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Waddensleutels in het kort  
 
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 pro-
ject bestaat uit de volgende onderdelen:  
 

• Op drie locaties gaan onderzoekers concreet 
aan de slag met het herstel van mossel-
banken. Ze bestuderen het effect van be-
heermaatregelen als het storten van mossels. 

• Met het isotopenonderzoek brengt het pro-
ject het voedselweb in de Waddenzee in 
beeld.  

• Wetenschappers ontwikkelen een set pro-
cesindicatoren om de aantasting van het 
voedsel-web en de mate van herstel te bepa-
len. 

• De vergaarde kennis komt samen in richtlij-
nen voor natuurherstel en een kansrijk-
domkaart, waarmee terreinbeherende na-
tuurorganisaties en overheden kunnen bepa-
len waar potentie is voor natuurherstel.  

 
Zie www.waddensleutels.nl voor een uitgebreide 
projectomschrijving. 

 

 
Het project Wadden-
sleutels bevindt zich 
in een volgende fase. 
Afgelopen voorjaar 
zijn de 36 proefvlak-
ken voor het onder-
zoek naar het herstel 
van mosselbanken 

aangelegd. Nu komt het aan op monitoren. De 
hamvraag is hoe de proefvlakken zich gaan ont-
wikkelen. De komende periode stromen de meet-
gegevens binnen. Zowel van de proefvlakken als 
van het isotopenonderzoek, waar sinds kort ook 
monsters van de inspectieschepen van EL&I - de 
Waddenunit - worden geanalyseerd. 
 
Op 21 maart 2011 stapten de onderzoekers van 
Waddensleutels voor het eerst het wad op om de 36 
proefvlakken onder Ameland, Schiermonnikoog en 
Terschelling te markeren. Met een DGPS-
plaatsbepalingssysteem in de hand, om zowel de 
exacte hoogte als de positie van de hoekpalen te 
bepalen. Begin april gingen ze weer op pad, nu om 
de kokosmatten te leggen. “Met de matten testen we 
of mossels beter overleven als ze zich kunnen hech-
ten aan een stevige ondergrond. De matten zorgen 
er mogelijk ook voor dat wadpieren het mosselbroed 
niet begraven onder het zand”, vertelt Tjisse van der 
Heide, wetenschappelijk coördinator van Wadden-
sleutels. Het vastleggen van de matten bleek een 
hele opgave. “De biopinnen die we gebruikten, werk-
ten onvoldoende. Een dag na de aanleg had de ste-
vige zuidwestelijke wind ze alweer van de wadbodem 
getrokken”, aldus Van der Heide. Een andere metho-
de, namelijk het rondom ingraven van de randen van 
alle matten, bood wel soelaas. De klus werd hierdoor 
veel arbeidsintensiever. In totaal moest vier kilometer 
aan dertig centimeter diepe gleuven in de wadbodem 
worden gegraven. Bij Schiermonnikoog ging dit met 
de hand, maar bij Ameland en Terschelling kon ge-
lukkig de hulp worden ingeroepen van een ploeg die 
op authentieke wijze getrokken werd door een span 
paarden. Van der Heide roemt de tientallen vrijwilli-
gers en medewerkers van onder andere Natuurmo-
numenten en Staatsbosbeheer die hebben geholpen. 
“Zonder hen hadden we het niet gered”, zegt hij.  
 
36.000 kilo mossels opgevist 
Eind april viste Leen de Keijser van de BRU 19 in 
totaal 36 duizend kilo mossels op van een onderge-
doken wilde mosselbank in de buurt van de Afsluit-

dijk. Van der Heide: “De mossels zijn in grote big 
bags bij hoogwater op de proeflocaties neergezet. Bij 
eb hebben we met vrijwilligers de mossels met krui-
wagens, aardappelrieken en grasharken verspreid 
over een deel van de proefvlakken. Sommigen op de 
kale wadbodem, anderen op de kokosmatten. Ook 
zijn er vlakken met alleen kokosmatten en vlakken 
waar helemaal niets ligt.” Om het effect van krabben- 
en garnalenpredatie te meten, heeft Van der Heide 
op alle vlakken vijftien centimeter hoge kooien van 
horrengaas geplaatst met een diameter van dertig 
centimeter. “Van garnalen en krabben wordt gedacht 
dat ze veel mosselbroed opeten. Met de kooien me-
ten we in hoeverre dat het geval is”, legt Van der 
Heide uit.  
 
