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Verbetering van de kwaliteit van Voorkomen typische soorten
het habitattype H1110 (N2000)

Wordt al gemeten

N2000 Profiel

Meerdere soorten, te vangen met
verschillende methodieken (WOT,
MWTL). Wenselijk: omvang
schelpkokerworm velden.

Gemeenschap of
indicatorsoorten.
Schelpkokerworm

Typische soorten

Aan- afwezigheid typische soorten is
onvoldoende.

1. Een deel van de typische soorten (grotere fractie) wordt gemonitord in de PO 1=B13, 2=B9,
Mossel survey in Marsdiep en Vliestroom. Het andere deel (kleinere fractie) wordt 3=M6
gemonitord binnen: 2. het WMTL programma. Vaste punten op 3 raaien in het
sublitoraal van de westelijke Waddenzee worden 3-jaarlijks bemonsterd. 3. In
referentiegebied Rottum, en geulen daarbuiten, worden jaarlijks kleinere
bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.
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1

3
4

Aanvullende monitoring met zuigkor in oostelijke Wordt deels gemeten
Waddenzee en Eierlandse gat. Aanvullende
monitoring met boxcorer, met een goede
spreiding over de verschillende deelgebieden /
ecotopen / habitats.

Verbetering van de kwaliteit van Mosselbanken in diverse stadia van
het habitattype H1110 (N2000) ontwikkeling

Omvang en samenstelling
mosselbanken

Schelpdierbanken

Mosselbanken

Koppelen aan morfologie,
bijvoorbeeld:

B13

Structureel zoeken naar mosselbanken in het
sublitoraal van het oostelijke Wad en het
Eierlandse gat

1

Verbetering van de kwaliteit van Oesterbanken
het habitattype H1110 (N2000)

Omvang en samenstelling
oesterbanken (ook platte oesters)

Schelpdierbanken

Oesterbanken

1. Verfijning van habitattype naar
ecotopen.

1. Dit wordt gemonitord in de PO Mossel survey in vooral de kombergingen
Marsdiep en Vliestroom. Indien er signalen zijn van mosselbanken in andere
kombergingen (slechts incidenteel) meestal ook daar, maar dat is niet
gegarandeerd.
1. Dit wordt gemonitord in de PO Mossel survey in vooral de kombergingen
Marsdiep en Vliestroom.

B13

nee

Verbetering van de kwaliteit van Variatie aan voedsel voor vogels, met
het habitattype H1110 (N2000) name ondergedoken
schelpdierbanken en -percelen

Omvang bestanden ondergedoken
Schelpdierbestanden
schelpdieren, meerdere soorten, wild
en kweek

Schelpdierbestanden

2. Tijdens benthos bemonstering ook
sedimentmonsters nemen.

B13, B14, B9

sublitoraal

nee
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Verbetering van de kwaliteit van
het habitattype H1110 (N2000)

Omvang bestanden ondergedoken
schelpdieren, meerdere soorten

Schelpdierbestanden

3. Bathymetrie metingen voor RWS
middels multibeam: data en
backscatter opslaan voor herkenning
structuur en bodemtypen.

B13 (WOT bestand Bestanden van schelpdieren in het sublitoraal van Wordt deels gemeten
Ensis leei niet
de oostelijke Waddenzee en het Eierlandse gat,
opgenomen)
met dezelfde methodiek als in Marsdiep en
Vliestroom (PO Mossel)

sublitoraal

nee
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Verbetering van de kwaliteit van Natuurlijke opbouw
het habitattype H1110 (N2000) levensgemeenschap

Bodemdiergemeenschap zo compleet Gemeenschap of
mogelijk OF selectie indicatorsoorten indicatorsoorten
OF indeling obv specifieke
eigenschappen ('traits') zoals
langlevend etc.

1=B13, 2=B9,
3=M6

● Aanvullende monitoring met zuigkor in
Wordt deels gemeten
oostelijke Waddenzee en Eierlandse gat. ●
Aanvullende monitoring met boxcorer, met een
goede spreiding over de verschillende
deelgebieden / ecotopen / habitats. ● monitoring
van gemeenschappen op harde (kunstmatige)
substraten

sublitoraal

nee
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Verbetering van de kwaliteit van BISI index
het habitattype H1110 (N2000)

Voorgesteld in
BISI indicator op basis van een set
rapport Wijnhoven & indicatorsoorten, per ecotoop, obv
Van Avesaath in
methodieken WOT en MWTL
opdracht van RWS

Gemeenschap of
indicatorsoorten

BISI indicatorsoorten

1. Bestanden ondergedoken schelpdieren worden gemonitord in PO Mossel
survey in Marsdiep en Vliestroom. 2. Bestanden op mosselpercelen worden
jaarlijks tweemaal gemonitord in het KOMPRO programma (PO Mossel). 3. Binnen
het WMTL programma worden vaste punten in het sublitoraal van de westelijke
Waddenzee 3-jaarlijks bemonsterd.
1. Bestanden ondergedoken schelpdieren worden gemonitord in PO Mossel
survey in Marsdiep en Vliestroom. 2. aanvullend wordt binnen WOT Schelpdieren
het bestand van Ensis leei geschat middels een survey die aansluit op de PO
Mossel survey. 3. Binnen het WMTL programma worden vaste punten in het
sublitoraal van de westelijke Waddenzee 3-jaarlijks bemonsterd. Deze monitoring
is minder geschikt voor schelpdierbestanden vanwege het kleine bemonsterde
oppervlak, beperkte ruimtelijke dekking, en sterk patchy voorkomen van
schelpdieren.
1. Een deel van de bodemdiergemeenschap (inclusief een deel van (de grotere)
eventuele indicatorsoorten) wordt gemonitord in de PO Mossel survey in
Marsdiep en Vliestroom. Een ander deel van de bodemdiergemeenschap (deels
overlappend) (inclusief een deel van (de kleinere) eventuele indicatorsoorten)
wordt gemonitord binnen: 2. het WMTL programma. Vaste punten op 3 raaien in
het sublitoraal van de westelijke Waddenzee worden 3-jaarlijks bemonsterd. 3. In
referentiegebied Rottum, en geulen daarbuiten, worden jaarlijks kleinere
bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.
1. Een deel van de bodemdiergemeenschap (grotere fractie, inclusief 10-13 BISI
indicatorsoorten) wordt gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep en
Vliestroom. Een ander deel van de bodemdiergemeenschap (kleinere fractie,
deels overlappend) (inclusief de overige indicatorsoorten) wordt gemonitord
binnen: 2. het WMTL programma. Vaste punten op 3 raaien in het sublitoraal van
de westelijke Waddenzee worden 3-jaarlijks bemonsterd. 3. In referentiegebied
Rottum, en geulen daarbuiten, worden jaarlijks kleinere bodemdieren
bemonsterd met Van Veen happer.

