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resultaten
Uit de analyse van de variaties in dichtheden van droogvallende 

mosselbanken in de ruimte en de tijd bleek ten eerste dat er 

in de trilaterale waddenzee mosselbank “hotspots” bestaan: 

plekken waar weliswaar niet altijd mosselbanken liggen, maar 

wel steeds weer terugkomen. een vergelijking van de recente 

data met de historische dataset laat namelijk zien dat de locaties 

waar mosselbanken tegenwoordig voorkomen en in de jaren 

60/70 voorkwamen vrijwel identiek zijn. De kombergingen waar 

tegenwoordig veel en vaak mosselbanken voorkomen waren dan 

ook in de jaren 60/70 rijk aan mosselbanken. 

De gemiddelde dichtheid van mosselbanken wordt in hoge 

mate bepaald door de hydrodynamische omstandigheden in 

de kombergingen. Dat wil zeggen dat die kombergingen die 

relatief goed beschut zijn tegen getijdenwerking en golfslag een 

samenvatting

introductie
in 2010/2011 is een voorstudie gedaan naar de waarde, 

voor zowel onderzoek als beleid, van een vergelijking van 

verschillende kombergingen in de gehele trilaterale wadden

zee. kombergingen zijn deelgebieden waartussen weinig 

water verplaatsing plaats vindt, maar die wel in verbinding 

staan met de open zee.

Deze vergelijkende aanpak bleek veelbelovend. Als vervolg 

hierop is casus “litorale mosselbanken” (dat wil zeggen: 

mossel banken op droog vallende wadplaten) uitgevoerd, 

waar van hier verslag wordt gedaan. Deze casus werd 

geselecteerd vanwege het belang van mossel banken 

voor het functioneren van het waddenzee eco systeem. 

tevens was de verwachting dat er aan een belangrijke 

kennis  behoefte kon worden voldaan door grootschalige 

ruimtelijke en temporele patronen in het voorkomen van 

mossel banken in kaart te brengen en te analyseren.

Voor deze studie is gebruik gemaakt van de jaarlijks 

verzamelde gegevens uit de periode 19992009 uit 

schleswigholstein, nedersaksen en nederland. Deense 

gegevens konden niet worden gebruikt omdat ze op andere 

wijze worden verzameld dan de nederlandse en Duitse. 

Voor een historische vergelijking is gebruik gemaakt van de 

Dijkema atlas met gegevens van mosselbank verspreidingen 

in de trilaterale waddenzee in de jaren 60/70.
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gemiddeld hogere dichtheid aan litorale mosselbanken vertonen 

dan de minder beschutte kombergingen. Dat blijkt ook uit een 

meer gedetailleerde analyse van patronen binnen kombergingen: 

ook in weinig beschutte kombergingen komen toch regelmatig 

mosselbanken voor in de beschutte delen. 

het hydrodynamische klimaat is overigens niet de enige ver

klarende factor, wat blijkt uit het gegeven dat een aantal goed 

beschutte kombergingen toch lage litorale mosseldichtheden 

vertonen. Vermoed wordt dat dit komt door een gebrek aan 

voedings stoffen in die regio’s. 

een analyse van de temporele patronen laat zien dat er grote 

verschillen in broedval zijn tussen de kombergingen, maar dat er 

ook stelsels van meerdere naburige kombergingen zijn waarbinnen 

de broedval tegelijkertijd plaatsvindt. Voorbeelden van dergelijke 

gebieden is het oostelijke deel van de nederlandse waddenzee, 

schleswigholstein en nedersaksen. in het eerstgenoemde ge

bied is het totale areaal aan litorale mosselbanken relatief groot 

is en is de variatie door de tijd heen eveneens groot. Dit wijst op 

een steeds weer terugkerende, succesvolle broedval. in de twee 

andere gebieden is het areaal relatief klein en is de variatie ook 

klein. Daar vindt dus blijkbaar weinig broedval plaats. 

Deze gebieden worden gescheiden door kombergingen waar een 

grote instroom van zoetwater plaatsvindt en door kombergingen die 

zijn blootgesteld aan hoogenergetische hydrodynamische krachten. 

Blijkbaar wordt de synchronisatie in mosselbankdichtheden tussen 

kombergingen onderbroken door dergelijke fysieke barrières. 

Daaruit is af te leiden dat de verspreiding van mossellarven tussen 

kombergingen een belangrijk mechanisme is achter de geconstateerde 

synchronisatie in broedval en vestiging van mosselbanken. 

Deze resultaten illustreren het nut van de kombergingsvergelijking. 

een onderzoekstrategie die grote tijd en ruimteschalen inte

greert, is nodig om greep te krijgen op de ontwikkeling van 

litorale mosselbanken. waarschijnlijk is dit ook het geval voor 

andere belangrijke ecosysteemvariabelen.

relevantie voor beleid en beheer
Deze bevindingen zijn om de volgende redenen relevant voor 

het beleid en beheer van de waddenzee. ten eerste biedt deze 

analyse een (historisch) perspectief, dat gebruikt kan worden 

om realistische verwachtingen en doelstellingen te formuleren 

voor de aanwezigheid en ontwikkeling van mosselbanken en de 

daarvan afhankelijke biota. in het natura2000 beleid is de staat van 

instand houding afhankelijk van de aanwezigheid en dichtheid van 

mosselbanken. Deze analyse maakt duidelijk dat de afwezigheid van 

mosselbanken in een bepaalde komberging niet noodzakelijkerwijs 

tot een negatieve beoordeling van de staat van instandhouding 

zou moeten leiden, aangezien natuurlijke omstandigheden de 

ontwikkeling van mosselbanken kunnen belemmeren. het lijkt 

erop dat vooral de mate van beschutting tegen golven en getij 

een belangrijke omstandigheid is. ten tweede kan deze informatie 

gebruikt worden om waterkwaliteit parameters te evalueren wat 

in het belang is voor de kaderrichtlijn water (kRw) en de europese 

kader richtlijn mariene strategie (kRM).

