belangrijkste tropische overwinteringsgebied, de
Banc d’Arguin, waarnemingen aan de soort kunnen doen. Dat is minder makkelijk alleen in
Nederland uit te voeren vanwege de beperkte tijd dat ze in Nederland verblijven. Bovendien
krijgen we door alleen in Nederland te kijken, geen inzicht in de vraag in welk deel van de
jaarcyclus de hoogste sterfte optreedt. Die informatie is bijzonder relevant omdat het ons
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vertelt of populatie-veranderingen van wadvogels (voornamelijk) veroorzaakt worden door
veranderingen in de Waddenzee of juist buiten de grenzen van de Waddenzee gezocht
moeten worden. Daarom zijn grensoverschrijdende metingen van overlevingskansen een
voorwaarde om adequaat de effecten van natuurherstel in de Nederlandse Waddenzee in
samenhang met het verblijf van diezelfde vogels in de Banc d’ Arguin te kunnen evalueren.

3.4 Knelpunten: waarom moet dit project worden uitgevoerd
Gedurende de laatste 15 jaar is de vogelsoortsamenstelling in de Waddenzeesoorten
ingrijpend gewijzigd, waarbij typische en algemene soorten ingrijpende veranderingen
hebben laten zien. Verschillende populaties van door de Waddenzee trekkende wadvogels
zijn de laatste jaren ernstig in aantal achteruit gegaan. Met andere wadvogelsoorten zoals
lepelaar en drieteenstrandloper lijkt het beter te gaan.Typische schelpdiereters zoals kanoet,
scholekster en eidereend zijn sterk achteruitgegaan, terwijl typische wormeneters zoals rosse
grutto, bonte strandloper en zilverplevier zijn toegenomen (Figuur 4). In de lijn van de
verwachting dat deze daling zouden samenhangen met dalende voedselbestanden, hebben
lange-termijn monitoring van voedselbestanden een sterke daling laten zien van aantallen
schelpdieren, maar niet van wormen.
Dat voedselbestanden gekoppeld zijn aan vogelaantallen lijkt haast triviaal. Maar dat is
schijn. De mechanismen die achter de koppeling van draagkracht en populatieontwikkeling
schuilgaan zijn complex. Door alleen voedselhoeveelheden in ogenschouw te nemen blijft
onduidelijk hoe gevoelig vogelpopulaties zijn voor veranderingen hierin. Behalve van de
hoeveelheid voedsel zijn vogels ook afhankelijk van de wijze waarop het voedsel is
verspreid. Wadvogelvoedsel, macrozoöbenthos, is niet homogeen verdeeld over wadplaten
maar komt juist geklusterd voor. Dat wil zeggen dat er hele stukken wad zijn waarin
nagenoeg geen of nauwelijks voedsel zit of in ieder geval in te lage dichtheden om er de
energie en tijd die het kost om het kostje bij elkaar te scharrelen terug te verdienen in de
vorm van een voldoende hoge voedselopname. Er zijn daarentegen andere stukken wad waar
het voedsel geconcentreerd in hoge dichtheden voorkomt. Het zijn uiteraard dit soort rijke
voedselplekken waar wadvogels op afkomen om te foerageren en die we willen beschermen
en zo nodig herstellen. Alleen als we weten hoe de voedselverspreiding en –dichtheden, via
het foerageersucces, de overlevingskansen verbeteren kunnen we zien of de
natuurherstelwerkzaamheden voldoende effect hebben. Omdat we in dit project voorstellen
om zowel vogelgroepen te volgen die toenemen en vogels waar het slechter mee gaat, en
omdat de voorgestelde aandachtsoorten tezamen het hele voedselpalet van de Waddenzee
benutten, kunnen we adequaat de vinger aan de pols houden van het hele waddenecosysteem.
De vogels vertellen ons niet alleen of het ze goed of slecht vergaat maar ook waar dat door
komt. Een dergelijk inzicht in het ecosysteem, dat vooralsnog ontbreekt, is noodzakelijk in
de begeleiding van vrijwel alle geplande plannen voor het natuurherstel in de Waddenzee.
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Figuur 4. Indices van schelpdieretende en wormetende wadvogels in de Nederlandse Waddenzee van 1977/78
until 2004/05. De indices zijn gestandaardiseerd naar de waarden in 1977/78. Uit: van Roomen et al. (2006).

De veranderingen in vogelaantallen zijn gerelateerd aan het habitatgebruik van betreffende
soorten. Als we het voedselweb (Figuur 5) van de Waddenzee bekijken wordt in één
oogopslag duidelijk dat soorten die de laatste jaren zijn toegenomen (bijvoorbeeld
drieteenstrandloper, lepelaar en rosse grutto) leven van macrozoöbenthos dat goed gedijt in
een instabiele omgeving met slibbig sediment, terwijl de soorten waar het de afgelopen jaren
slecht mee ging juist leven van macrozoöbenthos dat het moet hebben van stabiel sediment
met helder water en veel biobouwers. Dat laatste type habitat willen we weer terug in de
Waddenzee en herstel er van zal dus moeten leiden tot een verhoging van de
overlevingskansen van juist de wadvogels die ‘s winters en/of tijdens de trekperioden het
moeten hebben van dat type habitat met helder water, stabiel sediment en biobouwers. De
door ons te bepalen overlevingskansen van de wadvogels zijn dus een ideale graadmeter voor
het succes van het natuurherstel.
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Figuur 5. Voedselweb van de Waddenzee in de trekperiode (boven) en in de winter (onder). De door ons
voorgestelde aandachtsoorten zijn vetgedrukt en onderstreept en bestrijken het hele voedselpalet. Symbolen
achter de soortsnamen geven aan of de de recente populatieveranderingen positief (+), gelijk (=) of negatief (-)
zijn. Links en rechts van de verticale stippellijn valt het deel van het voedselweb dat goed gedijt in een instabiel
systeem (Habitat B, links) of een stabiel systeem (Habitat A, rechts).

In de huidige situatie is het contrast tussen de vogelsoorten die beide typen habitats gebruiken
al zichtbaar als de populatieveranderingen van voorgestelde modelsoorten in de westelijke
Waddenzee en de oostelijke Waddenzee vergeleken worden. De kanoet, die het moet hebben
van het gewenste stabiele habitat doet het relatief goed in het oostelijk wad vergeleken met
het westelijk wad, terwijl voor de rosse grutto het omgekeerde geldt (Tabel 2). Deze grove
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vergelijking kan met het door ons voorgestelde project veel nauwkeuriger en fijnschaliger
gedaan worden zodat gebieden die al dan niet onderhevig zijn aan natuurherstel vergeleken
kunnen worden. Het gebruik van gezenderde vogels zal, naast het gebruik van kleurringen, in
veel detail het gebiedsgebruik (en mogelijke veranderingen daar in) kunnen weergeven. Het
is te verwachten dat de soortsamenstelling en de mate van gebruik van gebieden (op
kombergings-niveau, of zelf wadplaat-niveau) zullen veranderen naarmate het
natuurherstelprogramma vordert. Met ons voorstel kunnen we dat nauwgezet volgen en waar
nodig bijsturen.
Tabel 2. Kwalitatieve populatieveranderingen van over lange afstanden trekkende wadvogels in de Westelijke
en Oostelijke Waddenzee (waarbij het zeegat tussen Terschelling en Ameland de scheiding vormt).

Soort
Rotgans
Kanoet
Rosse Grutto
Lepelaar
Drieteenstrandloper

Westelijke Waddenzee
+
+
+

Oostelijke Waddenzee
+
+
+

Een eerste verschil tussen de aantalsontwikkelingen op het oostelijk en westelijk wad zijn een
eerste belangrijk inzicht, maar leveren onvoldoende inzicht om het verband tussen
aantalsveranderingen en de verspreiding en hoeveelheid macrozöobenthos ook goed te
begrijpen. En dat begrip is juist nodig om natuurherstel van het wad te volgen, te evalueren
en bij te kunnen sturen. Wij denken dat trekvogels grotere eisen stellen aan de ruimtelijke
verspreiding, het type en de hoeveelheid voedselbronnen vergeleken met vogels die het hele
jaar door gebruik maken van de Waddenzee. In de voedselwebben weergegeven in figuur 5 is
ook duidelijk te zien dat bepaalde onderdelen van het voedselweb uitsluitend door vogels
tijdens de trekperioden gebruikt worden. Voor een volledig overzicht van de uitwerking van
het natuurherstel kunnen we dus niet om de trekvogels heen.
Een ander belangrijk aspect wat tot dusver onvoldoende in ogenschouw is genomen is de
wisselwerking, via trekvogels, tussen de Waddenzee en de gebieden die deel uit maken van
het zelfde meta-ecosysteem. Die wederzijdse beïnvloeding bepaalt in grote mate in hoeverre
beperkingen elders het natuurherstel in de Waddenzee kunnen belemmeren, maar ook welke
uitwerking herstel heeft op buitenlandse ecosystemen, zoals die van de Banc d’Arguin. We
leggen dit elders in dit projectvoorstel uit, maar kaarten op deze plek graag aan dat dit inzicht
in de huidige situatie ontbreekt terwijl het van essentieel belang is voor het
Natuurherstelprogramma.
In ieder geval ligt het voor de hand dat met de uitvoering van het natuurherstelprogramma de
draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels zal toenemen. Er zullen echter keuzes
gemaakt moeten worden. Welke wadvogels willen we vooral weer terug en welke ingrepen
zijn hiervoor nodig? En, leveren de ingrepen ook (voldoende snel) het gewenste resultaat op?
Voor het nemen van herstelmaatregelen ten behoeve van bescherming en beheer van
populaties, is behalve het signaleren en beschrijven van populatieveranderingen, vooral van
belang dat de mechanismen die aan populatieveranderingen ten grondslag liggen goed
worden begrepen. Het laatste vergt behalve inzicht in de verspreiding (in tijd en ruimte) van
vogels in relatie tot de verspreiding van hun voedsel en hun predatoren, begrip van de
trofische relaties in de voedselketen waar de vogels deel van uitmaken. Het project
Waddensleutels onderzoekt de mogelijkheden om de rol van biobouwers te herstellen. De
eerste aanwijzingen voor de gunstige effecten die dit kunnen gaan opleveren voor steltlopers
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worden besproken in Box 4. Binnen Metawad-1 gaan wij bekijken of die gunstige effecten
ook inderdaad optreden.

