
Denk daarbij aan 
het ontwikkelen van 

zogenoemde wadspin-
nen met meetapparatuur, 

aan proeven met harde onder-
gronden met 3D geprinte structuren in 

de vorm van piramides, werkzaamheden met drones, 
maar ook het in kaart brengen van de mosselbank 
bij Griend met een vliegtuig-drone. “Of de frames die 
collega Henk en ik ontwikkelden voor het zeegraspro-
ject van Katrin Rehlmeyer”, zegt Zwarts. In de corona-
periode konden slechts een klein aantal onderzoekers 
mee aan boord om de frames die de sensoren op de 
zeebodem beschermden uit te zetten. “We hebben 
uiteindelijk de frames modulair gemaakt, zodat ze in 
elkaar pasten op het achterdek van het kleinste schip 
van de NIOZ met een kraantje, de RV Stern. Op die 
manier kon het onderzoek doorgaan.” 

Zwarts is natuurlijk niet bij alle aspecten van de pro-
jecten betrokken. En vaak maakt hij alleen de uitvoe-
rende onderzoeksfase mee. De resultaten volgen soms 
pas jaren later. Toch krijgt hij vanaf de zijlijn ook veel 
mee. Voor zijn werk bij The Fieldwork Company vaart 
hij veel op het wad. “In de gebieden waar we hebben 
meegewerkt aan eerdere zeegrasprojecten zie ik dat 
sediment ingevangen wordt, en er meer bodemleven 
aanwezig is.” 

“Het is leuk om samen te werken met de enthousiaste 
mensen van Waddenmozaïek, die gedreven zijn de 
Waddenzee beter te maken.” Zwarts vindt het mooi om 
te zien dat een kleine groep mensen met verschillende 
achtergronden zoveel voor elkaar krijgt. “En dat ik, met 
een klein beetje extra technische kennis, onderzoe-
kers het leven zoveel makkelijker kan maken.” ¤

Maarten Zwarts 
[technisch veldmedewerker bij The Fieldwork Company]

Aan het woord...

“Leuk om samen te werken met enthousiaste mensen die 
gedreven zijn de Waddenzee beter te maken”. Maarten Zwarts 
wordt regelmatig ingeschakeld door Waddenmozaïek om de 
onderzoekers te ondersteunen bij technische vraagstukken. 

Project WA D D E N MOZ A ï E K
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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

“In totaal hebben we meer dan 1500 samples 
verzameld”, vertelt Oscar Franken, wetenschappelijk 
coördinator van Waddenmozaïek. “Maar eigenlijk 
begint het werk daarmee pas. Het materiaal zit nu 
in potjes, maar die moeten nog allemaal door het 
NIOZ-laboratorium onderzocht worden. Daar zijn 
we mogelijk nog wel een jaar mee bezig”. Als de 
laboratoriummedewerkers alle verzamelde diertjes 
op naam gebracht, geteld en gewogen hebben, ligt er 
een enorme set aan gegevens. “Met deze schat aan 
data kunnen we vervolgens analyses uit gaan voeren. 
Bovendien kunnen we nu de resultaten van de twee 
campagnes met elkaar vergelijken.”

Maar ook in de andere deelprojecten van 
Waddenmozaïek gebeurt op dit moment van alles. Zo 
groeien er zeegrasplantjes in een proefopstelling in 
het lab, staan er dode fruitbomen onder water in het 
Eierlandse Gat en zijn er op de wadbodem tijdelijke 
kooitjes geplaatst om krabben en garnalen buiten 
te sluiten. Uiteindelijk zijn al deze deelonderzoeken 
steentjes die samen een waddenmozaïek vormen. Dit 
mozaïek moet beter zicht geven op hoe het systeem 
in de delen van de Waddenzee die permanent onder 
water staan werkt en wat er voor nodig is om de 
natuurwaarden er te verhogen. ¤

Dit voorjaar stond alles in het teken van een grote 
bemonsteringscampagne. Net zoals in 2019 verzamelden de 
onderzoekers van Waddenmozaïek verspreid over de Waddenzee 
stukjes wadbodem. Behalve boxcores, die vooral zacht sediment 
naar boven kunnen halen, zetten ze dit keer ook een oesterhapper 
in. Dit is een hydraulische happer die ook hardere ondergronden 
uit de bodem kan steken. Informatie hierover ontbrak bij de vorige 
bemonsteringscampagne.

