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De 36 proefvlakken
onder Ameland,
Schiermonnikoog en
Terschelling, die
afgelopen voorjaar
zijn aangelegd, hebben het in de zomer
flink te verduren
gehad. Ze kregen te kampen met forse stormen,
die gepaard gingen met harde windstoten en hevige regenbuien. In september waren nagenoeg
alle mosselen weggespoeld. Naast harde wind
blijkt de predatie door garnalen en krabben bepalend of mosselbanken overleven. In de geplaatste
kooien, die de predatoren buiten hielden, was de
kokkel- of mosselbroedval ronduit spectaculair.

de bepalende factoren te achterhalen. Eén conclusie
is glashelder: wind is uitermate belangrijk bij herstel
van mosselbanken. Een andere factor, namelijk predatie door vogels, valt daarbij in het niet. “Verwaarloosbaar”, zegt hij. Maar ook daarin waren de verschillen tussen de eilanden groot. Onder Schier foerageerden maximaal zeven scholeksters tegelijk op
de proefvlakken, onder Terschelling minimaal dertig.
“Rond Schier liggen meerdere natuurlijke mosselbanken”, verklaart hij. “De vogels hebben er de keuze.”

In de nacht van zeventien op achttien juni spookte
het op de Waddenzee. “Alle proefvlakken onder
Ameland zijn die nacht weggespoeld, inclusief de
garnalenkooien die we stevig in de wadbodem hadden verankerd. Veel van die kooien zijn later op de
kwelder van Ameland teruggevonden”, vertelt Tjisse
van der Heide, wetenschappelijk coördinator van
Waddensleutels. De proefvlakken onder Schiermonnikoog en Terschelling overleefden de storm. Tot ver
in augustus lagen ze er goed bij, al constateerde Van
der Heide wel een verschil tussen beide eilanden:
“Onder Terschelling lagen de mosselen onder een
dikke laag groen darmwier. Voor mosselen is dat
nadelig, omdat ze hun voedsel dan minder goed
kunnen bemachtigen.” Met luchtfoto’s, gemaakt met
een camera aan een vlieger, zijn afgelopen zomer de
proefvlakken geregeld in beeld gebracht.
Uiteindelijk speelde het slechte zomerweer ook de
resterende proefvlakken parten. Eind september
waren nagenoeg alle mosselen weggespoeld. Een
tegenvaller, vindt Van der Heide. Dat Ameland zou
wegspoelen, had hij gezien de ligging ingeschat,
maar vooral Schiermonnikoog viel tegen. “In het verleden hebben we daar al een keer drie kleine proefvlakjes van één vierkante meter aangelegd, die twee
jaar zijn blijven liggen. Dat had ik nu ook gehoopt.”

Het project Waddensleutels onderzoekt de theorie
dat biobouwende mossels het voorkomen van
andere soorten stimuleren. De terugkeer van
mosselbanken zou de sleutel tot herstel van de
ecologie in de Waddenzee kunnen zijn. Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijksuniversiteit Groningen, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
Het project wordt gefinancierd uit het Waddenfonds en bestaat uit de volgende onderdelen:

Zomerstormen
teisteren
proefvlakken

Stof tot nadenken
Het wegspoelen van de proefvlakken geeft stof tot
nadenken. De komende periode tracht Van der Heide

Waddensleutels - Fundament onder natuurherstel

Krabbenkooien
Predatie door garnalen en krabben lijkt wél een belangrijke rol te spelen bij de vestiging van mosselbanken. Op de proefvlakken plaatste Van der Heide

•

•

•

•

Op drie locaties gaan onderzoekers concreet
aan de slag met het herstel van mosselbanken. Ze bestuderen het effect van beheermaatregelen als het storten van mossels.
Met het isotopenonderzoek brengt het project het voedselweb in de Waddenzee in
beeld.
Wetenschappers ontwikkelen een set procesindicatoren om de aantasting van het
voedselweb en de mate van herstel te bepalen.
De vergaarde kennis komt samen in richtlijnen voor natuurherstel en een kansrijkdomkaart, waarmee terreinbeherende natuurorganisaties en overheden kunnen bepalen waar potentie is voor natuurherstel.