Structureel zoeken naar oesterbanken in het
Wordt deels gemeten
sublitoraal van het oostelijke Wad en het
Eierlandse gat
Bestanden van schelpdieren in het sublitoraal van Wordt deels gemeten
de oostelijke Waddenzee en het Eierlandse gat,
met dezelfde methodiek als in Marsdiep en
Vliestroom (PO Mossel)

sublitoraal

1

1=B13, 2=B9,
3=M6

nee
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Verbetering van de kwaliteit van Voorkomen typische soorten
het habitattype H1130 (N2000)

N2000 Profiel

Meerdere soorten, te vangen met
verschillende methodieken (WOT,
MWTL)

Gemeenschap of
indicatorsoorten

Typische soorten
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Verbetering van de kwaliteit van Mosselbanken in diverse stadia van
het habitattype H1130 (N2000) ontwikkeling

Omvang en samenstelling
mosselbanken

Schelpdierbanken

Mosselbanken

1. Een deel van de typische soorten wordt gemonitord in de WOT survey in het
1=B10, 2=B9,
litoraal. Een ander deel van de typische soorten (deels overlappend) wordt
3=B27
gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op de Heringsplaat in de Dollard) en 3. SIBES
(een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere
monitoring en dus niet gegarandeerd).
1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren)
B11

Aanvullende monitoring met zuigkor in minstens Wordt deels gemeten
sublitoraal
de westelijke Waddenzee waar ecotopen
onvoldoende gedekt worden door de PO Mossel
survey (voorstel Wijnhoven en Van Avesaath
moet nog beter worden afgestemd op de PO
Mossel survey). Optimaal: uitbreiden naar het
sublitoraal van de oostelijke Waddenzee.
Aanvullende monitoring met boxcorer in het
sublitoraal van de Waddenzee met hogere
ruimtelijke resolutie dan MWTL en Rottum (zoals
SUBES).
Aanvullende monitoring van grotere
Wordt deels gemeten
Geen onderscheid
bodemdieren in het sublitoraal. Een reguliere
litorale monitoring met hogere ruimtelijke
resolutie (zoals SIBES). Monitoring van kleinere
bodemdieren in het sublitoraal.
Structureel zoeken naar mosselbanken in het
Wordt gemeten, verbetering mogelijk Geen onderscheid
sublitoraal van Eems-Dollar
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Verbetering van de kwaliteit van Oesterbanken
het habitattype H1130 (N2000)

Omvang en samenstelling
oesterbanken (ook platte oesters)

Schelpdierbanken

Oesterbanken

1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren)

B11

Structureel zoeken naar oesterbanken in het
sublitoraal van Eems-Dollard

Wordt gemeten, verbetering mogelijk Geen onderscheid

nee
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Verbetering van de kwaliteit van Zeegrasvelden
het habitattype H1130 (N2000)

Omvang zeegrasvelden

Zeegras

Zeegras

1. Litoraal: 3-jaarlijks omvang zeegrasvelden in het litoraal (MWTL). 2. Zeegras
langs de kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT
Natuur&Milieu)

P6, P8

nee
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Verbetering van de kwaliteit van Biodiversiteit
het habitattype H1130 (N2000)

Bodemdiergemeenschap zo compleet Gemeenschap
mogelijk

Gemeenschap

1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl
schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
wordt gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op de Heringsplaat in de Dollard) en 3.
SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van
reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd).

1=B10, 2=B9,
3=B27

Sublitoraal komen momenteel geen
Wordt gemeten, verbetering mogelijk Geen onderscheid
zeegrasvelden voor. Als die zich ontwikkelen is
uitbreiding nodig. Als zich sublitorale velden
ontwikkelen is een tijdige detectie hiervan nodig.
Daarom zou jaarlijks actief naar sublitoraal
zeegras gezocht moeten worden.
● Aanvullende monitoring van grotere
Wordt deels gemeten
Geen onderscheid
bodemdieren in het sublitoraal. ● Een reguliere
litorale monitoring met hogere ruimtelijke
resolutie (zoals SIBES). ● monitoring van
gemeenschappen op harde (kunstmatige)
substraten ● Monitoring van kleinere
bodemdieren in het sublitoraal.
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Verbetering van de kwaliteit van BISI index
het habitattype H1130 (N2000)

Voorgesteld in
BISI indicator op basis van een set
rapport Wijnhoven & indicatorsoorten, per ecotoop, obv
Van Avesaath in
methodieken WOT en MWTL
opdracht van RWS

Gemeenschap OF
indicatorsoorten

BISI indicatorsoorten

1. Een deel van de BISI indicatorsoorten (4-5) wordt gemonitord in de WOT survey 1=B10, 2=B9,
in het litoraal. Een deel van de ecotopen wordt gedekt, niet alle. Het andere deel 3=B27
van de BISI indicatorsoorten (deels overlappend) wordt gemonitord in 2. MWTL (3
raaien op de Heringsplaat in de Dollard) en 3. SIBES (een fijn grid op de
droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere monitoring en dus
niet gegarandeerd).

nee
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Verbetering van de kwaliteit va Voorkomen typische soorten
het habitattype H1140 (N2000)

N2000 Profiel

Gemeenschap of
indicatorsoorten

Typische soorten

Aanvullende benthos monitoring in de
Wordt deels gemeten
Geen onderscheid
ontbrekende ecotopen (sublitoraal), gericht op de
grote (zuigkor, uitbreiding PO Mossel) en kleine
(boxcorer, zoals SUBES) soorten. Aanvullende
monitoring van kleine soorten in het litoraal
(steekbuis, zoals SIBES). Monitoring van kleinere
bodemdieren in het sublitoraal.
Aanvullende monitoring met steekbuis met een Wordt gemeten, verbetering mogelijk Litoraal
goede spreiding over de verschillende
deelgebieden/ecotopen/habitats (zoals in SIBES).
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Verbetering van de kwaliteit va
het habitattype H1140 (N2000)
Verbetering van de kwaliteit va
het habitattype H1140 (N2000)
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Meerdere soorten, te vangen met
verschillende methodieken (WOT,
MWTL)

Schelpdierbestanden

Gemeenschap of
indicatorsoorten

Aan- afwezigheid typische soorten is
onvoldoende.

Aan- afwezigheid typische soorten is
onvoldoende.

