Onderzoeksteam

Het project
Waddensleutels
komt op stoom. Na
een maandenlange
voorbereiding, gaat
een kersvers team
van zes wetenschappers (drie AIO’s, een
postdoc en twee assistenten) nu echt aan de
slag. In maart start de aanleg van experimentele
mosselbanken. In totaal storten onderzoekers op
de proefvlakken zo’n 36 duizend kilo mosselen,
die vervolgens nauwlettend in de gaten worden
gehouden. In februari vinden de eerste van
tienduizenden stabiele isotopen analyses plaats
waarmee uiteindelijk het voedselweb van de
Waddenzee moet worden ontrafeld.

Waddensleutels
gaat van start

Omdat dit de eerste nieuwsbrief is, schetsen we de
geschiedenis en achtergronden van het project
Waddensleutels. Aanleiding was de gedeelde zorg
over de teloorgang van de biobouwers in de
Waddenzee. Schelpdierbanken en zeegrasvelden
verdwenen, terwijl tal van onderzoeken uitwezen dat
ze een cruciale rol spelen binnen een ecologisch
gezonde zee. Biobouwers beïnvloeden hun
omgeving, maken het water helderder en huisvesten
tal van planten- en diersoorten.
In juni 2009 zette het Waddenfonds het licht op
groen, met een bijdrage van 3,1 miljoen euro. Voor
de aanvraag lag een uitgebreid projectvoorstel op
tafel, ingediend door Rijksuniversiteit Groningen
(RUG), Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Herstel van biobouwers is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt om nieuwe vormen van natuurbeheer
en vereist kennisontwikkeling over het functioneren
van de ecologische sleutelprocessen. Waddensleutels gaat hiernaar op zoek. Het project bestaat uit:
•

•
•

•

Op drie locaties gaan onderzoekers concreet
aan de slag met herstel van mosselbanken. Ze
bestuderen het effect van beheermaatregelen
als het storten van mossels.
Met het isotopenonderzoek brengt het project
het voedselweb in de Waddenzee in beeld.
Wetenschappers ontwikkelen een set procesindicatoren om de aantasting van het voedselweb en de mate van herstel te bepalen.
De vergaarde kennis komt samen in richtlijnen
voor natuurherstel en een kansrijkdomkaart,

