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1  Doelstelling 

Biobouwers (ecosystem engineers in het Engels) zijn organismen die direct of indirect hun 
omgeving zo veranderen dat ze hiermee het habitat voor andere soorten beïnvloeden.  
We kunnen hierbij onderscheid maken tussen enerzijds invloed van biobouwers op abiotische 
factoren in een ecosysteem, zoals bv: 
 
• stroming  
• sedimenthuishouding 
• nutriënten 
 
Anderzijds zij er de effecten van structuurvormende organismen (rifbouwers, aquatische 
planten) die habitat bieden aan andere organismen.  
 
Het programma “Naar een Rijke Waddenzee” (PRW) streeft naar een uitbreiding van het 
areaal sedimentstabiliserende biobouwers in de Waddenzee. In Nederland lopen er 
verschillende projecten en programma’s waarbinnen onderzoek gebeurt aan het functioneren 
van biobouwers in aquatische ecosysteem. Het PRW heeft een overzicht laten maken van 
alle activiteiten op dit gebied binnen Nederland. Op 15 april 2011 is bij het Aboriginal Art 
Museum in Utrecht een dag georganiseerd met als doel: inzicht krijgen in lopend onderzoek 
naar de functie van biobouwers als habitatvormers en sediment stabiliseerders en 
destabiliseerders, om te bezien waar belangrijke hiaten in kennis, kennisnetwerken en 
onderzoek zijn en hoe die op te vullen.  

2 Deelnemers 

Instituut voornaam achternaam e-mail adres bijzonderheden
Waddenacademie Peter Herman P.Herman@nioo.knaw.nl Dagvoorzitter
Programma R.W. Hein Sas hsas@xs4all.nl
Programma R.W. Martijn de Jong mail@martijndejong.nl
Deltares Jasper Dijkstra Jasper.Dijkstra@deltares.nl
Deltares Luca van Duren Luca.vanDuren@deltares.nl
EL&I Sytze Braaksma s.d.braaksma@minlnv.nl alleen de ochtend
Hogeschool Zeeland Anne Bodrauf
Imares Norbert Dankers Norbert.Dankers@wur.nl
Imares Jeroen Jansen jeroenM.jansen@wur.nl
Imares Johan Stapel johan.stapel@wur.nl
Imares Babette van der Weide babette.vanderweide@wur.nl
Imares Lianne Vos lianne.vos@wur.nl
Imares Tom Ysebaert tom.ysebaert@wur.nl
Marinx Marnix van Stralen marinx@zeelandnet.nl
NIOO-CEME Jim van Belzen J.vanBelzen@nioo.knaw.nl
NIOO-CEME Daphne van der Wal D.vanderwal@nioo.knaw.nl
RU Nijmegen Marieke van Katwijk m.vankatwijk@science.ru.nl
RuGroningen Klemens Eriksson b.d.h.k.eriksson@rug.nl
RuGroningen Han Olff h.olff@rug.nl alleen de ochtend
RuGroningen Ellen Weerman e.j.weerman@rug.nl
RWS-ZLD Dick de Jong dick.j.de.jong@rws.nl 
TU Delft Bram van Prooijen B.C.vanProoijen@tudelft.nl
the Fieldwork Company Jannes Heusinkveld jannes@fieldworkcompany.nl alleen de ochtend
Waddenvereniging Romke Kats Kats@waddenvereniging.nl  
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3 Presentaties 

Hieronder volgt een zeer beknopte weergave van de belangrijkste punten en conclusies uit 
de presentaties. Alle presentaties zijn te bekijken op de site van de Waddenacademie: 
www.waddenacademie.nl. 

3.1 Inleiding (Luca van Duren) 
De definitie die we hier aanhouden van biobouwers is al in het hoofdstukje “doelstelling” van 
dit verslag beschreven. Tevens is in deze presentatie kort ingegaan op de twee functies  
Belangrijkste conclusies die uit een eerste beschouwing van het onderzoeksveld kunnen 
worden getrokken: 
• Meeste aandacht tot nu toe voor biobouwersfunctie op sedimentdynamiek. 
• Slechts een beperkt aantal biobouwers legt op langere tijdschaal sediment vast. 
• Er liggen heel grote vragen op de interactie tussen processen op kleine en grote tijd- en 

ruimteschalen en effecten van extreme gebeurtenissen. Sommige interacties kunnen 
contra-intuïtief zijn. 

