Waddenorganisaties gaan gegevens en kennis delen
Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur,
gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun
(meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten houden
van de belangrijkste ontwikkelingen, de
basismonitoring, is nodig om tijdig veranderingen en
bedreigingen te zien. De samenwerking is formeel
bekrachtigd*, en wordt uitgewerkt door het kernteam
basismonitoring. Er wordt gewerkt met jaarplannen. De
overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar.

De basismonitoring richt zich op zes kernwaarden:
landschappelijke kwaliteiten zoals de openheid en
dynamiek van het wad, natuur, wadbodem en water,
welzijn rond het wad en op de eilanden en menselijk
medegebruik en beheer. Het Waddengebied kent al een
jarenlange traditie van monitoring. Er zijn al heel
waardevolle lange meetreeksen van trends en
ontwikkelingen bijvoorbeeld de bodem en het water en
vogels. Toch ontbreekt het nog aan samenhang en
inzicht. Ook is geconstateerd dat enkele ontwikkelingen
tot op dit moment nog niet worden gemeten.
De partijen zijn overeengekomen te zorgen voor
voldoende (financiële) middelen en menskracht om de
effectiviteit en efficiëntie in het verzamelen van de
gegevens te vergroten. De gezamenlijke basismonitoring
moet bovendien snel kunnen aansluiten bij nieuwe
ontwikkelingen en vragen of wensen van de gebruikers.
Het Waddengebied verandert immers voortdurend. Dat
geldt voor de ligging van de eilanden en de wadplaten,
maar ook voor de levende natuur. Deze veranderingen en
de oorzaken ervan moeten goed in beeld worden
gebracht om te kunnen bepalen of het de goede kant op
gaat of juist niet. Een verandering die bedreigend is voor
het gebied, de natuur of de bewoners en gebruikers kan
dan omgebogen worden in de juiste richting door
gerichte beheermaatregelen.
Het kernteam heeft inmiddels een aantal instrumenten
gemaakt om de kennis en de gegevens te ontsluiten voor
zowel besluitvormers, beleidsmakers, beheerders en het
brede publiek. Zo verscheen dit voorjaar voor de derde
keer het jaarboekje Wadden in Beeld, een
populairwetenschappelijk jaaroverzicht met de

belangrijkste ontwikkelingen. Voorbeelden zijn
meldingen en duiding van bijzondere waarnemingen
zoals het aanspoelen van de maanvis en de terugkeer van
de platte oester. Naast Wadden in Beeld is inmiddels een
datahuis Wadden online, met een digitale kaart (zgn.
waddenviewer) waarin plek is voor gegevens over het
gehele spectrum aan waddenonderwerpen.
*Het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, de provincies
Groningen, Fryslân en Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de
natuurorganisaties verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk
(CWN) ondertekenden samen met de Waddenacademie,
Tresoar en de NAM een samenwerkingsovereenkomst om al
hun gegevens en kennis over de Wadden te delen.
www.basismonitoringwadden.nl
www.waddenzee.nl
Bijlagen:
De ondertekende overeenkomst
Het ambitiedocument
Voor vragen kunt u zich richten tot Rick Hoeksema van
Rijkswaterstaat. 06 -22923251.

