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1. Introductie 

1.1. Definitie “biobouwers” 
Biobouwers (“ecosystem engineers” in het Engels) zijn organismen die direct of indirect 
effect hebben op de beschikbaarheid van hulpbronnen voor andere soorten door het 
veroorzaken van fysische veranderingen in biotisch of abiotisch materiaal (Jones et  al., 
1994).  Autogene  biobouwers,  zoals  koralen  en  bomen,  vormen  door  de  structuren  die  ze  
maken een habitat voor andere organismen, terwijl allogene biobouwers (zoals bevers) die 
de omgeving beïnvloeden door actief veranderingen aan te brengen in dode of levende 
materialen, en waardoor ook veel andere soorten worden beïnvloedt. Specifiek voor de 
Waddenzee kunnen macroalgen en bv. Sabellariariffen aangemerkt worden als autogene 
biobouwers. Hun structuur heeft effecten op sedimenthuishouding ter plaatse en vormt ook 
habitat voor andere soorten. Schelpdieren zoals mossels en oesters (platte en Japanse), 
hebben zowel allogene als autogene effecten. Hun filtratiecapaciteit heeft een direct 
effect  op  de  slibdynamiek  binnen  en  in  de  directe  omgeving  van  de  banken.  Wanneer  er  
binnen een systeem veel banken voorkomen kan de slibdynamiek van het hele systeem 
worden beïnvloed. Daarnaast hebben mossels en oesters een autogeen effect doordat de 
gevormde banken een hard substraat vormen voor andere soorten (zoals macroalgen). 
Wadpieren (Arenicola arenaria)  zijn  vooral  allogene  ecosystem  engineers.  Met  hun  
graafactiviteit gaan ze stabilisatie van sediment tegen, brengen ze zuurstof in de bodem, 
bevorderen ze erosie (Volkenborn en Reise, 2007; Volkenborn et al., 2009). Deze 
activiteiten zorgen er voor dat bijv. zeegrassen en schelpdieren zich moeilijk kunnen 
vestigen in gebieden met hoge dichtheden aan wadpieren. Kiezelwieren (diatomeeën) 
hebben het omgekeerde effect, omdat ze juist de erosie van sediment tegengaan, ook al is 
dit effect vaak tijdelijk. 
 
In estuariene gebieden hebben biobouwers grote effecten op de sedimenthuishouding 
(Herman et  al., 1999; Montserrat et  al., 2008). Zowel sediment samenstelling en 
sedimentstabiliteit (of het al dan niet gemakkelijk weg erodeert) zijn belangrijke factoren 
voor vestiging van biota. Dit betekent dat lokale veranderingen in het sediment door 
biobouwers de vestiging van betreffende soorten kan beïnvloeden. De ecosystem engineers 
kunnen worden onderverdeeld in sediment stabilisatoren en destabilisatoren (Widdows en 
Brinsley, 2002). Zeegrassen, mosselbanken en andere rifvormende structuren vangen 
sediment in en gaan erosie van sediment tegen (Hendrick en Foster-Smith, 2006; Bos et al., 
2007; Norling en Kautsky, 2007) en zijn daarmee sedimentstabilisatoren. Sommige soorten 
kunnen een dualistisch effect hebben. Mosselen en kweldervegetatie beschermen de bodem 
tegen erosie in de patch, terwijl rondom een patch mosselen of een pol Spartina juist 
erosie kan plaatsvinden door verhoogde snelheden en turbulentie (Widdows en Brinsley, 
2002; Bouma et al., 2007). Dit soort positieve en negatieve feedback processen spelen zich 
af op verschillende tijd en ruimte schalen (Bouma et al., 2009). Doordat biobouwers van 
grote  invloed  zijn  op  zowel  het  substraat  als  de  omgevingsfactoren  voor  veel  andere  
soorten, hebben ze een grote invloed op het voedselweb. Mèt of zonder biobouwers zal dit 
voedselweb er heel anders uit zien (Olff et al. 2009). 

1.2. Afbakening terrein 

1.2.1. Natte wad en kwelders 
Voorliggend thema richt zich voornamelijk op maatregelen die betrekking hebben op 
biobouwers van het intergetijdegebied. Pioniervegetaties van kwelders zijn daarbij een 
‘randgeval’. Het is bekend dat pioniersoorten van de kwelder (zoals Spartina sp. Puccinellia 
maritima en Salicornia europaea) zeer goede ecosysteem engineers zijn die sediment voor 
lange tijd kunnen vastleggen. Stimulering van kweldervorming is al 1000 jaar een belangrijk 
instrument in landaanwinning, en zal voornamelijk besproken worden door de themagroep 
die zich met klimaatbestendigheid van de Waddenzee bezighoudt. Juist de jonge 
kweldervegetatie is in staat zoveel sediment in te vangen dat zeespiegelstijging 
bijgehouden kan worden, en de golfenergie op dijken wordt verminderd (Le Hir et  al., 
2007; Morris, 2007; Dijkema et al., 2008). Alleen de relatief smalle kwelders langs de Friese 
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en Groninger kust kunnen momenteel zeespiegelstijging tot ca. 1 cm/jaar bijhouden. Hoge 
delen van eilandkwelders kunnen dat waarschijnlijk zelfs nu al niet. Het is ook onduidelijk 
of het gehele uitgepolderde ‘Noord Friesland Buitendijks’ nog steeds die 1 cm/jaar zou 
kunnen opslibben. Ons uitgangspunt is dat grootschalige landaanwinning binnen de 
Waddenzee niet tot de beoogde ontwikkelingen voor de Waddenzee behoort, omdat dit ten 
koste zou gaan van andere belangrijke habitats. Kweldervegetatie kan echter wel als 
middel worden ingezet om bepaalde effecten te bereiken. Daarnaast is jonge 
kweldervegetatie belangrijk vanuit het oogpunt van biodiversiteit, omdat een aantal 
plantenetende watervogels er afhankelijk van is, andere vogels er broeden, en omdat het 
veel kenmerkende planten en insectensoorten herbergt.  

1.2.2. Soorten 
Zoals in §1.1 uiteengezet is, zijn biobouwers er in vele soorten en maten. Hun effect op het 
ecosysteem is wisselend, zowel in mate van het effect als de tijd- en ruimteschaal waarop 
het  effect  plaats  heeft.  Sommige  soorten  hebben  een  groot  effect  op  stroming  en/of  
sedimenthuishouding van het systeem of op de biochemische processen in het sediment, 
terwijl andere soorten een relatief beperkt effect op de abiotiek hebben, maar ecologisch 
belangrijk omdat ze vaste grond onder de voeten of schuilplaatsen bieden voor andere 
soorten. De omvang van het effect hangt daarbij sterk af van de mate waarin betreffende 
soort in het systeem aanwezig is.  
 
Er zijn zeer grote verschillen in de potenties voor populatiegroei voor verschillende 
soorten. Een plan gericht op het bevorderen van habitat voor biobouwers moet met 
hiermee rekening houden. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het opstellen 
van maatregelen. Het ligt voor de hand maatregelen primair te richten op soorten die 
effecten op langere termijn hebben ten opzichte van soorten die alleen seizoenseffecten 
hebben. Uit verschillende studies is bekend dat kiezelwieren en andere op het substraat 
groeiende microalgen (microfytobenthos) een behoorlijk effect kunnen hebben op kritische 
bodemschuifspanning, maar dat deze effecten beperkt zijn tot de lente en zomer. Slib dat 
op deze manier tijdelijk wordt vastgelegd in het groeiseizoen komt in het najaar weer in de 
waterkolom.  Op  jaarbasis  is  het  netto  effect  nihil  (Le  Hir et al., 2007). Effecten van 
mosselbanken zijn zeer variabel. Een groot deel van de nieuw gevormde (mossel)banken 
overleeft de eerste twee winters niet, gevolgd door vaak opnieuw grote verliezen in de 
winter  daarna,  met  als  gevolg  dat  het  merendeel  van  de  banken  vaak  weer  binnen  twee 
jaar is verdwenen. De overlevende banken, met name in het litoraal, kunnen echter 
tientallen jaren oud worden en deze worden gekenmerkt door afwisselende lagen van klei, 
zand en schelpen.  
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In de Waddenzee en in de meeste ondiepe getijdengebieden is het normaal dat (delen van) 
mosselbanken met enige regelmaat verdwijnen en verschijnen, ook zonder visserijdruk. Dit 
geldt ook voor (Japanse) oesterbanken, waarbij de indruk bestaat dat eenmaal ontstane 
oesterbanken minder snel wegspoelen dan mosselbanken. Materiaal dat zich onder een 
bank heeft verzameld (zoals slib) komt bij het wegspoelen van een bank tijdens een storm 
ook weer in het systeem terecht. Voor de ecologie, vooral voor primaire productie, zijn de 
processen op de korte en middellange termijn belangrijk, maar op de morfologie van het 
systeem als geheel heeft een individuele bank hebben ze een zeer beperkte invloed (Le Hir 
et al., 2007). Kwelders functioneren op een nog langere tijdschaal.  
 
Wat betreft het effect op abiotiek (met name op slib in de waterkolom) zijn er ook grote 
verschillen. Bij planten speelt stijfheid een grote rol. Flexibele soorten zoals Zostera noltii 
kunnen wel de bodem beschermen tegen verdere erosie, maar vangen nauwelijks sediment 
in (Bouma et  al., 2005). Schelpdieren met een grote filtratiecapaciteit kunnen een zeer 
groot effect hebben op sedimentinvang. Een mosselbank bevat vaak meer dan 2000 
individuen per m2. Als elke mossel 1 liter water per uur filtert kan 1 m2 mosselbank per uur 
3  m3 water filtreren. Dit zijn waarden die in het veld gemakkelijk gerealiseerd worden 
(Riisgård, 2001; Petersen et al., 2004). Voor oesters ligt dit in dezelfde orde van grootte of 
nog hoger.  

1.2.3. Deelsystemen 
Binnen de Waddenzee komen 10 grote kombergingsgebieden voor die met een zeegat 
verbonden zijn met de Noordzee (Figuur 1.2). Daarbinnen zijn weer kleinere geulsystemen 
te onderscheiden die ook weer door waterscheidingen (wantijen) gescheiden zijn. Er zijn 
grote verschillen tussen verschillende kombergingsgebieden. Sommige gebieden hebben een 
relatief korte verblijftijd van het water. Primaire productie wordt vooral gestuurd door 
import uit de Noordzee. Andere deelgebieden hebben een langere verblijftijd en zijn voor 
een belangrijker deel afhankelijk van lokale productie. Het marsdiep bestaat voor het 
grootste deel uit sublitoraal (niet-droogvallend) habitat. De andere gebieden bestaan voor 
meer dan 2/3 deel uit droogvallende platen (Figuur 1.2). Verder staan het Marsdiep, het 
Friese zeegat en de Dollard relatief meer onder invloed van (nutriëntenrijk) zoetwater dan 
de andere vier kombergingen. Al deze verschillen hebben uiteraard consequenties voor het 
voorkomen van de verschillende plant en diergroepen in de verschillende deelgebieden.  
 

Figuur 1.1: Oude mosselbank in permanent gesloten referentiegebied bij Langli 
(Denemarken) bestaande uit meerdere lagen van (mossel)schelpen, klei, zand en 
levende mosselen. De bank is minimaal 50 jaar oud 
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Ecotopen binnen habitattypen gedomineerd door biobouwers (klein zeegras, jonge kwelder, 
litorale mosselbanken) in de Oostelijke Waddenzee bestrijken een relatief groter areaal 
dan in de Westelijke Waddenzee. In de Westelijke Waddenzee zijn nog wel een redelijk 
aantal sublitorale banken aanwezig. Mogelijkheden voor een toename aan areaal 
biobouwers zijn dus verschillend voor verschillende deelsystemen.  

 

 

1.3. Uitgangspunten 

1.3.1. Biobouwers in de Waddenzee 
Het is in de Waddenzee gewenst een goede variëteit aan habitattypen/ecotopen te hebben. 
Onder ‘goede variëteit’ wordt hier verstaan: de variëteit die bij afwezigheid van 
menselijke verstoringen tot ontwikkeling zou kunnen komen. Voor een deel is dit via wet- 
en regelgeving vastgelegd, onder ander in de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, uitgewerkt in Natura 2000. Zo wordt de kwaliteit van de Natura 2000-
habitattypen H1110 (permanent overstroomde zandbanken) en H1140 (droogvallende 
platen) bepaald door de functionele samenhang van fysiotopen variërend van geulen in de 
buitendelta tot prielen in slikkige platen en droogvallende platen variërend van grof zand 
tot zeer fijn slib. Binnen die vooral fysisch bepaalde habitats spelen ecotopen met hun 
kenmerkende populaties een belangrijke rol als kwaliteitskenmerk. Geogene structuren en 
biobouwers van verschillende statuur spelen daarin een belangrijke rol (de Boer, 2007). 
 
De dynamiek in een aantal belangrijke abiotische factoren in de Waddenzee is zeer slecht 
bekend. Het begrip van stroming en sedimentdynamiek beperkt zich voornamelijk tot het 
gedrag van zand en water. Van slib, wat veel meer biotisch wordt bepaald, is veel minder 
bekend. Zo zijn er geen directe metingen beschikbaar waaruit blijkt dat de Waddenzee 
water vroegen gemiddeld minder zwevend slib bevatte, er zijn alleen aanwijzingen dat dit 
waarschijnlijk  zo  geweest  is.  Deels  is  dit  af  te  leiden  uit  het  feit  dat  voor  1932  de  
getijdedynamiek minder was dan nu het geval is, waardoor minder materiaal van de bodem 
kon worden opgewerveld. Daarnaast duidt het feit dat de Waddenzee voor 1930 grote 

Figuur 1.2: De Waddenzee met hierin aangegeven de 10 kombergingsgebieden 
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velden sublitoraal groot zeegras (Zostera marina) bevatte er op dat de Waddenzee in die 
tijd veel helderder geweest moet zijn (Giesen et al., 1990; van Katwijk et al., 2006; van 
der Heide et al., 2007; Herman et al., 2009). Dit lijkt logisch gezien het feit dat permanent 
ondergedoken groot zeegras nu inderdaad alleen wereldwijd wordt aangetroffen op plekken 
met voldoende helder water (de Boer, 2007; Hemminga en Duarte, 2009). Volgens 
geomorfologen hebben biobouwers op de totale zandbalans van het systeem geen 
doorslaggevend  effect,  vooral  vanwege  de  grote  fluxen  in  en  uit  het  systeem.  De  
verwachting is dat het effect van biobouwers op de slibdynamiek, zeker binnen bepaalde 
seizoenen wel significant is. Door het systeem vooral in de meest productieve tijd van het 
jaar helderder te maken kan daarmee ook een significant effect op productiviteit verwacht 
worden. De grootte van deze effecten moeten echter hoognodig gekwantificeerd worden.  
 
