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Green & Short 2003, Costanza et al. 1997,Waycott et al. 2009 

•72 soorten 
•Ca. 250.000 km2 

•Ca. 7% verdwijnt per jaar 

Verspreiding van zeegras 



Harmsen 1936, van Katwijk et al. 2000, 2009 
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Verspreiding van zeegras 

Nederland, Grevelingenmeer, Veerse Meer 

Harmsen 1936, van Katwijk et al. 2000, 2009 

Groot zeegras meerjarig 
(Zostera marina) 

Klein zeegras 
(Zostera noltii) 

Groot zeegras eenjarig 
(Zostera marina) 



Waddenzee (WZ) Ooster-
schelde 
(OS) 

Grevelingen
meer (GM) 

Veerse 
Meer (VM) 

intertidaal subtidaal intertidaal stagnant stagnant 

Klein 
zeegras 
meerjarig 

Klein 
zeegras 
meerjarig 

Groot 
zeegras 
eenjarig 

Groot 
zeegras 
eenjarig 

Groot 
zeegras 
eenjarig 

Groot 
zeegras 
meerjarig 

Groot 
zeegras 
meerjarig 



Waddenzee (WZ) Ooster-
schelde 
(OS) 

Grevelingen
meer (GM) 

Veerse 
Meer (VM) 

intertidaal subtidaal intertidaal stagnant stagnant 

Klein 
zeegras 
meerjarig 

Klein 
zeegras 
meerjarig 

Groot 
zeegras 
eenjarig 

Groot 
zeegras 
eenjarig 

Groot 
zeegras 
eenjarig 

Groot 
zeegras 
meerjarig 

Groot 
zeegras 
meerjarig 

1930s 1990s 

1970s & 2000s 2000s 2000s 

achteruit zelfde 



Inhoud 
• Inleiding 
• Zeegrasherstel wereldwijd 
• Zeegrasherstel Nederland 
• Zeegrasdynamiek 
• Belang van schaal 
• Praktijk, beleid en beheer 



Zeegrasherstelprojecten 

Van Katwijk et al. in prep. 



Portugal 



Frankrijk  
Middellandse Zee 



VS 
Chesapeake Bay, Virginia 



Indonesië 



V.S. en Korea 



VS 
San Francisco, Long Island, 
Waddenzee 

 

  



VS 
Chesapeake Bay,  
Virginia Bays 

Zaden: Zweden, Denemarken 2011-2016;  
Grevelingenmeer 2014 



Nederland 
Australië 



Wereldwijd 
Aanplantsucces: 
• 37% overleving 
• helft breidt uit… 
• …vooral bij grote 

aanplantschaal!!! 

Van Katwijk et al. in prep. 

Review van 1786 aanplanten  
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50 KM 

Waddenzee 1991-2005 

van Katwijk et al. 2009, van Duren et al. 2013 

 
        

Klein zeegras meerjarig: 
getransplanteerd 1993, 1994 

Groot zeegras eenjarig: 
getransplanteerd, 1991-2005 

Groot zeegras meerjarig: 
nooit getransplanteerd 

NAP 
LW 



50 KM 

Waddenzee 1991-2005 

 
        

Klein zeegras meerjarig: 
getransplanteerd 1993, 1994 

Groot zeegras eenjarig: 
getransplanteerd, 1991-2005 

van Katwijk et al. 2009, van Duren et al. 2013 

13 jaar 

8 jaar, macroalgen 

Dec 
1998 

Zaad-
stengels 

1999 Ca. 100 
2000 Ca. 300 
2001 Ca. 200 
2002 13 
2003 Ca. 800 
2004 50 
2005 
.. 

30 

2011 1 
Nieuwe aanplant 

NAP 
LW 
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-  2782 m² 
-  4 donorlocaties 
- 10 mitigatielocaties 
-  33 monitoringen 
-  aanvullende proeven 

Verplaatsing 
Klein zeegras 

Oosterschelde 
2007-2012 



Verplaatsing Klein zeegras Oosterschelde 

Projectbureau Zeeweringen 
Samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. 
Tussen 1997 en 2015 versterking van 325 km Zeeuwse dijk 

Foto: Wim Giesen 

Zeegrasproject: RU Nijmegen, BTL, Rijkswaterstaat, Ecoscience, NIOZ-Yerseke 



Verplaatsing Klein zeegras Oosterschelde 

Foto’s: Wim Giesen 



Verplaatsing Klein zeegras Oosterschelde 

Foto’s: Wim Giesen 



Verplaatsing Klein zeegras Oosterschelde 

Schelpenlaag 
verbetert 
transplantatie
succes 



 

- patroon van langzame 
achteruitgang, behalve.. 

