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Waddenmonitoring krijgt eigen podium
Met het opzetten van de Basismonitoring wadden dragen de partners in de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee
bij aan een duidelijker beeld van de actuele toestand én de trendmatige veranderingen in het Waddengebied.
De basismonitoring schept daarmee ook condities voor gericht onderzoek en voor beter beheer van het gebied.
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• Basismonitoring wadden heeft eigen website
• Projecttrekker Rick Hoeksema: ‘2017,
het jaar van de grote stappen naar het einddoel’
• Innovatieve monitoringfunctie voor bejaarde
Amelander vuurtoren
• Column: Bas Eenhoorn

De basismonitoring levert gegevens die nodig zijn voor de duurzame instandhouding van het waddengebied

Nieuwsbrief

Feiten, cijfers over het waddengebied
beter in beeld
De website Basismonitoring wadden is online. Dat betekent een
nieuwe stap in de richting van één loket voor betrouwbare informatie die waddenbeheerders en onderzoekers met diverse meetprogramma’s in het waddengebied vergaren.
De nieuwsbrief waarvan u nu het
eerste exemplaar ontvangt, is aan de
website gekoppeld. Wilt u op de
hoogte blijven van trends en ontwik
kelingen in het water, de bodem, de
levende natuur, de effecten van
menselijke activiteiten en al het ande
re in het waddengebied? Meldt u
dan op de home page aan voor
toezending van deze nieuwsbrief.

alle beschikbare informatie over álle
belangrijke meetprogramma’s in het
waddengebied. Alleen voor vogels
zijn dat er al 33! Wetenschappelijke
onderzoekers en beheerders zien in
de feiten en cijfers van die gegevens
bronnen vaak trends en ontwikkelin
gen. De basismonitoring publiceert
deze jaarlijks – ook via de website

– in het boekje Wadden in beeld. Een
greep uit de belangrijkste ontwikke
lingen is op de website uitgelicht. En
om de meestal onzichtbare monito
ringactiviteiten én hun resultaten
beter in beeld te brengen, is een
begin gemaakt met een ‘kaartenka
mer’ waarin je via de website kunt
rondkijken.

gebiedsdekkende monitoring die zo
goed is, dat het bijna niet meer nodig
is om voor incidentele vraagstukken
of in verband met een vergunning
aanvraag een aparte monitoring op
te zetten. Het grootste deel van de
informatie die voor beleid, beheer en
burger belangrijk is, zal gewoon uit
kaarten zijn af te lezen.

Groeiproces
Een van de monitoringkaarten die nu
al op de site staan brengt de website
bezoeker real-time naar de meetpun
ten van Rijkswaterstaat voor hydrometeo gegevens. Dit is een begin.
Website en nieuwsbrief zullen de
komende jaren meeontwikkelen met
de opbouw van de Basismonitoring
wadden. Het streefbeeld is een

Samenwerking vereist delen van
informatie
Overheden, maatschappelijke organi
saties, economische sectoren en
kennisinstituten in het waddengebied
werken steeds meer samen om het
gebruik van het gebied te verduurza
men. Het behoud van de natuurlijke
kwaliteiten van het werelderfgoed
staat voorop. Dit groeiend gemeen
schappelijk streven vraagt om goede
voorzieningen om op elk niveau
informatie te kunnen delen. In de
komende jaren zal de website zich
dan ook steeds meer ontwikkelen tot
een platform waarop alle betrokken
partijen elkaar ontmoeten om kennis
te delen en uit te wisselen. De
structuur van de website en de
nieuwsbrief zijn daarop al voorbe
reid.

Vertalen en presenteren
Er zijn al jarenlang tal van meetpro
gramma’s voor het waddengebied.
Maar de meetgegevens zitten door
gaans diep verstopt en zijn voor
vrijwel iedereen onbereikbaar. En al
zou je erbij kunnen, dan vertellen die
feiten en cijfers nog geen samenhan
gend verhaal. De basismonitoring
wadden gaat die gegevens toeganke
lijk maken en hun betekenis in de
juiste context vertalen en presente
ren. Op de website staat bijvoorbeeld

Ga hier naar de website basis
monitoring en meldt u aan met de
knop onder aan de homepage. <<
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Vuurtoren Ameland hulp bij monitoring zeegaten
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De vuurtoren van Ameland is in 1880 gebouwd in opdracht van koning Willem III.
De vorst had zelfs in zijn stoutste dromen
niet kunnen bedenken dat dit baken voor de
veilige vaart op zee ooit nog eens zou worden gebruikt om te onderzoeken hoe het
zand beweegt op de bodem van de zeegaten.
Dat is wat nu gebeurt. Rijkswaterstaat en
Deltares testen een innovatieve methode om
de beelden die de scheepsbegeleidingsradar
van de vuurtoren tot 8 kilometer in zee
maakt, te vertalen in dieptekaarten van het
Amelander zeegat.