• Hiervoor is ook meer kennis noodzakelijk van de slibdynamiek in het algemeen (niet 
alleen op het gebied van de interactie met de biobouwers) 

• Voor habitatvormende functie: niet alleen vragen op ruimte en tijdschalen, maar ook op 
trofische doorwerking 

3.2 Beleidskaders (Martijn de Jong) 
In 2004 zijn er een aantal zaken voor de Raad van State uitgevochten. Processen rond de 
Gaswinning hebben geleid tot de oprichting van het Waddenfonds en processen rond de 
kokkelvisserij hebben geleid tot de Commissie Meijer  
In 2008 is er een uitspraak geweest m.b.t. de mosselvisserij dat geleid heeft tot een 
convenant mosseltransitie en natuurherstel. Hieruit is het programma “Naar een Rijke 
Waddenzee” voortgekomen. 
 
• Het  Waddenfonds = geld: € 15 miljoen per jaar voor natuurherstel Waddenzee 
• Programma Naar een Rijke Waddenzee = versnelling natuurherstel: Team van 16 

mensen, versnellingsbudget 
• Wetgeving (Natura 2000) = juridische borging herstel biobouwers: aandacht van 

Europese Commissie. In het kader van de N2000 geldt voor Habitattype H 1140 (slik- 
en zandplaten) en H1110 (herstel areaal sublitorale meerjarige mosselbanken) een 
verbeteropgave voor kwaliteit van het habitat. Kansen voor verbetering van de kwaliteit 
liggen met name bij herstel van droogvallende mosselbanken en bij uitbreiding van 
zeegras- en Ruppia velden. Onder meer herstel van geleidelijke zoet-zout overgangen 
is hierbij van belang.  

Conclusie:  
• Er is geld (Waddenfonds), regelaars (PRW) en wetgeving die biobouwers-projecten 

kunnen ondersteunen. 
Laatste nieuws: 
• Waddenfonds:  bedrag van € 15 naar € 12,5 miljoen per jaar: uitvoering door provincies 
• Programma Rijke Waddenzee wordt niet wegbezuinigd en blijft ook in nieuwe 

samenstelling RCW bestaan. Mogelijk meer taken. 
• Raad van State heeft op 16 maart 2011 bezwaren tegen instandhoudingsdoelen (o.a. 

van vissers)  afgewezen: Natura 2000 beheersmaatregelen moeten nu worden 
uitgevoerd. 
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3.3 Lopende projecten schelpdier-biobouwers (Ellen Weerman)  
Deze presentatie beschreef de doelstelling en de activiteiten binnen drie projecten die te 
maken hebben met de functie van mosselbanken als biobouwers. Deze projecten werken 
veel samen en hieruit wordt meerwaarde gecreëerd met als gezamenlijk einddoel: 
• Vergaarde kennis bijeen brengen in kansenrijkdomkaart 
• Ontwikkeling handboek over duurzaam beheer mosselbanken 
• “Public awareness" 

3.3.1 Wadden Engine 
Dit is een NWO-ZKO gefinancierd project 
waar de interacties tussen sediment 
stabiliserende en destabiliserende biota 
wordt onderzocht. Tevens wordt bekeken 
hoe deze interacties zich doorvertalen op 
hogere trofische niveaus. Bij dit project zijn 
betrokken: RuGroningen, NIOZ en NIOO-
CEME. Opvallende waarneming: het 
‘uitstralend’ effect van mossel- en 
oesterbanken op bodemleven en 
(foerageermogelijkheden voor) vogels. 

3.3.2 Waddensleutels 
Dit is een Waddenfondsproject waarbij RuGroningen, NIOZ, NIOO-CEME, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer betrokken zijn. Dit project werkt aan het herstel van 
sleutelprocessen in de Waddenzee door belangrijke structuren (mosselbanken) te herstellen. 
 