Monitoren van de proefvlakken 
Sinds de aanleg houden de onderzoekers de mos-
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selbanken nauwlettend in de gaten. “Twee keer per 
maand voeren we vogelobservaties uit. Daarnaast 
maken we hoogteopnamen met een 3D laserscanner 
en bepalen we de ruimtelijke structuur van de mos-
selbanken met een digitale camera aan een grote 
vlieger.” De eerste vogelwaarnemingen baarden hem 
zorgen. “Meteen na de aanleg streken grote hoe-
veelheden meeuwen neer op de kersverse mossel-
banken. Ze aten gelukkig alleen de halfdode krabben 
en zeesterren eruit, en niet de levende mossels. Die 
deden het goed. Al na een dag hechtten ze zich aan 
elkaar en vormden ze strengen.” 
 
Inspectieschepen verzamelen monsters 
Voor een ander onderdeel van Waddensleutels, na-
melijk het isotopenonderzoek, is een nieuwe mon-
sterbron aangeboord. Naast de monsters die op de 
droogvallende platen worden verzameld in het kader 
van het NIOZ-meetnet SIBES - dat staat voor Syn-
thoptic Intertidal BEnthic Survey - leveren nu ook de 
vier inspectieschepen van EL&I - de Waddenunit - 
monsters aan van het ondergedoken voedselweb. 
“Medewerkers van de Phoca, de Stormvogel, de 
Krukel en de Harder vangen voor ons met een garna-
lennet platvissen, inktvissen, zeenaalden, stekel-
baarsjes en andere soorten. De eerste zakken mon-
sters van de Harder en de Krukel zijn inmiddels bin-
nen”, vertelt Van der Heide. Op Texel aan het Ko-
ninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NI-
OZ) zijn de analisten druk doende met het uitvoeren 
van analyses met de isotoop-ratio massa spectrome-
ter (irMS).  
 
 

Hoezo haaien? 
 
‘Haaien terug naar Waddenzee gelokt’, ‘Over een 
aantal jaar zwemmen er misschien weer haaien’. 
Dergelijke koppen verschenen afgelopen maan-
den in de media naar aanleiding van de aanleg 
van experimentele mosselbanken. Waar menig 
journalist smulde van de haaien en roggen, 
fronsten anderen de wenkbrauwen. Han Olff, 
hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen, legt de link tussen mosselbanken en 
haaien uit.  
 
Dat journalisten de haaien, roggen en bruinvissen uit 
de interviews zouden pikken, lag in de lijn der ver-
wachting. Deze dieren spreken immers tot de ver-
beelding, zeker dichtbij huis en met films als Jaws in 
het achterhoofd. “Natuurlijk zoeken journalisten in 
koppen naar extremen. Zo werkt de media”, verklaart 
Olff de berichtgeving. Toch zijn de haaien, roggen en 
bruinvissen bepaald geen fantasie. “De filosofie ach-
ter Waddensleutels is dat mosselbanken en andere 
biobouwers een belangrijke basis vormen onder het 
fundament van het voedselweb in de Waddenzee.” 
Hij maakt een vergelijking met een gebouw. “Zijn de 
fundamenten niet in orde, dan stort een gebouw 

makkelijker in bij een aardbeving. Dat instorten van 
het voedselweb is in de Waddenzee gebeurd, met 
name door overbevissing. In het Engels heet dat 
‘fishing down the foodweb’. Eerst wordt de toppreda-
toren als haaien en roggen weggevist, daarna de 
grotere vissoorten, vervolgens de kleine vissen en zo 
stap voor stap het voedselweb af. Dat de garnalen-
visserij momenteel floreert, is tekenend voor de toe-
stand van het ecosysteem. Ze doen het goed omdat 
veel natuurlijke vijanden zijn verdwenen. Hierna res-
ten nog de krabben en de kwallen.” Door het funda-
ment te herstellen, en tegelijkertijd de visserij-
intensiteit te verminderen, verwacht Olff dat het 
voedselweb zich weer langzaam opbouwt, tot de 
haaien en roggen aan toe. “Mosselbanken vormen 
harde structuren, waar kleine dieren van profiteren. 
Die dienen als prooi voor grotere dieren, enzovoorts. 
In delen mét mosselbanken vinden we nu al een 
completer voedselweb dan op plekken waar ze zijn 
verdwenen.” 
 

