
Wat maakt dat 
Visser meewerkt? “Wij 

zijn altijd wel voor dit 
soort dingen te porren. Zo 

blijven we wat op de hoogte. We 
blijven graag in gesprek en proberen 

ons te verweren”, zegt Visser. Hij denkt dat garnalen-
vissers hun plek op de Waddenzee uiteindelijk zullen 
verliezen. “De groenen krijgen steeds meer macht.”

Visser vermoedt dat het beroeren van de bodem 
weinig kwaad kan. “Als er niet gevist wordt, sterft de 
bodem af”, zegt hij. “Dan is er geen beweging. Een 
boer moet soms ook de voedzame grond naar boven 
halen.” Zijn vader was kokkelvisser. “In een gigantisch 
veld lagen de kokkels te dik op elkaar. Die zouden af-
sterven omdat er niet genoeg voeding was. Het gebied 
werd gesloten voor de visserij en inderdaad: het veld 

stierf af. Het stoort mij dat er wordt besloten over ons 
werkgebied door mensen die er niet veel van afweten. 
Ons wordt niks gevraagd. Die jongens van het NIOZ 
waren nooit eerder op een kotter geweest, dat vond 
ik wel slecht. Aardige jongens verder hoor.” En als de 
Waddenzee niet meer door hen bevist mag worden? 
Visser is al 52, maar voor zijn 25-jarige zoon is het een 
ander verhaal. “We hebben wat ideeën, maar nog geen 
echt plan.” ¤

Reactie van projectleider Quirin Smeele: “Fijn dat Leo 
bereid was om zich te laten interviewen. Van onze 
‘NIOZ-jongens’ hoor ik ook positieve verhalen over het 
contact met de vissers. Het is goed dat er onderzoek 
wordt gedaan naar effecten van bodemberoering. 
Verder gaat Waddenmozaïek niet: de beslissingen 
worden genomen aan de bestuurstafels. Wij proberen 
ze te voeden met onderzoeksresultaten.”

Leo Visser 
[garnalenvisser op de LO.8]

Aan het woord...

Samen met zijn zoon Diederik vist Leo Visser op garnalen met 
de LO.8.    en aantal keer per jaar helpt hij bij experimenten 
van Waddenmozaïek naar het effect van bodemberoering op 
de wadbodem. “We moeten in een groot vak een klein gebiedje 
beroeren met ons tuig”, zegt Visser.

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

Wetenschappelijk coördinator Oscar Franken vertelt 
dat deze ronde extra monsters zijn genomen. “We 
wilden de twee gebruikte bemonsteringsmethodes 
met elkaar vergelijken en bepalen in hoeverre je het 
resultaat uit één monster kunt extrapoleren naar een 
groter gebied.”

Ook van de overige deelprojecten stromen de 
resultaten binnen. Zo bleek uit onderzoek naar het 
effect van complexiteit van substraat met 3D-geprinte 
piramides onder andere dat in complexere piramides 
meer zakpijpen voorkomen, en wordt er gewerkt aan 
de eerste data van de bodemberoeringsexperimenten. 
Een in het oog springend experiment was een proef 
met kunstmatige bomenriffen. Perenbomen met een 
verzwaring van beton zijn neergelaten op een aantal 
locaties in het Eierlandse Gat. Na een paar maanden 

werden enkele bomen opgetakeld; deze bleken 
toen al een prima vestigingsplaats voor allerhande 
organismen.

Bij laboratoriumproeven met zeegras bleek dat 
fluctuaties in het zoutgehalte van het zeewater 
geen noemenswaardige invloed hebben op de groei 
van de zeegrasplantjes. Een lagere lichtintensiteit 
daarentegen had een negatieve invloed op de 
ontwikkeling. Met deze kennis hopen we beter te 
kunnen bepalen welke locaties het geschiktst zijn voor 
herintroductie van ondergedoken groot zeegras. Een 
onderzoek met kooitjes naar het effect van roofdieren 
(vooral krabben en garnalen) op de vestiging van 
soorten is inmiddels afgerond. De monsters worden 
momenteel geanalyseerd. Voorjaar 2023 worden de 
eerste resultaten verwacht. ¤

Het afgelopen voorjaar is er voor de tweede keer op grote schaal 
bemonsterd. E

E

igenlijk stond deze bemonstering gepland voor 
2021, maar corona gooide roet in het eten. Op zo’n vijftienhonderd 
locaties zijn stukjes wadbodem naar boven gehaald. Deze worden 
zorgvuldig uitgeplozen en alle soorten die erin voorkomen, worden 
op naam gebracht.