3.3.3 Mosselwad 
Dit is ook een Waddenfondsproject, waarbinnen bekeken wordt wat de belangrijkste factoren 
zijn voor vestiging en handhaving van stabiele mosselbanken. Hierbij zijn betrokken: 
Vereniging Kust en Zee, NIOO-CEME, NIOZ, SOVON, Universiteit Utrecht en Imares. 

3.4 Lopende projecten over zeegras als biobouwer (Marieke van Katwijk) 
Deze presentatie behandelde verschillende projecten m.b.t. Zeegrasherstel in Nederland.  

3.4.1 Herintroductie in Waddenzee 1987-2006 
In Nederland zijn verschillende projecten geweest die tot doel hadden herstel van zeegras 
door aanplant. Voorbeelden zijn: 
 
• Waddenzee (1987-2006) Zostera marina (+ Z. noltii) 
• Oosterschelde (2007-2013) Zostera noltii 
• Waddenzee (2011-2015): Zostera marina 
Een aantal van deze aanplanten hebben een aantal jaren stand gehouden, maar geen van de 
aanplanten hebben uiteindelijk geleid tot een grote, zichzelf onderhoudende populatie en een 
permanent herstel van Zeegras. Er is wel veel kennis ontwikkeld op het gebied van 
randvoorwaarden voor zeegras. Belangrijk is het inzicht dat een succesvolle restauratie erg 
schaalafhankelijk is. Een zeegraspopulatie moet voldoende groot zijn om zichzelf in stand te 
kunnen houden. Dit was werk van de RUNijmegen, waarbij ook mensen van Imares en RWS 
waren betrokken. 
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3.4.2 Mitigatie in Oosterschelde 2007-2014 
In het kader van mitigatie van effecten van 
dijkverzwaring wordt momenteel in de 
Oosterschelde grootschalig 
geëxperimenteerd met het verplaatsen van 
zeegras. Hierbij wordt ook gekeken naar 
de interactie met een andere biobouwer: 
de wadpier (Arenicola marina). Dit werk 
gebeurt aan de RU Nijmegen in 
samenwerking met NIOO-CEME 

3.4.3 Plannen in Waddenzee 2011-2015 
In de Waddenzee gaat vanaf de zomer van 2011 een grootschalig herstelproject lopen 
waarbij zeegras niet wordt aangeplant maar wordt uitgezaaid door zaaddragende stengels te 
verzamelen en deze in zakken van gaas op te hangen op verschillende locaties 

3.5 Building with Nature projecten in Oosterschelde (Tom Ysebaert ) 
Building with Nature is een groot 
programma waarbinnen verschillende 
projecten plaatsvinden die te maken 
hebben met duurzame vormen van 
waterbouw. Het programma wordt deels 
gefinancierd door de bagger industrie. 
Deze presentatie ging specifiek over een 
project in de Oosterschelde waarbij 
kunstmatige riffen van Japanse oesters 
worden ingezet om de zandhonger in de 
Oosterschelde tegen te gaan. De 
zandhonger wordt veroorzaakt door de 
verminderde dynamiek in de 
Oosterschelde door enerzijds de 
stormvloedkering en anderzijds de compartimentering. Oesterriffen kunnen zowel een functie 
hebben bij het invangen van sediment als bij het reduceren van erosie van de platen. Bij dit 
specifieke project zijn betrokken: Imares, Deltares, NIOO-CEME en RWS. Op de site van 
Ecoshape (Building with Nature) is informatie te vinden over dit project en andere projecten 
binnen dit programma, waarin biobouwers een rol spelen: www.ecoshape.nl.  

3.6 ‘Vergeten’ biobouwers (Norbert Dankers) 
De meest in het oog springende biobouwers in de Waddenzee zijn mossel- en oesterbanken 
en zeegrasvelden. Deze presentatie ging in op een aantal soorten biobouwers die vaak over 
het hoofd gezien worden.  

