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Mosselbanken spelen een belangrijke 
rol in ecosysteem Waddenzee

• Biobouwer
– Habitat voor andere soorten
– Invangen slib 
– Productie nutriënten
– Verrijking omliggende wad
– Klimaatbuffer

• Voedsel voor vogels
– Mossels
– Prooidieren die op mosselbank 

leven



Oude litorale banken
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Percentage van de banken dat is weggeslagen tussen december 
en april
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Westelijke Waddenzee

Rood: zaadval najaar 2009

Blauw: zaadval 2008

Grijs: meerjarige banken

Zwart: Produs-proefvlakken

Gestreept: percelen



Mosselzaadvisserij is zeer intensief; 
vangsten tussen 1991 en 2005

seizoen Miljoen 
kilo / jaar

Gem. % op 
totaal 
bestand

% max.

voorjaar 8 - 80 59 100voorjaar 8 - 80 59 100

najaar 10 - 124 21 54



Jonge mosselbanken ontstaan door broedval. 

Overleving wordt bepaald door:

Aanwezigheid (delen van ) oude bank

PredatiePredatie
• Vogels (litoraal en sublitoraal)
• Garnaal en krab (litoraal en sublitoraal)
• Vissen en zeesterren (sublitoraal)

Weerstand tegen stroming en golven
• Wind en golfrichting en diepte
• Patchgrootte
• Mosselgroei
• Sedimentsamenstelling



Probleem

• Litoraal
– Lokaal te weinig mosselbanken

• Nauwelijks herstel in westelijke Waddenzee

– Langzaam herstel

• Sublitoraal
– Tot nu toe geen ongestoorde lokaties
– Plaatselijk (te?) veel slib
– Sterke predatie door zeesterren



Werkplan Mosselwad

• Wat is de meest effectieve manier om herstel 
natuurlijke mosselbanken te bevorderen?
– Waar en hoe?

• Nodig
– Inzicht in processen die ontwikkeling bepalen

– Biotische
» Specifieke mosselecologie» Specifieke mosselecologie
» Structuur
» Predatie

– Abiotische
» Locatiespecifiek (geomorfologie)
» Hydrodynamiek (golven, stroming)

– Veldproeven
– Modellen

• Aanleg litorale banken





KENNISVRAGEN

PROJECT



Selectie van onderzoeksfactoren

Nadruk op
– Meest relevante factoren die vestiging bepalen
– Factoren die overleving jonge banken bepalen
– Combinatie van veldwaarnemingen, – Combinatie van veldwaarnemingen, 

experimenten en modellen



Fysische en hydrodynamische 
processen en randvoorwaarden

Morfologie en waterstanden

Stromingen en golven 



Aspect van stabiliteit Effect

Bedekking “Bepantsering” bank
Verandering in stromingen over bank

Dichtheid “Bepantsering” bank
Competitie

Verankering mossels in Mosselaanhechting

Biotische factoren bij stabiliteit mosselbanken

bank Veranderingen van sediment

Substraat Type van mosselaanhechting

Reproductie Populatiedynamica

Beschikbaarheid van 
nutrienten

Groei en verspreiding populatie

Predatie Afname populatie

Ziekten Afname populatie



Mosselpatches op verschillend schaalniveau



Sublitoraal

• Mosselwad vormt aanvulling op Produs:
– Sluiten van 5-6 banken van 100 ha
– Bestuderen van alle (natuurlijke) factoren die 

invloed hebbeninvloed hebben
– Sidescan en video voor onderzoek structuur
– Biologische bemonstering voor samenstelling 

gemeenschap



STAND VAN ZAKEN

PROJECT



Omtrek litorale bank Cocksdorp, Texel



Voorbeeld van meetstation



Onderzoek aan vogelpredatie



VogelsVogels zijnzijn in in staatstaat droogvallendedroogvallende
bankenbanken volledigvolledig leegleeg tete eteneten



Werkhypothese vogelpredatie op Werkhypothese vogelpredatie op 
oude banken: geen uitputting door oude banken: geen uitputting door 
grote agressie tussen de vogelsgrote agressie tussen de vogels



Vogels kunnen zaadbanken wel Vogels kunnen zaadbanken wel 
volledig uitputten: vechten over volledig uitputten: vechten over 

kleine mossels loont nietkleine mossels loont niet



Vragen

• Onder welke condities worden 
(zaad)banken door vogels leeggegeten?

• Welke rol spelen strandkrabben?
• Hoe te voorkomen dat aangelegde banken • Hoe te voorkomen dat aangelegde banken 

vroegtijdig verdwijnen door predatie?



Sublitorale banken



Onderzoekgebied sublitoraal: De Vlieter

Blauw: afgesloten 
voor visserij, 
sublitorale 
component 
Mosselwad (De 
Vlieter + 
Breezanddijk)



Sublitorale meetpunten De Vlieter: 
video- en zuigguts-waarnemingen



Videobeeld Vlieter: sterke predatie 
door zeesterren



Schelpdieretende vogels sublitoraal



Zijn er vogels in het sublitoraal die 
geen mossels eten, maar wel kunnen 

profiteren van natuurlijke banken?

• Mogelijk:
– Vogels die vis eten: Aalscholver, Middelste 

Zaagbek, fuutachtigenZaagbek, fuutachtigen
– Vogels die bodemdieren eten: Brilduiker



Gezamenlijke onderzoeksexpeditie 
begin juni 2010 (litorale banken)



Selectie banken litoraal oostelijke Waddenzee



Onderzoeksschip Navicula





Druksensor en stromingsmeter



Inmeting mosselbank met luchtfoto’s modelvliegtuig



Hoogtemeting, druksensoren en 
stromingsmeting op mosselbank



Bemonstering om hechtdraden te 
analyseren



Geplande output Mosselwad
• Herstel belangrijke natuurwaarde
• Bijdrage aan beleid en beheer

– Ecotargets
• Meer en “normale” verdeling van mosselbanken

• Inzicht krijgen in essentiële processen
• Aanleg mosselbanken gebaseerd op kennis
• Public awareness• Public awareness
• Handboek mosselbankbeheer



Voortgangsresultaten van project 
inclusief handboek in wording: 

www.mosselwad.nl


