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Aan:  Ministerie van LNV

Van: Waddenacademie

Datum:  31 oktober 2022

Betreft:  Aanvullend advies basismonitoring voor vogels t.b.v. beleid en beheer

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Peter van Velzen) heeft de 
Waddenacademie de volgende vragen m.b.t. aanvullend advies basismonitoring voor vogels ten 
behoeve van beleid en beheer voorgelegd:

A. Wat is er aanvullend nog nodig op de bestaande (basis)monitoring voor vogels voor een adequate 
monitoring van vogels ten behoeve van beleid en beheer? 

B. Wat is daarbij de prioriteitsvolgorde?

C. Wat zijn de jaarlijkse kosten (indicatie) van die aanvullende monitoring?

Beantwoording vragen

De Waddenacademie heeft positief op dit verzoek gereageerd en heeft de externe deskundige Hans 
Schekkerman (Sovon Vogelonderzoek Nederland) gevraagd en bereid gevonden om dit advies te 
schrijven. Een eerdere versie van dit rapport is voorgelegd aan Mennobart van Eerden (EEMU 
Ecologisch Advies), Patrick Meire (Universiteit van Antwerpen) en Marre Walter (Beheerautoriteit 
Waddenzee). Op verzoek van LNV vormde het analysedocument Basismonitoring Vogels 
hierbij het uitgangspunt, inclusief de daarin opgenomen gewenste aanvullende monitoring en 
kosten. Aanvullende bronnen van informatie waren onder meer de lopende IKW/Waddenfonds 
vogelprojecten, de meest recente vogelhoofdstukken van de QSR Waddenzee, en de blauwdruk 
demografische vogelmonitoring Deltagebied.

Met inachtneming van dit advies wil de Waddenacademie de volgende punten m.b.t. bovenstaande 
vragen onder de aandacht brengen.
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A. Aanbevelingen basismonitoring van vogels

Het voorgestelde pakket is verdeeld in drie lagen, resp. jaarlijkse kernactiviteiten, cyclische 
activiteiten voor analyse en versterking, en pilot- en ontwikkelstudies.

1. Voortzetting & versterking van bestaande signalerende vogelmonitoring  
(jaarlijkse kernactiviteiten)

De eerste laag zijn die meetprogramma’s die (tenminste) jaarlijks uitgevoerd dienen te worden, met 
als doel om vroegtijdig eventuele veranderingen in vogelaantallen te kunnen signaleren en die dan 
te kunnen relateren aan veranderingen in onderliggende sturende factoren. Voor een aantal van de 
lopende en geborgde meetprogramma’s aan vogels en hun leefomgeving (zoals uitgevoerd in het 
kader van het ‘Netwerk Ecologische Monitoring’ en het ‘Trilateral Monitoring and Assessment 
Programme’) zijn er verbeteringen mogelijk om de nauwkeurigheid van de metingen in de 
ruimte en tijd te vergroten, waardoor eventuele veranderingen eerder en beter kunnen worden 
gedetecteerd. Dit kan door een intensivering van huidige technieken en/of de inzet van nieuwe 
technieken. Hierbij moet de tijdserie te allen tijde consistent blijven (de inzet van een aangescherpte 
of nieuwe techniek mag geen trendbreuk veroorzaken).

Wat betreft nieuwe meetprogramma’s t.b.v. het volgen van vogels en relevante aspecten van hun 
leefomgeving wordt in eerste instantie gedacht aan: 

a. Bepaling van aantallen en verspreiding van vogels op open water aan de hand van 
vliegtuigtellingen (waarschijnlijk meest kosteneffectief als kan worden aangesloten op de 
bestaande vliegtuigtellingen van eenden in de Noordzeekustzone). Wageningen Marine 
Research en RWS werken er nu aan om deze metingen te automatiseren, eerst met ‘HiDef ’ 
vliegtuigsurveys en automatische (AI) beeldherkenning, en vervolgens om de beelden te 
laten inwinnen door programmeerbare drones (binnen ca. 5 jaar);

b. Bepaling van overleving en geografische verspreiding van een grotere selectie van 
kustbroedvogels, doortrekkers en wintergasten aan de hand van kleurringen (bij voorkeur als 
een landelijk meetnet);

c. Structurele systematiek bij bijzondere gebeurtenissen, zoals het aanspoelen van dode 
zeekoeten op de eilanden en de massasterfte als gevolg van de vogelgriep, bijvoorbeeld 
door het opzetten van een ‘early response team’. Dit team zou ook ingezet kunnen worden 
bij andere onverwachte gebeurtenissen die om een snelle en accurate actie vragen, zoals 
ladingverlies van zeeschepen;  

d. Structurele bepaling van het voedsellandschap voor vogels in ruimte en tijd door een 
vergelijking van de soort-specifieke voedselvraag (o.a. op basis van dieet en dagelijkse 
energiebehoefte), voedselaanbod (o.a. pelagische vissen, bodemdieren op wadplaten en 
in geulen, en kweldervegetatie) en overige factoren die mede de beschikbaarheid van het 
voedsel voor vogels bepalen (zoals doorzicht van het water, droogvalduur wadplaten en 
beweiding van kwelders door vee). Hiervoor dienen huidige metingen aan bodemdieren 
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op wadplaten (SIBES-programma) en het sublitoraal (Waddenmozaïek project) langjarig 
geborgd te worden, en dient de monitoring van pelagische vis in ruimte en tijd nog nieuw 
te worden opgezet (o.a. gebruikmakend van de ervaring die nu tijdens ‘Swimway’ wordt 
opgedaan);

e. Structurele bepaling van het verstoringslandschap voor vogels door registratie en integratie 
van verstoring door beweging, geluid, licht en (mogelijke) predatoren tijdens het broeden, 
overtijen, foerageren en ruien, en de wijze waarop vogels op deze verstoringen reageren. 
Wat betreft menselijke activiteiten kan hierbij in eerste instantie gebruik worden gemaakt 
van bestaande metingen aan b.v. scheepsbewegingen, luchtvaart, defensieoefeningen, 
recreatievaart, visserij, toerisme en baggerwerkzaamheden. Het in kaart brengen van 
mogelijke verstoring en eventuele predatie door roofvogels (o.a. bruine kiekendief, 
slechtvalk) en zoogdieren (o.a. vossen, katten, ratten, egels, honden) vraagt om een 
aanvullende inzet voor dit soort metingen. Wat betreft reacties op verstoringen kan gedacht 
worden aan het in detail volgen van gezenderde vogels en hun omgeving (zie 2b).

2. Regelmatige toetsing van veronderstellingen binnen bestaande signalerende 
vogelmonitoring (cyclische activiteiten)

De tweede laag zijn die doorlopende of cyclisch terugkerende activiteiten die niet de directe 
jaarlijkse inwinning van monitoringgegevens (eerste laag) omvatten, maar wel een belangrijke 
ondersteuning bieden bij de opzet en interpretatie van die signalerende monitoring. Deze 
activiteiten richten zich met name op het regelmatig toetsen van die veronderstellingen (b.v. over de 
zeggingskracht van de signalerende metingen, de relaties tussen dosis en effect) die aan de jaarlijkse 
monitoring ten grondslag liggen. In deze categorie worden de volgende activiteiten voorgesteld:

a. Bij de bepaling van totale aantallen vogels in het Waddengebied wordt verondersteld dat de 
huidige methodiek van de frequente vogeltellingen op hoogwatervluchtplaatsen (HVPs) een 
goed beeld oplevert van de werkelijke aantallen van deze soorten op die HVPs en die in het 
Waddengebied als geheel. De accuraatheid van deze veronderstelling kan worden getoetst 
door een regelmatige inwinning van drone-opnames van groepen vogels op HVPs (al dan 
niet geanalyseerd m.b.v. ‘articifial intelligence’ technieken) tegelijk met de minder frequente 
hoogwatertellingen van vogels in het hele Waddengebied;

b. Bij de bepaling van de ruimtelijke verdeling van vogels in het Waddengebied wordt 
verondersteld dat de ruimtelijke verdeling van vogels over HVPs en broedgebieden een 
goed beeld geeft over de ruimtelijke verdeling van hun foerageergebieden. De accuraatheid 
van deze veronderstelling kan worden getoetst door de inzet van tracking technieken 
(b.v. zoals dat nu in het WATLAS-project rond Griend wordt uitgevoerd) waarbij de 
daadwerkelijke connectiviteit tussen HVPs en foerageergebieden en tussen broedlocaties 
en foerageergebieden binnen het Waddengebied in kaart wordt gebracht. Met een jaarlijks 
verschuivende inzet in delen van het Waddengebied kan binnen een periode van 5-10 jaar 
een compleet beeld voor de Waddenzee worden gegenereerd, waarna de cyclus opnieuw 
kan worden doorlopen om eventuele veranderingen in deze connectiviteit in de tijd te 
signaleren;

7



c. In de levenscyclus van trekvogels wordt vaak verondersteld dat de rol van de Waddenzee 
als tankstation in de ‘East-Atlantic flyway’ niet verandert. Recent onderzoek heeft echter 
laten zien dat er (onder meer als gevolg van klimaatverandering) verschuivingen kunnen 
plaatsvinden in bijvoorbeeld de vertrektijd naar de noordelijke broedgebieden waardoor die 
vogels minder tijd hebben om in de Waddenzee op te vetten. Het eventuele veranderende 
belang van de Waddenzee in migratie-connectiviteit in de Oost-Atlantische flyway kan 
worden gevolgd aan de hand van tracking technieken (m.b.v. GPS/satellietzenders en 
geolocators) en door veldstudies naar reproductie, voedselopname en overleving in andere 
gebieden op de route;

d. De beschrijving van ontwikkelingen in verschillende vogelgroepen en de factoren die 
daar mogelijk aan ten grondslag liggen wordt nu meestal door verschillende partijen in 
verschillende deelrapporten uitgevoerd (waaronder die voor de EU Vogelrichtlijn, OSPAR, 
en de ‘Wadden Sea Quality Status Reports’), waardoor een geïntegreerd beeld ontbreekt. 
Een periodieke geïntegreerde analyse van deze data (b.v. als een ‘Staat van de Waddenvogels’) 
geeft inzicht in een eventuele samenhang van de verschillende ontwikkelingen in 
vogelgroepen en mogelijke gezamenlijke oorzaken van deze ontwikkelingen. Betrokkenheid 
van alle partijen bij zo’n ‘periodieke gezondheidscheck’ leidt niet alleen tot een beter en 
meer compleet beeld, maar stimuleert ook verdere samenwerking bij de opzet, uitvoering en 
interpretatie van de signalerende monitoring van vogels.

3. Continue proces van tijdelijke studies naar de werkwijze en actualiteit van bestaande 
signalerende vogelmonitoring (pilot- en ontwikkelstudies)

De derde laag omvat activiteiten die ook dienen ter versterking van de kernactiviteiten in de 
eerste laag, maar per activiteit een beperkte looptijd kunnen hebben. Het betreft pilot- en 
ontwikkelstudies om na te gaan welke nieuwe technieken en metingen een zinvolle bijdrage aan 
de signalerende monitoring kunnen vormen. In deze categorie worden de volgende activiteiten 
voorgesteld:

a. Studies naar nieuwe technieken voor bestaande signalerende monitoring, zoals pilotstudies 
naar de inzet van drones bij tellingen en monitoring van broedsucces en sterfte door 
bijvoorbeeld virusuitbraken (met mogelijk een hoger nauwkeurigheid en minder verstoring 
van de broedvogels dan bij de traditionele wijze van meten) en naar de inzet van radar 
en satellieten om menselijke verstoringsbronnen in het Waddengebied te gaan monitoren 
(met mogelijk een hogere resolutie in ruimte en tijd dan bij de traditionele wijze van 
meten). Het verdient hierbij aanbeveling om van tevoren aan te geven hoe veel groter het 
signalerend vermogen zou kunnen worden bij inzet van een nieuwe techniek, bijvoorbeeld 
door eerst een inschatting te maken van het huidige, het minimale en het toekomstige 
detectievermogen voor de desbetreffende signalerende monitoring;

b. Studies naar nieuwe metingen binnen het pakket aan signalerende metingen, zoals een 
pilotstudie naar de inzet van tracking-gegevens over ruimtegebruik van individuele vogels 
als indicator voor de kwaliteit van het Waddengebied als leefgebied voor vogels. Een 
dergelijke studie kan leiden tot een nieuwe inzichten over de gevolgen van ruimtegebruik 
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voor het reproductiesucces en de overleving van vogels, en daarmee tot een betere 
signalerende monitoring t.b.v. een meer effectief beleid en beheer van gebieden voor vogels 
in het Waddengebied. Het verdient aanbeveling om van tevoren een inschatting te maken 
van de daarvoor minimaal benodigde aantallen te volgen individuen, en vervolgens na te 
gaan wat de gevolgen van de inzet van deze technieken voor deze vogels (o.a. verstoring 
door vangen) zullen zijn.

B. Prioritering

Samengevat zijn er voor een adequate monitoring van vogels ten behoeve van beleid en beheer drie 
typen van aanvullingen nodig op de bestaande (basis)monitoring voor vogels, namelijk het borgen 
en versterken van bestaande monitoring, het regelmatig toetsen van de veronderstellingen die als 
basis voor de monitoring dienen en het continue evalueren of er wel het juiste en op de juiste wijze 
wordt gemonitord. Omdat deze drie typen sterk aan elkaar gekoppeld zijn, zijn ze wat betreft de 
prioritering gelijk.  

Prioritering op onderdelen hangt daarmee af van de keuze in welke doelen voor de monitoring van 
vogels in het Waddengebied worden nagestreefd. Beleid en beheer is veelal gebaseerd op aantallen 
vogels van specifieke (beschermde) soorten. Wanneer er verbeterdoelstellingen gelden is het nodig 
te weten wat door welk demografisch proces (reproductie, overleving, migratie) veranderingen in 
die aantallen worden bepaald, en in hoeverre dit samenhangt met de kwantiteit en kwaliteit van 
leefgebieden en in hoeverre deze gebieden daadwerkelijk door welke vogels worden gebruikt. 

Als het uitgangspunt voor prioritering het verbeteren van de kwaliteit van de signalerende 
monitoring van aantallen en demografie van vogels in het Waddengebied is, dan zou een volgende 
selectie gemaakt kunnen worden:

i. Het uitbreiden van de monitoring met een aantal soorten die op open water voorkomen, in 
kolonies leven en waarvan de overleving m.b.v. kleurringen wordt gevolgd;

ii. Een periodieke inzet van drones voor een beter inzicht in de (foutenmarge in de) huidige 
schatting van aantallen vogels op de HVPs en aantallen broedende vogels en in het 
Waddengebied. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen de drones hierna al dan niet 
structureel worden ingezet, bijvoorbeeld in gebieden die met andere technieken slecht 
toegankelijk of snel verstoord zijn;

iii. Het gezamenlijk rapporteren over en duiden van de ontwikkelingen in aantallen en 
demografie van verschillende groepen vogels in het Waddengebied.

Als het uitgangspunt voor prioritering het beter inzichtelijk maken van het ruimtegebruik en 
connectiviteit van vogels in het Waddengebied is, dan zou een volgende selectie gemaakt kunnen 
worden:
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i. Het vertalen van de huidige kennis over ruimtegebruik van vogels (o.a. door het in kaart 
brengen van voedsellandschap, verstoringslandschap en connectiviteit) op basis van bestaande 
en (indien nodig) nieuwe metingen van omgevingsfactoren;

ii. Het periodiek toetsen van die kennis over het ruimtegebruik (en dus ook over de 
connectiviteit van deelgebieden) van vogels aan de hand van daadwerkelijke verspreiding in 
ruimte en tijd (b.v. met tracking technieken).

Bovenstaande activiteiten zullen in ieder geval verricht moeten worden aan die (beschermde) 
vogelsoorten waarvoor Nederland een rapportageverplichting is aangegaan. Daarnaast kan ook 
overwogen worden om andere soorten te volgen die (b.v. vanwege hun hoge aantallen) van 
grote invloed zijn op het ecosysteem, en soorten waarvan de ontwikkeling samenhangt met 
de kwantiteit en kwaliteit van hun leefgebieden in de Waddenzee (b.v. vanwege een specifiek 
dieet of andere specifieke eisen aan hun omgeving). Een dergelijke aanpak geeft zowel inzicht 
in de ontwikkelingen van karakteristieke vogels als ook in het ecologisch functioneren van het 
Waddengebied, en daarmee handvaten voor een adequaat beleid en beheer.