1. Een deel van de typische soorten wordt gemonitord in de WOT survey in het
litoraal. Een ander deel van de typische soorten (deels overlappend) wordt
gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op Balgzand en Piet Scheveplaat en Groninger
Wad) en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen
onderdeel van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd).
1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren)

Mosselbanken in diverse stadia van
ontwikkeling
Biofilm van eencellige bodemalgen
en (enige) aanwezigheid van macroalgen
Verbetering van de kwaliteit va Schelpkokerworm velden
het habitattype H1140 (N2000)

Omvang en samenstelling
Schelpdierbanken
mosselbanken (en platte oesters)
Bedekking door ééncellige bodemalgen Algen en wieren
en macro-algen

Mosselbanken

Bestand aan schelpkokerworm en/of
kartering velden

Schelpkokerworm

Binnen monitoring van bodemdieren in 1. het MWTL programma 3-jaarlijks
(Balgzand, Piet Scheveplaat) en 2. het SIBES programma (gebiedsdekkend dicht
grid)(NB: geen reguliere monitoring!)

3

Verbetering van de kwaliteit va Variatie aan voedsel voor vogels (mn
het habitattype H1140 (N2000) schelpdieren en wormen)

Voedsel voor vogels
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Verbetering van de kwaliteit va Zeegrasvelden
het habitattype H1140 (N2000)

Minstens meest voorkomende
Gemeenschap of
schelpdiersoorten en wormensoorten, indicatorsoorten
ivm voortschrijdend inzicht in
dieetwensen, en de wens om inzicht in
de variatie in het voedsel te
monitoren, beter de
bodemdiergemeenschap zo compleet
mogelijk
Omvang zeegrasvelden (litoraal)
Zeegras
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Verbetering van de kwaliteit va Kokkelbanken (structuur)
het habitattype H1140 (N2000)

Bestand aan kokkels (structuur)

Kokkelbestand
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Verbetering van de kwaliteit va Bodemfauna die past bij de lokale
het habitattype H1140 (N2000) hydrografische en morfologische
omstandigheden

Bodemdiergemeenschap zo compleet Gemeenschap of
mogelijk OF selectie indicatorsoorten indicatorsoorten
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Verbetering van de kwaliteit va BISI index
het habitattype H1140 (N2000)

Voorgesteld in
BISI indicator op basis van een set
rapport Wijnhoven & indicatorsoorten, per ecotoop, obv
Van Avesaath in
methodieken WOT en MWTL
opdracht van RWS

Gemeenschap of
indicatorsoorten

BISI indicatorsoorten
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Schelpdierbanken

Mosselbanken

4

Goede ecologische toestand van
het waterlichaam Waddenzee
(KRW)
Goede ecologische toestand van
het waterlichaam Waddenzee
(KRW)

STOWA: referenties
en maatlatten KRW

24

25

4

26

4

27

5

Goede ecologische toestand van Mosselbanken in diverse stadia van
het waterlichaam Waddenzee ontwikkeling
vastelandskust (KRW)
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Goede ecologische toestand van Benthic Ecosystem Quality Index
het waterlichaam Waddenzee (BEQI-2)
vastelandskust (KRW)
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30

31

Mosselbanken in diverse stadia van
ontwikkeling

Omvang en samenstelling
mosselbanken

Schelpdierbestanden

1=B10, 2=B9,
3=B27

Zeegras

Gemeenschap of
indicatorsoorten

Aanvullende monitoring met steekbuizen gericht Wordt deels gemeten
op kleinere soorten bodemdieren, jaarlijks, met
voldoende ruimtelijke spreiding (over H1140),
zoals SIBES

Litoraal

nee

Wordt gemeten.

Litoraal

nee

Wordt gemeten.

Litoraal

nee

● Aanvullende monitoring met steekbuis met een Wordt gemeten, verbetering mogelijk Litoraal
goede spreiding over de verschillende
deelgebieden/ecotopen/habitats (zoals in SIBES).
● monitoring van gemeenschappen op harde
(kunstmatige) substraten

nee

Aanvullende monitoring van kleinere soorten met Wordt deels gemeten
steekbuis per ecotoop (dus een ruimtelijke
grotere resolutie zoals SIBES).

Litoraal

nee

Wordt gemeten.

Geen onderscheid

nee

Wordt deels gemeten

Geen onderscheid

nee

Wordt gemeten.

Omvang en samenstelling
mosselbanken

Schelpdierbanken

Mosselbanken

1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren). 2. PO Mossel
survey in het sublitoraal

B11, B13

Bodemdiergemeenschap zo compleet Gemeenschap
mogelijk

Gemeenschap

Goede ecologische toestand van EKR score: omvang leefgebieden:
het waterlichaam Waddenzee omvang mosselbanken
vastelandskust (KRW)

Omvang mosselbanken

Schelpdierbanken

Mosselbanken

1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl
1=B10, 2=B9,
schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de
3=B27, 4=B9,
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
5=M6
wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve en Heringsplaat) en 3. SIBES
(een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere
monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. In het sublitoraal worden binnen MWTL
3 raaien bemonsterd in de westelijke Waddenzee (kleinere soorten, wormen, etc),
en 5. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden sublitoraal kleinere
bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.
1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren). 2. PO Mossel
B11, B13
survey in het sublitoraal

5

Goede ecologische toestand van Zeegrasvelden
het waterlichaam Waddenzee
vastelandskust (KRW)

Omvang zeegrasvelden

Zeegras

Zeegras

1. Litoraal: 3-jaarlijks omvang zeegrasvelden in het litoraal (MWTL). 2. Zeegras
langs de kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT
Natuur&Milieu)
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Goed ecologisch potentieel van
het waterlichaam Eems-Dollard
(KRW)
Goed ecologisch potentieel van
het waterlichaam Eems-Dollard
(KRW)

Omvang en samenstelling
mosselbanken

Schelpdierbanken

nee

Sublitoraal komen momenteel geen
Wordt gemeten, verbetering mogelijk Geen onderscheid
zeegrasvelden voor. Als die zich ontwikkelen is
uitbreiding nodig. Als zich sublitorale velden
ontwikkelen is een tijdige detectie hiervan nodig.
Daarom zou jaarlijks actief naar sublitoraal
zeegras gezocht moeten worden.
B11
Structureel zoeken naar mosselbanken in het
Wordt gemeten, verbetering mogelijk Geen onderscheid
sublitoraal van het oostelijke Wad en het
Eierlandse gat
1=B10, 2=B9,
● Mogelijk uitbreiding van survey grotere soorten Wordt deels gemeten
Geen onderscheid
3=B27,
naar Dollard (maar let op: mogelijk praktische
4=M61=B10, 2=B9, belemmeringen ivm hoge slikgehalte) en naar het
3=B27, 4=M6
sublitoraal. ● (Aanvullende) monitoring van
kleinere soorten met steekbuis/boxcorer in
litoraal en sublitoraal. ● monitoring van
gemeenschappen op harde (kunstmatige)
substraten

nee

Structureel zoeken naar mosselbanken in het
Wordt gemeten, verbetering mogelijk Geen onderscheid
sublitoraal van het oostelijke Wad en het
Eierlandse gat
Sublitoraal komen momenteel geen
Wordt gemeten, verbetering mogelijk Geen onderscheid
zeegrasvelden voor. Als die zich ontwikkelen is
uitbreiding nodig. Als zich sublitorale velden
ontwikkelen is een tijdige detectie hiervan nodig.
Daarom zou jaarlijks actief naar sublitoraal
zeegras gezocht moeten worden.