Zie www.waddensleutels.nl voor een uitgebreide
projectomschrijving.
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in totaal 108 kooien, die de predatoren buiten hielden. De speciale kooien om krabben te weren, voldeden niet. Tijdens het vervellen zijn de krabben
zacht en kwetsbaar, waardoor ze een schuilplaats
moeten zoeken. Doordat ze zo zacht waren, konden
krabben groter dan drie centimeter doorsnee het
gaas van één centimeter passeren. De kooien werkten averechts. “Het waren eerder krabbeninvanginstallaties. Sommige kooien zaten er zelfs vol mee.”
Het effect in de overige kooien was ronduit spectaculair. De onderzoekers vonden er een gigantische
kokkelbroedval, waarbij er meer broedval was in de
kooien op de kokosmatten dan in de kooien op het
kale zand. “Het zat echt tjokvol. Ook troffen we in de
kooien een sterke mosselbroedval, terwijl de broedval elders in de Waddenzee slecht was. Het mosselbroedval vonden we alleen in kooien met een kokosmat of met volwassen mosselen. In de kooien met
los zand lag niets. Het lijkt erop dat zowel de predatie
als een stabiele ondergrond belangrijke factoren
zijn”, zegt Van der Heide.
Isotopenonderzoek
Voor het isotopenonderzoek, een ander onderdeel
van Waddensleutels, zijn afgelopen zomer vele monsters verzameld. Verderop deze nieuwsbrief vertelt
Jeltje Jouta over het vangen van lepelaars, steltlopers en krabben voor het in kaart brengen van het
voedselweb van de Waddenzee. Ook de vier inspectieschepen van EL&I - de Phoca, de Stormvogel, de
Krukel en de Harder – vingen monsters, evenals de
onderzoekers van het NIOZ-meetnet SIBES - dat
staat voor Synthoptic Intertidal BEnthic Survey. “Op
Texel liggen inmiddels duizenden monsters klaar om
te analyseren. De tijd van productie draaien is aangebroken. De isotoop-ratio massa spectrometer
(irMS) draait deze winter overuren.”

Oesterbanken: van plaag naar biobouwer
De Japanse oester maakt in de Waddenzee een
transformatie door. Was het eerst een plaag die
massaal de mosselbanken overwoekerde, nu
leven de oesters en mosselen broederlijk naast
elkaar. Een positieve ontwikkeling, stelt Hein Sas,
coördinator cluster Voedselweb van het programma Naar een Rijke Waddenzee. Hij liet de
gemengde banken onderzoeken.
Lange tijd zagen ecologen de Japanse oester als een
plaag. Terecht, vindt Sas. “De oester was een reële
ecologische bedreiging. Bij gebrek aan vijanden,
breidde de exoot zich vijftien jaar lang schrikbarend
hard uit in de Waddenzee. Het leek alsof hij alle
mosselbanken ging overwoekeren en verdringen”,
vertelt Sas. Nadat hem signalen bereikten dat de rol
van de oester veranderde, liet hij onlangs de schelpdierdata analyseren en de ervaringen in het veld
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optekenen. De conclusies plaatsen de plaagsoort in
een ander daglicht. Niet alleen blijkt de opmars van
de Japanse oester af te vlakken, ook leven ze meer
en meer in symbiose met andere schelpdieren, zoals
mosselen. Sas: “Talloze oesterbanken zijn stevig
bezet met mosselen. Er zitten zoveel mosselen per
vierkante meter, dat de oesterbank valt binnen de
criteria van een mosselbank. Oesters blijken voor
mossels een opvallend goed substraat.”