C. Kosten

Gezien de veelheid van mogelijkheden voor aanvullende monitoring is de externe deskundige er 
slechts zeer beperkt in geslaagd om een indicatie van de jaarlijkse kosten per onderdeel te geven. 
Deze bedragen zijn separaat aan LNV aangeleverd.   

Tot slot

In dit onderzoek is bij de identificatie van de indicatoren voor monitoring naar diverse 
beleidskaders gekeken, maar een grondige toets aan de geldende juridische regimes vormde hier 
geen onderdeel van. De in het rapport gebruikte indicatoren, zoals bijvoorbeeld omvang van de 
populatie en verspreidingsgebied, zijn zeker ook juridisch relevant, maar de geldende juridische 
regimes leggen ook enkele andere accenten. 

Zo vormt de kwaliteit van het leefgebied niet enkel een verklaring voor aantallen maar is het 
een onderdeel van een 'gunstige staat van instandhouding' van soorten. Juridisch is voorts het 
toekomstperspectief van belang. Dit laatste raakt ook een belangrijke rol van monitoring die in het 
rapport wat minder centraal staat: bij monitoring (met name bij het in kaart brengen van trends) 
wordt veelal teruggekeken in tijd, maar die kennis van het verleden tot heden is ook erg belangrijk 
voor het nadenken over het toekomstperspectief en de mogelijke rol van beheer. Dit is niet 
vrijblijvend omdat het onderdeel vormt van de te bereiken natuurdoelen. 

Momenteel wordt onder regie van de Waddenacademie een onderzoek uitgevoerd naar de betekenis 
van de belangrijkste juridische regimes voor de Waddenzee. Dat biedt kansen om de bevindingen 
van dit monitoringsrapport in de toekomst nog wat explicieter naast de geldende regimes te leggen.

10



De Waddenzee is Nederlands belangrijkste en 
minst door mensen beïnvloede natuurgebied, 
en behoort tot de grootste en meest productieve 
waddengebieden van de wereld. De unieke 
natuurwaarden van het zich over drie landen 
uitstrekkende gebied hebben geleid tot de 
aanwijzing als UNESCO World Heritage site. De 
Waddenzee wordt jaarlijks aangedaan door enkele 
miljoenen watervogels en ligt op een knooppunt 
van vogeltrekwegen. Haar bijzondere betekenis 
blijkt onder meer uit het feit dat het voor maar liefst 
55 vogelsoorten, waaronder 15 soorten broedvogels, 
voldoet aan de criteria voor bescherming onder de 
Europese Vogelrichtlijn. 

Voor bescherming en beheer van de natuurlijke 
waarden van de Waddenzee is een adequate 
monitoring van deze waarden en van de 
processen en drukfactoren die deze beïnvloeden 
van groot belang. Er is dan ook een scala aan 
meetprogramma’s waarin allerlei fysiografische en 

biologische kenmerken van het Waddensysteem 
worden gemonitord. De Basismonitoring Wadden 
(www.basismonitoringwadden.nl) heeft tot doel 
hierin een bundeling aan te brengen leidend tot 
een integrale, systeemgerichte gebiedsmonitor 
die alle informatie samenbrengt. Hiertoe is in 
analysedocumenten per aspect van het ecosysteem 
de huidige monitoring beschreven en verkend of 
die volstaat om de beleidsdoelen te evalueren. Het 
vigerende analysedocument voor vogels is opgesteld 
in 2019 (Ens e.a. 2020).

Recent heeft het Ministerie van LNV (LNV) 
aan de Waddenacademie gevraagd aan te geven 
welke meetinspanning er aanvullend op de 
bestaande (basis)monitoring voor vogels in de 
Waddenzee nodig is voor een adequate monitoring 
van vogelpopulaties en hun leefgebieden in de 
Waddenzee ten behoeve van beleid en beheer, en 
om een indicatie te geven van de jaarlijkse kosten 
daarvan. Deze notitie gaat in op die vragen.  

Conform het verzoek van LNV aan de 
Waddenacademie wordt het uitgangspunt voor 
deze notitie gevormd door het Analysedocument 
Basismonitoring Vogels (Ens e.a. 2020; 
hierna afgekort als ABV). In grote lijnen is de 
fasering gevolgd die ook wordt gebruikt in 
de analysedocumenten. Als eerste stap is de 
informatiebehoefte vanuit beheer- en beleidsdoelen 
geïnventariseerd (§2.1, tabel 1) en uitgedrukt in 
meetbare omschrijvingen en indicatoren (§2.2, 
tabel 2). In stap twee is een overzicht gemaakt 
van lopende monitoringactiviteiten aan vogels en 
kernaspecten van hun leefgebieden (§3.1, tabel 
3), en geconfronteerd met de informatievragen 
om na te gaan hoe goed die momenteel worden 
geadresseerd (§3.2, tabel 2). Hier is ook gekeken 

naar technieken die nu nog niet op grote schaal 
worden toegepast in de monitoringprogramma’s, 
maar die hiervoor  nu al of op een termijn van 
±5 jaar  wel potentie hebben (§3.3, tabel 4). 
Hoofdstuk 4 start met een discussie over de keuze 
tussen een zuiver signalerende monitoring en een 
(geprefereerde) invulling die ook bouwstenen biedt 
voor duiding en identificatie van oorzaken. Op 
basis van deze keuze en de confrontatie in §3.2 
worden lacunes benoemd (§4.2), die leiden tot 
aanbevelingen in de vorm van een schets van een 
programma van meetactiviteiten en ondersteunend 
onderzoek (§4.4, tabel 5). De analyse is gebaseerd 
op documenten en rapportages over de huidige 
programma’s en kennis over lopend vogelonderzoek 
in het Waddengebied. 

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding voor deze notitie

1.2 Werkwijze
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Tabel 1 geeft een beknopte opsomming van de 
belangrijkste (wettelijke) beleidskaders waaruit 
behoefte voortvloeit aan informatie over 
vogelpopulaties in het Waddengebied. Deze 
tabel is grotendeels gebaseerd op het ABV, met 
enkele aanvullingen. In grote lijnen kunnen vier 
hoofdaspecten worden onderscheiden waarover 
vanuit deze kaders informatiebehoefte bestaat:

• Informatie over vogelpopulaties in het 
Waddengebied: aantallen (populatiegroottes), 
het verloop daarvan in de tijd (trends), en hun 
ruimtelijke verspreiding. Naar één of meer van 
deze aspecten wordt vanuit alle kaders in tabel 1 
gevraagd, en ze kunnen dus worden gezien als de 
kern van de behoefte aan monitoringinformatie.

• Informatie over de internationale flyway, de 
Oost-Atlantische vliegroute waarin de trekbanen 
tussen broed- en overwinteringsgebieden van 
vele vogelsoorten overlappen en waarin de 
Waddenzee een belangrijke schakel vormt. 
Aantallen, trends en verspreiding van populaties 
op de schaal van de flyway zijn relevant vanuit 
internationale verdragen ter bescherming van 
trekvogels zoals OSPAR en AEWA, maar ook 
vanuit een ‘nationaal’ gezichtspunt: informatie 
over trends en omstandigheden in de flyway 
is een essentiele bouwsteen voor de verklaring 
(duiding) van aantalsveranderingen in de 
Waddenzee. 

• Behoefte aan informatie over de demografie van 
vogelpopulaties (reproductie, sterfte en dispersie) 
is alleen expliciet verwoord in het Trilateral 
Wadden Sea Plan en vanuit OSPAR/KRM, 
maar vloeit impliciet ook voort uit diverse 
andere kaders. Ten eerste omdat deze processen 
samen de ontwikkeling van populatiegrootte 

en verspreiding bepalen, zodat kennis hierover 
een belangrijke stap vormt in de verklaring van 
waargenomen veranderingen. En ten tweede 
omdat overleving en vooral reproductie heel 
direct worden beïnvloed door omstandigheden 
en drukfactoren in het leefgebied, en daarmee 
indicatoren zijn voor de kwaliteit daarvan. 

• Informatie over het leefgebied van de vogels, 
met name de aspecten omvang en kwaliteit en 
drukfactoren die hierop van invloed zijn. Ook aan 
deze informatie is behoefte vanuit het merendeel 
van de kaders, als is dit soms op indirecte wijze 
verwoord, bv. in termen als “goede ecologische 
toestand van .. gebied” en “onverstoorde, 
natuurlijke processen”. Om kwaliteit van 
leefgebied goed te kunnen beoordelen is 
kennis nodig van de ecologie van de betrokken 
vogelsoorten en habitats en hun benutting 
daarvan. Zulke informatie is ook nodig om 
vanuit de processen te begrijpen wat de primaire 
monitoringsresultaten betekenen (duiding). 

In grote lijnen kunnen in een monitoringcontext de 
twee eerstgenoemde hoofdaspecten samen worden 
gezien als monitoring die specifiek is gericht op het 
signaleren van veranderingen in het functioneren 
van het Waddengebied voor vogels (zie ook hst. 
4). De andere twee hebben vooral een belangrijke 
functie in de verklaring en duiding van gesignaleerde 
veranderingen. Deze tweedeling is echter geenszins 
absoluut want er zijn talrijke dwarsverbanden. Zo 
draagt informatie over trends van flywaypopulaties 
ook bij aan de duiding van aantalsverandering in de 
Waddenzee, en wordt vanuit sommige beleidskaders 
ook expliciet gevraagd om het signaleren van 
veranderingen in (‘behoud van’) de kwaliteit van 
leefgebieden.

2.  INFORMATIEBEHOEFTE OVER 
VOGELS VAN DE WADDENZEE

2.1 Informatiebehoefte vanuit beleidskaders
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In tabel 2 is de in tabel 1 in algemene termen 
verwoorde informatiebehoefte vanuit de 
beleidskaders vertaald en opgedeeld in concretere 
omschrijvingen: meetbare informatie-aspecten 
en bijbehorende indicatoren. (De tabel biedt ook 
inzicht in de mate waarin deze aspecten worden 
afgedekt door lopende monitorinactiviteiten, maar 
dat komt aan de orde in §3.2). Ook tabel 2 bouwt 
voort op de uitwerking van informatievragen 
in het ABV. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen in het Waddengebied broedende vogels 
respectievelijk doortrekkers en wintergasten, 
omdat de vragen deels verschillen tussen deze 
groepen. Die zijn overigens niet geheel gescheiden: 
sommige broedvogelsoorten van het Waddengebied 
trekken weg om elders te overwinteren, andere 
zijn standvogels of worden na het broedseizoen 
aangevuld of vervangen door van elders afkomstige 
overwinteraars en doortrekkers.

Vogelpopulaties Waddenzee
Wat betreft het aspect populaties zijn de 
belangrijkste gevraagde informatie-aspecten de in 
het Waddengebied aanwezige aantallen vogels, hun 
verspreiding, en veranderingen daarin. Aanwezige 
aantallen afgezet tegen nationale, regionale of 
gebieds-doelen zoals gespecificeerd in uitwerkingen 
van de EU Vogel- en Habitatrichtlijnen en 
landelijke wetgeving (N2000) zijn direct bruikbaar 
als indicatoren. Voor kolonievogels is naast het 
aantal broedparen ook het aantal kolonies een 
interessante indicator, omdat een populatie die 
geconcentreerd is in één of enkele locaties in 
principe kwetsbaarder is dan een over meer kolonies 
verdeelde. Voor doortrekkers en wintergasten zijn 
ook seizoenspatronen in het voorkomen van belang, 
omdat alleen die een volledig beeld opleveren van 
het gebruik van gebieden. Al deze indicatoren 
zijn relevant per soort, maar kunnen ook worden 
geaggregeerd over soorten om een samenvattend 
beeld te schetsen voor een gebied of een groep 
ecologisch verwante soorten. Voorbeelden hiervan 
zijn de Living Planet Index voor fauna in de 
Waddenzee) en de OSPAR Indicator D1C2 voor 
abundantie van zeevogels. 

Flyway
Informatiebehoefte op het aspect flyway betreft in 
de eerste plaats de grootte en aantalsontwikkeling 
van de biogeografische flyway-populaties waartoe 
de vogels behoren die het Waddengebied aandoen. 
Hiermee is het relatieve belang van de Waddenzee 
voor deze populaties te kwantificeren. Bovendien 
is het cruciaal voor de interpretatie van de in 
de Waddenzee getelde aantallen en trends om 
over deze informatie te beschikken: het maakt 
een eerste duiding mogelijk of gesignaleerde 
aantalsveranderingen waarschijnlijker lokaal 
worden aangestuurd of elders in de flyway / op een 
globale schaal (van Roomen e.a. 2017, 2022). Dit 
onderscheid is des te meer van belang gezien de 
grootschalige impact van klimaatverandering die nu 
al merkbaar wordt in alle delen van de flyway. Om 
dit te kunnen doen moet wel bekend zijn tot welke 
biogeografische populatie de Waddenzeevogels 
behoren en welke gebieden in de Oost-Atlantische 
vliegroute de vogels in de loop van hun jaarcyclus 
vooral gebruiken (migratie-connectiviteit). Voor de 
duiding van ontwikkelingen in de flywaypopulaties 
zijn in beginsel dezelfde informatie-aspecten van 
belang als in de Waddenzee zelf. Het is ondoenlijk 
om al die aspecten onder te brengen in Nederlandse 
monitoringsprogramma’s, maar vanuit ons land kan 
hieraan wel een bijdrage worden geleverd.

Demografie
Bij het aspect demografie is er behoefte aan 
informatie over zowel de reproductie als overleving 
(= 1 – sterfte), omdat die twee samen de 
ontwikkeling van een (gesloten) populatie bepalen. 
In het algemeen is bij de in het Waddengebied 
broedende vogelsoorten reproductie gemakkelijker 
(met minder inspanning en bij een groter deel van de 
populatie) te meten dan overleving. Dit laatste vergt 
langjarig volgehouden inspanning om een voldoende 
groot aantal vogels te vangen en te voorzien van 
metalen ringen of kleurringen, die vervolgens 
levend moeten worden teruggevangen of afgelezen 
dan wel dood gemeld. Amateur-vogelaars en het 
algemene publiek kunnen bij deze terugmeldingen 
een belangrijke rol spelen (gefaciliteerd door 

2.2 Vertaling naar informatievragen en indicatoren 
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online meldapplicaties), maar afhankelijk van de 
vogelsoort kan dit ook gerichte inspanning door 
getrainde waarnemers vergen. Tegenover de grotere 
inspanning benodigd voor het meten van overleving 
staat dat vooral bij relatief lang levende soorten (een 
categorie waarin veel kust- en watervogels vallen) 
de overleving minder varieert tussen jaren dan het 
reproductiesucces (Gaillard e.a. 1998), zodat een 
gemiddelde berekend over een langere periode 
ook waardevolle informatie vormt. Soms kunnen 
echter buitengewone sterfte-events optreden (zoals 
de uitbraken van vogelgriep bij broedende sterns in 
2022) en het is zaak die wel te registreren, omdat 
juist bij lang levende soorten veranderingen in 
de overleving relatief grote invloed hebben op de 
populatie-ontwikkeling (Saether & Bakke 2000).

Als over zowel reproductie als overleving informatie 
beschikbaar is levert combinatie daarvan in een 
populatiemodel een geïntegreerde indicator 
op in de vorm van de te verwachten jaarlijkse 
populatiegroeisnelheid, die een beeld geeft van 
de ‘demografische gezondheid’ van de populatie 
dat ook een voorspellende waarde heeft voor de 
(nabije) toekomst. Als alleen over één van beide 
parameters informatie beschikbaar is kan in de in 
de Waddenzee gemeten waarde worden vergeleken 
met die in andere gebieden of andere tijdvakken om 
eventuele problemen te signaleren. Door voor de 
andere parameter een op studies elders gebaseerde 
waarde uit de literatuur te gebruiken is integratie in 
een populatiemodel dan toch mogelijk, zij het met 
een beperktere zeggingskracht.

Naast reproductie en overleving kan ook uitwisseling 
van individuen tussen gebieden (dispersie) de 
ontwikkeling van populaties mede sturen. In het 
algemeen zal de relatieve invloed van dispersie en 
vestigingsbeslissingen van vogels groter zijn naarmate 
de ruimtelijke schaal waarop men kijkt kleiner wordt. 
Doorgaans geldt dat meetinspanning aan overleving 
ook informatie oplevert over dispersie. 

Ook al is het aspect ‘individuele conditie’ genoemd 
in tabel 2 strikt genomen geen demografische 
parameter, de conditie van individuen kan wel een 
voorspellende waarde hebben voor de overleving 
(o.a. Verhulst e.a. 2004, Rakhimberdiev e.a. 2018) 

en soms ook broedsucces, en zo een indicator-by-
proxy vormen. Het is echter lang niet altijd duidelijk 
welke consequenties variatie in conditie heeft voor 
de overleving of reproductie van individuen, wat de 
interpreteerbaarheid van zo’n indicator beperkt. 