3.6.1 Kokkels 
Over deze soort zijn nog steeds vragen of dit een sediment stabiliseerder of een sediment 
destabilliseerder is. Omdat kokkelbanken een groot oppervlak beslaan kunnen ze systeem 
breed een grote impact hebben. 
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3.6.2 Sabellaria 
Sabellaria spinulosa is een kokerworm die in andere delen van de Waddenzee (Duitsland) 
grote riffen kan vormen en daarmee een habitat biedt aan vele andere soorten. Waarom in 
Nederland deze soort geen riffen vormt is niet helemaal zeker, maar bodemberoering speelt 
mogelijk een grote rol. 

3.6.3 Gracilaria 
Gracilaria verrucosa (Knoopwier) is sinds 
1995 een zeer wijd verspreid roodwier in 
de Waddenzee. De soort komt in de zomer 
grootschalig voor in het intergetijdegebied. 
Over de functie in het systeem is nog 
weinig bekend, maar mogelijk is een deel 
van de functie vergelijkbaar met die van 
zeegras. 

3.6.4 Sertularia 
Sertularia cupressina, de zeecypres, is 
een hydroidpoliep die vroeger in heel grote 
aantallen op de bodem van de Waddenzee voorkwam. De soort werd commercieel geoogst. 
De grote velden van vroeger zijn verdwenen, maar de soort is nog wel aanwezig in de 
Waddenzee. Op velden van zeecypressen kunnen mosselbroedjes zich gemakkelijk vestigen. 

3.7 Samenvatting van lopende projecten (Luca van Duren) 
Myra van der Meulen heeft een overzicht gemaakt van de projecten binnen Nederland die 
direct of indirect te maken hebben met biobouwers. Deze zijn ingedeeld per regio: (Wadden, 
Rest van Nederland, Internationaal (Europa en daarbuiten) en niet gebonden aan bepaalde 
regio’s. Een overzicht hiervan is te vinden in de bijlagen (A-D). Nb: een overzicht is nooit 
helemaal compleet en een overzicht is ook altijd een momentopname. Dit overzicht is dan 
ook vooral bedoeld om een globaal beeld te geven van het onderzoeksveld. 
Belangrijke conclusies die uit dit overzicht te trekken zijn: 
• Het veld is overzichtelijk 

– Klein aantal onderzoeksgroepen 
– Relatief klein aantal mensen 
– Zeer veel kruisverbanden, iedereen werkt met iedereen samen 

• Er lopen twee grote toegepaste programma’s met goede websites die inzicht geven in 
activiteiten binnen die programma’s 
– Ecoshape / Building with Nature (www.ecoshape.nl) 
– WINN programma (www.innoverenmetwater.nl) 

• Wetenschappers zijn: 
– opportunistisch 
– geïnteresseerd in nieuwe ideeën / concepten 

Dit zorgt er voor dat: 

• Het veld niet sterk gefragmenteerd is en er gebeurt niet veel onderzoek dubbel. 
• Externe coördinatie vanuit programma’s beperkt kan zijn. 
• Facilitering van ecosystem engineering / biogeomorphology platform is prima – zeker op 

internationaal (Waddenzee)niveau is hier wel behoefte aan. 
Binnen Nederland is er redelijk veel cohesie tussen de verschillende groepen en mensen. 
Voor de meeste wetenschappers die in dit veld werken zal het overzicht weinig heel grote 
verassingen bevatten. De indruk, beschreven in de inleiding, dat in Nederland veel onderzoek 
aan biobouwers gefocusseerd is op de sedimentinteractie en minder op de functie van 
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biobouwers in het voedselweb wordt redelijk bevestigd. Uitzondering zijn projecten als 
Wadden Engine. De indruk bestaat dat dit onderwerp breder wordt aangepakt in Duitsland. 
Een dergelijk overzicht van Duitse en Deense onderzoeksgroepen zou zeker nuttig zijn. 

