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De onderzoeksagenda
van Waddensleutels zit
dit jaar vol nieuwe en
innovatieve onderzoeksmethoden. Het
isotopenonderzoek,
een onderdeel van
Waddensleutels, verloopt voortvarend. Eind dit
jaar staat de teller op zevenduizend analyses.
Kansrijk lijken de plastic mosselkratten, waarvan
er achttien op het wad worden geplaatst. Hopelijk
blijkt het een ideaal groeioppervlak voor mosselzaad en vermindert het de garnalen- en krabbenvraat. Nieuw binnen het programma is ook het
onderzoek naar patronen die mosselen vormen.

Waddensleutels
in 2012

Voor het doorgronden van het voedselweb, een onderdeel van Waddensleutels, draait de isotoop-ratio
massa spectrometer (irMS) lange dagen. In 2011 zijn
zo’n drieduizend monsters geanalyseerd. Dit jaar
verwachten de onderzoekers minimaal vierduizend
metingen te doen. In deze nieuwsbrief vertelt Elisabeth Svensson in de rubriek ‘Onderzoeker in beeld’
over haar vooruitstrevende onderzoek naar stabiele
isotopen. In het beeldverhaal toont Jeltje Jouta haar
studie naar het lepelaardieet. Onderwijl stromen de
monsters binnen via de vier inspectieschepen van
EL&I en het NIOZ-meetnet SIBES. “Dit jaar willen we
meer vissen bemonsteren. Na de wormen, schelpen
en andere wadbeesten in het sediment gaan we
daarmee een stapje hoger in het voedselweb”, vertelt
Tjisse van der Heide, wetenschappelijk coördinator
van Waddensleutels.

(foto: NAMO/ Rene Koster)
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Alternatief
Na een jaar experimenteren met het herstel van
mosselbanken trekt Van der Heide twee conclusies.
Slecht nieuws is dat alle gestorte mosselen op de
proefvlakken binnen een paar maanden waren weggespoeld. Goed nieuws is dat de geplaatste kooien
uitwezen dat predatie door garnalen en krabben een
cruciale factor lijkt. “De kooien zaten vol met kokkelof mosselbroedval”, vertelt Van der Heide. Dit jaar wil
hij met een innovatief experiment de predatoren buitenspel zetten. “Vorig jaar aten ze alles op. Lukt het
om een deel te behouden, en bieden we het mosselzaad een stabiel groeisubstraat, dan kan in potentie
een nieuwe mosselbank ontstaan.”