Kwaliteit leefgebied
‘Kwaliteit’ van het leefgebied van vogels is een 
generieke omschrijving die heel veel verschillende 
facetten omvat, zoals oppervlak geschikt habitat, 
abiotische condities, begroeiing, beschikbaarheid 
van voedsel, veiligheid etcetera. In onderlinge 
interactie bepalen die in hoeverre een gebied 
essentiële functies in de levenscyclus van de vogels 
kan vervullen. Die functies en de factoren die 
daarvoor het meest beperkend zijn verschillen 
ook nog eens tussen de vogelsoorten en de diverse 
habitats in de Waddenzee. Effectief beheer vergt 
dus ecologische kennis van de soorten, gebieden en 
processen, die ook geregeld moet worden ververst 
omdat het Waddengebied een dynamisch systeem 
is. Het is ondoenlijk om alle potentieel relevante 
aspecten te monitoren, maar het volgen van de een 
aantal bewezen belangrijke is wel heel zinvol, zowel 
als signalerings-indicator voor kwaliteit als voor 
het duiden van waargenomen veranderingen in 
aantallen en verspreiding van de vogels.

Tabel 2 pretendeert niet om geheel volledig te zijn 
met betrekking tot in de Waddenzee gemonitorde 
aspecten van de kwaliteit van leefgebieden. Een 
aantal niet genoemde (vooral abiotische) aspecten 
worden in het Waddengebied wel gemonitord (zie 
o.a. WaLTER projectteam 2019). In de tabel zijn 
met name de aspecten voedselaanbod en veiligheid 
opgenomen omdat die bij uitstek belangrijk worden 
verondersteld. Vegetatie van kwelders is hier vooral 
vermeld vanuit het perspectief voedselaanbod, 
maar is uiteraard ook een sturende factor voor de 
vestiging van broedvogels.

Een groot deel van de doortrekkers en wintergasten 
en een kleiner deel van de broedvogels waaraan het 
Waddengebied zijn faam ontleent, met name de 
steltlopers en diverse soorten eenden en meeuwen, 
foerageert op bodemorganismen op de droogvallende 
(littorale) wadplaten en geuloevers. De abundantie 
en verspreiding van hun voedselorganismen in of 
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op de wadbodem is (in vergelijking met veel andere 
habitats) goed meetbaar en een bruikbare indicator 
voor de kwaliteit van foerageergebieden (Zwarts 
& Wanink 1993, van de Kam e.a. 1999, Kraan e.a. 
2009), al vormt de grootte van het gebied hierbij een 
uitdaging. Voor overwinterende Eiders, Toppers, 
Brilduikers en zee-eenden vormen schelpdieren in 
het sublittoraal – inclusief de mosselpercelen  de 
belangrijkste voedselbron. Voor broedvogels zijn ze 
met name van belang voor Eider en grote meeuwen. 
Onder de broedvogels van het Waddengebied zijn 
de sterns en deels ook de meeuwen afhankelijk 
van hoog in de waterkolom aanwezige vissoorten. 
Bodemvissen worden geëxploiteerd door broedende 
Aalscholvers in het sublittoraal (en vooral in de 
Noordzeekustzone) en door Lepelaars en Kleine 
Zilverreigers in ondiepe geulen in het getijdengebied, 
en buiten het broedseizoen ook door zaagbekken, 
futen en duikers. De kwelders aan de randen van 
het wad bieden vooral voedsel aan doortrekkende 
en overwinterende (en een veel kleiner aantal 
broedende) ganzen en eenden. Naast planten op de 
kwelder zelf (grassen, zeekraal) vormen in najaar en 
winter ook bijeengedreven zaden van kwelderplanten 
een belangrijke voedselbron, vooral voor enkele 
soorten zwemeenden. 

Ook veiligheid is een belangrijk aspect van de 
kwaliteit van leefgebied voor vogels. Het gaat 
daarbij in essentie om predatiegevaar, hetzij door 
echte predatoren, hetzij door mensen die als 
‘vermeende predatoren’ verstoring veroorzaken. 
Daadwerkelijke predatie (van eieren en/of 
nestjongen) speelt een grote rol in het broedsucces 
van vogels in het Waddengebied, en komt zowel via 
de grond (zoogdieren) als door de lucht (roofvogels, 
meeuwen en kraaien) tot stand. Doortrekkers 
en overwinteraars hebben vooral te maken met 
roofvogels (o.a. Slechtvalk). Hoewel de directe 
onttrekking van individuen door roofvogels als 
aandeel van de populatie vaak beperkt is, kan het 
‘angstlandschap’ dat zij veroorzaken de benutting 
van bepaalde gebieden beperken (Ydenberg e.a. 
2002). Hetzelfde geldt voor verstorende menselijke 
activiteiten. Die kunnen zowel plaatsvinden 
in de foerageergebieden als bij rustplaatsen 
en broedgebieden. Naast informatie over de 
aard, frequentie en verspreiding van menselijke 

activiteiten die verstoring kunnen veroorzaken is 
ook kennis nodig om die te kunnen duiden: de 
dosis-effect-relaties via welke verstoring uitwerkt 
op de fitness van individuen en uiteindelijk op 
populaties of de benutting van specifieke gebieden 
(bv. van der Kolk 2021, Ens e.a. 2021). 

Er bestaan diverse model-tools waarmee 
geïntegreerde indicatoren kunnen worden 
berekend voor de kwaliteit van voedselgebieden 
voor wadvogels (o.a. WEBTICS, Rappoldt 
e.a. 2004; MORPH, Stillman & Goss-Custard 
2010; WADMAP, Rappoldt e.a. 2018; SEM, 
Duijns e.a. 2022). Zij combineren gegevens over 
voedselbestanden en fysiografische eigenschappen 
(droogvalduur, sedimentsamenstelling) tot ‘proxies 
voor draagkracht’ zoals het benutbare voedselaanbod 
of de mogelijkheid van vogels om energiebalans 
te handhaven. Ze worden onder meer ingezet 
bij de effectmonitoring van gaswinning in het 
Waddengebied. Naast een verdere verbetering 
van de modellen op basis van gekwantificeerde 
ecologische relaties in de relevante delen van 
het voedselweb, kan hierin ook informatie over 
verstoring en predatie worden ingebed waardoor 
een nog meer geïntegreerde indicator voor 
gebiedskwaliteit ontstaat (van der Kolk 2021). Het is 
wel zaak om de modellen te valideren aan de hand 
van veldgegevens over de verspreiding van de vogels. 
Momenteel gebeurt dit laatste op basis van tellingen 
tijdens hoogwater. Dit vraagt om kennis over de 
connectiviteit tussen de hoogwatervluchtplaatsen 
(HVP’s) waar individuele vogels overtijen en de 
locaties waar ze bij laag water foerageren. 

De verspreiding van de vogels over laagwater-
foerageergebieden kan zelf ook een geïntegreerde 
indicator vormen voor de kwaliteit ervan – welke 
platen worden vooral bezocht, welke niet en hoe 
verandert dit in de tijd? De laagwaterverspreiding 
van vogels in de Waddenzee is nog maar enkele 
keren grootschalig, en nog nooit vlakdekkend, in 
kaart gebracht door middel van tellingen (Ens e.a. 
1993, Folmer e.a. 2010, van den Hout & Piersma 
2013). Het volgen van gezenderde vogels (tracking) 
is een andere methode die hierover waardevolle 
inzichten oplevert (bv. van Gils e.a. 2005, van der 
Kolk 2021). 
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Tabel 3 geeft een overzicht van de belangrijkste 
lopende meetactiviteiten in het Waddengebied 
met relevantie voor vogels, ingedeeld naar 
dezelfde informatie-aspecten als in tabel 2. Deze 
informatie is vooral gebaseerd op het overzicht van 
meetprogramma’s in de Waddenzee door WaLTER 
projectteam (2019) en de kwaliteitsrapportages 
van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM; 
CBS 2022). Voor een overzicht van meetactiviteit 
aan verstoringsbronnen en verstoring in de 
‘buitendijkse’ Waddenzee zie Bos (2021). Een 
aantal kenmerken van de programma’s wordt 
vermeld, zoals onderzochte soorten en gebieden, 
methoden, startjaar en uitvoerende instantie. 
Ook is aangegeven of de gegevensverzameling 
plaatsvindt door professionele onderzoeksstaf, staf 
van terreinbeherende organisaties, of vrijwilligers 
(meestal amateur-vogelaars, soms verenigd in 
soortwerkgroepen). Vooral bij de monitoring van 
vogelaantallen en verspreiding spelen vrijwilligers 
een zeer grote rol, maar ook aan demografische 
studies en monitoring van benthos dragen ze 
aanzienlijk bij. De vermelde jaarlijkse kosten zijn 
exclusief deze inzet door vrijwilligers. Overigens 
was voor veel programma’s informatie over de 

kosten niet beschikbaar of alleen op de schaal van het 
landelijke meetnet en niet voor het Waddengebied 
afzonderlijk. Verder geeft de tabel globaal aan of 
de kwaliteit van de gegenereerde data voldoende 
aansluit bij de monitoringvragen of verbetering 
behoeft, en waar gesignaleerde lacunes liggen. 

De achtergrondkleur bij de verschillende 
programma’s in tabel 3 geeft aan of zij langdurig 
zijn geborgd (groen) of niet (blauw). Met een 
‘geborgd’ monitoringprogramma wordt hier 
bedoeld een programma waarvoor de financiering 
over langere termijn voortvloeit uit wettelijke 
kaders of bindende afspraken. Dit in tegenstelling 
tot meetactiviteiten in andersoortige kaders (bv. 
wetenschappelijke) met tijdelijke financiering, of 
geheel opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers. 
Dit onderscheid is uiteraard van belang vanuit 
de gedachte dat signalerende monitoring in 
beginsel permanent wordt volgehouden. Voor de 
programma’s met blauwe achtergrond in tabel 3 is 
het gebrek aan borging voor de lange termijn dus 
een gemeenschappelijke lacune, ook al behoren 
enkele van de langst lopende meetreeksen in het 
waddengebied hier toe.

3.  HUIDIGE MONITORINGPROGRAMMA’S 
EN MOGELIJKHEDEN VOOR INNOVATIE 

3.1 Inventarisatie van lopende monitoringactiviteiten

3.2 Confrontatie van lopende monitoring met informatiebehoefte 

In tabel 2 is voor de verschillende informatie-
aspecten waaraan vanuit de beleidskaders 
behoefte ook aangegeven in welke mate zij 
kunnen worden ingevuld met gegevens uit nu 
al lopende meetactiviteiten (hetzij geborgde 
monitoringprogramma’s, hetzij andersoortige 
over een langere tijd uitgevoerde metingen). Elk 
informatie-aspect/indicator (elke rij) heeft een 
achtergrondkleur die weergeeft hoe goed het 
wordt ‘afgedekt’ door lopende metingen (zie linker 
deel legenda). Over aspecten waarvoor nog geen 
systematisch meetprogramma loopt (lichtrode 
achtergrond) is soms overigens wel enige informatie 

beschikbaar uit eerder onderzoek of lopend werk 
op kleine schaal. In de tabel is verder aangegeven 
in welke mate informatie over de betreffende 
vraag/ indicator kan bijdragen aan de invulling 
van de beleidsopgaven (B), en hoe realiseerbaar 
het is om de betreffende informatie te verzamelen 
in een meetnet, in termen van aantal te bemeten 
vogelsoorten en de inspanning benodigd om 
voldoende data te verzamelen. De combinatie 
van deze drie beoordelingen (dekking, belang en 
realiseerbaarheid) geeft inzicht in de wenselijkheid 
om de meetinspanning op een aspect uit te breiden: 
die is het grootst voor niet gedekte aspecten met 
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een groot belang waarover het verzamelen van 
gegevens goed realiseerbaar is. Hieronder volgt 
een beknopte bespreking per hoofdaspect van de 
mate waarin de lopende monitoring voldoet aan de 
informatiebehoefte, als toelichting op het in tabel 2 
gevisualiseerde.

Vogelpopulaties Waddenzee
De monitoring van aantallen en verspreiding van 
vogels in het Waddengebied kan gekenschetst 
worden als tamelijk goed voldoend. Bij de tellingen 
van broedvogels ligt vooral nog een lacune bij 
de grote kolonies van Zilvermeeuw en Kleine 
Mantelmeeuw die niet alle jaarlijks worden geteld. 
In sommige kolonies gaat het dan bovendien om 
tamelijk ruwe schattingen. Verder zijn de verspreid 
en verborgen broedende Eiders in de duinen en 
kwelders van de eilanden lastig te tellen. Recent 
is hierin een veelbelovende stap gemaakt door de 
toepassing van een drone met warmtebeeldcamera.

Bij de tellingen van doortrekkers en overwinteraars 
lukt het al lange tijd om vrijwel steeds een goede 
dekking van het Waddengebied te realiseren, en 
ontbrekende gebiedstellingen worden bijgeschat 
met een vaste procedure. Relatief lastige 
onderdelen zijn de zandplaten in enkele getijdelta’s 
tussen de eilanden die vanaf boten worden 
geteld, wat relatief lastig is maar bovendien bij 
onstuimig weer niet altijd lukt (soms overtijen 
daar dan echter ook nauwelijks vogels vanwege 
overspoeling). Daarnaast liggen de maandelijks 
getelde steekproefgebieden, die van belang zijn 
om in combinatie met de vijf integrale tellingen 
per jaar de totale seizoensbenutting te kunnen 
berekenen, voornamelijk langs de vastelandskust. 
Extra gebieden op de eilanden zijn gewenst, maar 
van vrijwilligers die van de vaste wal moeten komen 
vraagt een maandelijkse telfrequentie veel. 

Een ander punt van aandacht is de nauwkeurigheid 
waarmee grote groepen vogels op de HVP’s worden 
geteld. Onderzoek hieraan stamt van decennia 
terug en wees uit dat de toevallige foutmarges per 
groep groot zijn, maar op de schaal van de gehele 
Waddenzee uitmiddelen tot een aanvaardbaar 
niveau (Rappoldt e.a. 1985). Op kleinere 
ruimtelijke schalen (zoals bij effectmonitoring van 

lokale projecten) zullen de marges in de tellingen 
echter een grotere rol spelen. Nader onderzoek aan 
telfouten is gewenst om meer inzicht te krijgen 
in de zeggingskracht van de gegevens, vooral op 
kleinere schaal. Die wordt echter óók beperkt door 
de meestal forse variatie in de tijd van de werkelijk 
aanwezige aantallen. Mede om deze reden kan voor 
projectmonitoring soms een extra inspanning nodig 
zijn, aanvullend op het reguliere telprogramma.

Tijdens de watervogeltellingen vanaf het land 
worden vogelsoorten die bij hoogwater (deels) 
op het open water van de Waddenzee verblijven 
onvolledig geteld, waaronder N2000-doelsoorten 
zoals Middelste Zaagbek (Schekkerman e.a. 2015). 
Overwinterende Eiders en Zwarte Zee-eenden 
worden wel elke winter twee maal volledig geteld 
vanuit een vliegtuig, maar andere soorten worden 
momenteel alleen gevolgd met een steekproef van 
transecttellingen door de Waddenunit. Ook de 
grote ruiconcentraties van Bergeenden langs de 
Friese kust en elders worden vanaf een boot geteld. 
In dezelfde maanden herbergt de Waddenzee ook 
grote aantallen ruiende Eiders, die niet worden 
gemonitord.  

Flyway
De toekenning van World Heritage status aan het 
Waddengebied door UNESCO heeft een impuls 
gegeven aan monitoringwerk in de flyway, in de 
vorm van het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI). 
In dit kader is een programma opgezet van integrale 
tellingen in midwinter in het Afrikaanse deel van 
de Oost-Atlantische Flyway eens in de drie (zes) 
jaar, met tussentijds jaarlijkse steekproeftellingen in 
een aantal steekproefgebieden. In combinatie met 
wintertellingen in het kader van de International 
Waterbird Count (IWC; coördinatie door Wetlands 
International) in het Europese deel van de flyway 
maakt dit betere trends en populatieschattingen 
mogelijk dan voorheen. Naast vogelaantallen 
worden in het WSFI ook gegevens geregistreerd 
over omgevingscondities en drukfactoren, op basis 
van gebiedsenquêtes. Hoewel niet erg kwantitatief 
en vermoedelijk met een bias naar in het veld 
zichtbare drukfactoren is dit toch waardevolle 
informatie. In de laatste rapportage wordt ook 
verkend hoe deze is aan te vullen met gegevens 
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uit remote sensing en wereldwijde databases (van 
Roomen e.a. 2022).