Ontwikkeling van Klein zeegras 
aanplant Oosterschelde 



 

- patroon van langzame 
achteruitgang, behalve 
- 2 van 6 locaties leven op en 
zaaien sterk uit.  

Ontwikkeling van Klein zeegras 
aanplant Oosterschelde 

Opleving  
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Uitzaai eenjarig 
groot zeegras 
Waddenzee 2011, 2012 

Foto’s Luca van Duren, Marieke van Katwijk , Josje Fens 

Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, 
Deltares, Fieldwork Company,  
RU Nijmegen, Ecoscience  



 

Gekopieerd uit: van Duren & van Katwijk, 2013 

Eenjarig Groot zeegras 
Schiermonnikoog 2013 

2011 
2012 

Uithuizen en Balgzand ook mooi resultaat 



Aanplant Grevelingenmeer 
Groot zeegras meerjarig 

• Zeer geschikte locatie 
• Zaadstengels zijn verzameld in Sylt 
• Gerijpt in bakken 
• 40 000 zaden geselecteerd 
• In februari zaaien 

 
Rijkwaterstaat, projectbureau Zeeweringen, Fieldwork 
Company, Ecoscience Nijmegen, RU Nijmegen, NIOZ-
Yerseke 



Inhoud 
• Inleiding 
• Zeegrasherstel wereldwijd 
• Zeegrasherstel Nederland 
• Zeegrasdynamiek 
• Belang van schaal 
• Praktijk, beleid en beheer 



zeegrasdynamiek Waddenzee 

Courtesy Eelke Folmer & RWS 

ha 



- Grote fluctuaties van 
jaar-tot-jaar 
- Algehele sterke 
achteruitgang 
 

zeegrasdynamiek Oosterschelde 



Op de eene plaats vermeerdert, op de 
andere vermindert, en in sommige 
plekken gaat dit nuttig Gewas geheel 
weg; of daar het voorheenen niet 
gevonden werdt, komt het nu op, en 
neemt toe, van jaar tot jaar.. 

zeegrasdynamiek Waddenzee vroeger 

Polderman & den Hartog 1975 

Martinet 1782 
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Waarom doet aanplantschaal 
ertoe? 

Kustzone: dynamisch 
Waterdynamiek 
Wisselend zoutgehalte 
Droogvallen 

1. Veel stress -> organismen zijn ecosysteem 
ingenieurs (biobouwers): zelffacilitatie 

2. Veel stochastiek -> risicospreiding 
 

stress 



Zelffacilitatie: door invang deeltjes 
wordt water helderder 

van der Heide et al. 2007 Ecosystems 
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 zeegras  

Geen zeegras  

Toestand 1: zeegras aanwezig en helder water 
Toestand 2: geen zeegras en troebel water 
onder dezelfde omgevingsomstandigheden 
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Stuurfactoren 
Stuurfactoren / stress OS 

Oostersch
elde 

GM 
Greveling
enmeer 

VM  
Veerse meer 

WZ 
Intertid 

WZ 
subtid. 

 Opmerkingen / drukfactoren 

Licht nee diepte-
grens 

diepte-
grens 
(verbeterd) 

nee  ja  
(vesti-
ging) 

Intertidaallijkt dieptegrens 
meestal bepaald door 
sedimentdynamiek 

Droogvalduur boven-
grens 

boven-
grens 

boven-
grens 

Saliniteit (fluctuaties) nee nee nee Balgz, 
Friese 
kust, 
Dollard 

Wijde 
omtrek 
afsluit-
dijk 

Zoetwaterbellen van afsluitdijk 
(Balgzand, Groningen, Griend), 
en Dollard is te zoet 
Ruppia?? 