Belangrijkste drijfveren om de aanwezigheid van biobouwers te willen stimuleren is hun 
effect op zoals ecosysteemfuncties als biodiversiteit. Biobouwers als mosselbanken kunnen 
enerzijds het sediment stabiliseren. Anderzijds is er voor biobouwers van nature een zekere 
stabiliteit  nodig  van  het  sediment  om zich  te  kunnen  vestigen.  Grote  delen  van  het  Wad 
zijn daarbij ongeschikt voor de vestiging vanwege de te hoge stroomsnelheden of 
golfwerking bij storm. Deze gebieden kenmerken zich daarbij vaak door een zandige bodem 
en plaatsen met een netto erosie.  
Wij richten ons primair op die biobouwende soorten die sedimentatie bevorderen en erosie 
tegengaan. Dus erosiebevorderende ecosystem engineers als de wadpier (Arenicola 
arenaria), de slijkgarnaal (Corophium volutator) en  het  wadslakje  (Hydrobia ulvae) (de 
Deckere et  al., 2000; Orvain et  al., 2006), zullen geen belangrijke rol spelen in onze 
aanbevolen maatregelen. In sommige definities worden soorten als Arenicola “Biobrekers” 
genoemd. Ze hebben een negatieve invloed op de vestigingsmogelijkheden van de 
biobouwers die biogene structuren vormen. Dit aspect speelt een rol in het 
onderzoekprogramma Waddensleutels en het bij Schiermonnikoog uitgevoerde NWO-ZKO 
project 

1.3.2. Veranderend systeem 
De Waddenzee is een voortdurend veranderend systeem zowel door antropogene als door 
natuurlijke processen. Belangrijke ontwikkelingen zijn:  

 een grote afname aan kwelder areaal door landaanwinning en bedijking in 
vergelijking met 1000 jaar geleden maar een toename areaal kwelders sinds 100-
150 jaar door natuurlijke aanwas  

 de afsluiting van de Zuiderzee met de aanleg van de afsluitdijk in 1930, en de 
afsluiting van de Lauwerszee in 1969, met de daarbij behorende veranderingen in 
stroming sedimentdynamiek en zoet-zoutgradiënten. 

 Plaatareaal in de Waddenzee: zeker is  dat de locaties van geulen en platen in de 
Waddenzee variëren over de tijd. Het zou goed zijn met een historische analyse de 
tijdschaal van veranderingen in kaart te brengen en tevens te zien in hoeverre het 
totaal aan plaatareaal vs subtidaal gebied is veranderd. 

 de opkomst van invasieve soorten (bv.: de Strandgaper, Mya arenaria in  de  
Middeleeuwen) en meer recent Spartina (actief aangeplant) en de Japanse oester, 
Crassostrea gigas en de Amerikaanse zwaardschede, Ensis directus) 

 veranderende nutriëntenbelasting door sterke stijging van de eutrofiëring uit 
landbouw  en  rioolwater  tussen  1950  –  1980,  en  een  daling  vervolgens  door  
verbeterde waterzuivering en efficiënter gebruik in de landbouw sinds 1980. 

 Toename van de temperatuur van het zeewater door klimaatverandering, en 
stijging van de zeespiegel 

 sterk toegenomen verstoring door visserij door groter motorvermogen van schepen, 
zwaarder vistuig en internationalisering van de afzetmarkt 

 uitbraak van ziektes in natuurlijke populaties, zoals de parasitaire slijmzwam 
Labyrinthula in  groot  zeegras,  en  de  protist  Bonamia ostreae in de platte oester. 
De platte oester is momenteel volledig afwezig in de Waddenzee en daarmee is ook 
Bonamia niet aanwezig, maar het voorkomen van deze ziekte onder Noordzee 
populaties maakt de kans op succesvolle herkolonisatie van de Waddenzee zeer 
klein. 
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Veel van deze processen hebben de laatste eeuw parallel plaatsgevonden. Hierdoor is het 
lastig  om  grip  te  krijgen  op  oorzaak  –  effect  relaties.  Bovendien  vinden  nog  steeds  
belangrijke morfologische veranderingen plaats als gevolg van het sluiten van de Zuiderzee 
(Dastgheib et al., 2008). Erosie en sedimentatieprocessen in dit gebied kunnen dus een 
gevolg zijn van huidige bodemberoerende activiteiten, zoals baggeren, maar kunnen ook 
na-ijl  effecten zijn van de afsluiting van de Zuiderzee en er zullen in een systeem als de 
Waddenzee altijd gebieden zijn die door natuurlijke oorzaken eroderen of juist aanslibben. 
In veel gevallen spelen deze effecten simultaan en zijn ze niet van elkaar te scheiden.  
 
We moeten dus duidelijk stellen dat aan correlatieve relaties niet zomaar causale 
verbanden mogen worden toegekend. Het lijkt echter wel waarschijnlijk dat dynamische 
gebieden met een hoge mate van sedimenttransport over de bodem, minder geschikt zijn 
voor de vestigingsmogelijkheden van veel biobouwende soorten.  
 
Op basis van de huidige kennis (verkregen uit historische referenties, ongestoorde delen 
van het Waddengebied en kennis van functioneren van vergelijkbare systemen elders) zijn 
wij van mening dat de Waddenzee potentieel een groter areaal aan biobouwende soorten 
moet kunnen herbergen, met name schelpdierbanken en andere rifbouwers en 
zeegrasvelden. Daarbij moet zeer voorzichtig worden omgegaan met historische 
referenties. Het feit dat er vroeger bepaalde soorten in grote aantallen in het gebied 
voorkwamen  houdt  niet  automatisch  is  dat  deze  soorten  nog  steeds  (in  dezelfde  mate)  
terug te krijgen zijn. Zelfs wanneer er zeer grote ingrepen in bestaande waterstaatkundige 
werken zouden plaatsvinden, zoals afbreken van de afsluitdijk, kan het nog steeds zo zijn 
dat soorten die vroeger algemeen waren niet terug kunnen keren. Het houdt ook niet in dat 
soorten die vroeger niet voorkwamen per definitie met zware middelen bestreden moeten 
worden.  

1.3.3. Dynamisch systeem 
Een kenmerk van de Waddenzee is dat het systeem dynamisch is en dat is een kenmerk dat 
we willen behouden. Structuren zoals mosselbanken en zeegrasvelden verdwijnen en 
ontstaan weer met enige regelmaat. Kwelders zijn wel stabiel op tijdschalen van 
honderden jaren, maar ook niet op een schaal van millennia. Door voldoende abiotische en 
biotische dynamiek in het systeem handhaven zich zo allerlei habitats in verschillende 
stadia van ontwikkeling, hetgeen de biodiversiteit verhoogt. Wij streven geen grote 
uitbreiding van het huidige kwelderareaal na. Een grote uitbreiding van het buitendijkse 
kwelderareaal  ten  koste  van  het  natte  wad  zal  het  aanzien  en  functioneren  van  de  
Waddenzee als geheel essentieel veranderen. Dit is in het licht van de recente aanwijzing 
van het gebied als wereld erfgoed niet wenselijk. Echter, het proces van verdwijnen en 
verschijnen van kwelders zal moeten blijven. Vooral op de eilandkwelders zijn er 
mogelijkheden tot verhoging van deze landschapsdynamiek. De huidige harde begrenzing 
van de Waddenzee gaat deze natuurlijke vernieuwingcyclus echter tegen, wat er toe leidt 
dat veel kweldervegetatie veroudert en er weinig jonge en intermediaire kweldervegetatie 
aanwezig is. Dit is vanuit meerdere oogpunten ongewenst, zowel ten aanzien van veiligheid 
als biodiversiteit. De oude kweldervegetatie bestaat voor een belangrijk deel uit een bijna 
monocultuur van Elymus. Juist de intermediaire kweldervegetatie is zeer soortenrijk. (van 
Wijnen et  al., 1997) Voor thema 4 (klimaatbestendigheid) is het essentieel dat juist de 
jonge kweldervegetatie in staat is om grootschalig en langdurig sediment vast te leggen, 
wat gunstig is voor het verminderen van golfenergie op de dijken. 
 
Mosselbanken kunnen verschijnen en verdwijnen door verschillende oorzaken. Eind jaren 
‘80 is doorgaande bevissing een belangrijke oorzaak geweest van het verdwijnen van 
banken. Echter ook in een systeem zonder visserij zal er een zekere dynamiek zitten in 
banken. Met name stormen en ijsgang zijn belangrijke natuurlijke factoren die (delen van) 
litorale mosselbanken kunnen laten verdwijnen. Wel zijn er specifieke locaties waarop vaak 
of altijd mosselbanken voorkomen, omdat daar de biotische condities en abiotische 
randvoorwaarden kennelijk geschikt zijn. Die tijdschaal kan variëren van binnen de eerste 
winter na de zaadval tot enkele tientallen jaren (Dankers et al., 2004). Er zijn nog veel 
vragen rondom het thema stabiliteit. Vooral welke factoren de ontwikkeling van nieuwe 
zaadval tot een stabiele mosselbank bepalen en de ruimtelijke variabiliteit daarin is nog 
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slecht bekend. Hierover wordt dan ook in diverse recent gestarte projecten onderzoek 
gedaan.  

1.3.4. Samenhang tussen ecosysteem elementen 
Biobouwers bieden structuur voor andere organismen om zich op te vestigen. Dergelijke 
biogene structuren kunnen echter ook effecten hebben die zich ver buiten de directe 
omgeving van de structuur uitstrekken (Olff et al., 2009; Jordan, 2009). In de praktijk zal 
dat afhankelijk zijn van de hoeveelheid en aard van betreffende biobouwer. Positieve en 
negatieve feedback processen structureren het uiteindelijke mozaïek aan biologische 
structuren. Van sommige van deze processen zijn zowel de mechanismen en schaal waarop 
de mechanismen werken bekend. Voorbeelden hiervan zijn:  

1. de interactie tussen mosselbanken en hydrodynamica. Afhankelijkheid van de 
stroming ontstaan er regelmatige structuren in mosselbanken door afwisselende 
uitputting van de onderste waterlaag en een versneld transport van voedsel uit de 
waterkolom naar het bed (van de Koppel et al., 2005; van de Koppel et al., 2008). 
In getijdensystemen met sterke horizontale advectie kunnen effecten van 
mosselbanken zich uitstrekken over vele kilometers (Simpson et al., 2007). 

2. de interactie tussen sedimentatie en erosie processen rond kweldervegetatie: 
(Bouma et al., 2008) 

 
Veel processen zijn niet bekend en de interacties van processen die plaatsvinden op 
verschillende ruimte- en tijdschalen nog veel minder. Hoewel de Waddenzee een heel goed 
bestudeerd systeem is, is veel onderzoek gericht op deelprocessen, zonder dat de 
samenhang goed wordt onderzocht. Systeemmodellen zijn belangrijke instrumenten voor 
het onderzoeken van die samenhang, maar er is een nijpend tekort aan monitorgegevens 
die op de juiste schaal en met de juiste frequentie zijn gemeten (de Jonge et al., 2006).  
 
Van ecosystemen elders is bekend dat biobouwers de helderheid en daarmee de 
productiviteit op systeemschaal kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld is de Banc d’Arguin in 
Mauritanië (Wolff et al., 1993; Honkoop et  al., 2008) waar abiotische dynamiek zelfs 
ondergeschikt lijkt aan de invloed van biobouwers. De reikwijdte van effecten in de 
Waddenzee van biobouwers is moeilijk in te schatten. Zeker is dat de Waddenzee op veel 
punten essentieel verschilt van de Banc d’Arguin (o.m. op het gebied van zoetwater input, 
horizontaal sediment transport, nutriëntenbelasting, klimaat etc.). De dynamiek in al deze 
factoren in de Waddenzee veel hoger dan op de Banc d’Arguin. Dit maakt het voorspellen 
van effecten van ingrepen of maatregelen heel erg moeilijk. Het betekent ook dat 
maatregelen die alleen betrekking hebben op deelprocessen of deelgebieden niet altijd het 
gewenste succes zullen hebben.  
 
Van veel soorten zijn wel habitatgeschiktheidsgegevens aanwezig, maar ook deze kennis is 
onvolledig. Juist het feit dat interacties op de grote ruimte- en tijdschalen in systemen die 
moeilijk voorspelbaar zijn, plus het feit dat de waarde van dynamiek binnen systemen 
steeds meer gewaardeerd wordt, hebben internationaal geleid tot een verandering van 
beleid op het gebied van natuurbehoud en natuurherstel. In plaats van fragmentarische 
bescherming van deelgebieden worden maatregelen toegespitst op het integraal aanpakken 
van hele systemen. De instelling van Marine Protected Areas zijn een goed voorbeeld van 
deze aanpak (UNEP World Conservation Monitoring Centre, 2008). Deze redenering volgend, 
komen we uit op maatregelen op het niveau van hele kombergingsgebieden, bijvoorbeeld 
het sluiten van kombergingsgebieden voor bodemberoering.  
 
In aanvulling op een dergelijke integrale gebiedsaanpak zouden ook maatregelen moeten 
worden genomen die gericht zijn op bescherming van doelgericht gekozen locaties van 
speciale betekenis (maatwerk). Keuze van dergelijke gebieden kan gebeuren vanuit 
oogpunt van fysische sturing (bv. afvoerregime van zoetwater spuipunten), vanuit oogpunt 
van aanwezigheid van specifieke biota, of vanuit het oogpunt van specifieke ecotopen (bv. 
hard substraat in diepe geulen).  
 
Grootschalige maatregelen, zoals sluiting van hele kombergingen worden door een 
meerderheid van de themagroep ondersteund. Er zijn echter ook experts die de 
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maatschappelijke gevolgen van een dergelijke grootschalige maatregel op dit moment een 
te groot bezwaar vinden en in eerste instantie de voorkeur geven aan een aanpak volledig 
gericht op maatwerk. Zij willen alleen tot sluiting van kombergingen adviseren wanneer 
vaststaat dat maatwerk onvoldoende werkt en aanvullend onderzoek de effectiviteit van 
een grote sluitingsmaatregel verder onderbouwt.  
 

 

2. Probleemanalyse en controversiële punten 
 

2.1. Benthische microalgen 
Kiezelwieren (diatomeeën) kunnen sedimentkorrels binden door het uitscheiden van mucus. 
Hierdoor wordt op platen met diatomeeën de kritische schuifspanning voor opwerveling van 
slibdeeltjes verhoogd en wordt slib vast gelegd. Dit heeft een positief effect op de groei 
van de diatomeeën, omdat sediment met meer slib ook meer nutriënten vast houdt en 
meer water. Hierdoor kunnen ook wanneer de plaat droogvalt de algen doorblijven 
produceren (Paterson, 1989; van de Koppel et al., 2001). De effecten van algen op slib 
dynamica kunnen ruimtelijk groot zijn, gezien het areaal waarin diatomeeënmatten kunnen 

INTERMEZZO – Position paper Waddenacademie 
De  kennislacunes  die  door  de  auteurs  van  de  position  paper  Ecologie  van  de  
Waddenacademie beschreven zijn voor biobouwers (Herman et  al., 2009) zijn ook de 
bottlenecks in de kennis die relevant zijn voor het herstelplan. Dit zijn: 

1. Inschatting en modellering van de interactie tussen biobouwers en 
slibdynamiek in de Waddenzee, op korte en lange termijn. Op korte termijn is 
daarbij de seizoenale cyclus van het doorzicht, in relatie tot primaire 
productie, doorslaggevend. Op langere termijn is de mogelijkheid tot 
(semi)permanente opslag van slib en netto onttrekking aan het systeem (bv. in 
kwelders) van belang. 

2. Beter begrip van de recruteringsprocessen van mosselbedden, met name 
gefocust op de mogelijkheden om door globaal beheer (bv. beheer van de 
slibinstroom, morfologische ingrepen) de kansen op vestiging van banken te 
bevorderen. Op lokale schaal kan worden verwacht dat het proces erratisch en 
onbeheersbaar zal blijven. 