Bijzondere onderzoeksinspanning vanuit Nederland 
vindt plaats in twee van de numeriek belangrijkste 
overwinteringsgebieden voor wadvogels in de 
flyway, de Banc d’Arguin in Mauritanië en de 
Bijagos Archipel in Guinea-Bissau (Oudman e.a. 
2020, Henriques e.a. 2022). Dit ecosysteemgerichte 
onderzoek heeft vooral een wetenschappelijke 
insteek en is niet langjarig geborgd, al heeft vooral 
dat in Mauritanië inmiddels een decennialange 
historie (Wolff & Smit 1990).

Demografie
Monitoring van broedsucces van tien voor het 
Waddengebied representatieve broedvogelsoorten 
is geborgd in het trilaterale TMAP-reproductie-
meetnet, onderdeel van het NEM. Verbetering in 
de dekking van broedlocaties en de precisie van de 
broedsuccesschattingen is nog wel mogelijk, maar 
het meetnet levert bruikbare informatie op (die 
uitwijst dat reproductie voor de meeste soorten een 
demografisch knelpunt vormt). Enkele schaarsere 
kustbroedvogels (Bontbek- en Strandplevier, 
Dwergstern) worden niet gevolgd in dit meetnet. 
Bij doortrekkers en wintergasten wordt reproductie 
nauwelijks gemonitord. Bij ganzen gebeurt dit 
wel, aan de hand van het aandeel eerstejaars vogels 
in de populatie in het najaar, maar bij andere 
soorten is dit lastiger, doordat families niet bijeen 
blijven en de jonge vogels minder goed op afstand 
herkenbaar zijn, en bovendien vaak anders over 
het Waddengebied verspreid zijn of qua timing 
van de trek verschillen van oudere. In het veld 
gemeten jongenpercentages zijn daardoor ook niet 
direct te vertalen in een reproductieparameter voor 
populatiemodellering.

Geborgde monitoring van overleving van 
Waddenzee-vogels vindt momenteel alleen plaats 
aan de Scholekster in twee broedpopulaties op 
Schiermonnikoog en Texel (waar ook reproductie 
wordt gemeten). Recent is dit uitgebreid met enkele 
andere deelpopulaties, maar door vrijwilligers. 
Vanuit NIOZ en RuG wordt de overleving van 
enkele andere soorten wadvogels al geruime tijd 
gemeten op basis van niet in de vaste monitoring 

geborgde (vooral wetenschappelijke) financiering: 
Lepelaar (ook reproductie), Kanoet, Rosse Grutto 
en Drieteenstrandloper. Monitoring van overleving 
vindt in al deze projecten plaats met kleurringen, 
waarbij ook aanzienlijke inspanning wordt gezet 
op het met eigen menskracht inwinnen van 
ringaflezingen. Ook aan Rotgans, Brandgans 
en Grauwe Gans wordt onderzoek gedaan met 
kleurringen dat overlevingsschattingen mogelijk 
maakt, vooral op basis van aflezingen door 
vrijwilligers. Voor Brandgans en Grauwe Gans ziet 
het er naar uit dat borging van dit werk gevonden 
wordt via het European Goose management 
Platform onder AEWA. Verder worden op Texel 
en Griend sinds enkele jaren broedende Grote 
Sterns gekleurringd vanuit WMR en de RuG. 
In het kader van projectmonitoring van het 
programma Wij&Wadvogels is recent gestart 
met het kleurringen van Kluten en Visdieven. 
Daarnaast lopen in het Waddengebied enkele door 
vrijwilligers uitgevoerde projecten in het kader van 
het Recapturing Adults for Survival (RAS) programma 
van het Vogeltrekstation (m.n. Visdief, Tureluur). 
Op Schiermonnikoog ringt de vrijwilligersgroep 
Vrs. Calidris steltlopers op het wad; voor de Bonte 
strandloper levert dit voldoende terugmeldingen 
op voor schattingen van de gemiddelde overleving 
over langere perioden (van der Jeugd e.a. 2014). 
Al deze inspanningen zijn echter niet langdurig 
geborgd. Dat geldt ook voor analyses waarin de 
demografische informatie in populatiemodellen 
wordt geïntegreerd tot een indicator voor de 
demografische ‘gezondheid’ van de populatie. 
Zulke analyses vinden soms wel plaats, maar 
dan met financiering die losstaat van geborgde 
monitoringprogramma’s (Kraan e.a. 2009, van der 
Jeugd e.a. 2014).

Kwaliteit leefgebied
De vegetatie van kwelders in het Waddengebied, 
van belang als broedgebied en als voedselbron 
voor overwinterende en doortrekkende ganzen 
en eenden, wordt globaal gevolgd in geborgde 
meetprogramma’s. De monitoring vindt vooral 
plaats op het niveau van vegetatietypen en niet aan 
meer specifieke indicatoren voor het voedselaanbod 
van planteneters, zoals graslengte, kwaliteit van 
groene biomassa, stolonen en zaaddichtheid. Ook 
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geborgd is de monitoring van bestanden van 
schelpdieren op de droogvallende wadplaten en in 
het sublittoraal van de Waddenzee, voedselbron 
voor schelpdieren etende wadvogels en duikeenden. 
Gegevens over voedselaanbod voor een breder scala 
aan vogels van de wadplaten worden gegenereerd 
door het SIBES programma van het NIOZ, dat 
jaarlijks Waddenzee-breed de abundantie meet 
van alle macrobenthos-soorten. Dit programma is 
echter nog niet langjarig geborgd. Voedselaanbod 
voor visetende watervogels wordt minder goed 
gemonitord. De Demeral Fish Survey (DFS) levert 
informatie over het voorkomen van bij de bodem 
levende vissen en garnaal in de grote geulen. 
Patronen hierin kunnen indicatief zijn voor de 
beschikbaarheid van kleine vis en garnalen voor in 
ondiepe geulen foeragerende Lepelaars, maar hoe 
indicatief is nog onduidelijk. Een duidelijke lacune 
betreft het voedselaanbod in de broedtijd voor 
sterns (en meeuwen) die vissoorten uit de hogere 
waterlagen vangen nabij het wateroppervlak. De 

enige meerjarige meetinspanning aan dit voedseltype 
is die met de ankerkuil in de Eemsmonding.

Verstoringsbronnen en de mate waarin 
daadwerkelijk verstoring van HVP’s optreedt 
worden sinds enkele jaren geregistreerd tijdens 
de wadvogeltellingen in het NEM (Polwijk e.a. 
2018), maar alleen tijdens die tellingen (5x per jaar) 
en nog niet overal. Vaarbewegingen door grotere 
schepen worden geregistreerd met AIS, waarmee 
ook droogvallen is te traceren. Er is een scala aan 
andere bronnen van informatie over aspecten van 
verstoring, maar de meeste hiervan zijn niet geborgd 
in de vaste monitoring. De bestaande inspanningen 
zijn sterk gefragmenteerd en/of anekdotisch, 
en moeilijk samen te brengen en structureel te 
analyseren (Bos 2021). Systematische registratie van 
verstoring in (potentiële) broedgebieden, zowel 
binnendijks als buitendijks, ontbreekt nagenoeg, al 
zijn veel belangrijke broedplaatsen in principe niet 
toegankelijk voor mensen. 

3.3 Innovaties en toekomstperspectieven

Tabel 4 benoemt een aantal ‘nieuwe’ technieken 
die nu of mogelijk op vrij korte termijn zijn 
in te bouwen in monitoringprogramma’s voor 
vogels in de Waddenzee, de soorten informatie 
die hiermee zou kunnen worden ingewonnen, 
de informatievragen/indicatoren waaraan dit 
bijdraagt, en factoren die nu nog beperkend 
zijn voor implementatie op grote schaal in 
een monitoringprogramma. De term ‘nieuwe’ 
technieken wordt hier gebruikt ten opzichte van 
de huidige geborgde meetnetten. Diverse tracking 
technieken waarbij vogels worden uitgerust 
met (satelliet)zenders of (GPS-)loggers) worden 
bijvoorbeeld al jarenlang toegepast in onderzoek 
in de Waddenzee maar nog niet in enig regulier 
meetnet; daarin zou het dus een innovatie zijn. 
Sommige andere technieken genoemd in de 
tabel zijn nog in ontwikkeling, en hoe die zal 
verlopen is lastig te voorspellen. Hier worden 
alleen zaken genoemd die wellicht op een termijn 
van ±5 jaar in te bouwen kunnen zijn in een 
monitoringprogramma.

Onder de kop ‘tracking’ vallen twee verschillende 
typen technieken. Met satelliet- en GPS-zenders 
kunnen verplaatsingen van individuele vogels 
over de hele aardbol worden gevolgd. Doordat 
deze apparaatjes communiceren met satellieten, 
wat relatief veel energie kost, is de frequentie 
waarmee posities worden geregistreerd beperkt. Een 
vergelijkbaar type data, maar met nog geringere 
frequentie (2x per dag) en veel geringere ruimtelijke 
nauwkeurigheid, leveren geolocators op basis 
van lichtregistratie, die door hun kleine formaat 
toepasbaar zijn om migratie-connectiviteit te 
bestuderen bij kleinere soorten, maar wel vereisen 
dat de vogels wordt teruggevangen om de data te 
kunnen uitlezen. Met het WATLAS-systeem dat 
het NIOZ heeft opgezet in de Waddenzee kunnen 
heel veel meer posities worden bepaald van vogels 
uitgerust met een eenvoudige VHF zender, maar 
alleen binnen het ontvangstbereik van een grid van 
vaste stations (dat nu nog niet de hele Waddenzee 
beslaat). Tegenover deze ruimtelijke beperking 
staat dat in het zeer gedetailleerde beeld van 
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verplaatsingen ook korte vluchten (bv. in reactie 
op verstoring) en foerageergedrag kunnen worden 
herkend (Bijleveld e.a. 2021). Met de twee typen 
technieken kunnen dus deels verschillende vragen 
worden beantwoord. 

De snelle ontwikkeling van in het veld bruikbare 
drones en van de kwaliteit van de ermee te 
verzamelen beelden biedt mogelijkheden voor 
nuttige toepassingen in monitoring, waaronder het 
tellen van bezette nesten in broedkolonies aan de 
hand van opnamen vanuit de lucht. Drone-beelden 
zouden ook kunnen worden gebruikt om grote 
groepen vogels op HVP’s nauwkeurig te tellen. 
Het ligt niet voor de hand om alle vogeltellingen 
met drones te gaan uitvoeren (tijdens een 
integrale telling zijn ruim 100 tellers actief in het 
Waddengebied) maar er kan wel een vergelijkende 
dataset mee worden opgebouwd over de precisie 
van tellingen (schattingen) van zulke groepen 
in het veld. Pilot-studies (deels al in uitvoering) 
moeten uitwijzen of drones geen onaanvaardbare 
verstoring van vogels veroorzaken. De ontwikkeling 

van artificial intelligence (AI) algoritmes maakt het 
nu al mogelijk om drone-beelden geautomatiseerd 
uit te werken, en de ontwikkeling hierin (bv. qua 
soortenherkenning) gaat snel. Dan valt ook te 
denken aan automatische verwerking van hoge-
resolutie-opnamen gemaakt bij vogeltellingen 
vanuit vliegtuigen, van tellingen met drones van 
foeragerende vogels op de drooggevallen wadplaten, 
of van opnamen met vaste camera’s in broedkolonies 
en/of HVPs om verstoring en/of predatie te 
kwantificeren. 

Een laatste ontwikkeling die genoemd moet worden 
is dat zowel de aard van remote sensing data die 
vanuit satellieten kunnen worden verzameld als de 
ruimtelijke resolutie ervan steeds beter worden. 
Toepassingen in het kader van vogelmonitoring 
daarmee in beeld komen zijn de monitoring van 
vegetaties (kwelders, binnendijkse graslanden, 
zeegras?) en van een zeer breed scala aan 
verstoringsbronnen: alle boten, wadlopers, maar ook 
menselijke activiteiten op stranden, langs dijken en 
in duingebieden.
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Een factor die het gecompliceerd maakt om te 
beoordelen of de huidige monitoring voldoet aan 
de informatiebehoefte is dat er een min of meer 
continue overgang bestaat tussen ‘monitoring’ 
en ‘onderzoek’. Waar het ene eindigt en het 
andere begint is niet zonder meer duidelijk. Een 
pragmatische definitie kan zijn dat monitoring een 
doorlopende activiteit is, terwijl een onderzoek een 
eindige periode beslaat, in principe afgesloten door 
het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Er zijn 
echter verschillende keuzen mogelijk over welke 
meetactiviteiten onder te brengen in een doorlopend 
programma, samenhangen met de geformuleerde 
doelstellingen van de monitoring. 

In een monitoring-beheercyclus dient monitoring 
in eerste instantie om veranderingen in de toestand 
van het systeem te signaleren. Als een verandering 
optreedt in één of andere indicator voor die 
toestand die buiten een bepaalde getolereerde 
bandbreedte valt, vormt dat een signaal om na te 
gaan of er aanleiding is voor een ingreep in het 
systeem. Hiervoor is duiding nodig van de mate 
van onwenselijkheid van de verandering en van 
de oorzaak(en) die eraan ten grondslag ligt. Als 
de verandering is beoordeeld als onwenselijk en 
er voldoende inzicht is in de oorzaak kan deze 
wellicht worden weggenomen of afgezwakt door 
een gerichte maatregel. De monitoring kan dan 
vervolgens uitwijzen of het beoogde effect is bereikt 
(d.w.z. de gewenste systeemtoestand hersteld), of 
verdergaande of andere maatregelen nodig zijn.

Een strikte manier om naar de afbakening tussen 
monitoring en onderzoek te kijken is te stellen 
dat monitoring alleen dient ter signalering van 
veranderingen die buiten een bepaalde getolereerde 
bandbreedte vallen. Bij monitoring ingericht volgens 
dit strikte principe zal altijd ‘nader onderzoek’ 
nodig zijn voor de duiding van de ernst van zo’n 
overschrijding en het achterhalen van de oorzaak. 
Het opzetten en uitvoeren van zulk onderzoek 
kost echter tijd, en de vertraging die dit oplevert 

kan ervoor zorgen dat uiteindelijk een grotere 
ingreep nodig is om de gewenste systeemtoestand 
te herstellen. Een andere mogelijke keuze is om in 
de monitoring zelf ook al informatie te verzamelen 
die bijdraagt aan de duiding, bijvoorbeeld doordat 
het inzicht geeft in de meest kansrijke zoekrichting 
naar de oorzaak. Tegenover de tijdwinst die dit 
kan opleveren staat dat een meer omvattende 
monitoring ook hogere kosten meebrengt. In 
het algemeen zal daarbij sprake zijn van een 
verminderende meeropbrengst: de hoeveelheid 
nieuwe informatie neemt niet evenredig toe 
met de meetinspanning c.q. kosten. Dit leidt tot 
een afweging welke informatievergaring op te 
nemen in de basismonitoring en welke te laten 
liggen tot er een concrete aanleiding is voor nader 
onderzoek. Informatie-aspecten die met een grote 
waarschijnlijkheid van nut zullen blijken bij de 
interpretatie van gesignaleerde veranderingen 
kunnen het beste worden opgenomen. 

Eén van deze aspecten is demografie. Veranderingen 
in populatiegrootte komen (op een voldoende 
grote ruimtelijke schaal; op kleinere schalen speelt 
ook dispersie/vestiging vaak een belangrijke rol) 
meestal tot stand door verschuivingen in de balans 
tussen reproductie en sterfte, zodat informatie over 
deze twee parameters een eerste inzicht biedt in de 
mogelijke oorzaken. Kennis van het demografische 
mechanisme van een aantalsverandering geeft 
weliswaar nog geen uitsluitsel over de onderliggende 
‘ecologische’ oorzaak, maar kan wel een aanwijzing 
zijn in welke richting die moet worden gezocht. 
Als de reproductie het knelpunt blijkt te vormen 
is het logisch om vooral verder te kijken naar 
omstandigheden in het broedgebied (of in de 
pleisterplaatsen van waaruit dit wordt bereikt door 
lange-afstandtrekkers), terwijl problemen met de 
overleving ook heel goed in andere delen van de 
jaarcyclus en dus andere gebieden kunnen worden 
veroorzaakt. Het verzamelen van demografische 
gegevens als onderdeel van de monitoring is daarom 
een zinvolle stap. Daarbij komt dat ook de primaire 

4. DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

4.1 Een visie op de relatie tussen monitoring en onderzoek
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signaleringsfunctie van de monitoring erdoor kan 
worden versterkt. Onder de karakteristieke vogels 
van het Waddengebied zijn veel relatief lang levende 
soorten. Bij zulke soorten kan het jaren duren 
voordat veranderingen in broedsucces zichtbaar 
worden in de populatiegrootte (bv. Hulscher & 
Verhulst 2003). Met monitoring van demografie, 
met name van broedsucces, kan dan eerder een 
begin worden gemaakt met het formuleren van 
passende maatregelen. 