waarmee terreinbeherende natuurorganisaties
en overheden kunnen bepalen waar potentie is
voor natuurherstel.
Zie www.waddensleutels.nl voor een uitgebreide
projectomschrijving.
Aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief
Gedurende de looptijd van Waddensleutels
verschijnt tweejaarlijks een nieuwsbrief.
Abonneren kan kosteloos door een mail te sturen
aan: q.smeele@natuurmonumenten.nl
Heeft u deze nieuwsbrief al van ons ontvangen?
Dan hoeft u niets te doen.
Zes onderzoekers aan de slag
Het team van onderzoekers is rond. Het is een
internationaal gezelschap. Voor het onderzoek rond
het herstel van mosselbanken startte eind vorig jaar
de Italiaanse Hélène de Paoli, AIO aan het NIOOCEME in Yerseke, haar onderzoek. Op Texel aan het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
(NIOZ) begint mei 2010 Jeltje Jouta haar onderzoek
naar de functie van mosselbanken binnen het voedselweb in de Waddenzee, terwijl de Zweedse Elisabeth Svensson zich richt op de ontwikkeling van
nieuwe methodieken om de gezondheid van het
voedselweb te meten. Voor het uitvoeren van analyses met de nieuwe isotoop-ratio massa spectrometer
(irMS) is chemisch analiste Daphne Rekers aangetrokken. Onderzoeker Sander Holthuijsen, reeds
werkzaam binnen het bestaande NIOZ-meetnet
SIBES, zorgt als uitvoerend coördinator en technisch
medewerker dat Rekers de juiste monsters krijgt te
verwerken en dat het mosselbankexperiment vloeiend verloopt. Tjisse van der Heide, wetenschappelijk
coördinator van Waddensleutels, is vanaf maart 2010
druk doende met de voorbereidingen. Verderop in
deze nieuwsbrief leest u een interview met hem.
18 maart locaties proefvlakken bekend
Op vrijdag 18 maart 2011 slaat een groep onderzoekers de eerste hoekpalen van de 48 proefvlakken
voor het onderzoek naar het herstel van mosselbanken. De vlakken van twintig meter bij twintig meter
liggen bij de eilanden Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog, zo’n vijfhonderd meter tot een
kilometer uit de kust. De exacte locatie hangt af van
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hoe de wadplaten de winter doorstaan. Het neerleggen van de mosselen gebeurt in april. Bij elk eiland
worden op bepaalde plots mosselen gestort. Sommige plots blijven leeg en dienen als controle. De onderzoekers storten in totaal 36 duizend kilo mosselen. Met de hand. Om de natuur zo min mogelijk te
verstoren, werken de onderzoekers niet met graafmachines of gemotoriseerd vervoer. Mosselvisser
Cornelis Gerrit uit Bruinisse, varend op het schip
BRU 19, vist de benodigde mosselen op uit de
westelijke Waddenzee. De voorkeur gaat uit naar
mosselen met een dikke schelp. Die zijn minder in
trek als vogelvoer. Voordat de schelpdieren worden
gestort, vindt een uitgebreide nulmeting plaats.
Eerste 400 metingen succesvol
De isotoop-ratio massa spectrometer (irMS) - die
afgelopen jaar speciaal voor Waddensleutels is
aangeschaft - werkt uitstekend. Dat blijkt uit de 400
stabiele isotopen analyses die afgelopen jaar als test
zijn uitgevoerd. Judith Westveer, student biologie aan
de RUG, verzamelde speciaal voor deze testen
monsters uit de Waddenzee, onder meer krabben,
wormen en garnalen. Haar metingen brachten aan
het licht dat krabben tijdens hun leven klimmen in de
voedselketen. De verhouding tussen de stikstofisotopen N-14 en N-15 - die aangeeft hoe hoog een
dier in het voedselweb zit - verschuift richting N-15
naarmate een krab ouder wordt. Waar jonge krabben
vooral dood plantaardig en dierlijk materiaal eten,
doen oudere exemplaren zich tegoed aan wormen,
garnalen en zelfs kleine vissen. Ook tonen metingen
aan dat oudere en grotere krabben gevarieerder
voedsel eten. De metingen bij mosselen wijzen uit
dat het stikstofsignaal in de Waddenzee verschuift
van oost naar west. Een mosselbank onder Schiermonnikoog bevat meer zwaardere stikstof isotopen
dan een bank onder Terschelling.
In februari starten de metingen voor Waddensleutels.
Inmiddels liggen zo’n 2000 monsters klaar. De monsters zijn afgelopen jaar verzameld in het kader van
het NIOZ-meetnet SIBES, dat staat voor Synthoptic
Intertidal BEnthic Survey. Om het bodemleven in
kaart te brengen, heeft SIBES over de gehele
Waddenzee een raster liggen van 5000 monsterpunten. In totaal worden met het isotopen-apparaat
jaarlijks zo’n 12.000 monsters geanalyseerd.
Fundament voor kansrijkdomkaart
Aan het einde van het project Waddensleutels komt
alle vergaarde kennis samen in een kansrijkdomkaart. De kaart laat onder meer zien waar het herstel
van mosselbanken het meest kansrijk is. Momenteel
wordt het fundament voor deze kaart gelegd, in de
vorm van een basiskaart met een classificatie van
subgebieden als kwelders, ondergedoken delen en
droogvallende platen. Voor het opstellen van de kaart
werkt Waddensleutels nauw samen met onderzoekers van onder meer Mosselwad. De basiskaart