nee

P6, P8

Goed ecologisch potentieel van EKR score: omvang leefgebieden:
het waterlichaam Eems-Dollard omvang mosselbanken
(KRW)
Goed ecologisch potentieel van Zeegrasvelden
het waterlichaam Eems-Dollard
(KRW)

Omvang mosselbanken

Schelpdierbanken

Mosselbanken

Omvang zeegrasvelden

Zeegras

Zeegras

geen

geen

geen

36
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Behoud kwaliteit
Voedsel voor vogels: schelpdieren,
foerageergebied voor broed- , wormen, e.a.
trek- en overwinterende vogels
(N2000)

37
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De Waddenzee wordt benut
Of bodemfauna wel of niet lijdt onder nog niet vastgesteld
voor diverse vormen van visserij bepaalde visserijvormen behoeft
op een dusdanige wijze dat zich projectmatig onderzoek. Monitoring
een rijke en gevarieerde visstand die dit kan ondersteunen richt zich
heeft ontwikkeld en dat de
minstens op trends in abundantie van
overige (bodem)fauna en
soorten die kwetsbaar zijn voor
(bodem)flora en de
bodemberoering. Beter nog is het om
landschappelijke kwaliteiten van de gehele bodemdiergemeenschap te
de Waddenzee hier niet onder monitoring zodat ook gekeken kan
lijden (PKB Waddenzee)
worden naar functionele groepen
(traits).

Niet relevant voor
bodemgemeenschappen. Omvang
fourageergebied betreft bijvoorbeeld
het areaal aan droogvallende platen.
N2000 Profielen

Minstens de belangrijkste prooisoorten Gemeenschap of
(meest voorkomende
indicatorsoorten
schelpdiersoorten en wormensoorten),
maar ivm voortschrijdend inzicht in
dieetwensen en het brede dieet van
sommige soorten beter de
bodemdiergemeenschap zo compleet
mogelijk. Hoeveelheid (trends) en
ruimtelijke verdeling.

Voedsel voor vogels

Minstens monitoring van
Gemeenschap of
inidicatorsoorten (die gevoelig zijn
indicatorsoorten
voor bodemberoering), zoals
bijvoorbeeld de voorgestelde BISI
indicatorsoorten. Optimaal: monitoring
van de hele bodemdiergemeenschap
(om ook BEQI en trait analysis toe te
kunnen passen).

Gemeenschap of
indicatorsoorten

Van belang voor vogels:
beschikbaarheid, diepte in sediment,
calorische waarde, dikte schelp. Voor
specifieke vragen vaak meer lokale
data nodig.

● Uitbreiding van WOT/PO Mossel naar
resterende deel sublitoraal. ● Aanvullende
monitoring van kleinere soorten met
steekbuis/boxcorer in litoraal en sublitoraal. ●
monitoring van gemeenschappen op harde
(kunstmatige) substraten

nee

Geen onderscheid

1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl
schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
wordt gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op de Heringsplaat in de Dollard) en 3.
SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van
reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. binnen Monitoring
Referentiegebied Rottum worden sublitoraal kleinere bodemdieren bemonsterd
met Van Veen happer.1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap
(grotere soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een
ander deel van de bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten,
wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op de Heringsplaat in de
Dollard) en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen
onderdeel van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. binnen
Monitoring Referentiegebied Rottum worden sublitoraal kleinere bodemdieren
bemonsterd met Van Veen happer.
1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren)1. Litoraal: WOT
B11
Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren)

Behoud omvang
foerageergebied voor broed- ,
trek- en overwinterende vogels
(N2000)

nee

Wordt gemeten.

1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren)1. Litoraal: WOT
Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren)

7

nee

nee

Gemeenschap
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Geen onderscheid

Wordt gemeten, verbetering mogelijk Geen onderscheid
Sublitoraal komen momenteel geen
zeegrasvelden voor. Als die zich ontwikkelen is
uitbreiding nodig. Als zich sublitorale velden
ontwikkelen is een tijdige detectie hiervan nodig.
Daarom zou jaarlijks actief naar sublitoraal
zeegras gezocht moeten worden.
Wordt gemeten.
Geen onderscheid

Geen onderscheid

Mosselbanken

1. Litoraal: 3-jaarlijks omvang zeegrasvelden in het litoraal (MWTL). 2. Zeegras
langs de kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT
Natuur&Milieu)1. Litoraal: 3-jaarlijks omvang zeegrasvelden in het litoraal
(MWTL). 2. Zeegras langs de kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ
binnen WOT Natuur&Milieu)

● Uitbreiding van WOT/PO Mossel naar
resterende deel sublitoraal. ● Aanvullende
monitoring van kleinere soorten met
steekbuis/boxcorer in litoraal en sublitoraal. ●
monitoring van gemeenschappen op harde
(kunstmatige) substraten

Wordt deels gemeten

Bodemdiergemeenschap zo compleet Gemeenschap
mogelijk

6

nee

1. Alle grotere soorten (meest voorkomende schelpdiersoorten, stapelvoedsel
1=B10, 2=B9,
zoals kokkel, mossel, nonnetje) worden gemonitord in de WOT survey. De kleinere 3=B27
soorten (meest voorkomende wormensoorten en garnaaltjes) zitten in 2. MWTL
(3-jaarlijks bemonstering vaste raaien op Balgzand en Piet Scheveplaat) en in 3.
SIBES (hele litoraal Waddenzee, regelmatig fijn grid, jaarlijks, maar geen
onderdeel van reguliere monitoring).