Oesterbank met mosselen

(foto: Erik van Dijk)

Nieuw mosselhabitat
Van een exotische plaagsoort ontwikkelt de Japanse
oester zich als een ecologisch interessant fenomeen.
Sas constateert een belangrijk verschil tussen de
oostelijke en de westelijke Waddenzee. “In het oostelijke wad namen de oesterbanken de oorspronkelijke
mosselbanken over, en keren de mossels nu weer
terug. Het areaal bleef gelijk. In de westelijke Waddenzee zijn oesterbanken tot ontwikkeling gekomen
op plekken waar ooit wel mosselbanken lagen, maar
de afgelopen decennia niet meer. Intussen leven
daar ook mosselen op. Daar zorgen de oesterbanken
dus voor nieuw mosselhabitat.” Het programma Naar
een Rijke Waddenzee heeft zich voorgenomen om
over dit onderwerp in 2012 een workshop met experts en beleidsmakers te organiseren. Nog tal van
vragen staan open. Zo vindt Sas het opvallend dat op
de gemengde combibanken weinig scholeksters fourageren. “Bevatten de mossels minder vlees? Mijden
de vogels de scherpe oesterranden? We weten het
niet”, stelt Sas vast.
Fascinerend
Sas is gefascineerd door de oester/mosselbanken.
“Visueel zijn ze aantrekkelijker dan pure mosselbanken. Kokkels, krabben, slakken, alikruiken, wieren,
anemonen: er leeft van alles tussen. Zowel de soorten die houden van mosselbanken, als de soorten die
leven op oesterbanken. Een mosselbank is veel eenvormiger.”
Voor het project Waddensleutels is de veranderende
functie van de oester een interessant gegeven. De
oester kan immers bijdragen aan een duurzaam herstel van mosselbanken. Sas: “Oesterbanken zijn veel

Nieuwsbrief Waddensleutels, december 2011

robuuster dan mosselbanken. Oesters zitten met een
soort superkit aan elkaar. Gaan ze dood, dan blijft de
harde rifachtige structuur bestaan. Bij mossels is dat
niet het geval. De biobouwerfunctie van Japanse
oesters lijkt me een zeer interessant onderzoeksproject.” Experimenteren met de aanleg van oesterbanken is volgens Sas niet nodig. “Oesterbanken vestigen zich gemakkelijk. Dus dat probleem hebben we
niet.”
Onderzoeker in beeld: Jeltje Jouta

Voedselweb in kaart brengen
Naam:
Functie:
Periode:
Leeftijd:
Opleiding:
Standplaats:

Jeltje Jouta
AIO aan het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ)
januari 2011 tot mei 2015
26
Ecologie, Rijksuniversiteit Groningen
(RUG)
Texel

