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De Waddenzee is een dynamisch gebied waar natuurlijke processen nog vrij spel
hebben. Het is daarom in verandering. Continu. Deze veranderingen beperken
zich niet tot het zich telkens herhalende ritme van het getij. Het gebied is ook op
langere tijdschalen dynamisch: de vormen van eilanden veranderen, de helderheid en het zoutgehalte van het water verandert, de populatie van dieren en planten op de wadbodem en op de kwelders verandert; en ook de menselijke bewoning van het waddengebied maakt al millennia lang een ontwikkeling door, van
terpenbewoning tot de huidige landschapsinrichting en economische welvaart.

De Waddenzee trekt de meeste bezoekers per jaar van alle natuurgebieden in ons
land. Het is niet alleen het meest geliefde, maar ook grootste en meest internationale natuurgebied van Nederland. Het mondiale belang van onze Waddenzee,
waar ieder jaar weer miljoenen trekvogels komen rusten en eten zoeken, is recent
onderschreven door de UNESCO, met de verlening van de status van natuurlijk
werelderfgoed. Het blijft een indrukwekkende topprestatie als je bedenkt dat die
kleine vogeltjes de hele wereld overvliegen, soms wel 9000 km non stop! Om
levend hun reisdoel te bereiken moeten ze op het wad voldoende rust en voedsel
vinden. Het is voor deze miljoenen vogels van levensbelang dat wij goed voor
onze natuur blijven zorgen. En dat is helaas geen vanzelfsprekendheid. Het
menu van veel van deze trekvogels bestaat louter uit schelpdieren en juist de verschillende soorten schelpdieren in de Waddenzee gaan al jaren achteruit.

De dynamiek van het gebied vormt een bron van inspiratie voor waddenwetenschappers. Wetenschappers van allerlei pluimage: ecologen, geowetenschappers,
cultuurhistorici, economen, klimaatdeskundigen… allen proberen zij grip te krijgen op kleine- en/of grootschalige processen die in het waddengebied plaatsvinden. De gegenereerde kennis leidt gezamenlijk tot een vergroot begrip van een
uniek systeem, waarvan het Nederlandse en Duitse deel in 2009 zijn uitgeroepen
tot UNESCO werelderfgoed en dat we samen met onze buurlanden voor de toekomst willen behouden en tegelijk duurzaam blijven gebruiken.

Pavel Kabat
Voorzitter Waddenacademie-KNAW.

Het waddenonderzoek levert ook vele, op zichzelf staande, boeiende verhalen en
inzichten op. In deze uitgave wordt in 28 artikelen de waddenwetenschap in al
haar verscheidenheid belicht op een voor iedereen toegankelijke wijze. Van
chaos onder algen tot eeuwenoude scheepvaartroutes, van exotische schelpdieren tot stijgende zeespiegel. De artikelen zijn gebaseerd op de ontdekkingen van
gepassioneerde waddenwetenschappers uit binnen- en buitenland. De gepresenteerde selectie is niet alomvattend. Dat zou een onmogelijke opgave zijn. Wel
komen de belangrijkste thema’s die spelen in de waddenregio aan de orde. De
nadruk ligt daarbij op de ecologie en dat is geen toeval: de Waddenzee is in de
eerste plaats een uniek natuurgebied dat internationaal een beschermde status
heeft. Maar er wonen, werken en recreëren ook mensen in het gebied. Natuur en
mens zijn juist in de waddenregio nauw met elkaar verbonden en ook hiervoor is
aandacht.

De Waddenzee wordt ook wel het meest onderzochte natuurgebied van
Nederland genoemd. Onderzoek naar de werking van het ecosysteem is van
groot belang voor bescherming van de kwaliteit van de natuur. Waarom zijn er
nu veel minder stabiele mosselbanken dan in de jaren tachtig? Waarom is het
‘nonnetje’ bijna verdwenen? Wat zijn de gevolgen hiervan voor trekvogels? Hoe
hangt dit samen met de opvang van slib en de helderheid van het water? Wat is
er voor nodig om deze ontwikkeling te keren? Het ecosysteem van intergetijdegebieden als de Waddenzee zit buitengewoon complex in elkaar. Hoe meer we
weten, hoe meer vragen we kunnen blijven stellen.

Hidde van Kersen
Directeur Waddenvereniging.

Natuurbescherming blijft nodig, maar kan niet zonder liefhebbers van de natuur.
Wie als kind de natuurlijke wonderen van het wad heeft ervaren, weet voor de
rest van zijn leven hoe bijzonder dit gebied is… en dat we dit moeten behouden.
Voorlichting, educatie en het uitdragen van wetenschappelijke inzichten zijn
mijns inziens onderdeel van natuurbescherming. Daarom ook dit boekje: ik
hoop dat het de vele fans van het wad weer doet beseffen hoe bijzonder dit
natuurgebied is. Wees wijs met de Waddenzee!

De rode draad door deze uitgave heen zijn de veranderingen waaraan de
Waddenzee onderhevig is. Veel van deze veranderingen zijn gerelateerd aan klimaatverandering. Een verandering in het klimaat leidde ooit tot het ontstaan van
het gebied maar zal bij de toekomstige ontwikkeling ervan ook een grote rol spelen. Hoe precies, is onderwerp van veel lopend onderzoek.
Dit boekje beoogt de nieuwsgierigheid en interesse te prikkelen...ik wens u veel
leesplezier toe!
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1 Microben

HOEZO, STINKENDE
MODDER?!
Op het eerste gezicht vormen wadplaten een wat saai bruingrijzig geheel. Dit
is slechts een oppervlakkige waarneming. Wie wel eens voorzichtig een schep
in de bodem heeft gestoken, weet namelijk beter. Het wad vertoont vaak een
bijzondere gelaagdheid. Bovenin groengrijs van kleur, en onderin de fameuze
welriekende donkere laag.
De gelaagdheid van de wadbodem wordt veroorzaakt door de wadbewoners
en de stoffen die zij uitscheiden. Het gaat hier om de kleinste vormen van
leven: bacteriën en eencellige algen. In deze eerste centimeters van de bodem
bevindt zich een bijzonder goed georganiseerde leefgemeenschap, waarin
ieder organisme zijn eigen plek heeft. Bovenin bevinden zich de zonaanbidders, onderin wonen liefhebbers van de duisternis. Samen vormen ze de zogenaamde microbiële matten.

Wadlopers in het slik.
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Dwarsdoorsnede van de bovenste
centimeters van de wadbodem.

zonder celkern. “Magnetotactisch”

Een klompje magnetotactische bacteriën; de

Het sulfaat wordt gereduceerd tot sulfide,

houdt in dat deze bacteriën in staat zijn

afzonderlijke cellen zijn goed zichtbaar.

terwijl het organisch materiaal wordt

om hun weg te vinden met behulp van

geoxideerd tot koolzuurgas (CO2). In het

het aardmagnetisch veld. Het is de eer-

genetisch materiaal van de MMP’s wer-

ste keer dat deze bolletjes buiten het

den genen gevonden die betrokken zijn

Noord- en Zuid-Amerikaanse continent

bij deze sulfaatreductie, dus daarmee is

Onze oudste leefgemeenschappen

zijn gevonden. Bovendien komen ze

het zeer aannemelijk dat zij dit ook kun-

Aan het wadoppervlak maken bacteriën en algen gebruik van het zonlicht om
te groeien. Met behulp van lichtenergie en water wordt koolzuur (CO2) uit de
atmosfeer omgezet in de organische koolstofhoudende componenten waaruit
een cel is opgebouwd. De algen kunnen vrij bewegen in de bovenste laag. Bij
laagwater kruipen ze naar het wadoppervlak om zonlicht op te vangen. Ze
zijn groen-bruin van kleur; een goede waarnemer ziet dat de wadbodem vlak
nadat het laagwater is geweest vaak geleidelijk aan kleur krijgt.
Op vijf tot tien centimeter diepte leven bacteriën die niet van zuurstof houden.
Voor een aantal van deze soorten is zuurstof zelfs dodelijk. Deze bacteriën zijn
voor hun energievoorziening en hun koolstof (C) afhankelijk van de bovenste
laag. Zij leven dus van de producten die door de organismen in de bovenste
laag worden afgescheiden. Daarnaast gebruiken deze bacteriën een aantal
zwavelhoudende producten voor hun groei.
Tussen de bovenste en de onderste laag in bevindt zich een groep bacteriën die
van beide walletjes eten. Ze halen energie uit het zonlicht en consumeren
daarbij zowel de producten van de organismen uit de bovenste als uit de
onderste laag. Deze bacteriën gebruiken daarnaast zwavelhoudende producten uit de bodem voor de groei. Na verwerking door bacteriën kan dit zwavel
in de wadbodem reageren met ijzer. Dit geeft de typische zwarte kleur van de
wadbodem, met de daarbij behorende typische geur.
De organismen in microbiële matten staan dus in nauwe relatie met elkaar. De
wijze van samenleven is gelijksoortig aan die van de oudste leefgemeenschappen die bekend zijn op aarde. Hun voorouders behoorden tot de eerste zuurstofproducerende organismen: een proces dat 3,5 miljard jaar oud is.

elders niet op wadplaten voor, maar

nen. Het komt hen daarbij goed uit dat ze

alleen op kwelders of in lagunes.

niet alleen in staat zijn om te reageren op
magnetisme, maar ook op de aanwezig-

Magnetische bacteriebolletjes pingpongen in de
Waddenzee

Als een magneet

heid van bepaalde chemische stoffen.

Duitse wetenschappers hebben de bolle-

Deze zogeheten chemotaxis helpt de bac-

tjes ontdekt in bodemmonsters van wad-

teriën om te bepalen waar ze hun leefge-

platen nabij het Duitse Cuxhaven. In het

bied moeten kiezen in de gelaagde wad-

laboratorium werd een magneet boven

zien. Ook zijn de magnetosomen goed te

bodem. Overigens is chemotaxis veel

de sedimentmonsters gehouden om

onderscheiden; dit zijn de structuren

wijder verspreid onder bacteriën dan

MMP’s te lokken. Bij enkele monsters

waarmee de bacteriën het magnetisch

magnetotaxis. Het blijft vooralsnog ondui-

kwamen ze inderdaad tevoorschijn en

veld kunnen waarnemen. Ze zijn kogel-

delijk welk nut het reageren op magne-

hoopten zich bij de magneet op.

vorming en gerangschikt in meerdere

tisme precies heeft.

Vervolgens was het een koud kunstje om

rijen naast elkaar. De magnetosomen van

de bacteriën met een pipetje op te zui-

alle cellen van het klompje staan allemaal

gen en ze nader te bestuderen.

dezelfde kant op gericht. Met een rönt-

De braamvormige bacteriehoopjes zijn

gentechniek kon worden aangetoond, dat

maar een paar micrometer (1 micrometer

ze van nature uit een magnetische vorm

is 1/1000 millimeter) in diameter en

van ijzersulfide bestaan.

bestaan uit enkele tientallen cellen. De

De bacteriecellen hebben elk hun eigen

afzonderlijke bacteriecellen zijn goed

zweepstaartaandrijving en magnetoso-

In de Waddenzee krioelen klompjes van

zichtbaar op elektronenmicroscopische

men, maar het bolletje vormt een goed

enkele tientallen bacteriën, die zich

foto’s. Met een iets andere techniek is het

samenwerkende eenheid. Typerend voor

gezamenlijk met hun zweepstaartjes

draderige oppervlak van de klont te

MMP’s is dat ze een “pingpong”-bewe-

voortbewegen en daarbij voor hun rich-

Detailopname van een rij magnetosomen.

ging vertonen. Deze beweging bestaat uit

tingsgevoel gebruik maken van het

Het draderige oppervlak van een klompje

een fase waarin de cellen met de veldlij-

Historie

Klimaatgassen

aardmagnetisch veld. Dit soort bacterie-

magnetotactische bacteriën.

nen van het magnetisch veld meezwem-

De eerste magnetotactische bacteriën

De bacteriën en algen die in en op het wad leven, maken een belangrijk onderdeel uit van het ecosysteem. Aan het wadoppervlak komen de organismen
vaak in hoge dichtheden voor. Zij vormen een rijke voedselbron voor veel vissen, wormen en schelpdieren.
Ook speelt deze ogenschijnlijk onbetekenende laag een rol in de productie van
gassen die het klimaat beïnvloeden. In microbiële matten wordt enerzijds het
broeikasgas CO2 gebruikt voor groei en anderzijds wordt CO2 juist afgegeven
aan de atmosfeer. Daarnaast is er een aantal bacteriën die methaangas en/of
een aantal zwavelverbindingen produceren, die eveneens van belang zijn voor
het klimaat op aarde. De productie van deze gassen in microbiële matten is
bijzonder hoog. Hiermee levert het wad een bijdrage aan de mondiale klimaathuishouding. Hoe stinkende modder verrassend interessant kan zijn!

bolletjes worden verder alleen in Noord-

men, afgewisseld met verplaatsingen in

zijn in de jaren zeventig ontdekt door de

en Zuid-Amerika aangetroffen.

tegengestelde richting.

wetenschapper Richard Blakemore. Hij

De Waddenzee herbergt een enorme

Chemotaxis

een kwelder onder de microscoop en

diversiteit aan organismen. Veel soorten

Genetische analyse heeft aangetoond dat

zag dat de bacteriën allemaal keurig
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bestudeerde wat zwavelrijke modder uit

zijn gemakkelijk met het oog zichtbaar,

het een nieuwe soort betreft. Wel kon ver-

van het zuiden naar het noorden bewo-

maar ook buiten het bereik van het

wantschap worden aangetoond met een

gen. Hij kwam op het lumineuze idee om

menselijk oog krioelt het van het leven.

sulfaatreducerende bacteriesoort. Dit type

eens een magneet bij zijn microscoop te

Zoals de recentelijk ontdekte MMP’s:

bacteriën komt veel voor in de wadden.

houden en hij zag prompt dat alle bacte-

klompjes van bacteriën, die behoren tot

Ze gebruiken sulfaat om in zuurstofloze

riën hun zwembeweginkjes aanpasten

de Meercellige, Magnetotactische

lagen van de wadbodem toch in staat te

aan het magnetisch veld, alsof het

Prokaryoten. “Prokaryoot” betekent:

zijn om organisch materiaal af te breken.

mobiele kompasnaaldjes waren.
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2 Eilandgeologie

Aangroei en afkalving

DE RITMIEK VAN DE
WADDENEILANDEN

De grootste zandplaat is momenteel de Razende Bol (ook wel Noorderhaaks
geheten); deze plaat ligt voor het zeegat tussen Den Helder en Texel. De
Razende Bol groeit hard. In de jaren tachtig liep de plaat nog bij hoogwater
onder. Nu ligt zij permanent droog en ontwikkelen zich er zelfs kleine duintjes. De zandplaat zal waarschijnlijk binnen vijftig jaar tegen Texel oplopen.
Aan de westpunt van Ameland is de zandplaat die zich buitengaats had ontwikkeld, recent aangegroeid. Deze voormalige plaat, het Bornrif, strekt zich
nu uit als een enorme landtong voor de Noordzeekust van het eiland. In haar
luwte heeft zich een lagune gevormd waar alle verschillende stadia van kwelderontwikkeling zijn waar te nemen. Na verloop van tijd zal deze lagune verder verlanden en versmelten met de duinen.
De ontwikkelingen aan de westkust van Ameland hebben ook invloed op het
buureiland Terschelling. De bewegingen van het Bornrif gingen gepaard met
veranderingen in het geulenstelsel in het Amelander zeegat. Hierdoor is de
ebstroom onder Terschelling langzaam naar het noorden opgeschoven en
heeft zij in de afgelopen twintig jaar een flink stuk van de eilandstaart, de
Boschplaat, afgeknabbeld.