Mosselkrat onder Schiermonnikoog

Mosselkratten
Op de proefvlakken onder Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling worden, in samenwerking met
Bureau Waardenburg, speciale mosselkratten geplaatst, een gepatenteerde vinding van het adviesbureau uit Culemborg. Van der Heide beschrijft de kratten als een fijnmazige rechthoekige honingraat van
een meter lang, een halve meter breed en dertig
centimeter hoog, waar predatoren moeilijk in kunnen
komen. “Waardenburg gebruikt de kratten in zoet
water voor het kweken van driehoeksmosselen. Per
krat kweken ze zo’n zestig kilo driehoeksmosselen.
Het bureau plaatst ze vervolgens in vijvers, waar ze
als biologisch filter het water helder maken.” Van der
Heide ziet heil in een toepassing in de Waddenzee.
“Als test hebben we recent drie kratten onder
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Schiermonnikoog gezet. Ze staan als een huis en
hebben een paar flinke stormen overleefd. Onder
Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling komen
straks zes kratten per eiland te staan.”
Patronen
Van der Heide ziet het al helemaal voor zich dat hij
met kratten als legostenen mosselbanken in alle
vormen kan bouwen. In lange rijen, cirkels of vierkanten: alles is theoretisch mogelijk. Mocht grootschalig
toepassen zinvol blijken, dan is de materiaalkeuze
(afbreekbaar bioplastic) en de landschappelijke inpassing nog wel een uitdaging.
Hélène de Paoli, AIO van Waddensleutels, onderzoekt dit voorjaar wat de meest geschikte patronen
zijn. Van der Heide: “Vorig jaar legden we de mosselen op de proefvlakken in cirkels. Wij dachten: die
kruipen wel naar de optimale situatie. Maar dat gebeurde niet; ze bleven liggen. Dit voorjaar legt Hélène mosselen in proefvelden van drie bij vijf meter in
verschillende patronen. Bijvoorbeeld in langgerekte
banden met daarin mosselstrengen, een patroon dat
je vaker in het veld ziet. In andere proefvelden ‘verstoort’ ze de mosselstrengen, maar laat ze de banden intact of verstoort ze juist de banden, maar laat
ze de strengen intact (zie illustratie). Vervolgens bekijkt Hélène op welke proefvlakken de mosselen het
beste overleven, en welke ze het hardst groeien.”
Ook de 36 proefvlakken die vorig voorjaar zijn aangelegd, en waar de mosselen zijn weggespoeld, blijft
Waddensleutels monitoren. “We besturen elk detail.
De kokosmatten liggen er nog. Ze houden sediment
vast, waardoor ze hoger liggen dan de omgeving. Ik
schrijf de kokosmatten als methode niet af. Mogelijk
hecht het mosselbroed dit jaar aan de matten. Je
weet maar nooit. De Waddenzee blijft verrassen.”
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vermoedt een verschil tussen beide mosselen. Hoe
dat komt, weet hij niet. “Misschien door natuurlijke
selectie. Exemplaren die veel investeren in hechting,
overleven beter op droogvallende platen. Mogelijk is
er een genetisch verschil”, speculeert hij. In 2013 wil
Van der Heide de hypothesen verder uitzoeken.

Scholekster in de mosselpoep

Project Waddensleutels
Het project Waddensleutels onderzoekt de theorie
dat biobouwende mossels het voorkomen van
andere soorten stimuleren. De terugkeer van
mosselbanken zou de sleutel tot herstel van de
ecologie in de Waddenzee kunnen zijn. Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
Het project wordt gefinancierd uit het Waddenfonds en bestaat uit de volgende onderdelen:
•

•

•
Verschil
Dat de gestorte mosselen vorig jaar zó snel verdwenen, had Van der Heide niet verwacht. Het experiment biedt volgens hem weinig perspectief op het
gebruik van ondergedoken mosselen voor het aanleggen van mosselbanken. Wat hem opviel, is dat
neergelegde droogvallende mosselen wél de herfststormen overleefden. “Het proefveld bij het NIOZ op
Texel met droogvallende mosselen ligt er nog steeds.
Een ouder proefveld bij Schiermonnikoog verdween
pas afgelopen winter met de ijsgang.” Van der Heide
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(foto: Roelant Snoek)