Zeegras in het lab
Om te testen hoe zeegrasplanten 
reageren op wisselende lichtcondities en 
zoutfluctuaties hebben Katrin Rehlmeyer 
en andere onderzoekers een labproef 
uitgevoerd. Zeegrasplantenplanten 
uit Denemarken werden gedurende 
12 weken in 75 aquaria opgekweekt in 
klimaatkamers aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Uit het onderzoek bleek dat 
zoutfluctuaties geen negatief effect hebben 
op de groei van het zeegras, maar dat de 
beschikbare hoeveelheid licht juist een grote 
invloed heeft. Planten die groeien met minder licht, 
maken minder scheuten, bladeren en biomassa aan. ¤

Kooien tegen krabben
In het voorjaar van 2022 heeft onderzoekster Sterre 
Witte ruim zestig kooien geplaatst op het wad bij 
Texel. Deze waren bedoeld om krabben, garnalen 
en kleine vissen buiten de deur te houden. Een deel 
van de kooien was op de kale zandbodem geplaatst, 
andere waren gevuld met brokjes graniet. Verder 
bevonden sommige kooien zich op de droogvallende 
platen (intertidaal) en andere in dieper gelegen delen 
(subtidaal). Doel van dit alles: uitvinden welk effect 
roofdieren hebben op de vestiging van soorten op en in 
de wadbodem.

Kort nieuws uit de projecten

Gedurende het groeiseizoen heeft Sterre met een klein 
team de kooitjes onderhouden en elke maand met 
kleine fuiken gevist naast het experiment, om een idee 
te krijgen welke roofdieren in het gebied aanwezig zijn. 
Begin augustus is het experiment gestopt.
De komende maanden gaan de onderzoekers dan 
aan de slag om de resultaten te analyseren en 
interpreteren. De eerste resultaten laten al grote 
verschillen zien tussen de behandelingen waar wel of 
geen roofdieren konden komen. ¤

Binnenstromende resultaten
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Hoe belandt een Canadese bosbrandweerman 
op het winderige Texel voor onderzoek naar het 
Waddengebied? Jon: “Ik was eigenlijk niet per se op 
zoek naar een promotieplaats, maar de suggesties die 
ik deed in mijn sollicitatiebrief werden goed ontvangen 
en nu ben ik hier.” Jon is verbonden aan het NIOZ en 
woont in Den Burg. Dat bevalt prima, “al zou het wat 
minder mogen waaien”.

Kleinschalige verstoringen
Aanvankelijk onderzocht Jon of schelpen, keien 
en grind positief uitwerken op de vestiging van 
organismen, in vergelijking met de kale zandbodem. 
Dat leverde gemengde resultaten op. “De schelpen 
– we gebruikten kokkels – bleken te licht te zijn: 
ze werden weggespoeld door de stroming.” Andere 
substraattypen raakten na enige tijd bedekt met 
zand. Alleen substraat dat boven de bodem uitstak, 
bleek geschikt als vestigingsplaats. Het was dus van 
belang om meer hoogte in de substraten te krijgen om 
inzanding te voorkomen. 

Onverwacht 
Toen kwam Tjeerd Bouma van het NIOZ met het idee 
om bomen te gebruiken. Dit resulteerde uiteindelijk 

in 32 perenboomriffen. “Het is natuurlijk, afbreekbaar 
materiaal. Vroeger spoelde veel drijfhout uit rivieren 
de Waddenzee binnen. Dat gebeurt nu niet meer door 
indijking en ander landgebruik.” Komende zomer 
worden weer een paar bomen uit het water getakeld om 
te inventariseren welke organismen zich erop hebben 
gevestigd. “En ik ga vissen monitoren. Het lijkt erop dat 
rond de bomenriffen grotere vissen, meer vissen en 
meer soorten vis rondzwemmen.”

Ligt straks de hele Waddenzee vol perenbomen? Jon: 
“Nou, dat kan niet zomaar. Je moet natuurlijk rekening 
houden met alle partijen die gebruikmaken van de 
Waddenzee. De huidige riffen liggen in een gebied dat 
is gesloten voor de visserij.”