P6, P8

6

nee

nee

1. Litoraal: 3-jaarlijks omvang zeegrasvelden in het litoraal (MWTL). 2. Zeegras
langs de kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT
Natuur&Milieu)

34

nee

nee

P6, P8
1. Litoraal: 3-jaarlijks omvang zeegrasvelden in het litoraal (MWTL). 2. Zeegras
langs de kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT
Natuur&Milieu)
1. Waddenzee litoraal gebiedsdekkend: WOT Visserij programma LNV (WOT
B10, B9, B27
Schelpdieren), 2. Monitoring van bodemdieren in MWTL op vaste raaien op
Balgzand en Piet Scheveplaat. 3. Bodemdieren in het litoraal op een dicht
gebiedsdekkend monstergrid in het SIBES programma (NB: geen reguliere
monitoring).
1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl
1=B10, 2=B9,
schelpdieren; inclusief een deel van eventuele indicatorsoorten) wordt
3=B27
gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de bodemdiergemeenschap
(deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc; inclusief een deel van
eventuele indicatorsoorten) wordt gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op Balgzand
3-jaarlijks, 3 raaien op Piet Scheveplaat 3-jaarlijks) en 3. SIBES (een fijn grid op de
droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere monitoring en dus
niet gegarandeerd).
Alle voorgestelde BISI indicatorsoorten worden gemonitord in: 1. grotere soorten, 1=B10, 2=B9,
vnl schelpdieren, in de WOT survey. Kleinere soorten, wormen etc, in 2. MWTL (3 3=B27
raaien op de Heringsplaat in de Dollard) en 3. SIBES (een fijn grid op de
droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere monitoring en dus
niet gegarandeerd).
Maatlat met streefwaarden voor
1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren). 2. PO Mossel
B11, B13
bodemdieren bestaat al. BEQI en AMBI survey in het sublitoraal
indexen.
Nu op basis van de MWTL raaien,
1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl
1=B10, 2=B9,
maar is dat voldoende?
schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de
3=B27, 4=B9,
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
5=M6
wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve en Heringsplaat) en 3. SIBES
(een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere
monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. In het sublitoraal worden binnen MWTL
3 raaien bemonsterd in de westelijke Waddenzee (kleinere soorten, wormen, etc),
en 5. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden sublitoraal kleinere
bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.
Op ecotoopniveau gestratificeerde
1. Litoraal: WOT Visserij programma LNV (WOT Schelpdieren). 2. PO Mossel
B11, B13
monitoring.
survey in het sublitoraal

Wordt gemeten.

nee

Litoraal

Zeegras

33

nee

MWTL is onvoldoende voor het analyseren van
Wordt deels gemeten
trends in de schelpkokerworm populatie omdat
slechts 3-jaarlijks wordt gemeten. Voor
vaststellen van trends is een jaarlijkse meting
nodig. MWTL voldoet niet voor het kunnen
inschatten van de omvang van schelpkokerworm
velden. Daarvoor is een opzet met hogere
ruimtelijke resolutie zoals SIBES nodig.

Mosselbanken

6

Wordt gemeten, verbetering mogelijk sublitoraal

1=B9, 2=B27

Zeegras

STOWA: referenties
en maatlatten KRW

nee

nee

Schelpdierbanken

Benthic Ecosystem Quality Index
(BEQI-2)

Aanvullend onderzoek
nodig

sublitoraal

Litoraal

Omvang zeegrasvelden

Mosselbanken in diverse stadia van
ontwikkeling

Getijdenzone

Litoraal

Omvang mosselbanken

STOWA: referenties
en maatlatten KRW

Oordeel

Bedekking door ééncellige bodemalgen en macro- Wordt niet gemeten
algen in het litoraal.

Gemeenschap

Goede ecologische toestand van EKR score: omvang leefgebieden:
het waterlichaam Waddenzee omvang mosselbanken
(KRW)
Goede ecologische toestand van Zeegrasvelden
het waterlichaam Waddenzee
(KRW)

Wat moet nog gemeten worden

B11

Algen en wieren

Bodemdiergemeenschap zo compleet Gemeenschap
mogelijk

32

Benthic Ecosystem Quality Index
(BEQI-2)

Schelpkokerworm

Onderdeel in
WaLTER rapport

P6, P8

1. Alle grotere soorten (meest voorkomende schelpdiersoorten, stapelvoedsel
1=B10, 2=B9,
zoals kokkel, mossel, nonnetje) worden gemonitord in de WOT survey. De kleinere 3=B271=B10,
soorten (meest voorkomende wormensoorten en garnaaltjes) zitten in 2. MWTL 2=B9, 3=B27
(3-jaarlijks bemonstering vaste raaien op Balgzand, Piet Scheveplaat en
Heringsplaat) en in 3. SIBES (hele litoraal Waddenzee, regelmatig fijn grid, jaarlijks,
maar geen onderdeel van reguliere monitoring).1. Alle grotere soorten (meest
voorkomende schelpdiersoorten, stapelvoedsel zoals kokkel, mossel, nonnetje)
worden gemonitord in de WOT survey. De kleinere soorten (meest voorkomende
wormensoorten en garnaaltjes) zitten in 2. MWTL (3-jaarlijks bemonstering vaste
raaien op Balgzand, Piet Scheveplaat en Heringsplaat) en in 3. SIBES (hele litoraal
Waddenzee, regelmatig fijn grid, jaarlijks, maar geen onderdeel van reguliere
monitoring).
Meetparameters komen voort uit de 1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl
1=B10, 2=B9,
workshop. Indicatorsoorten BISI zijn
schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de litorale 3=B27, 4=B13,
ook bruikbaar want indicatief voor
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
5=B9, 6=M61=B10,
verschillende drukfactoren waaronder wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) en 3. SIBES 2=B9, 3=B27,
bodemberoering, maar zeecypres is
(een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere 4=B13, 5=B9,
niet in BISI opgenomen.
monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale
6=M6
bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep
en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in
de westelijke Waddenzee, 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden
sublitoraal kleinere bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.1. Een deel
van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl schelpdieren) wordt
gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de litorale
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) en 3. SIBES
(een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere
monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale
bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep
en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in
de westelijke Waddenzee, 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden
sublitoraal kleinere bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.

nee
nee

nee

Aanvullende monitoring met steekbuizen gericht Wordt deels gemeten
op kleinere soorten bodemdieren, jaarlijks, met
voldoende ruimtelijke spreiding over de gehele
Waddenzee (H1140), zoals SIBES

Voor de meeste soorten zijn litorale
nee
prooien van belang, voor enkele ook in
het sublitoraal.

Uitbreiding van WOT/PO Mossel naar resterende Wordt deels gemeten
deel sublitoraal. Aanvullende monitoring van
kleinere soorten met steekbuis/boxcorer in
litoraal en sublitoraal. ● monitoring van
gemeenschappen op harde (kunstmatige)
substraten

Met name sublitoraal

ja

39
40

Beheervragen Benthos
10 Wat is de ontwikkeling in de

41

11

Wat is de ontwikkeling van
(sub)litoraal bodemleven in
relatie met
sedimentontwikkeling en
fysische abiotische factoren
zoals bodemschuifspanning
(beheervraag RWS).

42

12

Wat zijn de effecten van
Hiervoor is meer nodig dan alleen
nog niet vastgesteld
menselijke activiteiten (oa
monitoring. Effectstudies. Vaak meer
suppleties, zand, zoutwinning, lokaal. Basismonitoring waarop lokaal
baggeren, verspreiden van
tijdelijk uitgebreid kan worden is
bagger) op
hiervoor zeer nuttig. Gezien de brede
sedimentsamenstelling,
vraag zou de
hoogteligging en bodemfauna en bodemdiergemeenschap zo compleet
hoe kunnen we die het beste
mogelijk gemonitord moeten
mitigeren (beheervraag RWS). worden, inclusief zeegras en wieren.