 
Berichtgeving op www.harlingenboeit.nl 

 
 
Herstel vraagt lange adem 
Met de recent aangelegde mosselbanken keren de 
toppredatoren niet grootschalig terug, benadrukt Olff. 
“We doen nu kleinschalige experimenten om de pro-
cessen te doorgronden. Hopelijk leiden de proeven 
tot inzichten over hoe we mosselbanken op grotere 
schaal kunnen herstellen.” Berichten in de media dat 
de roggen en haaien over een aantal jaar weer rond-
zwemmen zijn volgens Olff te rooskleurig. “Herstel 
vraagt een lange adem. Het uitvoeringsplan van het 
Waddenfonds stelt dat het voedselweb van de Wad-
denzee in 2026 weer evenwichtig van opbouw moet 
zijn. Daar horen ook toppredatoren bij.” Het verleden 
toont volgens Olff aan dat het haalbaar is. “Roggen 
en haaien horen van oudsher in de Waddenzee 
thuis. De vleet is bijvoorbeeld een roggensoort van 
drie meter lang, die vroeger algemeen voorkwam. De 
visserij op de vleet was dermate lonend, dat de soort 
door overbevissing is verdwenen. Ik geloof dat de 
vleet op termijn weer een kans krijgt als er grote 
arealen mosselbanken en zeegrasvelden komen en 
de visserij-intensiteit wordt verminderd.” 
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Beeldverhaal deelonderzoek Waddensleutels 
 

Aanleggen van proefvlakken mossel-
bankexperiment 
 
In deze rubriek laten we u met een beeldverhaal 
zien waar de onderzoekers van Waddensleutels 
aan werken. Deze aflevering laat het realiseren 
van de experimentele mosselbanken zien. 
 
 

 
1. Bij de haven van het NIOZ op Texel testen Tjisse van 
der Heide en Anne Dekinga het graven van geulen om de 
kokosmatten vast te leggen. 

 

 
2. Transport van rollen kokosmatten per schip van Ame-
land naar de proefvlakken.  
 
 

 
3. Vrijwilligers van Natuurmonumenten helpen met het 
vervoer van kokosmatten en scheppen naar de proefvlak-
ken, een wandeling van 2,5 kilometer. 
 

 
 
 

 
4. Vrijwilligers en onderzoekers leggen de kokosmatten 
neer. Om het Wad zo weinig mogelijk te verstoren, is geko-
zen om geen zware machines in te zetten. 
 
 

 
5. Op Schiermonnikoog is het ingraven handwerk. 
 
 

 
6. Onder Ameland en Terschelling trekken paarden de 
ploeg trekken om de gleuven te maken. Sander Holthuijsen 
houdt de kokosmat op zijn plaats.   
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7. Omdat het tij het werkrimte op het Wad bepaalt, moet 
soms tot ’s avonds laat worden gewerkt.  
 
 

 
8. De mosselvissers van de BRU 19 vissen bij de Afsluitdijk 
de mossels op. De twee vissers op de foto halen er krab-
ben, zeesterren en andere zaken uit. 
 

 
9. In big bags worden de mossels met hoogwater bij de 
proefvlakken gezet. In elke big bag zit duizend kilo mos-
sels. Vervolgens is het wachten tot het eb wordt.  
 