vormt onder meer een leidraad voor het verzamelen
van de monsters in de verschillende subgebieden.
Verslag startsymposium Waddensleutels
De coming out van Waddensleutels, zo noemde
Wilfred Alblas het startsymposium op 20 oktober
2010. Hij is regiodirecteur van Natuurmonumenten. In
de voormalige gevangenisgang van de Blokhuispoort
luisterden die dag zo’n vijftig deelnemers naar een
keur aan sprekers. Zo sprak Hein Sas, clusterleider
voedselweb, over de relatie met het programma Naar
een Rijke Waddenzee, en schetste Han Olff,
hoogleraar ecologie Rijksuniversiteit Groningen, de
voortgang van het Waddensleutelsproject. Olff
vertelde dat Waddensleutels een nieuwe fase ingaat.
“We gaan nu echt beginnen”, zei hij. Uniek aan het
project is volgens hem de intensieve samenwerking
tussen natuurbeheerders en wetenschappers. Olff
tijdens zijn presentatie: “Door wadplaten op
verschillende manieren van schelpen en mosselen te
voorzien hopen we te achterhalen welke factoren de
vestiging en overleving bepalen.” Herman
Ridderinkhof, adjunct directeur van het Koninklijke
NIOZ, gaf in een reactie als advies mee: “Kijk vooral
ook naar het golfklimaat. Dat kan het voorkomen van
biobouwers verklaren.”

Doel van het symposium was niet alleen om te informeren, maar ook om in gesprek te gaan. De aanwezigen werden nadrukkelijk gevraagd hun meningen te
ventileren en vragen te stellen. Vooral tijdens het
debat onder leiding van Carlo Heip, directeur van het
Koninklijk NIOZ, gebeurde dat volop. Tjisse van der
Heide, wetenschappelijk coördinator van Waddensleutels, vertelde dat recente metingen aantonen dat
rond een mosselbank van honderd bij honderd meter
het water twee keer zo helder is. “In de westelijke
Waddenzee waren vroeger grote zeegrasvelden
aanwezig, nu bijna geen. Het water in die velden was
zeven keer zo helder vergeleken met die plaatsen
nu”, zei hij. Alblas stelde dat Waddensleutels vooral
inspirerend is, en een hoeksteen kan worden voor
consensus. “Hiervoor is het nodig om in verbinding te
blijven met andere onderzoekers”, aldus Alblas.
Zie www.waddensleutels.nl voor een verslag van het
symposium.
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Beeldverhaal deelonderzoek Waddensleutels

Van wadmonsters tot isotopenmeter
In deze rubriek laten we u met een beeldverhaal
zien waar de onderzoekers van Waddensleutels
aan werken. In deze aflevering toont Sander
Holthuijsen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek de monsters worden
verzameld en geanalyseerd.

Met GPS bepalen de onderzoekers de exacte locatie

Onderzoeksschip Navicula brengt het onderzoeksteam
naar de monsterpunten voor die dag

Holthuijsen steekt een steekbuis in de wadbodem om een
monster te nemen van de bovenste dertig centimeter van
de wadbodem

De rubberboten liggen klaar voor vertrek

Met vier rubberboten varen de onderzoekers naar de
exacte locaties

Hier is Holthuijsen het bodemmonster aan het
zeven
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Op droogvallende platen gebruikt Holthuijsen een grijze
pvc-steekbuis. Hier scheidt hij de bovenste vier centimeter
van de rest van het monster

De monsters van verschillende locaties, vaak zo’n 150 op
een dag

Bakjes met schelpdiermonsters in het laboratorium

Met de isotoop-ratio massa spectrometer (irMS) vinden de
stabiele isotopen analyses plaats

In het laboratorium op Texel determineert Holthuijsen de
wormen uit een bodemmonster
De uitslag van een analyse met de isotoop-ratio massa
spectrometer.
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Onderzoeker in beeld: Tjisse van der Heide

Zweven boven de onderzoeken
Naam:
Functie:
Periode:
Leeftijd:
Opleiding:
Standplaats:

Tjisse van der Heide
wetenschappelijk coördinator
Waddensleutels
maart 2010 tot juli 2015
31
marien ecoloog, Radboud Universiteit
Nijmegen
Zernikecomplex Rijksuniversiteit
Groningen