De regionale verschillen in de frequentie waarin broedval optreedt, 

leiden tot de vraag wat er bijzonder is aan de omstandigheden in de 

(oostelijk) nederlandse waddenzee, waar wel regelmatig broedval 

optreedt en de dichtheid aan mosselbanken hoog is. het antwoord op 

die vraag kan inzicht geven in de mogelijkheden om de ontwikkeling 

van mosselbanken door menselijk handelen te beïnvloeden.

tenslotte heeft deze studie inzicht gegeven in de mate van 

synchronisatie van populaties tussen kombergingen. De ver

spreiding van larven tussen kombergingen is van groot belang voor 

populaties waarbij de geboorteplaats van een mossel op grote 

afstand kan liggen van de locatie waar deze volwassen wordt. Dit 

is van belang voor beleid en beheer omdat de bescherming van 

een bepaald gebied ineffectief kan blijken wanneer de dichtheid 

aan mosselbanken in belangrijke mate bepaald wordt door de 

import van larven.
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1.1. achtergrond
een komberging is een gebied dat begrensd wordt door het vaste 

land, eilanden en wantijen en van water wordt voorzien via één 

zeegat. kombergingen zijn nuttig voor vergelijkend onderzoek 

omdat ze logische eenheden vormen vanuit morfologisch, hydro

dynamisch en ecologisch perspectief. Binnen een komberging is 

er een hoge mate van uniformiteit in de water en sediment huis

houding. tussen kombergingen kunnen er grote verschillen (maar 

ook overeenkomsten) bestaan in fysische en ecologische omstandig

heden, visserijdruk, beheer en baggerwerk. het idee is dat er veel 

geleerd kan worden door kombergingsgebieden onderling te 

vergelijken aangaande abiotische omstandigheden, natuurwaarden 

en beheer en de relatie tussen de drie. Door vergelijkend onderzoek 

kan bijvoorbeeld worden onderzocht hoe verschillen in het 

voorkomen en dichtheid van mosselbanken worden bepaald door 

specifieke natuurlijke omstandigheden (stroming, golfklimaat, 

sediment  samenstelling) en door menselijke invloeden (visserij, 

baggeren, eutrofiëring).

een vergelijking is pas zinvol als ze op grote schaal wordt uitgevoerd 

en een groot aantal kombergingsgebieden worden beschouwd. Dit 

is onderkend in het bouwstenenrapport van het Programma naar een 

Rijke waddenzee (PRw) waarin wordt voorgesteld een project uit te 

voeren voor “het onderling vergelijken van kombergingsgebieden 

aan de hand van abiotische omstandigheden, ecologische ont

wikkeling en het gevoerde beleid, ten einde beter grip te krijgen op 

oorzaakeffect relaties tussen deze 3 elementen. Deze vergelijking 

omvat alle kombergingsgebieden van de nederlandse, Duitse en 

Deense waddenzee.” 

tussen november 2010 en februari 2011 is een voorstudie uitgevoerd 

om de relevantie en de mogelijkheden om kombergingen te 

vergelijken aan de hand van de beschikbaarheid en bruikbaarheid 

van verschillende typen data. De voorstudie leverde een overzicht 

op van: 

1.  de meest urgente beleidsvragen van dat moment en de daarbij 

behorende wetenschappelijke vragen;

2.  de belangrijkste parametergroepen die nodig zijn om de fysische, 

chemische en biologische eigenschappen van kombergingen en 

het menselijk gebruik te beschrijven;

3.  de beschikbaarheid en kwaliteit van bestaande data. 

De voorstudie heeft duidelijk gemaakt dat vergelijkend onderzoek 

waardevolle informatie kan opleveren voor ondersteuning van 

beleid en beheer in de waddenzee. De voorstudie maakte ook 

duidelijk dat er substantiële verschillen zijn in de “dichtheid” van 

data en dat vooral de kleine kombergingen ondervertegenwoordigd 

zijn. ook is gebleken dat informatie over menselijk gebruik per 

kombergingsgebied beperkt is. 

De voorstudie leverde ook een eerste aanzet tot een atlas van 

kombergingsgebieden door de presentatie van kaarten met 

specifieke eigenschappen van de 39 verschillende kombergingen 

(figuur 1), zoals gemiddelde diepte of het relatieve aandeel droog

vallende platen (figuur 2).

 

1. inleiding
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Figuur 1. Kombergingen 
van de Waddenzee volgens 
Kraft et al. (2011).