Sedimentdynamiek diepte- 
grens 

nee nee diepte-
grens 

wrschl. 
(vesti-
ging) 

Nb wadpieren in OS & 
Terschelling probleem; in 
Friesland niet.  
% 

Waterdynamiek/ 
beschutting 

ja boven-
grens 

boven-
grens 

ja ja/nee Stroming en golven bepalen 
voorkomen van zeegras 
getijdengebieden. Stochastiek 

Sulfide / organische stof 
/algenverstikking 
(bezinkplekken) 

lokaal nee? nee? 
Vroeger 
wel 

Balg-
zand? 

? Lokaal op beschutte plekken, 
ook zeegrasfavoriete plekken 

Nutrienten nee nee verbeterd Ja? Ja? NutrientenWZnl>Schleswig 
Holstein. 



Kansenkaart op basis van stuurfactoren 

Stuurvariabelen 
 
- Golven + stroming 
- Droogvalduur 
- Zoutgehalte x NH4 

 
 

 
 

- Licht 
- Droogvalduur 
- Zoutgehalte 
- Nutrienten 

de Jong, van Katwijk & Brinkman 2005 

van der Heide, van Katwijk & Geerling 2006 

Intertidaal 
zeegras 
(Groot en 
Klein) 

Subtidaal 
Groot 
zeegras 



Maar… 
• stochastiek 
• ontbrekende 

kennis 
Bijvoorbeeld 
• Waterdynamiek ter plekke / andere richtingen 
• Zoutfluctuaties ter plekke 
• Multistress? Achtergrondstress 

• Bv. Nutrienten toch te hoog 
• Bv. Toch toxicanten  

• Etc.. 
 



 
Gebruik van kennis & omgaan met het ongekende 

• Bescherming 
• Herstel 



 
Gebruik van kennis & omgaan met het ongekende 

Bescherming: 
 
Zeegras is niet ieder jaar op dezelfde plek 
Zeegras is in winter niet altijd zichtbaar 
 -> ruim areaal beschermen. Is nu niet zo. 

• Bescherming 
• Herstel 



 
Gebruik van kennis & omgaan met het ongekende 

Kennis Gebruik bij herstel 
Locatiekeuze & gebiedsinrichting 

Risico 

Gekende stuurfactoren • kansenkaarten verminderen 

Nog niet gekende 
stuurfactoren 
(m.n. continu-dynamiek 
droogvallende platen & 
achtergrondstress / multistress) 

• historie van zeegrasplekken 
• expert judgement 
• nieuwe monitoring (WaLTER) 

correlaties 
• onderzoek (RWS, OBN, NWO) 

causaliteit 

verminderen 
verminderen 
verminderen 
 
verminderen 

Stochastische 
stuurfactoren 
(m.n. waterdynamiek, ook 
lokale zoutfluctuaties) 

1. refugia aanleggen 
2. grote schaal/dichtheid 
3. heterogene locatiekeuze 
4. backup: zaadvoorraad 

verminderen 
spreiden/verm. 
spreiden 
spreiden 

• Bescherming 
• Herstel 
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Stochastische 
stuurfactoren 
(m.n. waterdynamiek, 
ook lokale 
zoutfluctuaties) 

1. refugia aanleggen  
2. grote schaal/dichtheid 
3. heterogene locatiekeuze 
4. backup: zaadvoorraad 

verminderen 
spreiden/verminderen 
spreiden 
spreiden 

1. Refugia (vaste kernen): lokale beschutting tegen waterdynamiek, 
sedimentdynamiek, zoutfluctuaties 
• schelpenlaag tegen wadpierbioturbatie 
• dammetjes maken, of bestaande gebruiken (~havenkom Terschelling) 
• nabijheid andere biobouwers (mosselen, oesters -/ verslibbing) 
• voor eenjarig groot zeegras: nabijheid klein zeegras (bodemstab, uitdroging) 
2. Grote schaal aanplant/uitzaai:  
• Grote dichtheid -> zelffacilitatie 
• Grote hoeveelheid -> risicospreiding / gebruikmaken van lokale heterogeniteit 
3. Heterogene locatiekeuze: 
• Spreiding van risico’s door diversiteit in beschutting/macroalgenrisico’s en 

diversiteit in blootstelling (windrichtingen) 
4. Backup: zaadvoorraad 
• Naburige populaties, ook subtidaal groot zeegras om intertidaal in te zaaien 