Van der Heide is net terug uit de Banc d’Arguin in
Mauretanië, één van de weinige andere waddengebieden in de wereld. Daar trof hij de kanoeten en
andere trekvogels die afgelopen najaar uit de Waddenzee zijn vertrokken. “Anders dan de Waddenzee
is de Banc d’Arguin nog een ongeschonden systeem”, zegt Van der Heide. Hij is begaan met de
teloorgang van de natuurwaarden in de Waddenzee.
“Het gaat me aan het hart. In Mauretanië realiseerde
ik me dat de Waddenzee er honderd jaar geleden
heel anders uit moet hebben gezien.” In de Banc
d’Arguin liep hij door een rijke zee, dicht begroeid
met zeegras. Samen met Els van de Zee, AIO voor
het project Waddenengine, vergeleek Van der Heide
de biodiversiteit tussen delen met kale zandplaten,
jong zeegras, en plaatsen waar zeegras al decennialang groeit. “De diversiteit was verruit het hoogst in
oudere zeegrasvelden. Les voor ons in de Waddenzee: natuurherstel zijn projecten van de lange adem.
Storten van mossels betekent niet dat de biodiversiteit in mum van tijd zal toenemen. Waarschijnlijk
duurt dat tientallen jaren.”

zweef als het ware boven de deelprojecten, haal er
informatie uit en smeed de onderzoeken tot één
geheel. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kansrijkdomkaart, waarin we alle
vergaarde kennis binnen Waddensleutels bundelen.
Ook formuleer ik de concrete richtlijnen voor natuurherstel.” Van der Heide heeft een breed takenpakket.
Het ene moment houdt hij een presentatie voor
eilandbestuurders, het andere moment helpt hij bij
het nemen van monsters op een mosselbank. Hij
beschrijft zijn positie als de laag tussen het veldwerk
en de bestuurders. “Ik spring vanuit een vergadering
het veld in, en weer terug.”
Rode draad
Biobouwers lopen als een rode draad door zijn
wetenschappelijke loopbaan. December 2009 promoveerde Van der Heide als marien bioloog aan de
Radboud Universiteit van Nijmegen op het onderwerp zeegrassen. Het onderzoek bracht hem door
heel Europa, van Finland tot Frankrijk, om uit te
zoeken wat de juiste groeiomstandigheden zijn voor
zeegrassen. “In de jaren dertig van de vorige eeuw
ging het door een ziekte slecht met de zeegrassen in
Europa en Noord-Amerika. Nagenoeg overal herstelde het zeegras, behalve in de Nederlandse Waddenzee. Eén van mijn belangrijkste vragen was: Hoe kan
dat?” Binnen het project Waddensleutels focust Van
der Heide zich op een andere biobouwer, namelijk de
mosselbanken. “Mosselbanken liggen het meest voor
de hand om als eerste te herstellen. Ze verdwenen
beginjaren negentig als laatste, na de zeegrasvelden
in de jaren dertig en de oesterbanken in de jaren
zestig. Maar uiteindelijk streven we naar een gezonde Waddenzee. Daar horen ook zeegrasvelden bij.”

De buitenwacht

Meer consensus binnen de
Waddenwetenschap
Hoe kijkt de buitenwereld aan tegen het project
Waddensleutels? In deze rubriek vertellen
externe betrokkenen over het belang van het
onderzoek voor andere sectoren en de mogelijke
consequenties van de resultaten. In deze aflevering: Hein Sas, coördinator cluster Voedselweb
van het programma Naar een Rijke Waddenzee.
Tjisse van der Heide in de zeegrasvelden van de Banc
d’Arguin in Mauretanië

Samenhang
Van der Heide werkt sinds maart 2010 voor Waddensleutels. Hij coördineert de wetenschappelijke experimenten in het veld. Aan hem de taak de monsternames en de praktijkproeven soepel te laten verlopen. Van der Heide: “Ik doe de planning, help en
mede-begeleid de AIO’s en zorg voor samenhang. Ik

