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De waarden van de Wadden: 
Een ecologische waarde van de Waddenzee 

 



UNESCO criterium ix: ecologische processen  
 

criterion ix: ‘be outstanding examples respresenting significant on-going 
ecological and biological processes in the evolution and development of 
terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities 
of plants and water’ 

• Habitat diversiteit  
• Biogeomorfe interacties 
• Ecologische interacties 
• Mosselbanken, Kwelder, Zeegrasvelden



habitat diversiteit – van sub- naar supralitoraal 
 



hoge heterogeniteit 
 

Wadden Sea Quality Status Report 2022 Subtidal habitats, 
Baptist et al. 2019 Journal of Sea Research 



hoge heterogeniteit 
 



hotspot voor biogeomorfologische processen 
 

organisme 
 

morfologie 
 



biogeomorfologische cascade 
 



ecologische interacties  

Lage diversiteit 

 

Hoge diversiteit 

 

Biobouwers creëeren omstandigheden waar 
andere soorten van afhankelijk zijn 

(faciliteren) 

- substraat 
- bescherming 
- poeltjes 
- slib 
- stabiele bodem 

… indirect voedsel voor soorten

Van der Zee et al. 2016 Proc Roy Soc B  



complexiteit van waddenlandschap

A) Griend minder geschikt broedhabitat? 
B) Ander plekken geschikter broedhabitat? 
C) Voedselaanbod Waddenzee lager? 
D) Al het bovenstaande 

Waarom neemt het aantal broedpaar af sinds 2005? 

Govers, OBN veldwerkplaats Griend 2020 



status van aantal biobouwende soorten/ecosystemen 
 

schelpdierbanken kwelders zeegrasvelden



schelpdierbanken 
 

Wadden Sea Quality Status Report Subtidal habitats 
Troost et al. 2021 WUR CVO rapport 

- Areaal subtidaal lastiger te bepalen 
- Japanse oesters sinds 2003 
- Aantal fluctueren per jaar (en plaats) 
- In 10 jaar herstel tot ± 2000 ha litorale banken 

Wat zegt dit getal? 

• Wat was areaal in verleden?  
• Naar welk punt in tijd wordt gerefereerd?  
• Wat is de potentiële draagkracht van de huidige 

Waddenzee? 
• Hoe zit dit voor de toekomst? 
• Hoe schalen areaal en kwaliteitsparameters met 

ecologische functies (e.g., biodiversiteit, demping)



kwelders 
 

Wadden Sea Quality Status Report Salt marshes 

1995-2001
2002-2007
2008-2014

- 9000 ha kwelder 
- ~6% getijdegebied kwelder 
- Toename kwelderareaal 
Vooral eilanden (Schiermonnikoog 67%)



kwelders 
 

Wadden Sea Quality Status Report Salt marshes 

1995-2001
2002-2007
2008-2014

Geen toename pionier stadia 
… toenemende successie



zeegrasvelden 
 

Wadden Sea Quality Status Report Seagrass 

Klein areaal. (~250 ha) 
Lage bedekking 



zeegrasvelden 
 

NAEM lezing LL Govers 2022 

Data: Rijkswaterstaat MWTL 2020



zeegras herstel

Proeven ten zuidwesten eiland: niet succesvol, te dynamisch 
Opzet proeven ten oosten eiland (beschutting) 



zeegras herstel 
 

NAEM lezing LL Govers 2022 

1 plant ± 30m2 



zeegras herstel 
 

NAEM lezing LL Govers 2022 

1 plant ± 30m2 



zeegras herstel 
 

NAEM lezing LL Govers 2022 

1 plant ± 16m2 



zeegras herstel 
 

NAEM lezing LL Govers 2022 

1 plant ± 14m2 



zeegras herstel 
 

NAEM lezing LL Govers 2022 

1 plant ± 6 m2 



Zeegras veld bij Griend



Conclusies algemeen

1) Biobouwende soorten (e.g., zeegras, kwelderplanten, duingrassen, mosselen, 
oesters, kokerwormen)  zijn essentieel. Vormen fundering van habitats 
(verhogen habitatdiversiteit) en verhogen biodiversiteit 

2) Verlies van biobouwers kan leiding tot cascade aan veranderingen in fysische 
en ecologische processen.  

3) Herstel is mogelijk! Kennis van processen die vestiging/groei beïnvloeden is 
essentieel voor actief herstel 

4) Kennis van relatie kwantiteit, maar ook kwaliteit van biobouwende soorten en 
ecosysteemdiensten essentieel voor vaststellen referenties.  



Aanbevelingen algemeen
1) Investeer in structurele monitoring 

- maak data beschikbaar en inzichtelijk! 
(verschillende bronnen: GO, NGO, Universiteiten, instituten) 

   - stochasticiteit > bepalende processen.  
   (status is resultante van (toetsbare) interacties en spatio-    
temporele ruis)  
   - extrapolatie onmogelijk zonder systeembegrip 

2) Integratie morfologische en ecologische/biodiversiteit en menselijke activiteit 
kennis en data  

- Verminder ‘eiland’ denken en stimuleer systeemdenken  
- Kennis is de sleutel voor ecosysteem herstel, bescherming en 

toekomst visie. 

3) Geef natuurlijke processen de kans 
- Herstel bronpopulaties en/of fysische processen daar waar nodig 

en mogelijk  
- Verminder drukfactoren die natuurlijke dynamiek belemmeren (op 

relevante schaal). 