Een tweede groep van informatie-aspecten die met 
een grote waarschijnlijkheid van nut zullen blijken 
bij de duiding van de primaire monitoringresultaten 
zijn aspecten waarvan de praktijk heeft uitgewezen 
dat populatieveranderingen er relatief vaak door 
worden veroorzaakt. De kans is dan aanzienlijk 
dat monitoringinformatie over dit aspect via 
correlatie gelinkt kan worden aan een gesignaleerde 
verandering. Beschikbaarheid van voedsel is 
zo’n factor die in de praktijk vaak sturend blijkt, 
verstoring is een andere, die bovendien in relevantie 
lijkt toe te nemen in het Waddengebied. 

Dit alles leidt tot een visie waarin het goed 
kwantitatief volgen van aantallen en verspreiding 
van vogels in het Waddengebied, in combinatie 
met die elders in de flyway, de kern vormt van 
de (‘strikte’) monitoring die als hoofddoel heeft 
het signaleren van veranderingen. Daarnaast 

wordt ingezet op het monitoren van demografie, 
voedselaanbod en verstoring, als indicatoren voor 
de kwaliteit van leefgebieden en als belangrijke 
bouwstenen voor de duiding van gesignaleerde 
veranderingen. 

Het is van belang te bedenken dat in de praktijk 
wanneer een ongewenste verandering is gesignaleerd 
naast de analyse van de gegevens uit een dergelijke 
‘uitgebreide’ monitoring, om verschillende redenen 
geregeld ook nog aanvullend onderzoek nodig 
zal zijn. Als de monitoringgevens wijzen op een 
bepaalde oorzaak zal die aanwijzing vrijwel altijd 
correlatief en vaak globaal van aard zijn. Dan kan 
extra onderzoek nodig zijn om details van het 
veroorzakingsproces te achterhalen, of experimenteel 
werk om daadwerkelijke causaliteit te bevestigen. 
Het is ook mogelijk dat de monitoringdata geen 
duidelijke suggestie opleveren voor een oorzaak, 
doordat die ligt in een niet gemonitorde factor of 
doordat de gegevens onvoldoende resolutie hebben 
om een samenhang op te merken. Het is dus een 
illusie te denken dat met een monitoringprogramma, 
hoe ruim opgezet ook, alle kennis nodig 
voor adequaat beheer van de Waddenzee kan 
worden gegenereerd. Naast monitoring zal er 
behoefte blijven aan fundamenteel onderzoek 
aan de natuurlijke processen en interacties in het 
waddenecosysteem en aan gerichte studies om 
specifieke beheervragen te beantwoorden.

4.2 Lacunes in de huidige monitoring

Vanuit de hierboven geschetste visie op monitoring 
die naast een strikt signalerende functie ook stappen 
doet in de duiding van veranderingen zijn uit 
de confrontatie van de huidige meetinspanning 
en de informatiebehoefte een aantal lacunes 
af te leiden. In §3.2 is gesignaleerd dat de 
kernbehoefte, informatie over aantallen, trends 
en verspreiding van vogels in het Waddengebied, 
vrij goed wordt afgedekt door de huidige geborgde 
programma’s. Afgezien van de behoefte aan kleinere 
verbeteringen zoals in de tellingen van grote 
meeuwenkolonies en broedende Eiders worden als 
grotere lacunes gesignaleerd:

• Aantallen en verspreiding van vogels van 
het open water worden niet voldoende goed 
gevolgd, 

• De aantallen en verspreiding van ruiende Eiders 
worden niet gevolgd.

Ten aanzien van het aspect flyway is met het WSFI 
een belangrijke stap voorwaarts gemaakt, maar

• De vogeltellingen en monitoring van 
drukfactoren in het Afrikaanse deel van de 
Oost-Atlantische flyway zoals nu uitgevoerd 
onder het WSFI zijn nog niet langdurig geborgd.
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• Informatie uit de (sub)arctische broedgebieden 
van in de Waddenzee overwinterende en 
doortrekkende vogelsoorten is niet structureel 
voorhanden. Na pionierwerk op dit gebied 
in de jaren ‘90 en begin 2000, met bijdragen 
vanuit Nederland, is de informatievergaring met 
name in de Russische Arctis zelfs teruggelopen 
(Soloviev e.a. 2022). 

Het hoofdaspect demografie wordt door de 
huidige monitoring verre van volledig geadresseerd: 
 
• Bij kustbroedvogels in het Waddengebied wordt 

reproductiesucces in geborgde programma’s 
gemeten aan 10 soorten, maar overleving alleen 
aan de Scholekster. Gegevens over overleving 
van andere broedvogels komen momenteel alleen 
uit niet geborgde studies en/of projecten zoals 
Wij&Wadvogels, en voor een beperkte set aan 
soorten.

• Bij doortrekkers en overwinteraars wordt 
demografie nog minder compleet gevolgd. Data 
over overleving wordt nu alleen gegenereerd 
door niet door de vaste monitoring geborgde 
studies aan Rotgans, Kanoet, Rosse Grutto, 
Drieteenstrandloper, Bonte strandloper en 
Zilver- en Kleine Mantelmeeuw, en bij Brand- 
en Grauwe Gans in het kader van AEWA. 
Broedsucces van doortrekkers en overwinterende 
soorten (% eerstejaars) wordt alleen geborgd 
gemeten aan ganzen, en niet-geborgd bij 
Drieteenstrandloper en Bonte Strandloper.

• Met het endemisch worden van hoogpathogene 
vogelgriep in populaties wilde vogels, ook 
in het Waddengebied, is er aanleiding om de 
signalering van vogelsterfte-events te verbeteren.

Een kanttekening bij het bovenstaande is dat het 
ondoenlijk is om de demografie van alle vogelsoorten 
in de Waddenzee te monitoren. Afgezien van de 
inspanning/kosten die dit zou vergen zijn zinvolle 
metingen ook lang niet bij alle soorten haalbaar. 
Sommige laten zich bijvoorbeeld nauwelijks in 
voldoende aantallen vangen of leven in habitats waar 
kleurringen slecht zijn af te lezen, zodat de overleving 
niet goed valt te schatten. Bij verschillende trekvogels 
is het meten van reproductiesucces problematisch, 
zelfs via het aandeel eerstejaars in de populatie, 

omdat deze in het veld niet goed herkenbaar zijn of 
dit te sterk varieert in ruimte en/of tijd. Het heeft 
echter wel een grote meerwaarde om demografie te 
monitoren bij een selectie aan soorten waarbij dit wel 
goed mogelijk is, en die verschillende ecologische 
niches in de Waddenzee vertegenwoordigen. 
Tabel 6 geeft een overzicht van de karakteristieke 
vogelsoorten van het Waddengebied, met een 
indicatie van de soorten waarbij het in principe 
haalbaar is gegevens over demografie te verzamelen, 
soorten waarbij dat nu al gebeurt en soorten waarvoor 
dit het meest zinvol is om op te nemen in een 
langlopend monitoringprogramma.

• Naast gegevensinwinning is op het aspect 
demografie ook aandacht nodig voor data-
analyse en integratie. Dit betreft de verwerking 
van ringaflezingen en -terugmeldingen tot 
schattingen van jaarlijkse overlevingskansen, 
en de integratie met gegevens over reproductie 
in populatiemodellen om de demografische 
gezondheid van de populaties te beschrijven. 
Dit hoeft niet elk jaar te gebeuren maar is wel 
een essentieel terugkerend onderdeel van een 
demografisch monitoringprogramma. Zulke 
‘Integrale Populatie Analyses’ (IPA) worden nu 
nog maar sporadisch verricht, met financiering 
buiten de kaders van geborgde meetprogramma’s 
(bv. van der Jeugd e.a. 2014).

Met betrekking tot de kwaliteit van leefgebied 
van vogels worden momenteel al diverse aspecten 
meegenomen in de huidige monitoringprogramma’s. 
De belangrijkste lacunes zijn:

• De voor veel karakteristieke wadvogels uiterst 
relevante monitoring van voedselaanbod in de 
vorm van benthos op de droogvallende platen 
(SIBES) is niet langdurig geborgd.

• Er is vrijwel geen systematische monitoring 
van pelagische vis, voedselbron voor broedende 
sterns (en meeuwen).

• Er is nog te weinig informatie over de 
connectiviteit tussen HVP’s en laagwater-
foerageergebieden, nodig om links te kunnen 
leggen tussen de resultaten van vogeltellingen 
(op HVPs) en patronen en veranderingen in het 
voedselaanbod (op de platen).
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• De monitoring van potentiële verstorings-
bronnen en daadwerkelijke verstoring is nog 
onvolledig en sterk gefragmenteerd. Wat er ligt 
is moeilijk samen te brengen en structureel te 
analyseren. Daarnaast is meer kennis (onderzoek) 
nodig van dosis-effect-relaties om verstoring-
indicatoren te kunnen duiden in termen van 
impact op de populaties.

4.3 Kansen voor innovatie

Van relatief nieuwe technieken die nog geen 
onderdeel zijn van de huidige monitoring maar 
daarin wellicht nuttige aanvullingen kunnen vormen 
is de inzet van drones bij tellingen van broedkolonies 
en grote groepen vogels op HVPs het meest concreet 
voor de korte termijn. Op bescheiden schaal worden 
drones al ingezet voor tellingen van sternkolonies 
en verspreid broedende Eiders. Toepassing op 
grotere schaal lijkt nuttig, mits momenteel lopende 
en nog uit te voeren pilots uitwijzen dat dit geen 
onaanvaardbare verstoring veroorzaakt. Daarnaast 
is onderzoek naar foutmarges bij het tellen/ 
schatten van grote groepen vogels op HVPs door 
de veldwaarnemers een waardevolle toepassing. Op 
termijn valt ook te denken aan inzet bij tellingen van 
lastig te bereiken HVPs (bv. vanaf schepen) of van 
steekproefgebieden bij laagwater. 

In de nabije toekomst zal de analyse van drone-
beelden nog een stuk efficiënter kunnen worden 
door de snelle ontwikkeling van AI algoritmes voor 
automatische beeldherkenning. Dat geldt ook voor 
de geautomatiseerde verwerking van hoge-resolutie 
beelden gemaakt voor vogeltellingen vanuit 
vliegtuigen. Het is zinvol deze ontwikkelingen 
te volgen en ze op termijn toe te passen bij de 
tellingen van zee-eenden en andere vogels op het 
open water van de Waddenzee. Naast efficiëntie-
winst zal dit naar verwachting ook winst in de 
nauwkeurigheid opleveren (bv. door eliminatie 
van vermoeidheidseffecten en verschillen tussen 
waarnemers).

Voor tracking van individuele vogels in ruimte 
en tijd met behulp van zendertechnologie zijn 
enkele toepassingen zonder meer zinvol in het 
licht van de geschetste informatiebehoeften. GPS/
satellietzenders en geolocators zijn bij uitstek 
geschikt voor het in kaart brengen van migratie-
connectiviteit op de schaal van de flyway, en 
dit gebeurt nu ook al. Een andere waardevolle 
toepassing is voor het invullen van de lacune 
in kennis over connectiviteit tussen HVPs en 
laagwaterfoerageergebieden (en tussen broedlocaties 
en foerageergebieden). Deze kennis kan aanzienlijk 
helpen bij de duiding van veranderingen in 
aantallen en verspreiding van vogels op de HVPs: 
in welke laagwaterfoerageergebieden zouden 
oorzaken hiervoor ook kunnen optreden, naast 
factoren die spelen nabij de HVPs zelf? Daarnaast is 
zij van belang ter onderbouwing van rekenmodellen 
voor draagkracht-proxies zoals WADMAP en 
de benadering via SEM. Deze connectiviteit 
in kaart brengen vergt geen jaarlijkse integrale 
meetinspanning, maar kan worden gerealiseerd 
door in een cyclisch patroon telkens een ander deel 
van de Waddenzee onder de loep te nemen. Voor 
deze toepassing is de WATLAS-techniek wellicht 
het meest geschikt, vanwege de fijnere temporele 
resolutie en de betere toepasbaarheid op kleinere 
vogelsoorten en grotere aantallen vogels. Bij grotere 
soorten zijn GPS/satellietzenders echter ook goed 
toepasbaar. Bij broedvogels ligt een vergelijkbare 
kennislacune over de connectiviteit tussen broed- en 
foerageerlocaties (bv. Manche e.a. 2022).
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Een andere gedachte is de inzet van tracking 
van individuele (‘gezenderde’) vogels om hun 
ruimtegebruik te registreren als indicator voor 
de kwaliteit van leefgebieden. Het volgen 
van individuen biedt mogelijkheden om 
verspreidingspatronen en gedragingen te zien die 
indicatief kunnen zijn voor aspecten van kwaliteit. 
Hierbij valt te denken aan zaken zoals vlieggedrag 
als indicatie voor verstoringen of het niet meer 
benutten dan wel juist koloniseren van bepaalde 
gebieden. Interpretatie van dit soort waarnemingen 
zal vaak combinatie met andere meetgegevens 
(bv. aan voedsel) vergen, en het is nu nog niet 
goed duidelijk welke kwantitatieve indicatoren 
uit tracking gegevens zijn af te leiden waarmee in 
een monitoringcontext relevante veranderingen 

zijn te signaleren. Om deze productief te doen 
zijn als monitoringssignaal op de schaal van de 
gehele Waddenzee zal bovendien een fors aantal 
gezenderde vogels ‘in de lucht’ moeten worden 
gehouden; eerder 100-200 individuen per soort dan 
enkele tientallen. Als tracking wordt ingezet voor de 
duiding van eenmaal gesignaleerde veranderingen 
zal vaker een kleiner aantal gevolgde vogels of een 
kortere meetperiode kunnen volstaan, maar dan 
spreken we over aanvullend onderzoek. Het lijkt 
echter wel zinvol om in een pilotstudie aan enkele 
soorten te onderzoeken of zulke kwantitatieve 
kwaliteitsindicatoren uit de tracking data kunnen 
worden afgeleid, en hoeveel vogels daarvoor moeten 
worden gevolgd. 

4.4 Aanbevelingen 

De in het voorgaande beschreven inventarisatie 
en overwegingen leiden tot een voorstel voor de 
monitoring van vogels in de Waddenzee zoals 
samengevat in tabel 5. Een gedetailleerde nadere 
invulling van de opgenomen activiteiten (hoe, waar, 
wanneer en door wie?) valt buiten het kader van 
dit advies, en zal nader moeten worden uitgewerkt 
wanneer de keuzes op hoofdlijnen zijn gemaakt. Het 
pakket omvat een combinatie van meetactiviteiten 
die directe indicatoren opleveren voor signalering 
van veranderingen in het functioneren van het 
Waddengebied voor vogels, en activiteiten die een 
eerste belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
het duiden en achterhalen van de oorzaken van 
veranderingen. Het schetst een mogelijke opzet 
van de monitoring voor een termijn van ca 5-10 
jaar. Na een dergelijke termijn is het zinvol het 
pakket opnieuw te bekijken om de zien of het nog 
voldoet in het licht van nieuwe technologische 
ontwikkelingen en/of nieuwe informatievragen. 
Daarnaast zal het nodig blijven te investeren in 
meer fundamenteel onderzoek aan de ecologie 
van soorten en de natuurlijke processen in het 
waddenecosysteem.

In de voorgestelde opzet zijn drie verschillende 
lagen onderscheiden. De eerste laag bestaat uit 

de kernactiviteiten van de gegevensinwinning die 
jaarlijks plaatsvinden en grotendeels op dezelfde 
locaties. Deze laag omvat de huidige programma’s 
voor signalerende monitoring, met beperkte 
uitbreiding/aanpassing: 

• Integrale vliegtuigtellingen (in transecten) van 
op het open water verblijvende vogels in het 
winterhalfjaar, ten minste één maal ( januari) 
maar liefst vaker (november, april).

• Een vliegtuigtelling van ruiende Eiders en 
Bergeenden in juli/augustus (die dan de 
boottelling van Bergeend vervangt). Het 
verdient aanbeveling om tijdens deze tellingen 
ook foeragerende viseters (sterns en meeuwen, 
aalscholver) mee te nemen.

