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Samenvatting 
 
Essays over geïntegreerde modellen met een toepassing voor marien 
ecosysteem beheer 
 
Veel natuurlijke systemen worden voor economische doeleinden gebruikt. Daardoor kunnen 
de natuurwaarden onder druk komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan de visserij, het kappen 
van bomen in het tropisch regenwoud of het gebruik van fossiele brandstoffen waardoor het 
klimaat verandert. 

Het beheer van die natuurlijke systemen vraagt om een balans van natuurbehoud aan 
de ene kant en rendabele exploitatie aan de andere kant. Wiskundige modellen kunnen daarbij 
helpen. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en analyse van een aantal modellen waarbij 
ecologie en economie geïntegreerd zijn. Die modellen kunnen helpen om maatregelen te 
bedenken en te evalueren teneinde natuurlijke systemen zo te beheren dat bescherming van de 
natuurwaarden en exploitatie van het systeem samen kunnen gaan. Voor een groot deel 
hebben de modellen in dit proefschrift betrekking op de schelpdiervisserij in de Waddenzee. 
In de Waddenzee werd/wordt gevist op kokkels en mossels. Die schelpdieren dienen ook als 
voedsel voor vogels zoals eidereenden en scholeksters. Als vissers teveel schelpdieren 
opvissen dan zullen vogels sterven door voedselgebrek. Het is dus zaak om de belangen van 
vissers en de natuurwaarde uitgedrukt door de vogelpopulatie tegen elkaar af te wegen. 

In het proefschrift beschrijf en analyseer ik twee type modellen waarmee dit gebeurt. 
Het eerste type model staat beschreven in hoofdstuk 3 en 4 en gaat uit van een simpel bio-
economisch model waarmee een optimale vangst van schelpdieren wordt bepaald. Ook al is 
de ecologie in het model simpel, het is toch een slag complexer dan in de standaard visserij-
economische literatuur gebruikelijk is. Het model bevat namelijk behalve schelpdieren ook 
vogels. De schelpdieren en vogels beïnvloeden elkaar wederzijds en het optimum hangt niet 
alleen af van de vangst maar ook van het aantal vogels dat de natuurwaarde representeert. Het 
is niet verwonderlijk dat er drie soorten optimale vangsten zijn, afhankelijk van economische 
en ecologische parameters. In het eerste geval is het optimaal om maximaal te vissen, dan 
leveren schelpdieren zoveel op dat het verlies aan natuurwaarde door het (bijna) uitsterven 
van vogels gecompenseerd wordt door de winsten van de vissers. Andersom kan ook 
helemaal niet vissen optimaal zijn, als de natuur hoog gewaardeerd wordt en geen enkel 
verlies van vogels door visserijwinsten gecompenseerd kan worden. Als laatste is er dan het 
geval waarin vangsten gereguleerd moeten worden zodanig dat er voldoende vogels 
overblijven. Het blijkt dat dit laatste het geval is wanneer de absolute marginale kosten van 
vissen hoog zijn bij schelpdierdichtheden zoals in het natuurlijke evenwicht (zonder visserij), 
maar daarnaast de kosten van vissen bij die dichtheid laag zijn en ook de discontovoet laag is. 
Verder moet de sterfte onder vogels gedomineerd worden door voedselgebrek, moeten er in 
het natuurlijk evenwicht veel vogels zijn en moeten vogels veel schelpdieren eten. Als laatste 
moet gelden dat de marginale waarde voor vogels laag is voor weinig vogels en laag is voor 
de hoeveelheid vogels in het natuurlijk evenwicht. Een S-curve voor de waarde van vogels 
voldoet hieraan. 

In hoofdstuk 4 laat ik zien dat voor realistische parameterwaarden gebaseerd op de 
schelpdiervisserij in de Waddenzee, vissers en vogels beide bestaansrecht hebben en dat de 
regulatie van de visserij noodzakelijk is. Als het systeem stochastisch is, en dat is het, dan 
heeft belasting heffen de voorkeur boven quota’s opleggen. Dit is in lijn met andere studies 
met vergelijkbare modellen. 

