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De Cocksdorp ■ Voor het Eierland-
se Gat werd gekozen omdat de on-
dergrond hier vrij stabiel is voor de
afgezonken kooien, vertelt biologe
Sterre Witte. De kooien hebben elk
een oppervlakte van een vierkante
meter. En nee, de surfers en de
scheepvaart hadden er geen hinder
van. 

,,Het gebied waar ze lagen is afge-
sloten voor de visserij. Daardoor heb
je een natuurlijker systeem en we
wilden natuurlijk niet dat ze opge-
vist zouden worden. Ze lagen op
twee meter diepte, aan de zijkant
van de geul en gemarkeerd met
boeitjes. Bovendien heeft Rijkswa-
terstaat de locatie gepubliceerd. ’’

Witte en haar Canadese collega
Jon Dickson konden aan boord van
onderzoeksschip Navicula meteen
al vaststellen dat het aantal soorten

op en in de met harde materialen ge-
vulde kooien zeker de helft hoger is
dan op de zanderige bodem: wel
honderdvijftig soorten vissen,
schelpdieren, wieren en andere or-
ganismen vonden hier een plekje. 

De kooien die gevuld waren met
hout of graniet waren populair. ,,We
hebben fossiel hout van de zwarte
els gebruikt uit natuurgebied De
Wieden (bij Giethoorn, red.). Dat is
vergelijkbaar met wat vroeger in de
Waddenzee voorkwam. Tegenwoor-
dig vind je hier geen grote stukken
hout meer’’, vertelt de biologe. ,,We
kwamen onder meer een paalworm
tegen en een zeenaaktslak die ik nog
nooit had gezien.’’

Zwerfkeien
Ook de zwerfkeien die duizenden
jaren geleden door gletsjers in het
gebied werden afgezet zijn veelal
opgevist. Daarmee verdween be-
langrijke ondergrond voor het leven
in de Waddenzee. ,,Wij hebben ter
vervanging graniet gebruikt, omdat
dit hier van nature voorkwam’’, al-
dus Witte. ,,En verder grind, dat via
gletsjers en rivieren werd aange-
voerd, en lege schelpen van bijvoor-
beeld kokkels.’’ 

Daarnaast werden twee kunstma-
tige materialen uitgetest: ’oesterrif-
jes’ van vuursteen met een kalklaag-
je en ’mosselbanken’ van biologisch
afbreekbaar plastic met kokostouw.

De resultaten die met het blote
oog al zichtbaar zijn, worden in het
laboratorium aangevuld door analy-
se van de monsters die zijn geno-
men. ,,Daar worden bijvoorbeeld
piepkleine anemoontjes gevonden’’,

zegt Witte.
Over twee weken halen de onder-

zoekers ook de achttien riffen op die
ze bij het stroomgebied Schild tus-
sen Rottumerplaat en Rottumeroog
hadden geplaatst. Ook dat is ’onder-
gedoken’ wad, niet te verwarren met
droogvallend wad, waar geen vissen
en garnalen leven. 

Alle kooien werden drie keer per
jaar gecontroleerd. Al met al leverde
deze pilot erg veel werk op, maar
ook veel inspiratie en ideeën, vertelt
Sterre Witte. 

Holtes
Zo heeft ze al een vervolgvraag:
,,Waardoor zie je bij sommige mate-
rialen zoveel meer soorten? Komt
dat door de complexiteit van de on-
dergrond, de vele holtes die als ver-
stopplekjes kunnen dienen?’’ 

Daarom wil ze volgend jaar verder

experimenteren met kooitjes die als
bescherming kunnen dienen tegen
roofdieren zoals krabben en garna-
len. 

Jon Dickson wil verder experi-
menteren met het maken van riffen
van hout, maar dan op grotere
schaal: idealiter minstens vijftien
tot twintig vierkante meter groot.
Hopelijk blijft de structuur over-
eind als het hout is weggerot, dank-
zij de schelpdieren die zich eraan
hebben gehecht. Met name mossels
en oesters, die vroeger veel in de
Waddenzee voorkwamen. Tussen de
takken kunnen kleine visjes zich
verschuilen en daar komen weer
grotere roofvissen op af. ,,Collega’s
hadden oorspronkelijk het wilde
idee om een onderwaterbos te bou-
wen, maar hoe het er precies gaat
uitzien, daar moeten we nog verder
over brainstormen’’, zegt Witte.

NATUUR Kunstmatige riffen uit het Eierlandse Gat getakeld

Hotspots
vol leven
op bodem
Op de bodem van het Eierlandse Gat tussen Texel
en Vlieland lagen afgelopen anderhalf jaar 42 kunst-
matige riffen. Deze week takelden NIOZ-onderzoe-
kers de laatste naar boven. De imitatieschelpenban-
ken bleken veranderd in hotspots vol leven en krij-
gen volgend jaar wellicht een vervolg in de vorm
van een ’onderwaterbos’.
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Proefschrift
Sterre Witte heeft nu nog
tweeënhalf jaar om verder te
werken aan haar proefschrift.
Vanwege haar
promotieonderzoek bij het
NIOZ woont ze op Texel.
Hoewel haar achternaam erg
Texels klinkt, heeft ze geen
familie op het eiland. Haar
roots liggen in de buurt van
Wageningen.
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