Zeegras uit Denemarken
In maart verzamelde Katrin Rehlmeyer 
zeegrasplanten in het Deense Limfjorden. 
Met deze planten voert Katrin in speciale 
klimaatkamers op de Rijksuniversiteit 
Groningen diverse proeven uit. Hiermee 
probeert ze erachter te komen welke 
factoren van invloed zijn op de overleving 
van zeegrasplanten op het wad. Zo varieert 
ze met zoutgehaltes om te kijken tegen 
welke saliniteit zeegrasplanten bestand zijn. 
Door ook met lichtcondities te experimenteren 
test ze daarnaast of er op de minder troebele 
plekken in de Waddenzee wel genoeg licht komt voor 
het zeegras. De opgedane kennis is belangrijk om 
te bepalen op welke locaties de kans op succes van 
toekomstige zeegrasherintroducties in de Waddenzee 
het grootst is. ¤

Kooien op het wad
Dit voorjaar heeft Sterre Witte meer dan vijftig kleine 
kooien op het wad van de Vlakte van Kerken bij Texel 
geplaatst. Daarmee onderzoekt ze in welke mate 
roofdieren zoals krabben en garnalen effect hebben op 
het vestigingssucces van mossels en oesters. De helft 
van de kooitjes staat op het droogvallende wad. De 
andere helft staat altijd onder water om zo het verschil 

Kort nieuws uit de projecten

tussen de wadplaten en de geulen te onderzoeken. Van 
de kooien is een deel gevuld met stukjes graniet en 
een ander deel is niet gevuld. Daarnaast heeft Sterre 
controlevlakken aangewezen op het wad, waarvan 
ze op de helft ook stukjes graniet heeft neergelegd. 
Wekelijks maakt Sterre een ronde langs de kooien om 
te monitoren wat er gebeurt. ¤

Monstercampagne op volle toeren
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Als kind kwam Kasper al graag in het Waddengebied. 
Tijdens een basisschoolkamp maakte hij op het wad 
bij Schiermonnikoog kennis met de verschillende 
dieren die er leven. Toch was het voor hemzelf een 
verrassing dat hij uiteindelijk in de Waddenzee zou 
gaan werken. “Tijdens mijn biologiestudie had ik me 
juist gespecialiseerd in tropische kustsystemen, zoals 
mangrovebossen in Afrika en op Curaçao. Maar toen ik 
werd gevraagd om mee te doen aan Waddenmozaïek 
zei ik direct ja.”

Kleinschalige verstoringen
Voor Waddenmozaïek doet Kasper onderzoek naar 
het belang van beschermde gebieden waarin geen 
bodemberoerende activiteiten mogen plaatsvinden. 
Paradoxaal genoeg moet hij om hier achter te komen 
juist kleinschalige verstoringen uitvoeren. “We doen 
momenteel proeven in het Marsdiep op locaties 
die permanent gesloten zijn voor garnalen- en 
mosselzaadvisserij en in een mosselbank bij Griend. 
Deze proefvlakken houden we jarenlang in de gaten 
om te kijken wat de verschillen zijn met plekken waar 
de bodem met rust gelaten is.” De onderzoekers kijken 
bovendien of het bodemleven in sommige perioden 
van het jaar kwetsbaarder is dan in andere. “Als je de 

visserij in de Waddenzee wil verduurzamen, kan je 
daar dan rekening mee houden.”