 

Figuur 2. Percentage 

intergetijde wadplaat 

per komberging in de 

Waddenzee.
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1.2. mosselbanken en kombergingen
om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de komberging 

aanpak heeft PRw opdracht gegeven om op basis van de voorstudie 

een specifieke, beleidsrelevante casus uit te werken. De casus 

werd bepaald in overleg met PRw en met verschillende experts 

uit het veld. een vergelijking van de gegevens van mosselbanken 

op droogvallende platen (litorale mosselbanken) (Mytilus edulis) 

werd geselecteerd vanwege het belang voor beleid en onderzoek. 

Mosselbanken zijn relevant vanwege de volgende redenen:

•  Mosselbanken hebben een gunstig effect op biodiversiteit doordat 

ze habitat bieden voor een groot aantal soorten en omdat ze een 

voedselbron zijn voor vogels en andere diersoorten (Gosling 1992, 

nehls et al. 1997).

•  Mossels kunnen een gunstig effect hebben op de waterkwaliteit 

omdat ze fytoplankton uit de waterkolom filteren en daarmee de 

mate van eutrofiëring verlagen (Beukema et al. 1996).

•  Mossels hebben een grote economische waarde en worden 

commercieel bevist en gekweekt.

•  Mossels hebben belangrijke invloed op het functioneren van het 

ecosysteem omdat ze een belangrijk aandeel van de secundaire 

productie voor hun rekening kunnen nemen en belangrijke 

consumenten zijn van fytoplankton. tevens kunnen mossels de 

snelheden van de nutriëntencycli verhogen waardoor de primaire 

productie beïnvloedt wordt (Asmus and Asmus 1991).

•  Mossels zijn biobouwers in de zin dat ze lokaal de sediment

samenstelling van wadplaten kunnen beïnvloeden en daarmee 

ook effect hebben op andere soorten.

De beschikbaarheid van lange termijn data op grote ruimtelijke 

schaal (trilaterale waddenzee) maakt het voorts mogelijk om de 

potentie van de komberging aanpak voor de verspreiding van 

mosselbanken te onderzoeken.

Vanwege het belang van mossels voor het ecosysteem van de 

waddenzee wordt het habitat van mosselbanken beschermd. in 

dat kader zijn er trilaterale doelstellingen geformuleerd. Litorale 

mosselbanken zijn belangrijke elementen van habitat type 1140 

onder de habitatrichtlijn. Mosselbanken zijn ook relevant voor 

de Vogelrichtlijn omdat mossels een belangrijke voedselbron 

vormen voor verschillende vogelsoorten. tevens is er interactie  
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tussen mossels en waterkwaliteit (eutrofiëring) doordat mossels 

fytoplankton uit het water filteren. Daarmee zijn mosselbanken 

ook van belang voor de kaderrichtlijn water (kRw). De europese 

kaderrichtlijn mariene strategie (kRM) is opgesteld om te komen tot 

een goede ecologische status van alle europese mariene wateren. 

in het geval van de waddenzee kunnen hiervoor mosselbanken van 

belang zijn. tevens zijn mosselbanken van belang voor biodiversiteit, 

ecosysteemprocessen en voor lokale geomorfologische processen. 

Dit zijn enkele van de criteria waaronder de waddenzee de Unesco 

werelderfgoed status heeft gekregen. om die redenen zijn de 

status en de ontwikkeling van mosselbanken van belang om aan 

het werelderfgoedcomité (whc) te rapporteren. tenslotte is de 

mosselvisserij afhankelijk van de aanwas van voldoende mosselzaad 

en van gunstige condities voor de groei van mossels.

Gedegen kennis en begrip van de ruimtelijke verspreiding, 

ontwikkeling en het functioneren van mosselbanken is een 

vereiste voor de ontwikkeling en implementatie van beleid voor 

de bescherming van deze structuren en hun habitat en voor de 

ontwikkeling van beleid ter bevordering van duurzame mossel

visserij. Adequate bepaling van de status van mosselbank habitat 

is een vereiste onder de vogel en habitatrichtlijnen, trilaterale 

samenwerking en de werelderfgoedstatus. huidige kennis over 

de natuurlijke ontwikkeling en verspreiding van mosselbanken 

is echter beperkt. er is met name veel onduidelijkheid over de 

natuurlijke ruimtelijke en temporele verschillen in de verspreiding 

en ontwikkeling van mosselbanken en de onderliggende oorzaken. 

Voor PRw is dit de belangrijkste reden om de ontwikkeling van de 

mosselbanken te onderzoeken op de schaal van kombergingen 

door de gehele waddenzee.

Vergelijkend onderzoek van de ruimtelijke en temporele verspreiding 

van mosselbanken op het niveau van kombergingen kan inzicht 

verschaffen in de ecologie van mosselbanken, wat gebruikt kan 

worden voor het beleid en het beheer van de waddenzee. in dit 

document wordt verslag gedaan van de resultaten van onderzoek 

naar de  ruimtelijke en temporele verspreiding van mosselbanken 

in relatie tot eigenschappen van kombergingen en ook naar de 

bruikbaarheid van bestaande datasets.

 

in het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de periode 

19992009 uit nederland, nedersaksen en schleswigholstein. 

Deense gegevens zijn niet toegepast omdat ze teveel verschilden 

van de nederlandse en Duitse. tevens is gebruik gemaakt van de 

zogenaamde Dijkema atlas met gegevens uit de jaren 60/70. een 

gedetailleerd overzicht van de gebruikte gegevens is in Annex 1.