3. Monitoring van de ontwikkeling van de Japanse oester, en voorspelling (o.m. 
uit vergelijkende studies) van de verdere expansie van deze soort en van de 
gevolgen daarvan op voedselbeschikbaarheid voor vogels, biodiversiteit, 
geomorfologie en slibdynamiek. 

4. Verbeteren van het theoretische kader waarin zelfversterkende processen op 
verschillende ruimtelijke en temporele schalen kunnen worden verbonden met 
voorspellingen over de toekomstige structuur en biodiversiteit van grote 
systemen. Koppeling van principe-zoekende modellen voor alternatieve 
stabiele toestanden en drempelwaarden in het ecosysteem, aan realistische 
procesmodellen die de praktische toepasbaarheid van de concepten 
onderzoeken. 

5. Vergelijkend onderzoek met andere systemen, waarin wordt nagegaan wat de 
invloed is van biobouwers op de efficiëntie van interne recycling en opslag van 
nutriënten, en de relatie van het estuariene systeem met de kustzee. 

Het NHP is geen kennisontwikkelingstraject en de doelstelling van het NHP is niet 
gericht op het verzamelen van meer kennis over het Waddenzee systeem. Maatregelen 
moeten dan ook primair gericht zijn op verbetering van de ecologische toestand. 
Echter het feit dat veel kennis over ecosysteemfunctioneren ontbreekt en het feit dat 
we het hier over een lange termijn aanpak hebben, betekent wel dat er van 
verschillende maatregelen geleerd moet kunnen worden. Effecten van maatregelen 
moeten goed worden gemonitord en waar mogelijk worden gekoppeld aan 
onderzoeksprojecten die kennis over het systeem en ons vermogen het systeem ten 
goede te beïnvloeden vergroten. 
 



 11 

voorkomen. De effecten zijn echter seizoenaal: in de zomer wordt veel slib vastgelegd en is 
de  waterkolom  helderder  dan  op  basis  van  alleen  de  fysica  mag  worden  verwacht.  In  de  
winter komt het slib dat eerder is vastgelegd in suspensie. Op jaarbasis is het effect op de 
balans  dus  niet  groot.  Echter  omdat  in  het  meest  productieve  seizoen  de  waterkolom  
helderder wordt, kan in een lichtgelimiteerd systeem wel de primaire productie op 
jaarbasis verhoogd worden. Grote directe morfologische effecten kunnen van diatomeeën 
niet worden verwacht. Indirecte effecten kunnen optreden indien blijkt dat deze soorten 
de vestiging van ‘sterkere’ biobouwers, zoals mosselbanken en pioniervegetaties van 
kwelders faciliteren. Dit is op dit moment echter nog onvoldoende bekend. 
Slib heeft op benthische met diatomeeën een tweeledig effect:  

 Grotere helderheid (minder slib in de waterkolom) laat benthische productie toe op 
grotere diepte 

 Minder slib in het sediment op de plaat vermindert boven beschreven positieve 
terugkoppeling 

Het  netto  effect  van  slib  op  productie  van  diatomeeën  is  momenteel  nog  lastig  te  
modelleren. De effecten van benthische primaire productie op graas en vice versa, evenals 
effecten van kortstondige verstoringen nog minder (de Jonge, 2009). (de Jonge, 2009). Er is 
dus  meer  inzicht  nodig  in  de  ruimtelijke  patronen  in  primaire  productie  van  
microphytobenthos, en de opschaling daarvan tot kombergingsgebieden. 

2.2. Zeegrassen 
In de huidige Waddenzee komen drie soorten zeegras voor: groot zeegras (Zostera marina), 
klein zeegras (Zostera noltii) en Ruppia maritima. Deze laatste soort is een echte 
brakwatersoort (van Katwijk et  al., 2006) en komt dan ook alleen bij spuigebieden voor. 
Effecten op biodiversiteit in de Wadden Zee zijn slecht onderzocht maar gezien zijn 
voorkeur voor lage zoutgehaltes is het waarschijnlijk dat Ruppia zich niet heel ver kan 
uitbreiden.  
 
Groot Zeegras kwam voor 1930 grootschalig voor in delen van de Waddenzee (Figuur 2.2). 
Er bestonden twee ecotypen: de robuuste, meerjarige vorm met relatief stijve, brede 
bladeren en de éénjarige, intertidale vorm met smalle flexibele bladeren. Hoewel dit nog 
steeds wordt aangemerkt als één soort zijn er consistente genetische verschillen tussen de 
twee ecotypen aangetoond. Het robuuste type is volledig verdwenen uit de gehele 
internationale Waddenzee, hetgeen de terugkeer op korte termijn zeer onwaarschijnlijk 
maakt 
 
In Denemarken en in Duitsland doet zeegras (ook groot zeegras) het op veel plaatsen beter 
dan bij ons. Vooral in Schleswig Holstein is het areaal de laatste jaren toegenomen, zij het 
alleen de litorale, éénjarige vorm (Reise en Kohlus, 2008). In deze gebieden werd de 
toename van zeegras vooral toegeschreven aan toegenomen sedimentstabiliteit. Reise en 
Kohlus (2008) vermoeden dat op zandige platen met veel sediment transport zeegrassen 
moeite hebben zich te vestigen. In Niedersachsen doen zowel Groot als Klein zeegras het 
ook slecht, en is sprake van een duidelijke achteruitgang sinds de jaren ’70 (Jaap de Vlas 
pers com.). Landaanwinningswerken met een extreem hoge sedimentatiesnelheid kunnen 
mogelijk ook een negatieve invloed hebben, omdat geschikt habitat snel verdwijnt. In 
andere delen van Denemarken, met name in de Limfjord is een neerwaartse trend zichtbaar 
(Dahl en Josefson, 2009). 
Van klein zeegras is recent aangetoond dat het een redelijk persistente zaadbank maakt, 
wat de overlevingskansen van de soort vergroot, ook in aanwezigheid van bepaalde 
habitatdynamiek (Zipperle et al., 2009). 
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2.2.1. Stuurfactoren 
Een workshop in 2005 heeft alle toen beschikbare kennis over factoren die 
habitatgeschiktheid voor zeegras beïnvloeden op een rijtje gezet (Doeglas et al., 2006).  

Flexibel type groot- en klein zeegras (litoraal = intergetijdenzone) 

 golfenergie: een belangrijke factor die bijna overal in de Waddenzee het 
voorkomen van litoraal zeegras beperkt. 

 aanbod zaad/planten: een belangrijke factor omdat de verspreiding van 
zeegraszaad van nature moeizaam verloopt. 

 bodemberoering: was een belangrijke negatieve factor, belang is verminderd 
vanwege de instelling van gesloten gebieden begin jaren 1990 en het stoppen van 
de mechanische kokkelvisserij. Het betreft daarbij de gevolgen van 
bodemberoering ter plekke van waar zeegras voorkomt of zich poogt te vestigen. 

 klimaat: lijkt een belangrijke factor, de effecten zijn echter onduidelijk. Warmere 
winter en voorjaar zouden kunnen bijdragen aan de overleving van kiemplanten. 
Stuurbaarheid van de factor is gering. 

 eutrofiëring: situatie is verbeterd de afgelopen decennia, macroalgen vormen op 
het Balgzand echter een probleem op plekken waar ook zeegras goed wil groeien 

 zoutgehalte en zoutwisselingen: zoutgehalte is een belangrijke factor voor het 
voorkomen van zeegras, lijkt echter niet beperkend te zijn. De grote wisselingen in 
het zoutgehalte zouden op het Balgzand tot problemen kunnen leiden voor 
kiemplanten van groot zeegras. 

 baggerwerk bij bestaande velden: vormt lokaal mogelijk een probleem, namelijk 
wanneer er in of direct nabij de velden gebaggerd wordt. Over het geheel gezien is 
het geen belangrijke factor. 

 predatie: vogelvraat en predatie door bodemdieren. Deze factoren kunnen van 
belang zijn bij nieuwe vestigingen van zeegras. Bij bestaande velden is het belang 
onduidelijk. 

Figuur 2.1: verspreiding zeegras in de Waddenzee rond 1931 (Doeglas et al., 2006) 
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Robuust type groot zeegras (sublitoraal = beneden de laagwaterlijn) 

 zoutwisselingen: de afsluiting van de Zuiderzee heeft geleid tot grotere 
zoutwisselingen in de Westelijke Waddenzee. Deze factor is waarschijnlijk van 
groot belang. 

 stroomsnelheid: door de Afsluitdijk hebben geulen zich verlegd en is de 
stroomsnelheid in deze geulen toegenomen. Het is mogelijk een sturende factor 
voor sublitoraal zeegras. 

 helderheid: van zeer groot belang voor de kansen van zeegras in het sublitoraal 
 Ouderpopulatie robuust type: van groot belang, omdat in de internationale 

Waddenzee het robuuste type groot zeegras vermoedelijk is uitgestorven. 
Donormateriaal zou van elders moeten komen. 

 
Bovenstaande factoren leiden tot de volgende kansenkaart voor litoraal groot zeegras: 

 
Figuur 2.2 Habitatgeschiktheidskaart groot zeegras in de Waddenzee (Brinkman et al., 2002) 

2.2.2. kennislacunes 
Er zijn reeds een aantal pogingen geweest zeegrassen terug te planten in de westelijke 
Waddenzee. De planten overleefden vaak wel een eerste groeiseizoen, maar het heeft niet 
geleid tot vestiging van een jaarlijks terugkerende populatie. In dit deel van de Waddenzee 
zijn de geomorfologische randvoorwaarden voor deze soort mogelijk momenteel niet 
optimaal. Echter, ook in de Oosterschelde waar volgens de kansenkaarten de 
omgevingsfactoren prima zouden moeten zijn doet het zeegras het erg slecht. Alleen in het 
brakke kanaal van Goes naar de Oosterschelde (Goese Sas) gedijt het groot zeegras goed. 
Ook de delen van het Balgzand waar zeegras nog wel voorkomt hebben veel zoetwater 
toevoer. Voordat aan herstelmaatregelen kan worden gedacht, moet eerst bekend zijn wat 
de  oorzaak  van  de  geringe  bestanden  nu.  Dit  lijkt  te  aan  een  combinatie  van  factoren.  
Gesuggereerd wordt dat expositie en te hoge nutriëntbelasting in de Waddenzee, 
momenteel herstel  in de weg staat (van Katwijk et al., 1999; Reise en Kohlus, 2008). Dit 
verklaart echter niet waarom herstel in de Oosterschelde ook achterblijft.  
 
Het staat intussen vast dat zeegras is verdwenen vanwege de eencellige ziekteverwekker 
Labyrinthula zosterae. Deze is  nog steeds in het systeem aanwezig en het lijkt er op dat 
veel Zostera klonen geen immuniteit hiertegen hebben ontwikkeld. Van Labyrinthula is 
bekend dat hij slecht kan overleven in water met een laag zoutgehalte. Mogelijk is dit een 
verklaring waarom Zostera in veel gebieden zich moeilijk kan herstellen ondanks het feit 
dat andere omgevingsvariabelen wel goed lijken te zijn. Dit wordt bevestigd door zeer 
recent werk in mesocosms (McKone en Tanner, 2009). Hier tegenin is te brengen dat op het 
Duitse wad Zeegras zich de laatste jaren wel lijkt te herstellen in een deel waar weinig 
zoetwatertoevoer is (Reise en Kohlus, 2008). Ook zijn er zeegrasgebieden in de Verenigde 
Staten waar het eenjarig zeegras het redelijk goed doet, maar waar ook Labyrinthula in het 
systeem aanwezig is (Paul Erftenmeijer, pers. com.). Waarschijnlijk is de eenjarige variant 
minder gevoelig voor deze ziekteverwekker. Ook kan deze ziekteverwekker interacteren 
met habitataantasting, waarbij bijv. een lagere lichtbeschikbaarheid in het water de 
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gevoeligheid voor de ziekte heeft vergroot. Onze huidige kennis over de wisselwerking 
tussen ziektes en andere milieufactoren is te klein om oorzaken en gevolg goed te 
scheiden. 

2.3. Mossel en oesterbanken litoraal 
Litorale mosselbanken zijn eind jaren ‘80 bijna verdwenen door doorgaande bevissing 
(Wolff, 2005). Frequentie van zaadval van litorale mosselbanken is relatief laag, gemiddeld 
eenmaal per 4 jaar, met redelijke of goede broedvallen in 1987, 1994, 1996, 1999, 2001 en 
2005 (Dankers et al., 2004). Goede zaadval kan echter ook langer uitblijven. In jaren met 
een slechte aanwas nemen de arealen af door verliezen als gevolg van o.m. winterstormen. 
Na 1994 is er niet meer op droogvallende mosselbanken gevist, uitgezonderd een beperkte 
visserij op de Oostelijke Waddenzee in het najaar van 2001 ten behoeve van onderzoek. 
Opmerkelijk is dat het areaal mosselbanken zich aanvankelijk zowel in de oostelijke als in 
de westelijke Waddenzee leek te herstellen, maar dat vanaf het begin van deze eeuw de 
arealen mosselbanken in de westelijke Waddenzee op hun retour zijn. Kenmerken daarbij is 
dat de zaadval van mosselen, ook in bestaande banken, het in deze gebieden laat afweten. 
De banken zijn daarbij inmiddels door Japanse oesters overgenomen, die zich op de oude 
nog aanwezige mosselen hebben gevestigd. Dit betreft voornamelijk de mosselbanken 
onder de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling en in mindere mate het Balgzand. De 
oorzaak van deze verschillende ontwikkeling op de oostelijke en westelijke Waddenzee is 
onbekend, temeer daar in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee de broedval (met 
ups en downs) wel plaats vindt. Dit maakt het aanbod van levensvatbare larven als oorzaak 
onwaarschijnlijk.  
 

 

 
In de Waddenzee hebben zich in de afgelopen jaren een aantal invasieve exoten gevestigd 
die zich sterk hebben uitgebreid. De Japanse oester Crassostrea gigas) blijkt een habitat 
voorkeur te hebben gelijk aan mosselen.  
 
In 2002 is een studie gepubliceerd naar habitatgeschiktheid voor mosselen in de 
Waddenzee. Hieruit blijken duidelijke verschillen tussen de verschillende 
kombergingsgebieden (Brinkman et al., 2002). Een andere inmiddels talrijke invasieve soort 
is Ensis, die zich zowel in het litoraal als in het sublitoraal bevindt. 
 
 

Figuur 2.3 Areaal litorale mosselbanken in de westelijke en oostelijke Waddenzee 
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Figuur 2.4: Habitatgeschiktheidskaart voor mosselen in de Waddenzee (Brinkman et al., 2002) 

2.3.1. Stuurfactoren 

Mosselen (litoraal) 

 Strengheid  van  de  winter  (leidend  tot  afbraak  van  bank  maar  ook  dikwijls  goede  
broedval) 

 Aanwezigheid bestaande mosselbanken 
 Groeiomstandigheden: deze lijken voor de ontwikkeling van mosselbanken van 

ondergeschikt belang, of deze moet van invloed zijn op de zaadval. Voor dit laatste 
bestaan hypothesen, maar zijn nog geen concrete aanwijzingen. Een goede groei 
lijkt de levensverwachting van mosselen eerder te verlagen dan te verhogen. Een 
slechte groei resulteert in een dikkere schelp, waardoor mosselen minder 
kwetsbaar zijn voor predatie (vogels, zeesterren), minder vlees (minder 
aantrekkelijk voor vogels) en ook minder gevoelig zijn voor wegspoelen (zwaarder, 
vangen minder stroom). Het blijken vaak de banken met slecht groeiende mosselen 
te zijn die relatief oud worden 

 Visserij 
 Mogelijk: sediment stabiliteit, bij het opstellen van de habitatkaart voor mosselen 

(Brinkman et al., 2002) is gebleken factoren dat golfwerking en stroming bepalend 
zijn of plaatsen stabiel genoeg zijn voor mosselbanken om zich daar te kunnen 
ontwikkelen. 