Educated guess work
Er zijn parallellen tussen Jons huidige onderzoek 
en zijn eerdere werk als bosbrandweerman. Bij het 
blussen van bosbranden speelt vloeistofdynamica een 
belangrijke rol, net als op de bodem van de Waddenzee. 
Maar misschien wel het mooiste is het pionieren. “Wat 
wij doen is nog nergens anders uitgeprobeerd. Dus zijn 
we vaak aangewezen op educated guess work. Laat ik 
daar nou net gek op zijn.” ¤

Jon Dickson onderzoekt in hoeverre 
harde substraten, zoals schelpen, grind 
of stenen, een positief effect hebben 
op de soortenrijkdom in de Waddenzee. 
Afgelopen november haalde hij het nieuws 
met schitterende resultaten: riffen van 
perenbomenriffen krioelden al na enkele 
maanden van het leven.

Onderzoek harde substraten
In gesprek met ... 

In eerste instantie klinkt het heel logisch: 
wanneer de wadbodem door menselijk 
handelen wordt verstoord, werkt dat negatief 
uit op de soortenrijkdom. Maar wie weleens 
een stevige noordwesterstorm in het 
Waddengebied heeft meegemaakt, beseft 
dat het er in de natuur ook niet altijd rustig 
aan toegaat. Naast effecten van menselijk 
handelen is er dus ook sprake van een 
natuurlijke dynamiek. Hoe verhouden die 
twee zich eigenlijk tot elkaar?

Dynamisch systeem
Kasper Meijer is op zoek naar mogelijke 
verbanden tussen de mate van bodemdynamiek 
in verschillende delen van de Waddenzee en de 
lokale soortsamenstelling. Kasper: “Het samenspel 
van golven en stroming, in combinatie met de 
sedimentstructuur en diepte, leidt tot de verplaatsing 
van zand. Dat gebeurt in patronen – van die 
ribbelpatronen die je ook op het strand ziet. Alleen 
zijn deze een stuk groter: tot wel 20 meter lang en 50 
centimeter hoog. Ze verplaatsen zich soms wel een 
paar meter per dag.”

Mobiliteit en voedingsstrategieën
Voor soorten die weinig mobiel zijn en hun voedsel 

Bodemberoering versus natuurlijke dynamiek

Vijfdradige meun

De vijfdradige meun wordt niet veel langer 
dan 20 centimeter. Zijn naam verwijst naar de 
vijf tastdraden voor op de kop. Deze bevatten 
smaakpapillen waarmee de meun prooien 
kan opsnorren: vooral garnalen, maar ook 
weekdieren en kleine vissen. ’s Winters trekt 
de vijfdradige meun van de Waddenzee naar 
het diepere en dus warmere water van de 
Noordzee.

Beeldverslag

Door monsters te nemen van de wadbodem onderzoeken Kasper Meijer en zijn team wat de effecten zijn van bodemberoering op het bodemleven. 
Beroering kan plaatsvinden door toedoen van de mens, maar kan evengoed een natuurlijke oorzaak hebben.

schelpengronden en oester- en mosselbanken, maar 
ook stukken bodem met steenachtig materiaal. Wat 
Kasper heeft verrast, is dat deze gebieden totaal 
andere soorten bleken te huisvesten. “We vonden 
allerlei soorten die je niet tegenkomt in gebieden 
met een zandbodem, zoals poliepen en anemonen. 
Zulke stukken zijn er niet veel in de Waddenzee, 
maar ze blijken ware goudklompjes als het gaat om 
soortenrijkdom.”

Beroering vs. dynamiek
In het kader van een van Kaspers experimenten 
beroert garnalenvisser Leo Visser* meerdere keren 
per jaar enkele van tevoren vastgestelde stukken 
wadbodem. Met als doel het eventuele effect hiervan 
te bepalen op de samenstelling van het bodemleven. 
“Het is goed mogelijk dat de natuurlijke dynamiek in 
bepaalde gebieden zo groot is dat een beetje extra 
beroering niet uitmaakt”, vertelt Kasper. “Wat dat 
betreft is het zeker niet ons doel om aan te tonen dat 
alles moet worden afgesloten. Er wordt al eeuwenlang 
gevist in de Waddenzee. De vraag is hoe we een 
duurzame samenwerking tussen mens en natuur 
kunnen vormgeven.” ¤

uit het water filteren, is bedekt worden door 50 
centimeter zand niet bepaald prettig. Dat geldt zeker 
voor veel soorten schelpdieren, zoals kokkels en 
nonnetjes. Die zul je dan ook niet aantreffen in delen 
van de Waddenzee met een sterke bodemdynamiek. 
Mobielere en opportunistische soorten als 
kniksprietkreeftjes en zagers zijn beter bestand tegen 
wat ruigere omstandigheden. Dat geldt verrassend 
genoeg ook voor de Amerikaanse zwaardschede, een 
beweeglijke exotische schelpensoort die begin jaren 
tachtig opdook in het Nederlandse Waddengebied.

