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Project op volle stoom
Het was de afgelopen maanden druk op het wad. De vier aan
Waddenmozaïek verbonden promovendi waren allemaal bezig
met de uitvoering van experimenten. Zo lagen er substraatkooien
in het Eierlandse Gat, was er een zeegrastransplantatie op
het Zachte Bed en vond er in het Marsdiep een proef plaats om
het effect van bodemberoering te onderzoeken. Het heeft de
onderzoekers een schat aan gegevens opgeleverd die ze de
komende tijd zullen analyseren.
Ook voor 2022 is de onderzoeksagenda al boordevol,
vertelt Oscar Franken, wetenschappelijk coördinator
van Waddenmozaïek. “We gaan dan bezig met een
aantal vervolgexperimenten”. Zo gaat Sterre Witte
door middel van een nieuw experiment onderzoek
doen naar de rol van predatoren en wil Jon Dickson
het belang van grovere houten structuren voor het
zeeleven in kaart brengen. In klimaatkamers gaat
Katrin Rehlmeyer onderzoeken welke lichtcondities
en zoutgehaltes optimaal zijn om zeegras te
laten wennen aan nieuwe omstandigheden, als
voorbereiding op transplantaties naar de Waddenzee.
Daarnaast gaat Kasper Meijer verder met zijn
bodemberoeringsexperimenten.
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Ook is er in 2022 een grootschalige bemonstering
van bodemdieren in de delen van de Nederlandse
Waddenzee die permanent onder water staan. Dit
onderzoek vond eerder in 2019 plaats. “We zien
nu al het belang van dit soort Waddenzeebrede
monitoring”, vertelt Oscar bevlogen. “Nu er bijvoorbeeld
plannen zijn om een stroomkabel door het wantij
bij Schiermonnikoog aan te leggen, hielpen de voor
Waddenmozaïek verzamelde gegevens om een
kaart te maken van het bodemleven in dit deel van
de Waddenzee. Deze kaart kan worden gebruikt in
discussies over tracékeuze en vergunbaarheid van dit
soort grootschalige projecten”. ¤

Technische coördinatie veldonderzoek
In gesprek met ...
Sander Holthuijsen dacht de Waddenzee
wel zo’n beetje te kennen toen hij in het
Waddenmozaïekproject stapte. Gedurende de
twintig jaar dat hij al actief is in het gebied
heeft hij namelijk vrijwel alle hoeken van de
Waddenzee gezien. Sander was eerst acht
jaar vrijwilliger bij het NIOZ en kwam bij deze
organisatie in dienst toen het project SIBE S van
start ging. Hierbij bracht hij het bodemleven op
de droogvallende wadplaten in kaart.

Waddensleutels

Oesterhappers

Daarna werkte hij ook mee aan het project
Waddensleutels. “Daarbij keken we ook naar het
leven op de wadplaten. Voor mij bekend terrein dus”,
vertelt Sander. “Maar de delen van de Waddenzee die
permanent onder water staan waren voor mij lange tijd
een blinde vlek. Daar ligt vooral zand, dacht ik.” Nu hij
als technisch coördinator voor Waddenmozaïek werkt,
ontdekt hij steeds meer hoe ongelooflijk afwisselend de
wadbodem onder water is. “Bij het ophalen van monsters
van de wadbodem kom je regelmatig schelpdierbanken
of velden met schelpkokerwormen tegen. Dat was echt
een eye-opener.”

Daarnaast regelt Sander de bemensing van het
veldwerk en de materialen die mee moeten. Gelukkig
heeft het NIOZ veel hiervan zelf in huis, want boxcores
en oesterhappers zijn geen zaken die je gemakkelijk
bij de bouwmarkt haalt. Sander liet de boxcore, een
apparaat waarmee je stukjes wadbodem naar boven
haalt, speciaal aanpassen voor het onderzoek van
Waddenmozaïek. Hierdoor is het nu mogelijk om
ruim 60 monsters per dag op te halen. Dit is geen
overbodige luxe aangezien de onderzoekers tijdens
een bemonstering 1400 samples in acht weken tijd
willen verzamelen.

Liefde voor het wad

Mooie soorten

Als technisch coördinator bereidt Sander de
veldwerkcampagnes voor. Dat betekent in de eerste
plaats dat hij schepen regelt die de onderzoekers naar
de plots kunnen vervoeren. Soms kan dat met het
NIOZ-schip de Navicula, maar regelmatig vraagt hij
vissersschepen. Dat levert vaak nuttige gesprekken
op. “Hoewel we een ander belang hebben, delen we een
liefde voor het wad. Tijdens zo’n tocht leren we heel veel
van elkaar.”