 Mogelijk: recente aanwezigheid mosselbanken. Een hypothese is dat mossellarven 
reageren op chemische stimuli van ouderpopulaties en dat er boven gebieden waar 
relatief recent mosselbanken hebben gezeten dergelijke chemische stoffen nog 
aanwezig  zijn.  De  mosselbanken  komen tot  nu  toe  vooral  terug  op  plaatsen  waar  
pas sinds eind jaren 60 gevist wordt en (nog) niet in delen waar al vanaf de jaren 50 
zwaar gevist werd (Norbert Dankers pers com.). 

Japanse oester 

 Aanwezigheid substraat (mosselbanken, dood schelpmateriaal, kleibanken) 
 Sedimentstabiliteit, waarbij ook voor oesters te turbulente locaties ongeschikt zijn.  
 Te hoge sedimentatie: oesters gedijen minder goed in erg rustige, sterk 

sedimenterende milieus. De reden daarvoor is dat oesters, in tegenstelling tot 
mosselen, niet het vermogen hebben zich uit  de grond omhoog te werken bij  een 
sterke opslibbing. 
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2.4. Mossel en oesterbanken sublitoraal 
Epibenthische schelpdieren hebben niet alleen invloed op hun omgeving als 
driedimensionale structuur en als filter-feeders met een grote capaciteit. Sublitorale 
banken  beïnvloeden  door  hun  structuur  ook  de  waterstroom.  In  gebieden  met  weinig  
stroming is dit effect beperkt tot de onderste paar centimeter (Wiles et  al., 2006). In 
gebieden met een flinke getijstroom kan meters boven een bank nog een verhoging in 
turbulentie worden gemeten (resultaten MaBenE project). Hiermee kan een significante 
verhoging van transport van particulair materiaal naar de bodem worden bewerkstelligd.  
 
In  het  sublitoraal  is  goede  zaadval  van  mosselen  veel  frequenter  dan  in  het  litoraal  
(eenmaal  per  twee  jaar,  Marnix  van  Stralen,  pers  com).  In  het  diepere  water  is  de  
frequentie van directe mechanische verstoring hoger dan op de platen. Garnalenvissers 
komen weinig op de platen, maar vissen voornamelijk in het subtidaal. In de geulen vindt 
ook op sommige plaatsen nog schelpenwinning plaats.  
 
Met name op de plaatsen waar schelpenbanken zich bevinden hebben vroegen veel platte 
oesters gezeten. De platte oester is uit de Waddenzee verdwenen. Verklaringen daarvoor 
worden gezocht in: 

 De aanleg van de Afsluitdijk, waardoor de verblijftijd van het water is afgenomen 
(meer uitspoeling larven naar de Noordzee). Echter rond de bouw van de Afsluitdijk 
waren ze al bijna helemaal weg; rond de eerste wereldoorlog was het nagenoeg 
over met de Waddenoester (Norbert Dankers, pers com.) 

 Wegvissen van substraat door schelpenvisserij  
 Boomkorvisserij 
 Bevissing 
 Ziekte (Bonamiasis) 

Het belang van deze factoren en hun samenspel zijn niet duidelijk. Verklaringen voor het 
verdwijnen zijn hier dan ook vooral hypothesen. 
Japanse oesters hebben zich ook op de subtidale mosselbanken gevestigd. Vooral in de 
diepere delen is er ook een andere invasieve soort: de Amerikaanse zwaardschede. Effecten 
van deze soort op het systeem zijn niet bekend en momenteel onderwerp van studie binnen 
ZKO. Dit geldt ook voor een invasieve soort uit een verder verleden, de strandgaper, die 
naar wordt aangenomen door Noormannen in de middeleeuwen van de Amerikaanse 
oostkust naar Europa is gebracht.  

2.4.1. Stuurfactoren 

Mosselen (sublitoraal) 
 Strenge winters (effect op broedval, niet op oudere banken) 
 Sediment stabiliteit? 
 Hydrodynamische omstandigheden ter plekke (stroom, golfwerking, aard sediment) 
 Predatie door m.n. zeesterren en krabben (Saurel et al., 2004) 
 Bodemberoering ter plekke 

Platte oester 
Voor de terugkeer van (banken) van de platte oester is herintroductie nodig. Knelpunten 
daarbij zijn dat: 

 De meeste oesterpopulaties elders lijden aan Bonamiasis, een voor oesters 
dodelijke ziekte die toeslaat op het moment dat de oester van geslacht verandert. 

 Bonamiasis autonoom de Waddenzee kan bereiken, of daar mogelijk al zit. 
 Bij het gebruik van oesters van elders blijkt dat deze vaak minder gedijen (ervaring 

uit oesterkweek). Waarschijnlijke oorzaak is dat lokale varianten sterk zijn 
aangepast aan de specifieke omstandigheden van de plaats van herkomst.  

 Voor de Waddenzee zijn vorsttolerantie bij hoge troebelheid mogelijk kritische 
factoren (Marnix van Stralen, pers com) 
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 Het is mogelijk dat (al dan niet aangelegde) oesterbanken snel overgroeid zullen 
raken met Japanse oesters, hoewel er enig verschil lijkt in habitatvoorkeur tussen 
platte en Japanse oesters. 

Japanse oester 

 Zie sectie 2.3 

2.4.2. kennislacunes 

Effecten exoten 
De meest recente onderzoeken aan de functie van C. gigas in vergelijking met M. edulis 
lijken aan te geven dat de oester geen reductie in de epibenthische biodiversiteit 
veroorzaakt (Markert et al., 2009). Volgens haar bewoont de Japanse oester een ander 
habitat dan de inheemse platte oester (Ostrea edulis). Ook lijkt er in de Duitse Waddenzee 
(Niedersachsen) geen sprake te zijn van het wegdrukken van de mossel door de Japanse 
oester, hoewel hierbij opgemerkt moet worden dat het onderzoek van Markert gedaan is 
aan banken die pas vrij recentelijk (sinds 2003) grootschalig gekoloniseerd zijn door C. 
gigas. Ook waren in die periode in de Duitse Waddenzee de mosselbanken in slechte staat 
(klein bedekkingspercentage en weinig mosselen per m²). In gemengde 
oester/mosselbanken werd een evenwichtiger populatieopbouw van mosselen aangetroffen 
dan in mosselgedomineerde banken. Markert et al (2009) vonden wel enig verschil in 
soortensamenstelling tussen mosselbanken en gemengde banken, maar de oester leek zeker 
geen negatief effect te hebben op biodiversiteit of epibenthische biomassa. In gemengde 
banken was de totale hoeveelheid biogeen hard substraat veel hoger dan in de 
mosselgedomineerde banken. Dit lijkt de belangrijkste factor voor vestiging van epibionten. 
In Nederland zijn er wel anekdotische observaties van specifieke locaties dat deze soort de 
mossel mogelijk volledig weg zal concurreren.  
Het is nog wel zeer de vraag in welke mate de oesters het gebruik van het wad door vogels 
beïnvloeden. Oesters zelf lijken lastige prooien voor de meeste vogels, hoewel sommige 
zee-eenden en scholeksters wel op jonge oesters hebben leren foerageren. Om meer kennis 
over de rol van de Japanse Oester in het waddensysteem te verkrijgen, zijn experimenten 
en observaties noodzakelijk. Belangrijke vragen:  

 Groeien oesterbanken op plaatsen waar zich anders mosselen zouden vestigen? In 
het intertidaal lijkt dit inderdaad het geval, zeker in de Oosterschelde waar vrijwel 
alle litorale mosselbanken zijn overgenomen door oesters (Smaal et al., 2009; Fey 
et al., 2009).  

 Kunnen mosselen en oesters duurzaam door elkaar heen voorkomen, of ontstaan er 
uiteindelijk toch banken waarin alleen Japanse oesters groeien? 

 Wat zijn de gevolgen voor hogere trofische niveaus? 
 
Ook liggen er vragen op het gebied van draagkracht. Voedselbeschikbaarheid lijkt 
momenteel niet een erg beperkende factor te zijn voor mosselen in de Waddenzee, maar 
dit kan een rol gaan spelen op het moment dat het areaal sterk gaat uitbreiden. Dan gaan 
ook effecten van soorten zoals kokkels, Ensis,  Mya en andere filtrerende soorten die zich 
elders in het systeem bevinden meespelen. In hoeverre hier met beheer op gestuurd kan 
worden is de vraag. Ensis en Mya zijn dieplevende soorten, waarvan de biomassa tot nu 
onderschat is. Vooral de opkomst van Ensis, die ingevoerd is sinds 1978 met ballastwater, is 
nog slecht gekwantificeerd. 

2.5. Andere evertebraten 
De zandkokerworm Sabellaria spinulosa komt  algemeen  in  surveys  in  de  Nederlandse  
Waddenzee voor als solitair levende worm. Elders in de Waddenzee (Duitsland) en ook rond 
de kust van de U.K. vormt deze soort grote riffen (Lotze, 2005; Hendrick en Foster-Smith, 
2006). Veel van deze riffen zijn de afgelopen decennia verdwenen. In het Duitse 
waddengebied komen op enkele plaatsen deze riffen nog sublitoraal voor. Er zijn 
anekdotische gegevens dat vroeger deze structuren ook in het intergetijdegebied 
voorkwamen (Jaap de Vlas, Pers com). Er zijn geen harde gegevens of deze soort vroeger in 
het Nederlandse deel van de Waddenzee wel riffen heeft gevormd. Bodemberoering lijkt 
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vestiging van nieuwe riffen vrijwel zeker te verstoren. De herstelmaatregelen in de U.K. 
zijn vooral gericht op beperking van beroering en lijken relatief succesvol. Er bestaat één 
artikel (Vorberg, 2000) waar, op basis van video waarnemingen, wordt gesteld dat de 
gevestigde riffen redelijk bestand lijken tegen de lichtere tuigen van garnalenvisserij. Dit 
stuk stelt  dat garnalenvisserij  niet verantwoordelijk is  voor het verdwijnen van de riffen. 
Ook deze studie sluit echter niet uit dat een veelvuldige herhaling van botsingen van vistuig 
toch negatief werkt op bestaande riffen. Dit wordt echter tegengesproken door Norbert 
Dankers (pers com) die fotomateriaal heeft waar wel schade uit blijkt. Ook zijn er 
berichten uit de Wash dat daar Sabellariariffen werden beschadigd door regelmatig contact 
met garnalenkorren. 
Vestiging is een proces dat door veel factoren wordt beïnvloed. Niet alle factoren zijn 
gekend, maar aanwezigheid van adulte populaties vergroot de kans. Echter ook op plaatsen 
waar geen rif aanwezig is kan vestiging optreden. De kans is echter kleiner en het zal langer 
duren voor een gebied is gekoloniseerd. Na de eerste wereldoorlog, na een stagnatie van de 
visserij van vijf jaar, vormde zich een atol (eiland) van louter Sabellariakokers op 10 km 
ten westen van Busum. 
 
Ook de schelpkokerworm Lanice conchilega kan in grote aggregaties voorkomen. Deze soort 
kan in deze aggregaties ook stroming aan de bodem remmen en resuspensie van materiaal 
tegen gaan. Lanice komt ook regelmatig in zeer grote dichtheden voor en vormt een 
favoriet  substraat  voor  broedval  van  mosselen.  Het  lijkt  er  op  dat  de  kokerwormen  
gebruikmaken van een andere fractie van het gesuspendeerde materiaal dan de mosselen 
en de oesters. Voedselconcurrentie tussen deze twee groepen lijkt niet groot (Lefebvre et 
al., 2009). 
 
De Zeecypres, Sertularia cupressina, kwam vroeger ook in zeer grote kolonies voor (Lotze, 
2005). Hier werd vroeger actief op gevist voor de toeristenindustrie om verkocht te worden 
als ‘weerboompjes’. Deze ‘weerboompjes’ werden in Noord Nederland ‘blomkes’ genoemd. 
Geverfd werden ze als een soort kunstplantjes verkocht (Jaap de Vlas, pers com.). 
De soort komt nog steeds vrij algemeen voor, maar niet meer in de grote dichtheden. Deze 
soort heeft weinig effect op de abiotiek, maar lijkt wel de overlevingskansen van gevallen 
zaad van mosselen te bevorderen (Lavaleije en Dankers, 1993; Pulfrich, 1996) Stuurfactoren 

Sabellaria Lanice en Sertularia 

 Bodemberoering ter plaatse 
 Aanwezigheid ouderpopulaties (als substraat). 

 

2.6. Interacties tussen biobouwers 
 Mosselbanken lijken zeegrasvelden te stimuleren (Reusch, 1998) 
 Wadpieren bevorderen erosie en destabiliseren het substraat, waardoor vestiging 

van mosselen en kokkels mogelijk wordt geremd (Volkenborn en Reise, 2007) 
 In de Banc d’Arguin stimuleert klein zeegras het voorkomen van kleine schelpdieren 

(Loripes lacteus) – wat stapelvoedsel is voor kanoeten. 
 Mosselbanken lijken de productie van microphytobenthos in hun omgeving te 

stimuleren 
 Sertularia bevordert de vestiging en overleving van broed van mosselen (Pulfrich, 

1996) 
 
Al deze interacties zijn echter slecht bekend, en dienen verder onderzocht te worden. 
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Tabel 1 Biobouwende soorten, effecten op abiotiek en biotiek en huidige status 

Ecosystem engineers in the Wadden Sea 

Group Species Type of effect (abiotic) impact on sediment dynamics magnitude of impact Type of effect (biotic) Current state restricting factors 
probability of 
population 
increase 

Microalgae Diatoms reducing critical shear stress, gluing sediment 
particles together 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity minor, local, seasonal food for shellfish and other invertebrates sand flats less productive than 

mudflats with high silt content light, silt availability, nutrients ++ 

Ruppia maritima alters near bed fluid dynamics, reduces sediment 
resuspension 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity minor, local refuge for juvenile fish, settlement of 

invertebrates expanding light, salinity, bed disturbance  +++ 

Zostera noltii alters near bed fluid dynamics, reduces sediment 
resuspension 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity minor, local refuge for juvenile fish, settlement of 

invertebrates 

slightly increasing trend over the last 
decade, small populations. Some 
replanting efforts successful 

light, nutrients, hydrodynamics, 
bed disturbance, seed populations ++ 

Zostera marina 
(flexible) 

alters near bed fluid dynamics, reduces sediment 
resuspension 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity moderate, local refuge for juvenile fish, settlement of 

invertebrates 

Limited number of small populations 
present, restricted mainly to eastern 
part. Restoration efforts thus far not 
successful 

light, nutrients, hydrodynamics, 
bed disturbance, seed populations + 

Seagrasses 

Zostera marina 
(robust) 

alters near bed fluid dynamics, reduces sediment 
resuspension 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity significant refuge for juvenile fish, settlement of 

invertebrates extinct light, nutrients, hydrodynamics, 
bed disturbance, seed populations - 

Mytilus edulis 

reef building, alters near bed fluid dynamics, 
reduces sediment resuspension, filtration of 
algae and sediment, changes in sediment 
composition, changes in nutrient recycling rates 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity very high, larger scale 

Protection of mussels against 
dislodgement, settlement of mussel larvae 
and other invertebrates, food for birds 

Increase after nineties, stabilisation 
over the past decade, recruitment 
strongly variable 

mussel (seed) fishing, primary 
production, presence of Pacific 
Oyster??? 