Box 4. Eerste aanwijzingen voor het belang van biobouwers voor steltlopers
In onderstaande figuur worden de voorlopige resultaten worden getoond uit het ZKO-onderzoek
Waddenengine uitgevoerd door promovendus Els van der Zee e.a. aan de betekenis van biobouwers in
het waddenecosysteem. In de zomer van 2009 hebben zij vanuit twee vogelkijktorens op het wad
observaties gedaan. Met behulp van een telescoop, hoekmeter en een kompas waren zij in staat de
posities van individuele vogels in te meten. Hun kijkgebied omvatte een kaal zandgedeelte, een
mosselbank en de omgeving rond deze mosselbank. Bovendien hebben zij over dit hele gebied
sedimentmonsters en macrobenthosmonsters genomen.Op het plaatje zien we een interpolatie van de
“modderigheid” in het gebied met daarop de vogels geplot. De witte ovaal stelt de mosselbank voor.
De vogels op de kaart zijn op het moment van waarnemen aan het foerageren en de soorten die
genoteerd werden zijn vooral de scholekster, rosse grutto, wulp, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw en
zilvermeeuw. Het gebied omvat zo’n 500 bij 500 meter.
Uit deze studie komen komen dus al de eerste door kwantitatieve data ondersteunde bevestigingen dat
mosselbanken, en de nabije omgeving die mossels creëeren, een grote aantrekkingskracht uitoefenen
op wadvogels. Dit lijkt een eerste bevestiging van het idee is dat biobouwers door middel van
abiotische factoren habitats voor andere soorten kunnen creëren en daardoor dus een sleutelrol spelen
in het waddenecosysteem. Als de platen droog liggen, zijn de mossel- en oesterbanken een
belangrijke voedselbron, maar het idee is dat de mosselen en oesters hun omgeving slikkiger maken,
waardoor er in de omgeving van deze banken ook meer voedsel zit. Dit biobouwer-effect is schaalafhankelijk. In de mosselbank is het te slikkig voor veel bodemorganismen om te overleven, maar iets
buiten de bank lijken er gunstige omstandigheden te zijn voor deze organismen. Dit effect verdwijnt
naarmate men verder bij de bank vandaan gaat. Connecties in het voedselweb werken dus niet alleen
direct via voedselrelaties, maar ook indirect via het modificerend vermogen van biobouwers.
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4 Toekomstige situatie
4.1 Beschrijving uit te voeren werkzaamheden.
Zoals reeds uitgelegd staat het ecosysteem van de Waddenzee niet opzichzelf. Het is pas
compleet wanneer de ecologische processen in alle gebieden binnen het meta-ecosysteem,
waarvan de trekvogels direct en indirect afhankelijk zijn, gezond verlopen. Maar het geldt
ook andersom: als de Waddenzee als ecosysteem niet goed functioneert kan dat negatieve
gevolgen hebben voor vogels op andere locaties langs de Oost-Atlantische trekroute.
Dit projectvoorstel zal in de Waddenzee worden uitgevoerd. Echter, het meten van
overleving van onze wadvogels (de snelst te verkrijgen relevante maat om effecten van
natuurherstel op wadvogels te meten) vereist het intensief waarnemen van door ons
gekleurringde vogels. Die vogels dienen eerst gevangen te worden om ze met kleurringen te
kunnen merken. Zowel het vangen en merken van de vogels als het observeren van de
gekleurringde dieren zullen plaatsvinden in de Nederlandse Waddenzee, onder andere om het
habitatgebruik van de dieren duidelijk in kaart te brengen.
Het effect van natuurherstellende maatregelen op de aantallen wadvogels zal om meerdere
redenen moeilijk op korte termijn vast te stellen zijn. Ten eerste is het tellen van grote
groepen wadvogels niet nauwkeurig genoeg om kleine jaarlijkse verschillen vast te stellen.
Ten tweede blijft het met tellingen onduidelijk welke oorzaken ten grondslag liggen aan de
aantalsontwikkeling (zie Box 3).
We stellen daarom voor om naar de overlevingskansen van wadvogels te kijken. Hogere
overleving van wadvogels zal (samen met een verbeterde voortplanting) er toe leiden dat de
populaties groeien. Vooral op de relatief korte termijn waarin het onderhavige
projectvoorstel zal lopen – geeft het meten van overlevingskansen een betrouwbaarder beeld
van populatieontwikkelingen van wadvogels dan vogeltellingen alleen.
4.1.1 Aantalsontwikkeling en overlevingskansen bepalen
Op kombergingsniveau zullen tijdens de trekperioden en tijdens de winter vogels worden
geteld (georganiseerd door SOVON in het kader van de rapportages watervogels in opdracht
van LNV) . In het kader van Metawad-1 zullen tijdens de laagwaterperiode op droogvallende
wadplaten nauwkeurig de positie van identificeerbare voedselzoekende vogels bepaald
worden. Door op verschillende plekken in de Nederlandse Waddenzee vogels te vangen en
individueel te merken kan van die individuen nauwkeurig het habitatgebruik bepaald worden.
De aan- of afwezigheid van waarnemingen van de verschillende gemerkte individuen
kunnen, met behulp van moderne statistische software die hier speciaal voor is ontworpen,
nauwkeurig de kansen bepaald worden dat verschillende groepen wadvogels overleven. Dat
vereist dat we gedurende de komende jaren met grote regelmaat met telescopen in de
verschillende gebieden van de Waddenzee – en met name tijdens de trekperiodegekleurringde vogels opsporen. Om de dichtheid van gemerkte vogels in de totale populatie
op peil te houden en daarmee dus de metingen betrouwbaar zullen we wadvogels gedurende
de loop van dit project moeten blijven vangen en kleurringen in verschillende seizoenen.
Voor het bepalen van overlevingskansen en habitatgebruik van wadvogels zijn veel
waarnemingen nodig van de door ons gekleurringde dieren. Omdat we ons vooral richten op
trekvogels die voor aanzienlijke perioden buiten de Waddenzee verblijven, maken we hierbij
gebruik van het al reeds opgebouwde netwerk aan vrijwillige waarnemers langs de trekroute
van de soort. Ervaring heeft geleerd dat het verwerken van de gegevens die via vrijwilligers
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binnenkomen veel tijd vergt. Om die reden willen wij een internet-database opzetten waarbij
veel van dit werk geautomatiseerd wordt en de vrijwillige waarnemers gemotiveerd en
gestimuleerd worden om hun vrijwillige inspanningen voort te zetten. Een dergelijke
geautomatiseerde website zorgt tegelijkertijd voor een eenvoudige communicatie waarbij
middels bijvoorbeeld periodieke (digitale) nieuwsbrieven alle waarnemers nauw betrokken
worden bij het project. Dit zal de bewustwording voor bescherming van de waddenzeenatuur
ten behoeve van trekvogelpopulaties goede komen. In samenwerking met internationale
natuurbeschermingsorganisaties (WWF, Birdlife) kan het waarnemersnetwerk op de langere
termijn ook ingezet worden als internationale Wetlandwacht (vrijwilliger die de kansen en
bedriegingen van wetlands in de gaten houdt) en op de hoogte gebracht worden over.
4.1.2 Relatie met ecologische kwaliteit
De ecologische gesteldheid van de verschillende kombergingsgebieden, en op kleinere schaal
waar het gaat om lokale specifieke natuurontwikkelingsprojecten, wordt gedurende de
looptijd van vijf jaar in detail beschreven aan de hand van de lagere trofische niveau’s
(‘vogelvoedsel’). Die beschrijving kan prima gemaakt worden door de connectie met reeds
lopende projecten, waar we hier geen apart geld voor aanvragen.

4.2 Eindresultaat
Inzicht dat we zullen verkrijgen met ons project zal aanbevelingen en voorspellingen over
terreinbeheer opleveren, zoals de mate van en welk effect bepaalde beheerstypen zullen
hebben op bepaalde groepen (trek)vogels. Omdat de door ons bestudeerde vogels als
indicatoren voor bepaalde habitats in de Waddenzee staan zijn onze bevindingen ook goed te
interpreteren op andere trofische niveaus en voor andere soorten in vergelijkbare posities in
het voedselweb. Enkele concrete aanbevelingen die we bijvoorbeeld zouden kunnen doen is
hoe kwelders beheerd zouden kunnen worden om daarmee als gunstig foerageergebied voor
rotganzen en/of als hoogwatervluchtplaats voor andere trekkende wadvogels te functioneren.
Voorts, op welke geografische lokaties binnen het waddengebied dit het meest effectief zal
zijn vanwege de ligging van rijke voedselgronden voor steltlopers en in hoeverre er rust te
garanderen is (of juist gewaarborgd zou moeten worden) op betreffende lokaties. Of, op
welke momenten van het tij rust in bepaalde gebieden vooral noodzakelijk is en in hoeverre
bepaalde objecten (denk aan, vaak argeloos geplaatste, palen, gebouwtjes e.d.) er door middel
van rustplaatsen voor grote valken er toe kunnen leiden dat wadplaten niet gebruikt zullen
worden door kleinere wadvogels. En, welke delen van het wad het kansrijkst zijn om
zeegrasvelden terug te krijgen en in hoeverre vraat door rotganzen hier een stimulerende, dan
wel beperkende factor in kan zijn.
Een belangrijk element in onze aanbevelingen is het onderscheid zijn dat we kunnen gaan
maken in het belang van verschillende deelgebieden (kombergingsgebieden) van de
Waddenzee voor de handhaving van populaties. Dit levert informatie op die belangrijk is
voor prioritering van herstel- en beschermingsmaatregelen, alsmede over conflicten van
gebruik (bijv. natuur vs havenactivteiten, gaswinning, recreatie) en gewenste scheiding (of
mogelijke combinatie) van functies.
Bij de inrichting van het waddenlandschap zal rekening gehouden moeten worden met de
natuurlijke beperkingen. Een gebied dat weer geschikt wordt gemaakt als foerageergrond
voor (specifieke) grote groepen wadvogels zal niet optimaal door deze vogels gebruikt
worden als er obstakels staan (meetpalen, wadtorens, boeien etc) of gepland zijn die graag
door slechtvalken gebruikt worden als uitkijkpost. Het totale habitat zal zo moeten worden
ingericht dat steltlopers en valken er kunnen samenleven. Dat betekent dat het plaatsen van
obstakels die graag door grote valken gebruikt worden als uitzichtpunt bij de meest
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belangrijke hoogwatervluchtplaatsen er toe kunnen leiden dat bepaalde wadplaten die in het
kader van het natuurherstelprogramma weer voedselrijk gemaakt worden (herstel
biobouwers), ondanks het hogere voedselaanbod toch onderbezet kunnen blijven. Ons
onderzoek zal uitwijzen of hoogwatervluchtplaatsen voldoende dicht bij voedselgebieden
liggen en voldoende veiligheid bieden tegen verstoring door mensen en roofvogels. Het door
ons verkregen inzicht in het terreingebruik van wadvogels zal helpen om bij
natuurherstelactiviteiten ook met dit soort ruimtelijke aspecten optimaal rekening te houden.
Om een voorbeeld te geven, van drieteenstrandlopers is recent duidelijk geworden dat ze ’s
winters vooral op de zandige (instabiele) habitats zoals de zandstranden van de
waddeneilanden en de Hollandse kust hun voedsel zoeken, terwijl ze hier –in ieder geval
langs de Hollandse Noordzeekust- tijdens de trekperioden afwezig zijn. Het is nog niet
helemaal duidelijk of de drieteenstrandlopers in de trekperioden enkel de doortrekkende
dieren betreft die de winter zuidelijk van Nederland doorbrengen of dat ook de ’s winters op
de stranden voorkomende drieteenstrandlopers tijdens de trekperioden vooral gebruik maken
van het wad. Voor dat laatste scenario hebben we middels waarnemingen enkele
aanwijzingen. De vraag is dan wat deze verandering in habitat-, en daarmee voedselgebruik
van de in Nederland overwinterende drieteenstrandlopers verklaart en waarom de vogels die
alleen op doorreis zijn op het wad bijtanken. Eén van de hypothesen is dat de (toegenomen)
recreatiedruk op de zandstranden tijdens de warme voor- en najaarsperioden de vogels
dwingt te verkassen naar het waddengebied. Anderzijds is het ook mogelijk dat de
voedselbeschikbaarheid (ze eten onder andere kleine borstelwormen) op het wad vergeleken
met de zandstranden gunstiger is in de voor- en najaarsperiode. Het begrijpen van dit
verspreidingspatroon kan leiden tot goede aanbevelingen betreffende natuurherstel en het in
goede banen leiden van strandrecreatie op dusdanige wijze dat recreatie en
natuurdoelstellingen elkaar niet in de weg hoeven te staan.

4.3 Schets of tekening/plankaart van de toekomstige situatie.
Met onze aanpak denken we een duurzaam, bruikbaar en kosten- en tijdsefficiënt
evaluatiesysteem op te zetten dat op de langere termijn zal bijdragen aan de
natuurontwikkeling van het waddengebied door middel van advies.

4.4 Toekomstig gebruik van de resultaten door derden
Onze inzichten zullen jaarlijks teruggekoppeld worden met de terreinbeherende instanties en
natuurbeschermingsorganisaties die we wanneer gewenst ook tussentijds van advies kunnen
voorzien. We streven ernaar dat onze inzichten leiden tot een blijvende instructie aan
terreinbeheerders zodat deze bij het beheer van het gebied een breed scala aan specifiek
toepasbare richtlijnen zullen hebben om hun beheer af te stemmen op de eisen die migrerende
steltlopers aan het gebied stellen met het oog op voedsel en veiligheid. We zullen gedurende
de loop van Metawad-1 op drie momenten feedback geven middels een openbare rapportage
van de “state of the Wadden Sea migrants”. Deze rapporten worden gepresenteerd op
openbare bijeenkomsten waar ruimte is voor uitleg en discussie. Met het oog op de te
verwerken data en de start van het natuurherstel, stellen wij voor dat deze rapportages en
openbare bijeenkomsten begin 2012, 2014 en 2016 georganiseerd worden.
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5 Planning
Totale loopduur: vijf jaar
Startdatum: 1 januari 2011
Einddatum: 31 december 2015
Wij voorzien geen problemen met vergunning aanvragen (zie Projectrisico’s) en kunnen
per 1 januari 2011 direkt beginnen met de voorbereidingen van het praktisch veldwerk in
de trekperiode april-mei 2011.