•

Op drie locaties gaan onderzoekers concreet
aan de slag met het 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.
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Belang mosselbanken blijkt groter dan
gedacht
Zeesterren, anemonen, wadvogels. Dat een mosselbank leven aantrekt, staat onomstotelijk vast.
Een recente studie van WaddenEngine wijst uit
dat het leven niet beperkt blijft tot het mosselbed
zelf. De verspreide mosselpoep doet tot honderden meters rond de bank het bodemleven opbloeien. Ook de vogels profiteren ervan.
Welk ruimtelijk effect hebben mossel- en oesterbanken? Die vraag kwam op bij Els van der Zee, als OIO
verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Zeeonderzoek en de Rijksuniversiteit Groningen, toen ze wegzakte in de modderige donkergrijze
wadbodem rond een mosselbank. Hoe verder je van
de bank afloopt, hoe zandiger het wordt. De blubber
is de mosselpoep die over de omgeving is uitgesmeerd. “Bij het filteren van het zeewater scheiden
mosselen ongegeten deeltjes uit. Deze pseudofaeces vormt samen met de mosselpoep een soort
nutriëntenrijk mosselslijk. Omdat de bank een rif
vormt - en zorgt voor luwte - blijft het in de buurt liggen”, vertelt Van der Zee.
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hoog, die bij de banken waren geplaatst, bracht ze
de foeragerende vogels in kaart.
“Om de exacte positie van de vogels te bepalen,
hebben we een ingenieuze constructie op onze telescoop gebouwd. Door het meten van de hoek, en
met behulp van een kompas, konden we op een afstand van vijfhonderd meter nog tot negen meter
nauwkeurig uitrekenen waar een vogel zat”, vertelt
Van der Zee. Omdat het meten vrij veel tijd vergde,
vielen beweeglijke kleine wadvogels af. Ze koos vier
grote vogelsoorten: scholekster, wulp, rosse grutto en
kokmeeuw. “Drie van deze soorten, namelijk scholekster, wulp en rosse grutto, zaten duidelijk geclusterd in het gebied met mosselpoep. De dichtheid van
deze vogels in de directe omgeving van de bank was
ongeveer drieëneenhalf keer hoger dan op het zandige wad. Voor de kokmeeuw vonden we geen relatie met mosselpoep. Maar kokmeeuwen zijn dan ook
veelzijdig en vinden overal voedsel.”

Constructie op telescoop om exacte positie van wadvogels
te bepalen

Mosselbank onder Schiermonnikoog

Twee gemengde mossel- en oesterbanken onder
Schiermonnikoog nam ze in 2009 onder de loep. In
een gebied van vijf- bij achthonderd meter rondom de
banken nam ze met een steekbuis monsters van de
wadbodem. Wat bleek? “Niet alleen op de banken,
ook in de omliggende mosselpoep - tot op wel tweehonderd meter afstand - huist een overvloed aan
wormen, krabben en schelpdieren. Dichtbij de banken troffen we veel bodemdieren. Hoe verder we van
de banken afkwamen, hoe minder we vonden.”
Wadvogels
Daar wadvogels leven van wormen en schelpen vermoedde Van der Zee tevens een ruimtelijk effect op
de vogels. Vanuit twee uitkijktorens van vier meter
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Grotere ruimtelijke effecten
De resultaten geven volgens Van der Zee aan dat
banken tot honderden meters de voedselketen kunnen beïnvloeden. Dat maakt het in stand houden en
herstellen van mossel- en oesterbanken nog belangrijker voor het behoud van de biodiversiteit in de
Waddenzee. “Leggen we de mosselbanken aan,
zoals Waddensleutels beoogt, dan heeft dat veel
grotere ruimtelijke effecten dat we dachten.”
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Onderzoeker in beeld: Elisabeth Svensson

Verkennen van nieuwe grenzen
Naam:
Functie:
Periode:
Leeftijd:
Opleiding:
Standplaats:

Elisabeth Svensson
AIO aan het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ)
januari 2011 tot januari 2015
43
Marine Science, University of
Connecticut
Texel