Pionieren
Onderzoek doen in de ondergedoken Waddenzee is 
echt pionieren. “Er is nog zoveel onbekend over hoe 
het systeem werkt. Ik heb niet de illusie dat dit project 
op alle vragen een antwoord zal geven, maar we 
leggen wel een fundament waarop verder onderzoek 
de komende jaren voort kan bouwen. Hoe meer ik 
te weten kom, hoe nieuwsgieriger ik word. Neem nu 
bijvoorbeeld de schelpkokerwormen. Ik vraag me 
af hoe belangrijk de riffen van deze soort zijn voor 
de biodiversiteit en waarom ze liggen op de plekken 
waarop ze liggen.”

Onderlinge contacten
Kasper geniet iedere keer weer van de bemonsterings-
campagnes. “Ik houd van de rust om me heen op het 
wad. Je vergeet dan helemaal dat je in het hectische 
Nederland bent.” Vaak vaart Kasper met vissers op 
de Waddenzee. “De onderlinge contacten zijn heel 
waardevol. Doordat ze er al jaren komen, weten de 
vissers heel veel over het wad. En uiteindelijk willen we 
allemaal hetzelfde: een Waddenzee vol leven.” ¤

Kasper Meijer houdt zich met zijn onderzoek 
bezig met twee centrale vragen: Wat zijn de 
gevolgen van het omwoelen van de wadbodem 
en hoe snel kan het bodemleven hiervan 
herstellen? Daarnaast komen er tijdens zijn 
onderzoek nog tientallen nieuwe vragen in zijn 
hoofd op, want over het leven in de wadbodem 
is nog een heleboel te ontdekken.

Onderzoek bodemberoering
In gesprek met ... 

Sinds kort staan er perenbomen op de 
wadbodem van het Eierlandse Gat. Aan 
de bomen komen geen vruchten, maar 
naar verwachting wel zeenaaktslakken, 
paalwormen en zeepokken. Het plaatsen 
van de stammen is een onderdeel van het 
deelproject van Waddenmozaïek waarin 
gekeken wordt naar het belang van harde 
ondergronden op de doorgaans zachte 
wadbodem.

Dood hout
Ooit waren dode bomen in de Waddenzee geen 
zeldzaamheid. Eeuwenlang stroomden via rivieren als 
de IJssel dode bomen vanuit het binnenland naar de 
zee. Door het temmen van de rivieren, de aanleg van 
de Afsluitdijk en een gereguleerd bosbeheer kunnen 
dode bomen de Waddenzee nauwelijks meer bereiken. 
Hierdoor hebben we weinig zicht meer op het belang 
van dood hout op het onderwaterleven.

Speurtocht
Jon Dickson plaatste in april op vier plekken in het 
Eierlandse Gat acht bomen. “We hebben gekozen voor 
peren omdat deze hard hout hebben”, legt Jon uit.  

Perenbomen in de Waddenzee

Veelkleurige duizendpoot

De veelkleurige duizendpoot is de alles-
kunner van de Waddenzee. Zo komen ze aan 
hun voedsel door te grazen, te jagen, aas te 
eten en water te filteren met een webje van 
slijm waarin dan allerlei lekkers blijft hangen. 
De worm is zelfs een tuinier. Zaden, die hij 
niet kan verteren, begraaft hij in het slik 
om vervolgens het malse kiemplantje op te 
peuzelen.

Beeldverslag

In april zijn op vier plekken in het Eierlandse Gat boomstammen geplaatst als riffen. De stammen komen uit een perenboomgaard in Zeeland die werd 
gerooid. Na transport zijn de grote stammen aan elkaar gemonteerd tot een stellage die met blokken beton op de wadbodem is verankerd. Na afloop van 
de proeven worden ze weer opgetakeld. 

zeedieren voor te komen dan op andere vormen 
van hard substraat, zoals kiezels en schelpen. “Bij 
de meeste ondergronden zagen we dat zand en 
slik de aanwezige holtes vulde, terwijl er in hout 
wel openingen aanwezig bleven. Deze vormden 
een potentiële schuilplaats voor allerlei soorten 
dieren.” Voor welke dieren hout een belangrijk biotoop 
vormt moet de komende tijd duidelijk worden als 
onderzoekers de perenbomen optakelen. Behalve naar 
weekdieren, kijken de onderzoekers ook naar welke 
vissen zich ophouden tussen de perenbomen. De holtes 
in de aftakelende stammen kunnen plaats bieden aan 
grondels, botervissen en mogelijk zelfs palingen.