Globaal schema kanoet, rosse grutto en drieteenstrandloper (WP’s 1,2 en 5)
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Voorbereiding
veldwerk

Data-analyse, 1e
rapportage

Data-analyse

Data-analyse,
2e rapportage

Data-analyse,
eindrapportage

apr-mei;
aug-okt

Vangen,
kleurringen,
foerageerecologie

Vangen,
kleurringen,
foerageerecologie

Vangen,
kleurringen,
foerageerecologie

Vangen,
kleurringen,
foerageerecologie

Vangen,
kleurringen,
foerageerecologie

sept-okt

Operationaliseren

Zenderen
steltlopers/testfase

Zenderen
steltlopers

Zenderen
steltlopers

Zenderen
steltlopers

nov-dec

Vangen,
kleurringen,
aflezen, Banc
d’Arguin

Vangen,
kleurringen,
aflezen, Banc
d’Arguin

Vangen,
kleurringen,
aflezen, Banc
’Arguin

Vangen,
kleurringen,
aflezen, Banc
d’Arguin

kleurringen,
aflezen, Banc
d’Arguin.
Eindrapportage

gehele jaar

Aflezen
kleurringen

Aflezen
kleurringen

Aflezen
kleurringen

Aflezen
kleurringen

Aflezen
kleurringen

jan-mar
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Globaal schema rotgans (WP 3)
Wadden
zee
jan-mar

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Voorbereiding
veldwerk

Data-analyse,

Data-analyse

Data-analyse,
2e rapportage

Data-analyse,
eindrapporta
ge

1e rapportage
apr-mei

kleurringwerk

kleurringwerk,
experiment

kleurringwerk,
experiment

kleurringwerk
analyse

kleurringwerk
analyse

jun-sep

Analyse

Analyse,
rapportage

analyse

analyse,
rapportage

Analyse,
rapportage

Okt-dec

Tellingen,
juvenielperce
ntages

Tellingen,
juvenielpercenta
ges

Tellingen,
juvenielpercent
ages

Tellingen,
juvenielperce
ntages

Analyse,
rapportage

Globaal schema lepelaars (WP 4)

Wadden
zee
jan-mar

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Voorbereiding
veldwerk

Data-analyse,

Data-analyse

Data-analyse,
2e rapportage

Data-analyse,
eindrapportage

1e rapportage
apr-sep

Tellingen,
kleurringwerk
broedsucces
bepalen

Tellingen,
kleurringwerk,
broedsucces
bepalen

Tellingen,
kleurringwerk,
broedsucces
bepalen

Tellingen,
kleurringwerk,
broedsucces
bepalen

Tellingen,
kleurringwerk,
broedsucces
bepalen

okt-nov

Analyse

Analyse,
rapportage

analyse

analyse,
rapportage

Analyse,
rapportage

dec

telling Banc
d’Arguin

telling Banc
d’Arguin

telling Banc
d’Arguin

telling Banc
d’Arguin

telling Banc
d’Arguin

Werkpakket AnimalTrack zal een doorlooptijd van een half jaar kennen om een
eerstwerkende versie te krijgen. Vervolgens zal er tijd besteed worden aan het uitbouwen van
functionaliteiten en het onderhoud van de software.
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6 Uitwerking outputindicatoren
Resultaten verkregen uit Metawad-1 zullen duidelijk en concreet inzicht opleveren over de
mate van natuurherstel. Dit behelst zowel de evaluatie van, als het informeren over de
doelstellingen van het Natuurherstelplan. Direkt toepasbare kennis dus, die noodzakelijk is
voor het in goede banen leiden van het Natuurherstelplan ‘Naar een Rijke Zee’.
Om er zorg voor te dragen dat onze (meest recente) inzichten altijd te gebruiken zijn voor de
uitvoeringsprojecten binnen het Natuurherstelplan, zullen wij gedurende de voorgestelde
duur van Metawad-1 van vijf jaar in ieder geval drie rapportages uitbrengen (zie
“Toekomstig gebruik van de resultaten door derden” onder “Toekomstige situatie”) en die
tijdens openbare discussie-bijeenkomsten met alle betrokken terreinbeheerders en
natuurbeschermingsorganisaties bespreken.
De centrale centrale database voor het volgen van gekleurringde wadvogels, Animaltrack, is
een tastbaar product van Metawad-1 dat tijdens het voorgenomen Metawad-2 en ook ver na
de looptijd van Metawad blijvend haar rol zal vervullen als centrale database.
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7 Projectrisico’s
7.1 Vergunningen voor werk in de Waddenzee
Voor het al lopende werk door het Koninklijk NIOZ en de Rijksuniversiteit Groningen, met
name wat betreft het vangen van wilde vogels om ze te ringen, zijn we in het bezit van
geldige vergunningen van het Vogeltrekstations en hebben we ontheffingen vand e Flora- en
Faunawet. We hebben alle redenen om aan te nemen dat voor de in het onderhavige project
deze vergunningen verlengd of opnieuw verleend zullen worden.
Het aanbrengen van zenders en ringen bij wilde vogels wordt volgens de Wet op Proefdieren
gezien als een dierexperiment waarvoor goedkeuring door de Dier Experimenten Comissie
(DEC) nodig is. Bij goedkeuring van de verschillende onderdelen van ons project zullen we
ruim voor de aanvang goedkeuring aanvragen. Tegen deze en vergelijkbare activiteiten is in
het verleden nooit bezwaar gemaakt door de DEC. We weten hoe lang de verschillende
trajecten met betrekking tot vergunningsaanvraag duren en kunnen hier dus rekening mee
houden zodat het de aanvang en voortzetting van ons project niet zal vertragen.
De nauwe samenwerking met terreinbeherende instanties en natuurbeschermingsorganisaties
zal garant staan voor een soepel verloop van de geplande werkzaamheden.

7.2 Gebruik moderne zenders voor het volgen van wadvogels
In dit project zullen we op safe spelen door het gebruik van geteste en commercieel
beschikbare apparatuur. Door ons onderzoekconsortium is de afgelopen jaren uitgebreid
ervaring opgedaan met implanteerbare satellietzenders (bij rosse grutoo’s en grutto’s,
Microwave zenders) en satellietzenders die met een zogenaamde ‘rugzakconstructie’ worden
aangebracht (met lepelaars, NorthStar zenders). De ratio tussen prestatie en gewicht van de
commercieel beschikbare zenders wordt snel groter en het is niet ondenkbaar dat binnen een
jaar instrumenten beschiknaar zijn geschikt voor gebruik bij kanoeten (120 g). De aanschaf
en gebruik van een zender (aanschaf gegevens etc.) bedraagt 5000 Euro per item. Mocht in
de loop van Metawad-1 blijken dat er goedkopere oplossingen zijn om individuele vogels te
volgen, dan houden we ons het recht voor van deze mogelijkheid gebruik te maken.

7.3 Betrekkingen met het Parc National du Banc d’Arguin
Het Koninklijk NIOZ heeft voldoende ervaring met het voorbereiden en succesvol
volbrengen van de logistiek die komt kijken bij expedities naar de Banc d’Arguin in
Mauretanië. Door werkrelaties die teruggaan tot 1980 hebben het Koninklijk NIOZ en de
Universiteit van Groningen een warme en intense samenwerkingsrelatie kunnen opbouwen
met de autoriteiten van het Parc National du Banc d’Arguin (PNBA). Sinds de jaren 1980 en
met grote regelmaat sinds 1997 vinden er expedities plaats naar de Banc d’Arguin. De
Nederlandse equippe bepaalt, op uitdrukkelijk verzoek van de Mauretaanse autoriteiten, al
jaren de onderzoeksagenda en Piersma is vice-president van het Conseil Scientifique du Banc
d’Arguin. De samenwerkingsrelatie is vastgelegd in een convenant tussen het Nederlands
Instituut voor Zeeonderzoek en het Parc National du Banc d’Arguin (PNBA). Uit die
samenwerking is inmiddels voortgevloeid dat een medewerker van het Parc National du
Banc d’Arguin (Hacen ould Mohammed El Hacen) momenteel aan de Universiteit van
Groningen wordt opgeleid tot onderzoeker, via een Masterstudie en aansluitend een
promotietraject.
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8. Voorlopige begroting
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9 Werkpakket Kanoet
9.1 Soortkeuze
De kanoet is een een schelpdierspecialist en een algemene soort in het waddengebied. Voor
twee ondersoorten van de kanoet is de Waddenzee essentieel. Voor één om er de winter door
te brengen (Calidris canutus islandica), voor de andere ondersoort om bij te tanken ter
voorbreiding van een lange trektocht naar broedgebied (voorjaar) of overwinteringsgebied
(najaar) (Calidris canutus canutus). De islandica-ondersoort broedt in hoog-arctische
gebieden van Canada en Groenland; de canutus-ondersoort broedt in de Siberische Arctis en
overwintert in West-Afrika, voornamelijk op de Banc d’Arguin, Mauretanië.

9.2 Indicator van habitatkwaliteit
De afgelopen jaren heeft de in de Waddenzee overwinterende populatie erg geleden onder de
slechte staat van instandhouding van de Waddenzee. Op grond van onderzoek in de
Nederlandse Waddenzee is de afname van kanoeten goed te verklaren uit de afname van
hun voedsel, wat op haar beurt weer te maken heeft met (1) de verstoring en vergroving van
het sediment met daarin een prominente rol voor bodemberoering, vooral als gevolg van
mechanische schelpdiervisserij, en (2) verhoogde consumptie van schelpdierbroed door jonge
garnalen, die mogelijk steeds vroeger in het jaar op het wad te vinden zijn als gevolg van een
toegenomen zeewatertemperatuur. Het is opmerkelijk dat op de relatief ongestoorde Banc
d’Arguin de kanoetendichtheid ook is afgenomen, terwijl tegelijkertijd de voedseldichtheid
zelfs toenam. Dit valt te verklaren uit het feit dat de grootte van de in Mauretanië
overwinterende populatie beperkt wordt door de (slechte) omstandigheden die ze tijdens de
trek in de Waddenzee aantreft. Een afgenomen populatie kanoeten in de Banc d’Arguin kan
hebben geleid tot een verminderde consumptie van schelpdieren wat de schelpdierpopulatie
in staat stelde te groeien tot een nieuw evenwicht. De ecologische situatie van de Waddenzee
heeft dus duidelijk gevolgen voor het hele internationale meta-ecosysteem waarin zij een
centrale rol speelt. De kanoet maakt dit duidelijk. Juist het type habitat waar de kanoet van
profiteert (slik met veel kleine schelpdieren en zeegras) zal de komende jaren worden
hersteld. De kanoet is daardoor bij uitstek een vogelsoort waarvan de overlevingskansen
zullen toenemen als dat herstel succesvol verloopt.

9.3 Belangrijkste vragen
1. Aangezien het voedsel, zowel qua soorten als qua hoeveelheden, niet homogeen over de
Waddenzee is verdeeld, is het belangrijk om te weten welke indivuen het meeste
profiteren van plaatselijke rijkdommen (de sources) en welke terecht komen op de
slechtere plekken (de sinks).
2. Hoe flexibel kunnen vogels (op basis van dieet, trekstrategieën, leeftijd) met
habitatveranderingen omgaan?
3. Zijn er verschillen te zien in gebiedsgebruik en overleving van individuen tussen het
oostelijk en het westelijk deel? Herstelmaatrgelen bieden ons een natuurlijk experiment
om te kijken welke effect respectievelijk herstelde en niet-herstelde gebieden hebben op
het gebiedsgebruik door vogels. Aangezien het herstel van het oostelijk wad al in gang is
gekomen, terwijl dat in het westelijk deel nog achterwege blijft.
4. De afname van de canutus-ondersoort bleek samen te hangen met de voedselsituatie in de
Waddenzee. Maar wanneer treedt de door de Waddenzee opgelegde bottleneck voor deze
ondersoort op: tijdens de voor- of tijdens de najaarstrek? Tijdens de voorjaarstrek maken
de meeste canutus-kanoeten gebruik van de minder door mechanische visserij gehavende
Duitse Waddenzee en niet zozeer van de verslechterde Nederlandse Waddenzee. Dit was
altijd al zo en lijkt niet veranderd te zijn sinds jaren tachtig. Het meest waarschijnlijke is
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dan ook dat de klappen vallen tijdens de najaarstrek, wanneer wel veel kanoeten gebruik
maken van het Nederlandse deel van de Waddenzee. Het blijkt dat het aantal canutuskanoeten dat in het najaar pleistert in de Nederlandse Waddenzee sterk afhankelijk is van
hoeveelheid zacht (dus gemakkelijk verteerbaar) voedsel: hoe minder zacht voedsel
(strandkrabben en garnalen), hoe minder kanoeten eind juli en in de eerste week van
augustus in de westelijke Waddenzee worden geteld. Kanoeten op doortrek hebben
meestal een relatief kleine spiermaag en vereisen daarom een Waddenzee die rijk is aan
hoogkwalitatief, relatief zacht, voedsel (krabben, garnalen, nonnetjes). We weten dat de
aantallen doortrekkende canutus-kanoeten in de nazomer in de westelijke Waddenzee in
de afgelopen decade sterk zijn gedaald, en we kennen geen Europese alternatieven voor
deze verdwenen vogels. Mogelijk slaan canutus-kanoeten de Waddenzee volledig over in
slechte voedseljaren en vliegen dan in één ruk door van Siberië naar West-Afrika (of
stoppen dus even in Franse estuaria), iets wat vooral voor de later doortrekkende
mannetjes zou gelden. Hoewel zo’n extra lange vlucht van 8650 km theoretisch zeker
mogelijk zou moeten zijn is het niet onwaarschijnlijk dat dit doorvliegen leidt tot
verhoogde sterfte, ergens onderweg of direct na de (verzwakte) aankomst op de Banc
d’Arguin.