Daarnaast omvat laag 1 gegevensverzameling over 
demografie, en over voedselaanbod als belangrijk 
aspect van kwaliteit van leefgebied. Voor demografie 
gaat het om:

• Voortzetten (en borgen) van de al lang lopende 
populatiestudies aan Scholekster en Lepelaar.

• Gegevensverzameling aan overleving (met 
behulp van kleurringen) van ±8 soorten 
broedvogels en ±5 soorten doortrekkers/ 
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wintergasten (zie tabel 6 voor de soorten). 
Omdat bij een deel van de broedvogels 
aanzienlijke uitwisseling (dispersie) optreedt 
tussen het Waddengebied en andere 
broedplaatsen in Nederland is het zinvol om het 
werk aan deze soorten in te bedden in een op te 
zetten landelijk meetnet voor kustbroedvogels.

• Systematischer opzetten van signalering 
van vogelsterfte-events, zowel in als buiten 
broedkolonies. Hiertoe kan wellicht worden 
aangehaakt bij al lopende vogeltelprojecten 
waarbij de telinspanning wordt geregistreerd, 
zoals de watervogeltellingen of het live-atlas 
project van Sovon, door waarnemers te vragen 
of zij dode vogels hebben aangetroffen (en bij 
benadering hoeveel).

Gegevensinwinning over voedselaanbod 
is waardevol vanuit het oogpunt van de 
vogelmonitoring, maar ook intrinsiek omdat 
kweldervegetaties, vissen en bodemdieren ook 
zelfstandig onderdeel zijn van de natuurwaarden 
van het Waddengebied. Hier zijn deze aspecten 
opgenomen als bouwsteen voor de duiding van 
gesignaleerde veranderingen. Aanbevolen wordt het 
huidige monitoringprogramma op twee punten uit 
te breiden:

• Borging van de jaarlijkse SIBES 
benthosbemonstering in het littoraal, zodat deze 
langjarig kan worden voortgezet.

• Monitoring van het voorkomen van pelagische 
vis (met een nog te kiezen methode, bv 
echosurveys of WBATS).

De tweede laag van de voorgestelde 
monitoringopzet bestaat uit doorlopende of cyclisch 
terugkerende activiteiten die niet de directe 
jaarlijkse inwinning van monitoringgegevens 
omvatten, maar wel een belangrijke ondersteuning 
bieden bij de interpretatie en duiding van de 
gegevens voortvloeien uit laag 1. Zij omvat 
activiteiten waarin over een periode van meerdere 
jaren een kennisbasis wordt opgebouwd cq. 
ververst. Bovendien omvat deze laag ook een 

cyclisch terugkerende integrale analyse van alle 
monitoringgegevens uit lagen 1 en 2, die veel dieper 
gaat dan de jaarlijkse rapportage van de primaire 
indicatoren uit de diverse programma’s in laag 1.

• Inwinning van drone-opnames van 
groepen vogels op HVP tegelijk met de 
hoogwatertellingen, om een dataset op te 
bouwen en actueel te houden over foutmarges in 
tellingen/schattingen van zulke groepen.

• Inzet van tracking technieken om connectiviteit 
binnen het Waddengebied in kaart te brengen 
tussen HVPs en foerageergebieden en tussen 
broedlocaties en foerageergebieden. Met een 
jaarlijks verschuivende inzet in delen van het 
Waddengebied kan over een periode van 5-10 
jaar een compleet beeld voor de Waddenzee 
worden gegenereerd, waarna de cyclus 
opnieuw kan worden doorlopen om eventuele 
veranderingen te signaleren.

• Tracking-studies die bijdragen aan inzicht in 
migratie-connectiviteit in de Oost-Atlantische 
flyway.

• Periodieke (bijvoorbeeld elke 6 jaar, aansluitend 
bij rapportagecycli zoals onder de EU-
Vogelrichtlijn, OSPAR etc.) geïntegreerde 
analyse van alle beschikbare gegevens over 
demografie, aantallen en verspreiding van de 
soorten waarbij demografie wordt gemonitord. 
In deze analyse wordt de demografische 
gezondheid van de populaties geëvalueerd, 
maar wordt ook gekeken naar samenhang 
tussen aantalsverloop en/of demografie en 
omgevingsvariabelen gevolgd in de monitoring 
en/of andere kennis over processen het 
waddensysteem. Onderdeel hiervan is ook 
een inventarisatie van drukfactoren met 
invloed op de soorten. Bij zo’n ‘periodieke 
gezondheidscheck’ moeten alle partijen 
worden betrokken die bijdragen aan de 
gegevensverzameling, waarmee het ook een 
goed vehikel is om de dataverzameling af 
te stemmen en waar nodig samenwerking 
te versterken tussen onderzoekers van de 
verschillende soorten.
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De derde laag ten slotte omvat activiteiten die ook 
dienen ter versterking van de kernactiviteiten in laag 
1, maar een beperkte looptijd hebben. Het betreft 
pilot- en ontwikkelstudies om na te gaan welke 
nieuwe technieken een zinvolle bijdrage aan de 
kernmonitoring kunnen vormen:

• Pilots met de inzet van drones bij tellingen en 
monitoring van broedsucces, met name gericht 
op het vaststellen van de betrouwbaarheid/
precisie van de verzamelde gegevens en of 
ongewenste verstoringseffecten optreden.

• Een pilotstudie voor de inzet van tracking-
gegevens over ruimtegebruik van individuele 
vogels als indicator voor de kwaliteit van het 
leefgebied, gericht op het identificeren van voor 
signalerende monitoring bruikbare indicatoren 
en de daarvoor benodigde aantallen te volgen 
individuen.

• Verkenning / ontwikkeling van de 
mogelijkheden om op basis van remote 
sensing menselijke verstoringsbronnen in het 
Waddengebied kwantitatief en integraal te 
monitoren, met name op basis van radar en/
of satellietbeelden. Ontwikkeling hiervan kost 
wellicht wat meer tijd; voor de tussentijd worden 
de aanbevelingen uit het analysedocument 
basismonitoring verstoring (Bos 2021) 
onderschreven.
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Tabel 1. Informatievragen vanuit beleidskaders

Belangrijkste beleidskaders verankerd in nationale of internationale wetgeving, typen vogelinformatie die vanuit 
elk van deze kaders expliciet worden gevraagd of voortvloeien uit de beleidsopgaven, en de belangrijkste lopende 
monitoringprogramma’s die deze informatievragen adresseren. 

kaders opgaven/informatievragen meetnetten

EU natuurwetgeving
Habitat- en Vogelrichtlijn, 
N2000 incl. 
beheerplannen

- behoud soorten in een gunstige Staat van Instandhouding 
(populatiegrootte, areaal, habitat, toekomstperspectief)

- behoud omvang leefgebied broed-, trek- en overwinterende vogels 
- behoud kwaliteit leefgebied broed- , trek- en overwinterende vogels 
- verspreiding van broedvogels 
- trends per N2000gebied en alle N2000 gebieden samen
- drukfactoren van invloed op vogelsoorten

NEM Broedvogels
NEM Watervogels
NEM Slaapplaatsen
TMAP 

Wet Natuurbescherming - trends en aantallen per N2000 gebied (t.o.v. gebiedsdoel)
- kwaliteit N2000 leefgebieden
- informatie	t.b.v.	vergunning-	en	ontheffingstrajecten
- beheerplannen N2000 gebieden

NEM Broedvogels
NEM Watervogels
NEM Slaapplaatsen

Trilateral Wadden Sea 
Plan

- stabiele of toenemende aantallen en verspreiding, passend bij de 
fysiografische,	geografische	en	klimatologische	omstandigheden	

- broed-, foerageer-, rui- en rustgebieden herbergen natuurlijke populaties
- broedsucces en overleving gestuurd door natuurlijke processen 
- onverstoorde connectiviteit tussen broed-, foerageer-, rui- en rustgebieden 
- schommelingen in voedselaanbod bepaald door natuurlijke processen 
- habitat, voedselaanbod en connectiviteit tussen habitats ondersteunen 

gunstige staat van instandhouding

NEM Broedvogels
NEM Watervogels
NEM Slaapplaatsen
NEM Reproductie 
TMAP 

OSPAR & KRM
Oslo-Paris Convention; 
EU Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie

- goede ecologische toestand marien gebied en soorten
- abundantie (trends) van mariene soorten 
- broedsucces mariene soorten 

NEM Watervogels
NEM Broedvogels
NEM Reproductie
TMAP

RAMSAR Conventie - aanwijzing en bescherming van voor watervogels belangrijke gebieden
- met minimaal 20 000 watervogels, speciale rol voor typische wetland-

soorten,	of	≥	1%	van	de	populatie	van	typische	wetland-soorten.

NEM Watervogels
NEM Broedvogels
NEM Slaapplaatsen

AEWA 
African-European 
Waterbird Agreement 

- grootte,	trend	en	verspreiding	van	flyway-populaties
- internationale actieplannen voor bedreigde soorten
- aanwijzing en bescherming van voor watervogels belangrijke gebieden

NEM Watervogels 
NEM Broedvogels 
NEM Reproductie
WSFI 

UNESCO World Heritage 
Wadden Sea Flyway 
Initiative WSFI

- aantallen	en	trends	in	de	hele	Oost-Atlantische	flyway	
- ontwikkelingen	in	Waddenzee	t.o.v.	flyway	t.b.v.	duiding	van	trends	
- connecties	tussen	Waddenzee	en	wetlands	elders	in	de	flyway	ter	

behoud/bescherming van gebieden voor soorten 

NEM Watervogels 
NEM Broedvogels 
WSFI tellingen 
WSFI drukfactoren

SNL/ANLb1 - aantallen en trends van kenmerkende soorten in natuurdoeltypen (SNL) en 
agrarische gebieden (ANLb)

NEM Watervogels
NEM Broedvogels

Aviaire	Influenza
(EU beleid)

- landelijke trend en verspreiding van vogelsoorten die hoogpathogene AI 
kunnen verspreiden

- uitbraken vogelgriep onder wilde vogels

NEM Watervogels
NEM Slaapplaatsen

Invasieve exoten
(EU beleid)

- vestiging en populatieontwikkeling invasieve exoten (m.n. Heilige Ibis, 
Nijlgans, Rosse Stekelstaart)   

NEM Watervogels
NEM Broedvogels

 

1  SNL is de Subsidieregeling Natuur en Landschap; ANLb is de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
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Tabel 2. Informatiebehoefte en dekking (uitleg onder tabel)
in

fo
rm

at
ie


as

pe
ct

en
deelaspec
ten

B/T indicatoren dekking door 
geborgd meetnet

door andere 
activiteiten

B R

po
pu

la
tie

- g
ro

ot
te

 / 
ve

rs
pr

ei
di

ng

broedparen 
aantallen in 
WZ

B aantal t.o.v. doel (nationaal/ regio/ gebied)
aantalsontwikkeling (trend) soorten
geaggregeerde trends: OSPAR D1C2, LPI

NEM Broedvogels

verspreiding B aantal en verspreiding kolonies
verspreiding overige soorten

NEM Broedvogels

doortrekkers 
en winter-
gasten  
aantallen  
in WZ

T aantal t.o.v. doel (nationaal/ regio/ gebied)
seizoenspatroon aantallen
aantalsontwikkeling (trend) soorten
geaggregeerde trends: OSPAR D1C2, LPI

NEM Watervogels
NEM Slaapplaatsen
boot Waddenunit

verspreiding T aantallen per tel gebied (hoogwater)

ruifunctie T B ruiconcentraties Bergeend en Eider Bergeend Eider

de
m
og

ra
	fis
ch
e	
pr
oc
es
se
n

reproductie B vliegvlugge jongen per broedpaar, 
nestsucces

NEM Reproductie Lepelaar

%	eerstejaars	in	populatie	in	nazomer %juv	Grauwe	Gans

T %	eerstejaars	in	populatie	in	najaar 3	ganzen	NEM,	EGMP Drieteenstrandl.
Bonte Strandl.

overleving B jaarlijkse overlevingskans Scholekster, Brand-
gans,	Grauwe	Gans

Lepelaar,	Visdief,	Grote	
Stern, Kluut

T jaarlijkse overlevingskans Brandgans,	Grauwe	
Gans

Kanoet,	R.Grutto,	
Drieteen, Visdief 

B T grootschalige sterfte-events DWHC sterftemoni. NSO

populatie-
groei

B T verwachte populatiegroeisnelheid o.b.v. 
populatiemodellering

‘gezondheids-
rapportages’

conditie 
individuen

B conditie nestjongen/kuikens Visdief N. Stern

T opvetsnelheid tijdens migratie-stop-overs
conditie van overwinteraars

NIOZ	R.	Grutto,	
Kanoet, Drieteen

kw
al

ite
it 

le
ef

ge
bi

ed

kwaliteit 
broed gebied

B vegetatie kwelders VEGWAD,	kweldermo-
nitoring	FR-GR

NAM gaswinning

veiligheid: predatie frequentie en soorten NEM Reproductie 

veiligheid: overspoeling frequentie NEM Reproductie NAM Ameland e.o

veiligheid: vertrapping frequentie kweldermonitoring 

veiligheid: verstoring frequentie & type NEM Watervogels

kwaliteit 
rustgebied

T veiligheid: verstoring frequentie & type NEM Watervogels diverse bronnen; zie 
Bos (2021)

veiligheid: abundantie predatoren (lucht) NEM Watervogels

kwaliteit T B voedselaanbod: benthos wadplaten WMR schelpdieren SIBES

foerageer-
gebied

voedselaanbod: benthos sublittoraal WMR schelpdieren

voedselaanbod: pelagische vis

voedselaanbod: bodemvis en garnaal WMR Demersal Fish

voedselaanbod: kwelderplanten VEGWAD,	kwelder-
monitoring	FR-GR

NAM gaswinning

kwaliteit 
leefgebied 
integratie

T verspreiding vogels: op HVPs bij HW NEM Watervogels

verspreiding vogels: foerageren bij LW tracking

connectiviteit HVP’s - foerageergebieden tracking 

B connectiviteit broedloc. - foerageergebied tracking

T B integratie via rekenmodellen tot ‘proxies 
voor draagkracht’ 

NAM gaswinning
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fly
w
ay

flyway-
populatie

grootte	en	trend	flywaypopulatie WSFI IWC PECBMS

IUCN Red List status IUCN

belang WZ 
in	de	flyway

aantal	in	WZ	/	aantal	in	flyway NEM WSFI, IWC

connectiviteit	in	flyway ringstudies, tracking

kwaliteit 
leefgebied 
flyway

incidentie en impact drukfactoren per 
gebied

WFSI drukfactoren remote sensing

Legenda celkleuren

dekking van informatievragen door 
(geborgde) meetinspanningen

G: gewicht/belang van aspect voor 
invulling beleidsopgaven

R: realiseerbaarheid van goede data 
voor scala aan vogelsoorten

aspect goed ingevuld door geborgd 
meetnet, ruimte voor beperkte 
verbetering

essentieel voor signalering ecologische 
toestand Waddenzee

goed haalbaar voor merendeel van 
relevante vogelsoorten

aspect gedeeltelijk ingevuld door 
geborgd meetnet, ruimte voor 
aanzienlijke aanvulling of verbetering 

belangrijke pijler voor duiding van 
veranderingen / beschrijving kwaliteit 
leefgebied / handelingsperspectief

haalbaar voor merendeel van relevante 
vogelsoorten maar tegen forse inspanning / 
met minder precisie

aspect goed ingevuld door niet-
geborgde activiteit, ruimte voor beperkte 
verbetering

grote bijdrage aan duiding van 
veranderingen / beschrijving kwaliteit 
leefgebied / handelingsperspectief

haalbaar maar tegen forse inspanning / met 
beperkte precisie / niet voor alle relevante 
vogelsoorten

aspect gedeeltelijk ingevuld door 
niet-geborgde activiteit, ruimte voor 
aanzienlijke aanvulling of verbetering

minder grote bijdrage aan duiding van 
veranderingen / beschrijving kwaliteit 
leefgebied / handelingsperspectief

moeilijk realiseerbaar / slechts voor enkele 
vogelsoorten / met geringe precisie

er is geen of zeer weinig structurele 
meetactiviteit (soms is er wel enige 
informatie uit ouder onderzoek of niet-
geborgd lopend werk op kleine schaal of 
aan enkele soorten)