Elisabeth Svensson is een wereldburger. Als Zweedse uit Stockholm studeerde ze begin deze eeuw Marine Science in Amerika aan de University of Connecticut, terwijl ze aminozuren onderzocht op een Italiaans eiland bij Sicilië. “Daar had mijn begeleider
contacten”, verklaart ze. Met haar MSc-titel op zak
verbleef ze in Mexico, toen ze de vacature van Waddensleutels onder ogen kreeg. De Waddenzee zei
haar weinig, vooral de geavanceerde laboratoriumapparatuur trok haar aan. Op Texel kreeg ze de kans
om analyses uit te voeren met een gloednieuwe
Elemental Analyzer (EA)-isotoop ratio massaspectrometer. “Allemaal zeer hightech”, zegt ze enthousiast. Haar onderzoek is vernieuwend. “Specifieke
analyses die ik uitvoer, bijvoorbeeld het meten van
delta 15N in aminozuren, gebeurt wereldwijd slechts
in een handvol laboratoria. De technieken zijn nog
pril. Tien jaar geleden was dit nog niet mogelijk. We
werken met Waddensleutels echt aan de frontlinie
van de voedselwebstudies.”
Net als in Sicilië onderzoekt Svensson de zee en
aminozuren, maar nu met een meer ecologische bril
op. Als chemicus werkt ze nauw samen met de ecologen en biologen van Waddensleutels. Dat multidisciplinaire aspect vindt ze uitermate boeiend. “Door
het leggen van dwarsverbanden tussen de disciplines ontstaan nieuwe onderzoeksvragen. Waar ecologen het voedselweb in kaart brengen door de interacties van eten en gegeten worden te bestuderen,
zoom ik in, en kijk ik naar het web op moleculair niveau. Daarmee probeer ik de basis van het voedselweb te ontcijferen.” Buiten in het veld is Svensson
nauwelijks te vinden. Grofweg de helft van haar tijd
zit ze in het laboratorium, de andere helft op kamer
C10-07 bij het NIOZ, waar ze wetenschappelijke
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artikelen leest en schrijft. Toen ze vorig jaar begon,
zette ze eerst een protocol op voor het analyseren
van de monsters. “Het is belangrijk dat iedereen op
dezelfde wijze de monsters behandelt, zodat de resultaten van de analyses met elkaar vergelijkbaar
zijn”, zegt ze.

Elisabeth Svensson aan het werk met de Elemental
Analyzer (EA)-isotoop ratio massaspec-trometer

Stabiele isotopen
Op het ogenblik werkt ze aan vier onderzoeksprojecten, waarbij ze de stabiele isotopen van koolstof,
stikstof en waterstof analyseert. Meest vooruitstrevend is haar onderzoek rond waterstofisotopen. Stikstofisotopen worden al sinds jaar en dag gebruikt om
de positie in een voedselweb te bepalen. De inzet
van waterstofisotopen staat nog in de kinderschoenen. Svensson legt uit: “In de natuur komen verschillende typen waterstofisotopen voor. Ik kijk naar de
verhouding tussen waterstof-1, het meest voorkomende isotoop van waterstof, en waterstof-2, ook wel
deuterium of 2H genoemd. Met de apparatuur kan ik
de verhouding tussen beide isotopen meten.” Op
grond van de verhouding wil Svensson bepalen of
een monster uit zeewater, brakwater of zoet water
afkomstig is. “Andere vakgebieden gebruiken deze
methode al langer. Klimaatwetenschappers bepalen
er bijvoorbeeld het zoutgehalte mee in diepe aardlagen. Voor voedselwebstudies is dit nieuw. Heel experimenteel, echt fundamenteel onderzoek. Het kan
nog alle kanten op: van een doodlopende weg tot
een groot succes.” Lukt het haar, dan heeft Waddensleutels een nieuwe techniek in handen. Svensson:
“Hopelijk vinden we meetbare parameters om het
voedselweb van de Waddenzee in kaart te brengen.”

Vooraankondiging symposium
Op 19 en 20 november 2012 organiseert Waddensleutels een mosselsymposium samen met het project Mosselwad, het programma Naar een Rijke Waddenzee, het project onderzoek duurzame schelpdiercultuur (PRODUS) en de Waddenacademie. Het symposium wordt gehouden in Leeuwarden. Aansluitend (22-24 november)
vindt hier het trilaterale symposium van de Waddenacademie plaats, waar ook tijd ingeruimd is om het onderzoek aan mossels te presenteren. In één van de vele inleidingen zal Tjisse van der Heide, wetenschappelijk
coördinator van Waddensleutels, de tussenresultaten van Waddensleutels presenteren. Het wordt een wetenschappelijk symposium, met Engels als voertaal. Meer informatie volgt via de websites van de deelnemende
organisaties. Mensen die een uitnodiging willen ontvangen, kunnen zich melden bij één van de organisaties.
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De buitenwacht