Afgelopen lente en zomer was Jouta hoofdzakelijk in
de Waddennatuur te vinden. Ze rende al eilandhoppend achter jonge lepelaars aan, ving met mistnetten
steltlopers op afgelopen plekken als Griend en de
Richel, en verzamelde krabben, wormen, schelpen
en andere wadbeesten. Van de vogels tapte ze een
beetje bloed, uit de krabben haalde ze de spieren.
Met deze en duizenden andere monsters wil Jouta
de komende jaren het voedselweb van de Waddenzee in kaart brengen. Een ambitieuze opdracht, die
niet eerder in deze omvang is uitgevoerd. Voor haar
promotieonderzoek bekijkt Jouta het Waddensysteem door een integrale bril. “Biologen focussen vaak
op één of enkele soorten. Ik zoom uit en bekijk het
gehele systeem. Hopelijk lukt het om het voedselweb
beter te begrijpen.”
Meten van stabiele isotopen
Welke plek vogels, planten en andere organismen in
het voedselweb innemen, bepaalt Jouta op basis van
de stabiele isotopen koolstof en stikstof. Om dat te
meten, gebruikt ze de isotoop-ratio massa spectrometer (IR MS), een groot grijs apparaat dat bij het
NIOZ op Texel staat. De analyses leveren een schat
aan informatie op. Ze geeft een voorbeeld: “De koolstofisotopen vertellen mij of een lepelaar voedsel
vindt op zee of op land. De stikstofisotopen geven de
plek aan in het voedselweb. Hoe hoger het stabiel
stikstofsignaal, hoe hoger in de piramide. Plantaardige algen zitten bijvoorbeeld heel laag, lepelaars
hoog.” Naast haar eigen veldwerk krijgt Jouta monsters binnen van de inspectieschepen van EL&I en
van het NIOZ-meetnet SIBES. Circa tweehonderd
monsters zijn inmiddels geanalyseerd, zo’n tweeduizend stuks liggen nog te wachten. Al die monsters
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moet ze vriesdrogen, prepareren, wegen en in kleine
tinnen kuipjes doen, voordat ze in de machine kunnen . “Deze winter ben ik daar wel zoet mee”, lacht
ze.
Gradiënt van oost naar west
Jouta verzamelt monsters van oost naar west. Ze
verwacht in de Nederlandse oostelijke Waddenzee
een ander voedselweb aan te treffen dan in het westelijke deel. Bij de jonge lepelaars was dat inderdaad
het geval. “De isotopensamenstelling van de lepelaars op Schiermonnikoog verschilt met de lepelaars
op Texel. Waardoor dat precies komt, zijn we nog
aan het onderzoeken.” Op grond van het voedselweb
wil Jouta de huidige conditie van het ecosysteem
vaststellen . “De kennis die we opdoen met de isotopen kunnen we gebruiken om te zien of het web incompleet is, en of er op bepaalde plaatsen gaten
vallen. Weten we de afwijkingen in het web, dan
gaan we onderzoeken hoe we ze kunnen repareren
door herstelmaatregelen.”
Terugkijken in de tijd
De isotopenmaterie was haar niet vreemd, toen ze
afgelopen voorjaar startte met haar promotie. Voor
haar afstudeeronderzoek aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) bestudeerde ze reeds met het
irMS-apparaat het voedselweb van de oostelijke
kwelder van Schiermonnikoog. “Op die kwelder kun
je terug in de tijd. Het eerste stuk is de kwelder honderd jaar oud, in het midden vijftig jaar oud en helemaal in het oosten gloednieuw. We brachten er de
verschillende stadia van successie in kaart.”
Dat Jouta het voedselweb van de Waddenzee bestudeert, is niet alleen omdat ze het wetenschappelijk
‘superinteressant’ vindt. De Waddennatuur gaat haar
na aan het hart. “Als geboren en getogen Friezin heb
ik wellicht meer met het Wad dan iemand uit het zuiden van het land. Als kind ging ik al vaak naar de
eilanden op vakantie.” Op de resultaten van haar
onderzoek vooruitlopen, wil ze niet. Dat is koffiedik
kijken. “Eerst wetenschappelijk onderzoek doen.”

Jeltje Jouna met drie jonge lepelaars
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Beeldverhaal deelonderzoek Waddensleutels

Predatie door garnalen en/of krabben
In deze rubriek laten we u met een beeldverhaal
zien waar de onderzoekers van Waddensleutels
aan werken. Deze aflevering toont het onderzoek
met kooien naar het effect van predatie door garnalen en/of krabben op het herstel van mosselbanken.

3. Half mei dragen Sander, Tjisse’s vader, Els en Elske de
kooien naar de proefvlakken onder Ameland, Terschelling
en Schiermonnikoog. Dankzij de speciale draagconstructie
kunnen ze de 36 kooien voor een locatie in één keer dragen.

1. In de schuur van Tjisse’s vader zetten Tjisse, Sander en
zijn vader in mei 2011 108 kooien in elkaar.

4. Op alle proefvlakken zijn drie kooien geplaatst: een kooi
met een gat (links op de foto), waar krabben en garnalen in
kunnen, een kooi met fijn gaas (rechts op de foto), die de
predatoren buiten houden, en een kooi met grof konijnengaas, waar wel de garnalen, maar niet de krabben in kunnen komen (foto onder).
2. Een kooi is dertig centimeter hoog. Hij komt tot de helft
in het wad te staan. De andere helft steekt er bovenuit. Bij
eenderde van de kooien zit halverwege een kokosmat (zie
foto boven). De deksel (zie foto beneden) bestaat uit fijn
gaas, waar de garnalen en krabben niet doorheen kunnen.
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8. De kooien met konijnengaas, waar alleen garnalen in
konden komen en geen krabben, werkten niet. De foto laat
zien dat krabben toch het gaas wisten te passeren. Sommige kooien zaten zelfs vol met krabben, omdat ze er konden schuilen voor andere predatoren.
5. Alle kooien zijn tot de helft in het wad geplaatst.