De modellen in hoofdstuk 3 en 4 hebben voornamelijk een economisch perspectief. 
Veel biologen zullen de beschrijving van de ecologie te simpel vinden. In hoofdstuk 5 
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ontwikkel ik daarom een complexer ecologisch model. Het model bevat behalve tijd ook 
ruimte. Vogels kunnen van de ene plek naar de andere vliegen als ze niet genoeg voedsel 
vinden. En vissers vissen alleen op plekken waar de schelpdierdichtheid zo hoog is dat er 
winstgevend gevist kan worden. In het model zitten twee vogelsoorten (scholeksters en 
eidereenden) en twee schelpdiersoorten (kokkels en mossels) verdeeld over meerdere 
jaarklassen. De tijd die vogels nodig hebben om schelpdieren te zoeken en naar binnen te 
werken bepaalt de snelheid waarmee vogels het schelpdierbestand uitputten. Op die plekken 
waar gevist wordt, wordt de bodem omgewoeld en dat leidt tot een verminderde aanwas van 
nieuwe schelpdieren. Ook al beschrijft een dergelijk ingewikkeld model de processen die 
plaats hebben in het systeem beter dan een eenvoudiger model en kunnen andere 
beheersmaatregelen gesimuleerd worden, het heeft ook nadelen. Zo kan niet meer (analytisch) 
de optimale vangst worden vastgesteld maar kunnen alleen van tevoren vastgestelde 
scenario’s worden gesimuleerd. Maar belangrijker is dat een ingewikkeld model veel 
terugkoppelingen heeft die het moeilijker te begrijpen en te verklaren maakt. Daarom is 
hoofdstuk 5 gewijd aan de beschrijving van het gedrag van het model en aan een 
gevoeligheidsanalyse. Door de gevoeligheidsanalyse wordt duidelijk welke parameters en 
processen een sleutelrol spelen in het gedrag van het model. De gevoeligheidsanalyse is 
uitgevoerd met een zogenaamd Plackett-Burman design. Dit design wordt tot nog toe zelden 
gebruikt bij de gevoeligheidsanalyse van ingewikkelde ecologische en economische modellen 
maar het is wel de moeite waard. Het is namelijk een efficiënte methode waarbij met relatief 
weinig runs (48) de gevoeligheid voor veel parameters (23) systematisch kan worden 
vastgesteld. Het blijkt dat de vogelpopulatie in het model vooral gevoelig is voor parameters 
die direct gerelateerd zijn aan de voedselopname van vogels zoals de massa van volwassen 
schelpdieren en de hoeveelheid voedsel die een vogel nodig heeft om te overleven. Een 
andere belangrijke parameter blijkt Wemi te zijn. Die parameter regelt wanneer een vogel 
besluit om een andere plek te zoeken om te foerageren. Helaas is dat een parameter die 
moeilijk te meten is. Het toont aan dat het voor de vogelpopulatie belangrijker is om het beste 
mosselbed te vinden dan om een mosselbed zo efficiënt mogelijk leeg te eten. 

Nadat het gedrag van het model beschreven is worden in hoofdstuk 6 een aantal 
scenario’s gesimuleerd. Het blijkt dat quota en voedselreservering maatregelen zijn die slechts 
beperkt werken om de vogelstand op peil te houden. Dit komt onder andere door de 
bodemverstoring die optreedt als vissers bij het vissen de toplaag van de bodem schrapen. Het 
blijkt dat natuurreservaten een belangrijk instrument zijn om de vogelstand te beschermen. 
Verder zijn twee typen schelpdiervisserij wellicht te veel gevraagd omdat ze het schelpdier 
bestand erg onder druk zetten. Tot voor kort was voedselreservering het belangrijkste 
reguleringsinstrument. In het huidige beleid bestaan voor de visserij gesloten gebieden en is 
de kokkelvisserij ondertussen verboden. Niet naar aanleiding van dit proefschrift overigens. 