Brug tussen visserij en natuurbescherming
Hoe kijkt de buitenwereld aan tegen het project
Waddensleutels? In deze rubriek vertellen externe betrokkenen over het belang van het onderzoek en de mogelijke consequenties van de resultaten. In deze aflevering: Jaap Vegter, visser,
adviseur en trekker van de Stichting Geïntegreerde Visserij.
Jaap Vegter kijkt met zowel met een natuur- als een
vissersbril naar de Waddenzee. Als parttime visser
en oprichter van de Stichting Geïntegreerde Visserij,
waarmee hij een groep vissers vertegenwoordigt,
beziet hij het wad met vissersogen. Maar wel met
een natuurhart. Vegter maakt zich met deze groep
vissers sterk voor een gevarieerde en duurzame
kustvisserij, waar kleinschalige vissers hun boterham
verdienen door kwaliteit en een breed aanbod op de
markt te brengen. “Wij zien toekomst voor kleine
bedrijven die met de natuur meewerken. Dat betekent: vangen wat het seizoen biedt. In mei is de platvis op gewicht, en komen de harders op het wad. Het
rapen van oesters houdt na mei juist weer op.” Het
uitgangspunt van Waddensleutels dat biobouwers
het fundament vormen van het voedselweb in de
Waddenzee onderschrijft Vegter ten volle. “Absoluut.
De Waddenzee komt een enorm areaal mosselbanken, zeegrasvelden en dergelijke ecotopen tekort.
Het gebied heeft stabiele banken nodig, die zorgen
voor meer structuur en een habitat voor vissen,
schaaldieren, wieren, vogels. Eigenlijk voor alles.”

Jaap Vegter raapt oesters

(foto: Klaas Huizenga)

Werken van rijshout
Van vissers hoort Vegter regelmatig dat het wad te
eenvormig is geworden. Hij onderscheidt drie groepen vissers: de oude garde, die zelf of uit overlevering weet hoe rijk de Waddenzee vroeger was. De
tweede groep, een grote categorie, vangt op garnalen of krabben, en beschouwt de natuur vanuit een
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eenzijdiger perspectief. De derde groep van jonge
vissers constateert hetzelfde als de oude vissers.
Vegter: “Deze laatste groep maakt zich zorgen over
de afname van mosselbanken en natuurlijke variatie.”
Over de kansen voor natuurherstel klinken volgens
Vegter onder vissers sceptische geluiden. Zelf ziet hij
het aanleggen van mosselbanken en zeegrasvelden
als een haalbare kaart. Net zo belangrijk zijn volgens
hem het herstellen van zoet-zout overgangen en
brakwatergebieden. “Er is ergens een mosselbank
ontstaan, omdat een mosselvisser een illegale vracht
moest storten. Die bank heeft er jaren gelegen. Voor
natuurontwikkeling geloof ik in een robuuste aanpak,
bijvoorbeeld het aanleggen van rijshoutdammen,
waaraan mosselzaad zich vasthecht. Rijshout verteert na verloop van tijd. Wat overblijft, is een mosselbank.”

Geopende Japanse oester onder water

(foto: Foto Fitis)