Goudklompjes
Afgelopen zomer was het voor het eerst ook mogelijk 
te bemonsteren in gebieden met hard substraat – 

* Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief staat een gesprek met 
garnalenvisser Leo.
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Bodemberoering versus natuurlijke dynamiek

Vijfdradige meun
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Beeldverslag

Door monsters te nemen van de wadbodem onderzoeken Kasper Meijer en zijn team wat de effecten zijn van bodemberoering op het bodemleven. 
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schelpengronden en oester- en mosselbanken, maar 
ook stukken bodem met steenachtig materiaal. Wat 
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“Het is goed mogelijk dat de natuurlijke dynamiek in 
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betreft is het zeker niet ons doel om aan te tonen dat 
alles moet worden afgesloten. Er wordt al eeuwenlang 
gevist in de Waddenzee. De vraag is hoe we een 
duurzame samenwerking tussen mens en natuur 
kunnen vormgeven.” ¤
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nonnetjes. Die zul je dan ook niet aantreffen in delen 
van de Waddenzee met een sterke bodemdynamiek. 
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wat ruigere omstandigheden. Dat geldt verrassend 
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Afgelopen zomer was het voor het eerst ook mogelijk 
te bemonsteren in gebieden met hard substraat – 

* Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief staat een gesprek met 
garnalenvisser Leo.



Wat maakt dat 
Visser meewerkt? “Wij 

zijn altijd wel voor dit 
soort dingen te porren. Zo 

blijven we wat op de hoogte. We 
blijven graag in gesprek en proberen 

ons te verweren”, zegt Visser. Hij denkt dat garnalen-
vissers hun plek op de Waddenzee uiteindelijk zullen 
verliezen. “De groenen krijgen steeds meer macht.”

Visser vermoedt dat het beroeren van de bodem 
weinig kwaad kan. “Als er niet gevist wordt, sterft de 
bodem af”, zegt hij. “Dan is er geen beweging. Een 
boer moet soms ook de voedzame grond naar boven 
halen.” Zijn vader was kokkelvisser. “In een gigantisch 
veld lagen de kokkels te dik op elkaar. Die zouden af-
sterven omdat er niet genoeg voeding was. Het gebied 
werd gesloten voor de visserij en inderdaad: het veld 

stierf af. Het stoort mij dat er wordt besloten over ons 
werkgebied door mensen die er niet veel van afweten. 
Ons wordt niks gevraagd. Die jongens van het NIOZ 
waren nooit eerder op een kotter geweest, dat vond 
ik wel slecht. Aardige jongens verder hoor.” En als de 
Waddenzee niet meer door hen bevist mag worden? 
Visser is al 52, maar voor zijn 25-jarige zoon is het een 
ander verhaal. “We hebben wat ideeën, maar nog geen 
echt plan.” ¤

Reactie van projectleider Quirin Smeele: “Fijn dat Leo 
bereid was om zich te laten interviewen. Van onze 
‘NIOZ-jongens’ hoor ik ook positieve verhalen over het 
contact met de vissers. Het is goed dat er onderzoek 
wordt gedaan naar effecten van bodemberoering. 
Verder gaat Waddenmozaïek niet: de beslissingen 
worden genomen aan de bestuurstafels. Wij proberen 
ze te voeden met onderzoeksresultaten.”

Leo Visser 
[garnalenvisser op de LO.8]

Aan het woord...

Samen met zijn zoon Diederik vist Leo Visser op garnalen met 
de LO.8.    en aantal keer per jaar helpt hij bij experimenten 
van Waddenmozaïek naar het effect van bodemberoering op 
de wadbodem. “We moeten in een groot vak een klein gebiedje 
beroeren met ons tuig”, zegt Visser.

