
A nne Dekinga 
komt oorspronke-
lijk uit Snakker-
buren en is als bi-
oloog verbonden 

aan het NIOZ. Hij gaat pas in 
augustus en september met de 
Navicula de zee op om veldwerk 
te doen. ,,Ik heb schoolgaande 
kinderen en moet in juli op va-
kantie. Maar het liefst had ik nu 
natuurlijk op zee gezeten.” 

In juli vaart het onderzoeks-
schip uit met acht man van het 
NIOZ. Dat wil zeggen twee vaste 
krachten, een student en nog 
wat vrijwilligers. Een kapitein, 
machinist en kok zorgen ervoor 
dat de onderzoekers van ’s mor-
gens zes tot ’s avonds tien uur 
aan het werk kunnen. In vier 
rubberboten gaan ze erop uit 
bij hoog water. Bij laag water 
lopen ze over de zandplaten 
met hun materialen. Gewapend 
met een GPS-ontvanger gaan 
ze van monsterpunt naar mon-
sterpunt. Die punten liggen 500 
meter van elkaar verwijderd. 
Met een grote PVC-buis steken 
ze enkele decimeters van de bo-
venste bodemlaag uit de grond, 
om die vervolgens in een zeef 
te sorteren. Verschillende dier-
groepen en verschillende diep-
tes verdwijnen in verschillende 
potjes die zorgvuldig gecodeerd 
en genoteerd worden. 

Het werken vanuit het rub-
berbootje is het meest effi ciënt, 
zegt Dekinga. De materialen 
hoeven dan niet meegesjouwd 
te worden. ,,Maar het lopen 
over de zandplaten is wel het 
mooist. Je beleeft dan volop het 

wad. Je merkt dan ook meteen 
alle oppervlaktekenmerken op. 
Waar liggen mosselen, alikrui-
ken, waar zijn bedekkingslagen 
met algen en wieren? Die gege-
vens mis je bij hoog water.”

Bij stormachtig weer blijven 
de rubberboten aan boord en 
kunnen er alleen bij eb onder-
zoeksgegevens worden verza-
meld. Tot dusver hebben ze 
geen dag hoeven missen. ,,Met 
de oogst zijn we de hele winter 
zoet”, verzekert Dekinga.

Al sinds 2008 wordt het wad-
dengebied minutieus in kaart 
gebracht. Eierrekken vol ge-
nummerde grote schelpen, 

kratten vol fl esjes, gevuld met 
roze gekleurde wormpjes tus-
sen schelpengruis en rekken 
vol kleine buisjes die weer ge-
vuld zijn met gedroogde of zelfs 
verbrande bodemmonsters lig-
gen in de opslagloods van het 
NIOZ. Na zes tot acht weken 
veldwerk wordt alle materiaal 
gewogen, benoemd, gecodeerd 
en genoteerd. Samen met zijn 
collega’s Sander Holthuysen en 
Job ten Horn leidt Dekinga dit 
project genaamd SIBES: Synop-

tic Intertidal Benthic Surveys of 
the Wadden Sea.

De basis voor SIBES werd al in 
de jaren zeventig gelegd, vertelt 
Dekinga. Toen begon het NIOZ 
met het monitoren van het bo-
demleven op een paar vaste pun-
ten op het wad. Aan het eind van 
de jaren tachtig kwam daar het 
onderzoek van vogelonderzoe-
ker Theunis Piersma rond Griend 
bij. ,,We keken niet zozeer naar 
schelpen maar naar vogelvoer. 
We ontdekten hoe bodembe-
roerende activiteiten, zoals de 
schelpdiervisserij, het bodemle-
ven en daarmee de kansen voor 
vogels beïnvloedden. Gaandeweg 
werd dat project steeds verder 
uitgebreid en ook steeds breder. 
In 1993 onderzochten we voor 
het eerst systematische ‘grids’: 
monsterpunten op een raster 
van parallelle lijnen en vaste af-
standen”, legt Dekinga uit.

De onderzoekers zouden het 
liefst de hele Waddenzee zo in 
kaart willen brengen. Vanwege 
de kosten was dit lange tijd niet 
mogelijk. In 2008 kwam er ver-
andering in dankzij de Neder-
landse Aardolie Maatschappij 
(NAM). Om na te gaan wat de ef-
fecten van de gasboringen zou-
den zijn, was degelijk onder-
zoek nodig van het bodemleven. 
De NAM fi nanciert daarom een 
groot deel van het SIBES-pro-
ject in het oostelijke deel van 
de Waddenzee. Het programma 
voor Zee– en Kustonderzoek, 
ZKO, van onderzoeksfi nancier 
NWO betaalt de bulk van het 
westelijke deel en het NIOZ be-
taalt de rest.

Dit jaar is het laatste jaar van 
het grootschalige bodemon-
derzoek in de Waddenzee. Vijf 
jaar onderzoek heeft alvast 
interessante gegevens opgele-
verd, zegt Dekinga. ,,De Wad-
denzee is tegenwoordig vooral 
veel zandiger dan vroeger. In 
het westelijk wad heb je geen 
grote mosselbanken meer die 
het fi jne slib vasthouden. En op 
zandige bodems vestigen zich 
ook niet zo makkelijk nieuwe 
schelpdieren, dus dat systeem 
houdt zichzelf in stand. Schelp-
dieretende vogels zoals de ka-
noet hebben het dan ook slecht 
op het wad. Wormeneters als 

de rosse grutto of de drieteen-
strandloper komen op de zan-
dige platen wel veel beter aan 
hun trekken.”