Ap van Dongeren, wetenschappelijk
medewerker bij Deltares, vertelt
enthousiast over het project. ‘We
weten veel over wat wind, golven en
zeestroming doen met het zand in de
kustzone, op de koppen en staarten
van de eilanden en op de banken in
de zeegaten. Maar we weten nog
lang niet genoeg om te kunnen
berekenen hoe dat zandig systeem

van het waddengebied zich in de
komende jaren zal ontwikkelen. Die
kennis is wél nodig om op termijn
beslissingen te kunnen nemen over
hoe Nederland het waddengebied
bestendig maakt voor de zeespiegel
stijging en andere gevolgen van de
klimaatverandering. De rijksoverheid
bereidt daarom onder de naam
‘Kustgenese II’ een diepgaand
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onderzoek voor om het waddensys
teem beter te kunnen begrijpen. Een
van de witte vlekken in onze kennis is
nu nog de dynamiek van zandbewe
gingen in de zeegaten. Stroming en
golven nemen zand weg van de plaat
die voor het zeegat ligt, de zoge
naamde buitendelta. Ze zetten het
weer af in de Waddenzee en op het
strand van het eiland aan de oost
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zijde van het zeegat. Maar over hoe
dit proces verloopt, in welk tempo en
volgens welke patronen, zijn nog veel
vragen. Op zoek naar de antwoorden
zetten we computermodellen in,
maar we moeten in een zeegat ook
ter plekke de bodemligging bepalen
door waterdieptes te meten. Diepte
metingen vanaf een schip zijn echter
duur. Je kunt dat maar een paar keer

per jaar doen. Onze nieuwe
monitoringmethode die
radarbeelden gebruikt, biedt
perspectief op een veel
frequenter beeld van de
ontwikkeling van de buiten
delta tegen lagere kosten.’>>

Nieuwsbrief
Radar versus echolood
De ‘radarmethode’ om de bodemlig
ging in kaart te brengen is in eerste
instantie ontwikkeld door Amerikaan
se collega-wetenschappers en
verbeterd door de TU Delft en
Deltares. Het principe is volgens Van
Dongeren heel simpel. ‘Er is een
natuurwetmatig verband tussen de
diepte van het water, de golfperiode
(de tijdsduur tussen twee golftop
pen) en de lengte van de golven. Hoe
dieper het water, des te langer de
golven kunnen zijn. Golflengten zijn
over een uitgestrekt gebied goed
zichtbaar op een radarbeeld. De
golfperioden kunnen we herleiden uit
opeenvolgende radarbeelden die
door het ronddraaien van de radaran
tenne met vaste tussenpozen op het
scherm verschijnen.
Voor nautische doeleinden worden
golfecho’s, de zogenaamde sea
clutter, weggefilterd, want daar gaat
het uitsluitend om de beelden van
objecten zoals schepen, oevers of
bakens. Wij willen juist wel de echo’s
van de golven zien, omdat we met
deze gegevens de bodemdiepte
kunnen schatten. In 2014 zijn we in
het Amelander zeegat tijdens het
stormseizoen gestart met een proef.
We legden vanuit de vuurtoren de
radarbeelden alleen vast bij dood tij,
omdat we zo weinig mogelijk stro
ming in het water wilden. Ook
stroming heeft namelijk invloed op
de golflengte en zou een verkeerd