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

Wetenschappelijk coördinator Oscar Franken vertelt 
dat deze ronde extra monsters zijn genomen. “We 
wilden de twee gebruikte bemonsteringsmethodes 
met elkaar vergelijken en bepalen in hoeverre je het 
resultaat uit één monster kunt extrapoleren naar een 
groter gebied.”

Ook van de overige deelprojecten stromen de 
resultaten binnen. Zo bleek uit onderzoek naar het 
effect van complexiteit van substraat met 3D-geprinte 
piramides onder andere dat in complexere piramides 
meer zakpijpen voorkomen, en wordt er gewerkt aan 
de eerste data van de bodemberoeringsexperimenten. 
Een in het oog springend experiment was een proef 
met kunstmatige bomenriffen. Perenbomen met een 
verzwaring van beton zijn neergelaten op een aantal 
locaties in het Eierlandse Gat. Na een paar maanden 

werden enkele bomen opgetakeld; deze bleken 
toen al een prima vestigingsplaats voor allerhande 
organismen.

Bij laboratoriumproeven met zeegras bleek dat 
fluctuaties in het zoutgehalte van het zeewater 
geen noemenswaardige invloed hebben op de groei 
van de zeegrasplantjes. Een lagere lichtintensiteit 
daarentegen had een negatieve invloed op de 
ontwikkeling. Met deze kennis hopen we beter te 
kunnen bepalen welke locaties het geschiktst zijn voor 
herintroductie van ondergedoken groot zeegras. Een 
onderzoek met kooitjes naar het effect van roofdieren 
(vooral krabben en garnalen) op de vestiging van 
soorten is inmiddels afgerond. De monsters worden 
momenteel geanalyseerd. Voorjaar 2023 worden de 
eerste resultaten verwacht. ¤

Het afgelopen voorjaar is er voor de tweede keer op grote schaal 
bemonsterd. E

E

igenlijk stond deze bemonstering gepland voor 
2021, maar corona gooide roet in het eten. Op zo’n vijftienhonderd 
locaties zijn stukjes wadbodem naar boven gehaald. Deze worden 
zorgvuldig uitgeplozen en alle soorten die erin voorkomen, worden 
op naam gebracht.

Zeegras in het lab
Om te testen hoe zeegrasplanten 
reageren op wisselende lichtcondities en 
zoutfluctuaties hebben Katrin Rehlmeyer 
en andere onderzoekers een labproef 
uitgevoerd. Zeegrasplantenplanten 
uit Denemarken werden gedurende 
12 weken in 75 aquaria opgekweekt in 
klimaatkamers aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Uit het onderzoek bleek dat 
zoutfluctuaties geen negatief effect hebben 
op de groei van het zeegras, maar dat de 
beschikbare hoeveelheid licht juist een grote 
invloed heeft. Planten die groeien met minder licht, 
maken minder scheuten, bladeren en biomassa aan. ¤

Kooien tegen krabben
In het voorjaar van 2022 heeft onderzoekster Sterre 
Witte ruim zestig kooien geplaatst op het wad bij 
Texel. Deze waren bedoeld om krabben, garnalen 
en kleine vissen buiten de deur te houden. Een deel 
van de kooien was op de kale zandbodem geplaatst, 
andere waren gevuld met brokjes graniet. Verder 
bevonden sommige kooien zich op de droogvallende 
platen (intertidaal) en andere in dieper gelegen delen 
(subtidaal). Doel van dit alles: uitvinden welk effect 
roofdieren hebben op de vestiging van soorten op en in 
de wadbodem.

Kort nieuws uit de projecten

Gedurende het groeiseizoen heeft Sterre met een klein 
team de kooitjes onderhouden en elke maand met 
kleine fuiken gevist naast het experiment, om een idee 
te krijgen welke roofdieren in het gebied aanwezig zijn. 
Begin augustus is het experiment gestopt.
De komende maanden gaan de onderzoekers dan 
aan de slag om de resultaten te analyseren en 
interpreteren. De eerste resultaten laten al grote 
verschillen zien tussen de behandelingen waar wel of 
geen roofdieren konden komen. ¤

Binnenstromende resultaten
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wordt gedaan naar effecten van bodemberoering. 
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worden genomen aan de bestuurstafels. Wij proberen 
ze te voeden met onderzoeksresultaten.”
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Samen met zijn zoon Diederik vist Leo Visser op garnalen met 
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