++ 

Crassostrea gigas 

reef building, alters near bed fluid dynamics, 
reduces sediment resuspension, filtration of 
algae and sediment, changes in sediment 
composition, changes in nutrient recycling rates 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity very high larger scale 

Protection against dislodgement, promotes 
settlement of Pacific oyster larvae and 
other invertebrates, captures mussel 
larvae 

expanding rapidly not much +++ 

Ostrea edulis 

reef building, alters near bed fluid dynamics, 
reduces sediment resuspension, filtration of 
algae and sediment, changes in sediment 
composition, changes in nutrient recycling rates 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity significant 

Protection against dislodgement, promotes 
settlement of flat oyster larvae and other 
invertebrates, captures mussel larvae 

extinct primary production, fisheries, 
competition, notably by C. gigas -- 

Shellfish 

Cerastoderma 
edule 

bioturbation, active resuspension of fine 
sediment, reduction of stabilising benthic algae 

sediment destabiliser, increases 
turbidity moderate - significant food for birds strong fluctuations in recruitment and 

total available biomass 

mechanised cockle fishing 
(prohibited), primary production, 
bed disturbance  

++ 

Sertularia 
cupressina 

alters near bed fluid dynamics, reduces sediment 
resuspension 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity 

very minor (species occurs 
on hard substrate) settlement of invertebrates 

large meadows have completely 
disappeared, seed populations 
available in North Sea 

Presence of suitable hard 
substrate, other factors not well 
established 

++ 

Sabellaria 
spinulosa 

reef building, small-scale fluid alteration near the 
bed, reduces sediment resuspension, particle 
capture 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity moderate - significant Habitat for certain epibenthic fauna extinct 

bed disturbance by shellfish 
fisheries and dredging, substrate, 
hydrodynamics 

+ 

Lanice conchilega small-scale fluid alteration near the bed, reduces 
sediment resuspension, particle capture 

sediment stabiliser, reduces 
turbidity minor, local protection against dislodgement strong fluctuations in recruitment and 

total available biomass 

bed disturbance, availability sandy 
sediment, primary production, 
temperature 

++ 

Other 
invertebrates 

Arenicola marina 
small-scale fluid alteration near the bed, 
bioturbation, increases sediment resuspension, 
particle capture 

sediment destabiliser, particle 
capture, reduces turbidity (?) moderate - significant food for birds, excludes macrophyte and 

invertebrate settlement   presence of suitable sediment ++ 
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3. Beleidskader 

3.1. Streefbeelden 
 
In de Planologische Kernbeslissing Waddenzee, zoals vastgesteld in 2004, is een 
"ontwikkelingsperspectief" opgenomen. Het perspectief voor biobouwers is als volgt: 
 
De verstoring van de bodem is zodanig beperkt dat ongestoorde natuurlijke mosselbanken 
en zeegrasvelden voorkomen. Het areaal aan mosselbanken met een natuurlijke dichtheid 
en het areaal aan zeegrasvelden is vergroot. 
 
Dit perspectief is in het op 30 mei 2009 ondertekende Beheer- en ontwikkelingsplan "Leven 
in de Wadden" als volgt verder uitgewerkt: 
 
Om de natuurlijke processen hun functie te kunnen laten vervullen zoals het 
ontwikkelingsperspectief beoogt, worden de voorwaarden die daarvoor nodig zijn zoveel 
mogelijk in stand gehouden of hersteld, worden de belemmeringen voor die processen 
waar mogelijk weggenomen en wordt soms een handje geholpen om een proces weer op 
gang te brengen of het te versterken, waarbij een zo natuurlijk mogelijk systeem 
uitgangspunt blijft. Uiteindelijk zal dit ondermeer leiden tot een groter areaal aan en 
meer natuurlijke verspreiding en ontwikkeling van mosselbanken, Sabellariariffen en 
zeegrasvelden. Verstoring en aantasting van soorten en habitat worden voorkomen. Als er 
kennishiaten zijn over de werking van het waddensysteem moeten die ingevuld worden, 
maar dat mag het treffen van herstelmaatregelen die goed werken, niet vertragen. 
 
Deze "koers" moet nog in concrete maatregelen worden omgezet. Duidelijk is dat 
activiteiten die deze ontwikkeling (mogelijk) beperken aan banden moeten worden gelegd. 
Beperking van chronische (mechanische) aantasting is een eerste vereiste omdat 
biobouwers biogene structuren vormen die in ieder geval gevoelig zijn voor fysieke 
aantasting. 
 
 

3.2. Verplichtingen 
 

 In februari 2009 is de Waddenzee als Habitatrichtlijngebied aangewezen. In het 
Gebiedendocument zijn de juridisch bindende herstelopgaven nader omschreven. 
Voor het Habitattype H1110 (permanent met zeewater van geringe diepte 
overstroomde zandbanken) is kwaliteitsverbetering vooral mogelijk ten aanzien van 
bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels. 

 Bij het habitattype H1140 (bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten) geldt als 
doelstelling: Kansen voor verbetering van de kwaliteit liggen met name bij herstel 
van droogvallende mosselbanken (en de daarbij behorende levensgemeenschappen) 
en bodemfauna, en bij uitbreiding van zeegrasvelden, onder meer herstel van 
geleidelijke zoet-zoutovergangen is hiervoor van belang. Voor de mosselbanken op 
de droogvallende platen, wordt gestreefd naar een toename en meer natuurlijke 
(ruimtelijke) verspreiding van de oppervlakte.  

 
Voor de grotendeels van biobouwende soorten afhankelijke vogelsoorten Eidereend, 
Scholekster en Steenloper geldt ook een herstelopgave. 
 
Nederland is verplicht om binnen drie jaar na aanwijzing een beheerplan vast te stellen. In 
dit beheerplan worden de maatregelen omschreven die nodig zijn om de herstelopgave te 
realiseren. Rijkswaterstaat zal dit beheerplan gaan schrijven. 
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3.3. Natuur vs andere gebruiksfuncties 
Plannen, projecten of handelingen zijn op grond van deze PKB mogelijk, mits zij passen 
binnen de hoofddoelstelling voor de Waddenzee en de toets van het afwegingskader, zoals 
vastgelegd in deze PKB, kunnen doorstaan. 
 
Plannen, projecten en handelingen dienen de afwegingskaders van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn te doorlopen. Deze zijn nationaal geïmplementeerd in de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. 
 
Voor de bescherming van de natuurlijke waarden en kenmerken van de Waddenzee is het 
afwegingskader van toepassing zoals vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin 
staat de zogenaamde habitattoets centraal. De habitattoets houdt in dat voor plannen, 
projecten of handelingen een passende beoordeling moet worden uitgevoerd, indien op 
grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat deze afzonderlijk of in 
combinatie met andere activiteiten significante gevolgen hebben voor de Waddenzee. 
 
Bovenstaande richtlijnen gelden met name voor nieuwe activiteiten. Bestaande activiteiten 
mogen alleen worden beperkt als er een herstelopgave is. Voor biobouwers in de 
Waddenzee ligt er een herstelopgave en is het dus mogelijk (en wettelijk verplicht) ook 
bestaande activiteiten waarvan aangenomen wordt dat ze negatieve effecten hebben in te 
perken. 
 
 

4. Bestaande initiatieven 

4.1. Binnenland       

4.1.1. Lopende zaken 
 Kustlijnzorg projecten bij Deltares via Rijkswaterstaat. Er lopen programma’s voor 

kust suppleties die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Deze programma’s 
zijn er op gericht het sedimentverlies van de kustzone en zeespiegelrijzing bij te 
benen. In het kader van dit soort programma’s lopen hieraan parallel 
monitorprogramma’s die de snelheid van kolonisaties van nieuw opgespoten stukken 
in kaart brengen Contact Waterdienst: Sarah Marx, Deltares: Harriëtte Holzhauer en 
Bert van der Valk. 

 Rijke dijk plannen. Rond de afsluitdijk lopen meerdere projecten die betrekking 
hebben op een alternatief ontwerp voor de afsluitdijk. Er zal komend jaar een 
proef gaan plaatsvinden bij Kornwerderzand waar een stuk kwelder wordt 
aangelegd en de dijk zelf wordt bekleed met materiaal dat vestiging van 
organismen moet bevorderen. Dit project kan mogelijk lokale effecten hebben op 
slibinvang. Contactpersoon: Mindert de Vries, Deltares 

 ZKO onderzoeksprogramma: dit programma voorziet in een grootschalig monitor en 
onderzoeksprogramma. Er zal nog goed moeten worden nagegaan welke onderdelen 
dit programma al in voorziet en wat voor zaken buiten dit programma geregeld 
moeten worden. 

Relevante Waddenfondsvoorstellen gehonoreerd in 1e tranche 

 Waddenacademie (verantwoordelijk voor de audit van het NHP) 
 Biodiversiteit en natuurbeheer van kwelders (It Fryske Gea) 
 Kwelderherstelprogramma Groningen (St. het Groninger Landschap) 

4.1.2. Projecten ingediend bij Wadden fonds voor 2e tranche 
Eind mei 2009 is bekend geworden dat de twee grote onderzoeksvoorstellen "Mosselwad" en 
'Waddensleutels" allebei geld uit het Waddenfonds ontvangen. Beide projecten zijn (deels) 
gericht op de onderzoek naar overleving van mosselbanken. Er vindt binnen de kaders van 
deze projecten momenteel geen onderzoek plaats naar de factoren die de vestiging van 
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Zeegras in de Waddenzee bepalen. Voedselecologisch onderzoek naar het gebruik van 
banken met Japanse Oesters door wadvogels wordt deels uitgevoerd, vooral als deze 
oesters op de te bestuderen mosselbanken voorkomen. 

MOSSELWAD 
In dat project gaat een consortium van verschillende instituten (EUCC, Universiteit Utrecht, 
IMARES, SOVON, NIOZ en NIOO) samenwerken om na te gaan hoe we kunnen stimuleren dat 
er weer een normale situatie ontstaat wat betreft mosselbanken. Dat wil zeggen een meer 
natuurlijke verspreiding van die banken en een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dus banken 
van verschillende leeftijden en in verschillende stadia van opbouw en afbraak. Er zullen ook 
pogingen worden ondernomen om op geschikte plaatsen mosselbanken aan te leggen. 
Pogingen daartoe zijn tot nu toe meestal  mislukt. In eerste instantie zal  het project zich 
daarom richten op het begrijpen van factoren die de overleving van banken bepalen. Een 
aantal banken zal in detail worden bestudeerd, onder andere met webcams, 
onderwatervideo, sidescan sonar en apparatuur die golven en stroming meet. 
 
Concreet worden metingen uitgevoerd naar reproductie, nutriëntbeschikbaarheid, 
(vogel)predatie, mosselbedekking en –dichtheid, competitie met Japanse oester en effecten 
van golven, stroming en stormen.  
 
Om de mogelijkheid van actief natuurherstel te onderzoeken wordt op 15 hectare wadplaat 
mosselzaad aangebracht. Deze activiteit is dus behalve onderzoek een gerichte 
herstelmaatregel die wordt betaald door Rijkswaterstaat. 
 

WADDENSLEUTELS 
Een initiatief van vooral NIOZ en de Universiteit van Groningen, bestaat uit twee 
onderdelen. Op drie locaties (Schiermonnikoog, Ameland en Griend) worden 
praktijkproeven  genomen  om  te  achterhalen  welke  factoren  de  vestiging  van  mosselen  
bepalen. Hiertoe wordt in gecontroleerde vorm de vestiging gestimuleerd door het 
aanbieden van substraat, en wordt overslibbing gereduceerd.  
 
Daarnaast worden jaarlijks 12.000 monsters die in het kader van andere 
monitoringsprogramma's worden verzameld op isotopen geanalyseerd. De samenstelling van 
isotopen in een monster geeft aan hoe complex het voedselweb ter plekke is. De resultaten 
worden in een "voedselwebkaart" van de Waddenzee samengevat. 

4.2. Buitenland 

4.2.1. Duitsland 
In Duitsland zijn een aantal gebieden aangewezen als nationaal park. Binnen deze parken 
zijn zones aangegeven met verschillende niveaus van bescherming. Er zijn gebieden waar 
vrijwel geen enkele activiteit is toegestaan en er zijn gebieden waar beperkt gebruik (bv. 
garnalenvisserij, handmatig kokkelvissen) is toegestaan (Clorius, 2009). Van deze gebieden 
kan veel geleerd worden over de effectiviteit van maatregelen die integrale bescherming 
tegen bodemberoering beogen. 

4.2.2. Denemarken 
Momenteel loopt er een groot project, getrokken door Mogens Flindt 'Key parameters and 
processes affecting the re-establishment of eelgrass in estuaries and coastal waters', 
waaraan alle grote Deense onderzoeksinstituten en universiteiten deelnemen.  
 

4.2.3. U.K. 
In  het  Verenigd  Koninkrijk  loopt  het  UK  Biodiversity  Action  Plan  (BAP).  Op  de  site  
http://www.ukbap.org.uk/default.aspx kan gezocht worden voor welke soorten er wat voor 
initiatieven bestaan. Zijn specifieke beschermingsgebieden voor o.m. Sabellariariffen en 
platte oesters. 
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5. Aanscherping / herijking streefbeeld 
Op basis van het voorafgaande is hebben stellen we dat:  

 Een groter areaal aan sediment stabiliserende biobouwers wenselijk is. Specifiek 
richten we ons op 

o Zeegras (Zostera marina en Zostera noltii, Ruppia is geen doelsoort) 
o Stabiele epibenthische schelpdierbanken 
o Vestiging van Sabellariariffen  
o Vestiging van kolonies Sertularia (voor Lanice zijn geen speciale 

maatregelen nodig) 
 

 Handhaving van het huidige areaal kweldergebied wenselijk is maar maatregelen 
nodig zijn ter bevordering van een dynamischer kweldergebied met een regelmatige 
verjongingscyclus (i.s.m. themagroep 4, klimaatbestendigheid). 

 
 

6. Oplossingsrichting, geïntegreerd met andere thema’s 

6.1. Beperking bodemberoering 
Voor veel van de biobouwende soorten lijkt bodemberoering een belangrijke limiterende 
factor te zijn, die bovendien voor een deels antropogeen van oorsprong is. Er zijn 
verschillende activiteiten die bodemberoering tot gevolg hebben, zoals visserij (op 
schelpdieren, garnalen en vis), baggeren, baggerstort binnen en buiten de Waddenzee en 
kustsuppleties. Bij effecten van bodemberoering is van belang onderscheidt te maken 
tussen effecten van bodemberoering ter plekke van betreffende biobouwer of plaats waar 
deze zich zou kunnen ontwikkelen, en indirecte effecten van bodemberoering elders via 
met name de helderheid van het water.  
Wanneer overwogen wordt maatregelen te treffen die bodemberoering verminderen of 
voorkomen is van belang alle bronnen van bodemberoering in beschouwing te nemen. Een 
positief effect van een gedeeltelijke maatregel kan door andere effecten teniet worden 
gedaan, dan wel wanneer er al geen invloed van betekenis was, kan daarover geen 
uitsluitsel worden gegeven wanneer andere activiteiten wel door konden gaan. Een 
voorbeeld daarvan laat de studie van Imares naar effecten van sluiting van gebieden voor 
schelpdiervisserij in de Voordelta zien, waarbij weinig éénduidige effecten zichtbaar 
werden. Dit was waarschijnlijk voor een belangrijk deel het gevolg van het feit dat andere 
vormen van  visserij  (boomkor  +  garnalen)  in  de  meeste  gevallen  niet  was  beperkt,  en/of  
doordat in een gekozen studiegebied sowieso weinig schelpdiervisserij plaats vond (de 
Mesel et al., 2009).  