Amelander Inlet, The Netherlands
XMFit Derived Bathymetry
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De bodemkaart van het Amelander zeegat, gemaakt uit radarbeelden

van de grote stappen naar
het einddoel’
‘De basismonitoring komt er,
ieders inzet bepaalt wanneer en

beeld van de diepte geven. Al direct
bleek een treffende overeenkomst
tussen de dieptekaart die we uit de
radarbeelden destilleerden en de
bodemligging volgens de zeekaart.
En ook was toen duidelijk dat de
radarmethode in één keer een
volledig beeld geeft van een groot
kustgebied, terwijl de precisiepeilin
gen met een echolood telkens één
diepte geven. Daar moet je er dus
enorm veel van hebben, wil je een
groter gebied in kaart kunnen bren
gen.’
Methode verbeterd weer retour
Gemotiveerd door de proef in 2014
heeft Deltares de software die
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radarbeelden omzet in een diepte
kaart verbeterd. Aanvankelijk moes
ten de terabytes aan radardata een
aantal keren per jaar ter plekke van
de radarsystemen worden gehaald.
Vanaf December 2016 rekent een
computer in de vuurtoren zelf de
gewenste gegevens uit en stuurt de
resultaten naar de wal. Van Donge
ren: ‘We kunnen vanaf afstand ook
het waarnemen starten en stoppen
en dat is belangrijk, omdat we in de
verbeterde software hebben kunnen
afrekenen met de storende invloed
van stroming. Dat geeft dus een veel
ruimere mogelijkheid om waarne
mingen te doen. Dit jaar gaan we de
vuurtorenwaarnemingen heel nauw
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keurig vergelijken met bodemmetin
gen vanaf schepen. We verwachten
uiteindelijk een innovatief instrument
in handen te hebben dat inzetbaar is
op alle plaatsen langs de kust. Waar
niet toevallig een vuurtoren staat,
kunnen we een radar op een hoog
werker inzetten. En niet alleen het rijk
heeft baat bij deze ontwikkeling, ik
denk ook aan waterbouwers die
verantwoordelijk zijn voor bijvoor
beeld de uitvoering van zandsupple
ties.’
En de Amerikanen die de methode
ooit bedachten, kijken zij ook mee?
Van Dongeren: ’Sterker, we werken
nauw met hen samen. Die software
is open source. We delen onze kennis

hoe.’
7 | Column: Bas Eenhoorn

zo goed als we kunnen.
Daarmee is iedereen gebaat.
Zij komen hier kijken en wij
hebben nu een paar mensen
gestationeerd bij een groot
onderzoeksproject in het
estuarium van de Columbia
rivier aan de westkust. Zo
krijgen zij hun vinding
verbeterd weer terug en leren
wij of onze verbeteringen ook
in andere systemen dan de
Waddenzee werken.’<<

Nieuwsbrief
Rick Hoeksema, projectrekker basismonitoring wadden:
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‘De basismonitoring komt er, ieders inzet bepaalt
wanneer en hoe.’
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Om in het waddengebied besluiten en maatregelen te kunnen nemen, moet er
een basismonitoring komen die aansluit bij wat werkelijk in het gebied gebeurt.
Met woorden van deze strekking plaatste het Regiecollege beheer waddengebied
in 2014 de noodzaak van een Basismonitoring wadden op de agenda. Wat is die
basismonitoring? Wat kun je ermee en waar staan we nu? Projecttrekker Rick
Hoeksema geeft tekst en uitleg.

2 | Basismonitoring wadden
heeft eigen website
3 | Nieuwe rol voor bejaarde
Amelander vuurtoren
Ap van Dongeren, wetenschappelijk medewerker bij Deltares,
vertelt enthousiast over het
project.

Allereerst het begrip
‘basismonitoring’. Het blijkt
dat lang niet iedereen daar
hetzelfde onder verstaat.
Hoeksema: ‘Dat herken ik, ik krijg er
ook veel vragen over. Ik denk dat
vrijwel iedereen intuïtief wel ongeveer
hetzelfde beeld heeft, namelijk dat
van een samenhangend geheel van
meetprogramma’s waarmee álle
ontwikkelingen zichtbaar worden die
van belang zijn voor alle doelen van
het beleid en beheer. Maar dat geheel
is nog niet in detail ingevuld en dat
kan ook niet. Ons ideaal is dat van
onderaf de waddenbeheerders en de
bestuurders, maar ook gebruikers
van het gebied aangeven welke
kennis moet zijn geborgd.
In mijn beeld is de status wereld
erfgoed leidend. Bij alles wat zich in