9.4 Aanpak
9.4.1 Demografie
We bouwen voort op een grote, reeds bestaande basis (waarnemingen van) gekleurringde
kanoeten, zowel in de Waddenzee als in de Banc d’Arguin in Mauretanië, die we willen
aanvullen met werk tijdens dit programma. Het vangen en ringen van kanoeten zal jaarlijks
gedurende de jaren 2011-2015 plaatsvinden in de Waddenzee gedurende drie tweeweekse
expedities in de periode augustus t/m maart.
Als complement van vangen en ringen zullen jaarrond kanoeten worden gecontroleerd op het
dragen van kleurringen. Om tot zo goed mogelijke schattingen te komen van
seizoensoverleving zullen aflezingen zo veel mogelijk in afgebakende periodes plaatsvinden.
Aldus kan worden achterhaald welk deel van de jaarcyclus de grootste invloed op jaarlijkse
overleving heeft. Dit kan een aanwijzing geven welke beschermingsmaatregelen waar en
wanneer het meeste effect zullen hebben. De inspanningen zullen zich daarom toespitsen op
de periodes aan het begin en einde van broedseizoen (april-mei en juli-augustus in de
Waddenzee) en het begin en het einde van het winterseizoen (november-december en maartapril op de Banc d’Arguin). Aanvullende aflezingen in doortrekgebieden geven informatie
over de lengte van stop-over op verschillende plekken en daardoor het belang (en eventuele
verandering hierin) van verschillende stop-overgebieden. In dit demografisch
monitoringprogramma zullen gegevens verzameld moeten worden over de belangrijkste
populatiesturende processen bij steltlopers in de Waddenzee. Dataverwerking geschiedt in
het kader van het werkpakket Animaltrack.
9.4.2 Gebiedsgebruik
Habitatgebruik in tijd en ruimte kan worden onderzocht door individuen van zenders te
voorzien. We zullen de snelle ontwikkelingenop het vlak van zenders nauwgezet volgen,
zodat we steeds de meest geavanceerde middelen kunnen benutten. Directe observaties van
individuele opnamesnelheden zullen worden gecombineerd met analyses van verzamelde
uitwerpselen in het laboratorium. Voor kanoeten (schelpdiereters) wordt de prooikwaliteit
vastgesteld aan de hand van de vlees-schelpratio.
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10 Werkpakket Rosse grutto
10.1 Soortkeuze
De rosse grutto is een wormenspecialist en eveneens een algemene soort in het
waddengebied. Twee ondersoorten maken gebruik van de Nederlands Waddenzee, Limosa
lapponica lapponica en L. l. taimyrensis. De eerstgenoemde overwintert in de Waddenzee, de
laatstgenoemde is hier alleen in voor- en najaar. Broeden doen beide ondersoorten in de
Arctis; lapponica in Lapland en taimyrensis op het Siberische schiereiland Taimyr. Voor de
doortrekkende ondersoort is de Banc d’Arguin een erg belangrijke overwinteringslokatie,
maar sommige individuen overwinteren tot in Zuid-Afrika (zie Box 5). Net als voor de
kanoet is de Waddenzee het enige overwinterings- en doortrekgebied in West-Europa en
daardoor van cruciale betekenis. In tegenstelling tot de andere studiesoorten eten rosse
grutto’s vooral grote wormen op de droogvallende wadplaten.

10.2 Verschillende ontwikkelingen Oost en West
De afgelopen jaren zijn de schelpdieretende wadvogels sterk in aantal gedaald, terwijl
wormeneters zoals de rosse grutto juist in de lift zaten (zie inleiding). Hoewel het voor de
hand ligt dat een afname van schelpdieren en een toename in wormen hier voor
verantwoordelijk is, ligt dit niet zo simpel. Niet alle wormensoorten namen toe op het wad en
niet alle wormensoorten worden (even veel) door rosse grutto’s gegeten. Momenteel wordt in
het kader van een aio-onderzoek het dieet van de rosse grutto bekeken en in hoeverre dit de
toename van de soort kan verklaren voor zowel de hier overwinterende als de doortrekkende
ondersoort. Een opvallend gegeven is dat rosse grutto’s, in tegenstelling tot in schelpdieren
gespecialiseerde vogels, zijn toe genomen op het westelijk wad waar natuurherstel nog geen
effecten sorteert, maar niet op het zich herstellende (met biobouwers) oostelijk wad. Mogelijk
gedijen (grote) wormen vooral in de instabiele omgeving van het westelijk wad. Als dat
klopt, verwachten we dat natuurherstel in het westelijk wad zal blootleggen dat de toename
van rosse grutto’s aldaar een tijdelijk effect is geweest van instabiliteit van de omgeving.

10. 3 Belangrijkste vragen
5.

6.

7.

Aangezien het voedsel, zowel qua soorten als qua hoeveelheden, niet homogeen over de
Waddenzee is verdeeld, is het belangrijk om te weten welke indivuen het meeste
profiteren van plaatselijke rijkdommen (de sources) en welke terecht komen op de
slechtere plekken (de sinks).
Welke prooidieren zorgen ervoor dat een bepaald type habitat een source of een sink is
voor de rosse grutto in de Waddenzee en hoe zijn die sources en sinks ruimtelijk
verdeeld in het waddengebied? Mannetjes en vrouwtjes rosse grutto’s verschillen
aanzienlijk in formaat (de vrouwtjes zijn groter) en hebben daardoor verschillende
diëten en zullen verschillen in hun competitieve vaardigheden. Hoe pakken
veranderingen in de waddenomgeving uit voor beide geslachten?
Zijn er verschillen te zien in gebiedsgebruik en overleving van individuen tussen het
oostelijk en het westelijk deel, en gelden die verschillen zowel voor de in de Waddenzee
overwinterende als de doortrekkende rosse grutto-populaties? En in hoeverre verschillen
de overlevingskansen tussen de mannetjes en de vrouwtjes?

10. 4 Aanpak
We zullen gebruik maken van een al aardige basis (waarnemingen van) gekleurringde rosse
grutto’s, zowel in de Waddenzee als in de Banc d’Arguin in Mauretanië. Met Metawad-1
willen we die basis flink uitbreiden om robuuste overlevingsanalyses op deelgebied van de
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Waddenzee te kunnen uitvoeren. Het vangen en ringen van overwinterende rosse grutto’s zal
jaarlijks plaatsvinden in zowel het oostelijk als het westelijk deel van de Waddenzee. Rosse
grutto’s zullen het hele jaar rond, maar het meest intensief tijdens de trekperioden,
gecontroleerd worden op het dragen van kleurringen. Die waarnemingen zullen resulteren in
zo betrouwbaar mogelijke schattingen van seizoensoverleving en/of jaaroverleving van rosse
grutto’s in het oostelijk en het westelijk wad. Zodoende kan worden achterhaald in hoeverre
natuurherstel op het oost- en westwad succes heeft en hoe het uitwerkt voor de trekkende en
de overwinterende populatie rosse grutto’s.
Om het gebiedsgebruik van rosse grutto’s in de Waddenzee in kaart te brengen zullen we net
uit Afrika gearriveerde dieren eind april van zenders voorzien om hun gebiedsgebruik tijdens
het bijtanken in de maand mei in kaart te brengen. Hetzelfde zullen we doen voor de
overwinterende populatie. Rosse grutto’s zijn qua formaat zeer geschikt voor onderzoek met
zenders. Twee jaar geleden haalden enkele rosse grutto’s die zonder stoppen van Alaska naar
Nieuw Zeeland de oceaan overstaken al het wereldnieuws. Het type zender dat we in
Metawad-1 willen gebruiken heeft een hogere resolutie en kan ons vooral heel nauwkeurig
vertellen welke individuele foerageerkeuzes er gemaakt worden en hoe die verschillen tussen
oostelijke en westelijke Waddenzee. Ook zullen we zo te weten komen of er dankzij
natuurherstel andere keuzes door de vogels gemaakt worden. Deze informatie over
(veranderingen in) gebiedsgebruik door organismen die hoog in het Waddenzee-voedselweb
staan zullen uitermate geschikt zijn om de vinger aan de pols van het ecosysteem.
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Box 5. Individuele topprestaties alleen mogelijk dankzij Waddenzee
Soms is een verhaal duidelijker te vertellen door naar een individu in plaats van naar de hele populatie
te kijken. Dat is de kracht van individueel gekleurringde vogels. Dat de Waddenzee onderdeel
uitmaakt van een meta-ecosysteem werd door één rosse grutto erg duidelijk gemaakt. Het dier met de
code Y2YYBB werd op 30 juli 2003, tijdens de najaarstrek, op de zandbank de Richel gevangen en
van kleurige ringen voorzien. Ruim zes jaar later, op 8 november 2009 werd het dier gefotografeerd te
Langebaan Lagoon in het West Coast National Park in Zuid Afrika. Jaarlijks zal deze, net als vele
andere rosse grutto’s, zo’n 32.000 km afleggen tussen de Siberische broedgebieden en de Langebaan
Lagoon. Deze atletische topprestaties zijn alleen mogelijk met een Waddenzee die in ecologisch
goede conditie is en de trekvogels voldoende voedsel biedt om bij te tanken.

De in de westelijke Waddenzee (op Richel) geringde rosse grutto Y2YYBB in Zuid-Afrika
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11 Werkpakket drieteenstrandloper
11.1 Soortkeuze
Drieteenstrandlopers komen algemeen voor in het waddengebied. Ze zijn bij
strandwandelaars vooral bekend als die “schattige druktemakertjes” die op het
Noordzeestrand heen en weer rennen voor de golven uit. Inderdaad, drieteenstrandlopers
vormen een functionele verbinding tussen de Noordzeestranden en de Waddenzee en worden
beïnvloed door veranderingen in hun leefomgeving op zowel de stranden als de (zandigere
delen) van de Waddenzee. Hun voedsel bestaat in Nederland voornamelijk uit kleine
borstelwormen, waarbij op de Noordzeestranden de Gemshoornworm een cruciale rol speelt.
De laatste jaren profiteren ze van lokaal vaak massale strandingen van de Amerikaanse
Zwaardschede (Ensis americanus) waar ze het vlees uit de openstaande lange schelpen
peuteren.
Er blijkt behoorlijk wat uitwisseling van deze vogels tussen wad en strand te zijn. Op een
veel grotere schaal is de Waddenzee ook een onmisbare schakel in de levenscyclus van
drieteenstrandlopers die zuidelijk van Nederland (voornamelijk de gehele westkust van
Afrika) de winter doorbrengen. Maar welke rol drieteenstrandlopers nou exact spelen in het
waddenecosysteem en in hoeverre de populatie die deel uitmaakt van de Oost-Atlantische
trekroute beïnvloed wordt door veranderingen in het wadden-ecosysteem is grotendeels
onbekend.

11.2 Verschuiving van Noordzeestranden naar Wadden
In tegenstelling tot veel andere wadvogels lijkt het de drieteenstrandloper voor de wind te
gaan. De hele Oost-Atlantische populatie is waarschijnlijk toegenomen en daarmee in
overeenstemming zien we in Nederland toegenomen aantallen in de trekperioden (mei en
juli-augustus) en winter (Fig. 6). In de trekperiode gebruiken drieteenstrandlopers uit
zuidelijker overwinteringsgebieden de wadvlakten van de Waddenzee om vetvoorraden aan
te leggen die gebruikt worden voor de vervolgvlucht naar Groenland of terug naar hun
overwinteringslocatie, maar ook verplaatsen de vogels die op de Noordzeestranden
overwinteren dan waarschijnlijk naar het wad (Fig. 7). Het is onduidelijk of de soort
daadwerkelijk zo sterk is toegenomen als de tellingen suggereren en als dat zo is welke
factoren hier aan ten grondslag liggen.
De toename van drieteenstrandlopers in Nederland is toegeschreven aan de verzanding van
het wad, waar met name wormenetende wadvogelsoorten goed zouden gedijen. Inderdaad
eten drieteenstrandlopers kleine borstelwormen en andere zachte bodemdieren die ze met
name op zicht opspeuren. De wormen zijn op het wad de laatste jaren in tegenstelling tot de
oorspronkelijke hypothese echter niet toegenomen, maar het soortenspectrum van wormen en
de ruimtelijke verdeling ervan zou wel veranderd kunnen zijn. Deze aspecten verdienen
aandacht omdat veel wadvogelsoorten wormen eten, maar elke soort gespecialiseerd is in
verschillende soorten van verschillende grootte. Hoe groot het aandeel van verschillende
prooidieren in het dieet van drieteenstrandlopers is, is onbekend. Of een verandering in de
aantallen (kleine) wormen op het wad de gesuggereerde aantalstoename van
drieteenstrandlopers kunnen verklaren is dus ook onduidelijk. Gebruik makend van de
intensieve benthos bemonstering uitgevoerd door aan Metawad gelieerde projecten en met
behulp van een intensieve waarnemingen aan gekleurringde dieren kan het gebiedsgebruik
van drieteenstrandlopers veel nauwkeuriger in kaart worden gebracht en begrepen worden in
de context van veranderingen in de leefomgeving.
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Figuur 6. Aantalsontwikkeling van doortrekkende (juli- oktober en mei) en overwinterende (novemberfebruari) drieteenstrandlopers in Nederland sinds 1980. Weergegeven zijn geïndexeerde aantallen, waarbij het
gemiddelde van de hele reeks op 100 is gesteld. Indexwaarden gebaseerd op meer dan 60% bijschattingen (dus
niet daadwerkelijk getelde vogels) zijn als open symbool weergegeven.