Puzzelstukje
“We denken dat dood hout belangrijk is voor het 
leven in de Waddenzee”, geeft Jon aan. Tegelijkertijd 
is het niet realistisch dat de hele wadbodem ooit 
weer helemaal bezaaid zal liggen met dode bomen. 
“Je kan niet terug naar een situatie van duizenden 
jaren geleden. Wel hopen we met dit onderzoek 
een puzzelstukje aan te kunnen leveren, zodat we 
uiteindelijk een set aan middelen ter beschikking 
hebben om de biodiversiteit in de Waddenzee te 
vergroten.” ¤

“We verwachten dat ze zeker 25 jaar meegaan. 
Bovendien verliezen oudere perenbomen hun 
economische waarde. Deze bomen zouden sowieso 
gekapt worden.” Het vinden van geschikte locaties 
was een hele speurtocht. Het moest er zo diep zijn dat 
de stammen permanent onder water zouden blijven 
en bovendien moesten het plekken zijn waar geen 
scheepvaart is. Om te voorkomen dat de bomen met 
de stroming wegspoelen zitten ze verankerd aan een 
betonnen voet.

Schuilplaatsen voor zeedieren
Tijdens een eerder experiment bleken in 
proefopstellingen met complexe structuren meer 
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zeldzaamheid. Eeuwenlang stroomden via rivieren als 
de IJssel dode bomen vanuit het binnenland naar de 
zee. Door het temmen van de rivieren, de aanleg van 
de Afsluitdijk en een gereguleerd bosbeheer kunnen 
dode bomen de Waddenzee nauwelijks meer bereiken. 
Hierdoor hebben we weinig zicht meer op het belang 
van dood hout op het onderwaterleven.

Speurtocht
Jon Dickson plaatste in april op vier plekken in het 
Eierlandse Gat acht bomen. “We hebben gekozen voor 
peren omdat deze hard hout hebben”, legt Jon uit.  

Perenbomen in de Waddenzee

Veelkleurige duizendpoot

De veelkleurige duizendpoot is de alles-
kunner van de Waddenzee. Zo komen ze aan 
hun voedsel door te grazen, te jagen, aas te 
eten en water te filteren met een webje van 
slijm waarin dan allerlei lekkers blijft hangen. 
De worm is zelfs een tuinier. Zaden, die hij 
niet kan verteren, begraaft hij in het slik 
om vervolgens het malse kiemplantje op te 
peuzelen.

Beeldverslag

In april zijn op vier plekken in het Eierlandse Gat boomstammen geplaatst als riffen. De stammen komen uit een perenboomgaard in Zeeland die werd 
gerooid. Na transport zijn de grote stammen aan elkaar gemonteerd tot een stellage die met blokken beton op de wadbodem is verankerd. Na afloop van 
de proeven worden ze weer opgetakeld. 

zeedieren voor te komen dan op andere vormen 
van hard substraat, zoals kiezels en schelpen. “Bij 
de meeste ondergronden zagen we dat zand en 
slik de aanwezige holtes vulde, terwijl er in hout 
wel openingen aanwezig bleven. Deze vormden 
een potentiële schuilplaats voor allerlei soorten 
dieren.” Voor welke dieren hout een belangrijk biotoop 
vormt moet de komende tijd duidelijk worden als 
onderzoekers de perenbomen optakelen. Behalve naar 
weekdieren, kijken de onderzoekers ook naar welke 
vissen zich ophouden tussen de perenbomen. De holtes 
in de aftakelende stammen kunnen plaats bieden aan 
grondels, botervissen en mogelijk zelfs palingen.