Bodemdiergemeenschap, zo compleet Gemeenschap, plus sediment en Gemeenschap, plus sediment en
mogelijk plus sedimentsamenstelling bodemstructuur, zeegras en
bodemstructuur, zeegras en
en bijvoorbeeld bodemstructuur
wieren
wieren
middels multibeam opnamen
bathymetrie. Zeegras en wieren (als
habitatvormende structuren).

43

13

Welke veranderingen zijn het
gevolg van klimaatverandering
(met name temperatuur) op
bodemfauna (incl.
schelpdierbanken)

Veranderingen toe kunnen schrijven nog niet vastgesteld
aan één factor zoals
klimaatverandering vergt meer dan
monitoring alleen: onderzoek.
Ontwikkeling in
bodemdiergemeenschappen is
daarvoor van belang als indicator.
Plus temperatuur in en op de bodem.
Schelpdikte schelpdieren indicatief
voor verandering in CO2.

44

14

Wat is de oorzaak van eventueel
achtergebleven herstel van de
ecosysteemkwaliteit op
voedselweb niveau?

45

15

46

Geen onderscheid

nee

Gemeenschap: 1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere
1=B10, 2=B9,
● Uitbreiding van WOT/PO Mossel naar
Wordt deels gemeten
soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel 3=B27, 4=B13,
resterende deel sublitoraal. ● Aanvullende
van de litorale bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten,
5=B9, 6=M6, 7=B9, monitoring van kleinere soorten met
wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) 8=B271=B10,
steekbuis/boxcorer in litoraal en sublitoraal. ●
en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel
2=B9, 3=B27,
monitoring van gemeenschappen op harde
van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale 4=B13, 5=B9,
(kunstmatige) substraten ● sediment
bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep 6=M6, 7=B9,
samenstelling op een fijn ruimtelijk grid (zoals
en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in 8=B27
SIBES) minstens eens per 6 jaar.
de westelijke Waddenzee, 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden
sublitoraal kleinere bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.
Sedimentsamenstelling wordt bepaald binnen 7. MWTL in het litoraal en
sublitoraal, maar alleen op specifieke plekken (de vaste raaien en kwadranten),
terwijl binnen 8. SIBES gebiedsdekkend op een fijn grid sedimentmonsters
worden genomen.Gemeenschap: 1. Een deel van de litorale
bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in
de WOT survey. Een ander deel van de litorale bodemdiergemeenschap (deels
overlappend; kleinere soorten, wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL
(Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) en 3. SIBES (een fijn grid op de
droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere monitoring en dus
niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale bodemdiergemeenschap wordt
gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep en Vliestroom. 5. In het
sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in de westelijke
Waddenzee, 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden sublitoraal
kleinere bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer. Sedimentsamenstelling
wordt bepaald binnen 7. MWTL in het litoraal en sublitoraal, maar alleen op
specifieke plekken (de vaste raaien en kwadranten), terwijl binnen 8. SIBES
gebiedsdekkend op een fijn grid sedimentmonsters worden genomen.
Gemeenschap: 1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere
1=B10, 2=B9,
Gemeenschap: ● Uitbreiding van WOT/PO Mossel Wordt deels gemeten
soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel 3=B27, 4=B13,
naar resterende deel sublitoraal. ● Aanvullende
van de litorale bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten,
5=B9, 6=M6, 7=B9, monitoring van kleinere soorten met
wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op de Heringsplaat in de
8=B27, 9=P6,
steekbuis/boxcorer in litoraal en sublitoraal. ●
Dollard) en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen
10=P81=B10, 2=B9, monitoring van gemeenschappen op harde
onderdeel van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de 3=B27, 4=B13,
(kunstmatige) substraten ● Monitoring van
sublitorale bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in 5=B9, 6=M6, 7=B9, wieren. ● bathymetrie metingen uitvoeren met
Marsdiep en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien
8=B27, 9=P6,
multibeam en opslaan backscatter om ook
bemonsterd in de westelijke Waddenzee, en sinds 2017 ook in de oostelijke
10=P8
bodemstructuur te kunnen analyseren. ●
Waddenzee (Zuidoost Lauwers) en de Eems-Dollard (kleinere soorten, wormen,
Sediment samenstelling op een fijn grid (zoals
etc). 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden sublitoraal kleinere
SIBES) minstens eens per 6 jaar. ● Hogere
bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer. Sedimentsamenstelling wordt
frequentie zeegras kartering.Gemeenschap: ●
bepaald binnen 7. MWTL in het litoraal en sublitoraal, maar alleen op specifieke
Uitbreiding van WOT/PO Mossel naar resterende
plekken, terwijl binnen 8. SIBES gebiedsdekkend op een fijn grid
deel sublitoraal. ● Aanvullende monitoring van
sedimentmonsters worden genomen. Zeegras: 9. 3-jaarlijks omvang
kleinere soorten met steekbuis/boxcorer in
zeegrasvelden in het litoraal van de Waddenzee (MWTL). 10. Zeegras langs de
litoraal en sublitoraal. ● monitoring van
kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT Natuur&Milieu).
gemeenschappen op harde (kunstmatige)
Gemeenschap: 1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere
substraten ● Monitoring van wieren. ●
soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel
bathymetrie metingen uitvoeren met multibeam
van de litorale bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten,
en opslaan backscatter om ook bodemstructuur
wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op de Heringsplaat in de
te kunnen analyseren. ● Sediment samenstelling
Dollard) en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen
op een fijn grid (zoals SIBES) minstens eens per 6
onderdeel van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de
jaar. ● Hogere frequentie zeegras kartering.
sublitorale bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in
Marsdiep en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien
bemonsterd in de westelijke Waddenzee, en sinds 2017 ook in de oostelijke
Waddenzee (Zuidoost Lauwers) en de Eems-Dollard (kleinere soorten, wormen,
etc). 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden sublitoraal kleinere
bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer. Sedimentsamenstelling wordt
bepaald binnen 7. MWTL in het litoraal en sublitoraal, maar alleen op specifieke
plekken, terwijl binnen 8. SIBES gebiedsdekkend op een fijn grid
sedimentmonsters worden genomen. Zeegras: 9. 3-jaarlijks omvang
zeegrasvelden in het litoraal van de Waddenzee (MWTL). 10. Zeegras langs de
kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT Natuur&Milieu).

Geen onderscheid

nee

Geen onderscheid

ja

Bodemdiergemeenschap, zo compleet Gemeenschap, plus
Gemeenschap, plus
mogelijk. Temperatuur in en op de
temperatuur en evt schelpdikte temperatuur en evt schelpdikte
bodem. Schelpdikte schelpdieren.