6.1.1. Soorten die profiteren 
 Macro- en microalgen 
 Zeegrassen 
 Alle epibionthische fauna: schelpdieren, kokerwormen, hydroid poliepen, 

mosdiertjes (Bryozoa), zakpijpen (Tunicata) en holtedieren (Coelenterata, 
anthozoa) 

 

6.2. Zoetwatertoevoer / spuiregime 
Een aantal soorten heeft er baat bij dat de overgang van zout naar zoet zo geleidelijk 
mogelijk gaat en dat spuiregimes zo worden opgezet dat zeer grote klappen van zoet naar 
zout zoveel mogelijk worden vermeden. Het vormen van coherente zoetwater “bellen” kan 
met beheersing van spuiregimes mogelijk ook geminimaliseerd worden. 
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6.2.1. Soorten die profiteren 
 Zeegrassen 
 Kokkels 

6.3. Aanbieden van substraat voor vestiging 
De hoge biodiversiteit op mossel en oesterriffen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door het oppervlak hard substraat en de complexe driedimensionale structuur, veelal 
gevormd door schelpenbanken. Veel soorten (Sertularia, mossels, oesters) kunnen ook van 
dode schelpdieren gebruikmaken maar in een zeer dynamisch systeem als de Waddenzee 
zullen losse schelpdierbanken in veel plaatsen wegspoelen, maar op andere plaatsen 
accumuleren. In de Oosterschelde loopt een proef onder het “Ecoshape” programma, om 
oesterbanken aan te leggen op mogelijk geschikte plaatsen om hiermee plaaterosie tegen 
te gaan (http://www.ecoshape.nl/). De geomorfologische ontwikkeling en de ecologische 
successie van deze artificiële riffen wordt gemonitord. De opgedane kennis is mogelijk 
bruikbaar voor de Waddenzee. 
 
Het is tevens theoretisch mogelijk substraat aan te bieden in de vorm van bijvoorbeeld 
dakpannen, of ander los, grof materiaal dat gemakkelijk grootschalig gestort kan worden. 
Deze methode wordt elders toegepast voor de vestiging van oesters. Het is te verwachten 
dat een dergelijke aanpak vooral de Japanse oester ten goede zal komen. Tevens moet 
goed worden uitgeprobeerd of storten van gebiedsvreemd, los materiaal een eenmalig 
effect heeft, of dat een dergelijke maatregel regelmatig herhaald zou moeten worden om 
effect  te  blijven  houden.  Dat  laatste  geval  is  strijdig  met  het  streefbeeld  vanuit  de  PKB  
naar een relatief onverstoord systeem met natuurlijke ontwikkeling. Meerdere leden van de 
themagroep zijn tegen dergelijke maatregelen. In de jaren ’40 heeft Korringa ook al eens 
gesuggereerd om hier mosselschelpen voor te gebruiken en geen gebiedsvreemd materiaal 
te gebruiken (commentaar review commissie).  

6.3.1. Soorten die profiteren 
 Epibenthische schelpdieren 
 Sertularia, Sabellaria 

6.4. Actieve aanleg 
Voor de meeste biobouwers geldt: als de omgeving geschikt is komen ze er vanzelf wel. 
Wanneer de milieuomstandigheden wel geschikt lijken (naar onze beste inzichten) en 
kolonisatie beperkt lijkt te worden door aanvoerbeperking van larven of zaad, zijn actieve 
maatregelen te overwegen. Ook bij actieve aanleg is een overweging dat een eenmalige 
actie om het systeem een zetje de goede kant op te geven nodig en daarmee verdedigbaar 
kan  zijn,  maar  dat  maatregelen  die  over  lange  regelmatig  herhaald  moeten  worden  niet  
wenselijk zijn. Het verplaatsen van mosselzaad van kansarme naar kansrijke locaties kan 
voor enkele jaren uitgeprobeerd worden, maar het PKB streeft uiteindelijk naar een 
zelfregulerend systeem. 
Indien blijkt dat Labyrinthula inderdaad nog steeds een beperkende rol speelt in het 
herstel van zeegras (m.n. Z. marina) en er kunnen variëteiten gevonden worden die een 
redelijke mate aan immuniteit tegen deze infectie hebben dan lijkt kweken en zaaien van 
deze variëteiten een nuttige weg. Dit is echter echt lange termijnwerk. Zoeken naar 
resistente variëteiten kan wel op de korte termijn als maatregel worden genomen. 
Voor  de  meeste  soorten  die  in  aanmerking  komen  voor  actieve  aanleg  geldt  dat  deze  
maatregel vestiging versnelt, maar vestiging op termijn niet bepaalt.  

6.4.1. Soorten die profiteren 
 Zeegrassen 
 Mosselbanken 
 Sabellariariffen(?) 
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6.5. Aanpak lokale helderheid 
Met name thema 1 (abiotiek) zal zich met effecten van baggeren en storten op het systeem 
(met name de morfodynamiek en de helderheid) gaan bezighouden. Een aantal methoden 
kan echter worden ingezet om lokaal helderheid te bevorderen 

 Regulering slibstort: Het storten van fijn baggerslib kan lokaal negatieve gevolgen 
hebben voor populaties zeegrasvelden en andere primaire producenten. In de buurt 
van stortlocaties worden ook “wandelende” golven van zeer zachte modder (fluid 
mud) waargenomen die bodemdieren, waaronder biobouwers, kunnen verstikken. 
Nadere studie van dit fenomeen (onder andere in de Ballumer bocht verdient 
aanbeveling). 

 Aanleg / stimulatie ontwikkeling jonge kwelder. 
 

6.5.1. Soorten die profiteren 
 Microalgen 
 Zeegrassen (vooral sublitoraal zeegras, effecten op litorale soorten minder 

extreem) 
 Filter feeders (indirect via hogere productiviteit) 

 

7. Initiatievenportefeuille met initiatieven 
 

7.1. Beperking gebiedsverstoring op ecosysteemschaal 
Voorgesteld wordt om een of meer complete kombergingsgebieden af te sluiten van alle 
vormen van interne fysische verstoring van de bodem en sedimenthuishouding (dit  betreft 
o.m. visserij: boomkor, schelpdier, garnalen; bagger + stortwerkzaamheden). De 
achtergrond  is  de  noodzaak  om  complete  ecosystemen,  die  min  of  meer  zelfstandige  
eenheden vormen binnen het Waddengebied en een mozaïek van habitats, ecotopen en 
biogene structuren bevatten die vorm geven aan de Waddenzee (jonge kwelder, platen, 
permanent overstroomde zandbanken, ondiepe en diepe geulen, zacht en hard substraat) 
zich ongestoord te laten ontwikkelen met alle natuurlijke dynamiek. De aanpak moet 
ruimte bieden voor feedback processen op kleine en grote ruimtelijke en temporele schaal. 
De verwachting is dat dit beste kansen biedt voor realisering van de eisen die voortkomen 
uit de 3e nota PKB en de vogel- en habitatrichtlijn. 
 
Het sluiten van een kombergingsgebied voor bodemberoering moet minimaal gebeuren op 
een tijdschaal die de tijdschaal van kolonisatie en regeneratie cycli van de biota overstijgt. 
Voor  spontane  vestiging  op  “nieuw”  gebied  hebben  we  het  voor  sommige  soorten,  zoals  
Sabellaria over decennia. Dat houdt in dat we voor een dergelijke maatregel minimaal 
spreken over een periode in de orde van 20-25 jaar, voordat het succes van de maatregel 
geëvalueerd kan worden.  
 
 
De belangrijkste fysische verstoringen in het Waddengebied, na sluiting van 
schelpdiervisserij op 25% van de droogvallende platen betreffen: 

 Bagger- en stortactiviteiten voor het openhouden van vaargeulen en havens: 
Baggerwerken zijn een belangrijke verstoring van het dynamische evenwicht in het 
systeem tussen water en sedimenthuishouding. Het uitdiepen van geulen 
veroorzaakt een lokale sedimenthonger, waardoor sediment van de naburige platen 
de geul in wordt getransporteerd. Naast de directe effecten van bodemberoering 
op biota in de geul, zijn er dus indirecte effecten te verwachten op biota die buiten 
de directe invloedssfeer van de baggerwerken liggen. 
Het storten van baggerslib uit havens en geulen kan daarnaast lokaal biogene 
structuren begraven en lokaal doorzicht beperken, zoals ondermeer is aangetoond 
in de Dollard (Essink, 2005).  
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 Visserij: de bodemberoerende visserij in het Waddengebied betreft voor het 
grootste deel garnalenvisserij (met garnalenkorren) en voor een deel 
boomkorvisserij op platvis (schol en tong). Beide types zijn bodemberoerende 
visserij, waarbij garnalenkorren geen zware wekkerkettingen hebben die de bodem 
“omploegen”, maar waarvan wel de netten over bodem slepen. Ook hier geldt dat 
deze activiteiten vooral in de geulen en op de overstroomde zandbanken 
plaatsvindt. Het zijn de sublitorale mosselbanken en de biobouwende wormen en 
hydroïdpoliepen zoals Sabellaria, Sertularia en Lanice die hiervan directe schade 
ondervinden. Daarnaast heeft deze vorm van visserij belangrijke negatieve 
effecten op de geassocieerde epifauna en – flora van dergelijke biobouwers. De 
omvang van die schade is moeilijk te kwantificeren. De schade die garnalenkorren 
aan de bodem toebrengen is beduidend minder dan die veroorzaakt door 
boomkorren voor platvis, maar herhaalde bodemberoering met lichte tuigen, en 
vooral het slepen van de netten over de bodem zal zeker de vestiging van nieuwe 
structuren zoals oesterbanken, zeemosvelden en Sabellariariffen hinderen en de 
epibenthische diversiteit beperken, zoals van anemonen en poliepen. 
Garnalenvissers mijden meestal de sublitorale mosselbanken waarvan de locatie 
bekend is, vanwege schade aan netten. Echter, de locatie van net gevallen 
zaadbanken is niet altijd bekend. 
Naast directe schade aan biobouwers door fysische aanraking zijn er indirecte 
invloeden die bijvoorbeeld werken via het voedselweb. Juist deze relaties zijn op 
systeemniveau heel slecht gekwantificeerd. Niet alleen worden doelsoorten uit het 
systeem verwijderd, maar zowel boomkor- als garnalenvisserij hebben ook een 
groot percentage bijvangst, bijvoorbeeld op jonge individuen van grotere 
vissoorten. Voor individuele biobouwende soorten hoeft garnalenvisserij overigens 
niet altijd negatief te zijn. Broedval van mosselen is onderhevig aan zware 
predatie door o.m. garnalen. 
Boomkor visserij op platvis is momenteel minimaal in de Waddenzee, maar er zijn 
nog wel veel “slapende vergunningen”, die weer gebruikt kunnen worden wanneer 
dat economisch gunstig lijkt. Naast garnalenvisserij vindt er ook nog visserij op 
sublitorale mosselbanken plaats. Naast de directe invloed van de mechanische 
verstoring op deze banken en de invloed daarvan op mosselen en epibenthos, heeft 
dit tot gevolg dat volwassen mosselen worden verspreid en voor kunnen komen op 
plaatsen waar natuurlijke broedval niet waarschijnlijk is.  

 Schelpenwinning: in de diepe geulen in de zeegaten bevinden zich grote, deels 
fossiele schelpenbanken. Deze banken hebben vaak een unieke geassocieerde 
biodiversiteit. Een aantal van deze banken worden nog commercieel 
geëxploiteerd. Exploitatie van schelpenbanken vindt nog plaats in de 
stroomgebieden van Marsdiep/Texelstoom, het Vlie, en het Friese zeegat. De daar 
aanwezige voorkomens, die overigens niet aan het oppervlak hoeven te liggen, 
worden geëxploiteerd. In een aantal zeegaten Eierlandse gat, Borndiep, Pinkegat 
en Zoutkamperlaag worden intussen geen schelpen meer gewonnen.  

Momenteel zijn al een aantal gebieden in de Waddenzee gesloten voor visserij, de 
belangrijkste daarvan zijn het Balgzand (zuidelijke platen Marsdiep), de kustzone onder 
Terschelling, het Schild, en de Hond/Paap (in de Eems-Dollard) 
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Figuur 7.1 Huidige situatie ten aanzien van sluiting van gebieden voor visserij, inclusief visserij op 
platvis. In de geulen binnen die platen mag niet gevist worden met wekkerkettingen (platvisvisserij), 
maar wel met garnalennetten. Bron: Waddenzee.nl (Interwad) (NB: deze kaart dient bij integratie van 
de stukken van de themagroepen aangepast te worden aan de actuele situatie – niet alle gebieden 
zijn juist weergegeven) 

7.1.1. Deelgebiedskeuze 
Gebieden die in aanmerking komen voor een uitbreiding van de huidige 
sluitingsmaatregelen zijn: 

1. De Lauwers sensu latu (inclusief Spruit, Eilanderbalg en Schild) 
2. Het Borndiep 
3. Het Eierlandse gat 
4. Het Friesche zeegat (combinatie Pinkegat en Zoutkamperlaag) 

 
Hierbij kiezen we ervoor om kombergingen die deel uitmaken van hetzelfde zeegat tussen 
eilanden te combineren, omdat deze vaak hydrodynamische niet duidelijk van elkaar 
gescheiden zijn, en er dus veel uitwisseling van organismen en materiaal plaats zal vinden. 
Met name in de Lauwers s.l. (1) Borndiep (2) en Friesche zeegat (4) is in de afgelopen jaren 
al enig herstel geweest van verschillende biogene structuren op de platen. In alle systemen 
zijn een aantal diepe geulen aanwezig met regelmatige sterke bodemberoering door 
garnalenvisserij (Norbert Dankers, pers com). In al deze gebieden, behalve het Friesche 
Zeegat is exploitatie van schelpdierbanken al wel aan banden gelegd. In deze gebieden zijn 
kansen op herstel van een natuurlijk, onverstoord functionerend systeem, met alle 
bijbehorende dynamiek dan ook het grootst.  
Ook  het  Eierlandse  gat  is  een  gebied  waar  ook  op  de  platen  regelmatig  mosselzaadval  
plaatsvindt. Er zijn voor dit jaar (juni 2009) meldingen binnen gekomen van een goede 
broedval. Het gebied is relatief ongestoord door de moeilijke bereikbaarheid.  
 