 

 
10. Vrijwilligers trekken met een riek de big bag open en 
verdelen de mossels verderop over de proefvlakken. 
 
 

 
11. Eén van de locaties - die bestaat uit twaalf proefvlakken 
- ligt klaar. Nu is het afwachten. 
 

 
12. In korte tijd hergroeperen de mosselen zich voor opti-
male voedselopname en bescherming tegen wind en stro-
ming. 
 
De foto’s zijn van Sander Holthuijsen, Hélène de Paoli, 
Maarten Schraama, Johan van de Koppel en Dick Kramer 
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De buitenwacht 
 

‘Mosselbanken herstellen is illusionair’ 
 
Hoe kijkt de buitenwereld aan tegen het project 
Waddensleutels? In deze rubriek vertellen exter-
ne betrokkenen over het belang van het onder-
zoek voor andere sectoren en de mogelijke con-
sequenties van de resultaten. In deze aflevering: 
visserijbioloog Marnix van Stralen. 
 
Van Stralen is al zo’n kwart eeuw betrokken bij het 
schaal- en schelpdieronderzoek in de Nederlandse 
kustwateren. Eerst in dienst van het toenmalige RI-
VO, en sinds de negentiger jaren als zelfstandig vis-
serijbioloog in zijn Zeeuwse woonplaats Elkerzee. 
Waddensleutels bekijkt hij vanaf de zijlijn. Als onder-
zoeksproject vindt hij het zeker geslaagd. “We snap-
pen nauwelijks wat er in de Waddenzee gebeurt. 
Kennis vergaren is absoluut zinvol. De inhoudelijke 
vragen die Waddensleutels stelt - bijvoorbeeld of 
mossels baat hebben bij kokosmatten - zijn weten-
schappelijk interessant.” Toch plaatst hij vraagtekens 
achter de onderliggende theorieën van Waddensleu-
tels. “Waddensleutels legt een link tussen de mos-
selbanken als fundament van het ecosysteem en 
haaien in de top van de voedselpiramide. Ik geloof 
daar weinig van. Het theoretisch model is deels ge-
baseerd op aannames, en niet op empirisch onder-
zoek. Ik vind het een boeiende gedachtegang, maar 
niet meer dan dat.” Van Stralen betwijfelt dan ook of 
Waddensleutels de juiste sleutels te pakken heeft. 
“Het project gaat uit van het idee dat je mosselban-
ken kunt herstellen. Dat lijkt me sterk. De Wadden-
zee is een dynamisch systeem, waarin mosselban-
ken komen en gaan. Sommige jaren zijn het er veel, 
andere jaren zijn het er weinig. De visserij zal daarin 
zeker een rol spelen, maar is minder cruciaal dan 
waar de Groningse onderzoekers van uitgaan. In het 
waddensysteem spelen andere processen een 
hoofdrol. Neem het weer. Eén grote storm en drie-
kwart van het mosselbestand kan zijn verdwenen.”  
 
Weinig fiducie 
Mosselbanken herstellen vindt Van Stralen ‘illusio-
nair’. “In natuurherstel door natuurbouw heb ik weinig 
fiducie. Stel het huidige experiment van slechts 0,7 
hectare is succesvol, wat dan? Grootschalig opscha-
len van zo’n beheermaatregel is niet realiseerbaar. 
Dat kost teveel inspanning. En waar haal je de mos-
sels vandaan?” Plaatselijk een mosselbank in leven 
houden is volgens hem wel mogelijk, maar niet zo-
danig dat het een wezenlijke bijdrage levert aan het 
totale ecosysteem. Een ander punt dat Van Stralen 
opvalt, is de innige samenwerking binnen Wadden-
sleutels van natuurbeschermers en wetenschappers. 
Daarin schuilt volgens hem een gevaar. “Je moet 
pure wetenschap en wensbeelden van natuurbe-
schermers gescheiden houden. Vermeng je ze dan 

kan dat de discussie polariseren. Daarvoor moeten 
ze waken. Dit dossier ligt erg gevoelig.” 
 