Uitwerking van informatievragen m.b.t. monitoring, en de mate waarin deze worden ‘afgedekt’ door geborgde 
meetnetten of andere lang lopende onderzoeken en meetactiviteiten. Een geborgd meetnet is een meetprogramma 
waarvoor de financiering over langere termijn is geborgd in wettelijke kaders of bindende afspraken. De 
informatievragen voortvloeiend uit de wettelijke kaders in tabel 1 (kolom 1) zijn per aspect nader uitgewerkt 
tot te beschrijven indicatoren (kolommen 2-4). Kolom 3 (‘B/T’) geeft aan of het aspect vooral betrekking heeft 
ob broedvogels (B) of op doortrekkers en wintergasten (T). In kolommen 5-6 (‘dekking’) is aangegeven welke 
geborgde meetnetten, of andere lopende meetactiviteiten in het Waddengebied, bijdragen aan de invulling van 
deze indicatoren (voor details zie tabel 3). De achtergrondkleur geeft hier per informatie-aspect (rij in de tabel) 
aan in welke mate en hoe geborgd het wordt ‘afgedekt’ door lopende metingen (zie linker kolom legenda). In de 
kolom ‘B’ is met kleuren aangegeven in welke mate informatie over het aspect kan bijdragen aan de invulling 
van de beleidsopgaven (middelste kolom legenda). Kolom ‘R’ indiceert hoe realiseerbaar het is om de betreffende 
informatie te verzamelen in een meetnet voor de Waddenzee (rechterkolom legenda).
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Tabel 3. Lopende meetactiviteiten

Overzicht van langlopende programma’s en meetactiviteiten in het Waddengebied met relevantie voor populaties en leefgebieden van vogels. De groene of blauwe 
achtergrondkleur geeft aan of het meetnet / de activiteit qua financiering over langere termijn is geborgd in wettelijke kaders of bindende afspraken (groen), of wordt 
uitgevoerd in andersoortige kaders (blauw). Genoemde kenmerken van de meetprogramma’s zijn vooral gebaseerd op informatie uit het overzicht van meetprogramma’s 
in de Waddenzee door WaLTER projectteam (2019) en de kwaliteitsrapportages van het NEM (CBS 2022). Voor een gedetailleerd overzicht van meetactiviteit aan 
verstoringsbronnen en verstoring in de ‘buitendijkse’ Waddenzee, zie Bos (2021).

as
pe

ct programma / 
meetnet

uitvoer-
der

soorten methode dekking in
ruimte

start-
jaar

veld-
werk 
doorI 

meet-
freq.

rapp.
freq.

kosten
k€ /jr

kwaliteit
data/trends

lacunes / 
opmerkingen

aa
nt

al
 &

 v
er

sp
r. 

br
oe

dv
og

el
s NEM 

Broedvogels 
(TMAP-JMBB)

Sovon
CBS

12 kolonie-
broeders

telling nesten/paren
hele kolonie / transect; 
visueel (drone)

groot deel van alle 
kolonies

1990 V B (P) 
(W)

1x jr 1 jr 160 + 
1x /6jr 
TMAP

goed grote meeuwen niet 
overal jaarlijks

overige soorten territoriumkartering BMP-
methode 
3-8 bezoekrondes

steekproefplots; 8 
typische soorten 
integraal elke 6jrII 

1990
(1984)

V B P 1x /jr 
1x /6jr

1jr
6 jr

goedIII Eider onvolledig

aa
nt

al
 &

 v
er

sp
re

id
in

g
do

or
tre

kk
er

s 
& 

w
in

te
rg

as
te

n

NEM 
Watervogels 

Sovon
CBS

alle 
watervogels + 
extra soortenIV

tellingen op 
hoogwatervluchtplaatsen 
(HVP)

integraal WZ + 
randen

1975 V (B) 5x /jrV 1 jr 70 33 soorten 
goed, 10 
matig

maandelijkse tellingen in 
steekproefgebieden 

±13 gebieden 1992 V 12x /jr 1 jr te weinig gebieden op 
de eilanden

ganzen zwanen tellingen in ganzen-
gebieden sep-mrt (mei)

vrijwel volledig 1994 V 6-8x /jr 1 jr goed

MWTL, NEM BuWa 
DPM

zee-eenden integrale telling uit vliegtuig, 
nov + jan

integraal, WZ + 
kustzone NZ

1993 P 2x /jr 1 jr ? goed voor 
trend

geen zicht op 
seizoensgebruik

RWS Topper en zee-
eenden

vliegtuig Afsluitdijk 
sublittoraal

1980 P 12x/jr - goed voor 
trend

beperkte range

NEM 
Slaapplaatsen 

Sovon
CBS

19 soorten,
±11 in WZVI

telling schemer belangrijke
locatiesVII

2010 V 2x /jr 1 jr 15 matig tot 
goed  

(onvolledig buiten
N2000 gebieden)

Boottellingen 
WaddenUnit

LNV duikvogels 
open water

transecttelling vanaf boot 15-30 vaste 
transecten

1985
2010

P 1-3 /jr - ≥5 matig weinig transecten ver 
van mosselpercelen

LNV Bergeend 
ruigroepen

integrale telling vanaf boot bekende ruigebied 
Friese wad

P V 1x /jr, - 3 goed, maar 
compleet?

ook ruiende Eiders 
tellen; vliegtuig?
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de
m
og

ra
fie

NEM 
Reproductie 
(TMAP 
reproductie)

Sovon
CBS

10 soorten 
kustbroed-
vogelsVIII

vliegvl. jongen/ broedpaar
methoden divers, 
afhankelijk van soort en 
locatie

steekproef, 2-10  
locaties per soort

2005 P (B) 
(V)

1x /jr 2-3 jr ? 3 goed
7 matig

dekking / 
representativiteit bij 
sommige soorten

NEM Nestkaart Sovon
CBS

±20 
Waddensoorten 

nestbezoeken TMAP locaties + 
ad hoc

1995 V (P) - 27* matig
(divers)

meer aandacht voor 
DS, BB, SP

reproductie
ganzen

Sovon Rot-, Brand-,
Grauwe	Gans

telling	%	1ejaars	 steekproeven, in 
najaar

1960
1975

V (P) 1x /jr 1 jr goed /
matig

dekking WZ kan beter 
bij	GG,	BG

populatie 
Scholekster

Sovon
SOS

Scholekster kleurringen	+	aflezen	+	
nestonderzoek; tracking

Texel, Schier + 3
recente locaties

1983 P V W door-
lopend

wet. 
publ

40 S goed
R goed

populatie 
Lepelaar

NIOZ
RuG

Lepelaar kleurringen	+	aflezen
broedsucces; tracking

WZ	+	flyway 1982 P V W door-
lopend

wet. 
publ

100 S goed
R goed

populatie 
Kanoet

NIOZ
RuG

Kanoet kleurringen	+	aflezen
tracking van individuen

WZ	+	flyway 1998 P V door-
lopend

wet. 
publ

? S goed 
R matig

reproductie lastig 
meetbaar

populatie  
Rosse	Grutto

NIOZ
RuG

Rosse	Grutto kleurringen	+	aflezen
tracking van individuen

WZ	+	flyway 2001 P V door-
lopend

wet. 
publ

? S goed 
R matig

reproductie lastig 
meetbaar

populatie 
Drieteenstrl.

NIOZ
RuG

Drieteenstrand-
loper

kleurringen	+	aflezen WZ	+	flyway 2007 P V door-
lopend

wet. 
publ

? S goed
R goed

overleving 
ganzen

WENR
NIOO

Rotgans
Brandgans
Grauwe	Gans

kleurringen	+	aflezen WZ	+	flyway	
NL	+	flyway
NL

1976
1980
1995

P V door-
lopend

wet. 
3 jr

? goed BG	GG	borging	via	
AEWA-EGMP

Recapturing 
Adults for 
Survival (RAS)

NIOO-VT
Sovon

Visdief, No.  
Stern, Kluut, 
Tureluur

kleurringen	+	aflezen deelpopulaties 2007
(2000)

V (P) 1x /jr - 5 S matig meer	aflezingen	
gewenst 

ringwerk 
steltlopers 

wg Cali-
dris

steltlopers, 
vnl Bonte 
Strandloper

vangen + ringen (metaal) op 
vaste locatie 

Schiermonnikoog 1970 V 3x /jr - 5 S matig capaciteit data-
analyse

vogelsterfte DWHC
Sovon

alle vogels registratie doodvondsten 
door publiek / vogelaars

overal, maar 
onsystematisch

? V P door-
lopend

? ? laag inspanning niet vast/
geregistreerd
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kw
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ite
it 

le
ef

ge
bi

ed
: h

ab
ita

t e
n 

vo
ed

se
l

VEGWAD RWS vegetatie 
kwelders

vegetatiekartering via 
luchtfoto-interpretatie

alle kwelders 1975 P 1x /6jr 6 jr ? matig kwaliteit 
voedselaanbod

vegetatie FR-
GR	kust

WMR vegetatie 
kwelders

hoogteligging, vegetatie in 
PQs, beweiding

Fries-Groningse	
kust, 136 punten

1993 P 1-2x /jr ? goed kwaliteit 
voedselaanbod

kwelders 
gaswinning

Artemisia 
NAM

vegetatie 
kwelders

hoogteligging, vegetatie in 
PQs, beweiding

Ameland 80 PQ
Paezemerlannen

1993 
1995

P 1x /2jr 1 /jr goed kwaliteit 
voedselaanbod

SIBES NIOZ alle macro-
benthos 
soorten

steekbuis in 500m grid 
+10%	random	punten
benthos + sediment

gehele littoraal WZ; 
4500 punten

2008 P V 1x /jr 1000 goed

littorale 
schelpdieren

WMR mn. mossel en 
oester

stempelkor monsters 
vanaf schip + kartering van 
banken

hele littoraal WZ, 
1500 punten

1990 P jaarlijks
vj

320 goed

sublittorale 
mosselen

WMR
Marinx

Mossel zuigkor / bodemschaaf 
vanaf schip; steekproeven

sublittoraal 
westelijke WZ 
+ percelen

2004 P jaarlijks
najaar

155 goed

Demersal Fish 
Survey

WMR bodemvis,
epibenthos

boomkor vanaf schip
±150 trekken

sublittoraal WZ + 
Noordzeekust

1970 P jaarlijks 
sep

80 
+schip

goed in 
grotere 
geulen

alleen najaar;
representativiteit
platen en prielen

NIOZ-fuik NIOZ alle (rond)vis vaste fuik, dagelijks 
geleegd

1 locatie Marsdiep 
Texel

1966 P apr-jun, 
sep-okt

wet 
publ

100 1 locatie
frequent

alleen ‘in/uitgang’ WZ 
bemonsterd

vis & 
epibenthos 
Balgzand

NIOZ vis, garnaal,
epibenthos

monsters vanaf schip bij 
hoogwater

Balgzand, 36 
stations

1972 P 1x /5jr wet-
publ

? ? ruimtelijk beperkt

pelagische vis
Eemsmond

WMR pelagische
vis

ankerkuil vanaf schip (hele 
waterkolom)

Eems-estuarium, 3 
locaties

2007 P 2x /jr
mei, sep

? ? ruimtelijk beperkt

fly
w
ay

WSFI 
vogeltellingen
flyway

Sovon, 
CWSS,
WI

alle water-
vogels

gebiedstellingen, 
vnl. in januariIX

steekproeven in 
Afrika

V B 1x /jr 3 jr 150 matig verbeter dekking, 
kwaliteit en 
autonomie tellingen 
in Afrikaintegraal langs hele 

flyway
V B 1x /3jr 3 jr goed/matig

WSFI 
drukfactoren 
flyway-schaal

Sovon, 
CWSS,
WI

10-tallen 
kenmerken en 
factoren

survey van 
aanwezigheid + impact

veel wetlands in de 
flyway

2014 B V 1x /jr matig kwantificering	
en niet zichtbare 
drukfactoren; info 
uit noordelijke 
broedgebieden8 kenmerkenX remote sensing & global 

data
globaal P pilot ?

in	groen:	meetprogramma’s	geborgd	in	wettelijke	taken	/	afspraken,	met	langlopende	financiering

in	blauw:	meetactiviteiten	in	andersoortige	kaders	(bv	wetenschappelijk),	met	tijdelijke	financiering,	of	vrijwel	geheel	door	vrijwilligers
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I   Type waarnemers dat het meetnet uitvoert: V vrijwilligers, B terreinbeheerders, P professionele 
vogeltellers, W soortwerkgroepen (meestal vrijwilligers). Groepen met een kleiner aandeel staan 
tussen haakjes.

II   In NEM Broedvogels worden 8 talrijke verspreid broedende soorten 1x per 6 jaar integraal 
geteld, en schaarse soorten in principe jaarlijks; overige talrijke soorten worden gevolgd in 
monitoringplots.

III   De kwaliteit van de broedvogelmonitoring is door CBS (2022) voor bijna alle 
Vogelrichtlijnsoorten beoordeeld als goed, behalve voor Bruine Kiekendief, Tapuit en 
Roodborsttapuit in de duinen van enkele Waddeneilanden. 

IV   ‘extra soorten’ in NEM Meetnet Watervogels zijn roofvogels, Strandleeuwerik, Sneeuwgors en 
Frater. In TMAP-JMMB worden voor 34 soorten trends berekend.

V   Integrale watervogeltellingen in het Waddengebied worden uitgevoerd in de vaste maanden 
september, november, januari en mei, plus een extra maand die jaarlijks varieert zodat elke 8 jaar 
in alle maanden een integrale telling voorhanden is.

VI   Soorten waarvan Slaapplaatsen geteld worden in het Waddengebied: ganzen, Kleine Zwaan, 
Wilde Zwaan, Aalscholver, Lachstern, Reuzenstern, Zwarte Stern.

VII   Het Meetnet Slaapplaatsen is in eerste instantie gericht op de aantalsmonitoring van 19 soorten 
in de 53 Natura 2000-gebieden die volgens de aanwijzingsbesluiten voor deze soorten een 
functie hebben als slaapplaats.

VIII   Soorten gevolgd in TMAP/NEM Meetnet Reproductie: Lepelaar, Eider, Scholekster, Kluut, 
Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern.

IX   Trends voor de Oost-Atlantische Flywaypopulatie van sommige soorten zijn niet gebaseerd op 
wintertellingen maar op broedvogeltellingen, gerapporteerd via PECBMS en de Art. 12 EU 
Vogelrichtlijn-rapportage.

X   Globale / remote sensing data verkend in de pilot m.b.t veranderingen in: oppervlakte 
intergetijdengebied, oppervlaktewater, oppervlakte mangrove, urbanisatie, visserij-activiteit 
(grotere schepen), populatiedichtheid, beschermde gebieden.
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Tabel 4. Innovaties 

Overzicht van een aantal (ten opzichte van de huidige geborgde meetnetten) technische innovaties die mogelijk op vrij korte termijn (±5-10 jaar) zijn in te bouwen in 
monitoringprogramma’s voor vogels in de Waddenzee, de typen informatie die hiermee zouden kunnen worden ingewonnen, de informatievragen/indicatoren (cf tabel 2) 
waaraan dit bijdraagt, en factoren die nu nog beperkend zijn voor implementatie in een monitoringprogramma.

categorie subcategorie toepassingen (informatieaspecten) vragen/indicatoren huidige beperkingen

tracking van 
individuele vogels in 
ruimte en tijd

WATLAS - fijnmazige	verspreiding	en	ruimtegebruik	individuen
- connectiviteit HVP’s -- foerageergebieden
- connectiviteit broedplaatsen -- foerageergebieden
- frequentie en duur verstoringen (vliegtijd)
- gebruik alternatieve foerageer- en rustgebieden bij 

verstoring / ontoegankelijkheid

- kwaliteit leefgebied brv
- kwaliteit leefgebied n-brv
- duiding van gesignaleerde 

veranderingen 

- ontvangststations dekken niet gehele WZ
- in structuurrijke landschappen (binnendijks, 

eilanden) minder goede ontvangst
- aantal tegelijk te volgen individuen is beperkt 

(enkele 100-en)

GPS-	/	
satellietzenders

- fijnmazige	verspreiding	en	ruimtegebruik	individuen
- connectiviteit HVP’s -- foerageergebieden
- connectiviteit broedplaatsen -- foerageergebieden
- gebruik alternatieve foerageer- en rustgebieden
- migratie-connectiviteit	in	de	flyway
- bottlenecks in de jaarcyclus (vertraging / sterfte)

- kwaliteit leefgebied brv
- kwaliteit leefgebied n-brv
- duiding van veranderingen 
- connecties	WZ-flyway

- tags nog te zwaar voor kleinste vogelsoorten
- energievoorziening zenders beperkt temporele 

resolutie
- kosten per tag hoger; grote steekproeven moeilijk 

realiseerbaar

gebruik van drones 
om vanuit de lucht 
beeld te genereren

(incl. warmtebeeld)

op broedplaatsen - tellen van broedkolonies met grotere precisie (en minder 
verstoring?) dan bij grondbezoeken

- integrale telling broedende Eiders (warmtebeeld)
- telling van bijna volgroeide jongen in kolonies?
- herhaalde registratie van bezetting nesten (nestsucces)

- aantallen en trends
- meer (info over) precisie

- demografie:	reproductie

- meer	info	nodig	(en	pilots	lopend)	m.b.t.	effectiviteit	
en verstoring

- ‘handmatige’ verwerking beelden kan zeer 
tijdrovend zijn (maar zie AI)

- training	en	certificering	van	voldoende	piloten

bij HW-tellingen - validatie van tellingen/schattingen van grote groepen door 
veldwaarnemers

- ondersteuning tellingen op slecht bereikbare locaties  
(bv eilandjes, eendenkooien)

- meer info over precisie van 
aantallen en trends

bij LW-tellingen - gebiedstellingen / steekproeven (transecten) op platen  
bij LW

- kwaliteit foerageergebied
- duiding van veranderingen

- vraagt om drones met forse actieradius, en goede 
soortherkenning

slaapplaatsen - warmtebeelden van in donker aanwezige vogels? - aantallen en trends - soortherkenning en verstoring in het donker?

hogeresolutie 
digitaal beeld 
inwinnen tijdens 
vliegtuig-surveys

gericht op vogels

gericht op 
verstoring

- WZ-dekkende surveys Eider, zee-eenden, Bergeend met 
grotere precisie en herhaalbaarheid

- idem voor andere soorten van open water (viseters)
- idem voor foeragerende kolonievogels broedtijd
- gelijktijdige registratie aanwezige verstoringsbronnen
- ook voor steltlopers ea op platen bij laagwater? 