Sander heeft de afgelopen jaren veel tijd op schepen
doorgebracht om zelf mee te helpen met het veldwerk
en mensen op te leiden. “Het is elke keer weer een
verrassing wat je naar boven haalt”, vertelt Sander
enthousiast. “Ik heb al heel wat soorten gezien die je
op de droogvallende platen niet tegenkomt, zoals de
kiezelkrab en de Noordzeekrab. Vanmorgen vonden
we ineens een prachtige zeenaaktslak. Dat maakt dit
werk echt geweldig mooi.” ¤

Piramides in de Waddenzee
Afgelopen zomer stonden er piramides in de
Waddenzee. Geen piramides vol dode mummies,
maar piramides vol levende waddieren.
Onderzoeker Sterre Witte heeft ze geplaatst om
erachter te komen welke structuur ideaal is voor
de vestiging van verschillende diersoorten. Eerder
had ze bij haar onderzoek naar harde structuren
op de wadbodem ontdekt dat in een ondergrond
met een grove structuur met grote openingen,
zoals graniet of hout meer diersoorten leven dan
in een ondergrond met kleine openingen, zoals
kiezels en schelpen.
Complexe structuren
In de experimenten zijn de gaten per ondergrond min of
meer van dezelfde grootte. Bij graniet zijn de ruimtes
tussen de blokken altijd groot en bij kiezels altijd klein.
“Hierdoor is het lastig te bepalen of de verschillen die ik
zag voortkomen uit de grootte van de openingen of door
het verschil in materiaal”, legt Sterre uit. Daarom maakte ze
met een 3D-printer piramides van biologisch afbreekbare
kunststof. Er zijn drie verschillende piramides, die alle
een andere structuur hebben. De meest eenvoudige heeft
helemaal geen openingen, terwijl de meest complexe
bestaat uit een mengeling van kleine en grote gaten.

Beeldverslag

In mei zijn er 60 piramides 3D geprint en op frames op de wadbodem geplaatst. Na enkele maanden zijn de piramides omhoog gehaald. Om te onderzoeken
welke dieren erin leven zijn de piramides in stukken gezaagd. Totaal staan er 600 emmers klaar om te analyseren!

600 emmers
“Afgelopen mei plaatsten we in totaal zestig piramides
op de wadbodem”, vertelt Sterre. “Nadat we deze in
augustus weer omhoog haalden, hebben we ze in
kleine stukjes gezaagd. Het was namelijk niet te doen
om alle beestjes er stuk voor stuk uit te peuteren.”
In totaal staan er nu 600 emmers met materiaal
klaar voor verdere analyse. Onderzoekers gaan in het
laboratorium per piramide de soortensamenstelling en
de biomassa na. Dit is een enorme klus, waarvan Sterre
de uitkomsten pas in de loop van 2022 verwacht.

Werkje voor het lab
Daarnaast loopt ook het onderzoek naar de
substraatkooien nog. De afgelopen jaren stonden op
tien plekken in de Waddenzee zes kooien, elk met
een ander type ondergrond: hout, graniet, kiezels,
schelpen, kunstriffen en matjes van biologisch
afbreekbaar BESE-materiaal. “In oktober hebben we
alle proefopstellingen opgetakeld. Ook dat wordt nu
een werkje voor het lab.” ¤

Paalworm
De paalworm is helemaal geen worm, maar
een schelpdier met een lang lijf dat buiten de
schelp steekt. Omdat de paalworm altijd in
hout leeft, heeft hij de bescherming van een
schelp niet zo hard nodig. Wel verstevigt de
paalworm de gangen die hij in het hout boort
met een kalklaagje. Toen dijkbeschoeiingen
nog grotendeels van hout waren, vormden
paalwormen een groot probleem. De vele
paalwormgangen verzwakten het hout
zodanig dat dijken het bij stormen begaven.

Kort nieuws uit de projecten
Verstoringsproeven van start
Wat is het herstellend vermogen van de Waddenzee
en is het zinvol om delen af te sluiten voor menselijke
activiteiten zoals visserij en recreatie? Om deze vragen
draait het onderzoek van Kasper Meijer. Afgelopen
maanden hebben onderzoekers in samenwerking
met vissers enkele proeven uitgevoerd op het wad.
Op plekken die al minstens vijf jaar gesloten zijn voor
visserij zijn kleine proefvlakken met een garnalennet
beroerd. De komende jaren onderzoekt Kasper het
herstel van deze verstoorde plekken en vergelijkt ze
met locaties die ongemoeid zijn gelaten. Daarnaast
voert hij bij Griend in een jonge mosselbank een
experiment uit om te onderzoeken of het seizoen
waarin een verstoring plaatsvindt invloed heeft op het
herstel. ¤