Kennis delen 
Helemaal buitenwacht is Van Stralen eigenlijk niet. 
Waddensleutels klopte bij hem aan voor het verkrij-
gen van mossels voor de proefvlakken. “Ik heb met 
Leen de Keijser, een mosselkweker uit Bruinisse de 
drie locaties van mossels voorzien. In totaal hebben 
we 36 duizend kilo opgevist nabij de Afsluitdijk en 
naar de proeflocaties gebracht”, vertelt Van Stralen. 
Hij vindt het opvallend hoe weinig de mosselkwekers 
worden betrokken bij het onderzoeksproject. “De 
onderzoekers zouden meer hun oor te luister moeten 
leggen bij mosselkwekers. Mosselkwekers hebben al 
meer dan honderd jaar ervaring met de aanleg van 
mosselbanken op hun percelen. Samenwerken en 
kennis delen biedt volgens mij absoluut kansen.” Ter 
illustratie noemt hij de vijftien hectare nieuwe mos-
selbanken die in 2001 zijn aangelegd in het kader 
van het onderzoek naar het zogenaamde Jan Louw 
principe. “Van die vijftien hectare is nog slechts één 
klein strookje over. De rest is weggespoeld of opge-
geten door eidereenden. Het laat zien hoe dyna-
misch de Waddenzee is.” 
 
Noot van de redactie: Marnix van Stralen roert in 
bovenstaand artikel een aantal fundamentele discus-
siepunten aan, die de onderzoekers graag willen 
bespreken. In de volgende nieuwsbrief zullen we de 
verschillende meningen met elkaar confronteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief 
 
Gedurende de looptijd van Waddensleutels ver-
schijnt tweejaarlijks een nieuwsbrief. Abonneren 
kan kosteloos door een mail te sturen aan: 
q.smeele@natuurmonumenten.nl 
 
Heeft u deze nieuwsbrief al van ons ontvangen? 
Dan hoeft u niets te doen. 
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Van geplukt 
 

 

 

Jan Schot (@jcschot)  
Zie hier mensen met kruiwagen en schoppen 
mossels verdelen onder terschelling #jaren-
dertigtaferelen 

 

 

Gert de Keijser (@KeijBru) 
Weer lekker het #Wad op! Deze week mee-
werken aan project #Waddensleu-
tels...interessant voor #Mosselkwekers en 
#Biologen 

 

 

Volg Dolfijn (@VolgDolfijn)  
Mosselbanken in Waddenzee neergelegd voor 
biodiversiteit. Ook stop mosselvangst neem ik 
aan?! 

 

 

Nieuwsgrap (@nieuwsgrap)  
Mosselbanken aangelegd in Waddenzee: dit 
als extra comfort voor de vermoeide wadloper 
#nieuwsgrap 

 

 

Melle Wester (@MelleWester)  
Eigen oogst uit de Waddenzee: oesters, mos-
selen en aliekruiken. Verser bestaat niet. 
Lekkerder dus ook niet. Glaasje Sancerre 
erbij... 

 

 

Wout van den Berg (@woutvandenberg)  
@C_Hoogerheide Waddensleutels en Mos-
selwad hebben kapitalen gekregen als 
smeermiddel voor het slagen van het mossel-
convenant. #duurzaamwad 

 

 

Gerda Blom (@gerdablom)  
Vandaag weer bevestigd: De Waddenzee is 
mijn favoriete natuurgebied in Nederland. Zo'n 
schelpenbank in de avondzon: weergaloos 
mooi. 

 

 

WestCord de Wadden (@WestCordWadden) 
Ze zijn er weer in #restaurant de wadden: 
verse mosselen.. /via @VL32 € 18,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoeker in beeld: Hélène de Paoli 
 

Mosselbanken in 3D 
 

Naam:   Hélène de Paoli 
Functie:  AIO aan het NIOO-CEME  
Periode:  november 2010 tot november 2014  
Leeftijd:  24 
Opleiding:  milieukunde, Université de Pau et 

des Pays de l'Adour  
Standplaats:  Yerseke 
 
Om te beginnen een erratum. Hélène de Paoli is 
geen Italiaanse, zoals in de vorige nieuwsbrief stond, 
maar komt uit Frankrijk. Ze deed haar master in Ang-
let, een stad in het zuidwesten, op steenworp afstand 
van de zee en de grens met Spanje. Daar rondde ze 
afgelopen jaar haar universitaire studie milieukunde 
af, waar ze zich richtte op de aquatische ecologie. Al 
tijdens haar studie kwam De Paoli in Nederland te-
recht. “Vorig jaar deed ik een stage aan het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) op 
Texel, waar ik de groei van jonge schol in de weste-
lijke Waddenzee onderzocht”, vertelt De Paoli. Aan-
sluitend sloot ze zich als AIO aan bij het team van 
Waddensleutels. Onderzoek doen in Nederland be-
valt haar. “Hier werk ik met uitgebreide veldexperi-
menten en zetten we onderzoeksboten in. In Frank-
rijk is dat niet mogelijk. Daarvoor ontbreekt er het 
budget.” 
 