- aantallen en trends
- meer (info over) precisie
- duiding van veranderingen 

(in deelgebieden)
- kwaliteit leefgebied

- verwerking beelden nog tijdrovend, maar zie AI
- beschikbaarheid geschikte vliegtuigen en 

operators?

- resolutie voldoende voor herkenning?
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automatische 
camera’s op 
specifieke	locaties

broedkolonies
HVP’s

- nestsucces, registratie van predatoren en predatie
- incidentie en oorzaken verstoringen
- registratie gekleurringde individuen

- demografie:	reproductie
- kwaliteit leefgebieden 
- demografie:	overleving	&	

dispersie

- verwerking beelden nog tijdrovend, maar zie AI

AI-gebaseerde 
beeldherkenning en 
analyse 

- betreft alle informatie in digitale beelden; essentie is 
geautomatiseerde analyse die minder tijd vergt en 
consistenter is (o.a. tussen waarnemers) dan ‘handmatige’ 
verwerking 

- aantallen en trends
- meer (info over) precisie van 

aantallen en trends

- ontwikkeling algoritmes – maar gaat snel
- beeldresolutie, maar ook die groeit snel
- training van AI algoritmes vergt investering
- data-opslag en beheer

remote sensing van 
omstandigheden in 
leefgebieden

- begroeiing van kwelders en wadplaten incl. 
kwaliteitsaspecten

- aanwezigheid verstoringsbronnen in alle habitats

- kwaliteit leefgebied - beschikbaarheid van hoge resolutie data?
- groundtruthing
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Tabel 5. Advies samenstelling monitoring

Het voorgestelde pakket is verdeeld in drie lagen, resp. jaarlijkse kernactiviteiten, cyclische activiteiten voor analyse en versterking, en pilots/ontwikkeling. In de een-
na-laatste kolom is aangegeven of de activiteit een vrijwel ongewijzigde voortzetting van een al lopende (L) meetreeks behelst, een voortzetting met aanpassing (A), of 
een nieuw element (N). 

Laag 1: Kernactiviteiten gegevensinwinning (jaarlijks/doorlopend)
hoofdgroep activiteit (methode) omschrijving

aantallen & 
verspreiding
Waddenzee:
broedvogels

telling kolonievogels
(NEM/TMAP)

voortzetten tellingen conform huidige praktijk, met aanvullingen / verbeteringen:
- verbeter teldekking grote meeuwenkolonies,(evt door inzet professionals, drones); in alle kolonies minstens eens per 2 jaar 

goede telling/extrapolatie gebaseerd op steekproeven
- als uitkomst pilots (laag 3) positief: vervang waar zinvol koloniebezoeken door drone-vluchten

L

kartering verspreide soorten voortzetten tellingen conform huidige NEM/TMAP L

telling broedende Eiders broedende Eiders waar mogelijk tellen met drone + warmtebeeldcamera A

aantallen & 
verspreiding
Waddenzee:
doortrekkers
wintergasten

HVP-tellingen (NEM/TMAP) voortzetten tellingen conform huidige praktijk NEM/TMAP, met aanvullingen / verbeteringen:
- extra steekproefgebieden met maandelijkse tellingen op de eilanden 
- op termijn wellicht inzet drones in lastig toegankelijke gebieden A

tellingen vogels open water integrale vliegtuigtellingen Eider en zee-eenden (nov, jan) conform huidige MWTL L

integrale vliegtuigtellingen (transecten) voor op het open water verblijvende futen, aalscholvers, duikeenden en meeuwen; zo 
mogelijk combineren met vliegtuigtelling Eider en zee-eenden; nov, jan (& apr Dwergmeeuw?). Striptransectmethode, digitaal HR in 
toekomst.

N

ruitelling Bergeend en Eider vliegtuigtellingen (transecten over hele WZ): juli-augustus. Striptransecten of integraal. N

telling slaapplaatsen voortzetting tellingen conform huidige praktijk NEM L

flyway WSFI	flyway	monitoring voortzetting huidige opzet met driejaarlijkse integrale survey + jaarlijkse steekproeven
voortzetting	/	verfijning	registratie	condities	en	drukfactoren

L

demografie metingen reproductie
(NEM/TMAP, Nestkaart)

methode conform huidige praktijk, met aanvullingen / verbeteringen:
- waar mogelijk verbeteren nauwkeurigheid schatting reproductiesucces 
- (waarneemfrequentie / inzet drones?)
- opzetten landelijk meetnet kustbroedvogels 

L

kleurringen voor overleving 
broedvogels

kleurringen	+	afleesinspanning	bij	selectie	van	selectie	broedvogelsoorten:
Lepelaar,	Kluut,	Scholekster,	Zilvermeeuw,	Grote	Stern,	Visdief,	Bontbekplevier,	Tapuit

N

kleurringen voor overleving 
doortrekkers & wintergasten

kleurringen	+	afleesinspanning	bij	selectie	van	doortrekkers	/	wintergasten:
Rotgans,	Brandgans,	Kanoet,	Rosse	Grutto,	Bonte	Strandloper

N

signalering sterfte-events
(HPAI e.a.)

Systematischer signalering van vogelsterfte-events, m.n. buiten broedkolonies (bv door melden dode vogels bij telprojecten met 
inspanningsregistratie)

A
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kwaliteit
leefgebied

vegetatie en hoogte kwelders Voortzetten monitoring vegetatie en kwelderhoogte. Onderzoek verbetering van registratie beweiding (i.v.m. vertrapping legsels) en 
metingen van kwaliteitsaspecten (voedselaanbod grazers).

A

bemonstering benthos wadplaten jaarlijkse SIBES en WMR-surveys L
N

bemonstering benthos sublittoraal voortzetten jaarlijkse surveys L

bemonstering pelagische vis Opzetten monitoring abundantie en fenologie pelagische vis, bv bij ingangen (getijdeltas) en dieper in de WZ. N

registratie verstoringsbronnen bij 
tellingen

voortzetten en uitbreiden huidige registratie van verstoringsbronnen tijdens watervogeltellingen NEM
registratie verstoringsbronnen tijdens vogeltellingen uit vliegtuigen 

L
N

Laag 2: Doorlopende activiteiten ter ondersteuning/versterking van de monitoring, met cyclisch karakter
hoofdgroep activiteit (methode) omschrijving

aantallen & ver-
spreiding

tracking
(WATLAS	/	GPS)

In kaart brengen connectiviteit broedlocaties – foerageergebieden, in cyclus van 5-10 jaar om veranderingen te kunnen registreren. 
soorten: Lepelaar, Scholekster, Kokmeeuw, Visdief

N

In kaart brengen connectiviteit HVPs – foerageergebieden, in cyclus van 5-10 jaar om veranderingen te kunnen registreren: Scho-
lekster,	Kanoet,	Bonte	Strandloper,	Wulp,	Rosse	Grutto,	Tureluur.

N

drone-beelden van HVPs Luchtopnamen	tegelijk	met	telling	door	veldwaarnemer	om	nauwkeurigheid	HVP-tellingen	te	kwantificeren	(opbouwen	vergelijken-
de dataset)

N

demografie periodieke gezondheidscheck van 
populaties en integratie met omge-
vingskennis

Periodiek	(bv.	elke	6	jaar)	analyse	en	integratie	van	alle	beschikbare	gegevens	over	demografie,	aantallen	en	verspreiding.	Integreer	
in	populatiemodellen:	verwachte	populatiegroeisnelheid,	beperkende	demografische	parameters,	etc.	Verken	samenhang	met	
andere monitoringgegevens (kwaliteit) leefgebied en breng drukfactoren in kaart.

N

flyway tracking	m.b.v.	GPS/	satellietzenders In kaart brengen migratie-connectiviteit in de Oost-Atlantische vliegroute, in cyclus van ca 20-30 jaar. Soorten: in principe alle. N

Laag 3: Activiteiten ter versterking van de monitoring, met beperkte looptijd 
hoofdgroep activiteit omschrijving

aantallen & 
verspreiding

pilots drone-tellingen van broedkolo-
nies en Eider

Onderzoek bruikbaarheid drones voor telling: nauwkeurigheid, benodigde tijd, verstoring van meetsoorten en andere vogelsoorten 
in de omgeving. 

U

onderzoek drone-telling van HVPs onderzoek bruikbaarheid drones voor telling van HVPs: nauwkeurigheid (groter of herhaalbaarder dan telling vanaf de grond?), 
benodigde tijd, mogelijke verstoring van meetsoorten en andere soorten in de omgeving.

N

demografie onderzoek inzet drones bij reproduc-
tiemeting

Onderzoek potentie van drone-beelden voor tellingen van grote jongen in broedkolonies sterns en meeuwen N

Onderzoek potentie inzet drone bij monitoring nestsucces in broedkolonies sterns en meeuwen N

kwaliteit leefge-
bied

tracking
(WATLAS	/	GPS)

Onderzoek potenties van in kaart brengen van terreingebruik door individuen als maat voor kwaliteit leefgebied: welke techniek, 
welke databewerking/indicatoren, hoeveel zendervogels nodig voor monitoring met zeggingskracht op schaal WZ? Zoek uit voor 
een	ruime	selectie	van	soorten,	ten	minste	Scholekster,	Wulp,	Rosse	Grutto,	Kluut,	Zilverplevier,	Kanoet,	Bonte	Strandloper,	Tureluur

N

onderzoek naar toepassing remote 
sensing voor monitoring van versto-
ringsbronnen

verkenning / ontwikkeling van de mogelijkheden om op basis van remote sensing menselijke verstoringsbronnen in het Waddenge-
bied kwantitatief en integraal te monitoren:
- geautomatiseerde herkenning en registratie van verstoringsbronnen op radarbeelden
- gebruik van satellietbeelden om verstoringsbronnen (incl individuele bezoekers) geautomatiseerd te herkennen en registreren in 

alle relevante habitats

N
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Tabel 6. Vogelsoorten

Karakteristieke vogelsoorten van het Waddengebied, met een indicatie van de soorten waarbij het in principe 
haalbaar is om gegevens over demografie te verzamelen (in geel), soorten waarbij dat nu al gebeurt (groen/ 
blauw: in geborgd resp. andersoortig programma) en soorten waarvoor dit het meest zinvol is op te nemen 
in een langlopend monitoringprogramma (rood). Er is onderscheid gemaakt tussen de aspecten reproductie, 
overleving en dispersie/plaatstrouw; bij de prioritaire soorten is onder ‘Connec’ aangegeven aan welke 
soorten onderzoek naar connectiviteit tussen HVPs en foerageergebieden in ieder geval wenselijk is. Bij de 
haalbaarheid en de lopende monitoring zijn twee kleurniveaus aangebracht: donkerste kleur is goed haalbaar 
/ lopende monitoring levert goede data; lichtere kleur is lastiger haalbaar / minder goede data  
(qua representativiteit of precisie) uit lopende monitoring. In de laatste kolom 'niche' is beknopt weergegeven 
welke aspecten van het waddenecosysteem worden gerepresenteerd door de vogelsoorten die geselecteerd zijn 
voor demografische monitoring.

Vogelsoort

N
20

00
 d

oe
l1

vo
ed

se
l2

de
kk

in
g 

N
3

demografische	monitoring niche

praktisch 
mogelijk?

nu 
lopend? prioritaire soorten

(broedvogel/niet-broedvogel, 
belangrijkste voedselbron en 

habitat (br=broedhabitat)Rep Ovl Dis Rep
Ov 
Dis Rep

Ov 
Dis

Con-
nec.

Dodaars b V,I  

Fuut N V  

Kuifduiker . V  

Geoorde	Fuut . V  

Roodhalsfuut . V  

Aalscholver N V      

Roerdomp b V  

Kleine Zilverreiger . V      

Lepelaar BN V          B; vis & garnaal; geulen

Kleine Zwaan N P      

Toendrarietgans N P    

Grauwe	Gans N P       

Brandgans N P          N(B); planten; polder (kwelder)

Rotgans N P         N planten; kwelder, polder (wad)

Bergeend N B   

Smient N P    

Krakeend N P  

Wintertaling N P  

Wilde Eend N P    

Pijlstaart N P  

Slobeend N P  

Topper N S  

Eider BN S     

IJseend . S  

Zwarte Zee-eend . S  

Brilduiker N B  

Middelste Zaagbek N V  

Grote	Zaagbek N V  

Zeearend . A      

Bruine Kiekendief B G      

Blauwe Kiekendief B G       
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Ruigpootbuizerd . A  

Smelleken . A  

Slechtvalk N G      

Porseleinhoen b I,P  

Scholekster N S          BN; schelpdier; wad, mosselbank

Kluut BN W          B; wormen; slibrijk wad

Bontbekplevier BN W         B; insecten/wormen; stranden

Strandplevier B B         

Goudplevier N W  

Zilverplevier N W  

Kievit N W  

Kanoet N S         N; schelpdieren; wad

Drieteenstrandloper N W         

Krombekstrandloper N W  

Bonte Strandloper N W          

Grutto N W     

Rosse	Grutto N W         wormen; wad

Regenwulp . B  

Wulp N B   

Zwarte Ruiter N B  

Tureluur N B       

Groenpootruiter N B  

Steenloper N B   

Dwergmeeuw n V  

Kokmeeuw . B       B vis, garnaal, worm; geulen en wad

Stormmeeuw . B     

Kleine Mantelmeeuw B V        vis; Noordzee en geulen

Zilvermeeuw . S       schelpdieren; wad, geulen, strand

Grote	Mantelmeeuw . BV     

Visdief B V          vis; geulen en delta’s

Noordse Stern B V       

Dwergstern B V      

Grote	Stern B V          vis; Noordzeekust

Zwarte Stern N V  

Velduil B G    

Strandleeuwerik . P  

Oeverpieper . B  

Roodborsttapuit b I  

Tapuit b I          insecten; open duin

Paapje b I  

Rietzanger b I  

Grauwe	Klauwier b I  

Frater . P  

Sneeuwgors . P  

 1   Soorten waarvoor instandhoudingsdoelen voor Natura-2000-gebieden zijn geformuleerd voor het voorkomen als broedvogel (B) of als 
niet-broedvogel (N); voor de Waddenzee zelf (hoofdletter) of voor een van de andere N2000 gebieden in het Waddengebied (kleine 
letter); soorten met “.” zijn geen N2000-doelsoort.

 2   Hoofdtype voedsel: V= vis (& garnalen), S= benthos: schelpdieren, W: benthos: wormen, B= benthos: overig en gemengd, P= planten 
& zaden, I= insecten, G= gewervelden.

 3   Dekking waarmee in het Waddengebied aanwezige aantallen worden gevolgd in de huidige telprogramma’s: donkergroen=volledig, 
lichtgroen=onvolledig (bij broedvogels: in steekproeven).
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