Dit onderzoek is parallel en in combinatie uitgevoerd met het 

waLteR project dat als doelstelling heeft om te komen tot een 

optimale monitoring van de waddenzee. 

dankwoord
ik ben folkert de Jong en PRw zeer dankbaar voor het 

initiëren van dit onderzoek en voor de opdracht. ik dank 

ook iMARes, bureau MarinX, nLwkn en Bioconsult 

& Lkn tönning voor het beschikbaar stellen van hun 

data en hun behulpzaamheid. ten slotte wil ik folkert 

de Jong, hein sas, norbert Dankers, katja Philippart en 

vele anderen danken voor interes sante discussies en 

commentaar op dit rapport.
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op basis van de beschikbaar gestelde data zijn 

samen gestelde kaarten van de mosselbanken 

gemaakt. Dit hoofdstuk illustreert de verspreidingen 

van mossel banken in de ruimte en in de tijd.

2.1. mosselbankdichtheden in de ruimte
in figuur 3 zijn de gemiddelde dichtheden van mosselbanken per 

komberging ten opzichte van het areaal wadplaat gepresenteerd. De 

dichtheid is gedefinieerd als het gemiddelde percentage wadplaat 

dat bedekt is met mosselbanken. De gemiddelde dichtheid aan 

mosselbanken varieert sterk tussen de verschillende kombergingen. 

De hoogste gemiddelde dichtheden worden gevonden in de 

kom bergingen van de oostelijke nederlandse waddenzee en in 

het westen van nedersaksen. De dichtheden zijn relatief laag 

in schleswigholstein, oostelijk nedersaksen en de westelijke 

nederlandse waddenzee. in een groot deel van de kombergingen 

in deze regio’s zijn mosselbanken volkomen afwezig. Deze gebieden 

worden gekarakteriseerd door een hoge mate van blootstelling 

aan golven en getijdestroming door de grote getijde amplitude. 

in deze gebieden kunnen zich relatief hoge golven ontwikkelen 

doordat eilanden  die beschutting kunnen bieden  afwezig zijn 

en door de grote strijklengtes (De afstand die een golf aflegt vanaf 

zijn ontstaan tot zijn volledige ontwikkeling, voortkomend uit een 

wind van constante richting en sterkte.) binnen de kombergingen. 

het ruige hydrodynamische klimaat in zuid schleswigholstein, 

oost nedersaksen en de westelijke nederlandse waddenzee 

vormt hoogstwaarschijnlijk een belangrijke beperking voor de 

vestiging en overleving van mossels. De structurerende invloed van 

hydrodynamische werking in de waddenzee is eerder – op kleinere 

schaal  aangetoond door nehls en thiel (1993) en Brinkman et al. 

(2002).

 

 

 

 

 

 

in het noorden van schleswigholstein lijken vanuit hydrodynamisch 

perspectief de kombergingen wel geschikt omdat er eilanden liggen 

die de achterliggende wadplaten afschermen tegen de invloed van 

de noordzee. De dichtheden zijn hier echter lager dan zou kunnen 

worden verwacht indien geëxponeerdheid de enige beperkende 

factor zou zijn. Dit suggereert dat andere factoren de dichtheden 

van mossels beperken. er is gebleken dat er de afgelopen jaren 

geen of weinig broedval heeft plaatsgevonden en dat de kwaliteit 

(hoeveelheid vlees per mossel) van mossels is afgenomen (h. Büttger 

en 2.2). een mogelijke oorzaak van deze twee observaties is dat de 

beschikbaarheid van voedsel (algen) beperkend is (Van Beusekom 

et al. 2009). een beperking in algendichtheid kan ontstaan doordat 

voedingsstoffen voor algen beperkend zijn of door competitie met 

andere dieren. De afgelopen decennia is inderdaad een afname in 

de concentratie van nutriënten en algen geconstateerd in dit gebied, 

simultaan met de toename van Japanse oesters (Crassostrea gigas). 

Daardoor is er waarschijnlijk minder voedsel voor de mosselen.

in secties 2.3 en 2.4 wordt in meer detail ingegaan op de geschiktheid 

van de locaties aan de hand van de frequentie van voorkomen van 

mosselbanken.

2.  verspreiding van litorale mosselbanKen  
in ruimte en tijd
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Figuur 3. De kombergingen van de Waddenzee met gemiddelde dichtheden aan mosselbanken in de jaren 1999 – 2009. Mosselbankdichtheden zijn gedefinieerd als het percentage wadplaat dat bedekt is met mosselbanken. 
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2.2. mosselbankdichtheden in de tijd
in figuur 4 zijn de dichtheden van mosselbanken per kom

berging weergegeven voor de periode 1999 – 2009.  