Puzzelstukje
“We denken dat dood hout belangrijk is voor het 
leven in de Waddenzee”, geeft Jon aan. Tegelijkertijd 
is het niet realistisch dat de hele wadbodem ooit 
weer helemaal bezaaid zal liggen met dode bomen. 
“Je kan niet terug naar een situatie van duizenden 
jaren geleden. Wel hopen we met dit onderzoek 
een puzzelstukje aan te kunnen leveren, zodat we 
uiteindelijk een set aan middelen ter beschikking 
hebben om de biodiversiteit in de Waddenzee te 
vergroten.” ¤

“We verwachten dat ze zeker 25 jaar meegaan. 
Bovendien verliezen oudere perenbomen hun 
economische waarde. Deze bomen zouden sowieso 
gekapt worden.” Het vinden van geschikte locaties 
was een hele speurtocht. Het moest er zo diep zijn dat 
de stammen permanent onder water zouden blijven 
en bovendien moesten het plekken zijn waar geen 
scheepvaart is. Om te voorkomen dat de bomen met 
de stroming wegspoelen zitten ze verankerd aan een 
betonnen voet.

Schuilplaatsen voor zeedieren
Tijdens een eerder experiment bleken in 
proefopstellingen met complexe structuren meer 



Denk daarbij aan 
het ontwikkelen van 

zogenoemde wadspin-
nen met meetapparatuur, 

aan proeven met harde onder-
gronden met 3D geprinte structuren in 

de vorm van piramides, werkzaamheden met drones, 
maar ook het in kaart brengen van de mosselbank 
bij Griend met een vliegtuig-drone. “Of de frames die 
collega Henk en ik ontwikkelden voor het zeegraspro-
ject van Katrin Rehlmeyer”, zegt Zwarts. In de corona-
periode konden slechts een klein aantal onderzoekers 
mee aan boord om de frames die de sensoren op de 
zeebodem beschermden uit te zetten. “We hebben 
uiteindelijk de frames modulair gemaakt, zodat ze in 
elkaar pasten op het achterdek van het kleinste schip 
van de NIOZ met een kraantje, de RV Stern. Op die 
manier kon het onderzoek doorgaan.” 

Zwarts is natuurlijk niet bij alle aspecten van de pro-
jecten betrokken. En vaak maakt hij alleen de uitvoe-
rende onderzoeksfase mee. De resultaten volgen soms 
pas jaren later. Toch krijgt hij vanaf de zijlijn ook veel 
mee. Voor zijn werk bij The Fieldwork Company vaart 
hij veel op het wad. “In de gebieden waar we hebben 
meegewerkt aan eerdere zeegrasprojecten zie ik dat 
sediment ingevangen wordt, en er meer bodemleven 
aanwezig is.” 

“Het is leuk om samen te werken met de enthousiaste 
mensen van Waddenmozaïek, die gedreven zijn de 
Waddenzee beter te maken.” Zwarts vindt het mooi om 
te zien dat een kleine groep mensen met verschillende 
achtergronden zoveel voor elkaar krijgt. “En dat ik, met 
een klein beetje extra technische kennis, onderzoe-
kers het leven zoveel makkelijker kan maken.” ¤

Maarten Zwarts 
[technisch veldmedewerker bij The Fieldwork Company]

Aan het woord...

“Leuk om samen te werken met enthousiaste mensen die 
gedreven zijn de Waddenzee beter te maken”. Maarten Zwarts 
wordt regelmatig ingeschakeld door Waddenmozaïek om de 
onderzoekers te ondersteunen bij technische vraagstukken. 

Project WA D D E N MOZ A ï E K
Waddenmozaïek is een initiatief van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen en NIOZ-Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. 
Het project wordt ondersteund door Rijkswaterstaat, Coalitie Wadden Natuurlijk & Staatsbosbeheer. Waddenmozaïek is financieel mogelijk door subsidies 
van Waddenfonds en de drie waddenprovincies.