4 Discussiesessies 

4.1 Habitatvorming  
 
Deelnemers 
Hein Sas (Programma Rijke Waddenzee), Anne Brodauf (Afstudeer student Hogeschool 
Zeeland aquatisch ecotechnologie), Martijn de Jong (Programma Rijke Waddenzee), Lianne 
Vos (Imares-Den Helder), Babette van de Weide (Imares – Den Helder), Marnix van Stralen 
(zelfstandige), Jeroen Jansen (Imares-Den Helder), Romke Kats (Wadden Vereniging), 
Brittas Klemens Eriksson (Rijksuniversiteit Groningen), Dick de Jong (Rijkswaterstaat 
Zeeland), Ellen Weerman (Rijksuniversiteit Groningen). 

4.1.1 Monitoring 
In de Waddenzee zijn veel data verzameld door veel verschillende instituten. Het testen van 
specifieke hypothesen is nu lastig doordat de meeste data nu geen open source zijn. Dit is 
wel belangrijk en door meer samenwerking tussen instituten en het bijeenbrengen van 
databases zou de kennis gedeeld kunnen worden op het niveau van de vragen.   

4.1.2 Systeem vergelijkingen – “Cross boundary thinking” 
Het zou waardevolle kennis en ideeën opleveren als wetenschappers meer “cross-boundary” 
zouden denken. Hierbij zouden estuariene ecosystemen, zoals Westerschelde en 
Oosterschelde, met elkaar kunnen worden vergeleken op het vlak van methodes, 
mechanismen en verschijnselen tussen deze ecosystemen. Waar nu veel aan gedaan wordt 
zijn vergelijkingen met de Duitse en Deense Waddenzee, maar dat kan verder uitgebreid 
worden. Zeker op het gebied van bv. effecten van invasieve soorten zoals Japanse oesters 
op verschillende kombergingen kan veel winst uit samenwerking komen. Binnen eigen land 
zou er meer kennis tussen de systemen kunnen worden gedeeld om zo belangrijke vragen te 
beantwoorden. Een sleutelfactor in de Waddenzee zou het bodemvastleggend vermogen 
kunnen zijn van onder andere diatomeeën, hierover is veel kennis in de Ooster- en 
Westerschelde maar in de Waddenzee is hier minder naar gekeken. Om de huidige modellen 
betrouwbaarder te maken zou bijvoorbeeld de kennis uit de Ooster- en Westerschelde 
gebruikt kunnen worden.  

4.1.3 Dynamiek en vergeten biobouwers 
Op welke ruimtelijke en temporele schalen het effect van biobouwers reikt, bijvoorbeeld de 
verandering in de structuur en de chemische samenstelling van de bodem, is meer kennis 
nodig. Momenteel wordt wel gekeken naar het effect van mossels als biobouwers 
(Mosselwad en Waddensleutels), maar andere biobouwers worden hierdoor onderbelicht 
terwijl ze ook grote invloed zouden kunnen hebben op verschillende ruimtelijke en temporele 
schalen. Een voorbeeld hiervan is de Japanse oester, de biobouwer effecten van deze soort 
zijn vrijwel niet bekend in de NL Waddenzee. In de Duitse Waddenzee is er vrij veel 
onderzoek gedaan en dit heeft onder andere aangetoond dat de Japanse oesterriffen de 
biodiversiteit verhogen, wat vergelijkbaar is met mosselbanken.  
Diatomeeën zijn een soort biobouwers die in de Waddenzee vrijwel niet bekeken worden. De 
verlaging in erodeerbaarheid van het sediment door diatomeeën zou op kleine temporele en 
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ruimtelijke schaal belangrijk effecten kunnen hebben. En er zijn de ‘vergeten’ biobouwers, 
zoals Sertularia, Sabellaria e.d.: wat is hun invloed? 
Een andere lacune in het onderzoek is dat de meeste biobouwer effecten zijn omschreven 
voor het litoraal. Het sublitoraal is hierbij onderbelicht. Dit wordt deels opgevangen door 
Mosselwad. De verschillen tussen de westelijke en oostelijke Waddenzee in herstel van 
onder andere mosselbanken en andere biobouwers zijn interessant om verder onder de loep 
te nemen, dat is tot dus ver weinig gedaan.  
 