De figuur laat zien dat de dichtheden sterk kunnen fluctueren 

in de tijd en dat de fluctuaties het grootst zijn in die gebieden 

waar de gemiddelde dicht heden het hoogst zijn.
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Figuur 4. Dichtheid van mosselbanken per  

kom berging voor de jaren 1999 – 2009.
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2.3. frequentie van voorkomen
De frequentie van voorkomen is een maat van hoe vaak een locatie 

bezet was door een mosselbank in de periode 1999 – 2009.  

figuur 5 is geconstrueerd door een grid van cellen (250 × 250 m.) 

over de droogvallende wadplaten te leggen en vervolgens per 

gridcel te tellen hoe vaak er in de periode 1999 – 2009 er een 

mosselbank voorkwam. 

figuur 5 laat zien dat er ook binnen kombergingen een sterk 

verband is tussen het voorkomen van mosselbanken en de  

 

mate van blootstelling aan hydrodynamische factoren. in de 

trilaterale waddenzee is namelijk de wind vanuit zuidwestelijke 

richting overheersend. Die deelgebieden die beschut liggen 

ten opzichte van golven die zich uit deze windrichting kunnen 

opbouwen (vanwege grote strijklengtes) vertonen een relatief 

hoge dichtheid aan mosselbanken op de platen. hierdoor zijn 

met name de deelgebieden in de oostelijke nederlandse en 

westelijke nedersaksische kombergingen vaak bezet.

Figuur 5. Frequentie 

van voorkomen van 

mosselbanken in de 

periode 1999 – 2009. 

Hoe vaker een locatie 

bezet was in die 

periode, hoe intenser 

de kleur rood.
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hoewel de huidige methode verschilt van de methode die gehanteerd 

werd om mosselbanken in de Dijkema atlas te demarkeren (Dijkema 

et al. 1989) is het toch mogelijk om de ruimtelijke verspreidingen 

van toen en nu globaal te vergelijken. De mossel banken in de jaren 

60/70 zijn weergegeven in figuur 6.

De overeenkomst tussen de patronen in figuur 5 en figuur 6 zijn 

op vallend. De plekken die in de periode 1999 – 2009 vaak bezet 

waren, zijn ook de plekken waar in de jaren 60/70 mosselbanken 

voorkwamen. net als in 1999  2009 zijn de dichtheden hoog in 

het oostelijke deel van de nederlandse waddenzee en in westelijk 

nedersaksen. ook in de periode 60/70 waren mossel banken 

afwezig op plekken die blootgesteld zijn aan golf en getijwerking. 

Verder is het opvallend om te zien dat de dichtheden in het noorden 

van schleswigholstein ook laag zijn in de jaren 60/70. tenslotte 

wordt opgemerkt dat in de periode 60/70 de dichtheid in de 

westelijke waddenzee ook laag was.

Figuur 6. De ruimtelijke verspreiding van mosselbanken in de Waddenzee in de jaren 60/70 op basis van de Dijkema atlas. Om de mosselbanken 

beter zichtbaar te maken zijn ze groter afgebeeld dan ze in werkelijkheid zijn.

2.4. vergelijking met de jaren 60/70 (dijkema atlas)
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2.5. temporele patronen
op basis van de beschikbaar gestelde data kunnen trends in de arealen 

droogvallende mosselbanken geconstrueerd worden voor nederland, 

nedersaksen en schleswigholstein (figuur 7). De combinatie van 

de datasets laat duidelijk verschillende patronen zien voor de drie 

regio’s. in schleswigholstein is na een toename in het jaar 2001 een 

geleidelijke afname te zien tot het jaar 2006 waarna er een lichte 

stijging plaatsvindt. Dezelfde veranderingen zijn in grote lijnen ook 

zichtbaar in nedersaksen. echter, in nedersaksen wordt in 2000 een  

 

sterke toename geobserveerd terwijl in hetzelfde jaar in schleswig

holstein er een afname is. na 2005 vindt er geleidelijke toename 

plaats in het areaal mosselbank in nedersaksen. in nederland is het 

areaal mosselbank laag in 1999. er vindt echter grote toename plaats 

in de jaren 2000 en 2002 tot een areaal van 3000 hectare (ha.) ten 

gevolge van goede broedval in de jaren 1999 en 2001. na 2002 lijkt 

broedval frequent voor te komen waardoor het totale areaal zeer 

variabel is, maar wel relatief hoog blijft. 

Figuur 7. Trends in het areaal intergetijde mosselbanken in Nederland (NL), Nedersaksen (NS) en Schleswig-Holstein (SH) voor de periode 1999 - 2009.
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2.6. populatiesynchronisatie
Vanuit het perspectief van de totale mosselpopulatie is de 

waddenzee een aaneengesloten gebied van kombergingen die 

door waterbeweging met elkaar verbonden zijn. Dit komt doordat 

de verspreiding van mossellarven in belangrijke mate een passief1 

proces is. De verbindingen tussen de populaties in de verschillende 

kombergingen worden bepaald door de waterverplaatsing tussen 

kombergingen tijdens het larvale stadium. omdat het larvale stadium 

enkele weken duurt, is het waarschijnlijk dat een substantieel deel 

van de rekrutering in een komberging afkomstig is uit naburige 

kombergingen. om hier inzicht in te krijgen is er onderzocht over 

welke afstanden populaties met elkaar synchroniseren. synchroni

satie is de correlatie in de jaarlijkse toename en afname van mossel

dichtheden tussen kombergingen. synchronisatie kan ontstaan 

doordat er verspreiding van larven plaatsvindt tussen kombergingen 

maar ook wanneer dezelfde externe factoren invloed uitoefenen op 

reproductie en overleving.

