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

Initiatief van de 
Samenwerkingsagenda 
Beheer Waddenzee

2gebiedsdekkende 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. 

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. 

Ga hier naar de website basis
monitoring en meldt u aan met de 
knop onder aan de homepage. <<

– 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. 

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

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 

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.

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 

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 informa-
tie die waddenbeheerders en onderzoekers met diverse meetpro-
gramma’s in het waddengebied vergaren.

2 | Basismonitoring wadden 

heeft eigen website
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Amelander vuurtoren

Ap van Dongeren, wetenschap-

pelijk 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.’
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