6. Deze drie kooien zijn gereed.

9. Het experiment wijst uit dat predatie door garnalen en/of
krabben een belangrijke rol speelt voor het herstel van
mosselbanken. De bovenste foto is een kooi met gat, waar
het mosselbroed geen kans heeft gekregen.

7. Bij de proefvlakken is ook een ijzeren constructie geplaatst, een soort mini-mosselzaadvanginstallatie, om het
effect van predatie te meten. Het mosselzaad zou zich
kunnen vestigen op de touwen, zo was de gedachte. Dat
gebeurde niet. Mogelijk omdat de garnalen het mosselzaad
toch wisten te bereiken of omdat de hoge constructie
tijdens eb te lang droog stond.

10. Dit is een foto van een dichte kooi, waar de garnalen en
krabben niet in konden komen. In alle dichte kooien zijn
jonge kokkels en mosselen gevonden. De witte stippen zijn
kleine kokkels, de donkere plek is mosselbroed. Predatie is
duidelijk een belangrijke factor die bepaalt of mosselbroed
overleeft of niet.
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Experts over fundamentele discussiepunten

Hoe maakbaar is de Waddennatuur?
In de vorige nieuwsbrief kwam in de rubriek ‘De
buitenwacht’ visserijbioloog Marnix van Stralen
aan het woord. Hij roerde in het artikel een aantal
fundamentele discussiepunten aan, die de onderzoekers van Waddensleutels graag willen bespreken. Deskundigen laten er hun licht over
schijnen.
De kop sprak boekdelen: ‘Mosselbanken herstellen is
illusionair’. Van Stralen heeft weinig fiducie in natuurherstel door natuurbouw in de Waddenzee. Daarvoor
is het systeem volgens hem te dynamisch. De rol van
de visserij bij het verdwijnen van mosselbanken vindt
hij minder cruciaal dan de Groningse onderzoekers.
“Daar zit de kern van ons meningsverschil”, vertelt
Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. “Ik ben het met Marnix eens dat toeval in
de Waddenzee een grote rol speelt. Stormen, wind,
vogelpredatie: de natuurlijke dynamiek bepaalt deels
of mosselbroed overleeft. Anders dan Marnix denk ik
dat ook de visserij een cruciale factor is. Visserij heeft
de weerstand van het systeem tegen natuurlijke factoren aangetast. Banken die vroeger tijdens een
storm bleven liggen, spoelen nu weg.” Norbert Dankers, die als schelpdierspecialist van Imares de mosselbanken de afgelopen decennia in de gaten hield,
valt Olff bij: “De mosselbanken in de Waddenzee zijn
in het verleden aantoonbaar weggevist. Haal je jarenlang de jonge banken weg, zoals eindjaren tachtig is
gebeurd, dan gaat het uiteindelijk mis. Dat ligt dan
niet aan de storm, waardoor het restant verdwijnt,
maar aan overbevissing.” Van Stralen wijst erop dat
de mosselbanken ondanks de visserij weer terug zijn
gekomen. “De afgelopen tien jaar hebben we een
aantal goede zaadvallen gehad en zijn de banken op
veel plaatsen weer teruggekeerd”, zegt hij.
Tuinieren
Hoe maakbaar is de Waddennatuur? Jeroen Jansen,
onderzoeker bij Imares, zit daarin op de lijn van Van
Stralen. Hij vraagt zich af hoe relevant het aanleggen
van mosselbanken is. “Variatie is in de Waddenzee
het sleutelwoord. Mosselbanken komen en gaan. Dat
is de natuurlijke situatie. De Waddennatuur zouden
we met rust moeten laten, zodat de natuur zijn gang
kan gaan. Laten we niet tuinieren, zoals natuurbeheerders op land doen met maaien, begrazen en
plaggen. Daarvoor is de Waddenzee te dynamisch.”
In tegenstelling tot Jansen ziet Olff wel heil in beheermaatregelen. Omdat de mosselbanken volgens
hem hoofdzakelijk zijn verdwenen door menselijk
handelen, hoopt hij dat beheermaatregelen ze weer
terug kunnen brengen. Olff: “Dat de banken zijn verdwenen, moeten we niet zomaar accepteren. Ik leg
me niet neer bij de constatering dat de huidige toestand te wijten is aan natuurlijke factoren. En dat we
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de processen slecht begrijpen. Als onderzoeker wil ik
weten waarom. We willen de factoren begrijpen die
het herstel van mosselbanken beperken, zodat we
maatregelen kunnen formuleren om de natuur te
herstellen. De hypothese dat je als natuurbeheerder
invloed kunt uitoefenen, is de moeite van het onderzoeken waard.” Van Stralen is minder negatief over
de huidige toestand. “In de Waddenzee ligt het afgelopen decennium grofweg tussen de 1.500 en 2.500
hectare mosselbanken. Het beleid gaat uit van 2.000
hectare meerjarige banken als streefareaal.”
Fundament
Over het belang van mosselbanken voor het totale
ecosysteem verschillen de meningen. Olff ziet de
mosselbanken en andere biobouwers als hét fundament van het voedselweb in de Waddenzee. Zonder
fundament geen toppredatoren als haaien, roggen en
bruinvissen. “Dat is de essentie van Waddensleutels.
Wij denken dat mosselbanken aan de basis liggen
van het ecosysteem”, zegt Olff. Net als Van Stralen
plaatst Jeroen Jansen, onderzoeker bij Imares, daar
vraagtekens bij. “Voor een haai of een rog stelt de
Waddenzee niets voor”, zegt hij, “Haaien zijn afhankelijk van veel grotere processen in de Noordzee.
Meer of minder mosselbanken maakt voor de terugkeer van haaien weinig uit.” Ook Dankers bekijkt het
fundament breder en zegt: “In het verleden bestond
vijf procent van de Waddenzee uit mosselbanken. De
rest, de zandige wadbodem vol met leven, is als fundament net zo essentieel voor het voedselweb.” Deze nuancering neemt niet weg dat hij mosselbanken
‘ontzettend belangrijk’ vindt voor het voedselweb.