De Waddeneilanden liggen niet stil. Bezoekers die een paar jaar niet op de
eilanden zijn geweest, zullen zich verbazen over de veranderingen die zich
hebben voorgedaan sinds hun laatste verblijf. Met name de uiteinden van de
eilanden zijn voortdurend in beweging, door de invloed van wind en getij.
De Waddeneilanden zijn min of meer druppelvormig. Breed in het (zuid)westen, taps toelopend naar het (noord)oosten. Deze vorm wordt veroorzaakt
door de getijdenstromingen. Vanaf de kust van Noord-Holland wordt sediment langs de Waddenzee gevoerd en afgezet voor de kust van de eilanden op
de buitengaats gelegen zandbanken. Deze banken hopen langzaam op en ontwikkelen zich tot grote zandplaten; zandplaten die na verloop van tijd vastgroeien aan de kop van de eilanden.

Aangroei en afslag van de zandhaak op
Ameland.

Cyclisch patroon
De veranderingen aan de eilandkoppen en -staarten hebben een cyclisch (dus
steeds terugkerend) patroon. Nu het Bornrif aan Ameland is vastgegroeid, zal
zich buitengaats langzaam maar zeker een nieuwe zandplaat ontwikkelen.
Ook deze zal te zijner tijd weer met het eiland vergroeien. Tegelijkertijd neemt
dan de erosie van de Terschellinger Boschplaat af zodat deze weer aan kan
groeien. Elk eiland heeft een eigen cyclus en tijdspad. In het Amelander Gat
heeft dit patroon bijvoorbeeld een doorloop van zo’n vijftig tot zestig jaar, bij
Schiermonnikoog landen de platen aan met een cyclus van ongeveer twintig
jaar.
De eilandkusten staan steeds meer onder druk door zeespiegelstijging en
zwaardere stormen. Zandsuppleties moeten voorkomen dat de eilanden verdrinken. Vanuit het perspectief van duurzaam kustbeheer zou ruimte gelaten
moeten worden aan de natuurlijke dynamiek; afslag en aanwas van de kust
horen bij het waddensysteem.

Bornrif, Ameland.
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Weggeslagen kleilagen en
opgestoven duinen

schappen van de teruggekaatste golven

De Waddeneilanden kennen een roerig

ondergrond waar ze tegenop botsen.

geluid op te vangen zijn. De eigenzeggen iets over de structuren in de

geologisch verleden. Om de ontwikke-

De wetenschappers deden radarmetin-

lingen sinds de laatste ijstijd op het

gen langs een lijn van west naar oost,

Deense Waddeneiland Rømø nader te

ongeveer halverwege het eiland. Ze

onderzoeken, hebben geologen met

voerden ook een grondboring uit om te

behulp van grondradar de bodemstruc-

weten te komen welk materiaal er op

tuur bepaald. Zij troffen oude duinen en

een bepaalde diepte zat.

Bodemstructuren die zichtbaar zijn gemaakt

strandwallen aan en sporen van een

Langs het transect werden verschillende

met grondradar. Op zeeniveau (0 m) ligt een

overstroming.

structuren aangetroffen. Ondiep zaten

Gyttja-laag. Op -3 m ligt een kleilaag.

de overblijfselen van door de wind
Het veertien kilometer lange

gevormde duinen. Uit het patroon van

Waddeneiland Rømø ligt ten noorden

de duinen konden de geologen aflezen

van het Duitse Waddeneiland Sylt,

dat deze van west naar oost zijn aange-

Stormvloeden

negen kilometer uit de westkust van

groeid. Even onder de duinen, rond zee-

Ongeveer drie meter onder de Gyttja-

Denemarken. In 1948 is Rømø door

niveau, lag een laag die met het

laag stuitte de grondboor op een klei-

middel van een dam met het vasteland

Zweedse “Gyttja” wordt aangeduid.

laag. Klei laat radargolven nauwelijks

verbonden. Net als alle

Een Gyttja-laag bevat de resten van

door. Op plekken waar de kleilaag

Waddeneilanden heeft het eiland een

algen en waterplanten. Deze planten

afwezig was, kwamen de onderzoekers

rijke geologische historie, met invloe-

konden goed groeien in de ondiepe

ook wat over dieper gelegen structuren

den van ijs, zee en wind.

lagunes die naast de door de branding

te weten. Er zaten patronen in die er op

3 Exoten

opgeworpen strandwallen ontstonden.

duidden dat er erosie had plaats gevon-

Gyttja

Deze laag was dus aanwezig in laag

den als gevolg van een overstroming.

Een Deense onderzoeksgroep heeft de

gelegen delen (depressies) tussen de

Op Rømø zijn in het verleden waar-

geologische veranderingen van de afge-

strandwallen, maar niet erop. De ouder-

schijnlijk regelmatig stormvloeden

EXOTISCHE SCHOONHEID IN
DE WADDENZEE?

lopen paar duizend jaar met behulp van

dom van de strandwallen, waarop later

geweest die ervoor zorgden dat een

grondradar in beeld gebracht. De

de duinen zijn gevormd, schatten de

deel van het strandwallensysteem werd

radargolven dringen tot maximaal vijf-

wetenschappers op zo’n tweeduizend

afgebroken.

tien meter diepte door. De reflecties van

jaar.

Zoetwaterbel

deze elektromagnetische golven zijn te
meten, zoals bij seismiek echo’s van

In de volksmond heeft de duiding exotisch een positieve bijklank. “Exotisch is
zoals men vindt in verre vreemde landen; een exotische schoonheid”, volgens
van Dale, 1976. Deze definitie stamt duidelijk uit een tijd waarin verre
vreemde landen nog iets mysterieus hadden. In relatie tot de Waddenzee heeft
exotisch een minder positieve lading. Organismen van exotische oorsprong
worden niet zozeer beoordeeld om hun schoonheid, ze worden eerder met
lichte argwaan gadegeslagen.

Stuivend duin.

Geologisch onderzoek aan de ondiepe
ondergrond van de Waddeneilanden
geeft niet alleen inzicht in hun ontstaansgeschiedenis. Kennis over de bodemstructuur is ook van belang om de effecten van zeespiegelstijging in te schatten.
In Nederland is grondradar niet op de
Waddeneilanden gebruikt, maar wel in
de duingebieden van Zuid-Holland.
Daar is onderzocht of bij zeespiegelstijging de beschikbaarheid van drinkwater
uit de zoetwaterbel die onder de duinen
ligt, niet in gevaar komt.
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Een kolonievormende zakpijp.

De laatste decennia worden er in de Waddenzee regelmatig nieuwe soorten
waargenomen. In 2009 zijn er maar liefst twaalf nieuwe zogeheten exoten
gevonden, waaronder de druipzakpijp. Door de stijging van de temperatuur
van het zeewater voelen steeds meer soorten zich thuis in de Waddenzee. Het
verspreidingsgebied van een aantal soorten schuift langzaam langs de kust
noordwaarts op. De introductie van andere soorten wordt een handje geholpen door de mens. Zo is een aantal soorten in onze kustwateren terecht gekomen via ballastwater van schepen, zoals de Amerikaanse langlobribkwal.
Andere, zoals de Japanse oester, zijn ooit bewust geïmporteerd voor de aquacultuur.

3 EXOTEN

11

Verandering: verrijking of bedreiging?
De komst van nieuwe soorten kan een verrijking van het ecosysteem betekenen. De Japanse oester vormt stevige schelpenbanken die een schuilplaats bieden aan tal van andere organismen. Daarnaast hebben de banken een stabiliserende werking. Doordat de oesters sediment invangen, zorgen zij voor
versteviging en natuurlijke ophoging van de wadplaten.
Nieuwe soorten kunnen echter ook een bedreiging vormen voor bestaande
soorten, met name wanneer zij zich grootschalig uitbreiden. In de
Oosterschelde heeft dezelfde Japanse oester de mosselbanken voor een groot
deel verdrongen. En de mooie druipzakpijp overwoekert allerlei schelpdieren,
zeepokken en andere vastzittende dieren.
Nieuwkomers, schadelijk of niet, laten het oorspronkelijke ecosysteem nooit
ongestoord. Mosselbanken vormen net iets andere structuren dan oesterbanken en bieden daardoor onderdak aan een andere leefgemeenschap.
Bovendien weten vogels die gewend zijn aan een dieet van mosselen, nog niet
goed hoe ze met oesters moeten omgaan. Ook (niet-inheemse) kwallen oefenen een specifieke invloed uit. De Amerikaanse langlobribkwal eet bijvoorbeeld jonge vislarven, met alle gevolgen voor de visstand. Maar kwallen vormen tegelijkertijd ook weer voedsel voor die andere exoot die de laatste jaren
soms bij Texel wordt waargenomen, de lederschildpad.

Integratie
Exoten zijn per definitie indringers. Soms een verrijking, soms een bedreiging,
vaak ook een verstoring van slechts tijdelijke aard. Zo kwam de worm
Marenzelleria in de jaren negentig in groten getale voor in de Dollard. Later is
deze populatie weer sterk teruggelopen.
Exoten krijgen niet alleen in het mariene milieu veel aandacht, op het land zijn
ze al langer onderwerp van discussie. Ze kunnen overlast veroorzaken en
worden daarom dikwijls geweerd. De vraag is in hoeverre het realistisch is om
in het mariene milieu exoten te willen bestrijden. De komst van exoten is
onontkoombaar in dynamische open ecosystemen. Zeker ook in de
Waddenzee, waar nieuwkomers komen en gaan, met wind en getij.
Nieuwkomers van een exotische schoonheid: vaak mooi, maar niet persé
onschuldig.

Kwallenzee

zwemmers ondervinden hinder van de

Ook lijkt er geen direct verband te zijn

kwallen. Ze verstoppen ook de netten

met eutrofiëring. Het stringente beleid

Het aantal kwallen in de Waddenzee

van vissers en blokkeren koelwaterinstal-

op afvalwaterlozingen heeft de laatste

neemt de afgelopen jaren toe. En met het

laties van diverse industrieën.

decennia geleid tot een afname van stik-

aantal ook de overlast. Waar komen al

Maar waarom opeens zoveel kwallen in

stoflozingen op de Noordzee en

die kwallen toch vandaan? En waar gaat

de Waddenzee? Dat is niet helemaal te

Waddenzee. In het verleden waren de

dit naar toe?

verklaren. De kwallen in de Waddenzee

omstandigheden in die zin gunstiger

komen binnenstromen vanuit de

voor kwallen dan in het heden, maar

Noordzee. De Noordzee wordt op haar

destijds is een toename in kwallen uitge-

beurt beïnvloed door de Atlantische

bleven.

Kwallen voelen zich in de Waddenzee

De Amerikaanse langlobribkwal.

steeds meer als een vis in het water. Tot
in de jaren negentig dreven kwallen

lijk)plankton profiteert ook van verhoogde

Oceaan: de temperatuur van de

Mogelijk is er slechts sprake van een tij-

slechts sporadisch de Waddenzee bin-

algengroei. Onder eutrofe omstandighe-

Noordzee fluctueert met de instroom van

delijke groei van het aantal kwallen in

nen. Niet alleen verblijven kwallen hier

den neemt dus het voedselaanbod voor

Atlantisch zeewater. Deze fluctuaties

de Waddenzee. Maar gegeven de

nu langer, er heeft zich ook een aantal

alle kwallensoorten toe.

hebben in het verleden geen eenduidig

wereldwijde trend in kwallenpopulaties,

nieuwkomers bijgevoegd. De meest

Kwallen en vissen hebben een redelijk

verband met kwallenpopulaties laten

de vastgestelde klimaatverandering en

voorkomende daarvan is de

vergelijkbaar dieet. Wanneer bij een

zien.

het mondiale probleem van overbevis-

Amerikaanse langlobribkwal; een soort

hoge visserijdruk enerzijds veel vissen

die sinds het begin van de eeuw explo-

worden weggevangen, neemt de voedsel-

Zeepaddestoelen, een algemene kwallensoort,

maken hebben met een blijvend ver-

sief in aantal is toegenomen.

concurrentie af. Anderzijds zijn er ook

in de vangst van een garnalenvisser.

schijnsel.

sing, is het ook goed mogelijk dat we te

roofvissen die juist kwallen eten.

