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‘Biobouwers zoals mosselbanken en zeegrasvelden
spelen een sleutelrol bij het ontstaan van de

(bio-)diversiteit van de Waddenzee.’ Dat is een
van de hypotheses die de basis vormen voor het
Waddenfondsproject Waddensleutels.
Overheden, natuurorganisaties en andere partijen
werken aan het herstel van een rijke Waddenzee
waar de kenmerkende soorten weer volop aanwezig zijn. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
willen daaraan bijdragen. Om de weg naar een rijke
zee te bepalen, is kennis van de sleutelprocessen
in de Waddenzee onmisbaar. Daarom zijn wetenschappers gevraagd om onderzoek te doen naar die
sleutelprocessen. De krachten zijn gebundeld in
Waddensleutels.
Waddensleutels gaat op kleine schaal proeven
doen met het herstel van mosselbanken. De proeven leveren kennis van de werking van vaste structuren in de Waddenzee en de mogelijkheden voor
actief herstel. Daarnaast werkt Waddensleutels aan
een natuurkansenkaart. Aan de hand van isotopenonderzoek willen onderzoekers het bestaande
voedselweb in beeld brengen. De natuurkansenkaart moet de beheerders inzicht geven in de meest
kansrijke gebieden om via beheer tot herstel van de
natuurwaarden te komen.
Waddensleutels is een samenwerking van de Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee, het Nederlands Instituut
voor Ecologie (NIOO/KNAW), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Op dit symposium presenteren we de hypotheses
en onderzoeksmethoden van Waddensleutels.
Daarnaast lichten onderzoekers de eerste resultaten
toe. ’s Middags willen we graag met u in discussie
over de hypotheses en werkwijze om deze te kunnen toetsen en aanscherpen.
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan het symposium.
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Eerste resultaten
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Theunis Piersma
Aspect vogels binnen project Waddensleutels
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Johan van de Koppel
Aspect mossels binnen project Waddensleutels
Project Mosselwad: wijze waarop beide projecten complementair zijn
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Jack Middelburg
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