
De Waddenzee kenmerkt zich door de vele 
droogvallende platen, waar bij laagwater soms 
honderdduizenden vogels naar voedsel zoeken. Een 
groot deel van het gebied valt echter nooit droog. De 
onderwaternatuur onttrekt zich grotendeels aan het 
zicht. Toch is wat er onder water gebeurt essentieel 
voor de natuurkwaliteit van de hele Waddenzee. Er zijn 
aanwijzingen dat de wadbodem de afgelopen eeuw 
monotoner is geworden. Het mozaïek van zand, slib, 
schelpen, keien, mosselbanken, zeegrasvelden en 
riffen van platte oesters is grotendeels verdwenen.

In Waddenmozaïek inventariseren de onderzoekers 
hoe de wadbodem er nu bij ligt. Welke dieren leven 
er en waar liggen de kansrijkste plekken voor het 
vergroten van natuurwaarden? Via ‘leren door doen’ 

proberen ze uit te vinden welke maatregelen ervoor 
kunnen zorgen dat de natuur op de wadbodem 
zich in de toekomst optimaal ontwikkelt. Ze voeren 
praktijkproeven uit voor het stimuleren van 
zeegrasvelden en schelpenbanken en onderzoeken 
het belang van stenen, hout en schelpen op de 
wadbodem. Ook kijken ze wat er gebeurt als er op 
stukken wad geen menselijke activiteiten meer 
plaatsvinden.

Waddenmozaïek maakt onderdeel uit van Waddentools, 
een viertal Waddenfondsprojecten die allemaal het 
floreren van de waddennatuur als doel hebben. 
De andere projecten richten zich onder meer op 
migrerende vissen en de rol van de Waddenzee voor 
broed- en trekvogels. ¤

De natuurkwaliteit in de Waddenzee staat al jaren onder druk. 
Dit geldt niet alleen voor de wadplaten, maar ook voor het 
sublitoraal: de delen van de Waddenzee die altijd onder water 
staan. In het project Waddenmozaïek werken RUG, NIOZ, RWS 
en Natuurmonumenten samen om de onderwaternatuur in 
de Waddenzee in kaart te brengen. Door het uitvoeren van 
praktijkproeven proberen de onderzoekers erachter te komen 
via welke maatregelen het onderwaterlandschap rijker en 
gevarieerder kan worden.

Beter zicht op zeebodemnatuur
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“Met deze gegevens proberen 

we een totaalplaatje te krijgen 

van de onderwaternatuur in de 

Waddenzee.” 

Totaalplaatje
Oscars liefde voor het Waddengebied ontstond op 
Schiermonnikoog. Tijdens zijn promotieonderzoek 
voor de VU ging hij drie jaar lang iedere zes weken – 
weer of geen weer - naar het eiland. Oscar onderzocht 
op het begroeide strand de gevolgen van extreme 
weersomstandigheden op het voedselweb. “Wat een 
fijne plek om veldwerk te doen, dacht ik toen.”

Voor Waddenmozaïek ruilde hij de spinnen en 
springstaarten van het strand in voor vlokreeften en 
gestippelde dieseltreinwormen. ”Het NIOZ heeft in 2019 
maar liefst 1394 bodemmonsters verzameld. Met deze 
gegevens proberen we een totaalplaatje te krijgen van 
de onderwaternatuur in de Waddenzee. Welke soorten 
zitten op welke plekken, wie eet wie en wat is de 
invloed van stroomsnelheid, diepte en sediment op het 
zeeleven?”

Stormbestendig
Daarnaast schuift Oscar als wetenschappelijk 
coördinator de uitkomsten van de verschillende 
deelprojecten van Waddenmozaïek in elkaar. In 
deze deelprojecten onderzoeken promovendi welke 
beheermaatregelen kansrijk zijn om de natuurkwaliteit 
in de Waddenzee te verhogen. “De afgelopen winter 
hebben we gebruikt om proefopstellingen te testen. We 
hebben kooien met verschillende typen substraat en 
frames met meetapparatuur op de wadbodem geplaatst. 
Beide constructies lijken stormbestendig te zijn.”

Later dit jaar volgt een experiment met zestig 
substraatkooien. “Op die manier onderzoeken we 
welke zeedieren zich vestigen op verschillende 
soorten ondergrond. Daarnaast plaatsen we op tien 
plekken meetframes om te achterhalen waar in de 
Waddenzee de omstandigheden voor de vestiging van 
permanent ondergedoken groot zeegras het gunstigst 
zijn.”