Om de effecten van natuurherstel van de Waddenzee goed te kunnen beoordelen, is
dergelijke informatie van belang. Het Natuurherstelprogramma streeft naar een Waddenzeeecosysteem met stabiel sediment, helder water en veel biobouwers. In feite is dat een door
schelpdieren en minder door wormen gedomineerd ecosysteem. Het is te verwachten dat deze
ecosysteem-veranderingen het ruimtegebruik, dieet en de aantallen drieteenstrandlopers op
het wad zullen veranderen. Dat zou kunnen resulteren in een verminderde draagkracht van de
Waddenzee voor drieteenstrandlopers (vooral in de trekperioden), maar ten gunste van vooral
schelpdieretende vogelsoorten.
Of drieteenstrandlopers dan ook tijdens de trekperioden de Noordzeestranden meer zullen
benutten hangt niet alleen af van de ontwikkelingen in de Waddenzee maar ook die op de
stranden. Door een toegenomen recreatiedruk, juist in de zonnige maanden tijdens de
trekperioden, zijn de stranden wellicht minder geschikt (geworden) voor
drieteenstrandlopers. Het is bekend dat drieteenstrandlopers minder effectief voedsel kunnen
zoeken als er meer mensen binnen 200 meter afstand lopen. Ook de rol die zandsuppletie op
de voedselbeschikbaarheid op de Noordzeestranden speelt zal onderzocht moeten worden.
Ingrepen op het Noordzeestrand hebben via de drieteenstrandlopers immers ook effect op de
Waddenzee.

11.3 Belangrijkste vragen
1.
2.
3.

4.

Wat is het relatieve belang van de Noordzeestranden en de Waddenzee voor
overwinterende en doortrekkende drieteenstrandlopers?
Welke factoren bepalen het habitatgebruik van drieteenstrandlopers tijdens de winter en
tijdens de trekperioden?
Hoe veranderen overlevingskansen en de draagkracht van de Waddenzee voor
drieteenstrandlopers als er natuurherstel plaatsvindt en onder invloed van menselijke
ingrepen op het Noordzeestrand?
Waar komen de door de Waddenzee trekkende drieteenstrandlopers vandaan en is het
habitatgebruik afhankelijk van de herkomst cq. timing van hun trek?
34

11. 4 Aanpak
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Met behulp van gekleurringde individuen zullen de overlevingskansen en de
verspreiding van de vogels bekeken worden in relatie tot habitatgebruik
(Noordzeestrand en Waddenzee) en menselijke ingrepen (natuurherstel,
zandsuppletie en recreatidruk).
Jongenpercentages zullen Waddenzeebreed bepaald worden in de periode
augustus-september wanneer de jonge vogels nog duidelijk te herkennen zijn.
Door middel van een zeer intensief waarneemschema in de trekperioden zullen we
de verblijfduur van drieteenstrandlopers in de verschillende habitats bepalen, die
een goede maat zijn voor habitatkwaliteit.
Gebiedsgebruik en veranderingen daarin zullen bepaald worden aan de hand van
kleurrignwaarnemingen.
Met het verzamelen van poepjes van drieteenstrandlopers, gecombineerd met
observaties, kan het dieet worden gereconstrueerd en gekoppeld aan
habitatgebruik.
De herkomst van de doortrekkende vogels zal behalve met in West-Afrika
gekleurringde dieren van de gevangen doortrekkende vogels ook bepaald worden
met behulp van de chemische analyse van een vleugeldekveertje

Figuur 7. ’s Winters (januari, links) verblijven drieteenstrandlopers voornamelijk op de stranden van de
Hollandse kust en de waddeneilanden (roodbruine stippen) terwijl ze tijdens de trekperiode (mei, rechts) de
stranden verlaten en slikkige gebieden (zoals de Waddenzee) opzoeken (roze stippen).
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12 Werkpakket rotgans
12. 1 Soortkeuze
De rotgans neemt een unieke plaats in binnen de watervogels die pendelen tussen het
broedgebied op de noordelijke toendra en de intergetijdengebieden van de Atlantische en
Noordzeekust. Als enige van deze lange-afstand-trekkers is de rotgans afhankelijk van
plantaardig voedsel. Wereldwijd vormt zeegras een belangrijk onderdeel van het voedsel van
de soort. De rotganzen die in Nederland overwinteren zijn Zwartbuikrotganzen Branta
bernicla, en broedend op de toendra van het noord-Russische schiereiland Taimyr, zijn ze
afhankelijk van zeegrasvelden in het najaar (Denemarken en Engeland), winter (Frankrijk) en
voorjaar (Witte Zee, Rusland). Van alle Nederland bezoekende ganzen is de rotgans de meest
'echte' wadvogel, die nog het minst afhankelijk is van binnendijkse (bemeste) graslanden en
gewasresten op akkers. De Waddenzee is een essentiële schakel in de jaarcyclus van deze
soort.

Figuur 8. Broedgebieden en migratieroutes van rotganzen in het palearctisch gebied, die de sleutelrol van de
Waddenzee in de westelijke trekroute laat zien. De kleine genummerde pijlen geven de lokaties van belangrijke
stop-over en overwinteringsgebieden weer, met zeegras-gedomineerde ecosystemen: 1– Strangford Lough, 2–
Golfe du Morbihan, 3– engelse zuidkust, 4– Waddenzee, 5– Lindisfarne, 6– Deense fjorden, 7– Witte zee. Uit:
(Ganter 2000)

12. 2 Habitatverlies en verschuivingen
Alle rotganssoorten kennen een innige relatie met het voorkomen van zeegrasvelden, een
habitat dat wereldwijd onder grote druk staat. Oorspronkelijk (tot de jaren '30) was de bij ons
overwinterende zwartbuikrotgans een soort van het intergetijdengebied, waar deze
fourageerde op (vermoedelijk) wortelstokken en jonge uitlopers van zowel groot (Zostera
marina) als klein zeegras (Z. noltii). In de noordelijke Waddenzee is dit gedrag nog steeds
waar te nemen. Echter, sinds het midden van de vorige eeuw zijn zeegrassen uit het grootste
deel van de Nederlandse Waddenzee verdwenen, waarschijnlijk door een combinatie van
watervertroebeling door de afsluitdijk en sterfte door de schimmel Labyrinthula. De
achteruitgang van zeegrassen is wereldwijd: ecosystemen gedomineerd door zeegrassen
36

behoren nu tot de meest bedreigde habitats in de wereld. Dit vormt een directe bedreiging
voor populaties van de verschillende Rotganssoorten. De Witbuikrotgans Branta hrota is in
de winter afhankelijk van een door eutrofiering steeds kleiner wordend areaal zeegras in de
Deense estuaria van de Oostzee en het Limfjorden. Soortgelijke problemen doen zich voor bij
de de pacifische Zwarte Rotgans Branta nigricans in de Californische overwinteringsgebieden, waar de laatste zeegrasvelden ernstig bedreigd worden door eutrofiëring.
Achteruitgang van herbivore watervogels veroorzaakt door het verdwijnen van zeegrasvelden
wordt op steeds meer plekken in de wereld waargenomen. Met het verlies van de
zeegrasvelden is de rotgans overgestapt op ander voedsel. Aanvankelijk bleven de meeste
populaties op de platen waar ze foerageerden op macroalgen als zeesla (Ulva lactuca) en
darmwier (Enteromorpha spp.). Echter, naarmate de habitatkwaliteit van het
intergetijdengebied verder verslechterde verhuisden de ganzen naar lage kwelders, een
habitat dat vroeger uitsluitend werd gebruikt tijdens zware stormen wanneer het zeegras
langdurig onbereikbaar was. Op de lage kwelder selecteren rotganzen plantensoorten die een
hoge opnamesnelheid mogelijk maken gekoppeld aan een hoge voedselkwaliteit, zoals
gewoon kweldergras (Puccinellia maritima), zeeweegbree (Plantago maritima) en
schorrezoutgras (Triglochin maritima).
Alleen door deze soorten te eten kunnen de rotganzen voldoende reserves opbouwen voor de
trek naar hun broedgebieden. Ook al zijn rotganzen meer recent ook gebruik gaan maken van
binnendijkse, bemeste gras- en akkerlanden, blijven kwelders het meest bezochte habitat in
het voorjaar. Echter, het oppervlak jonge kweldervegetatie in de Waddenzee is nu veel
kleiner dan het historische zeegrasareaal in het intergetijdengebied. Bovendien prefereren de
rotganzen jonge successiestadia van de kwelder– die in toenemende mate verdwijnen bij
afnemende geomorfologische dynamiek van de Waddeneilanden en toenemende
zeespiegelstijging. Ook het uit beweiding nemen van delen van de kwelders leidt tot een
afname van de hoeveelheid geschikt foerageerhabitat voor rotganzen (Fig. 10). Hoewel de
soort er dus in geslaagd is nieuwe habitats te exploiteren, zijn de vooruitzichten dat de
overstap een succesvolle vervanging betekent voor de zeegrasvelden ongunstig.

12.3 Herstel van de populatie
Het verdwijnen van de zeegrasvelden in de 1930-er jaren heeft geleid tot het instorten van de
populatie Zwartbuikrotganzen. Aanvankelijk bleef herstel van de aantallen uit, onder andere
door overbejaging. Hoe groot de oorspronkelijke populatie was is niet bekend omdat pas
vanaf 1955 het herstel van de populatie goed is gedocumenteerd. Daarom is onbekend of de
huidige aantallen die van vóór het verlies van het zeegras evenaren. Het herstel is bovendien
tot staan gekomen in de jaren negentig na een lange serie van jaren met een lage reproductie,
te wijten aan het uitblijven van goede lemming jaren op de arctische toendra.
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Figuur 9. De ontwikkeling van de wereldpopulatie van de Zwartbuikrotgans sinds 1955 (rondjes) en het
aandeel juvenielen (staven). Na het instorten van de populatie in de jaren dertig ten gevolge van het op grote
schaal verdwijnen van zeegrasvelden in de Waddenzee heeft de populatie zich hersteld. Een lange serie van
jaren met laag broedsucces heeft de aantallen vanaf het begin van de jaren negentig opnieuw laten dalen
(Ebbinge et al. 2002; Fox et al. 2010; SOVON unpubl.).

12.4 Internationale link en klimaatverandering
Via de rotgans heeft de Waddenzee een belangrijke functionele verbinding met arctische
toendragebieden van Rusland. Daar treden op dit moment belangrijke veranderingen op ten
gevolge van de opwarming van de aarde. Onderweg van de Waddenzee naar hun arctische
broedgebieden maken de rotganzen een tussenstop van ongeveer drie weken aan de oevers
van de Witte Zee. Hier zijn de vogels voor een groot deel aangewezen op groot zeegras (Z.
marina). Zonder de tussenstop aan de Witte Zee kunnen de in Siberië broedende rotganzen
hun voorjaarstrek waarschijnlijk niet volbrengen. In tegenstelling tot in West-Europa is er
aan de Witte Zee weinig alternatief habitat voorhanden mocht het zeegras ook hier
verdwijnen. Alleen langs de westkust van Kanin zijn nog jonge kwelders te vinden die voor
rotganzen aantrekkelijk kunnen zijn. Als één van de laatste onaangetaste gebieden met
zeegrasvelden die de Zwartbuikrotgans ter beschikking staan is een goede bescherming van
de Witte Zee dus van groot belang.
Klimaatverandering kan daarnaast ook leiden tot een inkrimping van het broedareaal in
Siberië. De verwante, sterk toegenomen Brandgans Branta leucopsis is er recent in geslaagd
het broedgebied uit te breiden naar het zuidwesten, tot in Nederland toe, hoewel de zuidelijke
populaties zichtbaar moeite hebben met het vroegere voorjaar op deze breedtegraden.
Rotganzen lijken deze extreme flexibiliteit niet te bezitten. Een andere mogelijkheid is dat
rotganzen noordelijker gaan overwinteren, zoals voor de noord-amerikaanse flyway recent is
gevonden en hetgeen is toegeschreven aan klimaatverandering. Echter, door de ruimtelijke
configuratie van habitats in west-europa lijkt het voor de rotgans amper mogelijk noordelijker
te overwinteren. Het is een soort die bijzonder gevoelig is voor aantasting van
sleutelgebieden in de migratieroute, zoals de Waddenzee. Daarmee zijn dergelijke soorten
ook erg gevoelig voor snelle klimaatverandering gecombineerd met habitatveranderingen.
In tegenstelling tot de brandgans lijkt de rotgans nog geen verschuiving in winter- of
zomerverspreiding te vertonen. In de Waddenzee heeft de toename van brandganzen effect
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op de rotganzen via concurrentie. Brandganzen foerageren in het voorjaar op de hogere
kwelders die aansluiten op de zones die de rotgans benut. De afgelopen vijftien jaar hebben
de brandganzen hun voorjaarstrek drastisch veranderd. Waar de Brandgans het
Waddengebied aanvankelijk al in maart verliet is de soort nu nog in zeer grote aantallen
aanwezig tot ver in mei. De sterke populatietoename van de brandgans kan letterlijk leiden
tot het ‘van de kwelder afdrukken’ van de rotgans, aangezien de brandgans de dominantere
soort is die door een kleinere snavel en hogere hapsnelheid bovendien in staat is
kwelderplanten efficiënter te benutten. Dit zou vervolgens, net als in de 30er jaren, opnieuw
tot een dramatische achteruitgang van de rotgans kunnen leiden, omdat het zeegrasareaal in
het intergetijdengebied van de Nederlandse Waddenzee nog steeds zeer beperkt is.

