
MOSSELBANKEN IN DE 
WADDENZEE 



Functies - Wadden ecosysteem 

• Filter feeders en waterkwaliteit; slib 

• Biodepositie en stabiliteit van substraat; 
kustbescherming 

• Morfologische –landschappelijke eenheid in 
systeem van geulen en platen 

• Rol in voedselweb: bron van voedsel voor 
vogels, zeesterren en krabben (predatie) 

 



Projecten Waddenfonds - 2009 

• Mosselwad 

– stimuleren van duurzame herstel van zowel 
droogvallende (litorale) als permanent onder water 
staande (sublitorale) mosselbanken; wat bepaalt 
stabiliteit van mosselbanken ? 

• Waddensleutels 

– Onderzoek van kansen en wegen voor herstel van 
een rijke Waddenzee; terugkeer van mosselbanken 
als sleutel tot herstel van ecologie; rol van 
mosselbank in voedselweb ? 



Mosselwad 
 

Stabiliteit van litorale banken 

Partners: EUCC, IMARES, NIOZ, SOVON and 
UU 



Stabiliteit: processen en factoren 

• Erosie door sterke stroming en golfwerking – 
(lokale) stormen (deze presentatie) 

 

• Interactie mosselen onderling (byssus draden) 
en mosselen met substraat 

 

• Predatie vogels, zeesterren en krabben 

 



Aansluiting beheer en beleid 

• Vergroting kennis van onderliggende 
processen en factoren; 

• Identificeren van effectieve 
herstelmaatregelen en potentieel kansrijke 
gebieden; beinvloeding omgevingsfactoren; 

• Handboek (digitaal) voor beheer en herstel 
mosselbanken Waddenzee (eindgebruikers) 



Methodieken Hydrodynamica en 
Morfologie 

• Videopalen 3 sites Waddenzee (De Cocksdorp, 
Balgzand en Brakzand) 

• dGPS en laser scan surveys voor (micro)morfologie 

• Luchtopnamen UAV/drones 

• Veldmetingen waterstanden, stromingen, turbulentie, 
golfwerking en sediment transport 

• “Transplantatie” proeven patches 

• Numerieke modellering golfwerking in Waddenzee 

 

 

 



Videometingen en waarnemingen 

• Veranderingen in morfologie van mosselbank: 
erosie en depositiepatronen 

• Golfwerking over mosselbank (in combinatie 
met andere sensoren) 

• Rol van vogels in predatie – herkennen, tellen, 
fourageergedrag (dag/nacht) 

 

• IJswerking op mosselbank (winters ‘11/12 en 
‘12/13) 



Video systeem Mosselwad (custom made UU) 



Mosselbank lokatie de Cocksdorp 
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Veldsite De Cocksdorp – positie sensoren (opname UAV) 



Morfologie 
Hydrodynamics 





• No net bedload transport 
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Effect on bed in shallow water 



Schuifspanning op bodem onder invloed van 

stroming (Tc) en golfwerking (Tw) en de combinatie 

van beide (Tcw) 



Golf krachten over mosselbank 

• Resultaat modellering: 

– Afname van orbitale snelheden over bank 

– Effect bodemwrijving; nagenoeg geen breking 

 

 

 

 

 



Golfgedreven schuifspanning 

• Resultaat modellering met oude topografie (zonder 
de latere aanwezigheid van de bank) 

 

– Contouren van mosselbank komen overeen met 
minimum in schuifspanning 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse ijswerking mosselbank 

• IJsgang (begin februari 2012) 
• Verlies mosselbank nabij camera ≈  40 % 

(bedekkingsgraad) 

• Beschikbare data 
• Camerabeelden 

• Laserscans (voor/na) 

• Analyse proces 
• Kwetsbaarheid 

• Recovery 

• Erosiemechanismen: freezing and floating; scour…. 

 

 

       

 



Effect van ijswerking op 
mosselbank (Cocksdorp) 

Voor 

Na 



Verandering in bedekkingsgraad mosselbank a.g.v. 

ijswerking; initieel verlies ca. 17 % (mosselbank De 

Cocksdorp)  



Vergelijking laser scans topografie mosselbank voor 

en na ijswerking 



Mosselwad: relatie met beheer en praktijk 



Historie van project 

• Science-driven pilot project 2004 - 
UU/IMARES; veel nieuwe vragen (PhD) 

• Waddenfonds 2008 – IMARES/UU 

• Combi met initiatief EUCC –start 2009 

• Inspelen op Mosselcovenant en EU – Kader 
Richtlijn Water (overleg RWS) 

• Beheerders en eindgebruikers in begeleidings 

    team na start 



Observaties relaties beheer en 
praktijk 

• Eindgebruikers maar beperkt betrokken bij 
formulering onderzoeksvragen; 

• Wetenschappers bedenken eindprodukten – 
Handboek Mosselwad in overleg 

• Minder scherp: wie is eigenlijk de beheerder of 
eindgebruiker - Rapport Rekenkamer Waddengebied  
2013: 

• “De huidige 13 beheerders voor het Waddengebied 
werken niet altijd goed samen” 

• “Wijs één natuurbeheerder voor Waddengebied aan”. 

• Rol beheerder: formeel, procesmatig en inhoudelijk 

 

 



OBN bijdrage zoute kustwateren 

• Belangrijke pluspunten: 

 
– Samenwerking terreinbeheerders/praktijkmensen, 

kennisinstellingen en beleidsmakers (verg. 
Topsectoren, Building with Nature programma) 

– Vraagarticulatie al voor de start van project 

– Helder einddoel; kennis concreet toepasbaar 

– Draagvlak voor onderzoek via lokale beheerder(s) 

 



Rol voor OBN – zoute kustwateren (1) 

• Mogelijke complicaties: 

 

• Wie is probleemeigenaar ?  

• Vele stakeholders en economische medegebruikers in 
kustwateren met eigen belangen (scheepvaart, 
visserij, winning grondstoffen, recreatie, toerisme, 
natuur, …etc.) 

• Grotere complexiteit in vraagstelling – trade-offs 
tussen economische en andere belangen 

 



Rol voor OBN – zoute kustwateren (2) 

• Projecten worden kapitaal-, materiaal- en 
arbeidsintensief (schepen, moorings, 
computergestuurde waarnemingen, remote sensing); 

• Mosselwad: ca. 6 M€ 

• Vraagt om sterk netwerk, toegang tot forse budgetten 
en doorzettingskracht/vermogen 

• Pas op met bestaande netwerken: situatie VNSC 
(veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid – 
Westerschelde) 

 



Met dank aan : 