 

4.2 Sedimentinvang door biobouwers 
 
Deelnemers 
Luca van Duren (Deltares), Peter Herman (Waddenacademie), Norbert Dankers (voormalig 
Imares Texel), Daphne van der Wal (NIOO-CEME), Marieke van Katwijk (Radboud 
Universiteit Nijmegen), Bram van Prooijen (Technische Universiteit Delft), Tom Ysebaert 
(Imares Yerseke, NIOO-CEME), Johan Stapel (Imares, KNAW), Jim van Belzen (NIOO-
CEME), Jasper Dijkstra (Deltares) 

4.2.1 Historische ontwikkeling helderheid en zeegras 
Over de historische condities (voor 1930) in de Waddenzee bestaat geen consensus. Er is 
geen direct bewijs voor helder water op grote schaal. Wel is er een indicatie dat het vroeger 
waarschijnlijk op bepaalde plaatsen helderder was door het lokaal voorkomen van groot 
zeegras, dat veel licht nodig heeft. Verreweg het meeste zeegras stond in ondiepe gebieden 
die bij laag water niet veel dieper dan ca. één meter waren. Slechts een deel (max 10%) 
kwam dieper voor, tot een diepte van max. vier meter. Ook over het historisch voorkomen  
van enkeljarige/meerjarige varianten bestaat geen uitsluitsel, wel is duidelijk dat de 
meerjarige variant nu niet voorkomt in de Waddenzee (incl. Duitsland en Denemarken; m.u.v. 
een kleine populatie op Sylt), wel in de Oostzee en in een aantal gebieden zoals de Limfjord 
in Denemarken. De grote verschillen in locaties van grote velden tussen 1870 en 1930 duiden 
niet op een constant alternatief evenwicht; mogelijk hebben ‘goede’ jaren geholpen bij 
vestiging op plaatsen waar dit in gemiddelde jaren niet mogelijk was. Ook over de rol van 
hydrodynamiek, en de intensiteit daarvan langs een hoogteprofiel, bestaat nog 
onduidelijkheid.  

4.2.2 Een heldere Waddenzee: wenselijk en mogelijk? 
Het huidige streefbeeld van het Programma “naar een Rijke Waddenzee” is gericht op het 
helderder maken van de Waddenzee. Het eigenlijke doel is meer productie, meer diversiteit 
en meer zeegras. Helderheid heeft wel wenselijke gevolgen, en ook de voorwaarden voor 
helderheid (namelijk de aanwezigheid van biobouwers) zijn wenselijk. De vraag is of een 
heldere Waddenzee mogelijk is, en of biobouwers hier aan bij kunnen dragen. Waarschijnlijk 
is een helderder Waddenzee mogelijk, en biobouwers kunnen hier op verschillende manieren 
bij helpen: bijvoorbeeld tijdelijk slib vastleggen dat bij juiste condities naar kwelders 
getransporteerd wordt of langdurig lokaal slib vastleggen. Conceptuele modellen kunnen 
gebruikt worden om verschillende hypotheses te testen, maar moeten wel ondersteund 
worden door kennis verkregen uit metingen (zie 4.2.5).  

4.2.3 Mogelijke invloeden van biobouwers 
De invloeden van de verschillende biobouwers verschillen sterk in schaal, waarbij niet-lineaire 
dynamiek belangrijk is. Diatomeeën komen op zeer grote schaal voor en verhogen de 
kritische bodemschuifspanning, waardoor ze het water (onder rustige omstandigheden) 
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helderder maken. Andere biobouwers (zeegras, schelpdierbanken) hebben een sterker, maar 
lokaler effect. De feedbacks tussen het voorkomen van hoeveelheden biobouwers en hun 
effect op golven, erosie en sedimentatie zijn niet lineair. Events (stormen) spelen 
waarschijnlijk een grote rol. Ook hier kunnen conceptuele modellen helpen, mits de 
essentiële feedbacks goed worden meegenomen. 
 