Figuur 10. Verruiging van kweldervegetaties veroorzaakt door het uit beweiding nemen leidt tot een afname
van het areaal dat benut wordt door zwartbuikrotganzen.

12.5 Habitat herstel
In de noordelijke (noord-Duitse en Deense) Waddenzee treed het laatste decennium
opmerkelijk genoeg een sterk herstel van zeegras op, met tegenwoordig een gemiddelde
bedekking van meer dan 10% van het intergetijdengebied. Dit is een gebied dat grotendeels
met rust wordt gelaten. Zo ontbreken grootschalige baggerwerken en bodemberoerende
visserij. Met het herstel van zeegrasvelden worden in dit gebied nu ook belangrijke
ecosysteemfuncties hersteld, zoals de rol van zeegrasbedden als kraamkamer voor vissen. In
toenemende mate worden deze zeegrasvelden door rotganzen en smienten gebruikt, zoals ook
in Engeland te zien is. Een dergelijk herstel van zeegrasvelden met bijbehorende grazers
wordt ook in Nederland nagestreefd. De verwachting is dat met het beoogde zeegrasherstel
hiermee ook de rotgans in het intergetijdengebied terug is te verwachten.
Op de laatst overgebleven Zostera noltii velden langs de Groningse kust is inderdaad in de
laatste jaren regelmatige begrazing door rotganzen van zeegrassen waargenomen, waar de
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ganzen kleine poelen in de zeegrasvelden creëren. Ditzelfde fenomeen werd enkele decennia
eerder bij Terschelling waargenomen maar op deze plek is het zeegras nu vrijwel verdwenen.
In tegenstelling tot het doorgaans snelle herstel van gezonde zeegrasbedden na intensieve
begrazing, verloopt herkolonisatie van zeegras na een periode van afwezigheid over het
algemeen moeizaam of blijft soms zelfs geheel achterwege. In de Waddenzee speelt de
sedimentdynamiek hierin een belangrijke rol. Zeegrassen zijn zogenaamde ‘biobouwers’, wat
betekent dat ze in staat zijn om hun abiotische omgeving te veranderen – veelal in hun eigen
voordeel. De grote zeegrasvelden in de Waddenzee, van voor de 30er jaren, maakten het
water helder door het wegvangen en vastleggen van zwevend slib, waardoor het zeegras zelf
vervolgens weer beter kon groeien. Toen deze zeegrasvelden verdwenen door de wierziekte
en de aanleg van de afsluitdijk, was een herstel van de velden van weleer onmogelijk
geworden. Het water was te troebel geworden door een hoge concentratie van zwevende slib
dat voorheen door het zeegras zelf werd vastgehouden. Hoewel de sedimentvastleggende
capaciteit van zeegras in een gezond ecosysteem tot een positieve feedback leidt en dus in het
voordeel van het zeegras werkt, lijkt ditzelfde mechanisme in de huidige, troebele
Waddenzee zich tegen de nog resterende intertidale kleine zeegrasvelden (voor de Groningse
kust en Terschelling) te keren. Door de hoge concentratie van slib in het water, vangt het
zeegras gedurende het groeiseizoen, wanneer de zeegrasdichtheid sterk toeneemt, dusdanig
grote hoeveelheden slib in dat het zichzelf aan het eind van de zomer zelfs dreigt te
verstikken. In die gebieden, lijkt begrazing van rotganzen en smienten een volledige
verdwijning door sedimentverstikking van deze zeegrasvelden te voorkomen. Sedimentatie
wordt door de ganzen verminderd doordat het zeegras sterk wordt uitgedund en doordat de
betreding en begrazing door omwoeling juist leidt tot afvoer van slib. Aan de andere kant is
het natuurlijk ook mogelijk dat overbegrazing door de ganzen juist zou kunnen leiden tot een
afname van het zeegrasareaal. De balans tussen zeegrasherstel, sedimentatie en begrazing
lijkt daarmee een zeer delicate.
Het is momenteel dus onduidelijk of de begrazing van de rotganzen het herstel van
zeegrassen zullen bevorderen of juist remmen. Uit onderzoek in zowel de noordelijke
Waddenzee als de Witte zee blijkt dat zeegrassen zich snel herstellen van intensieve
begrazing, en de productiviteit juist omhoog gaat. Los van de sedimentatiedynamiek, zou het
dus goed kunnen, dat zeegrassen profiteren van enige begrazingsdruk, zoals dat ook voor
grassen in graslanden is aangetoond. In het algemeen zijn de effecten van begrazing op
zeegrassen nog slecht onderzocht, en worden het belang hiervan in het algemeen onderschat.
Maar het weinige onderzoek wat er is uit tropische zeegrasvelden, suggereert sterk dat
herbivorie door vertebraten op zeegrassen de groei en productie van die zeegrassen kan
stimuleren, mogelijk via het hierboven geschetste effect via beïnvloeding van de
sedimentatiedynamiek. Voor het fjordsysteem van Denemarken, waar zeegras intensief
begraasd wordt door rotganzen, is dit aannemelijk gemaakt. Als dit ook in de Waddenzee
geldt, betekent dat dat een terugkeer van de rotgans zeegrasherstel kan helpen. Als deze
afhankelijkheid echter sterk wederzijds is (rotgans gaat niet naar het intergetijdengebied als
er geen zeegras is) kan dit beteken dat het ecosysteem zit ‘opgesloten’ in een alternatieve
stabiele toestand. Alleen grootschalig zeegras herstel door menselijke ingrepen kan het
systeem dan doen omklappen naar een toestand met zeegras. Voordat dit voorgesteld wordt
moet echter eerst bewijs voor dit mechanisme (wat wijst op coevolutie) worden gevonden.

12.6 Hoofdvragen
1. Is het reproductief succes van rotganzen die het intertijdegebied van de Nederlandse
Waddenzee intensief gebruiken anders dan dat van rotganzen die zich op kwelders en
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landbouwgraslanden richten? -> onderzoek door kleurringen, in combinatie van
terugkeer van dieren met jongen [moet nog beter worden geïntroduceerd]
2. Maken rotganzen in toenemende mate de overstap naar het intergetijdengebied?
Hangt dit samen met de populatieveranderingen in de brandgans? En is er een signaal
van klimaatverandering in de populatieaantallen?
3. Wat betekent rotgans begrazing voor kansen op herstel van zeegrassen in de
Waddenzee? Vermindert dit of wordt dit juist vergroot? Bij welke begrazingsdruk
kunnen zeegrassen profiteren van rotganzen? Wat is daarbij de rol van sedimentatie?
4. Wat zijn de opties voor opvang van rotganzen buiten het getijdegebied (bijv in brakke
achterdijkse gebieden)? Leidt het uit beweiding nemen van delen van de hogere
kwelder tot een achteruitgang van rotganzen in deze gebieden?

12.7 Aanpak
1. Gebruik maken van bestaande database met waarnemingen van gekleurringde
rotganzen gevangen in verschillende deelgebieden (intergetijde, kwelders, polders) en
analyseren van overleving en reproductief succes (uit waarnemingen van
terugklerende rotganzen met en zonder jongen) (Postdoc, AiO)
2. Vangen en kleurringen van rotganzen in verschillende deelgebieden (intergetijde,
kwelders, polders) en vervolgens meten van overleving en reproductief succes (uit
waarnemingen van terugklerende rotganzen met en zonder jongen) (Postdoc, AiO)
3. epxerimenten met lokaal uitsluiten van zeegrasbegrazing door exclosures om het
effect van begrazing op herstel, en voorbestaan vanzeegras en sedimentatie te
bestuderen(AiO)
4. experimenteel manipuleren van begrazingsdruk d.m.v. begrazingsexeprimenten met
tamme rotganzen teneinde de optimale begrazingsdruk voor herstel en voortbestaan
van zeegras te bepalen.(AiO)
5. populatiemodellering van rotganzen gebaseerd op lange–termijngegevens van
aantallen, reproductie en overleving in relatie tot global change.
6. Risico-analyse op basis van individual-based model om de rol van zeegrasvelden
langs de migratieroute (met name Witte Zee) op het voortbestaan van de
rotganspopulatie te modeleren (Postdoc).
7. bestudering van habitatgebruik en voedselkeuze van rotganzen in gebieden met veel
en weinig brandganzen (AiO)
8. Optioneel: Uitrusten van een deel van de nieuw gevangen Rotganzen met GPSsatellietzenders teneinde gebuik van zeegrasvelden in tijd en ruimte te documenteren
en de consquenties van het gebruik op individu-niveau te onderzoeken. 20 zenders
(Postdoc, AiO)
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13 Werkpakket lepelaar
13. 1 Soortkeuze
De lepelaar is een grote witte waadvogel waarvan ongeveer 30% van de West-Europese
populatie in Nederland broedt, en ruim 60% hiervan broedt in het waddengebied. Als
predator van kleine vis en garnalen vervult de soort een aparte niche die verder slechts
(gedeeltelijk) met enkele ruiterachtigen (vooral tureluur) gedeeld wordt. Het merendeel van
de Nederlandse broedpopulatie overwintert in de Banc d’Arguin in Mauretanië. Door zijn
omvang kunnen er met gemak pootringen worden aangebracht die voor waarnemers tot op
grote afstand zichtbaar zijn. Ook is het gebruik van GPS-loggers om het lokale gebiedgebruik
en de trekroutes daardoor goed te volgen. De lepelaar is de enige trekvogel in Metawad die
ook in de Waddenzee broedt. Dat maakt het bij uitstek een geschikte soort om habitatgebruik
te koppelen aan overleving en voortplanting. Beide demografische componenten die
gezamenlijk uiteindelijk de populatie-ontwikkeling bepalen zijn makkelijk te meten aan deze
soort.

13.2 Hoofdvraag
In hoeverre bepaalt habitatkwaliteit het voortplantingssucces en de overlevingskansen van
lepelaars?

13.3 Aanpak
13.3.1 Tellingen
De volgende telwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
• Het aantal broedparen in het Nederlandse Waddengebied. Broedparen van lepelaars
worden momenteel geteld in het kader van Soort Beschermingsplan (SBP)
moerasvogels, ingesteld door het ministerie van LNV. Dit project loopt echter af in
2010 en in een vervolg is tot op heden niet voorzien.
• Het tellen van overwinterende lepelaars in de Banc d’Arguin.
13.3.2 Demografie
a. Broedsucces (van populatie naar individueel niveau)
• Waddenzeeniveau:
Om een globaal inzicht te krijgen in het jaarlijkse broedsucces zullen adulte en
juveniele lepelaars op de belangrijkste nazomerpleisterplaatsen in het Waddengebied
worden geteld. Tellingen aan nazomerpleisterplaasten geschieden momenteel slechts
selectief en niet-systematisch.
• Kolonieniveau:
Tellen van vliegvlugge jongen in een kolonie; gedeeld door het aantal nesten geeft dit
op kolonieniveau een gemiddeld broedsucces per nest. Mogelijke kolonies: Texel,
Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottumerplaat, Rottumeroog,
Zuiderduin (Balgzand, Den Oever)
• Nestniveau:
In een (of enkele) kolonies zal het broedsucces worden gemonitord op nest-niveau.
Dit werd de afgelopen vier jaar gedaan op Schiermonnikoog door Tamar Lok in het
kader van haar AIO-project. In een vervolg op deze monitoring is tot op heden niet
voorzien en zal daarom in dit project worden opgenomen. Schiermonnikoog lijkt
hiervoor een uitgesproken geschikte kandidaat. Door op individueel niveau
broedsucces te monitoren, zal gekeken worden naar eventuele verbanden tussen
broedsucces en individuele kenmerken, zoals leeftijd, foerageerstrategieën en
migratiestrategieën.
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Opmerking: het tellen van aantallen grootgebrachte jongen in een broedseizoen is nog een
redelijke “early warning”, aangezien een effect van (aanhoudend) laag broedsucces op de
grootte van de broedpopulatie pas na een aantal jaar te zien zal zijn omdat lepelaars redelijk
langlevende vogels zijn, terwijl jongen pas beginnen te broeden als ze minimaal 4 jaar oud
zijn.
b. Overleving & recrutering
• Het kleurringen van jonge (nog net niet vliegvlugge) lepelaars in verschillende
kolonies verspreid over het Waddengebied voor onderzoek op kolonieniveau, maar
ook geconcentreerd in een of enkele kolonies, zoals Schiermonnikoog, voor
onderzoek op individueel niveau.
• Aflezingen van gekleurringde dieren in broed-, stopover-, en overwinteringsgebieden.
Deze aflezingen dienen zo mogelijk in afgebakende periodes plaats te vinden, om zo
tot nauwkeurige schattingen van seizoensoverleving te komen. Hierdoor kan worden
achterhaald welk deel van de jaarcyclus de grootste invloed op jaarlijkse overleving
heeft (dit kan een aanwijzing geven welke beschermingsmaatregelen waar en wanneer
het meeste effect zullen hebben). Hiervoor zijn 4 afleesperiodes van ongeveer een
maand nodig: aan het begin en einde van broedseizoen (maart en augustus) en het
begin en einde van winterseizoen (november en februari). Aanvullende aflezingen
door vrijwillige waarnmers in stop-overgebieden geven informatie over de lengte van
stop-over op verschillende plekken en daardoor het belang (en eventuele verandering
hierin) van verschillende stop-overgebieden. Data zullen worden ingevoerd via
Animaltrack.
• Aflezen van gekleurringde dieren in de broedkolonies, op kolonie- en nestniveau.
Aflezingen op kolonieniveau geven informatie over:
o jaarlijkse overleving van broedvogels
o recruteringsleeftijd van jonge lepelaars
o im- en emigratie van broedvogels tussen broedkolonies
Aflezingen op nestniveau (in een of enkele kolonies, in combinatie met het monitoren
van broedsucces op nestniveau) geven daarnaast informatie over:
o partnertrouw
o de frequentie van non-breeding
• Aflezen van gekleurringde dieren in fourageergebieden tijdens het broedseizoen: in
combinatie met gegevens over de plek waar deze vogels broeden, geeft dit informatie
over habitatgebruik / home range van lepelaars uit verschillende kolonies
c. Immigratie/Emigratie
• Aflezen van gekleurringde vogels in en rondom broedkolonies, zowel in Waddenzee
als op vaste land (om eventuele uitwisseling hiertussen vast te kunnen stellen).
Belang hiervan:
Lepelaars gaan meestal broeden in de kolonie waar ze ook geboren zijn. Als dit niet
het geval is, zou dit veroorzaakt kunnen worden doordat hun geboortekolonie al ‘vol’
zit (gezien de nog altijd groeiende populatie), en ze op zoek gaan naar een nieuwe
vestigingsplek. Welke kolonies fungeren als sources en sinks, is van belang voor de
effectiviteit van bepaalde beheersmaatregelen op de lepelaarpopulatie.
Bovendien kan (verhoogde) emigratie van zowel vogels die voor het eerst gaan
broeden (als tegenhanger van natal site fidelity) als van ervaren broeders (als
tegenhanger van breeding site fidelity) een mogelijk signaal zijn van achteruitgang
van de kwaliteit van een bepaalde kolonie of het daarbij behorende fourageergebied.
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14 Werkpakket AnimalTrack