Oorzaken

Wanneer deze vissen worden gevangen,

Een toename in kwallen wijst in het alge-

kunnen de kwallen zich ongestoord ver-

meen op een verandering in het ecosys-

meerderen. Zo heeft een hoge visserijdruk

teem. Er is een aantal factoren dat de

langs twee wegen een positief effect op

aanwezigheid van kwallen bevordert,

de ontwikkeling van de kwallenpopulatie.

zoals eutrofiëring — piekaanvoer van

Tenslotte is er het effect van de klimaatver-

bepaalde voedingsstoffen — en overbe-

andering. In hun eerste levensfase zijn

vissing. En niet in de laatste plaats een

veel kwallen gebonden aan de zeebo-

hogere temperatuur van het zeewater.

dem. Daar vormen ze poliepen, die na

Veel kwallensoorten eten graag flagel-

verloop van tijd onthecht raken en in de

late algen (algen die zich voortbewegen

waterfase terechtkomen. Deze poliepen

met behulp van een zweephaar). De

groeien sneller bij hogere temperaturen.

groei van deze algen wordt gestimu-

Een stijging van de temperatuur van het

leerd door verhoogde stikstofconcentra-

zeewater draagt dus ook bij aan een toe-

ties. Ook is er een aantal soorten dat

name van kwallen.

voornamelijk zoöplankton eet. Zoö-(dier-

Wereldwijde trend
Over de hele wereld wordt in kustgebieden een groei in de kwallenpopulaties
waargenomen. Deze toename leidt op
verschillende plaatsen tot overlast.
Verhoogde predatie op zoöplankton en
vislarven, kan negatieve effecten hebben
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Een met anemonen en zakpijpen begroeide

op de vispopulatie. Daarnaast is er de

Japanse oester.

directe overlast voor mensen. Niet alleen
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4 Scheepvaarthistorie

Glorietijd

NAVIGEREN DOOR DE
VLIESTROOM IN VOORBIJE
TIJDEN

De ontwikkelingen in de Europese zeehandel leidden tot een glorietijd van de
zeemansgidsen en zeeatlassen. Het werden de belangrijkste gedrukte hulpmiddelen waar schippers gebruik van maakten. In het in 2009 uitgegeven boek
Spiegel van de Zuiderzee worden deze eeuwenoude werken gepresenteerd en
geanalyseerd. De eerste Nederlandse zeemansgids is de Spieghel der Zeevaerdt
uit 1584 van voormalig stuurman Lucas Jansz. Waghenaer (1533 - 1606). De
gids bevat naast zeilaanwijzingen en kustbeschrijvingen ook kaarten en
instructies in de zeevaartkunde. Een ander uniek voorbeeld van een zeemansgids is Die Caerte vande Oost ende West Zee van Govaert Willemsen van
Hollesloot (overleden 1586) uit circa 1594. Zijn gids werd na het overlijden
van Van Hollesloot uitgegeven in Amsterdam door Cornelis Claesz. Ook Van
Hollesloot was een befaamd stuurman. De gids combineert landverkenningen, zeilaanwijzingen en kaarten, zoals op de bladzijde op p.16 is te zien.
Bovenaan zijn vier profielen weergegeven van Waddeneilanden, waaronder
Terschelling. Meteen eronder staan zeilaanwijzingen die hoofdzakelijk voor
het navigeren door de Vliestroom zijn bedoeld. Tenslotte staat op het onderste
deel een houtsnede die de westelijke Waddenzee weergeeft, met linksonder de
westpunt van Terschelling en rechtsonder het toen nog bestaande eiland
Huisduinen. Het vermoeden is dat deze kaart werd gekopieerd van een kaart
uit Spieghel der Zeevaerdt, zij het niet al te letterlijk, want de grenzen van het
weergegeven gebied zijn anders.

In de zestiende eeuw had een stuurman van een handelsschip dat over de
Waddenzee voer het niet gemakkelijk. Hij moest zonder dat hij kon beschikken over moderne navigatiesystemen voorkomen, dat het schip vastliep op
één van de vele wadplaten. Enkele hulpmiddelen waren er gelukkig wel, zoals
zeilaanwijzingen, landverkenningen en zeekaarten. Een schitterend voorbeeld
is een zeemansgids uit ca. 1594 van Govaert Willemsen van Hollesloot.
De handel langs de Europese westkust kwam in de zestiende eeuw tot volle
bloei. Nederlandse schepen voeren naar Noord-Rusland en verscheepten
Aziatische producten vanuit Portugal. Veel schepen moesten van en naar
Kampen en Amsterdam hun weg vinden over de Zuiderzee en de westelijke
Waddenzee. Aan het begin van deze eeuw gebruikten stuurlui voor hun navigatie voornamelijk zeilaanwijzingen, ook wel leeskaarten genoemd. Dit zijn
teksten die beschrijvingen geven van de te volgen route en oriëntatiepunten.
De eerste versies waren handgeschreven maar later verschenen ze ook in
gedrukte vorm. Soms werden de teksten aangevuld met landverkenningen:
profielen van de kust met kenmerkende gebouwen, zoals vuurtorens en kerktorens die konden helpen bij de oriëntatie. De eerste in Nederland in druk verschenen leeskaart was De kaert vander zee uit 1532. Deze beschrijft de
Waddeneilanden, de oostelijke en westelijke kusten van de Noordzee en de
kust van Europa tot aan Portugal.

Een zeilschip vaart langs de
Noordzeekust van Texel.
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Een bladzijde uit Die Caerte vande Oost ende

De koppen vlogen in het rond en geen

5 Algen

West Zee.

enkele piraat heeft het naverteld. De ver-

NOG GEEN HONGERSNOOD
IN DE WADDENZEE

moedelijke schedel van Störtebeker stond
teerd. De vragen gingen over zeer

tentoongesteld in het Hamburgmuseum

aardse zaken zoals typerende gerechten

maar is in januari 2010 gestolen. Van de

(Vis! Mosselen! Groene kool!

daders ontbreekt elk spoor.

Mehlbüddel! Labskaus!) maar ook over
sagen die met de regio verbonden zijn.

De identiteit van de waddenkust

Daarbij kwam een groot aantal verschil-

Op basis van de grote regionale verschil-

lende verhalen naar boven met als

len in vertellingen en gebruiken, conclu-

meest genoemde de vertelling over

deren de onderzoekers dat het te ver

Klaus Störtebeker.

voert om van een identiteit van de waddenkust te spreken. Er zijn duidelijke sub-

Pirates of the Wadden

Klaus Störtebeker

regio’s met een eigen cultureel erfgoed.

Klaus Störtebeker was een piraat die met

Zo werd bijvoorbeeld Klaus Störtebeker

zijn aanhang, de Likedelers, de Duitse

veel in Ostfriesland genoemd, maar in

kust onveilig maakte. Veel Hollandse

Schleswig-Holstein amper. Historische

koopvaardijschepen werden in de veer-

figuren zijn dus wel op regionaal niveau

tiende eeuw door hem belaagd en

een bindende factor voor kustbewoners

beroofd. Verder vocht hij in de Oostzee

maar kunnen onmogelijk symbool staan

tegen de Denen en hielp hij de Duitsers

voor de hele Duitse waddenkust. De bin-

bij de bevoorrading van Stockholm. Eind

dende factor voor de waddenkust, zo

veertiende eeuw werd Marienhafe in

denken de wetenschappers, is de natuur:

Ostfriesland zijn uitvalsbasis en streed

de kust, de zee, het wad en het water. En

Störtebeker met de Frieslanden tegen de

de waardering die de bewoners daar-

Hollanders. De Hollandse steden beslo-

voor delen.

Microalgen staan aan de basis van de voedselketen in de Waddenzee. De groei
van deze microscopisch kleine plantjes is in de jaren zeventig sterk toegenomen, tegelijk met een piekaanvoer in voedingsstoffen. De laatste jaren neemt,
samen met de daling van stikstof en nitraat in het water, de algengroei weer
langzaam af. De hoeveelheid algen is evenwel nog steeds genoeg om veel dierlijk leven te voeden.
Algen zijn de planten van de zee; zij vormen het voedsel voor het dierlijk
leven, zoals vissen en schelpdieren. De groei van algen is afhankelijk van de
hoeveelheid voedingsstoffen en de beschikbaarheid van zonlicht. Naarmate er
meer fosfaat en nitraat aanwezig is en onder voorwaarde dat er ook voldoende licht is, kan een alg harder groeien. Ook in de Waddenzee ontluikt het
leven bij de eerste voorjaarszon.

ten uiteindelijk om samen met de Hanze
de piraterij aan te pakken. Störtebeker is

De waddenregio heeft een rijke cultuur-

tijdens een zeegevecht bij Helgoland in

historie met schitterende vertellingen die

1400 of in 1401 verslagen en samen

uit overlevering bekend zijn. Als je bewo-

met tientallen andere Likedelers gevan-

ners van de Duitse waddenkust naar hun

gen genomen en onthoofd.

regionale historische helden vraagt, dan

Volgens de overlevering sloot Störtebeker

wordt in Ostfriesland één naam met

voor zijn terechtstelling een ‘deal’ met de

afstand van anderen het meest genoemd:

rechters: de medegevangenen die hij na

die van de veertiende-eeuwse piraat

zijn onthoofding nog voorbij zou weten

Klaus Störtebeker.

te lopen, zouden worden vrijgelaten. Dit

De vermoedelijke schedel van Klaus Störtebeker.

verzoek werd gehonoreerd. Kort daarna
De provincies die grenzen aan het wad-

werd door de beul Klaus’ kop van zijn

dengebied hebben elk hun eigen cul-

romp gescheiden. De romp begon, al

tuur. Maar is er zoiets als een identiteit

bloed gutsend, te lopen en presteerde

van de waddenkust? Om erachter te

het om elf man voorbij te gaan! Toen

komen of dat voor de Duitse waddenre-

vond de beul het wel welletjes en liet het

gio het geval is, zijn in een Duits onder-

lichaam struikelen. Helaas voor de pira-

zoek ruim 800 kustbewoners geënquê-

ten hielden de rechters hun woord niet.
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Schuim van de alg Phaeocystis.
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Eutrofiëring in de jaren zeventig
De Waddenzee is rijk aan voedingsstoffen, die via de Rijn en de IJssel aangevoerd worden. Een dertigjarige meetreeks van het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) laat zien dat de nitraatgehaltes in de
loop van de vorige eeuw langzaam zijn toegenomen. Deze stijging is toe te
schrijven aan de snelle bevolkingsgroei in de vorige eeuw: met een groeiende
vraag naar voedsel nam het stikstofgebruik in de landbouw sterk toe.
Fosfaatgehaltes piekten begin jaren zeventig, toen werd ontdekt dat fosfaat de
reinigende werking van wasmiddelen sterk ten goede kwam. Veel fosfaat
belandde in het oppervlaktewater en werd naar zee afgevoerd.
Uit het onderzoek van het NIOZ blijkt ook dat in de jaren zeventig algen harder zijn gaan groeien dan in alle voorgaande jaren. Deze stijging is waarschijnlijk het gevolg geweest van de piekaanvoer van voedingsstoffen (zogenaamde
eutrofiëring). Eén van de algensoorten die in deze periode toenam, is de
befaamde schuimalg Phaeocystis. De uitbundige groei van deze alg leidde tot
schuimophoping op de Noordzeestranden en ook in de Waddenzee dreven de
vlokken in het water. Niet schadelijk, maar wel opvallend. In de jaren tachtig
en negentig is de eutrofiëring van de Waddenzee langzaam teruggedrongen.
Daarmee lijkt ook de algengroei weer langzaam afgenomen.

Geen één op één relatie
Algen vormen het fundament van het ecosysteem en het ligt voor de hand om
een directe relatie te leggen tussen de rijkdom aan leven in de Waddenzee en
de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat. Deze relatie is echter niet zo eenvoudig te beschrijven. De algengroei in de Waddenzee loopt de laatste jaren
terug, maar is nog steeds veel groter dan in de periode van voor de eutrofiëring. Toch is het leven in de Waddenzee tegenwoordig niet meer zo rijk als in
de eerste decennia van de vorige eeuw. De vis- en schelpdierpopulaties zijn
sterk teruggelopen, nog voordat de algengroei afnam. De rijkdom in de
Waddenzee kent dus meerdere sturende factoren, waar het voedingsstoffenbudget er slechts één van is.

Links en

verschillen in het weer: een koudere win-

grote verschillen kunnen zijn in de soor-

hieronder:

ter, nattere lente of hetere zomer. Om dit

tensamenstelling. Dit komt simpelweg

fytoplankton

te onderzoeken hebben wetenschappers

door de chaotische patronen die de

onder de

van de Universiteit Wageningen, de

complexe interacties veroorzaken. Enige

microscoop.

Universiteit van Amsterdam en het

orde in de chaos is er nog wel te vinden.

Koninklijk Nederlands Instituut voor

Er is elk jaar een voorjaarsbloei van

Zeeonderzoek (NIOZ) een model opge-

algen, ook al is de soortensamenstelling

zet dat de interacties tussen tientallen

ieder jaar anders. Deze patronen zijn

soorten beschrijft. Dit model is een sterk

goed vergelijkbaar met de metingen die

vereenvoudigde weergave van de wer-

zijn verricht in het Marsdiep.

kelijkheid. Verschillen tussen soorten in
hun gevoeligheid voor temperatuur en
het gehalte aan voedingsstoffen (fosfaat,
stikstof, etc.) zijn bijvoorbeeld niet
gemodelleerd. Wel is een seizoensritme
aangebracht als een stijgende en
dalende curve, zoals bijvoorbeeld de
hoeveelheid daglicht en de zeetemperatuur door het jaar heen variëren.
nemen. Maar als daardoor het fyto-

Chaotische taferelen

plankton sterk afneemt, zal er een voed-

Het seizoensritme bleek juist vaker te lei-

Het ene jaar zit er meer plankton in de

seltekort ontstaan voor het zoöplankton

den tot chaos dan wanneer je dat in het

Waddenzee dan het andere. Ook de

en zullen die weer afnemen. En dat

model weg zou laten. Verder bleek dat

De grillige variaties in de aantallen van diverse

soortensamenstelling van zowel het

geeft weer ruimte voor het fytoplankton,

ook als jaar op jaar het weer precies

fytoplanktonsoorten in het Marsdiep in zes

plantaardig als het dierlijk plankton wis-

waarbij mogelijk andere soorten opko-

hetzelfde is, er toch tussen de jaren

opeenvolgende jaren.

