
De biodiversiteitswaarden van de Waddenzee

29e symposium Waddenacademie: Wat zijn de waarden van de Waddenzee?

3 oktober 2022, Martin Baptist



▪ Criterion x: “contain the most important and significant natural 
habitats for in-situ conservation of biological diversity, including 
those containing threatened species of outstanding universal value 
from the point of view of science or conservation” 

● Zeehonden 

● Vissen 

● Vogels

UNESCO criterium x: biologische diversiteit
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▪ De internationale Waddenzee heeft de grootste Europese populatie 
gewone zeehond, en een kleine eigen populatie grijze zeehond.  

▪ Het droogvallende wad is essentieel om te rusten, te zogen en te 
ruien. Zeehonden brengen er zo’n 20% van hun tijd door.

Zeehonden
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Trends in gewone zeehond
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Behoudens twee uitbraken van 
zeehondenvirus (PDV) namen de 
aantallen toe. Sinds 2012 
stabiliseren de getelde aantallen 
op zo’n 26.000. 

Daarvan is de productie aan 
pups maar liefst 8.000-10.000, 
maar deze zien we niet in de 
populatieomvang terug. 

Bron: Unger et al. (2022). Wadden Sea QSR Marine Mammals. 



Aanbevelingen voor beleid en beheer-zeehonden
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▪ Reguleer en verminder verstoring door o.a. onderwatergeluid; 
scheepsmotoren, seismisch onderzoek, explosievenopruiming en 
het heien van windturbines.  

▪ Verbied staandwantvisserij in voor zeehonden beschermde 
gebieden. 

▪ Stel restricties aan recreatieve 
activiteiten, waaronder kitesurfing en 
georganiseerde zeehondensafari’s. 



▪ De Waddenzee is een kinderkamer voor Noordzee-vissen, profiterend 
van de hoge voedselbeschikbaarheid.  

▪ Er komen wel 124 soorten vissen voor, waarvan 17 op de Rode Lijst 
voor bedreigde soorten staan.

Vissen
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▪ Als overgangsgebied tussen zee 
en rivieren is de Waddenzee van 
groot belang voor migrerende 
vissen.



Trends in vissen
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De kinderkamerfunctie is sinds 
1980 sterk afgenomen en is 
blijvend laag. 

Met permanente bewoners gaat het 
niet goed. 

Migrerende vissoorten nemen in 
aantallen af. 

Van de 17 Rode Lijst soorten neemt 
alleen houting toe.

Bron: Tulp et al. (2022). Wadden Sea QSR Fish. 



▪ Verwijder knelpunten op 
migratieroutes voor vis. 

▪ Reguleer en verminder 
onderwatergeluid. 

▪ Verminder visserijdruk en 
bodemverstoring.

Aanbevelingen voor beleid en beheer-vissen
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Trekvogels
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De Waddenzee biedt een 
essentieel habitat voor vele 
soorten trekvogels. 

Een ernstige achteruitgang van 
de Waddenzee zou een verlies 
aan biodiversiteit op 
wereldschaal betekenen.

Bron: Van Roomen et al. (2017). Wadden Sea QSR East Atlantic Flyway 



Trends in trekvogels
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Al drie decennia toenemend:  
Lepelaar, pijlstaart, brandgans, 
drieteenstrandloper, 
bontbekplevier, slobeend. 

Al drie decennia afnemend:  
Kluut, zwarte ruiter, wilde eend, 
scholekster, tureluur, bonte 
strandloper, bergeend

Vogeltekeningen van “Birds of the World”, Cornell. 



Trends in trekvogels
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Stabiel of beter t.o.v. de 
gehele flyway voor 
krombekstrandloper, 
bontbekplevier, zilverplevier, 
drieteenstrandloper, 
wintertaling, rosse grutto, 
steenloper, wulp en smient. 

Sterker negatief voor kluut.
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Vogeltekeningen van “Birds of the World”, Cornell. 



▪ Reduceer verstoringen 
op de hoogwater-
vluchtplaatsen van 
vogels. 

▪ Bescherm broedvogels 
tegen predatie door 
zoogdieren (vos, rat) 
en verstoring door 
mensen.

Aanbevelingen voor beleid en beheer-vogels
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Contactgegevens

martin.baptist@wur.nl 

dr. ir. M.J. Baptist 

Wageningen Marine Research 

Phone:  +31  (0)317 487068 
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