het gebied voordoet aan menselijke
activiteiten, economische ambities,
gevolgen van de klimaatverandering
en spelingen in de natuur, moeten
we minimaal de kennis verzamelen
die nodig is om in beleid en met
beheer de status werelderfgoed te
kunnen veiligstellen. Een goede
basismonitoring zorgt ervoor dat
bestuurders beter kunnen sturen en
beheerders sneller de juiste gegevens
in handen hebben om een plotseling
optredende verandering of gesignaleerde trend te kunnen duiden. En
het mag ook niet meer voorkomen
dat de verplichte monitoring voor
een economische activiteit niet goed
mogelijk is omdat in de basis een
nulmeting ontbreekt.’
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Moet voor de basismonitoring
méér worden gemeten of gaat
het om een andere manier van
werken?
‘Het gaat om beide. Als je uitgaat van
de informatiebehoefte van beleidmakers en van actuele beheervragen,
dan zie je duidelijk een aantal problemen waarover we nog te weinig of
zelfs helemaal niets weten. Het
ontbreekt bijvoorbeeld nog aan
monitoring van rust en duisternis.
We hebben het voedselweb en de
balans tussen recreatie en natuurlijkheid nog onvoldoende in beeld.
Plastic soep is een mondiaal probleem, maar micro- en nanoplastics
worden in het waddengebied niet
gemonitord. Met het oog op de
toekomst en de klimaatveranderingen moeten we wellicht ook de
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meetprogramma’s voor morfologische processen in zand en slib
aanpassen. Voor het overgrote deel is
de basismonitoring echter een zaak
van beter op elkaar afstemmen van
de bestaande meetprogramma’s.
Dan gaat het om de hele cyclus van
efficiënt inwinnen van gegevens tot
en met het beschikbaar stellen van
heldere informatie die door iedereen
goed is te begrijpen.’
Wanneer kunnen we de eerste
producten van de basismonitoring
tegemoet zien?
‘Alle partijen hebben begin 2016 als
eerste product de eerste editie van
het jaarboekje Wadden in Beeld zien
verschijnen. Het is een bundeling
van trends die door waddenbeheerders zijn gesignaleerd. Voorjaar 2017
>>

5 | Projecttrekker Rick
Hoeksema: ‘2017, het jaar
van de grote stappen naar
het einddoel’
‘De basismonitoring komt er,
ieders inzet bepaalt wanneer en
hoe.’
7 | Column: Bas Eenhoorn

‘In mijn beeld
is de status
werelderfgoed
leidend’

Nieuwsbrief
beeld van het voedselweb. Ons
eindbeeld is een zeer gebruikersvriendelijke interface die kaartbeelden
combineert met informatie over
relevante onderwerpen en die ook
trends en samenhangen laat zien.’
En de ambitie voor de
langere termijn?
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‘Dat we kostenefficiënt en gebiedsdekkend een monitoringpraktijk
kunnen neerzetten die klantvriendelijk
en toegankelijk is en perfect aansluit
bij vragen van beheerders en bij
vergunningplichtige activiteiten. Over
dat aspect heeft het Kernteam naar
verwachting medio 2017 een eerste
advies gereed’.

Ap van Dongeren, wetenschappelijk medewerker bij Deltares,
vertelt enthousiast over het
project.
5 | Projecttrekker Rick
Hoeksema: ‘2017, het jaar
van de grote stappen naar
het einddoel’
‘De basismonitoring komt er,
ieders inzet bepaalt wanneer en
hoe.’

Tot slot, wat zou u aan alle
betrokkenen en toekomstige
gebruikers willen meegeven?

verschijnt een nieuwe editie met
duidelijk méér informatie over een
groter aantal onderwerpen, vooral
op het gebied van recreatie en
visbestanden.
Eveneens in 2016 is een rapport
gereedgekomen met een totaal
overzicht van alle beheeropgaven.
Dat is van groot belang omdat de
basismonitoring het beheer moet
ondersteunen.

Met deze eerste nieuwsbrief en de
lancering van de 1.0-versie van de
website www.basismonitoring.nl geven
we aan dat de basismonitoring al direct
vanaf het begin informatie wil ontsluiten, niet alleen voor wie naar informatie
op zoek is, maar ook actief door wat
relevant is bij belanghebbenden en
belangstellenden te bezorgen.
In mei 2017 legt het Kernteam basismonitoring de laatste hand aan een werk-
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document over het streefbeeld van
de basismonitoring. Eind 2017 is
dat streefbeeld aangevuld met een
stappenplan Het raamwerk is dan
klaar en het werkt. De resultaten
van allerlei deelprojecten kunnen er
daarna een plek in krijgen. Zo zijn
er al lopende of nog op te starten
verkenningen en projecten over
recreatiemonitoring of een digitale
ecotopenkaart of een duidelijker