Chaos in de Waddenzee

selt, evenals de timing en omvang van

men. Omdat ieder diertje weer een

voorjaarsbloeien van bijvoorbeeld

ander voorkeursmenu heeft, lopen er in

algen. Die chaotische variaties worden

het voedselweb vele van deze zogehe-

vaak toegeschreven aan jaarlijkse ver-

ten predator-prooirelaties door elkaar.

schillen in de weerscondities. Een model-

Bovendien concurreren de verschillende

studie laat echter zien dat interacties

zoöplanktonsoorten om voedsel. Al

tussen de soorten ook zonder weersver-

deze interacties kunnen leiden tot

anderingen tot chaos kunnen leiden.

enorme schommelingen in de soortensamenstelling, en zelfs tot complete

Het planktonsysteem in de Waddenzee

chaos.

is een complex samenspel van microscopisch kleine plantjes en diertjes. Er

Modelstudie

zijn tientallen soorten die elkaar op

De vraag is of dit potentieel chaotische

allerlei manieren beïnvloeden. Als er

gedrag van het systeem de grote inter-

veel fyto-(plantaardig)plankton is, heeft

jaarlijkse verschillen in de soortensamen-

het zoö-(dierlijk)plankton veel te eten en

stelling van plankton kan verklaren,

zullen daar de aantallen sterk van toe-

zoals die bijvoorbeeld in het Marsdiep
worden waargenomen. Dit soort varia-

Schuim langs de Waddenzeedijk op Texel.
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6 Opwarming
Opname versus afgifte

CO2 IN DE WADDENZEE

Het is nog onduidelijk in hoeverre de Waddenzee netto bijdraagt aan het
broeikaseffect. Een recente studie heeft aangetoond, dat er in het voorjaar in
de westelijke Waddenzee door algen bijzonder veel CO2 aan de atmosfeer
wordt onttrokken, tot wel vijf keer meer dan in het Schelde-estuarium. Er zijn
echter geen gegevens beschikbaar over de rest van het jaar.
In de Waddenzee groeien weliswaar veel algen op de wadbodem, maar de
algenboeien in het water zijn minder massaal dan in andere meer afgesloten
(en meer vervuilde) Europese estuaria. De ophoping van voedingsstoffen is er
geringer omdat zij in relatief open verbinding staat met de Noordzee.
Hierdoor vindt er meer uitwisseling plaats met schoner, helderder water en
hoopt er zich ook geen dood algenmateriaal op.
In de Waddenzee is het groeiproces van algen dus waarschijnlijk belangrijker
dan het afbraakproces. In combinatie met de relatief hoge voorjaarsproductie
plaatst dit de Waddenzee mogelijk niet in het rijtje van CO2-afgevende systemen maar van CO2-opnemende systemen.

Oceanen en kustzeeën zoals de Waddenzee spelen een belangrijke rol in het
klimaat op aarde. Deze gebieden nemen een deel van het door mensen geproduceerde klimaatgas koolstofdioxide (CO2) op. De precieze rol van de
Waddenzee is nog niet duidelijk. Het gebied is biologisch zeer productief,
maar of er nu netto CO2 wordt opgenomen of juist wordt afgestaan, is nog
een vraag.
Sinds de industriële revolutie wordt er door menselijke activiteiten steeds meer
CO2 uitgestoten naar de atmosfeer, waardoor de aarde langzaam opwarmt:
het versterkte broeikaseffect. De stijging van het CO2-gehalte wordt getemperd door de natuur. Van de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer wordt
jaarlijks 25% opgenomen door de oceanen en 25% door planten op land.

Seizoensdynamiek
In het voorjaar en in de zomer wordt veel CO2 vastgelegd door planten; in de
winter worden dode planten- en dierenresten grotendeels afgebroken door
bacteriën, waardoor er juist weer CO2 vrijkomt (zie p.22). Het resultaat is dat
het gehalte in de atmosfeer een jaarcyclus doormaakt: ’s zomers laag, ’s winters hoog.
Getijdengebieden die sterk worden beïnvloed door de aanvoer van zoet water
(estuaria), dragen over het algemeen bij aan de versterking van het broeikaseffect. Estuaria kennen dankzij een ruime aanvoer van voedingstoffen rijke
algenbloeien. Doordat veel algen snel worden geconsumeerd, wordt er in deze
gebieden gemiddeld genomen meer CO2 geproduceerd dan er wordt opgenomen.

Een visser voor de kust van het
Duitse Schiereiland Eiderstedt.
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Koude en warme jaren
Door de jaarlijkse schommelingen

ring zoals die in West-Europa waar-

7 Vissen

neembaar wordt.

DE KINDERKAMER VAN DE
NOORDZEE

heen is de stijgende trend van de
afgelopen vijftig jaar duidelijk
waar te nemen. Een stijging
die in Nederland nota
bene tweemaal zo snel

temperatuurmetingen. De Waddenzee
vervult voor garnalen en (plat)vissen een

van de mondiale tem-

belangrijke rol als kinderkamer. Terwijl

peratuurstijging! De

veel soorten in het voorjaar juist de

winter van 1996

warmte van het wad opzoeken, wordt

behoorde nog tot de

het voor sommige, zoals de schol, in de

vijf koudste winters van
Daar staat tegenover dat
1999 en 2000 de twee
warmste jaren over de hele
tijdreeks waren. En ook het jaar
2007 behoorde tot één van de tien

De Waddenzee warmt op

Al in de negentiende eeuw was men
zich bewust van het belang van goede

verloopt ten opzichte

de afgelopen eeuw.

CO2-kringloop.

Ecologische consequenties

zomer langzamerhand té warm.
Het uitblijven van strenge winters heeft
weer gevolgen voor schelpdieren.
Koude winters blijken gunstig te zijn
voor de nieuwe aanwas. In het voorjaar
volgend op een strenge winter worden
de predatoren van de jonge schelpdie-

warmste van de meetreeks van ruim

ren relatief laat actief. Jonge schelpdie-

anderhalve eeuw. Het jaar 2008 was

ren krijgen daardoor de kans op te

weliswaar weer iets minder warm, maar

groeien tot een grootte waarbij ze niet

staat wel op een gedeelde negende plek

meer eetbaar zijn voor deze predatoren.

in de lijst van warmste jaren sinds

De opwarming van de Waddenzee zal

1901.

in de toekomst geleidelijk aan doorzet-

De temperatuur van het zeewater in het

ten. Het waddenecosysteem zal daar-

zaam maar zeker. Ook de Waddenzee

Marsdiep en de Waddenzee wordt

mee waarschijnlijk ook een ander aan-

ondervindt de gevolgen van de klimaat-

direct bepaald door de temperatuur in

zien krijgen.

verandering. Uit een langlopende meet-

de atmosfeer. Ook de Duitse en Deense

reeks blijkt dat de gemiddelde tempera-

Waddenzee warmen op. De stijging is

De veranderingen in de watertemperatuur in het

tuur van het zeewater de laatste

dus een gevolg van de klimaatverande-

Marsdiep over de afgelopen 150 jaar.

De temperatuur op aarde stijgt lang-

De Waddenzee is de kinderkamer voor veel vis uit de Noordzee. Na het uitkomen van de eieren trekken veel jonge vislarven in het vroege voorjaar de
Waddenzee binnen. Het warmere zeewater, het rijke voedselaanbod en de
afwezigheid van predatoren bieden de ideale omstandigheden om op te
groeien. Maar voor sommige vissoorten lijkt de klimaatverandering roet in
het eten te gooien.
Onder de soorten die gebruik maken van de kinderkamer bevinden zich de
schol en de tong. De jonge schol trekt begin april als eerste naar de
Waddenzee. Zij heeft een relatief lang groeiseizoen en verblijft meer dan vier
maanden in de ondiepe Waddenzee.
De jonge tong komt later aan: ze maakt een snellere groei door tussen mei en
juli. Eind augustus verlaten de eerstejaars tong en schol de ondiepe delen en
trekken zich terug in de diepere geulen van de Waddenzee. Hier verblijven ze
nog drie tot vier jaar, voordat ze weer de Noordzee opzoeken.

vijfentwintig jaar met 1,5 graden Celsius
is gestegen.
Vanaf 1861 wordt dagelijks de temperatuur van het zeewater in het
Marsdiep gemeten door het Koninklijk
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
(NIOZ). Tot 1962 werd hiervoor aan
de kust van Den Helder een emmer zeewater uit het Marsdiep geschept. Vanaf
1947 zijn er ook metingen gestart op
Texel. Deze laatste meetreeks is nu de
enig overgeblevene. De temperatuurmetingen zijn inmiddels geautomatiseerd.
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Waddenzee naar het zoete binnenwater

Jonge schol.

bemoeilijkt.
Er wordt op steeds meer plaatsen
gewerkt aan het verbeteren van de toegang tot de binnenwateren. Onder
andere door de aanleg van speciale aaltrappen. Ook het spuiregiem van de

Glipt de paling ons tussen
de vingers?

Afsluitdijk wordt aangepast om de trek
naar het IJsselmeer weer mogelijk te
maken.

Palingen zijn lange-afstandzwemmers.

Veranderingen in de laatste dertig jaar

Zij leggen hun eieren ver weg op de oce-

Vermagering

De laatste decennia is de bezetting van de kinderkamer aan het veranderen.
Door overbevissing in de Noordzee trekt er minder vis naar de Waddenzee.
Zeer waarschijnlijk zijn de populaties in de Waddenzee zelf afgenomen door
de bijvangst van lokale visserijactiviteiten.
Hoewel schol en tong sinds de jaren zeventig in de Waddenzee in aantal zijn
afgenomen, blijkt de eerstejaars tong gemiddeld met 20% in lengte te zijn toegenomen. Tegelijkertijd zijn er onderling verschuivingen opgetreden. Waar
vroeger de schol de tong ruimschoots overtrof in aantallen, zijn nu de verhoudingen min of meer gelijk. Deze laatste veranderingen zijn terug te voeren op
het klimaat.

aan. De jonge vislarven trekken naar

Successen blijven vooralsnog uit; het

Europa om hier in de binnenwateren vol-

gaat nog steeds slecht met de paling.

wassen te worden. De palingstand is de

Recent is gebleken dat palingen in

afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. De aantasting van hun Europese

Europa tegenwoordig veel magerder
zijn dan vroeger. Dit is waarschijnlijk

Paling.

leefomgeving speelt daarbij mogelijk

van invloed op de voortplanting van de
laat in de negentiende eeuw werd ont-

Achteruitgang

dekt dat de dikke zwarte paling in de

De palingstand is in heel Europa de laat-

opbouwt, is minder vruchtbaar. Ook zijn

Een ochtendwandeling door de weilan-

Sargassozee dezelfde vis is die als klein

ste twintig jaar sterk achteruit gegaan.

er gevolgen voor de trek. Een paling is

den levert soms meer op dan alleen

glasaaltje in onze kustwateren en de

Momenteel komt in Nederland nog geen

weliswaar een goede zwemmer, maar

(paas)eieren. Mogelijk dat iemand in de

Waddenzee rondzwemt.

5% voor van het aantal dat in de jaren

het overbruggen van de zesduizend kilo-

tachtig gevonden werd. Deze afname is

meter die Europa van de Sargassozee

een belangrijke rol.

vis: een paling die te weinig vetreserves

Tong versus Schol

vroege ochtenduren ook wel eens op

Het zeewater in de Noordzee en de Waddenzee is geleidelijk aan het opwarmen. Voor de tong is dit gunstig. De eieren van deze soort komen bij hogere
temperaturen sneller tot ontwikkeling. De jonge vis kan daardoor eerder de
Waddenzee opzoeken. Sinds de jaren zeventig is het groeiseizoen van de tong
met bijna 20% verlengd.
Voor de schol is de opwarming tot nog toe minder profijtelijk geweest. Deze
soort verkiest koelere wateren en kent een noordelijker verspreidingsgebied
dan de tong. De ontwikkeling van de eieren is de afgelopen jaren nauwelijks
versneld. De lengte van het groeiseizoen van de schol is met nog geen 5% toegenomen.
Ook de jonge schol in de Waddenzee profiteert niet van de opwarming; zij
heeft er eerder last van. Terwijl de jonge tong zelfs bij temperaturen boven de
25 graden goed gedijt, neemt bij de schol de groei al af boven de 20 graden
Celsius.

een paling is gestuit. Deze trekt in het

Palingtrek

deels toe te schrijven aan de aantasting

scheidt, kost veel energie. Wanneer de

voorjaar naar zoete binnenwateren en

Palingen leggen hun eieren in de

van hun leefruimte. Veel oevers van

vis met te weinig reserves op reis gaat,
haalt hij mogelijk zijn eindbestemming

neemt daarbij nog wel eens een door-

Sargassozee. De jonge larven, glasalen

waterlopen zijn opgeschoond, waar-

steekje. Dankzij een nauwe kieuwspleet

genoemd vanwege hun doorschijnende

door er nog maar relatief weinig schuil-

niet. Voorlopig is de palingvisserij stilge-

kan deze vis stukken over (vochtig) land

vorm, worden met de Golfstroom naar

plaatsen beschikbaar zijn. De ontwikke-

legd. Het is echter de vraag of hiermee

afleggen. Palingen zijn trekvissen die

Noord-Amerika en Europa gevoerd. Na

ling van waterkrachtcentrales in de

de palingstand gered is.

fenomenale afstanden afleggen; pas

een reis van drie jaar trekken de alen in

afgelopen decennia kost tegelijkertijd

het voorjaar naar zoet water.

veel palingen het leven. Daarnaast

Gedurende de volgende drie tot vijf jaar

wordt de vervuiling van binnenwateren

verblijven ze in meren, beken en rivie-

met onder andere PCB’s, dioxines en

ren, en groeien flink uit. Vrouwtjes kun-

hormonen als een belangrijke factor

nen één tot anderhalve meter lang wor-

genoemd. PCB staat voor polychloorbife-

den. De mannetjes blijven daar met een

nylen en dat zijn gechloreerde scheikun-

maximale lengte van ca. 45 centimeter

dige verbindingen.