Gekleurringde drieteenstrandloper. Foto: Jeroen Reneerkens
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14.1 Inleiding

In Metawad wordt op grote schaal gebruik gemaakt van herhaalde waarnemingen
van individueel herkenbare vogels. Via AnimalTrack I kunnen publiek en
onderzoeker gemakkelijk waarnemingen van deze vogels toevoegen aan de centrale
database.
Gegevens over populatiegrootte, verspreiding en, met name, herhaalde
waarnemingen aan individueel herkenbare dieren vormen de basisingredienten voor
de demografische berekeningen die een centrale rol spelen binnen Metawad. De
reeds bestaande en nieuw op te zetten kleurringprogramma’s binnen Metawad
krijgen pas waarde wanneer er voldoende waarnemingen van de individueel
herkenbare dieren kunnen worden verzameld. Op basis van terugmeldingen en
terugvangsten in het veld kunnen vervolgens schattingen worden gemaakt van de
populatiegrootte, sterfte, immigratie en emigratie. Een deel van de hiervoor
benodigde waarnemingen wordt verzameld door de in het kader van Metawad bij de
diverse programma’s betrokken onderzoekers. Een ander deel wordt aangedragen
door vrijwilligers die, al dan niet systematisch, de wadvogels scannen op de
aanwezigheid van gemerkte individuen, en tenslotte door het overige publiek dat,
vaak bij toeval, op de gemerkte vogels stuit. Om de waarnemingen snel en
gemakkelijk te kunnen verzamelen is een online-invoerapplicatie nodig waar publiek
en onderzoeker gemakkelijk waarnemingen van deze vogels kunnen toevoegen aan
de centrale database. Een dergelijke manier van verzamelen maakt een snelle
verwerking van de gegevens mogelijk en garandeert een directe terugkoppeling van
informatie over de waargenomen vogels naar de waarnemer, hetgeen een
belangrijke motivatie vormt die mensen stimuleert door te gaan met hun belangrijke
werk. De geautomatiseerde verwerking en terugkoppeling betekent dat de
onderzoekers het tijdrovende invoeren van waarnemingen en beantwoorden van
waarnemers uit handen wordt genomen. Een dergelijke applicatie biedt daarnaast
ook de mogelijkheid een groot publiek te informeren over het onderzoek en ze actief
bij de gegevensverzameling te betrekken.
AnimalTrack kent uiteindelijk twee releases. Release 1 wordt gebouwd binnen dit
workpackage en richt zich op de intensief bestudeerde soorten die in Metawad
centraal staan: Lepelaar, Kanoet, Drieteenstrandloper en Rosse Grutto. In release 2
wordt het systeem verder uitgebouwd zodat ook waarnemingen van alle soorten die
onderdeel uitmaken van het brede demografische meetprogramma dat in een
volgende aanvraag wordt voorgesteld, kunnen worden ondergebracht. Dit
workpackage beschrijft dus uitsluitend de werkzaamheden voor AnimalTrack I.
Voor ganzen Anseriformes is reeds een dergelijk systeem operationeel in de vorm
van de zusterwebsites Geese.org en Goosetrack, gezamenlijk beheerd door
Vogeltrekstation, SOVON en Alterra. Stichting Natuurinformatie en Vogeltrekstation
hebben op basis van eigen ervaringen in het veld, alsmede contacten met
onderzoekers en veldwerkers vastgesteld dat er geen beschikbare applicatie is die
voorziet in die behoefte vanuit het steltloperonderzoek en andere
kleurringprogramma’s.
Stichting Natuurinformatie heeft veel ervaring op het gebied van webapplicaties om
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op een grootschalige, gebruiksvriendelijke manier locatiegebonden natuurgegevens
te verzamelen, veilig op te slaan en gebruiksvriendelijk te presenteren. Deze
expertise is onder andere opgedaan met het bouwen en beheren van
Waarneming.nl / Observado.org (de grootste natuursite van Europa, meer dan 10
miljoen waarnemingen in de database, groei van ca. 5 miljoen waarnemingen per
jaar in 2009).
Door de kennis en ervaring van Stichting Natuurinformatie te combineren met
inzichten vanuit het ringerswerk via Vogeltrekstation en SOVON, en de
praktijkervaring van de onderzoekers van Metawad, kan een systeem gebouwd
worden dat passende ondersteuning geeft bij kleurringprojecten.
Het is de ambitie van Stichting Natuurinformatie, Vogeltrekstation en SOVON om
uiteindelijk een algemeen bruikbaar systeem voor het volgen van individueel
gemerkte vogels te ontwikkelen en dit aan te bieden aan onderzoekers wereldwijd.
De eerste versie zal worden ontwikkeld als onderdeel van Metawad, puur gericht op
de volgprojecten binnen Metawad. Stichting Natuurinformatie, die tevens optreedt als
cofinancier, wil borgen dat het systeem en de data beheerd en bewaakt blijven, ook
nadat projecten afgesloten zijn. Hiermee worden de functionaliteit en de data veilig
gesteld voor toekomstige onderzoekers.
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14.2 Doelstellingen

Algemene doelstellingen
Toegankelijkheid
De applicatie moet 24 uur per dag, 7 dagen per week wereldwijd bereikbaar zijn via
internet.

Bruikbaarheid
De onderzoeker kan binnen het eigen projectdeel zelf op eenvoudige wijze al
datgene doen en veranderen wat voor de dagelijkse werkpraktijk nodig is.
Waarnemers kunnen hun data op een laagdrempelige, 'foolproof' manier invoeren.

Veiligheid
Gevoelige gegevens mogen nooit zichtbaar zijn voor het publiek. Back-ups worden
minimaal 1x per dag gedraaid en worden op verschillende locaties bewaard.

Openheid
Het publiek dient goed geïnformeerd te kunnen worden over lopende projecten,
zonder dat er gevoelige gegevens getoond worden. Ergo, onderzoekers en
beheerders moeten aan kunnen geven welke informatie wel en welke niet publiek
beschikbaar is.

Eenvoud en efficiëntie
De taken die het meest voorkomen moeten met zo min mogelijk handelingen en een
zo laag mogelijke kans op fouten in een zo kort mogelijk tijdsbestek kunnen worden
afgehandeld.

Meertaligheid
Lange-afstandtrekkers (zoals de wadvogels die gevolgd worden in Metawad) vliegen
de halve wereld rond. Terugmeldingen door vrijwilligers komen dus uit vele landen
waar Engels en Nederlands niet de meest voorkomende talen zijn. Taal mag dus
geen belemmering zijn om een terugmelding te doen. Het systeem moet dus
beschikbaar zijn in een veelvoud aan talen, waaronder in ieder geval het Frans.
Automatische vertaling kan een nuttige ondersteuning zijn. Beheerders van het
systeem moeten eenvoudig vertalingen kunnen toevoegen.

Projecten
Een project kent een onderverdeling van data en functionaliteit per onderzoek. Door
de applicatie in te richten op projecten kunnen verschillende onderzoeken gebruik
maken van de applicatie, zonder dat ze last hebben van elkaars specifieke wensen
en eisen.
Op projectniveau wordt vastgelegd:
•

Rechten van gebruikers
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•

Specifieke velden bij vangst / terugmelding / et cetera

•

Welke publieksinformatie beschikbaar is

•

Of terugmeldingen door het publiek toegestaan zijn J/N

•

Of, wat en hoe er teruggerapporteerd wordt naar waarnemers

•

Of er data zichtbaar is voor het publiek (ja / alleen statistiek / nee)

Ondersteunen en faciliteren onderzoekers
Vangsten
Vastleggen vangsten inclusief alle gemeten data. Specifieke meetgegevens zijn
inregelbaar op projectniveau. Mogelijkheid vangstgegevens via batch-import toe te
voegen.

Batch import
Verzamelde data uit oude databases moet worden omgezet en geconverteerd naar
het nieuwe systeem om zo direct een totaalbeeld te genereren. Indien mogelijk wordt
er gebruik gemaakt van een generieke importmodule, anders zal dit handmatige
conversie zijn (eenmalig).

Vastleggen notities per individu
Een vrije vorm notitie per gemerkt individu om aanvullende informatie omtrent de
specifieke vogel vast te leggen. Te denken valt aan een afwijkend kleed of gedrag in
het veld, of andere informatie die voor het onderzoek wellicht niet direct relevant is,
maar voor de onderzoeker wetenswaardig.
Desgewenst kunnen ook onderlinge verbanden zoals familie, groepsverband, buren,
soortverbanden en paringen worden vastgelegd in de notities.

Vastleggen terugmeldingen

Terugmelding door vrijwilligers
De volgende aandachtspunten gelden bij het bouwen van de functionaliteit voor het
vastleggen van terugmeldingen door vrijwilligers:
•
Registratie contactgegevens van de terugmelder (naam en adresgegevens; email; telefoon). Desgewenst kan de terugmelder daarmee direct een account
aanmaken zodat hij bij een volgende terugmelding niet opnieuw deze gegevens
hoeft op te geven.
•
Als er getwijfeld wordt kan waarnemers de optie worden geboden om
onvolledige waarnemingen toe te sturen, en hier in verder geholpen te worden door
de onderzoekers. Hiervoor, en om onbekende projecten te traceren, werkt het
systeem samen met de International Wader Study Group, die met behulp van
species coordinators waarnemers aan ringers linken.
•
Eenvoudig invoeren van terugmelding op basis van soort, waargenomen ring,
wingtag, etc. Hierbij zullen we gebruik maken van de opgedane ervaring met
Waarneming.nl.
•

Speciaal scherm waarop waarnemers makkelijk de poten en/of vleugels van
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een soort kunnen “aankleden” om zo een kleurringcombinatie te “tekenen”.
•
Voorkomen van vervuiling door invoer kleurringcode zoveel mogelijk te
kanaliseren door op hiërarchische wijze achtereenvolgens te kiezen uit soort,
kleurringsysteem (gekleurde ring(en) met code, kleurringen en vlag, kleurringen met
banden etc), zo min mogelijk vrije tekst om invoerfouten te minimaliseren.
•

Kiezen locatie op basis van Google Maps en zoekinterface.

•
Mogelijkheid van het kunnen aanroepen van de applicatie vanuit
waarneming.nl, teneinde het invoeren van kleurringwaarnemingen tijdens de invoer
van andere waarnemingen te faciliteren. Dit voorkomt “dubbel werk” voor de
waarnemer
•
Invullen betrouwbaarheid van waargenomen kleurringcombinatie,
ringdichtheden, leeftijd en geslacht van vogel, gedrag, verenkleed, et cetera.
•

Waar nodig hulptekst en/of foutmelding tijdens invoer (“foolproof” systeem).

•
Aanvinken van de mogelijkheid om al dan niet op de hoogte gehouden te
worden en/of sponsor te worden van onderzoeksresultaten.
•
Mogelijkheid om zich te registreren als betrokken vrijwilliger bij het project na
een succesvolle terugmelding. Voor geregistreerde terugmelders inzage in hun
eigen gegevens en toegankelijk gemaakte gegevens van waargenomen individuen
en gekoppelde projecten. Welke mogelijkheden dit geeft kan per project worden
ingesteld.
•

Mogelijkheid van automatische bedank-mail na terugmelding door vrijwilliger.