Volgens Hein Sas, coördinator cluster Voedselweb
van het programma Naar een Rijke Waddenzee,
spelen ook andere factoren een rol van betekenis.
“Terwijl wij discussiëren over mosselen, worden we
overvallen door een invasie van gigantische biomassa’s meshelften, strandgapers en kokkels. De mosselbroedval is daar peanuts bij. Ook oesterbanken
blijken goede biobouwers. Kortom: het ecosysteem
van de Waddenzee is meer dan droogvallende mos-
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selbanken. Het vinden van de juiste sleutels is uitermate ingewikkeld. De natuur zet ons telkens op het
verkeerde been. Maar natuurlijk moeten we de Waddenzee proberen te begrijpen. Doen we dat niet, dan
kunnen we de Waddenzee nooit goed beheren.”
Belang van onderzoek
Waar alle partijen het over eens zijn, is het belang
van wetenschappelijk onderzoek om de processen in
de Waddenzee te doorgronden. “Kennis vergaren is
absoluut zinvol”, vertelde Van Stralen in de vorige
nieuwsbrief. Jansen, Olff en Sas sluiten zich daarbij
aan. Ze juichen het toe dat er zoveel onderzoek
wordt gedaan naar mosselbanken, en constateren
dat de neuzen van de onderzoekers steeds meer in
dezelfde richting wijzen. Een verheugende ontwikkeling, stelt Jansen. “Onderzoeksgroepen stonden
haaks op elkaar, waardoor onderzoekers niet meer
objectief bleven of open stonden voor elkaars ideeën.
We werken nu volop samen. De Waddennatuur is
gebaat bij één blok onderzoekers.”
Quirin Smeele van Natuurmonumenten en Michiel
Firet van Staatsbosbeheer vullen aan: “De Waddenzee is het enige stuk wilde natuur dat wij hebben. Het
menselijk gebruik was lang in balans met de wilde
natuur. De laatste eeuw heeft de mens een ingrijpend effect op de Waddenzee. Wij krijgen vaak te
horen dat je in deze ongerepte wildernis als natuurbeheerder niet moet willen 'tuinieren'. Maar ben je
dan consequent, dan moet je ook stoppen met baggeren en zou je de dijken weg moeten halen. We
hebben het over natuur die door menselijk ingrijpen
uit balans is geraakt, waardoor wezenlijke waarden
sterk achteruit zijn gegaan. Als natuurbeheerder willen we weten of we daar wat aan kunnen doen. Kunnen we de balans herstellen? Dat willen we goed
onderbouwd doen. De experimentele wetenschappelijke aanpak van Waddensleutels helpt Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de brug te slaan tussen
terreinbeheer en kennisontwikkeling.”
Samenwerking
Van Stralen zag in de vorige nieuwsbrief een gevaar
in de nauwe banden van sommige onderzoekers met
de natuurbescherming. Jansen: “Het is als onderzoeker niet verkeerd om voor NGO’s interessante hypotheses te toetsen. Al moeten ze niet de taal gaan
spreken van activisten, wat in het verleden af en toe
gebeurde. Bij de jonge onderzoekers van Waddensleutels merk ik dat niet.” Olff zegt daarover: “Van
universiteiten wordt in toenemende mate verwacht
dat ze antwoord geven op maatschappelijke vragen.
Wij doen niet enkel onderzoek om het weten, maar
helpen natuurorganisaties met het beantwoorden van
kennisvragen. Wat betreft de resultaten, zijn we
compromisloos. Wij doen onderzoek op een wetenschappelijke, integere en transparante wijze. Al ons
werk publiceren we in internationale literatuur.”
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De buitenwacht