Trekroute van de paling.

een stuk bij achter. Wanneer de palin-

Het is voor palingen ook steeds moeilij-

Verhuizing

gen geslachtsrijp zijn geworden − waar-

ker geworden om naar zoet water te

In de zomer komt de temperatuur van het zeewater in de Waddenzee regelmatig boven de 20 graden Celsius uit. Met de stijging van de temperatuur door
de klimaatverandering worden de omstandigheden in de Waddenzee voor de
schol steeds ongunstiger. In de toekomst zal deze vis wellicht moeten uitwijken naar een andere, koelere kinderkamer.

bij de naam verandert van glasaal in

trekken. Door de aanleg van sluizen en

schieraal of paling − trekken ze in het

dammen zijn veel rivieren en kanalen

najaar weer naar zee. Daar wordt de

onbereikbaar geworden. Zo heeft de

lange reis terug naar de Sargassozee

afsluiting van de Zuiderzee en het

aangevangen.

Lauwersmeer de toegang vanuit de
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8 Transport op zee

Tenslotte zijn er in het gebied meerdere kleinere havens, waaronder Delfzijl en
Eemshaven in Nederland en Esbjerg, de enige Deense haven in het waddengebied.
In 2009 is de handel sterk teruggelopen door de economische crisis, maar in 2010
is er al weer sprake van licht herstel. In de eerste helft van 2010 had Hamburg een
groei van 8% en 4% voor respectievelijk de totale overslag van goederen en de
containeroverslag.

DE GROTE VAART IN HET
WADDENGEBIED
Twee havens in het waddengebied, Bremerhaven/Bremen en Hamburg, staan in
de top twintig van meest bedrijvige containerhavens ter wereld. Ze zijn samen
met kleinere havens van groot belang voor de economie van de waddenregio.
Regelgeving moet de impact van de grote vaart op natuur, visserij en toerisme
beperkt houden.

PSSA
De maritieme industrie brengt naast welvaart ook risico’s met zich mee voor mens
en milieu. In 2002 zijn de Waddenzee en een omliggend deel van de Noordzee
door de International Maritime Organization (IMO) van de Verenigde Naties
aangewezen als Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). In dit gebied is regelgeving
van toepassing die de kans op aantasting van de socio-economische en ecologische waarden van het waddengebied door de internationale scheepvaart moet
verkleinen.
De IMO heeft ten noorden van de Waddeneilanden transportroutes ingesteld. Dit
voorkomt dat schepen kriskras door elkaar heen varen en beperkt het risico op
aanvaringen. Verder is er een aparte route voor schepen die gevaarlijke goederen
vervoeren. Deze route ligt verder van de kust waardoor bij calamiteiten de gevolgen voor het waddengebied beter te controleren zijn.
De effectiviteit van de instelling van de PSSA moet nog wel beter. Uit een evaluatie
door de Southampton Solent Universiteit blijkt dat vaarbewegingen, offshore
activiteiten en (olie)vervuilingen en andere calamiteiten beter geregistreerd moeten worden en dat deze gegevens toegankelijker moeten zijn. Ook bleek uit een
enquête onder de beroepsgroep dat lang niet iedereen op de hoogte is van de
aparte status en grenzen van het gebied. Goede communicatie en waar nodig aangescherpte regelgeving zullen de risico’s voor natuur, visserij en toerisme binnen
de perken moeten houden.

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. In totaal zijn er naar
schatting 260 duizend vaarbewegingen per jaar. Juist de routes die langs de
Waddenzee lopen, worden het meest gebruikt. Een deel van de schepen doet
onderweg één van de havens in het waddengebied aan. Deze havens spelen een
belangrijke rol in de (regionale) economie van Nederland, Duitsland en
Denemarken.

Containers en olie
De grootste haven van de Waddenzee is Hamburg, met een jaarlijkse overslag van
ongeveer de helft van de haven van Rotterdam. Na Hamburg komt Bremerhaven/Bremen. Deze haven heeft net als Hamburg de afgelopen decennia een
enorme groei doorgemaakt. Hij verwerkte in 2008 5,5 miljoen TEU (Twenty feet
Equivalent Unit, het formaat van een middelgrote container), bijna vijf keer
zoveel als in 1990.
Wilhelmshaven is een middelgrote haven die vooral belangrijk is voor het transport van ruwe olie naar de daar gelegen olieraffinaderijen. In recente jaren werd
er jaarlijks rond de 40 miljoen ton olie van en naar de haven getransporteerd.

De haven van Hamburg.
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waarop de olie zich in een bepaald

9 Vogels

gebied verspreidt. De studie spitste zich

WADVOGELS OP DE VLUCHT

toe op de Duitse Bocht. De wetenschap-

De grote vluchten vogels boven het wad vormen een indrukwekkend schouwspel. De Waddenzee is niet voor niets internationaal van grote waarde voor
broed- en trekvogels. Deze vinden er rust en voedsel om aan te sterken en jongen groot te brengen. In de afgelopen tien jaar heeft zich een aantal opvallende veranderingen voorgedaan in de vogelstand.

pers koppelden een fysisch model dat de
verspreiding van olie simuleert aan een
eenvoudig socio-economisch model, dat
de kosten berekent. Die kosten zijn niet
alleen de schade aan de natuur en de
ermee gepaard gaande schade voor vis-

Vogels worden al decennia lang bestudeerd. Sinds de jaren zeventig worden er
vogeltellingen in de Waddenzee verricht en uitgewerkt onder de vleugels van

serij en toerisme, maar ook de kosten
van het opruimen van de olie.
De onderzoekers lieten meer dan zevenContaineroverslag in Hamburg.

Het prijskaartje van een
olieramp

ton olie lekte in zee en leidde tot de

tig verschillende virtuele olielozingen

sterfte van duizenden wadvogels, met

plaatsvinden variërend in locatie en

name eidereenden. Verder werden de

omvang. De totale kosten bleken van een

stranden van meerdere

groot aantal factoren afhankelijk: de

Waddeneilanden ernstig vervuild; de

hoeveelheid olie die vrijkomt, het type

reiniging kostte vele miljoenen. De ramp

olie, de weersomstandigheden, de stro-

Het transport van olie en al dan niet

leidde tot een verhoogd bewustzijn bij

ming, de ecologische waarde van het

moedwillige olielozingen door schepen

burgers en beleidsmakers in Duitsland

gebied waar de (meeste) olie terecht

vormen een risico voor het waddenge-

van de risico’s van de scheepvaart voor

komt etc. Toch bestond er een vrij een-

bied. Wetenschappers hebben met een

milieu en economie.

voudige relatie tussen de omvang van de

gen zijn van een olieramp in de Duitse

Virtuele olielozingen

de totale milieu- en economische kosten.

Bocht. Voor meer dan zeventig virtuele

Naar aanleiding van de ramp met de

Hoe hoger het aantal liters gelekte olie,

rampen berekenden ze de milieu-effecten

Pallas en de veelvuldig voorkomende

hoe hoger de kosten, maar wel met

computermodel onderzocht wat de gevol-

olielozing en de schoonmaakkosten als

en de socio-economische kosten. Hieruit

illegale olielozingen op zee hebben een

steeds lagere kosten per liter. En: het

volgde een eenvoudige relatie tussen de

Duitse en een Chinese wetenschapper

loopt al gauw in de miljoenen euro’s.

hoeveelheid gelekte olie en de kosten. Dit

een model geconstrueerd dat de kosten

soort berekeningen kunnen een hulpmid-

van een olieramp kan doorrekenen.

del zijn bij besluiten over − al dan niet

Eerdere modelmatige studies besteed-

Modellen als deze kunnen beleidsmakers

preventieve − maatregelen.

den vooral aandacht aan de manier

helpen bij hun beslissingen. Zo kan bij-

Besluitvorming
het Meetnet Watervogels, een samenwerkingsverband van een aantal organisaties, waaronder Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming
Nederland en het Expertise Centrum Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

voorbeeld het risico op een bepaalde
Elke dag wordt er wereldwijd meer dan

Olie op zee.

ramp worden afgewogen tegen de

honderd miljoen ton olie verscheept.

mogelijke gevolgen. Verder zou bij een

Ook in het waddengebied en met name

ramp vlug moeten kunnen worden vast-

Soortverschuivingen sinds de jaren negentig

langs de scheepvaartroutes ten noorden

gesteld of er actie nodig is, en in welke

van de Waddeneilanden vindt veel trans-

mate. Het zou zo kunnen zijn dat het ver-

port van olie plaats. In het verleden is het

standiger is om maar beperkt in te grij-

De tellingen in het waddengebied laten zien hoe in de afgelopen dertig jaar de
vogelstand aanzienlijk is veranderd; sommige soorten zijn toegenomen, andere
afgenomen. De meest opvallende verschuivingen vonden plaats in het begin
van de jaren negentig. Zo is de talrijkste vogel op het wad, de bonte strandloper, sindsdien duidelijk aan een opmars bezig. Het bontje, zoals hij ook wel
liefkozend wordt genoemd, is in de laatste tien jaar ruimschoots in aantal verdubbeld. In augustus kunnen zo’n 250 tot 300 duizend exemplaren in het
waddengebied worden aangetroffen. Ook zijn grote broertje, de drieteenstrandloper, doet in de zomer het waddengebied in steeds grotere getale aan.

al eens misgegaan met die transporten.

pen en het voor de rest zijn beloop te

In Duitsland was er bijvoorbeeld in 1998

laten. Met verstandig wordt dan bedoeld

een ramp met het Italiaanse vrachtschip

dat de totale kosten het laagst zijn.

Pallas. Het vloog tijdens een storm in

Daarbij blijft het zeer moeilijk om de

brand en strandde een paar mijl van het

waarde van de natuur op een juiste

eiland Amrum in de Duitse Bocht. Zestig

manier te wegen.
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Een aantal andere soorten neemt echter sterk in aantal af. Zo blijkt de kanoetstrandloper in de afgelopen tien jaar gehalveerd te zijn. Waar vroeger zo’n 70
duizend exemplaren in het waddengebied overwinterden, zijn dat er nu nog
maar circa 35 duizend. Ook de massale sterfte onder de eidereenden in de
jaren negentig staat menigeen nog duidelijk voor ogen. Deze soort is sindsdien
niet meer goed hersteld.

Kanoetentrek is afhankelijk
van hoe de wind waait

Schelpdiereters en wormeneters
Het lot van de verschillende wadvogels is nauw verbonden met hun voedselkeuze. De soorten die de laatste decennia zijn teruggelopen betreffen met
name de schelpdiereters. Soorten die zich te goed doen aan wormen nemen
daarentegen juist in aantal toe. En, evenals de vogels die er van eten, zijn ook
in deze periode de bestanden van wormen en schelpdieren zelf sterk gewijzigd.
De meest opvallende verandering in de Waddenzee is de grote afname in de
schelpdierbestanden eind vorige eeuw. Overbevissing van kokkels en mosselen in de jaren negentig leidde tot voedselschaarste onder wadvogels. En nu
nog steeds zijn er relatief weinig schelpdieren beschikbaar als voedsel, waardoor het voedselaanbod voor een aantal vogels ook nu nog beperkt is. Slechte
broedval en mogelijke effecten van klimaatverandering spelen hierbij wellicht
ook een rol. Ondanks verminderde bodemberoerende visserij is de aanwas
van de schelpdierbestanden namelijk nog steeds erg gering.

Kanoetstrandlopers die in het voorjaar
van Afrika naar de Waddenzee trekken,
kunnen letterlijk de wind mee of tegen
hebben. Ze moeten hier tijdens de tocht
hun planning op aanpassen.
Wetenschappers toonden met een computermodel aan dat ongunstige weers-

Wadvogels.

omstandigheden de reisduur kunnen

Toepasbaar op vistrek

reis van deze dieren aanzienlijk verge-

Waarschijnlijk bestaan er tijdelijke toe-

makkelijken of bemoeilijken. Met de

verdubbelen. Tellingen aan de Franse

houden tellingen zien, dat weersinvloe-

vluchtsoorden voor de meeste migre-

door de wetenschappers gekozen

kust lieten zien, dat er daar in jaren met

den grote consequenties voor de kanoe-

rende diersoorten, dus niet alleen voor

modelbenadering kan ook hun reisplan-

tegenwind ook werkelijk grote aantallen

ten hadden.

vogels maar bijvoorbeeld ook voor

ning nader worden onderzocht.

kanoeten een tussenstop maken.
Vele trekvogels ondernemen jaarlijks de

bepaalde vissoorten en schildpadden.

Tussenstop in Frankrijk

Veranderingen in de sterkte en de rich-

De vogelvorsers bestudeerden de

ting van waterstromingen kunnen de

Het internationale belang

lange reis van het hoge noorden naar

etappe Banc d'Arguin-Waddenzee. Met

Voor een vogel als de kanoetstrandloper is de Waddenzee uniek. Wat wel eens
wordt vergeten, is dat de kanoet even uniek is voor de Waddenzee. De stand
van de waddenpopulatie hangt zeer nauw samen met de wereldpopulatie; de
Waddenzee herbergt zo’n 40 tot 50% van de totale populatie. De achteruitgang hier vormt een afspiegeling van de globale trend. Om de verschuivingen
in de Waddenzee goed te kunnen duiden, is meer onderzoek nodig naar de
vogelpopulaties in overwinteringsgebieden en zomerverblijven.

het verre zuiden en vice versa. Om

behulp van het computermodel werd

deze pittige tocht van duizenden kilo-

voor weerscondities uit de afgelopen

meters succesvol af te leggen, moeten

decennia berekend hoeveel energie de

de dieren goed doorvoed starten en op

reis zou kosten en hoe lang hij zou

de juiste momenten in een voedselrijk

duren. Het model voorspelde aanzien-

gebied stoppen om bij te tanken.

lijke hogere inspanningen voor de

Verder moeten ze onderweg slim

kanoeten in jaren met een harde wind

omgaan met variërende windsnelheden

uit een ongunstige windrichting. De

en windrichtingen die hun planning in

berekende reisduur varieerde van twee

de war kunnen sturen.

tot acht dagen. In jaren waarin de

Van de trekvogels die jaarlijks een

berekende reistijd lang was, bleken

periode in de Waddenzee verblijven, is

veel kanoeten — tot wel vijftigduizend

de trekroute van de kanoetstrandlopers

individuen — een tussenstop langs de

het best onderzocht. Deze overwinteren

Franse Atlantische kust te maken. De

bij de Banc d'Arguin in Mauritanië in

meeste van deze vogels waren aan de

West-Afrika en reizen in het voorjaar

magere kant, een teken dat ze inder-

via de Waddenzee door naar Siberië.

daad al veel energie hadden opgesou-

Wetenschappers van Nederlandse en

peerd. Overigens kan de wind ook een

Franse instituten lieten aan de hand van

enorme steun in de rug zijn. Bij de kort-

een computermodel en jarenlang volge-

ste reisduur was de berekende ground

Kanoet.

speed (snelheid over de grond gemeDrieteenstrandlopers.
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10 Geulen en platen

wordt veel sediment van de platen opgewerveld. Met name het slibbige deel
wordt daarbij afgevoerd richting de Noordzee. Wadplaten zijn daardoor in de
winter zanderiger dan in de zomer.

ZAND EN SLIB IN BEWEGING
Wadlopen wordt vaak geassocieerd met een zware tocht door uitgestrekte
moddervelden. Net over de dijk bij Groningen en Friesland is het inderdaad
erg slikkig, maar grote delen van de wadbodem zijn juist zanderig. De grootschalige patronen van zand en slib worden bepaald door de getijdenstromingen.

Insnoering
De Waddenzee verandert ook door de eeuwen heen. De sedimentsamenstelling van wadplaten onder het Duitse Waddeneiland Spiekeroog blijkt minder
fijn te zijn dan je zou verwachten op een plaats zo dicht onder de kust. Een
mogelijke verklaring is de verandering in getijdenstromingen. In de afgelopen
decennia is de Waddenzee steeds kleiner geworden door de aanleg van dijken.
Zo is door de afsluiting van de Zuiderzee het Nederlandse deel van de
Waddenzee met meer dan 25% in omvang afgenomen. De verkleining van het
stromingsgebied heeft lokaal geleid tot een toename in de stromingssnelheid.
Een hogere stromingssnelheid betekent minder afzetting van fijn sediment op
de wadplaten.

Elke dag worden grote hoeveelheden zand en slib de Waddenzee in- en uitgevoerd met de stroming van de getijden. In de zeegaten tussen de eilanden hebben de stromingen een forse snelheid (1-2 meter per seconde). Op de
Waddenzee neemt de stroomsnelheid langzaam af, met minimale stroomsnelheden op veel plaatsen onder de kust.

Bezinking
Getijdenstromingen op drift

Water heeft een bepaalde stroomsnelheid nodig om sediment te kunnen dragen. Wanneer de stroomsnelheid afneemt, zakt eerst het zwaardere zand en
vervolgens het slib langzaam naar de bodem. Veel zand dat wordt aangevoerd
door de zeegaten, komt daarom bij afnemende stroomsnelheid terecht op de
bodem van geulen en op de grotere centraal in de Waddenzee gelegen wadplaten. Het slib wordt het langste meegevoerd en komt uiteindelijk onder de kust
tot bezinking. Hier bestaat de wadbodem hoofdzakelijk uit fijn slib; dit is het
slib dat het zo zwaar maakt voor de wadloper die net van wal steekt.

Op dit moment worden slechts op enkele plaatsen in de Waddenzee nauwkeurige waarnemingen gedaan naar sedimentsamenstelling en -transport, en de
kracht van getijdenstromingen. Het is niet duidelijk of de veranderingen in de
sedimentsamenstelling zoals die bijvoorbeeld zijn gemeten onder Spiekeroog
ook in het algemeen gelden. Ook is er nog veel onbekend over de (lokale)
effecten van bodemberoerende visserij en het bodemleven. Een aantal bodemdieren zorgt voor de invang van sediment, maar onduidelijk is op welke
schaal.
De sedimentsamenstelling van de wadbodem zal ook in de toekomst niet
overal gelijk blijven. De klimaatverandering beïnvloedt de getijdenstromingen
en daarmee sedimentatie via zeespiegelstijging en winddynamiek. Lokaal zal
mogelijk verdere vergroving van het sediment optreden. De precieze gevolgen
en de daarmee verbonden effecten op het bodemleven zijn echter moeilijk te
voorspellen. Daarvoor is er nog te weinig bekend over de sedimentatieprocessen in de Waddenzee.

Seizoensvariatie
De samenstelling van de wadbodem wordt niet alleen bepaald door de locatie.
Er is ook variatie door de seizoenen heen. In de zomer wordt er meer organisch materiaal gevormd door algen, en komt er meer fijn materiaal in het
water terecht. Ook de afbraak door bacteriën verloopt sneller in de zomer.
Het gevormde organische materiaal komt daardoor ook weer snel tot bezinking. Daarnaast speelt het weer een rol. Najaarsstormen oefenen een grote
invloed uit op de sedimenttransporten in de Waddenzee. Tijdens stormen

Stromende golfribbels in de Mokbaai op Texel.
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Dynamiek van water en
sediment in de Ostfriese
Waddenzee

Onderzoekers van ondermeer de

11 Visserij

Universiteit van Oldenburg (Duitsland)

Bij elke getijdenperiode giert het water

een model van de Ostfriese

DE VIS WORDT NIET DUUR
GENOEG BETAALD

door de zeegaten tussen de Wadden-

Waddenzee.

en het Senckenberg Instituut in
Wilhelmshaven hebben dit gedaan voor

Tot in het begin van de twintigste eeuw werd het land bemest met haring. Een
onvoorstelbare gedachte. Het illustreert een overvloed die nu nog slechts
geschiedenis is. Het gaat wereldwijd niet goed met de visstand. Ook in de
Nederlandse Noordzee zijn de populaties gedecimeerd. Kleinere soorten zoals
paling en bot zijn sinds 1900 gemiddeld 97% in biomassa afgenomen. De
afname voor grotere vissen loopt tegen de 99%. Soorten als de steur, haai en
vleet zijn nagenoeg helemaal verdwenen. De visstand in de Waddenzee staat er
niet veel beter voor.

eilanden: bij eb het waddengebied uit
en bij vloed er weer in. Onderzoekers

In, uit − zouter, zoeter

uit Duitsland, Engeland en Denemarken

De veldmetingen kwamen van het WATT-

onderzochten de stromingspatronen in

datastation dat aan de rand van het zee-

de Ostfriese Waddenzee en bekeken

gat tussen de eilanden Langeroog en

hoeveel sedimentdeeltjes met het water

Spiekeroog staat. Dit station is sinds

worden meegevoerd. Ze vergeleken

2002 in gebruik en meet de stroomsnel-

waarnemingen van een veldstation en

heid, het zoutgehalte en de watertempe-

satellietobservaties met computersimula-

ratuur op verschillende dieptes. Alle

Modelberekeningen van het sedimentgehalte

ties en zagen hoe wolken sediment zich

meetwaarden kunnen direct worden

van het water bij de Duitse eilanden Norderney,

ten noorden van de eilanden in de rich-

doorgezonden naar een computer in de

Baltrum, Langeoog, Spiekeroog en Wangerooge

ting van de Duitse Bocht verplaatsten.

Universiteit van Oldenburg.

tijdens vloed (boven) en eb (onder).

Stromingspatronen in de Waddenzee

eb harder door het zeegat stroomt dan

dien prima overeen met satellietobserva-

worden door allerlei factoren beïnvloed,

bij vloed, en dat het korter duurt om van

ties.

zoals getij, wind, golven en watertem-

hoogtij naar laagtij te gaan dan

Het model maakt zichtbaar hoe wolken

peratuur. Modellen kunnen deze patro-

andersom. De wind versterkt de stroming

slibdeeltjes vanuit de buitendelta — het

nen en de ermee samenhangende pro-

aan de oppervlakte als hij in dezelfde

gebied direct buiten het zeegat — naar

cessen, waaronder veranderingen in het

richting blaast als de getijdenstroom,

het oosten drijven met hulp van de door

zoutgehalte, bodemerosie en bezinking

maar temt hem juist als hij de andere

het getij aangedreven circulaire stroming

Uit de metingen blijkt dat het water bij

van sedimentdeeltjes, simuleren. Door

kant op staat. Verder neemt het zoutge-

in de Duitse Bocht. Het verschil in de

modelberekeningen naast veldmetingen

halte in het waddengebied toe bij vloed

patronen in de sedimentconcentratie en

te leggen, kan worden gecontroleerd of

door het instromende zoute

die in het zoutgehalte komt doordat het

het model goed werk levert.

Noordzeewater. Bij eb daalt het zoutge-

zoetere water uit het waddengebied juist

halte weer, omdat dan de invloed van

veel sediment bevat. Verder heeft turbu-

Geulenstelsel.

afwatering van zoetwater relatief groot

lentie een grote invloed op erosie en

wordt.

bezinking, waardoor de sedimentcon-

Een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van de visstand is de mens. De
steeds intensievere visserij en een immer stijgende consumptie heeft de visserijdruk sterk doen toenemen. De overvloed van vroeger werkte de gedachte in
de hand dat de vis niet op kon. In de decennia waarin de visserijdruk op zee
steeds verder toenam, speelde zich onder water een drama af. De vis kon wel
op! Innovaties in visserijtechnieken en de zich steeds verplaatsende vissersvloot kunnen niet verhullen dat de visoogst steeds magerder wordt.

centratie net als de stroming twee

Slibwolken

maxima per getijdenperiode kent.

Het driedimensionale numerieke compu-
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termodel van de onderzoekers bootste

Toekomst

de veranderingen in de stromingspatro-

De wetenschappers denken dat een eer-

nen en in het zoutgehalte tussen hoog-

ste stap gemaakt kan worden in het voor-

water en laagwater goed na voor de

spellen van veranderingen in stromings-

locatie van het station. Dat geeft vertrou-

patronen en sedimentverplaatsing onder

wen in de betrouwbaarheid van de

invloed van klimaatverandering en zee-

modelresultaten voor de rest van het

spiegelstijging. Zo kan worden ingeschat

gebied. De gesimuleerde patronen in

of in de toekomst de dynamiek van water

sedimentconcentraties kwamen boven-

en sediment niet al te zeer verandert.
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gestart. Het betreft de visserij op de zee-

Uit het Nieuwsblad van Noord Oost

De zeecypres komt in minder grote dicht-

cypres of zeemos (Sertularia cupres-

Friesland van 1 september 1909:

heden voor dan vroeger. Mogelijk zou

sina).
“Naar wij vernemen komt het zeemos,

vissing. Volgens Duitse wetenschappers

Friesland van 22 juli 1908:

waarnaar tegenwoordig door een 30-tal

is dat onwaarschijnlijk. De zeecypres

vaartuigen op het Wad gevischt wordt,

werd gevist met een tuig zonder net, dat

“Men schrijft uit Zoutkamp: Een onzer

niet overal even veelvuldig voor. Heeft

voorzien was van een grondpees die

schippers is thans bezig met voor onze

men een vruchtbaar plekje gevonden,

gemaakt was van prikkeldraad. Er werd

vissscherij iets nieuws. Zij gaan uit om

dan wordt dat door verschillende vaar-

tegen de stroom in gevaren zodat de

‘bloempjes’’ te visschen. Op den

tuigen afgevischt. Doordat deze zich

boompjes in het draad bleven haken.

bodem der zee groeien plantjes, die

dan te dicht opeenhoopen ontstaan

Deze vorm van visserij laat de kolonies

schoongemaakt en gedroogd en daarna

botsingen, die voor partijen min of

grotendeels intact, waarbij afgebroken

in de fabrieken geverfd, een sieraad

meer schadelijk zijn. Zoo zeilde de vis-

stukken bovendien snel kunnen herstel-

vormen op de dameshoeden. Naar men

scher G.B. van Moddergat zijn college

len. Ook de garnalenvisserij kan volgens

zegt kan hier vrij wat mee verdiend

K.V. aan, waardoor deze laatste

de onderzoekers niet tot schade hebben

worden.”

zooveel averij beliep, dat hij voor-

geleid, omdat een klossenpees over het

loopig de visscherij moest staken. Voor

zeemos heengaat zonder het te vangen.

eenigen tijd kwam dezelfde G.B. in

Hier is echter nog geen uitgebreid

Zeemos is geen “bloempje” of plantje

Een geschiedenis van achteruitgang
Het visverhaal is geen eenvoudig verhaal. Terwijl de overheersende trend
negatief is, gaat het gelukkig niet met alle soorten even slecht. Uitgebreide
inventarisaties in de Nederlandse kustwateren (de zogenaamde Demersal Fish
Survey) laten zien, dat een aantal soorten, zoals bot, schol, paling en wijting,
in de afgelopen dertig jaar nagenoeg is verdwenen uit de Waddenzee. Maar
andere soorten, zoals de zeebaars, smelt en griet vertonen juist een stijgende
trend.
De afnames zijn niet eenvoudig te verklaren. Overexploitatie heeft ontegenzeggelijk een belangrijke invloed uitgeoefend op de visstand, met name op de
grotere soorten. Maar ook klimaatverandering en de afname van eutrofiëring
kunnen een rol hebben gespeeld. Eveneens moet de aanleg van infrastructurele werken aan de Nederlandse kust niet over het hoofd worden gezien. Zo is
bijvoorbeeld door het afsluiten van de Zuiderzee de haring uit de Waddenzee
verdwenen. En terwijl een soort als de zeebaars lijkt te profiteren van de
hogere temperaturen, heeft de opwarming van het zeewater juist bijgedragen
aan de achteruitgang van de schol. De veranderingen in het menu van de vissen — zowel herbivoren als carnivoren — zijn dan nog buiten beschouwing
gelaten.
De precieze gedragingen van verschillende vispopulaties zijn weliswaar nog
niet achterhaald, maar het staat buiten kijf dat vis ernstig bedreigd wordt. De
noodklok voor de visstand wordt inmiddels geluid. Langzaam dringt het besef
door dat verduurzaming van de visserij, zowel in de Waddenzee als in de
Noordzee, de enige optie is om de visstand enige kans op overleving te bieden.
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dit een gevolg geweest zijn van overbe-

Uit het Nieuwsblad van Noord Oost

maar een hydroïdpoliep. Het diertje

aanraking met schipper J.V., waarbij

onderzoek naar gedaan.

groeit in witte tot geelbruine kolonies die

deze zich ernstig aan de hand bezeerde.