Anderhalve meter
Het veldwerk vindt plaats in de diepere delen van 
de Waddenzee, die alleen per schip te bereiken zijn. 
Helaas mogen de boten van het NIOZ vanwege de 
coronacrisis-niet uitvaren. “Ik vreesde al dat het hele 
veldseizoen in het water zou vallen, maar gelukkig 
mogen we meevaren met kokkelvisser Jouke Visser op 
de HA2 Pescador. Hierop kunnen behalve de schipper 
ook twee onderzoekers mee, 
als we maar op anderhalve 
meter afstand van elkaar 
blijven.” ¤

Onderzoek in de Waddenzee kent altijd al veel 
uitdagingen, maar dat ook een pandemie de 
uitvoering van het project zou bemoeilijken, kon 
Oscar Franken, wetenschappelijk coördinator 
van Waddenmozaïek, vooraf niet bevroeden. 
Hij staat nu niet alleen voor de omvangrijke 
taak om alle gegevens te analyseren, maar 
ook om deze ondanks alle restricties te kunnen 
verzamelen in het veld.

Wadonderzoek in coronatijd
In gesprek met ... 



Sinds 2008 monitort het NIOZ jaarlijks 
het bodemleven op het met laagwater 
droogvallende wad. Dankzij dit SIBES-
onderzoek (Synoptic Intertidal Benthic Survey 
of the Wadden Sea) zijn we de afgelopen jaren 
veel te weten gekomen over het leven op de 
wadplaten. De bodemdieren die leven in de 
delen van de Waddenzee die altijd onder water 
staan vormden echter nog een witte vlek. Het 
project Waddenmozaïek kleurt deze in door 
het SIBES-netwerk tijdelijk uit te breiden met 
1394 monsterpunten in het sublitoraal.

Ongestoord monster
In het voorjaar van 2019 voer de Navicula uit om 
het bodemleven van de natste delen van het wad 
in kaart te brengen. Iedere kilometer laat het schip 
een letterlijk loodzwaar frame in het water zakken 
om stukjes wadbodem naar de oppervlakte te halen. 
“Dat gaat uiterst nauwkeurig”, vertelt onderzoeker 
Sander Holthuijsen. “Zo krijgen we een ongestoord 
monster waardoor we het profiel van de bodem 
kunnen bepalen.” Dit gebeurt met een 3-D scanner 
die een nauwkeurig beeld geeft van zelfs de geringste 
oneffenheden.

Daarna gaat het monster naar de zeeftafel, waar al het 
zand en slik tussen de mazen verdwijnt. Alle diertjes 
die groter dan een millimeter zijn, blijven achter in 
de zeef. “Grote soorten die gemakkelijk op naam te 
brengen zijn, noteren we meteen”, licht Sander toe. 
“De rest gaat naar het lab.” Want de tocht met het 
onderzoeksschip is maar een deel van de SIBES-
monitoring. In het laboratorium van het NIOZ zijn 
onderzoekers vervolgens maandenlang bezig met 
het op naam brengen en wegen van de vangsten. “Zo 
kunnen we per plot de biodiversiteit en de biomassa 
bepalen”, aldus Sander. » 

De wadbodem in kaart

Een 3-D scan van een stukje schelpenbank op de wadbodem.



Een mozaïekhuisje: 
de schelpkokerworm

Het logo van het project Waddenmozaïek is 
de schelpkokerworm, de beste mozaïeklegger 
van de Waddenzee. Zijn huisje is een 
wonderlijk bouwsel dat bestaat uit grove 
zandkorrels en kleine stukjes schelp. Met 
zijn slijm lijmt hij de bouwmaterialen aan 
elkaar tot een verrassend sterk kokertje. 
Dit zelf geknutselde huisje beschermt de 
worm tegen aanvallers. In de wadbodem 
leven de schelpkokerwormen in riffen van 
honderdduizenden exemplaren bij elkaar.

Beeldverslag SIBES

Op elk monsterpunt wordt met behulp van een boxcore een intact stuk wadbodem aan boord van het schip gebracht, deze wordt vervolgens gescand, 
uitgespoeld en gezeefd waarbij alle bodemdieren verzameld en op naam gebracht worden. Een deel van deze dieren wordt in schaaltjes ingewogen om 
ook de biomassa van de verschillende soorten te bepalen en voor de analyse van stabiele isotopen.