‘Eens keren de mosselbanken massaal
terug’
Hoe kijkt de buitenwereld aan tegen het project
Waddensleutels? In deze rubriek vertellen externe betrokkenen over het belang van het onderzoek en de mogelijke consequenties van de resultaten. In deze aflevering: Norbert Dankers van
Imares.
Formeel is Dankers met pensioen, maar als gastmedewerker van Imares houdt hij zich nog volop bezig
met mossel- en oesterbanken, onder meer binnen
het onderzoeksproject Mosselwad. Vijfendertig jaar
geleden stapte hij het gebouw in Texel binnen, en
maakte er alle voorlopers van Imares mee. Sinds
halverwege de jaren tachtig bestudeert hij de mosselpieken en -dalen. “Eindjaren tachtig waren alle
mosselen weg. De oorzaak was helder: opgevist door
de visserij. In 1994 kwamen de banken terug. In één
keer 2.500 hectare, waarvan de helft tijdens een
maartstorm verdween. Ook in ’97 en ’99 was de
broedval goed. De broedval in 2001 was ronduit onvoorstelbaar: vijfduizend hectare mosselbanken erbij.
De winter erna verdween de helft.” De vraag waarom
mosselbanken komen en gaan, bezorgt Dankers al
decennialang hoofdbrekens. Stormen wijst hij aan als
een belangrijke factor, net als predatoren zoals
meeuwen. “Een kleine bank eten ze binnen twee
weken leeg”, zegt hij.