(subtidaal is meerjarig dus stabieler, NB intertidaal geen zaadbank) 
• Kweek 



Stochastische 
stuurfactoren 
(m.n. waterdynamiek, 
ook lokale 
zoutfluctuaties) 

1. refugia aanleggen 
2. grote schaal/dichtheid 
3. heterogene locatiekeuze 
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verminderen 
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spreiden 
Spreiden 

Dolch et al. 2013 
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Concrete aanpak, bijvoorbeeld 
• Uitzaaien Groot zeegras grootschalig 
• Ook Klein zeegras meenemen 
• Subtidaal zeegras proberen terug te krijgen  

– Daarvoor eerst licht- en zoutloggers 
– Tests (Grevelingen, de Bol bij Texel?) 

• Gevarieerdheid van locaties gebruiken bijv Balgzand 
zuidwestkant erbij, Schier westkant erbij, Uithuizen vak erbij) 

• Gevarieerdheid vergroten: bijv. mosselbankaanleg, 
kwelderwerken instandhouden, kwelderkreken bezaaien 



Beheer grote zoute wateren  
mbt natuur (zeegras): 

 Droogvallende platen en geulen hebben doorgaans geen eigenaren (zoals NM, 
SBB, landschappen); RWS heeft alleen taken via KRW: zoveel mogelijk 
functies mogelijk maken: zwemwater, schelpdierwater, zoetwater voor 
landbouw. NIET NATUURfuncties 

 
• Natuurbeheer (Natura 2000) gaat via vergunningen. 

Beleidsuitvoering via actief/proactief beheer is er niet.  
 
• Passende beoordelingen: goede kennis voor controle ontbreekt 

vaak bij provincies 
 
• Naturawetgeving is patroongericht zou meer procesgericht moeten 

zijn (geldt ook voor zeegras) 
 
 



Zeegrasherstel – beheer/beleid 
knelpunten en positieve samenwerking 

• Aanvullende monitoring nodig (risicovermindering) 

• Vergunningen: traagheid van het proces vaak 

onderschat 

• Samenwerking met opdrachtgevers en betrokken 

instanties: lokale/regionale kennis van groot belang 



Case study 3 Zoute kustwateren:  

Zeegras  

 
 

Marieke van Katwijk 
Department of Environmental Science 

Radboud University Nijmegen 
 
 

Vragen? 
 
 
 

Lauwersoog 17 december 2013 


	��Marieke van Katwijk�Department of Environmental Science�Radboud University Nijmegen��
	Inhoud
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Inhoud
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Inhoud
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Verplaatsing Klein zeegras Oosterschelde
	Verplaatsing Klein zeegras Oosterschelde
	Verplaatsing Klein zeegras Oosterschelde
	Verplaatsing Klein zeegras Oosterschelde
	Ontwikkeling van Klein zeegras�aanplant Oosterschelde
	Ontwikkeling van Klein zeegras�aanplant Oosterschelde
	Ontwikkeling van Klein zeegras�aanplant Oosterschelde
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Aanplant Grevelingenmeer�Groot zeegras meerjarig
	Inhoud
	zeegrasdynamiek Waddenzee
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Inhoud
	Waarom doet aanplantschaal ertoe?
	Zelffacilitatie: door invang deeltjes wordt water helderder
	Inhoud
	Stuurfactoren
	Kansenkaart op basis van stuurfactoren
	Maar…
	�Gebruik van kennis & omgaan met het ongekende
	�Gebruik van kennis & omgaan met het ongekende
	�Gebruik van kennis & omgaan met het ongekende
	�Gebruik van kennis & omgaan met het ongekende
	Dianummer 49
	Dianummer 50
	Dianummer 51
	Concrete aanpak, bijvoorbeeld
	Beheer grote zoute wateren �mbt natuur (zeegras):�
	Zeegrasherstel – beheer/beleid�knelpunten en positieve samenwerking
	��Marieke van Katwijk�Department of Environmental Science�Radboud University Nijmegen��

