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Integraal kustbeheer wordt 
wereldwijd toegepast om te 
komen tot een duurzamer 
beheer van de kustzone via een 
multidisciplinair en iteratief 
proces. Integraal kustbeheer 
zoekt naar de balans in 
ecologische, economische en 
sociale doelen, binnen de 
grenzen die door de natuur 
worden bepaald. 
(aangepast naar Vugteveen et al 2015)

Social-Ecological System - SES 
prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018
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Elliott et al., 2017
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DPSIR-model / European Environment Agency

• Driver sturende factoren / motieven
• Pressure drukfactoren
• State toestand ecosysteem
• Impact ecosysteemdiensten / Benefit
• Response management

Social-Ecological System - SES 

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018
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DPSIR - PSBR Assessment FrameworkSocial-ecological system

DPSIR > PSBR (aangepast naar: Vugteveen et al 2015 en Sparks et al 2011.)
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Elliot et al 2017, Fig. 4. Maslow's hierarchy of needs and human welfare.
(Adapted from Maslow, 1943 / behoefte piramide)

DPSIR / Drivers                    - Behoeften-Motieven

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17302692#bb0205
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DPSIR - PSBR Assessment FrameworkSocial-ecological system

DPSIR > PSBR (aangepast naar: Vugteveen et al 2015 en Sparks et al 2011.)
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adaptief beheer cyclus 

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018
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ecosystem-based management of human activities!

prof.dr. G.M. Janssen RWS-NN 29-07-2016

• Gemeenschappelijke visie
• Integratie van ecologisch en socio-economisch perspectief
• Bescherming van hele ecosystemen boven individuele soorten
• Erkenning en omgaan met onzekerheden
• Adaptief beheer

visie
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adaptief beheer cyclus 

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018



Voor beheer en onderzoek 
van het waddengebied

Opsomming onder themaBasismonitoring uitgangspunten

Basismonitoring
- Toestand van de Wadden
- Basisgegevens voor beleid en beheer
- Integrale systeemgerichte monitoring
- People Planet Profit

Ambitiedocument  

Basismonitoring 

Wadden



Voor beheer en onderzoek 
van het waddengebied

Opsomming onder thema
Adaptieve cyclus
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Social Ecological System

1 DPSIR
2 Adaptief beheer
3 Adaptieve monitoring

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018
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adaptief beheer cyclus 

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018
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http://qsr.waddensea-worldheritage.org/

2. Status and trends
Collection of tourism statistics in the Wadden
Sea World Heritage Destination

Collecting and measuring tourism data for the Wadden Sea World Heritage
Destination is a challenging task. Due to the different administrative 
regulations and laws in the three neighbouring countries, transnational 
statistics on tourism, even for basic figures like the number of overnights, 
lack a common, uniform data basis.

QSR Wadden Sea

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018

http://qsr.waddensea-worldheritage.org/
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Quality Status Report 2018 Thematic Reports / Tourism

Daling van het aandeel 
buitenlandse toeristen naar 
de Nederlandse 
Waddeneilanden sinds 
2000 van 30% naar 17 %

Daling van het aantal 
Duitse toeristen met 40% 

Welke betekenis hebben 
deze data voor een integraal 
assessment ?

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018
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?

broedeiland eemshavenZeegras aanplant Marconi

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018
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Denken in Sociaal-Ecologische-Systemen helpt om de relaties in 
en tussen ecologische en sociale systemen in kaart te brengen 
en te begrijpen. Het structureert adaptief beheer en monitoring.
Het bevordert inter- en multidisciplinaire samenwerking en 
onderlinge communicatie ten behoeve van integraal kustbeheer.

prof.dr. G.M. Janssen RWS 23-01-2018