Zilvermeeuwen

(foto: Foto Sjaak Weijers)

Moeilijk te sturen
Waddensleutels experimenteert met de aanleg van
mosselbanken. Dankers vraagt zich af of aanleggen
van banken nodig is. Eén ding is zeker, stelt hij: doen
we niets, dan keren de mosselbanken een keer massaal terug. “Net als in 1994 en 2001 ligt er dan,
dankzij een goede broedval, opeens vijf- tot zesduizend hectare. Of een broedval goed is of niet, valt
nauwelijks te sturen. Dit jaar zien we een gigantische
kokkelbroedval en ligt het wad vol met meshelften.
Waarom? We hebben geen idee. Het enige dat we
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wél kunnen doen, is zorgen dat we de banken met
rust laten. En niet wegvissen, zoals in het verleden
gebeurde. Maar rust biedt geen garantie dat de banken blijven liggen. Eén grote storm, en alles is weg.”
Dankers is positief over natuurherstel in de Waddenzee. De supergoede kokkelbroedval van dit jaar heeft
volgens hem verscheidene negatieve theorieën gelogenstraft. “Nu is het hopen dat de kokkels komende
winter overleven. Vormen levende kokkels inderdaad
een goed substraat voor mosselen, wat ik verwacht,
dan hebben we een perfect mosseljaar voor de boeg.
En dat zonder herstelmaatregelen. Al moeten we
natuurlijk wel de kokkels laten liggen.” Mosselbanken
aanleggen is volgens Dankers theoretisch en technisch mogelijk. Op specifieke plekken kan het zinvol
zijn, zoals bij een hoogwatervluchtplaats of een uitkijkpost. “Stel daar lag in het verleden een mosselbank die is weggevist, dan zou je er weer een kunnen neerleggen. Maar kleinschalig. Een hectare
mosselbank aanleggen, kost minimaal dertig ton
mosselen. Tegenwoordig is dat een kostbare aanschaf. Vroeger kostte een schip mosselen ons een
fles klare.”
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Consequenties
Over de mogelijke consequenties van de resultaten
van Waddensleutels zegt Dankers: “Stel het lukt de
onderzoekers om de compleetheid van het voedselweb te bepalen, dan zou de overheid op grond daarvan delen van de Waddenzee een extra natuurstatus
kunnen geven. De overheid zou er minder activiteiten
kunnen toelaten.” Hetzelfde geldt volgens Dankers
voor de resultaten van de mosselexperimenten.
“Blijkt uit het onderzoek dat de kans op overleven
van een mosselbank klein is - en dat we lang moeten
wachten tot zich een nieuwe bank ontwikkelt - dan
moet de overheid nieuwe banken vooral met rust
laten en beschermen.”

Colofon

Drieteenstrandloper

(foto: Loes Belovics)

Zeer waardevol
Uit wetenschappelijk oogpunt vindt Dankers Waddensleutels uitermate interessant. Nieuwsgierig is hij
vooral naar het bestuderen van processen in de
mosselbanken. “Daar kijken ook de onderzoekers
van Mosselwad naar. Beide onderzoeken vullen elkaar goed aan”, zegt hij. Het recente resultaat van
Waddensleutels dat de broedval in de kooien goed
is, verrast hem niet. “Predatoren spelen een belangrijke rol. Hang een touw in het water, en binnen een
maand hangt het barstensvol met kleine mosselen.”
Ook het andere onderdeel van Waddensleutels, namelijk het in kaart brengen van het voedselweb, bestempelt Dankers als zeer waardevol. Toch vraag hij
zich wel af hoe de kaart de potentie voor natuurontwikkeling gaat schetsen. “Het isotopenonderzoek
geeft de huidige toestand aan. De link met de potentie en de herstelmaatregelen lijkt me een ingewikkelde opgave.”
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project
Waddensleutels. Binnen het project Waddensleutels
werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. In het projectteam
zitten:
•
Natuurmonumenten
•
Staatsbosbeheer
•
Rijksuniversiteit Groningen
•
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW)
•
Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ)
Voor het project is een subsidie verkregen uit het
Waddenfonds.
Tekst: Addo van der Eijk
Website: www.waddensleutels.nl
Voor meer informatie over het project kunt u terecht
bij de website www.waddensleutels.nl, bij projectleider Quirin Smeele van Natuurmonumenten, e-mail:
q.smeele@natuurmonumenten.nl of bij wetenschappelijk coördinator Tjisse van der Heide, e-mail:
t.van.der.heide@rug.nl