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

“In totaal hebben we meer dan 1500 samples 
verzameld”, vertelt Oscar Franken, wetenschappelijk 
coördinator van Waddenmozaïek. “Maar eigenlijk 
begint het werk daarmee pas. Het materiaal zit nu 
in potjes, maar die moeten nog allemaal door het 
NIOZ-laboratorium onderzocht worden. Daar zijn 
we mogelijk nog wel een jaar mee bezig”. Als de 
laboratoriummedewerkers alle verzamelde diertjes 
op naam gebracht, geteld en gewogen hebben, ligt er 
een enorme set aan gegevens. “Met deze schat aan 
data kunnen we vervolgens analyses uit gaan voeren. 
Bovendien kunnen we nu de resultaten van de twee 
campagnes met elkaar vergelijken.”

Maar ook in de andere deelprojecten van 
Waddenmozaïek gebeurt op dit moment van alles. Zo 
groeien er zeegrasplantjes in een proefopstelling in 
het lab, staan er dode fruitbomen onder water in het 
Eierlandse Gat en zijn er op de wadbodem tijdelijke 
kooitjes geplaatst om krabben en garnalen buiten 
te sluiten. Uiteindelijk zijn al deze deelonderzoeken 
steentjes die samen een waddenmozaïek vormen. Dit 
mozaïek moet beter zicht geven op hoe het systeem 
in de delen van de Waddenzee die permanent onder 
water staan werkt en wat er voor nodig is om de 
natuurwaarden er te verhogen. ¤

Dit voorjaar stond alles in het teken van een grote 
bemonsteringscampagne. Net zoals in 2019 verzamelden de 
onderzoekers van Waddenmozaïek verspreid over de Waddenzee 
stukjes wadbodem. Behalve boxcores, die vooral zacht sediment 
naar boven kunnen halen, zetten ze dit keer ook een oesterhapper 
in. Dit is een hydraulische happer die ook hardere ondergronden 
uit de bodem kan steken. Informatie hierover ontbrak bij de vorige 
bemonsteringscampagne.

Zeegras uit Denemarken
In maart verzamelde Katrin Rehlmeyer 
zeegrasplanten in het Deense Limfjorden. 
Met deze planten voert Katrin in speciale 
klimaatkamers op de Rijksuniversiteit 
Groningen diverse proeven uit. Hiermee 
probeert ze erachter te komen welke 
factoren van invloed zijn op de overleving 
van zeegrasplanten op het wad. Zo varieert 
ze met zoutgehaltes om te kijken tegen 
welke saliniteit zeegrasplanten bestand zijn. 
Door ook met lichtcondities te experimenteren 
test ze daarnaast of er op de minder troebele 
plekken in de Waddenzee wel genoeg licht komt voor 
het zeegras. De opgedane kennis is belangrijk om 
te bepalen op welke locaties de kans op succes van 
toekomstige zeegrasherintroducties in de Waddenzee 
het grootst is. ¤

Kooien op het wad
Dit voorjaar heeft Sterre Witte meer dan vijftig kleine 
kooien op het wad van de Vlakte van Kerken bij Texel 
geplaatst. Daarmee onderzoekt ze in welke mate 
roofdieren zoals krabben en garnalen effect hebben op 
het vestigingssucces van mossels en oesters. De helft 
van de kooitjes staat op het droogvallende wad. De 
andere helft staat altijd onder water om zo het verschil 

Kort nieuws uit de projecten

tussen de wadplaten en de geulen te onderzoeken. Van 
de kooien is een deel gevuld met stukjes graniet en 
een ander deel is niet gevuld. Daarnaast heeft Sterre 
controlevlakken aangewezen op het wad, waarvan 
ze op de helft ook stukjes graniet heeft neergelegd. 
Wekelijks maakt Sterre een ronde langs de kooien om 
te monitoren wat er gebeurt. ¤

Monstercampagne op volle toeren
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