Een vierde gebied wat misschien voor sluiting in aanmerking komt is  het Friesche zeegat. 
Vanuit oogpunt van variatie aan habitats, schaal en connectiviteit tussen Borndiep en 
Lauwers is dit een wenselijk gebied. Echter, vanwege verbindingen naar Lauwersoog is dit 
vanuit praktisch oogpunt mogelijk lastig te realiseren, zeker op de korte termijn. In geval 
van sluiting van de kombergingen Borndiep (bootverbinding naar Ameland) en Friese zeegat 
(veerdienst naar Schiermonnikoog) en de haven van Lauwersoog dient er verder onderzoek 
te komen naar het aanpassen van baggeractiviteiten ten behoeve van de scheepvaart. 
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het instellen van flexibele boottijden (alleen 
varen bij hoog water), alternatieven voor veerboot ontwerp waarbij minder diepgang 
noodzakelijk  is  of  verlegging  van  vaarroutes  die  minder  baggeren  mogelijk  maken.  De  
haalbaarheid van dergelijke maatregelen en de impact die dit heeft op de leefbaarheid van 
de eilanden zullen echter eerst goed onderzocht moeten worden. 
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Figuur 7.2: Gebieden die worden voorgesteld voor sluiting voor bodemberoering en andere fysische 
verstoringen. De nummers refereren naar de bovengenoemde deelgebieden. 

De  drie  gebieden  die  in  aanmerking  komen  voor  sluiting  zijn  niet  de  gebieden  met  de  
hoogste intensiteit van bodemberoering, maar gebieden waar al beperkende maatregelen 
gelden. Daarmee is juist in deze gebieden een volledige sluitingsmaatregel het 
gemakkelijkst te realiseren met relatief weinig impact. Deze kombergingen worden alle 
drie gekenmerkt door een behoorlijke variëteit in ecotopen met platen en geulen. Deze 
drie gebieden bieden ook de beste perspectieven voor een ontwikkeling tot een rijk en 
gevarieerd milieu. 
Sluiting van hele kombergingen zijn drastische maatregelen en de opzet van het NHP is dat 
maatregelen worden uitgevoerd, voortdurend worden gemonitord en op basis van opgedane 
ervaring worden voortgezet of bijgesteld. Sluiting van kombergingen zou dan ook zeker 
gefaseerd moeten worden uitgevoerd. Sluiting van het Friesche zeegat, waardoor de gehele 
oostelijke Waddenzee wordt afgesloten voor bodemberoering moet dan ook alleen 
overwogen worden wanneer ervaringen met andere gebieden heeft laten zien dat dit tot 
spectaculaire verbetering en verrijking van het systeem heeft geleid. Het is zeer goed 
mogelijk  dat  veranderingen  in  de  samenstelling  van  de  bodemfauna  in  de  geulen  pas  na  
vele jaren verbetert. Mogelijk komt sluiting van dit kombergingsgebied dus pas aan de orde 
na de looptijd van het NHP. 

7.1.2. Afweging en keuzes 
De wenselijkheid van een integrale gebiedsbenadering op basis van de connectiviteit 
(ruimtelijke functionele interacties, zowel abiotisch als biotisch) tussen verschillende 
ecosysteem elementen en ecotopen is in hoofdstuk 1.3 al beargumenteerd. Naast de 
ecologische redenering zijn er nog praktische afwegingen die deze aanpak ondersteunen. 
Sluiting van een kombergingsgebied voor activiteiten is veel eenvoudiger te handhaven dan 
bescherming van een groot aantal kleinere arealen en specifieke habitats. Hierdoor kunnen 
fouten door gebrek aan informatie/goede navigatie worden voorkomen, zoals de 
vernietiging per ongeluk door vissers van velden klein zeegras of experimenteel aangelegde 
mosselbanken die het afgelopen decennium een aantal keren heeft plaatsgevonden.  
 
Het voorstel voor een dergelijke maatregel op korte termijn wordt echter vanuit 
maatschappelijk oogpunt niet door de hele themagroep ondersteund. Het is een zware 
maatregel die zeker in de visserijsector zwaar zal vallen. Voor de Waddenzee betreft het 
een kleine honderd vergunningen die zijn afgegeven voor garnalenvisserij. Vooral het feit 
dat er door kennisgebrek op voorhand weinig te zeggen is van de effectiviteit van een 
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dergelijke maatregel op het functioneren van het systeem als geheel en de kansen voor 
biobouwers in het bijzonder, zal het lastig maken draagvlak te creëren bij de visserijsector. 
Dit geldt echter voor elke vorm van natuurbeheer en natuurontwikkeling (zoals op het land) 
waarbij beheerders van te voren ook geen harde garanties kunnen aangeven over de 
termijn waarop doelsoorten terugkeren, zeker niet als het habitat ernstig is aangetast. Dat 
kan echter geen reden zijn om geen vergaande maatregelen te treffen. Door de aard van 
het Waddensysteem als dynamisch ecosysteem met soorten met een hoge 
reproductiesnelheid, en hoge populatiegroeisnelheden, is wel te verwachten dat 
hersteltijden niet onaanvaardbaar lang zullen zijn (W.J. Wolff, pers. com.).  
Het NHP is opgezet vanuit een “aldoende leert men” oogpunt. Het verdient zeker de 
aanbeveling om alvorens hele kombergingen te sluiten eerst de effecten van 
sluitingsmaatregelen elders in de Waddenzee goed te bestuderen.  
Het economisch verlies in termen van verlies van inkomsten is direct uit te rekenen. Zowel 
de winst in termen van toename van ‘ecosystem services’  en natuurwaarde als de impact 
op sociaal-culturele factoren (zoals visserijgemeenschappen) zijn veel lastiger te 
kwantificeren. Maar het verschil in vermogen tot kwantificeren mag geen doorslaggevend 
argument zijn. 
Zoals aangegeven zijn de effecten op het areaal biobouwers dus moeilijk te voorspellen 
voordat een sluiting daadwerkelijk plaatsvindt. Integrale sluiting voor fysische verstoring en 
maatregelen die visserij beperken hebben echter een bredere invloed dan alleen 
biobouwers. Uiteindelijk zijn die niet een doel, maar een middel, namelijk om herstel van 
voedselwebstructuur, en biodiversteit en natuurlijk ecosysteemfunctioneren te bereiken. 
Hierbij moet, naast aan natuurwaarde, ook gedacht worden aan herstel van 
ecosysteemfuncties, waar uiteindelijk maatschappelijke voordelen uit zullen voortkomen, 
zoals grotere bestendigheid van het systeem tegen zeespiegelstijging, en de positieve 
effecten op de Noordzeevisserij (kraamkamerfunctie). Aansluiting bij maatregelen vanuit 
de thema’s ‘Helderheid’,  ‘Klimaat’  en ‘Voeldselweb’ ligt dan ook voor de hand. 
 
Voor een goede evaluatie van het effect van een grootschalige maatregel als gebiedssluiting 
is monitoring essentieel. Juist omdat de kombergingsgebieden van elkaar verschillen in 
verblijftijd en andere abiotische factoren is het niet heel gemakkelijk om een spatiële 
vergelijking uit te voeren tussen kombergingen waar wel en waar geen sluitingsmaatregel is 
ingevoerd. Daarmee is het extra belangrijk dat er een heel goede inventarisatie komt van 
de uitgangssituatie, m.a.w. er moet een gedegen T0 monitoring worden uitgevoerd van 
zowel biotische als abiotische parameters. Deze monitoring van biotiek en abiotiek moet 
gecoördineerd worden uitgevoerd, in samenwerking met ecosysteem modelleurs. Alleen uit 
een geïntegreerde monitor en model aanpak kunnen goede conclusies getrokken worden 
over effecten van maatregelen op het systeem. Alleen op deze manier kunnen wij hieruit 
lessen trekken voor beheer in de toekomst.  
Het  NHP  is  een  herstelprogramma  dat  niet  bedoeld  is  om  de  huidige  achterstand  in  
monitoring voor wetenschappelijke doeleinden weg te werken. Er zal een goede afweging 
moeten worden gemaakt tussen welke activiteiten direct bijdragen aan 
herstelmaatregelen, nu en in de toekomst. Deze kunnen financieel ondersteund worden 
vanuit het NHP. Gezien het feit dat er ook vanuit andere gremia een dringende behoefte is 
aan monitorgegevens is het bijzonder wenselijk dat alle monitoractiviteiten in de 
Waddenzee goed gecoördineerd worden. Waar mogelijk moeten financieringsbronnen tegen 
elkaar aan gelegd worden zodat het uiteindelijke geheel meer wordt dan de optelsom van 
de individuele deelactiviteiten.  
 

7.1.3. Tijdpad 
Het lijkt zeker verstandig eerst een vergelijkend onderzoek te doen met gebieden in 
Denemarken en Duitsland waar lange tijd gebieden zijn gesloten voor visserij. Dergelijk 
vergelijkend onderzoek is ook binnen de Waddenzee mogelijk aangezien daar gebieden zijn 
die sinds 1994 zijn gesloten voor schelpdiervisserij. Dit laatste betreft daarbij een update 
van  het  EVA2  onderzoek  (Ens et  al., 2007). Tegelijk met vergelijkende studies tussen 
gebieden elders zouden een aantal intensief beviste geulen lokaal kunnen worden 
afgesloten  en  de  gevolgen  in  naburig  gebied  worden  gemonitord.  Daarnaast  kan  gekozen  
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worden voor het eerst uitvoeren en afronden van de slibdynamica studie om mogelijke 
effecten van gebiedssluiting op helderheid te evalueren. 
 
Een  groot  deel  van  de  groep  is  van  mening  dat  een  integrale  gebiedssluiting  de  enige  
manier zal zijn om het gebied tot volle potentie te laten ontwikkelen. Het afsluiten van een 
hele komberging voor alle bodemberoering vergt veel voorbereiding en zo’n traject zal 
mogelijk enkele jaren kosten. De meerderheid van de groep vindt het dan ook verstandig op 
relatief korte termijn te beginnen met het voorbereidende werk en dit niet pas in gang te 
zetten nadat andere studies zijn opgeleverd. Wel moeten er mogelijkheden zijn op basis 
van resultaten van voorstudies trajecten te vertragen of aan te passen. 
 
Voor gebied 1 (Lauwers+Schild) zal de maatschappelijke weerstand tegen sluiting mogelijk 
lager zijn dan voor de andere twee gebieden. Er is dan ook voor te pleiten om een sluiting 
eerst in dit gebied te bewerkstelligen en andere sluitingen op een later tijdstip in te laten 
gaan en afhankelijk te maken van ervaringen opgedaan bij de sluiting van gebied 1. 
 
Het opzetten van een goede inventarisatie van de uitgangssituatie en de uitvoering hiervan 
kost tijd en inspanning. Hier moet voldoende tijd voor ingeraamd worden. Een goede T0 
kost meerdere jaren. Dit betekent dan ook dat een daadwerkelijke sluiting pas over enkele 
jaren in zal kunnen gaan nadat voldoende gegevens over de uitgangssituatie beschikbaar 
zijn. 
 

7.2. beperking bodemberoering op specifieke locaties 
Aanwijzing van specifieke kombergingsgebieden waar de meeste bodemberoerende 
activiteiten worden uitgesloten betekent niet dat er geen maatregelen nodig zijn voor de 
resterende kombergingsgebieden. Een tweede type maatregelen betreft het voorkomen van 
verstoring  op  locaties  waar  biobouwers  zich  reeds  hebben  gevestigd  of  waar  de  kans  
relatief groot is dat ze zich er zullen vestigen. Zo is uit het Produs onderzoek is naar voren 
gekomen dat in de Westelijke Waddenzee een aantal deelgebieden zijn met zeer specifieke 
ecotopen en harde substraten (Ens et al., 2007). 
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Figuur 7.3: Ligging van gebieden met hardsubstraat in de westelijke Waddenzee zoals afgeleid uit de 
sedimentkaart van RIKZ en veldwaarnemingen IMARES/MarinX (jaarlijkse schelpdiersurveys) en door 
het NIOZ (pers. com. Rob Dekker). Het gebied met een stenig substraat is in de figuur globaal 
ingetekend als grijze arcering. Het gebied met andersoortig hard substraat (vaste klei, veen, 
schelpen) is bruin gearceerd weergegeven (Bron: (Ens et al., 2007). 

Als voorbeeld werd genoemd de Texelstroom, een diepe geul met stenen, waar nu intensief 
op garnalen wordt gevist. Als de delen met het meeste substraat op de bodem worden 
geselecteerd, creëer je binnen de Westelijke Waddenzee een aantal locaties waar de kans 
op vestiging van biobouwers groter is dan de huidige situatie.  
 
Volgens Ens et al. zijn op grond van een vergelijking van 15 onderzoeksvakken in de 
Westelijke Waddenzee gedurende 2 jaar waar in een experiment wel, en niet, werd gevist 
de volgende conclusies te trekken: 

 De dichtheden mossels (aantal/m2) zijn na de voorjaarsvisserij significant meer 
afgenomen  in de beviste vakken dan in het bijbehorende onbeviste vakken. Voor 
de najaarsvisserij kon geen significant effect van visserij op mosseldichtheden 
worden aangetoond. 

 Er werden significante verschillen gevonden in aantallen aangetroffen soorten 
tussen beviste en onbeviste vakken. Beviste vakken toonden een afname in het 
totaal aantal soorten na de visserij, terwijl de onbeviste vakken een lichte 
toename lieten zien. 

 Dus na anderhalf jaar niet vissen waren er al significante verschillen gevonden, 
waarbij in de niet-beviste delen een hogere biodiversiteit aanwezig was. 

Om aantoonbare verschillen aan te tonen tussen met en zonder actieve visserij neigen 
experts in het Produs rapport naar minimale groottes van 10 ha, eerder dan 1 ha.  

7.2.1. Afweging en keuzes 
De meerderheid van de themagroep ‘biobouwers’ stelt dat sluiting van specifieke locaties 
binnen kombergingen voor bodemberoering geen volwaardig alternatief is voor sluiting van 
kombergingsgebieden, zoals beschreven in sectie 7.1. Wel dienen dergelijke maatregelen 
genomen te worden in die kombergingen die niet worden gesloten voor alle verstorende 
activiteit. Dus een èn-èn benadering.  
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7.2.2. Tijdpad 
Diegenen die sceptisch staan tegenover de effectiviteit van de kombergingsmaatregel zijn 
van mening dat met het invoeren van beschermende maatregelen op doelgericht gekozen 
locaties inzicht kan worden verkregen over een dergelijke maatregel en dat daardoor beter 
overwogen kan worden of het wenselijk is al dan niet tot een volledige sluitingsmaatregel 
over te gaan en daarmee aan de daaraan verbonden maatschappelijke en financiële 
consequenties. 

7.3. Aanpak zoetwater piekbelasting 
Het totale volume van spuiwater op de Waddenzee is niet het grootste probleem, maar 
vooral de scherpe zoet-zout overgang voor trekvis (dit  valt  buiten dit  thema) en de grote 
fluctuaties in zoutgehaltes die flora en fauna vlakbij de afsluitdijk af en toe te verduren 
krijgen door het spuien van ‘bellen’ zoet water. De maatregelen die hiervoor worden 
voorgesteld zijn: 

 Geleidelijker spuien. Dit is alleen mogelijk wanneer het huidige strakke spuiregime 
van RWS wordt losgelaten. Momenteel wordt er onmiddellijk gespuid wanneer het 
niveau van het IJsselmeer boven een bepaald niveau komt. Dit strakke regime kan 
zonder mogelijk gevaar versoepeld worden. Binnen bepaalde marges kan af en toe 
een hoger peilniveau worden toegestaan, waarmee een geleidelijker spui mogelijk 
wordt 

 Permanent  spuipunt  bij  Den  Oever:  het  huidige  voorstel  voor  een  groter  
doorlaatmiddel aan de Friese kant van de afsluitdijk, verhoogt het risico van grote 
pieken in zoetwaterbelasting. Om deze pieken en de kans op het optreden van 
coherente zoetwaterbellen te verminderen kan besloten worden aan de kant van 
den Oever, bij het kleinere doorlaatmiddel permanent te spuien en het regiem voor 
het zowel Kornwerderzand als het nieuwe spuimiddel niet alleen te baseren op het 
peilniveau in het IJsselmeer, maar ook rekening te houden met het 
zoetwatergehalte buiten. 

