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“Een biobouwer is een organisme dat zijn 
omgeving sterk verandert”

Jones et al., 1994





Biobouwers in kustecosystemen











Van de Koppel, 2008

‘Zelforganisatie’ door mosselen



Mosselen clusteren omdat ze dan: 

➔ Minder makkelijk wegspoelen 

door de golven

➔ Minder snel uitdrogen

Mosselen helpen elkaar een handje…



Mosselen clusteren omdat ze dan:

➔ Minder makkelijk opgegeten kunnen worden

Mosselen helpen elkaar een handje…



Zelf-faciliterende feedback: 

Veel biobouwers verbeteren hun eigen 
overleving en groeicondities

Organisme

Omgeving

+



Van der Heide et al., Ecosystems (2007)



Van der Heide et al., Ecosystems (2007)



Negatieve feedback: 

Biobouwers kunnen hun eigen groei ook remmen

Organisme

Omgeving

_



Zelfgeorganiseerde patronen door 
schaal-afhankelijke feedback: 

• Biobouwers hebben lokaal een positief effect 

(zorgt voor clustering) 

• Maar remmen elkaar op grotere afstanden (drijft 

organismen uit elkaar)





Golf- en stromingsrichting

Zelfgeorganiseerde gestreepte zeegraspatronen 
in Bretagne, Frankrijk



Gestreepte patronen: de theorie…

Eerder onderzoek liet zien dat:

1. Zeegrassen sediment invangen en daardoor vaak hoger liggen 

dan hun omgeving

2. De zeezijde van zo’n zeegrasveld vaak bloot staat aan golfslag

Idee:

➔ Zeegrasstrepen ontstaan doordat zeegras aan de (beschutte) 

kustzijde aangroeit en aan de zeezijde afkalft:

➔ “Strepen die naar de kust wandelen”



Zeezijde Kustzijde

Een computer model…



De werkelijkheid…



Stromingsrichting bij vloed

De werkelijkheid…

Zeezijde Kustzijde



Terug naar de tekentafel…

➔Lokale positieve terugkoppeling:

▪ Hoge dichtheid van de planten verbetert de ‘verankering’

➔Lange-afstand negatieve terugkoppeling:

▪ Hoge dichtheid icm een brede streep zorgt voor turbulentie 

en erosie door golven

Zeezijde Kustzijde

Van der Heide et al., Ecology (2010)
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Er zijn dus veel biobouwers in mariene 
ecosystemen

Maar waarom zijn ze belangrijk?





Mariene biobouwers…

Veel andere soorten zijn weer van biobouwers
afhankelijk! 



Hoe beïnvloeden de zeegrasvelden 
van Banc d’Arguin het voedselweb?









>20 jaar oud zeegras

3 jaar oud zeegras 

Kaal zand

Hoe beïnvloeden de zeegrasvelden 
in de Banc d’Arguin het voedselweb?

Sneeuwschoenen!!!



Hoe beïnvloeden de zeegrasvelden 
in de Banc d’Arguin het voedselweb?

Kaal zand

3 jaar oud zeegras

>30 jaar oud zeegras



Kaal zand

3 jaar oud zeegras

>30 jaar oud zeegras
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Van der Zee et al, 2016

Hoe beïnvloeden de zeegrasvelden 
in de Banc d’Arguin het voedselweb?



Kaal

Van der Zee et al, 2016



3 jaar oud

Van der Zee et al, 2016



>30 jaar oud

Van der Zee et al, 2016



Biobouwers in de Waddenzee en andere 
kustsystemen zijn…

➔ Belangrijk voor de biodiversiteit…

➔ En herstel na verstoring is vaak (heel) moeilijk 

door feedbacks (‘kritische massa’ nodig)



e.g., Van der Heide et al., Ecosystems (2007); Silliman et al., Science (2005); De Fouw (Current Biology, 2016) 



e.g., Van der Heide et al., Ecosystems (2007); Silliman et al., Science (2005); De Fouw (Current Biology, 2016) 





1974



Na 1990



Wereldwijde achteruitgang van kustecosystemen

Verliezen:

1. Kwelders: >50%

2. Mangroves: >35%

3. Zeegrasvelden: >30%

4. Koraalriffen, mossel- en oesterbanken: >30%

Verliezen gaan door en herstelpogingen mislukken vaak! 



Dus… (hoe) kunnen we kust-

ecosystemen met biobouwers

herstellen? 



Landbouw-benadering: competitie minimaliseren?



Competitie minimaliseren?

Silliman et al, PNAS, 2015



De huidige benadering bij herstelprojecten in de VS:

>95% competitie minimaliseren

Competitie minimaliseren of facilitatie

maximaliseren?

Silliman et al, PNAS, 2015



Kunnen we facilitatie benutten?

Geclusterd versus verspreid op kwelders:

Geclusterde aanplant geeft 100% hogere opbrengst 

vergeleken met verspreid! 

Silliman et al, PNAS, 2015



Waddenzee – Predatie x Ondergrond experiment

Open kooi
(krabben/garnalen kunnen binnen)

Gesloten kooi
(houd krabben/garnalen buiten)



Van der Heide et al, Biol Cons (2014) 

Mossellarven vestigen zich alleen op een stabiele 
ondergrond i.c.m. lage predatie –> 

condities van een volwassen mosselbank



Fundamentele onderzoeksconclusies

➔ Kustecosystemen gaan in hoog tempo verloren 

➔ Zelf-faciliterende feedbacks spelen een belangrijke rol 

bij plotselinge ineenstorting en gebrek aan herstel 

➔ Het benutten van zelf-facilitatie kan succes van herstel 

verbeteren 

➔ Maar hoe doe je dat op grotere schaal…?





Van fundamenteel naar toegepast onderzoek

Ontwikkeling van biologisch afbreekbare 

vestigingsstructuren:

Tijdelijk geschikte vestigingscondities creëren die in 

een “volwassen” systeem door de biobouwer zelf 

worden gegenereerd.

Voor mosselen: Een structuur die aanhechting biedt en het 

rovers moeilijk maakt (zoals in een volwassen bank)









Aardappelplastic!!!









Simulatie van een grote slijkgraspol voor 

kweldervorming: 20x hogere opbrengst!!!



De volgende stap: 3D-printen van 

biologisch afbreekbare vestigingsstructuren



Bouw mee met de Biobouwers! 
Expeditie ‘Land zonder Dijk’ door Studio Buiten Werking



Help de biobouwers van de kwelder en bouw mee aan een 
Gigantisch zelfgeorganiseerd patroon bij de Wierschuur. 

Je krijgt het werkplein, lege zakken en wat spelregels; de rest is aan jou.