figuur 8 laat zien dat kombergingen die in elkaars buurt liggen sterker 

met elkaar synchroniseren dan wanneer de afstand tussen kom

bergingen groot is. tevens is te zien dat er clusters van kom bergingen 

zijn waarbinnen de populaties mosselbanken synchroon met elkaar 

variëren. het eerste cluster bestaat uit komberging 4 – 10, het tweede 

cluster uit 22 – 30 en het laatste cluster 30 – 36. Dit suggereert dat 

de oorzaken van veranderingen in de populaties (en dus ook van 

rekrutering) binnen die clusters gelijk zijn of dat de verbin dingen tussen 

kombergingen binnen een cluster sterker zijn dan de verbindingen 

tussen afzonderlijke clusters.

opvallend gegeven is dat de 3 blokken gescheiden zijn door grote 

kombergingen met een sterke toestroom van zoet water en door 

kombergingen die zijn blootgesteld aan hoogenergetische hydro

dynamische krachten. Mogelijk wordt larventransport door deze 

barrières gehinderd. Door middel van hydrodynamische modellering 

van water beweging tussen kombergingen kan dit vermoeden getoetst 

worden. Dat valt echter buiten het bestek van de onderhavige studie.

Figuur 8. Populatiesynchronisatie-

matrix. De ellipsen representeren cor-

relaties in populatiedynamica tussen 

kombergingen. Blauwe ellipsen 

re presen teren positieve correlatie 

wat betekent dat er synchronisatie 

plaats  vindt. De rode ellipsen ont-

staan wanneer veranderingen in 

de mosseldichtheden tussen kom-

bergingen tegenovergesteld zijn.

 

1   Mossels kunnen invloed uitoefenen op dispersie doordat ze als larve facultatief kunnen hechten aan 

substraat. op het moment dat een larve in de waterkolom is kan verplaatsing niet beïnvloed worden.



De datasets, kaarten en analyses geven inzicht 

in de informatie die van belang is voor de 

ontwikkeling van beleid voor de bescherming van 

mossel banken en het habitat waar ze voorkomen. 

in dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van 

het belang van de gepresenteerde resultaten voor 

beleid en beheer.

3.1.  habitat geschiktheid en frequentie 
van voorkomen

er zijn grote verschillen in de gemiddelde dichtheden van mossel

banken tussen verschillende typen kombergingen. in met name 

de beschutte kombergingen in de oostelijk nederlandse en 

westelijk nedersaksische waddenzee worden relatief hoge dicht

heden aangetroffen. in de meer geëxponeerde kombergingen 

in zuidelijk schleswigholstein en oostelijk nedersaksen en de 

westelijke nederlandse waddenzee zijn over het algemeen veel 

minder mosselbanken aanwezig. er is een sterke overeenkomst in 

de locaties waar in de jaren 60/70 mosselbanken lagen en waar ze 

tegenwoordig liggen. De consistentie in de verspreidingspatronen 

suggereert dat de omstandigheden op die plaatsen gunstig waren 

en zijn voor het bestaan van mosselbanken. Deze bevindingen  in 

combinatie met resultaten van eerder onderzoek dat op kleinere 

ruimtelijke en temporele schaal is uitgevoerd (nehls en thiel 

1993, Brinkman et al. 2002)  impliceren dat hydrodynamische 

3. belang voor beleid en beheer
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stress een belangrijke beperkende factor is voor het voorkomen 

van mosselbanken. Dit is consistent met de bevindingen van een 

meer gedetailleerde verspreidingsanalyse (binnen kombergingen) 

in deze studie. 

De resultaten laten verder zien dat hydrodynamische stress niet 

de enige beperkende factor is voor droogvallende mosselbanken. 

ook de voedselbeschikbaarheid lijkt een belangrijke rol te spelen.

het gegeven dat hydrodynamische stress, en mogelijk ook 

voedsel beschik baar heid belangrijke beperkende factoren zijn 

voor de potentiële maximale dichtheid aan mosselbanken per 

kom berging, is bijzonder relevant voor beleid en beheer. het 

natura2000 doelendocument stelt als kernopgave (p 66) voor 

litorale wadplaten: “Met betrekking tot de getijdenplaten zijn 

de opgaven: verbetering kwaliteit van de slik en zandplaten 

(h1140) ten behoeve van vergroting diversiteit en behoud van 

platen voor rustende en foeragerende nietbroedvogels en als 

rustgebied voor zeehonden.” Voor het behalen van natura2000 

doelstellingen, wordt er regelmatig een inschatting van de 

kwaliteit van het habitat type 1140 gemaakt. De beoordeling van 

de kwaliteit van dit type habitat hangt af van de aanwezigheid en 

dichtheid aan mosselbanken. indien specifieke kombergingen niet 

geschikt zijn voor droogvallende mosselbanken – bijvoorbeeld 

vanwege het hydrodynamische karakter – dan zou dit niet tot 

een negatieve beoordeling moeten leiden. Bovendien, volgens 

het Doelendocument van de n2000 doelstellingen, zouden alle 

mosselbank stadia aanwezig moeten zijn. Dit rapport maakt 

duidelijk dat de doelstellingen zoals geformuleerd in het n2000 

doelendocument, ten aanzien van mosselbanken, onrealistisch is. 