Exoot
Voor het probleem van de ‘ver-
zanding’ van het wad zou de 
Japanse oester nog wel eens 
een onverwachte zegen kun-
nen zijn. Deze exoot vestigt 
zich makkelijk op kokkelvel-
den en mosselbanken maar 

ook op de zachte ondergrond 
van de Waddenzee. Het vormt 
daar nieuw ‘hard substraat’ 
waarop verschillende planten 
en dieren een leefplek kunnen 
vinden. Er zijn nu al oesterban-
ken die overwoekerd zijn met 
mosselen, aldus Dekinga. Dus 
wie weet komt de mossel in de 
Waddenzee weer terug dankzij 
de Japanse oester.

Een andere exoot, de Ame-
rikaanse zwaardschede, wordt 
ook nauwgezet in de gaten ge-
houden door de NIOZ-onder-
zoekers. ,,Op een gegeven mo-
ment zagen we ineens heel veel 
zwaardschedes. Er werd toen 
ook van verschillende kanten 
geroepen dat dit goed alterna-
tief voer zou zijn voor eidereen-
den, bij gebrek aan mosselen. 
Maar of dat werkelijk zo is, is 
nog maar de vraag. Na de win-
ter vinden we vooral veel dode 
zwaardschedes.”

De onderzoekers hopen bin-
nenkort nog eens vijf jaar aan 
het SIBES-project te kunnen 
knopen. Het is niet alleen es-
sentieel voor het in de gaten 
houden van de “NAM-hand aan 
de gaskraan”, zegt Dekinga. 
,,Ook voor andere ecologische 
processen geldt: hoe langer dit 
project loopt, hoe waardevoller 
het wordt.”

Of de invloed van de gasbo-
ringen onder het wad al merk-
baar zijn, daarover kan Dekin-
ga nog niet veel zeggen. ,,De 
bodem onder Ameland is wel 
iets gedaald, maar gering. Bij 
de nieuwe boorputten is de bo-
demdaling heel miniem.”
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Voor een deel van de medewerkers van het NIOZ, het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, is de fraaiste 
periode van hun werk weer aangebroken. Met het onderzoeks-
schip Navicula struinen ze de komende maanden de Waddenzee 
af om 4500 monsterpunten langs te gaan. Hebben ze komende 
winter weer volop werk. Door Ruurd Walinga.

Waddenzee
De verscheidenheid 
is groter dan gedacht

Dé Waddenzee bestaat niet. 
Want elk deel is totaal anders. 
De Waddenzee bij Texel ziet 
er anders uit dan bij Schier-
monnikoog, maar het stukje 
ten westen van Terschelling 
is ook weer totaal anders dan 
het stukje zee ten oosten van 
Terschelling.
De uit Australië afkomstige 
biologe dr. Tanya Compton 
koppelde gegevens over het 
bodemleven uit het project SI-
BES uit 2008, 2009 en 2010 aan 

gegevens die oceanografen in 
die periode in de Waddenzee 
verzamelden. Zij ontdekte dat 
dé Waddenzee niet bestaat. Hij 
is veel complexer en biedt een 
grotere verscheidenheid dan 
altijd gedacht. 
Compton kwam erachter dat 
geen twee plekken hetzelfde 
zijn. Nu weet iedereen die wel 
eens op de wadden komt dat 
geen waddenplaat hetzelfde is. 
De ene plek is wat zandiger, de 
andere juist wat modderiger. 

Dichter bij land is het zout-
gehalte weer wat lager, bij de 
eilanden wat hoger. Op de ene 
plek is het tij wat heftiger, op 
de andere wat rustiger. Toch is 
heel lang gewerkt met slechts 
twee referentiepunten. Balg-
zand stond voor ‘de westelijke 
Waddenzee’ en de platen on-
der Schier voor ‘de oostelijke 
Waddenzee’. ,,Dat versimpelde 
beeld wilden wij rechtzetten”, 
zegt de NIOZ-onderzoekster. 
,,Ik hoop dat andere onder-

zoekers onze kaarten van het 
bodemleven gaan gebruiken 
zoals ze ook dieptekaarten of 
stromingsatlassen gebruiken.”
In een recente publicatie in 
het Journal of Sea Research 
beschrijven Compton en col-
lega’s hoe het bodemleven in 
de Waddenzee samenhangt 
met een aantal belangrijke 
eigenschapen van de bodem 
en het water: de golven, de 
stroom, het zoutgehalte, de 
korrelgrootte van de bo-

demdeeltjes, het gehalte aan 
plantaardig plankton in het 
water en de tijd dat een droog-
vallende plaat daadwerkelijk 
droog ligt. Die gegevens uit 
de oceanografi sche databases 
koppelde Compton aan het 
voorkomen van de verschil-
lende schelpdieren, wormen 
en andere bodemdieren zoals 
die in SIBES waren gemeten. 
,,In grote lijnen vonden we 
een duidelijk verloop in het 
voorkomen van bodemdieren 

Dé Waddenzee bestaat niet
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Wie weet komt 
de mossel in de 
Waddenzee weer 
terug dankzij de 
Japanse oester

De Waddenzee is 
tegenwoordig vooral 
veel zandiger dan 
vroeger