 
Hélène de Paoli  

 
3D laserscanner 
De Paoli is voor Waddensleutels met name met de 
nieuwe 3D laserscanner in de weer. Het apparaat 
staat op een stevig geel statief. “We maken in het 
veld opnamen van proefvlakken met mosselbanken, 
waarna we de beelden op de computer driedimensi-
onaal bekijken. Het lijkt net een videospel. Dankzij de 
scanner kunnen we het ophogen van de mosselban-
ken door het vasthouden van zand en slib tot op de 
millimeter precies meten. Daarnaast bestuderen we 
het samenklonteren van de mossels en de patronen 
die ze vormen.” In een mosselbank liggen mossels 
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niet ad random. De mossels gaan aan de wandel, 
clusteren en vormen patronen, waarmee ze hun 
overlevingskansen vergroten. Met haar 3D scanner 
tracht De Paoli de raadsels rond deze patronen te 
ontrafelen. “Half juni, als de mossels zijn geacclimati-
seerd, beginnen we met de metingen. Daarna meten 
we elke twee maanden. Vóórdat de banken zijn aan-
gelegd hebben we al nulmetingen uitgevoerd en de 
apparatuur getest”, vertelt De Paoli. Ze verwacht een 
verschil tussen de proefvlakken mét en zonder ko-
kosmatten. “De mossels zullen zich wellicht snel aan 
de matten hechten, waardoor ze zich minder ver-
plaatsen en patronen vormen, zo is de gedachte.” 
Staan de veldproeven op de rit, dan start ze ook la-
boratoriumproeven om de patroonvorming verder te 
doorgronden.  
 

 
3D laserscanner 

 
Ruimer plannen 
De aanleg afgelopen voorjaar van de mosselbanken 
was flink aanpoten, stelt De Paoli. “We dachten het in 
drie of vier weken voor elkaar te krijgen, maar dat viel 
tegen. Het heeft ons twee maanden gekost, mede 
omdat de kokosmatten veel steviger verankerd 
moesten worden dan we aanvankelijk dachten. Ge-
lukkig hebben veel vrijwilligers van Natuurmonumen-
ten en Staatsbosbeheer meegeholpen.” Ze heeft er 
veel van geleerd, zegt ze. “Wat je van tevoren ook 
bedenkt en plant, de praktijk in de Waddenzee blijkt 
weerbarstiger. Nu weet ik dat als ik twee dagen plan 
voor veldwerk, één dag hoogstwaarschijnlijk afvalt 
door externe factoren zoals het weer. Voortaan moet 
ik ruimer plannen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon  
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project 
Waddensleutels. Binnen het project Waddensleutels 
werken tal van kennisinstellingen en natuurbescher-
mingsorganisaties nauw samen. In het projectteam 
zitten: 

• Natuurmonumenten 
• Staatsbosbeheer 

• Rijksuniversiteit Groningen 

• Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-
KNAW) 

• Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonder-
zoek (NIOZ) 

 
Voor het project is een subsidie verkregen uit het 
Waddenfonds. 
 
Website: www.waddensleutels.nl  
 
Voor meer informatie over het project kunt u terecht 
bij de website www.waddensleutels.nl of bij project-
leider Quirin Smeele van Natuurmonumenten, e-mail: 
q.smeele@natuurmonumenten.nl 
 
Rectificatie 
In de eerste nieuwsbrief stond abusievelijk de naam 
van Cornelis Gerrit uit Bruinisse als visser op mosse-
len vermeld. Cornelis Gerrit is echter de naam van 
het schip. De visser heet Leen de Keijser. 
 