4.2.4 Onderzoek nodig voor inzicht ecosysteemfunctioneren? 
Hoewel niet alles van alle organismen bekend is en hydrodynamica soms op vrij lage 
resolutie gemodelleerd wordt, zijn dit niet de belangrijkste knelpunten. Wel benoemd als 
belangrijke kennishiaten:  
• Een beter begrip en betere modellering van de bodemopbouw inclusief organismen zijn 

belangrijk.  
• Ruimtelijke en temporele variabiliteit van slibeigenschappen en voorkomen van 

benthos. Dit wordt momenteel belemmerd door beperkte metingen en moeizame 
toegang tot data, en ook door ongeschiktheid van modellen. Ook ontbreekt kennis over 
hoe omstandigheden sommige parameters beïnvloeden: bijvoorbeeld regen en 
droogvalduur hebben een grote invloed op de erosieparameter van litoraal slib. 

• Ook van de interactie (zowel trofisch als hydrodynamisch) tussen biobouwers en hun 
directe omgeving (enkele honderden meters) en combinaties van biobouwers is weinig 
bekend.  

• Het gebied tussen MSL -5 m en het intergetijdegebied is lastig te bemeten, en daardoor 
ook minder bekend zowel m.b.t. slib als organismen.  

• Om menselijke invloed uit te sluiten zou het waardevol zijn om onderzoek te kunnen 
doen in een kombergingsgebied gesloten voor visserijactiviteit.  

 
Bovenstaande hiaten betreffen altijd multidisciplinair onderzoek, terwijl voor veel praktijk 
onderzoek geldstromen vaak maar vanuit één discipline komen. Voor fundamenteel 
onderzoek is dit al wel beter geregeld.  

4.2.5 Meet & monitoring-opmerkingen 
Metingen zijn erg belangrijk voor kennis. Omdat veel metingen die nu met een bepaald doel 
gedaan zijn ook bruikbaar zijn voor anderen, onderstaand overzicht: 
 
• In ontwikkeling: een draagbaar golfgootje voor in-situ erosieproeven (NIOO-CEME) 
• De lokaties waar (klein)zeegras is getransplanteerd (door RU Nijmegen) zijn goed 

bemeten m.b.t. bodemsamenstelling en hoogte.  
• Simpele metingen op heel veel punten in de Waddenzee zijn uitgevoerd door Theunis 

Piersma (NIOZ / RUG). 
• Bij Imares zijn sinds 1994 ongeroerde bodemmonsters van Waddenzeelocaties 

beschikbaar (Norbert Dankers). 
• Remote sensing leent zich goed voor het op grote schaal in kaart brengen van 

(veranderingen in) biobouwers en sedimenten (Daphne van der Wal, NIOO-CEME) 
 

5 Eindconclusies 

De belangrijkste conclusies van de dagvoorzitter en de opdrachtgevers van het Programma 
Naar een Rijke Waddenzee zijn: 
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• De dag heeft een goed overzicht gegeven voor het programmateam van alles wat er 
binnen Nederland aan biobouwersonderzoek loopt. Alleen de nevendoelstelling 
“interactie tussen wetenschappers en beleidsmakers” kwam wat minder uit de verf 
vanwege de lage deelname van het aantal beleidsmakers. 

• Er gebeurt veel op het gebied van mosselen en zeegras. De rol van de Japanse oester 
is onderbelicht. Zeker op het onderwerp ‘effecten van biobouwers op sediment’ is meer 
nadruk op zeer (ruimtelijk) grootschalige biobouwers als diatomeeënmatten gewenst. 
En er zijn de ‘vergeten’ biobouwers, zoals Sertularia, Sabellaria e.d.: wat is hun invloed? 

• Meer systeemvergelijking is gewenst: met andere deelgebieden van de Waddenzee (bv. 
effecten van Japanse oesters) en met andere estuaria in Nederland (Ooster- en 
Westerschelde). 

• Met name de doorvertaling van biobouwers op het voedselweb is in Nederland ook wat 
onderbelicht. 
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A  Overzicht van projecten (Wadden) 
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B Overzicht van projecten (Rest van Nederland) 
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C Overzicht van projecten (Internationaal) 
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D Overzicht van projecten (niet regio gebonden) 

 