De wetenschappers wijzen erop dat er

lijken op planten. Door de vissers wer-

Tot nog toe laat het zich met dezen

nog steeds grote zeemosvelden in de

den ze daarom bloempjes, blomkes en

nieuwe tak van bedrijf zeer gunstig

Waddenzee te vinden zijn en vragen

ook boompjes genoemd. De kalkrijke

aanzien.”

zich af of er überhaupt wel echt een

kolonies kunnen enkele decimeters lang

daling in het aantal zeemosvelden is

worden. Ze hechten zich aan schelpen,

geweest. Als die er al was, dan moet die

stenen en houten palen, op plaatsen

volgens hen zijn ontstaan door toegeno-

waar de stroming niet al te sterk is. Aan

men vertroebeling. Deze zou het gevolg

het eind van de negentiende eeuw was

kunnen zijn van eutrofiëring van het

zeemos een populair versiersel op hoe-

water, en lokaal ook door veranderin-

den en in bloemstukken. Het werd in eer-

gen in stromingspatronen, bijvoorbeeld

Tot aan de jaren zeventig van de vorige

ste instantie uit Engeland en Frankrijk

door de aanleg van een dam.

eeuw bestond er in het waddengebied

geïmporteerd. Later startte Duitsland met

Overigens wordt gedroogd en geverfd

een actieve visserij op zeemos, of

de zeemosvisserij en vervolgens ook

zeemos nog steeds gebruikt: in aquaria

‘blomkes’, zoals de vissers ze noemden.

Nederland.

of als miniatuurboompje in de model-

Deze hydroïdpoliepen werden gebruikt

De visserij was in eerste instantie zeer

bouw. Verder verkoopt een Nederlands

als decoratie in bloemstukken en op hoe-

lucratief. Op 15 augustus 1908 meldt

bedrijf het nooit dorstige

den. Omdat de markt verslapte, stopte

de Leeuwarder Courant dat een

‘Neptunusplantje’. Dit ‘blomke’ is de

de vangst. Dat het aantal zeemosvelden

‘Wierumer visscher’ in paar dagen tijd

soort Sertularia argentea en wordt uit de

sindsdien mogelijk toch is afgenomen,

maar liefst dertig gulden verdiend had.

rivier de Theems opgevist.

zou volgens Duitse wetenschappers

Halverwege de tweede helft van de twin-

mede kunnen komen door eutrofiëring

tigste eeuw nam de belangstelling voor

en veranderde stromingspatronen.

deze visserij weer snel af. Plastic werd

‘t Visschen der blomkes

een goedkoop alternatief voor het
Begin 1900 wordt in de Waddenzee de

maken van versierselen en de markt

visserij op zogenaamde “bloempjes”

stortte in.
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12 Kwelders

Kwelders, klimaatbuffers en kluten

RIJSDAMMEN DOEN
VASTELANDSKWELDERS
HERRIJZEN

Gedurende de twintigste eeuw zijn de buitendijkse kwelders veronachtzaamd, rijsdammen in verval geraakt en kwelders verloren gegaan. Inmiddels worden kwelders weer op waarde geschat. De buitendijkse zone vormt een natuurlijke buffer
tegen het oprukken van de zee, omdat de kwelders van nature kunnen meegroeien
met zeespiegelstijging. Tegelijkertijd neemt een brede vooroever in de vorm van
een kwelder veel energie uit de golven, waardoor de dijkvoet een zekere bescherming geniet.
Kwelders zijn daarnaast van grote ecologische betekenis. De opgehoogde gronden
kennen een unieke vegetatie, vogels vinden er rust tijdens hoogwater en voor veel
soorten, zoals de kluut, vormen kwelders een broedplaats. De invloed van kwelders reikt tot aan de zee. Dankzij het bezinken van sediment op de kwelders,
wordt het zeewater helder. Hierdoor is er meer licht beschikbaar voor algengroei.
Tegelijkertijd spoelen er bij afgaand water vanaf de kwelder voedingstoffen de zee
in, wat ook weer ten goede komt aan het leven aldaar.

Het karakteristieke noordelijke kleigebied is het resultaat van de eeuwige strijd
tussen mens en zee. Vroegere boeren wisten land te onttrekken aan de zee middels
een uitgebreid stelsel van landaanwinningswerken. Na een periode van verwaarlozing worden deze oude gebruiken weer nieuw leven ingeblazen. De vastelandskwelders groeien op verschillende plaatsen weer gestaag aan.

Inpolderingen en landaanwinningswerken
Noord-Nederland was tot de tiende eeuw één groot veenmoeras, begrensd door
een langgerekte strandwal. Gedurende afwisselende perioden van stormvloeden,
overstromingen en sedimentatie kreeg de huidige waddenregio steeds meer
gestalte. De kwelders in de waddenregio bleken vruchtbare landbouw- en weidegrond. De boerenbevolking nam het gebied in gebruik en onttrok langzaam maar
zeker steeds meer grond aan de invloed van de zee, door inpolderingen en afwateringskanalen. In latere perioden werd sedimentatie in de kustzone bevorderd door
de aanleg van rijsdammen.
In tegenstelling tot de eilandkwelders hebben de huidige kwelders aan de NoordGroningse en Friese kust dus geen natuurlijke oorsprong. Zij zijn het resultaat van
het samenspel tussen de mens en de zee: sediment dat wordt aangevoerd met de
getijdenstromingen wordt door landaanwinningswerken ingevangen.

Peazemerlannen
Waar mogelijk wordt sedimentinvang weer gestimuleerd en worden oude rijsdammen in ere hersteld. En soms regelt de natuur zichzelf. Daar waar de sedimentaanvoer hoog genoeg is, verloopt kweldervorming in luwe zones nog steeds langs
natuurlijke weg. Zoals in het geval van De Peazemerlannen, een grote buitendijkse kwelder ten westen van het Lauwersmeer. Hier brak in 1973 de bitumendijk door, die het gebied moest beschermen tegen de zee. In de jaren daarop verdronk het gebied niet. Integendeel, er ontwikkelde zich een zeer dynamisch
kweldergebied met een gevarieerde vegetatie en een snel groeiende sternkolonie.
De laatste decennia is de afname in het areaal van de vastelandskwelders van het
noordelijk kleigebied tot stilstand gekomen. Met name dankzij verbeterd beheer;
zonder de kwelderwerken zouden deze kwelders grotendeels verloren gaan.

Rijshoutdammen bij Holwerd.
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pen op meerdere continenten en werd

locaties trad later nog een aantal keren

13 Biobouwers

extra water aan het zeevolume toege-

veenvorming op, wat er op duidt dat

voegd. In Noordwest-Europa veerde

toen de stijging tijdelijk stagneerde of

DE PROJECTONTWIKKELAARS
VAN HET WAD

Scandinavië op door de verminderde

het niveau zelfs daalde. Naast de

ijsbedekking, waarbij aangelegen

bodemanalyses is ook gebruik gemaakt

gebieden juist dieper kwamen te liggen.

van archeologisch onderzoek aan

Zo daalde het huidige waddengebied

vroege nederzettingen. Deze nederzet-

en was de stijging van het zeeniveau ten

tingen stonden vaak op een hoogte die

opzichte van het land nog groter.

bij stormen net droog bleef, en ook daar
valt dus een historisch waterpeil uit af te

Gelaagde veenpakketten

leiden.

Onderzoekers hebben een reconstructie

Kluut.

Waddenzeespiegelstijging

De Waddenzee heeft zich in de loop van eeuwen gevormd. Zandkorrel voor
zandkorrel is op zijn plaats gelegd. Zandkorrels die ook weer keer op keer van
plaats zijn veranderd door wind en getij. Het sediment is echter niet volledig
overgeleverd aan deze krachten. Het bodemleven in de Waddenzee oefent
namelijk ook grote invloed uit op de zand- en slibbewegingen.

gemaakt van de relatieve zeespiegelstij-

Vijftig meter

ging in de wadprovincies van

Uit het onderzoek bleek dat de zeespie-

Nederland en Duitsland op basis van

gel over de afgelopen achtduizend jaar

koolstofdateringen van bodemmonsters.

wel vijftig meter is gestegen. Kort na de

Als eerste bestudeerden zij veenlagen

laatste ijstijd rees het water snel, met

die zijn afgezet aan het einde van de

meer dan twee meter per eeuw. Daarna

laatste ijstijd. De veenvorming trad op

ging het trager. Doordat het trager ging

doordat het rijzende zeewater het

en er vanuit zee veel sediment aan de

grondwaterpeil omhoog bracht. De aan-

kust aanspoelde en er ook flinke veen-

groei van veen duurde echter niet lang

vorming was, varieerde de invloed van

omdat het zeewater het veen al snel ver-

de zee van tijd tot tijd en van plaats tot

dronk. En dus is er in de bodem op veel

plaats. Vanuit archeologisch oogpunt

plekken een geïsoleerde veenlaag te vin-

zijn juist die variaties interessant. Ze

den, die het begin van de verdrinking

bepaalden de ligging van de kustlijn en

De afgelopen achtduizend jaar is de

van het land door de sterke zeespiegel-

waren dus ook bepalend voor de

zeespiegel in Noordwest-Europa vijftig

stijging na de laatste ijstijd markeert. In

geschiedenis van de bewoning van het

meter gestegen. Wetenschappers heb-

de zoutmoerassen, lagunes of getijden-

gebied.

ben de variaties in de snelheid waarmee

gebieden die vervolgens ontstonden,

het water in de waddenregio steeg,

werd klei en zand afgezet. Op sommige

Rijshoutdammen bij Hallig Hooge (Duitsland).

Tijdens elk getij wordt er zand en slib door de Waddenzee getransporteerd.
Waar op de ene plaats geulen dichtslibben en platen aangroeien, eroderen
elders de geulwanden en wadplaten. Maar niet overal hebben deze processen
vrij spel. Een variëteit aan leefgemeenschappen bepaalt mede de dynamiek op
het wad.
De meest prominente rol is hierbij weggelegd voor schelpdieren en zeegrassen.
Deze organismen beïnvloeden het sedimenttransport door de getijdenstromingen. Zeewater moet immers een bepaalde stroomsnelheid hebben om sediment te kunnen dragen. Als het te langzaam stroomt, blijft het sediment niet
in oplossing maar zakt het naar de bodem. Andersom, als water sneller gaat
stromen, wordt het sediment opgewerveld en meegevoerd met het getij.
De stromingssnelheid van het zeewater wordt afgeremd door zeegrasvelden
en schelpdierbanken. Boven de banken en grasvelden zakt het sediment dan
ook uit. Tegelijkertijd wordt het sediment ter plaatse goed vastgehouden,
doordat de aanwezigheid van schelpdieren en zeegras opwerveling voorkomt.
Zo hogen wadplaten langzaam op.
Ook de kleinere wormen en schelpdieren die het wad reliëf geven, beïnvloeden de sedimentatie doordat ze bijdragen aan het vertragen van de getijdenstromingen. Zo kunnen bijvoorbeeld kokerwormen wezenlijk bijdragen aan de
ophoging van wadplaten.

gereconstrueerd. Dit deden zij op basis
van veen- en moerasafzettingen in de
bodem en de ligging van oeroude nederzettingen.
De zeespiegel stijgt. En dat doet hij aan
de Nederlandse kust al duizenden jaren
onafgebroken sinds de laatste ijstijd.
Klimaatverandering in deze periode —
het Holoceen — en daling van het land
liggen hieraan ten grondslag. Door de
stijgende temperaturen zette het zeewater uit en nam het totale volume van de
wereldzeeën toe. Ook smolten ijskap-
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Bodemstructuur

Pieren op sterk water

tientallen miljoenen jaren geleden

Het bodemleven heeft niet alleen invloed op de ophoging van het wad, maar
ook op de bodemstructuur. Met het graven van gangen en het filtreren van
sediment, worden de zand- en kleideeltjes in de wadbodem gesorteerd.
Hierdoor ontstaat een bepaalde ordening die aan het sediment samenhang
verleent. Deze samenhang maakt de wadbodem minder erosiegevoelig.
Echter, soms heeft het bodemleven een omgekeerd effect op de wadbodem. De
bodem kan ook te veel worden omgewoeld. Dan verliest hij zijn structuur,
waardoor het sediment juist weer sneller wordt meegevoerd door de getijdenstromingen.
Een andere rol is tenslotte weggelegd voor de kleinste organismen in de
Waddenzee. De algen die op de wadbodem groeien, houden de boel ook een
beetje bij elkaar. Zij scheiden tijdens de groei suikers uit. Deze suikers fungeren als een soort lijm die de zand- en kleideeltjes vasthoudt. Het sediment
wordt zo minder gemakkelijk weer opgewerveld.