Gemeenschap: 1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere
soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel
van de litorale bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten,
wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op de Heringsplaat in de
Dollard) en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen
onderdeel van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de
sublitorale bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in
Marsdiep en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien
bemonsterd in de westelijke Waddenzee, en sinds 2017 ook in de oostelijke
Waddenzee (Zuidoost Lauwers) en de Eems-Dollard (kleinere soorten, wormen,
etc).Gemeenschap: 1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere
soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel
van de litorale bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten,
wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL (3 raaien op de Heringsplaat in de
Dollard) en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen
onderdeel van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de
sublitorale bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in
Marsdiep en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien
bemonsterd in de westelijke Waddenzee, en sinds 2017 ook in de oostelijke
Waddenzee (Zuidoost Lauwers) en de Eems-Dollard (kleinere soorten, wormen,
etc).

1=B10, 2=B9,
3=B27, 4=B13,
5=B91=B10, 2=B9,
3=B27, 4=B13,
5=B9

● Uitbreiding van WOT/PO Mossel naar
Wordt deels gemeten
resterende deel sublitoraal. ● Aanvullende
monitoring van kleinere soorten met
steekbuis/boxcorer in litoraal en sublitoraal. ●
monitoring van gemeenschappen op harde
(kunstmatige) substraten ● temperatuur op en in
de bodem op meerdere locaties verspreid over
het litoraal van de Waddenzee, ● Schelpdikte
bepalenvan dieren verzameld in reguliere
monitoring

Geen onderscheid

ja

Eerst vaststellen wat
nog niet vastgesteld
ecosysteemkwaliteit op
voedselwebniveau bepaalt. Gaat het
bijvoorbeeld om complexiteit van het
voedselweb, dus het aantal trofische
links? Daarvoor meer nodig dan
monitoring: isotopen onderzoek.

Bodemdiergemeenchap, zo compleet Gemeenschap
mogelijk. Aangevuld met onderzoek
(bijv isotopen).

Gemeenschap

1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl
schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de litorale
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) en 3. SIBES
(een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere
monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale
bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep
en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in
de westelijke Waddenzee. 1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap
(grotere soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een
ander deel van de litorale bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere
soorten, wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve,
Heringsplaat) en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen
onderdeel van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de
sublitorale bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in
Marsdiep en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien
bemonsterd in de westelijke Waddenzee.

1=B10, 2=B9,
3=B27, 4=B13,
5=B91=B10, 2=B9,
3=B27, 4=B13,
5=B9

● Uitbreiding van WOT/PO Mossel naar
resterende deel sublitoraal. ● Aanvullende
monitoring van kleinere soorten met
steekbuis/boxcorer in litoraal en sublitoraal. ●
monitoring van gemeenschappen op harde
(kunstmatige) substraten

Wordt deels gemeten
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Hoe ziet een voedselweb eruit
dat evenwichtig van opbouw is,
zowel wat betreft de primaire
producenten, primaire
consumenten, secundaire
consumenten en toppredatoren
(Reviewdocument
programmaplan Naar een Rijke
Waddenzee 2015-2018)

Hiervoor deskstudy nodig, is niet te nog niet vastgesteld
beantwoorden met monitoring. Om
te kunnen bepalen of de
gemeenschap evenwichtig verdeeld
is: alle trofische niveaus zo compleet
mogelijk monitoren.

Bodemdiergemeenschap, zo compleet Gemeenschap
mogelijk.

Gemeenschap

1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl
1=B10, 2=B9,
schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de litorale 3=B27, 4=B13,
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
5=B9, 6=M61=B10,
wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) en 3. SIBES 2=B9, 3=B27,
(een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere 4=B13, 5=B9,
monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale
6=M6
bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep
en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in
de westelijke Waddenzee, 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden
sublitoraal kleinere bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.1. Een deel
van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl schelpdieren) wordt
gemonitord in de WOT survey. Een ander deel van de litorale
bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten, wormen, etc)
wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) en 3. SIBES
(een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere
monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale
bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep
en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in
de westelijke Waddenzee, 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden
sublitoraal kleinere bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer.

● Uitbreiding van WOT/PO Mossel naar
Wordt deels gemeten
resterende deel sublitoraal. ● monitoring van
gemeenschappen op harde (kunstmatige)
substraten ● Aanvullende monitoring van kleinere
soorten met steekbuis/boxcorer in litoraal en
sublitoraal.

Geen onderscheid
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Wat betekent: “flora en fauna
zijn rijk, gevarieerd en in
hoeveelheden aanwezig zoals
die ook voor de periode van
eutrofiëring aanwezig waren”
(Reviewdocument
programmaplan Naar een Rijke
Waddenzee 2015-2018)

Voor definitie bepaling en vaststellen nog niet vastgesteld
welke referentiewaarden
aangehouden moeten worden is geen
monitoring nodig. Om vervolgens te
bepalen of de vastgestelde
referentiewaarden wel of niet
gehaald worden is monitoring nodig.
Welke indicatoren gemeten moeten
worden is afhankelijk van de
definitie. De vraag is zeer breed
gesteld, wat een uitgebreide
monitoring vraagt.

Afhankelijk van gestelde definitie en Gemeenschap, zeegras, algen
referentiewaarden. Als het gaat om
en wieren
een rijke flora en fauna in zijn
algemeenheid is monitoring nodig van
de gehele bodemdiergemeenschap, en
zeegras, algen en wieren, zo compleet
mogelijk. Met een selectie van
specifieke soorten kun je namelijk
niets zeggen over de mate van variatie.

Gemeenschap, zeegras, algen
en wieren

Gemeenschap: 1. Een deel van de litorale bodemdiergemeenschap (grotere
1=B10, 2=B9,
soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in de WOT survey. Een ander deel 3=B27, 4=B13,
van de litorale bodemdiergemeenschap (deels overlappend; kleinere soorten,
5=B9, 6=M6, 7=P6,
wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL (Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) 8=P81=B10, 2=B9,
en 3. SIBES (een fijn grid op de droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel
3=B27, 4=B13,
van reguliere monitoring en dus niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale 5=B9, 6=M6, 7=P6,
bodemdiergemeenschap wordt gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep 8=P8
en Vliestroom. 5. In het sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in
de westelijke Waddenzee, 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden
sublitoraal kleinere bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer. Zeegras: 7.
3-jaarlijks omvang zeegrasvelden in het litoraal van de Waddenzee (MWTL). 8.
Zeegras langs de kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT
Natuur&Milieu)Gemeenschap: 1. Een deel van de litorale
bodemdiergemeenschap (grotere soorten, vnl schelpdieren) wordt gemonitord in
de WOT survey. Een ander deel van de litorale bodemdiergemeenschap (deels
overlappend; kleinere soorten, wormen, etc) wordt gemonitord in 2. MWTL
(Balgzand, Piet Scheve, Heringsplaat) en 3. SIBES (een fijn grid op de
droogvallende platen; NB: dit is geen onderdeel van reguliere monitoring en dus
niet gegarandeerd). 4. Een deel van de sublitorale bodemdiergemeenschap wordt
gemonitord in de PO Mossel survey in Marsdiep en Vliestroom. 5. In het
sublitoraal worden binnen MWTL 3 raaien bemonsterd in de westelijke
Waddenzee, 6. binnen Monitoring Referentiegebied Rottum worden sublitoraal
kleinere bodemdieren bemonsterd met Van Veen happer. Zeegras: 7. 3-jaarlijks
omvang zeegrasvelden in het litoraal van de Waddenzee (MWTL). 8. Zeegras langs
de kwelders van de Friese en Groningse kust (SEB/PQ binnen WOT
Natuur&Milieu)