•
Terugmelding te valideren door onderzoeker, om kwaliteit onderzoeksdata te
borgen.
•
Een vrij notitieveld waarin vrijwilligers in eigen woorden kunnen beschrijven
wat ze hebben gezien.
•
Mate van zekerheid/betrouwbaarheid van de waarneming. Waarnemers
weten vaak zelf al of ze alle poten volledig hebben gezien of twijfelden over een
kleur. Onderzoekers kunnen deze informatie desgewenst omzetten naar
meetwaarden.
•

Bij terugmelding kan bewijsmateriaal (foto’s) worden toegevoegd.

Hierbij moet voorop staan dat het doen van een terugmelding door een vrijwilliger
een eenvoudige taak dient te zijn. De vrijwilliger mag niet worden afgeschrikt door
teveel vragen. Presentatie van verplichte velden naast optionele velden verdient
aandacht en zorgvuldigheid.

Terugmelding door ervaren onderzoekers
Voor ervaren onderzoekers/vrijwilligers moet een speciaal scherm voor “snelle
invoer” worden ontwikkeld, waarin achter elkaar meerdere ringcodes kunnen worden
ingevoerd i.v.m. snelheid en gebruikersgemak.

Informeren op terugmeldingen
Na validatie van een terugmelding krijgt de waarnemer direct de gewenste feed-back
in de vorm van een life-history en statistieken op de eigen waarnemingen. Dit werkt
motiverend om waarnemingen te blijven aanleveren. Door het optioneel aanmaken
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van een account kunnen vrijwilligers automatisch op de hoogte blijven van de
projecten waarin ze geparticipeerd hebben. Dat maakt hen tot ambassadeurs van
deze projecten, en van het verzamelen van kleurringwaarnemingen in het algemeen.

Corrigeren van terugmeldingen, kwaliteitsbewaking
Onderzoekers moeten terugmeldingen eenvoudig aan kunnen passen, waarbij er
een beperkte logging van relevante wijzigingen wordt bijgehouden.

Opslag en beschikbaarheid van data
Onderzoekers hebben vaak erg specifieke wensen om met bepaalde software
bepaalde analyses te doen.
De opgeslagen data moeten in ieder geval altijd makkelijk in te lezen/toe te voegen
zijn aan bestaande databases of die dusdanig kunnen vervangen dat er makkelijk
mee gewerkt kan worden (datatransformatie, selecties maken, eenvoudige export
naar andere programma’s om bijvoorbeeld overlevingsanalyses te doen).
Uitgangspunt van het systeem moet dus zijn dat de verzamelde gegevens kunnen
worden opgeslagen in c.q. geëxporteerd naar een generiek formaat (in ieder geval
naar CSV en de gangbare GIS-formaten).
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14.3 Plan van aanpak

Uitwerking functionaliteit
De exacte functionaliteit zal worden uitgewerkt door een projectgroep waarin
Stichting Natuurinformatie, Vogeltrekstation, SOVON, International Wader Study
Group en een door MetaWad aan te wijzen onderzoeker (bij voorkeur met “feeling
voor IT”) zitting hebben. Vanuit de Stichting zullen onder meer een software architect
en een programmeur deelnemen aan de projectgroep. De projectleiding zal in
handen zijn van Stichting Natuurinformatie.
De projectgroep zal in ieder geval aandacht schenken aan de volgende zaken:
•
Analyse van bestaande kleurringprojecten met het oog op het te bouwen
systeem;
•
Beschrijving van generieke data-opslag, toetsing aan behoeften van
verschillende onderzoekers. Onderzoekers zijn over het algemeen kritisch t.o.v.
nieuwe systemen. Vertrouwen in data-opslag is een vereiste om ze te interesseren
voor participatie.
•
Nauwe samenwerking met de International Wader Study Group, die namens
Euring de broodnodige coördinatie van kleurringschema’s en –waarnemingen
uitvoert.
De projectgroep komt éénmaal per maand bijeen om vorderingen door te nemen.
Overige contacten verlopen op afstand per e-mail / telefoon / et cetera.
De bouw zal gezamenlijk worden uitgevoerd door Stichting Natuurinformatie en
SOVON, de enige twee organisaties in Nederland waar specifieke expertise m.b.t.
natuurgerelateerde web-based IT-systemen aanwezig is.

Doorlooptijd
Over de doorlooptijd van de realisatie moeten nog nadere afspraken worden
gemaakt. Op basis van onze inschatting is minimaal 6 maanden doorlooptijd vereist
om te komen tot een eerste werkende versie.
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14.4 Techniek

Servers
Er zal gebruik worden gemaakt van twee servers met een gangbare configuratie
(specs nader te bepalen) voor het snel en betrouwbaar lezen en schrijven van
gegevens. Hierbij wordt sterk gekeken naar het beproefde concept van
Waarneming.nl.
Als operating system zal Debian Linux worden ingezet, en Apache2 als webserver.
Zowel Debian Linux als Apache2 zijn beschikbaar via een Open Source-licentie

Database
Als database zal PostgreSQL met de PostGIS-extensie worden ingezet. Dit is de
best beschikbare open source database die ook ondersteuning biedt voor GISdataformaten. Gebruik van een Open Source database garandeert dat de data van
het systeem in een vrij beschikbaar formaat behouden blijft en niet opgesloten ligt in
een systeem dat alleen tegen betaling ontsloten kan worden.

Programmeertaal
De applicatie zal worden geschreven in PHP 5.2 of nieuwer. PHP is beschikbaar via
een Open Source licentie en biedt op die manier garantie voor toekomstige
beschikbaarheid.

Componenten van Waarneming.nl
Door de beschreven techniek kunnen componenten van Waarneming.nl worden
hergebruikt. Dit bespaart ontwikkelkosten. De kleurringapplicatie zal volledig
onafhankelijk van Waarneming.nl opereren. Er is dus geen sprake van het delen van
hardware, database of ander resources met Waarneming.nl.
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14.5 Eigendom en beheer

Eigendom data
De bij AnimalTrack aangesloten onderzoekers zijn en blijven eigenaar van hun
projectdata (ringgegevens, eigen waarnemingen), en individuele waarnemers zijn en
blijven eigenaar van hun respectievelijke losse waarnemingen.

Eigendom software
De ontwikkelde software wordt het eigendom van Stichting Natuurinformatie Als
eigenaar is de Stichting Natuurinformatie de exploitant van AnimalTrack I en dient er
daarmee zorg voor te dragen dat de applicatie werkend wordt gehouden

Onderhoud en beheer
Het technisch onderhoud en beheer van de applicatie wordt verzorgd door Stichting
Natuurinformatie. Stichting Natuurinformatie voorziet in hosting, onderhoud en
verzorgt backups en draagt er in zijn algemeenhied zorg voor dat de applicatie
werkend wordt gehouden.
Het inhoudelijk beheer, d.w.z. de contacten met projectleiders, waarnemers en het
wijzigen van content wordt gezamenlijk uitgevoerd door Stichting Natuurinformatie,
Vogeltrekstation en SOVON.
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14.6 Begroting

Realisatie systeem
Onderstaande begroting gaat uit van toegang tot kennis van Metawad-onderzoekers
en medewerkers bij het functioneel ontwerp. Voor de software architect is het nu
eenmaal essentieel om tijdens het ontwerp feedback te krijgen van de beoogde
gebruikers.
Onderdeel
Hardware
Functioneel ontwerp
Bouw
Testen
Projectleiding
Overhead 20%
Totaal

Uren

Uurtarief

120
400
60
20
116

100
100
100
100
100

Kosten
€ 6.000
€ 12.000
€ 40.000
€ 6.000
€ 2.000
€ 11.600
€ 77.600

Niet begroot is eventuele handmatige import van gegevens uit oude databases
zoals beschreven in paragraaf48(Batch import). Indien dit noodzakelijk blijkt zullen
hierover aparte afspraken worden gemaakt. In zo'n situatie zullen de hoeveelheid
gegevens en de complexiteit van de beschikbare database bepalend zijn voor de
vereiste inspanning en de daaruit voortvloeiende kosten.

Jaarlijkse kosten
De terugkerende kosten van het systeem gaan in op het moment van oplevering.
Onderdeel
Hosting
Afschrijving servers
Systeembeheer
Backups maken
Onderhoud software
Warm beheer
Totaal

Uren

Uurtarief

12
12
48
0,2 fte

100
100
100

Kosten
€ 100
€ 2.000
€ 1.200
€ 1.200
€ 4.800
€ 8.856
€ 18.156

Verlaging jaarlijkse kosten
Indien meerdere partijen gebruik maken van dit systeem (andere
onderzoeksprojecten) dan kunnen de kosten worden gedeeld.
Stichting Natuurinformatie zal als systeem-exploitant optreden, waarbij ze samen
met andere organisaties die betrokken zijn bij het volgen van individueel gemerkte
dieren toewerkt naar gratis beschikbaarstelling, inclusief mondiaal overzicht van
gebruikte systemen met bijbehorende zoekfunctie.
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15 Werkpakket Coördinatie en projectontwikkeling
Het succes van Metawad-1 zal niet zozeer worden afgemeten aan het succes van de
individuele werkpaketten, maar vooral aan de zichtbaarheid, de mate van integratie, en de
toegevoegde waarde die uit het geheel aan activiteiten ontleend zal worden. Wij stellen ons
voor goed te investeren in de coördinatie van de werkpakketten zodat een optimale
onderlinge samenhang en synergisme wordt bereikt. Dit zal voor een belangrijk deel als
vanzelfsprekend verlopen omdat tijdens het uit te voeren werk (waarnemingen in het veld,
het vangen van vogels) er samengewerkt zal worden tussen de onderzoekers. De
verschillende indicatorsoorten waar we aan werken gebruiken immers tot in zekere mate
overlappende deelgebieden van het wad.
Twee projectdeelnemers, één werkzaam aan het Koninklijk NIOZ en de ander aan de RuG,
zullen 20% van hun tijd besteden aan coördinatie en de samenhang van de verschillende
werkpakketen binnen Metawad-1 bewaken; dit alles in samenspraak met de algemeen
coordinator. Zij zorgen eveneens voor een goede communicatie tussen de uitvoerders van het
project onderling en met de begunstigden (natuurbeschermingsorganisaties en
terreinbeherende instanties). Ook zullen beide coördinatoren toewerken naar de rapportages
(outputindicatoren) en de presentatie er van zodat deze de benodigde samenhang hebben,
voldoen aan de behoefte van de begunstigden en tijdig verschijnen.
Voor een duurzaam beheer van wadsystemen en de wadvogelpopulaties die daarvan gebruik
maken zal het nodig zijn om de vinger aan de pols van deze systemen te houden. Gedurende
de jaren dat dit project loopt zal worden toegewerkt naar de formulering van een duurzaam
en betaalbaar systeem met een looptijd van enige tientallen jaren. Daarbij spelen een aantal
wetenschappelijke en logistieke issues, met name wat betreft de geografische beperkingen
van het huidige projectplan tot Waddenzee en de Banc d’Arguin. Naast de mogelijkheden die
Metawad-1 biedt willen we middels andere financiering dan het Waddenfonds kan bieden,
werkzaamheden in de gebieden buiten Nederland die in zo’n nauwe verbinding met de
Waddenzee staan blijven of onderzoeken. We denken daarbij met name aan een uitbreiding
van werkzaamheden, in nauwe samenwerking met lokale partners, in de Banc d’Arguin,
Mauretanië. Ook willen we verkennen of we ook duurzame aktiviteiten willen en kunnen
ontwikkelen in een belangrijk tweede waddengebied in West-Afrika, de Biagos Archipel in
Guinee-Bissau. Om de uitwerking van natuurherstel op het wad op de reproductie van
steltlopers te evalueren en te begrijpen is het naast meten van productie (onderdeel van
Metawad) in de Waddenzee essentieel om ook de ecologische processen in de noordelijke
broedgebieden te begrijpen. Daartoe zullen we subsidie aanvragen om het huidige
broedbiologische onderzoek aan drieteenstrandlopers in Noordoost Groenland (postdoc,
RuG) de komende jaren voort te zetten.
Het succes van Metawad-1 zal groter zijn als het ons lukt ook deze buitenlandse aktiviteiten
te ontplooien, maar het zal er niet van afhankelijk zijn. De coördinatoren zullen er op toe zien
dat, mochten voorgenoemde projecten uitgevoerd worden, deze inhoudelijk zullen in haken
en afgestemd worden op Metawad-1.
Dit projectvoorstel is onder coordinatie van Prof. Dr Theunis Piersma mede geschreven door
Drs Dr Mr Piet J. van den Hout, Dr Jeroen Reneerkens, Dr Henk P. van der Jeugd, Prof. Dr
Han Olff, Lenze Hofstee en Dylan Verheul met medewerking van Dr Hans Schekkerman, Dr
Bruno Ens, Dr Tjisse van der Heide en Drs Tamar Lok.
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