De onderzoekers werden op het spoor

aparte soorten, dus al voor de

van de Franse tap gebracht door Texelse

Pleistocene ijstijden.

pierenvissers. Zij hadden een aantal
afwijkende wadpieren opgevist langs de

Zeldzaam

geulranden van De Vlakte van Kerken.

Na identificatie kon de verspreiding van

Naar aanleiding daarvan verzamelden

de soorten worden bekeken. De Franse

de wetenschappers stekend en dreg-

tap komt vooral voor op zandige plek-

gend meer pieren uit de westelijke

ken die maar kort of helemaal niet

Waddenzee en de Noordzee.

droogvallen en waar het water flink zout

Bovendien neusden ze rond in diverse

is. De klassieke wadpier komt juist veel

museumcollecties en haalden potten met

voor op ondiepe plekken en ook in brak

pieren op sterk water uit de kast bij

water. In de Waddenzee blijkt de Franse

ondermeer ‘Naturalis’ in Leiden.

tap zeldzaam, maar in de Noordzee is

De wormen werden met behulp van de

hij vrij algemeen. Strandvondsten uit

microscoop op naam gebracht. De wad-

museumcollecties betroffen vooral de

Wadbouwers

pier en de Franse tap zijn haast niet van

Franse tap. Kennelijk wordt deze soort

De Waddenzee kent een grootschalige dynamiek van geulen en platen. Onder
invloed van wind en getij verschuiven geulen en gaan platen ‘aan de wandel’.
Wadbewoners oefenen hier een wezenlijke invloed op uit. Als ware projectontwikkelaars kunnen zij een belangrijk verschil maken in het waddenlandschap. Met name op de meer beschutte locaties, in de luwte van eilanden en de
dieper gelegen delen in de Waddenzee. Zo kan het zijn dat dankzij de aanwezigheid van mosselbanken een plaatrand, die anders zou zijn weggeslagen,
nog net blijft liggen. En dragen algenmatten, die met name in de zomer op
grote schaal sediment op de wadplaten vast kunnen houden, bij aan een heldere waterkolom. Het gaat weliswaar om ogenschijnlijk kleinschalige processen, maar deze zijn toch van grote invloed op de Waddenzee. Het wad zou er
heel anders uitzien zonder al het bodemleven.

elkaar te onderscheiden. Er zijn alleen

bij stormen losgewoeld.

hele subtiele verschillen, bijvoorbeeld in

Dat de Franse tap weinig voorkomt in de

het aantal segmentjes waaruit hun lijf

Waddenzee en op droogvallende platen

bestaat. Verder zijn volwassen exempla-

al helemaal een zeldzaamheid is, moet

ren van de Franse tap gemiddeld wat

een geruststelling zijn voor wadloopgid-

langer en donkerder. Soms moest geneti-

sen. Tijdens wadlooptochten is de wad-

sche analyse uitsluitsel geven.

pier gewoon de wadpier.

Mosselzaad.

Wadpier in de Waddenzee:
niet één soort, maar twee!

Wadpierhoop.

Opmerkelijk genoeg zijn de zustersoorDe wadpier is in de Waddenzee niet

Aan het eind van de negentiende eeuw

ten namelijk genetisch gezien wel sterk

zomaar ‘’de wadpier’’. Biologen hebben

is in de wetenschappelijke literatuur al

verschillend. Het waren waarschijnlijk al

ontdekt dat in de wadbodem naast de

eens gesuggereerd, dat er twee sterk op

‘gewone’ wadpier ook de uiterlijk vrij-

elkaar lijkende (pseudo-cryptische) soor-

wel identieke Franse tap voorkomt. Wel

ten wadpieren bestaan. Sportvissers ver-

is deze er zeldzaam; in de Noordzee is

moedden het ook al lange tijd. Maar

hij algemener. De zustersoorten zijn

pas zo’n vijftien jaar geleden werd door

genetisch gezien verrassend verschillend

een studie aan de kust van Wales beves-

en bestaan waarschijnlijk al tientallen

tigd, dat de wadpier (Arenicola marina)

miljoenen jaren als aparte soorten.

een zustersoort heeft, de Franse of

De ‘gewone’ wadpier.

zwarte tap (Arenicola defodiens). Deze
Wadpieren komen in grote aantallen

soort is een paar jaar geleden in de

voor in de wadbodem, soms wel vijftig

Westerschelde aangetroffen, maar hij

per vierkante meter. De dieren bewonen

komt er waarschijnlijk al veel langer

een U-vormige buis. Aan de ene kant

voor. Recentelijk hebben marien biolo-

van die buis eten ze zand op. Ze halen

gen van het Koninklijk Nederlands

er voedseldeeltjes uit, waarna ze het

Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) vast-

zand aan de andere kant weer uitpoe-

gesteld, dat de Franse tap ook de

pen. Daar vormen zich de welbekende

Waddenzee bewoont.

pierenhopen.
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14 IJsselmeer

water in de Waddenzee troebeler werd. Met de afsluiting van het Zuiderzeebekken wijzigde ook de sedimenthuishouding in de Waddenzee. Er werd
relatief meer zand vastgelegd dan voorheen en minder slib.

ZUIDERZEE HEET NU
IJSSELMEER

Zeegrassen en mosselbanken

In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Waddenzee. Een historisch
moment, en een staaltje waterbouw waar menig ingenieurshart nog steeds
sneller van gaat kloppen. De aanleg van de Afsluitdijk betekende echter ook
een enorme ecologische ingreep. Het estuarine karakter van de Waddenzee is
deels verloren gegaan. Ook ontstond er een zandhonger, welke nog steeds niet
is gestild.

De sedimenthuishouding in de Waddenzee is verbonden met de aanwezigheid
van biobouwers. De vertroebeling heeft bijgedragen aan het verdwijnen van
zeegras uit de westelijke Waddenzee. In de jaren dertig werd het zeegras
wereldwijd getroffen door een schimmel: de zogenaamde wierziekte. Het zeegras in de Waddenzee verkeerde waarschijnlijk al in slechte conditie door de
afname in waterkwaliteit en bleek zeer gevoelig voor de schimmel. Dit leidde
tot massale sterfte. Sinds de jaren negentig zijn daarnaast de meeste natuurlijke mosselbanken in de westelijke Waddenzee verloren gegaan door overbevissing.
Zowel mosselbanken als zeegrassen zijn natuurlijke slibinvangers. De achteruitgang van beide biobouwers heeft bijgedragen aan de verzanding van het
westelijke wad. Met de verarming van het wad is mogelijk een nieuw ecologisch evenwicht ontstaan, wat zich niet zomaar weer laat terugdraaien.

Een verloren estuarium
De Zuiderzee vormde een estuarium waar een aantal vissoorten permanent
verbleef, paaide en er een toegang vond naar zoete binnenwateren. Een estuarium is een gebied waar zoet rivierwater wordt vermengd met zout zeewater.Veel trekvissen, zoals de paling, vonden met de aanleg van de Afsluitdijk de
toegang tot het binnenland afgesloten en zijn sindsdien sterk achteruitgegaan.
Een aantal brakwatervissen, zoals de Zuiderzeeharing, is zelfs geheel uitgestorven. De afsluiting leidde ook tot het verdwijnen van bijzondere brakwaterkwelders, waar de Zuiderzee rijk mee omzoomd was.

Zandsuppleties
Het platen- en geulenstelsel in de westelijke Waddenzee is nog niet tot rust
gekomen. Er is nog steeds veel sediment nodig om de evenwichten in de
Waddenzee te herstellen, en ook nu is er een vraag naar zand uit de Noordzee.
De zandvoorraad aan de Noordhollandse kust en op de Noordzee is nu nog
groot genoeg om deze zogenaamde zandhonger te stillen. Echter, ook de aanpassing aan de huidige zeespiegelstijging vraagt om zand. De zandhonger van
de Waddenzee zal in de toekomst dan ook nog voortduren. Tot nu toe is de
zandvoorraad op de Noordzee nog groot genoeg om voldoende aanvoer te
garanderen. Maar naar het zich nu laat aanzien, is die voorraad over vijftig
tot honderd jaar uitgeput. Zandsuppleties zullen de Waddenzee dan waarschijnlijk moeten redden van verdrinking.

Vertroebeling en verzanding
Met de aanleg van de Afsluitdijk is ook de Waddenzee ten zuiden van Texel en
Vlieland sterk veranderd. De getijdenstromingen die via het Marsdiep voorheen naar de Zuiderzee voerden, werden de weg afgesneden. De stromingen
moesten een andere loop vinden. Dit leidde tot turbulentie omdat er zich nog
geen nieuwe natuurlijke beddingen hadden gevormd. Hierdoor werd er relatief veel sediment losgewoeld van de wadbodem. Tegelijkertijd was veel kwelderoppervlak verloren gegaan, en daarmee een groot afzetgebied voor slib.
Veel sediment bleef daardoor langer in de waterkolom hangen, waardoor het
De Afsluitdijk.

Patronen van sedimentatie(geel/rood) en
erosie(blauw), uitgedrukt in meters, in de
westelijke Waddenzee in de periode 1926-1995.

Groot zeegras.
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rijke rol. Vaak waren dit de kranen met

met rijshout een grote mat te vlechten.

hun met keileem gevulde grijpers, maar

Bij hoogwater gingen de matten drijven

vanaf 1925 werden dat ook luchtfoto’s.

en werden ze met sleepboten naar de
plek gesleept waar ze werden afgezon-

Techniek versus volkenkunde

ken.

Ook kranten en bladen besteedden
volop aandacht aan het project. In de

Grietje Bosker

jaren twintig van de vorige eeuw kreeg

Op 28 mei 1932, de dag van voltooiing

de technologische modernisering een

van de Afsluitdijk, stond de mens ook

Ansichtkaart: de Afsluitdijk wordt gesloten.

vaste plaats in kranten en tijdschriften.

volop in de aandacht. In het boek

Ze toonden regelmatig foto’s van grote

‘Getemd maar rusteloos’ zijn de foto’s

De afsluiting van de
Zuiderzee op de gevoelige
plaat

infrastructurele werken. Met betrekking

onder de loep genomen die werden

tot de Zuiderzeewerken en de Afsluiting

gemaakt van de oversteek van Grietje

drukten ook zij vooral grijpers met kei-

Bosker. Volgens de verhalen doorbrak

leem af. Maar naast het in beeld bren-

zij, vermoedelijk de zus van een plaatse-

Persfoto’s van de afsluiting van de

gen van techniek, werden ook de bij de

lijke aannemer, de procedure en stapte

Zuiderzee toonden vooral kranen met

Zuiderzee behorende folklore op foto’s

zij samen met een aantal arbeiders als

hun grote grijpers vol met keileem. De

getoond. Want de zee ging verdwijnen

mens bleef vrijwel onzichtbaar. Deze

en daarmee de zoutwatervissen en de

nadruk op techniek paste in een tijd

traditionele visserij. In kranten streden

waarin de snelle technologische ontwik-

de foto’s en bijbehorende zienswijzen

keling onderdeel werd van de nationale

om voorrang.

trots.

Zinkstukken
De afsluitings- en droogleggingsplannen

Het is niet zo dat er in de foto’s van de

van de Zuiderzee waren aan het begin

Zuiderzeewerken helemaal geen aan-

van de twintigste eeuw jarenlang onder-

dacht was voor de arbeiders. Fotograaf

werp van debat en besluitvorming. In

Maaskant heeft ook het handwerk op de

een hoofdstuk van het in 2008 versche-

gevoelige plaat vastgelegd.

nen boek ‘Getemd maar Rusteloos. De

Bijvoorbeeld in een serie die laat zien

Zuiderzee verbeeld – een multidiscipli-

hoe zinkstukken worden gemaakt. Deze

nair onderzoek’ wordt de rol van illus-

matten werden voor de uitwateringsslui-

eerste over het net gesloten sluitgat.

traties in de publieke informatievoorzie-

zen van Den Oever en Kornwerderzand

Foto’s hiervan zijn niet terug te vinden in

ning geanalyseerd. Het Ministerie van

geplaatst. Dit moest voorkomen dat de

publicaties uit die tijd, maar in later uit-

Ansichtkaart: het maken van een zinkstuk.

Waterstaat was zich er van bewust, dat

bodem door de krachtige stroom werd

gebrachte werken staan ze wel afge-

het bij zo’n groot project van essentieel,

uitgeschuurd. De zinkstukken werden

drukt. Vooral de foto waarop te zien is

belang was om de publieke opinie mee

aan de wal bij laagwater gemaakt door

te krijgen. Er kwam een aparte project-

hoe Grietje Bosker — met opgetrokken
rok — aan de hand wordt begeleid over

organisatie, de Dienst Zuiderzeewerken

Ansichtkaart: omstanders bij het sluiten van de

de keileem. In het hoofdstuk in ‘Getemd

(ZZW). In 1920 startte deze met een

Vlieter.

maar Rusteloos’ wordt het destijds niet

eigen periodiek, het Maandbericht

tonen van dit ‘feminiene, ondeugende

betreffende de Zuiderzeewerken. Het

Nederland’ als een gemiste kans

doel was om op een toegankelijke

gezien.

manier betrokkenen te informeren.
Illustraties speelden daarbij een belang-

Rechts: Grietje Bosker maakt de oversteek.
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