Beschutte kombergingen zijn meer geschikt voor mosselbanken 

dan de meer geëxponeerde kombergingen. Bij de formulering 

van beleidsdoelen voor de waddenzee zou er rekening gehouden 

dienen te worden met de natuurlijke variatie in abiotische factoren 

in de waddenzee.
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3.2.  populatiedynamica, rekrutering en 
voedselbeschikbaarheid

De ontwikkelingen van de arealen mosselbanken door de tijd laten 

belangrijke verschillen zien tussen de nederlandse en Duitse gebieden. 

in de oostelijke nederlandse waddenzee zijn de dichtheden hoog en 

schommelen ze sterk terwijl in de Duitse waddenzee de dichtheden 

lager zijn en veranderingen veel geleidelijker verlopen. Deze obser

vatie suggereert dat er in de nederlandse oostelijke waddenzee 

omstandigheden heersen die er voor zorgen dat er regelmatig goede 

broedval kan optreden terwijl deze omstandigheden in Duitsland 

niet, of in mindere mate, heersen. Deze geobserveerde verschillen 

leiden tot de vraag wat er bijzonder is aan de omstandigheden in de 

oostelijke nederlandse waddenzee. het antwoord op die vraag zou 

mogelijk gebruikt kunnen worden om de productie van broedval in de 

andere delen van de waddenzee te stimuleren.

er zijn verschillende kandidaatverklaringen voor deze geobserveerde 

verschillen. ten eerste zijn er belangrijke verschillen in de geschikt

heid van het habitat. ten tweede zijn er grote verschillen in de 

voedsel beschikbaarheid (primaire productie in de vorm van fyto

plankton) van de gebieden. Met name de zuidelijke (nederlandse 

en nedersaksische) waddenzee is relatief nutriëntenrijk waardoor 

ook de mate van eutrofiëring hier hoger is (Van Beusekom et al. 

2009) en daarmee de voedselbeschikbaarheid voor mossels. Door 

deze verschillen in voedselbeschikbaarheid is de potentiële groei van 

mossels en daarmee de productie van broedval ook hoger in de meer 

eutrofe kombergingen. 

naast de primaire productie speelt mogelijk ook competitie voor 

voedsel met andere schelpdieren een belangrijke rol voor de beschik

baarheid van voedsel. Belangrijke voedselconcurrenten voor mossels 

zijn de Japanse oester2  (Crassostrea gigas) en de Amerikaanse 

zwaard  schede (Ensis Americanus).

3.3.  het belang van verspreiding van larven 
tussen kombergingen 

schelpdierpopulaties in de waddenzee zijn open populaties doordat 

larven zich over grote afstanden kunnen verspreiden. hierdoor zijn 

de dichtheden aan mosselbanken per komberging mede afhankelijk 

van de import van mossel larven. Dit gegeven is van groot belang 

voor beleid en beheer aangezien dit kan betekenen dat bescherming 

van een bepaalde plek niet effectief hoeft te zijn wanneer de bron

populaties niet beschermd worden. Andersom is het mogelijk dat 

larven die op een bepaalde locatie geboren worden door de water

verplaatsing vrijwel altijd in ongeschikt habitat terecht komen. De 

potentiële bijdrage van een bepaalde mosselbank aan de productie 

van larven die het volwassen stadium zullen bereiken  en daarmee 

bijdragen aan de totale mosselbankpopulatie  is daarom locatie

specifiek. er is echter weinig bekend over deze zogenaamde source 

en sinkpopulaties in de waddenzee. Dit geldt niet alleen voor 

mos sels maar ook voor andere schelpdieren. om inzicht te krijgen 

in de mogelijke sources en sinks van het totaal van de afzonderlijke 

sub populaties (metapopulatie) is het belangrijk om de lokale water

bewegingen tijdens het larvale stadium te kennen in combinatie met 

de geschiktheid van het habitat en voedselbeschikbaarheid en de aan

wezigheid van predatoren.

De geobserveerde synchronisatie van de verschillende kombergingen 

is wel indicatief voor de mate van verbinding tussen kombergingen. 

Zo is het mogelijk dat binnen de geïdentificeerde blokken van  kom

bergingen veel larven transport plaatsvindt. Deze hypothese wordt 

ondersteund door de waarneming dat de grenzen van de blokken 

liggen op plaatsen waar er fysieke barrières bestaan die de verplaatsing 

van larven tussen kombergingen belemmeren.

2   Dit betreft een tegengesteld effect van het positieve effect dat de Japanse oester kan 

hebben doordat het substraat vormt waar jonge mossels aan kunnen hechten.



 programma naar een rijKe Waddenzee

23

fo
to

: R
o

o
s 

k
en

ti
e



 rapport Kombergingen en mosselbanKen

24

fo
to

: R
o

o
s 

k
en

ti
e



Asmus, R. M., and h. Asmus. 1991. Mussel beds: limiting or 

promoting phytoplankton? Journal of experimental Marine Biology 

and ecology 148:215–232. doi: 10.1016/00220981(91)900839.

Beukema, J. J., k. essink, and h. Michaelis. 1996. the geographic 

scale of synchronized fluctuation patterns in zoobenthos populations 

as a key to underlying factors: climatic or maninduced. ices Journal 

of Marine science: Journal du conseil 53:964 –971. doi: 10.1006/

jmsc.1996.0119.

Van Beusekom, J. e. e., P. V. M. Bot, J. carstensen, J. h. M. 