Zeegrasplanten zijn kwetsbaar voor een sterke
stroming. In een natuurlijk zeegrasveld profiteren de
planten van elkaars luwte, maar bij een herintroductie
hebben de jonge zeegrasplanten een steuntje in de
rug nodig. Katrin heeft de plantjes door middel van
een ijzerdraadje en een ijzeren spijker verankerd in
de bodem. Daarbij heeft zij twee mogelijk limiterende
factoren voor de vestiging van zeegras getest. Zo
groeven de onderzoekers matjes van biologisch
afbreekbaar materiaal in om de bodem te stabiliseren
en ze legden zandzakken neer om de stroomsnelheid
te verminderen.

Leerzame zeegrasproef
Ooit stonden veel geulen in de Waddenzee vol met
zeegras. Met het terugbrengen van de plant op plekken
die altijd onder water staan is nog nauwelijks ervaring.
In juni 2021 heeft Katrin Rehlmeyer met uit Duitsland
afkomstige planten op twee locaties een experiment
uitgevoerd: op de Vlakte van Kerken en op Het Zachte
Bed, allebei ten oosten van Texel.

Na een maand ging Katrin kijken hoe de planten erbij
stonden. Bij de Vlakte van Kerken waren de planten
bedekt met algen en vermoedelijk door het gewicht
hiervan afgebroken. Op het Zachte Bed was na een
maand nog ongeveer 70% van de aangeplante plantjes
aanwezig, maar later in het seizoen verdwenen deze
alsnog. Door duidelijke verschillen tussen locaties en
behandelingen is er echter veel kennis opgedaan over
het belang van bodemstabiliteit en stroomsnelheid
voor het vestigen van ondergedoken zeegras. ¤

Aan het woord...

Willem Anton Schagen
[handkokkelvisser]

“Sinds vorig jaar
vaar ik af en toe op de
Navicula, het schip van
het NIOZ. Later kwam de
vraag of ik ook in te huren was
met mijn schip de TX 96 om zeegras te
gaan planten. Het schip steekt 37 centimeter en kan
daardoor op plekken komen waar de meeste schepen
niet kunnen komen. Een project van Waddenmozaïek
is het planten van zeegras, onder andere onder de
kust bij Texel, bij de Vlakte van Kerke. Ik moet zeggen
dat ik even moest wennen: ik leerde mensen kennen
die uit een hele andere hoek komen. Mooi vind ik wel
dat we de dialoog en discussie aangaan. Ik kijk anders
naar de Waddenzee, moet er mijn brood verdienen. De
mensen van Waddenmozaïek zijn met iets heel anders
bezig. Vroeger stond ik lijnrecht tegenover vergelijkbare partijen, tot rechtszaken aan toe. Nu werken we

samen en kunnen we wat voor elkaar betekenen.
Natuurlijk zijn er ook dingen waar ik mijn vraagtekens
bij zet. Het zou prachtig zijn als dat zeegras terugkomt.
Het is er immers altijd geweest in de Waddenzee. Door
menselijk ingrijpen en de aanleg van de Afsluitdijk
veranderde veel in het systeem. Als dat zeegras
terugkomt is dat goed voor alles: de natuur, de visstand en de schaal- en schelpdieren. Maar wat ik dan
niet snap is dat er aan de ene kant hard gewerkt wordt
om bijvoorbeeld het zeegras terug te krijgen en even
verderop wordt de zee leeggebaggerd.
In het project Waddenmozaïek kan ik me vinden en ik
hoop dat het aanslaat. Ik hoop wel dat er een balans
blijft bestaan tussen natuur en visserij. Het is mooi als
de natuur zich herstelt, maar menselijke activiteit is
er ook altijd al geweest. De boel moet niet op slot. Het
moet wel met elkaar samen blijven gaan.” ¤

Tekst: Carlien Bootsma (interview Schagen), Erik Jansen (overige teksten)
Beeld: Oscar Franken, Sterre Witte, Jon Dickson, Ralph Temmink, Laura Govers,
Willem Anton Schagen, Katrin Rehlmeyer. Vormgeving: Buro NIV, Oscar Langevoord

“Vroeger stond ik er lijnrecht tegenover, nu werken we samen”.
Willem Anton Schagen vist zijn hele leven al op kokkels. Eerst
mechanisch en nu als handkokkelvisser. Hij verhuurt zichzelf
en zijn schip (TX 96) aan projecten van Waddenmozaïek.
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