Het onderzoek zoomt zelfs in tot op het molecuul-
niveau. Aan de hand van zogenaamde stabiele 
isotopen kunnen onderzoekers van de verschillende 
waddieren de plaats binnen het ecosysteem vast-
stellen. Zo ontstaat een steeds nauwkeuriger beeld van 
het voedselweb in de Waddenzee.

Amerikanen in de Waddenzee
Op dit moment zijn nog lang niet alle monsters 
van 2019 verwerkt en het is dan ook nog te vroeg 
voor conclusies. “Behalve dan dat de Amerikaanse 
zwaardschede veel talrijker is in het sublitoraal dan 
we van tevoren hadden gedacht”, geeft Sander aan. 
“Deze schelp zit overal in de Waddenzee, behalve in 
de Dollard. Daar is het voor het dier vermoedelijk te 
slikkig.”

Een nieuwe exoot dient zich ook alweer aan. In enkele 
monsters trof het NIOZ namelijk de Amerikaanse 
strandschelp (Mulinea lateralis) aan. De soort is nu 
nog zeldzaam in de Waddenzee, maar de kans bestaat 
dat hij in 2021, als er voor Waddenmozaïek nogmaals 
een SIBES-monitoring in het sublitoraal plaatsvindt, 
veel talrijker is. Want daarin zit de voornaamste kracht 
van monitoring. Door het onderzoek regelmatig te 
herhalen kom je ontwikkelingen op het spoor en kun je 
in de gaten houden wat er op de wadbodem gebeurt. ¤



Risseeuw gelooft niet in 
grootschalig kunstmatig 

natuurherstel. Niet omdat hij 
het niet ziet zitten, maar omdat hij 

de kracht van natuur kent. “Mosselbanken vestigen 
zich niet overal op natuurlijke wijze in de Waddenzee. 
En dat heeft een reden. Als je een ‘kunstmatige bank’ 
neerlegt op een plek waar nog nooit een bank gelegen 
heeft, moet je niet opkijken als deze na een storm weg 
is.” 

Hij weet: de Waddenzee is dynamisch. En ze herstelt 
nog altijd van de aanleg van de Afsluitdijk, een 
ingreep van bijna een eeuw geleden. “De vraag is 
dan ook: wat wil je precies met natuurherstel? Is het 
haalbaar?” Er zijn veel ingrepen gedaan met het oog 
op waterveiligheid. Logisch, maar er is daardoor veel 
veranderd. Het is de vraag of wat ooit was, weer terug 
te brengen is.

Risseeuw vindt het noodzakelijk om vóóraf stil te 
staan bij het effect van eventuele resultaten van 
het onderzoek. En bij wat die resultaten tot gevolg 
kunnen hebben voor beheer en beleid in het gebied. 
“Het gaat uiteindelijk over onze sector. Regelmatig 
overleg is daarom van het  grootste belang: om al te 
hooggespannen verwachtingen te voorkomen en om 
rust te brengen in de mosselsector, zodat we niet 
pas bij de promotie van de vier promovendi te horen 
krijgen dat geadviseerd wordt bepaalde maatregelen 
te treffen.” 

Risseeuw noemt het een gemiste kans dat het 
onderzoeksplan zonder overleg met de mossel- 
en garnalensector is voorbereid en door het 
subsidietraject is gehaald. Al is hij daar niet langer 
gefrustreerd over: “Het inmiddels bestuurlijk 
rechtgezet.” Hij benadrukt: gebruik de kennis van de 
praktijk op zee en de kennis van de natuur die in onze 
sector aanwezig is. ¤

Addy Risseeuw (PO Mosselcultuur)

Aan het woord...

“Wees voorzichtig met verwachtingen over wat je kunt bereiken 
met natuurherstel”, zegt Addy Risseeuw, secretaris van de 
producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur.

Project WA D D E N MOZ A ï E K
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Meer informatie
Waddenmozaiek.nl
info@waddenmozaiek.nl
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Contact
Projectleider: Quirin Smeele, q.smeele@natuurmonumenten.nl, 06 54 29 52 85
Wetenschappelijk coördinator: Oscar Franken, o.franken@rug.nl