Gemeenschap: ● Uitbreiding van WOT/PO Mossel Wordt deels gemeten
naar resterende deel sublitoraal. ● Aanvullende
monitoring van kleinere soorten met
steekbuis/boxcorer in litoraal en sublitoraal. ●
monitoring van gemeenschappen op harde
(kunstmatige) substraten. Zeegras: ● actief
zoeken naar zeegras in sublitoraal. Algen en
wieren: ● monitoren bedekking door eencellige
algen en zeewieren in het litoraal en
sublitoraal.Gemeenschap: ● Uitbreiding van
WOT/PO Mossel naar resterende deel sublitoraal.
● Aanvullende monitoring van kleinere soorten
met steekbuis/boxcorer in litoraal en sublitoraal.
● monitoring van gemeenschappen op harde
(kunstmatige) substraten. Zeegras: ● actief
zoeken naar zeegras in sublitoraal. Algen en
wieren: ● monitoren bedekking door eencellige
algen en zeewieren in het litoraal en sublitoraal.
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Wat verklaart de afname (20032014) van trekvogels (vooral
benthos-eters) die sterk
afhankelijk zijn van de
Waddenzee als onderdeel vd
East-Atlantic Flyway
(kennisagenda Rijkswaterstaat).

Meerdere factoren zijn van belang
waaronder specifiek voor
bodemdieren: voedsel voor vogels.
Zie Natura 2000.

Minstens een selectie van de bekende Gemeenschap of
prooisoorten, OF gezien vaak brede
indicatorsoorten
dieetwensen een selectie van de
meest voorkomende
schelpdiersoorten en wormensoorten,
OF ivm voortschrijdend inzicht in
dieetwensen beter de
bodemdiergemeenschap zo compleet
mogelijk

Voedsel voor vogels

Aanvullende monitoring met steekbuizen gericht Wordt deels gemeten
op kleinere soorten bodemdieren, jaarlijks, met
voldoende ruimtelijke spreiding over de gehele
Waddenzee (H1140), zoals SIBES

Litoraal

nee
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Wat is de samenhang tussen
primaire productiemetingen van
zowel benthische als pelagische
producenten, bodemfauna en
sediment (kennisagenda
Rijkswaterstaat).

Deze vraag is nog te breed en moet
eerst nader gespecificeerd worden
alvorens indicatoren vastgesteld
kunnen worden. Primaire
productiemetingen zijn wel van
belang om veranderingen in
schelpdierbestanden te kunnen
verklaren en om de hele complexiteit
van het voedselweb beter in kaart te
krijgen.

Primaire productie

Primaire productie

1. Alle grotere soorten (meest voorkomende schelpdiersoorten, stapelvoedsel
1=B10, 2=B9,
zoals kokkel, mossel, nonnetje) worden gemonitord in de WOT survey. De kleinere 3=B271=B10,
soorten (meest voorkomende wormensoorten en garnaaltjes) zitten in 2. MWTL 2=B9, 3=B27
(3-jaarlijks bemonstering vaste raaien op Balgzand, Piet Scheveplaat, Groninger
Wad) en in 3. SIBES (hele litoraal Waddenzee, regelmatig fijn grid, jaarlijks, maar
geen onderdeel van reguliere monitoring).1. Alle grotere soorten (meest
voorkomende schelpdiersoorten, stapelvoedsel zoals kokkel, mossel, nonnetje)
worden gemonitord in de WOT survey. De kleinere soorten (meest voorkomende
wormensoorten en garnaaltjes) zitten in 2. MWTL (3-jaarlijks bemonstering vaste
raaien op Balgzand, Piet Scheveplaat, Groninger Wad) en in 3. SIBES (hele litoraal
Waddenzee, regelmatig fijn grid, jaarlijks, maar geen onderdeel van reguliere
monitoring).
1. Fytoplankton in Marsdiep door NIOZ en 2. binnen MWTL op 6 locaties in de
1=P3, 2= niet
Waddenzee
beschreven

Primaire productie

Geen onderscheid
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kwaliteit én de omvang van
beschermde habitattypen en
leefgebieden van beschermde
soorten in het Waddengebied
(kennisagenda Rijkswaterstaat)
zowel litoraal als sublitoraal.

Omvang en kwaliteit van
habitattypen en leefgebieden: zie
Natura 2000. Aanvulling daarop:
ontwikkeling, dus trends, kunnen
volgen.

nog niet vastgesteld

Bodemdiergemeenschap in relatie tot nog niet vastgesteld
sedimentsamensteling en overige
abiotische parameters benodigd voor
modellering bodemschuifspanning

nog niet vastgesteld

Natura 2000 meetparameters voor
Gemeenschap of
bodemdiergemeenschappen, zeegras indicatorsoorten en zeegras,
en voedsel voor vogels (zie
jaarlijks
beleidsdoelen 1, 2 en 3). Met
voldoende frequentie om trends te
kunnen bepalen (jaarlijks).

Gemeenschap of
indicatorsoorten en zeegras,
jaarlijks

Zie beleidsdoelen 1, 2 en 3

Complete bodemdiergemeenschap OF Gemeenschap of
een selectie van indicatorsoorten
indicatorsoorten, plus
welke gevoelig zijn voor verschillende sedimentsamenstelling
abiotische parameters.
Sedimentsamenstelling en andere
parameters nodig voor modellering
bodemschuifspanning.

Gemeenschap of
indicatorsoorten, plus
sedimentsamenstelling

Primaire productie

Primaire productie genoemd als
ontbrekende maar belangrijke basis
informatie

Zie beleidsdoelen 1, 2 en 3, met als aanvulling:
Zie beleidsdoelen 1, 2 en 3
frequentie moet voldoende zijn voor het kunnen
vaststellen van trends: jaarlijks.

Wordt deels gemeten