‘Dat een goede monitoringpraktijk
een verworvenheid is waar je zuinig
op moet zijn, maar ook, dat het pas
goed wordt als alle betrokken partijen
er met volle inzet aan meewerken. Ik
heb er het volste vertrouwen in dat we
er met de samenwerkende partijen
iets moois van kunnen maken. Aller
inzet bepaalt wanneer we wat gereed
hebben en hoe dat voldoet aan de
behoefte aan kennis.’<<
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‘Besef van urgentie basismonitioring moet levend blijven’
Bas Eenhoorn, onafhankelijk voorzitter van het Regiecollege Beheer Waddengebied, is blij
met de stappen die al zijn gezet naar een gebiedsdekkende basismonitoring. Hij is echter
ook beducht voor het wegebben van het gevoel van urgentie. Als dat gebeurt, raakt dat
volgens hem de achilleshiel van een groeiproces op basis van samenwerking. Eenhoorn
pleit daarom voor een energieke uitvoering van het Actieplan basismonitoring wadden in
2017. Hij doet dat in de column ‘Mijn basismonitoring’ op de site www.basismonitoringwadden.nl die sinds kort online is. Onderstaand de volledige tekst van die column.
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Fijn dat van tijd tot tijd concrete
stappen worden gezet. Ik was blij
met de eerste uitgave van Wadden in
Beeld, die ik in het voorjaar van 2016
in Den Haag mocht presenteren. Dat
smaakte naar meer. Goed ook dat er
al energie is gestoken in elementaire
voorzieningen zoals deze website,
om alle direct betrokken partijen over
de basismonitoring te kunnen
informeren. Maar ik heb ook zorgen.
Het RCW plaatste enkele jaren
geleden de basismonitoring op de
agenda vanuit een diep gevoelde
urgentie. Regie voeren en tegelijker
tijd essentiële informatie missen, is
een gruwel voor bestuurders. In het
RCW misten we cijfers en feiten en
het inzicht in samenhangen. Komt er
in zo’n situatie een signaal over
bijvoorbeeld de achteruitgang van
visbestanden of broedvogels, dan

kun je daar niets mee als de vragen
erover niet adequaat worden beant
woord. Wij hadden als regiecollege
dus een duidelijk beeld van wat we
misten: een samenhangende monito
ring van álle zaken die het beleid en
beheer raken.
Wij zagen in ons toekomstbeeld een
efficiënte organisatie van de monito
ring, een goede aansluiting van
meetprogramma’s op de vragen
vanuit het beleid en beheer, en vooral
een goede vertaalslag naar heldere
informatie. Aan een brij van alleen
maar gegevens hebben we niets. We
willen inzicht in ontwikkelingen en
trends. We willen de verhalen achter
de cijfers.
De zorg die ik heb, heeft te maken
met de grote afstand tussen die
uitgesproken wens en de momenten
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waarop er wat gebeurt. Het RCW
heeft zelf geen geld. Voor mij speelt
daardoor constant de vraag wie
waarvoor verantwoordelijkheid
draagt. We zitten met veel partijen
bij elkaar en iedereen vindt dat die
basismonitoring er moet komen,
maar wie gaat nu uiteindelijk wat
voor zijn rekening nemen? En wie
betaalt? Wie zegt: we hebben zoveel
miljoen ter beschikking om dat
bouwwerk op te zetten en bij te
houden?
Zolang niet één departement of de
gezamenlijke provincies of het
Regiecollege zelf een fonds heeft om
voor de basismonitoring een behoor
lijk project op te zetten, moeten de
samenwerkende partijen in de regio
het beste maken van een model van
geleidelijke groei. Ik ben op zich niet
tegen een groeimodel, maar het is
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de vraag of het bij dit onderwerp
zo handig is. Je hebt pas iets aan
een basismonitoring wanneer daar
samenhang in zit. Daar was het
immers om begonnen. En als dat
moment ver in de toekomst ligt en
je moet er naartoe groeien, bestaat
de kans dat het momentum weg ebt.
De urgentie is nu dus mogelijk nog
hoger dan toen het regiecollege tot
een basismonitoring opriep.
Maar laat ik positief afsluiten. Deze
website, een nieuwsbrief en een
nieuwe aflevering van Wadden in
Beeld komend voorjaar, helpen
wellicht het gevoel van urgentie
levend te houden en verder over te
dragen. Laten we dus dit jaar de
uitvoering van het actieplan basismo
nitoring tot inzet maken van onze
energieke samenwerking. <<
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