 
Deze maatregelen moeten (voor zover dit nog niet gebeurd is) goed worden doorgerekend 
met modellen en kunnen dan relatief snel worden geïmplementeerd. Effecten moeten goed 
worden gemonitord en als op termijn blijkt dat dit niet voldoende is om de piekbelasting 
binnen acceptabele grenzen te houden kan overwogen worden het extra doorlaatmiddel 
aan te passen. Dit is echter een lange termijn optie die samen met de herinrichting van de 
afsluitdijk moet worden bekeken. 
 

7.4. Actieve aanleg 

7.4.1. Zeegrassen 
 Groot robuust zeegras (sublitoraal): voor dit moment worden geen actieve 

maatregelen voorgesteld aangezien het vrijwel zeker is dat dergelijke acties niet 
succesvol zijn. Herintroductie kan mogelijk over een aantal jaren overwogen 
worden indien de helderheidssituatie in de Waddenzee drastisch veranderd is en er 
meer inzicht is over de interactie tussen milieufactoren en ziekte in deze soort.  

 Groot flexibel zeegras (litoraal): Voor deze soort geeft de kansenkaart nog een 
redelijk groot gebied aan waar de omstandigheden relatief goed zouden moeten 
zijn. De meerderheid van de gebieden met de beste kansen liggen in de oostelijke 
Waddenzee, maar ook in de Westelijke Waddenzee liggen nog delen waar 
uitbreiding mogelijk is. Een methode die mogelijk perspectief biedt voor zeegras is 
het verzamelen van bijna rijpe zaaddragende delen in drijvers en deze op 
verschillende locaties zaad in de waterkolom laten loslaten (Pickerell et al., 2005; 
van Katwijk et al., 2009). De methode is goedkoop, zaad ontkiemt alleen daar waar 
de omstandigheden gunstig zijn en verzamelen en uitzetten van materiaal kan vaak 
nog op dezelfde dag gebeuren, waarmee de noodzaak voor geklimatiseerde opslag 
van scheuten niet nodig is. Planning hiervoor is reeds uitgewerkt in een 
teruggetrokken voorstel voor Waddenfonds (Waddenvereniging en partners, 2009). 
Aanbevolen wordt deze proef op korte termijn van start te laten gaan. 
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 Klein zeegras: mogelijk kunnen op enkele plaatsen jonge kwelders worden 
gestimuleerd met zgn. kwelderwerken (Dijkema et al., 2008). om verjonging te 
bevorderen.  Er  zijn  aanwijzingen  dat  klein  zeegras  beter  groeit  op  locaties  voor  
jonge kweldervegetatie (Tjeerd Bouma pers com). Grootschalige uitvoering moet 
voorzichtig mee om worden gegaan i.v.m. mogelijke ongewenste effecten op de 
sedimentbalans van een deelgebied. Kleinschalige proeven om de effectiviteit te 
testen kan wel veel van geleerd worden. Momenteel is er een aanvraag voor een 
dergelijke kleinschalige proef bij de Friese kant van de afsluitdijk, in combinatie 
met de inrichting van een z.g.n. “rijke dijk”.  
Aanleg of verjonging van kwelder moet zeker in samenhang met de andere thema’s 
(klimaatbestendigheid en helderheid) bekeken worden.  

7.4.2. Mosselbanken 
De Waddenfondsvoorstellen ‘Mosselwad’ en ‘Waddensleutels’ (zie sectie 4.1.2.) voorzien 
voor de korte termijn in de nodige experimenten die kennis op gaan leveren over de 
mogelijkheden en gevolgen van actieve aanleg van mosselbanken middels het uitzaaien van 
mosselzaad. Er zijn geen grootschalige maatregelen in voorzien. Op termijn (na ±3 jaar) 
moeten deze experimenten worden geëvalueerd en op basis van de resultaten moeten 
besluiten genomen worden over vervolgstappen. Een optie is dit onderzoek eventueel nog 
uit te breiden naar experimenten met het aanbieden van substraat. De mogelijkheden 
hiervoor zouden in ieder geval kunnen worden verkend. 
In  principe  behoort  het  grootschalig  aanlegen  van  banken  op  lange  termijn  tot  de  
mogelijkheden. Wel moet dan goed bedacht worden dat heel grootschalige aanleg tegen 
het idee van natuurlijke ontwikkeling indruist. Bovendien zitten er risico’s aan 
grootschalige actieve ingrepen die ook met een beter begrip van het functioneren van het 
ecosysteem van de Waddenzee moeilijk in te schatten zullen zijn. 

7.4.3. Sabellariariffen 
Voor Sabellaria kan gedacht worden aan experimentele, kleinschalige transplantaties van 
ongeveer 50 x 50 meter. Deze experimentele aanleg zou moeten plaatsvinden binnen een 
gesloten gebied. Er is waarschijnlijk voldoende materiaal aanwezig in de UK. Voor 
Sabellaria is de verwachting dat deze soort zich spontaan zou moeten kunnen vestigen, 
maar dit kan een behoorlijke hoeveelheid tijd in beslag nemen. Een dergelijke proef zou 
veel informatie kunnen opleveren over de overlevingskansen van Sabellaria in  de  
Waddenzee. Als geïmporteerde riffen niet kunnen overleven (in een gesloten gebied) dan 
zijn er waarschijnlijk omstandigheden in het systeem die nu niet bekend zijn die de kans 
van slagen tegengaan. Is  overleving wel succesvol en vestigen zich zelfs nieuwe larven op 
zo’n rif dan zijn de principiële omstandigheden wel goed en hebben bodembeschermende 
maatregelen een goede kans van slagen. 

7.4.4. Andere soorten 
Voor andere soorten worden op dit moment geen actieve bevorderingsmaatregelen 
voorzien. Niet uitgesloten is dat op termijn dergelijke maatregelen wel opgesteld worden 
indien omstandigheden voor bepaalde soorten gunstiger lijken of meer kennis aanwezig is 
die vestiging kan bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan Platte Oesters en groot, 
robuust zeegras. Voor deze soorten zijn de omstandigheden op dit moment dusdanig dat 
kans op het slagen van actieve maatregelen vrijwel nihil is. 
 

8. Onderzoek en monitoring 

8.1. Gericht onderzoek  
Het NHP is weliswaar geen kennistraject, maar bepaalde kennis is wel noodzakelijk voor de 
juiste uitvoering van bepaalde maatregelen of het inschatten van de effecten van bepaalde 
maatregelen. 
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8.1.1. Experimenteel onderzoek naar effecten Japanse oester  
Over de effecten van de Japanse oester op het functioneren van het systeem is nog erg 
weinig bekend. Om de gevolgen van deze invasie in te schatten is kennis nodig over: 

 Geassocieerde biodiversiteit 
 Mosselen 
 Vogels 

Voorgesteld wordt om een experimentele mosselbank deels handmatig vrij maken en te 
houden van oesters en de ontwikkelingen te volgen. Dit wordt momenteel voorbereid in het 
kader van vergunningverlening aan een aantal Waddenvissers die handmatig oesters gaan 
rapen. 
 
Zelfs als uit dit onderzoek blijkt dat er negatieve effecten zijn op de draagkracht van het 
systeem voor bepaalde vogelsoorten dan is er nog geen pasklare oplossing voor handen de 
soort weg te krijgen.  

8.1.2. Helderheid 
Er worden veel beweringen gedaan over de effecten van biobouwers op helderheid in de 
Waddenzee, maar er is erg weinig gericht onderzoek. Het is uiteraard lastig om directe 
vergelijkingen te maken tussen gebieden met en zonder bv. grote arealen zeegras, omdat 
abiotische factoren in de gebieden kunnen verschillen. Echter een eerste verkenning op 
basis van luchtfoto’s en monitoring van sediment dynamiek in enkele goedgekozen gebieden 
met en zonder biobouwers moet toch informatie kunnen opleveren over potentiële 
effecten. Deze effecten moeten op termijn ook worden meegenomen in de modellen die 
o.m. bij Deltares worden ontwikkeld op het gebed van slibdynamica. Op dit moment zijn 
deze modellen nog volledig fysisch gestuurd. Ook is vergelijkend onderzoek nodig in 
referentiegebieden om de relatie tussen biobouwers en zwevend slib nader te 
kwantificeren. Tenslotte is betere monitoring van troebelheid (hogere resolutie in de tijd 
en ruimte) nodig, in aanvulling op het bestaande RWS meetnet (8 punten die langdurig 
worden gemeten, met maandelijkse bepalingen). 

8.1.3. Labyrinthula 
Recente artikelen laten zien dat de ‘wasting disease’ nog steeds effecten kan hebben op de 
vestiging van groot zeegras. Voor de meerjarige variant zijn de effecten het grootst, maar 
ook voor de eenjarige variant kunnen beperkingen optreden in primaire productie wanneer 
deze ziekte planten begint aan te tasten. Meer informatie is nodig over 

 Mogelijke effecten op huidige vestiging 
 Wisselwerking met omgevingsfactoren 
 Mogelijke aanwezigheid van resistente varianten 

Zowel van litoraal als sublitoraal zeegras om de kansen voor vestiging en uitbreiding beter 
in kaart te krijgen en mogelijk in de toekomst te vergroten. 

8.2. Effectmonitoring van maatregelen 
Voor alle maatregelen geldt dat er een goed monitoringsplan moet komen om de effecten 
op te volgen en onze kennis voor beheer van de Waddenzee in de toekomst te vergroten. 
Binnen het ZKO lopen al trajecten die gericht zijn op monitoring. Voor de toekomst is het 
essentieel dat er een goede integratie komt tussen ecologen met veldkennis, ecologische 
modelleurs, hydrodynamici (modelleurs en mensen die parameters meten) en 
sedimentologen. Alleen door meetprogramma’s op te zetten samen met de modelleurs en 
met de achtergrondkennis van mensen met veldervaring kunnen we beter inzicht en 
toepasbare kennis genereren voor ecosysteembeheer in de Waddenzee. Met name de 
sluiting van hele kombergingsgebieden biedt een goede mogelijkheid om het functioneren 
van de Waddenzee op ecosysteem/landschapsschaal te evalueren. Dit sluit aan bij de 
initiatieven van de Waddenacademie om te komen tot een Long Term Ecological Research 
(LTER) initiatief/netwerk voor de Waddenzee. In dit onderzoek dient de interactie tussen  
klimaat, hydrodynamica, sedimenthuishouding, biobouwers, voedselwebstructuur en 
biodiversiteit centraal te staan – met de betreffende soorten uit de vogel- en 
habitatrichtlijn als uiteindelijk te begrijpen ‘doelvariabelen’.  
 



 35 

 

9. Tijdpad en mijlpalen 

9.1. Sluiting kombergingsgebieden 
2009:  onderzoek naar financiën, inventarisatie van activiteiten die nodig zijn voor 

sluitingen, opstellen handhavingsplannen, opstellen monitorplan. 
2010:  T0 monitoring, start afbouw garnalenvisserij in (delen van) de Waddenzee, 

opstellen beheerplannen, vergelijkend gebiedsonderzoek met gesloten 
gebieden Denemarken en Duitsland. 

2011-12: T0 monitoring, aanpassing beheerplannen afwerken voorbereidingen 
2013:   Sluiting gebied 1, aanvang monitoring 
2016:  Sluiting gebied 2 
2019: Indien eerdere sluitingen succesvol zijn geweest en er duidelijk herstel is 

opgetreden, sluiting van gebied 3 
2016 – 2035:  Gebiedsmonitoring 
2035:   Evaluatie sluiting, besluit over voortgang 

9.2. Aanwijzing beschermde deelgebieden 
2009: onderzoek naar financiën, inventarisatie van activiteiten die nodig zijn voor 

sluiting en opstellen handhavingsplannen, opstellen monitorplan. 
2010:  Instelling van gebieden 
2010-2030 regelmatige evaluatie gebieden, aanwijzing nieuwe gebieden, openstelling 

gesloten gebieden waar activiteiten geen schade lijken te veroorzaken 

9.3. Zoetwaterbeheer 
2009: Voorbereidend werk, aanpassing spuibesluit, draaien / bijstellen van 

modellen voor nieuw spuibesluit 
2010: Toepassen nieuw spuibesluit op basis van huidige configuratie 

doorlaatmiddelen, modelstudies nieuwe configuratie doorlaatmiddelen 
2010-2030 monitoring effecten, bijstelling spuiregime. 

9.4. Actieve aanleg 
2009:  onderzoek naar financiën, instellen van werkgroep voor uitvoering en 

kwaliteitsborging zeegras zaaiproef. 
 Opstart MOSSELWAD en WADDENSLEUTELS 
 Uitwerken planning voor herstel jonge kwelders 
2010 uitvoering zaaiproef zeegras 
2012 Voorbereiding proeven Sabellariariffen, identificeren van goede locaties op 

basis van T0 monitorgegevens. 
 Aanleg 15 ha litorale mosselbank in het kader van MOSSELWAD 
2013 Oplevering en evaluatie MOSSELWAD en WADDENSLEUTELS – besluit over 

vervolgstappen 
2013 Aanlegproef Sabellariarif 
2010 – 2015 monitoring effecten zeegras 
Voor planning van aanleg en verjonging kwelders kan hier weinig concreets worden ingevuld 
zonder overleg met de andere thema’s.  

9.5. Onderzoek 
2009: Afstemming met andere onderzoeks- en monitoringsprogramma’s 
2010: Uitwerken onderzoeksagenda natuurherstelprogramma, in afstemming met 

onderzoeksagenda Waddenacademie. 
Voor dit onderdeel is op dit moment nog geen goed onderbouwde planning te geven. Details 
moeten nog verder uitgewerkt worden. 
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10. Financieringskansen en organisatiewensen 
Het is op dit moment niet mogelijk om een volledig budget voor maatregelen op te stellen. 
In 2009 zou in elk geval een studie moeten plaatsvinden naar alle kosten die komen kijken 
bij de bovenstaande maatregelen. 
 
Momenteel is er geen  uitvoerend orgaan dat het praktisch beheer met inbegrip van 
natuurherstel in de Waddenzee coördineert en mogelijk maakt. In het RCW is een 
beheerraad ingesteld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de beheerders op 
directeurniveau, maar heeft geen mogelijkheden om de genomen besluiten zelf verder uit 
te werken. Initiatieven als het uitzaaien van zeegraszaad, het enten van gesloten gebieden 
met Sabellaria en het identificeren van te sluiten gebieden dienen gestructureerd te 
worden aangepakt. Nu de Waddenacademie het onderzoek binnen de Waddenzee 
coördineert en op elkaar afstemt, en het RCW het beleid aanstuurt, lijkt het logisch dat het 
beheer en natuurherstel op een gelijkwaardige manier door de beheerraad wordt 
aangestuurd. Hiertoe is het noodzakelijk om de uitvoeringskracht van de beheerraad te 
vergroten, of op een andere wijze een uitvoerende beheerorganisatie te realiseren. Als 
financieringsbron kan een "deelprogramma herstel biobouwers" worden ingesteld, die als 
onderdeel van een nieuwe programmatische invulling van het Waddenfonds gedurende 
meerdere jaren een bijdrage uit het Waddenfonds ontvangt. 
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