Dan is er nog een toegift in de vorm van twee hoofdstukken die niet over de 
schelpdiervisserij gaan. Behalve ruimte en tijd zijn er nog twee aspecten die in het beheer van 
natuurlijke systemen een rol spreken en hier ter sprake komen. Dit zijn verschillende 
belangen, conflict en onzekerheid over hoe het systeem zich in de toekomst zal gedragen. 
Hoofdstuk 7 beschrijft hoe sommige conflicten kunnen worden gemodelleerd via het 
zogenaamde Prisoner’s Dilemma. Het Prisoner’s Dilemma is een standaard probleem in de 
speltheorie. Het spel is een theoretische constructie waarin de afweging tussen 
gemeenschappelijk en individuele belangen expliciet gemaakt wordt, tussen samenwerken en 
niet-samenwerken. In de standaardvorm van het spel is het rationeel voor elke speler om zijn 
of haar eigen belang na te streven, ook al leidt dat tot een uitkomst die voor ieder slechter is 
dan samenwerken zou opleveren. Dat is tegenintuïtief en heeft er toe geleid dat talloze auteurs 
kleine veranderingen aan het spel hebben aangebracht die samenwerking en in het verlengde 
daarvan zelfs altruïsme wel rationeel zouden kunnen maken. Het werk van Robert Axelrod uit 
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1980 is een belangrijk begin van die traditie. De verandering die Axelrod voorstelde was om 
het spel niet één keer, maar vaker te laten spelen. Hij organiseerde een toernooi waarin 
verschillende strategieën, in de vorm van computercode, tegen elkaar spelen. Uit de analyse 
van de winnaars en verliezers bleek dat om goed te eindigen in het toernooi een speler 
conditioneel moet willen samenwerken. De belangrijkste eigenschap van goed scorende 
strategieën was dat ze ‘nice’zijn, dat wil zeggen in principe bereid tot samenwerken. 
Hoofdstuk 7 is een variant van Axelrods toernooi, met dit verschil dat spelers elkaar wel 
slechts één keer ontmoeten maar kennis hebben van elk spel dat al in het toernooi gespeeld is, 
waardoor reputaties gevestigd en geconstateerd kunnen worden. Uit de analyse van de 
toernooiresultaten blijkt dat goede strategieën ook hier conditioneel samenwerken. Goede 
strategieën zijn ‘nice’ maar hebben nog een andere belangrijke eigenschap, ze zijn ‘fair’. Een 
strategie die ‘fair’ is handhaaft een norm en speelt ook zelf volgens die norm. Oftewel, wat u 
niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. 

Als laatste wordt in het proefschrift aandacht besteed aan onzekerheid. Hoofdstuk 8 
beschrijft een model of eigenlijk een serie modellen die simuleren hoe het mondiale klimaat 
verandert als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Het model genaamd Dialoog, bevat 
een keten van modellen die de stappen van emissie naar atmosferische concentratie naar 
verstoring van de stralingsbalans naar klimaatverandering naar zeespiegelstijging beschrijven. 
Elke stap in de keten wordt beschreven door meerdere modellen die allemaal in de peer-
reviewed wetenschappelijke literatuur zijn verschenen. Deze parallelle modellen zorgen voor 
een onzekerheidsband doordat elke rekenstap niet één uitkomst oplevert, maar een 
bandbreedte aan uitkomsten. Dit biedt de mogelijkheid om een onzekerheidsanalyse uit te 
voeren en vast te stellen welke rekenstap de grootste bijdrage levert aan de uiteindelijke 
onzekerheid aan het eind van de keten. Het blijkt dat de verstoring van de stralingsbalans door 
aerosolen de meeste onzekerheid veroorzaakt. 
 
 
 
 