Bij het uitspreken van de naam van het programma
legt Hein Sas de nadruk op het woord ‘naar’. Dat is
niet voor niets. “Ecosystemen op land beginnen we
te begrijpen. Maar zo’n halfopen estuarium als de
Waddenzee is verschrikkelijk lastig te snappen. We
weten onvoldoende hoe het systeem werkt en reageert. Daarom juich ik het project Waddensleutels
toe. Het project tracht een aantal basismechanismen
te ontrafelen.” Vergelijkend met een huis, zegt Sas:
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“Weet je niet hoe een huis in elkaar zit, dan kan je
het moeilijk beheren.” Het uitgangspunt van ‘leren
door te doen’ hebben Waddensleutels en ‘Naar een
Rijke Waddenzee’ gemeen. Beide proberen tot een
beter ecosysteembegrip te komen door experimenten
uit te voeren. Er bestaat wel een schaalverschil. Sas:
“Waddensleutels doet kleinschalige wetenschappelijke experimenten, wij proberen tot grootschalige
experimenten te komen.”
Breder onderzoek
Sas vindt dat Waddensleutels nu al een belangrijk
resultaat heeft geboekt, namelijk het verschil tussen
de westelijke en de oostelijke Waddenzee aangeven.
“De oostelijke Waddenzee lijkt zich te gedragen zoals
de meeste experts verwachten. De westelijke is
geheimzinniger en moeilijker te doorgronden. Dat
inzicht hebben we aan Waddensleutels te danken.”
De gehanteerde hypotheses noemt Sas fascinerend
en potentieel baanbrekend. “Waddensleutels gaat uit
van terugkoppelingen tussen het fysische en het
biologische systeem, bijvoorbeeld de relatie tussen
mosselbanken en slibhuishouding. Het project stelt
dat herstel van biobouwers, met name mosselen, het
systeem positief zal beïnvloeden. Een interessant
onderzoeksveld, en een nieuwe manier om tegen het
systeem aan te kijken.” Desondanks plaatst Sas er
vraagtekens bij. Hij verwacht dat ook andere factoren
het gedrag van de Waddenzee bepalen. Als voorbeelden noemt hij de aanleg van de Afsluitdijk en de
rol van Japanse oesters. “Er is meer en breder onderzoek nodig, onder meer naar de Japanse oester.
Met wetenschappers praten we al over aanvullend
onderzoek naar Japanse oesters.”
Andere verklaringen
In de focus van Waddensleutels op schelpdieren als
bepalende factor - en dan met name mosselen schuilt volgens Sas een gevaar. “Bij eyeopenend
onderzoek moet je de ogen niet sluiten voor andere
verklaringen. Raak niet verblind door de hypotheses.
Dit is geen verwijt richting Waddensleutels, maar iets
waar een project als dit voor moet waken. Zoekt
Waddensleutels te snel met vergaande conclusies de
publiciteit, dan kan dat leiden tot verharde stellingnames en tegenstellingen.”
Dat laatste is juist wat het programma Naar een Rijke
Waddenzee niet wil. “Wij zouden graag zien dat er
meer consensus ontstaat binnen de waddenwetenschap over hoe het systeem in elkaar steekt. Door
ecosysteemgericht onderzoek en modellering levert
Waddensleutels daaraan een goede bijdrage. Ook
kan het project het streefbeeld van het programma
‘Naar een Rijke Waddenzee’ onderbouwen en aanscherpen. Even terug naar de metafoor van het huis:
zitten er scheuren in de muur, en ruziën aannemers
over de oorzaak, dan sta je als beheerder met de
handen in het haar. Liever hoort hij een helder verhaal.” Een open vizier, daar pleit Sas voor. Als
voorbeeld van hoe de natuur de wetenschap nog

steeds voor verrassingen plaatst, noemt hij de onder
water liggende mosselbank in het gebied De Vlieter.
De bank is in het voorjaar van 2009 gesloten voor de
visserij. De verwachting was dat het gebied zou
uitgroeien tot een rijk habitat. Helaas. “Van de
mosselbanken is nagenoeg niets over. Het miegelt er
van de zeesterren, die alles hebben opgegeten.”

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project
Waddensleutels. Binnen het project Waddensleutels
werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. In het projectteam
zitten:
•
Natuurmonumenten
•
Staatsbosbeheer
•
Rijksuniversiteit Groningen
•
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW)
•
Koninklijk Nederlands Instituut voor
Zeeonderzoek (NIOZ)
Voor het project is een subsidie verkregen uit het
Waddenfonds.
Tekst: Addo van der Eijk
Website: www.waddensleutels.nl
Voor meer informatie over het project kunt u terecht
bij de website www.waddensleutels.nl of bij projectleider Quirin Smeele van Natuurmonumenten, e-mail:
q.smeele@natuurmonumenten.nl

Het team van Waddensleutels
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