Goebel, h. Lenhart, t. Pätsch, t. Petenati, t. Raabe, k. Reise, and 

B. wetsteijn. 2009. eutrophication. thematic Report no. 6. in: 

Marencic, h. & Vlas, J. de (eds.). thematic Report, common wadden 

sea secretariat, trilateral Monitoring and Assessment Group, 

wilhelmshaven, Germany.

Brinkman, A., n. Dankers, and M. Van stralen. 2002. An analysis 

of mussel bed habitats in the Dutch wadden sea. helgoland Marine 

Research 56:59–75.

Dijkema, k. s., G. Van thienen, and J. G. Van Beek. 1989. habitats 

of the netherlands, German and Danish wadden sea. Research 

institute for nature Management, Veth foundation, Leiden, texel.

Gosling, e. G. 1992. the Mussel Mytilus : ecology, Physiology, 

Genetics, and culture. elsevier, Amsterdam.

Kraft, D., e. o. folmer, J. Meyerdirks, and t. stiehl. 2011. Data 

inventory of the tidal Basins in the trilateral wadden sea. Page 43. 

Programma naar een Rijke waddenzee, Leeuwarden. 

Nehls, G., i. hertzler, and G. scheiffarth. 1997. stable mussel Mytilus 

edulisbeds in the wadden sea  they’re just for the birds. helgolander 

Meeresuntersuchungen 51:361–372. 

Nehls, G., and M. thiel. 1993. Largescale distribution patterns of 

the mussel Mytilus edulis in the wadden sea of schleswigholstein: 

Do storms structure the ecosystem? netherlands Journal of sea 

Research 31:181–187. doi: 16/00777579(93)90008G.

referenties

 programma naar een rijKe Waddenzee

25

fo
to

: R
o

o
s 

k
en

ti
e



 rapport Kombergingen en mosselbanKen

26

er zijn in de nederlandse, Duitse en Deense waddenzee vier 

instituten die de verspreiding van mosselbanken in kaart brengen. 

in nederland hebben iMARes en bureau MarinX sinds 1995 jaarlijks 

de ligging en de grootte van mosselbanken in kaart gebracht. in 

nedersaksen, het zuid Duitse deel van de waddenzee, wordt dit 

jaarlijks gedaan door het “niedersächsischer Landesbetrieb für 

wasser wirtschaft küsten und naturschutz” (nLwkn). in schleswig

holstein worden de inventarisaties jaarlijks gedaan door Bioconsult 

in opdracht van Lkn tönning. in het Deense deel van de waddenzee 

worden de inventarisaties eens per twee jaar uitgevoerd door DtU 

Aqua national institute for Aquatic Resources wat onderdeel is van 

de technische Universiteit van Denemarken.

Alle vier de instituten hebben data beschikbaar gesteld voor 

het huidige onderzoek. De methode die door het Deense DtU 

gehanteerd wordt, verschilt echter van de Duitse en nederlandse 

methode die volgens een afgesproken protocol mosselbanken 

demarkeren. om die reden  en vanwege het feit dat verspreidingen 

eens per twee jaar bepaald worden  zijn de Deense data in 

huidige vorm niet geschikt voor onderlinge vergelijkingen. De 

Deense waddenzee bestrijkt echter “slechts” drie van de totaal 

39 kombergingen waardoor het mogelijk is om met de onderling 

vergelijkbare data een vrijwel volledig en betrouwbaar beeld van de 

verspreiding en ontwikkeling te maken over een zeer groot gebied.

tabel A1. overzicht van beschikbaar gestelde mosselbank data en 

onderlinge vergelijkbaarheid. Groene cellen representeren jaren in 

de regio’s waarvoor data beschikbaar zijn gesteld voor het huidige 

project. cellen met identieke kleur zijn onderling vergelijkbaar. (Zie 

tekst voor de instituten die in de verschillende regio’s mosselbank 

verspreidingsgegevens verzamelen.)

annex: data sets

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1009 2010nL

ns

sh

Dk

Tabel A1. Overzicht van beschikbaar gestelde mosselbank data en onderlinge vergelijkbaarheid. Groene cellen representeren jaren in de regio’s waarvoor data beschikbaar zijn gesteld voor het huidige project. Cellen met identieke kleur zijn onderling vergelijkbaar. (Zie tekst voor de instituten die in de verschillende regio’s mosselbank verspreidingsgegevens verzamelen.)



dijkema atlas
Dijkema et al. (1989) heeft aan de hand van luchtfoto’s  genomen in de 
jaren 1968, 1973, 1974, 1975 en 1976  alle grote litorale mosselbanken 
in kaart gebracht. Mosselbanken kleiner dan 10 ha werden niet in 
de atlas opgenomen en mosselbanken die wel opgenomen werden, 
werden ruimer ingetekend dan tegenwoordig (tegenwoordig worden 
de grenzen van mosselbanken in het veld met gps bepaald of d.m.v. 
stereoscopie van hoge resolutie foto’s of door geautomatiseerde 
analyse van digitale foto’s). De zogenaamde Dijkema atlas is door 
iMARes beschikbaar gesteld. hoewel de methode die Dijkema toepaste 
om mosselbanken te demarkeren verschilt van de huidige methode, 
kan de atlas wel gebruikt worden om de historische globale ligging te 
vergelijken met de huidige ligging van mosselbanken.
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