Bruggen slaan
Aan onderzoeksprojecten als Waddensleutels adviseert Vegter: betrek de vissers erbij. “Als gebruikers
van de Waddenzee willen ze graag overleg, bijvoorbeeld over de locaties. Enerzijds om er rekening mee
te houden, anderzijds omdat ze mee willen denken.
Vanuit hun ervaring weten zij wat de kansrijke plekken zijn om mosselen te storten en zeegras te planten. Ik hoop dat noordelijke kustvissers in de toekomst een rol gaan spelen bij het herstel van mosselbanken. Waarom niet naast vissen op harders en
platvissen, ook kleinschalig mosselzaad invangen en
deels uitstrooien, zodat het zaad ook ten goede komt
aan de mosselvoorraad?”
Vegter wil bruggen slaan tussen de visserij en de
natuurbescherming. Samen met de Waddenvereniging organiseert hij momenteel werkbijeenkomsten,
waar beide groepen aanschuiven. “Doel is elkaar
beter te begrijpen. Wat vissers en natuurbeschermers gemeen hebben, is hun passie voor het wad.
Beide hebben belang bij een rijke Waddenzee. Het is
een tere zoektocht, maar ik merk dat de partijen dichter bij elkaar komen.” Lukt het de onderzoekers van
Waddensleutels om het mosselareaal te vergroten,
dan is dat volgens Vegter winst voor natuur én visserij. “De waarde van biobouwers wordt breed erkend.
Het besef groeit, ook onder een grote groep vissers.
Zij zien dagelijks met eigen ogen hoe visrijk mosselen oesterbanken zijn. Meer banken betekent voor
vissers: meer vis.”
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Beeldverhaal deelonderzoek Waddensleutels

Isotopensamenstelling van lepelaars
In deze rubriek laten we u met een beeldverhaal
zien waar de onderzoekers van Waddensleutels
aan werken. Deze aflevering toont het onderzoek
rond de lepelaars, waarvoor op verschillende
locaties het bloed, kots en voedsel van lepelaars
wordt verzameld. De isotopensamenstelling blijkt
per locatie te verschillen.
3. Prepareren en wegen van de bloedmonsters.

4. De bewerkte bloedmonsters worden in deze schijf gestopt, waarna de meting begint.

1. Jeltje Jouta, OIO aan het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Zeeonderzoek (NIOZ), neemt in 2011 bloed af van
een lepelaar.

5. De isotoop-ratio massa spectrometer (irMS) bij het NIOZ
op Texel, waarmee Jouta de stabiele isotopen koolstof en
stikstof meet. De metingen van lepelaars van Wieringen,
Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog wijzen uit dat de
isotopensamenstelling per eiland verschilt. De vraag is of
dat komt door een ander dieet van de lepelaars per eiland
of dat het dieet van garnalen, stekelbaarzen en ander
voedsel per eiland verschilt.
2. Het bloed wordt klaargemaakt voor een analyse in de
isotoop-ratio massa spectrometer (irMS).
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8. Jouta wordt bijgestaan door Suzanne Bakker, masterstudent ecologie van de VU Amsterdam. In totaal verzamelen ze zo’n vijfhonderd monsters.

6. Om te onderzoeken of de verschillen worden verklaard
door een ander lepelaardieet wordt op de vier locaties kots
van lepelaars verzameld. Op grond van de restanten van
de prooidieren in het braaksel kan het dieet worden bepaald. Op de foto raapt Otto Overdijk van Natuurmonumenten lepelaarkots op.

9. Met een totebel, een vierkant visnet aan twee elkaar
kruisende gebogen stokken, worden stekelbaarzen en
steurgarnalen gevangen.

7. Voor haar onderzoek naar het lepelaardieet verzamelt
Jouta dit voorjaar het voedsel van de lepelaars, onder
andere garnalen, driedoornige stekelbaarzen, krabben,
bootsmannetjes en platvissen.
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10. De onderzoekers vangen zowel in zout als in zoet water. Ze nemen monsters op de Waddeneilanden en langs
de vastewalkust. Per locatie worden per soort vijf tot tien
individuen gevangen.
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11. Gevangen stekelbaarzen, die zo snel mogelijk worden
gevriesdroogd om later te worden geanalyseerd met de
isotoop-ratio massa spectrometer (irMS).

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.
Voor meer informatie over het project kunt u terecht
bij de website www.waddensleutels.nl, bij projectleider Quirin Smeele van Natuurmonumenten, e-mail:
q.smeele@natuurmonumenten.nl of bij wetenschappelijk coördinator Tjisse van der Heide, e-mail:
t.van.der.heide@rug.nl
Tekst: Addo van der Eijk
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