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Zeegrasherstel: go/no-go in 2021
Zeegrasherstel gaat door. Met dezelfde partners, in een
nieuw project, genaamd ‘Sleutelen aan zeegrasherstel’.
Over vier jaar, eind 2021, wil Quirin Smeele, programmamanager Wadden van Natuurmonumenten, uitsluitsel
geven. ‘Dan weten we of grootschalig zeegrasherstel op

Resultaten zeegrasherstel
2011-2017
Waterschimmelinfectie overwonnen
door behandeling met kopersulfaat.

droogvallende wadplaten zinvol is.’

Voor het uitzaaien nieuwe zaaimethode
ontwikkeld: de kitspuitmethode.
Minder zaadverlies door binnen over-

Zeegras verrijkt de Waddennatuur.
Menig overheidsplan ambieert om die
reden een groot areaal zeegrasvelden.
De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt zelfs
een concreet doel: tienduizend hectare
in 2028. Of grootschalig zeegrasherstel
op wadplaten haalbaar is, is de komende
jaren de centrale vraag voor Natuurmonumenten, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en the Fieldwork
Company. “We willen beoordelen of
Nederland haar doelen kan realiseren of
moet bijstellen. Hopelijk is het mogelijk. In Duitsland en Denemarken liggen
zoveel vitale zeegrasvelden.”

Bemoedigend resultaat
Het project slaat geen nieuw pad in.
Het team borduurt voort op eerdere
herstelprojecten. Smeele: “Sinds 2011
experimenteren we met het zaaien van
groot zeegras op wadplaten. Daarvoor
haalden we zeegraszaad uit het Duitse
Sylt. Elk jaar zijn we een stapje dichterbij
gekomen. Wat ik afgelopen voorjaar bij
Griend zag, stemt mij optimistisch. Daar
kwam een hoge dichtheid groot zeegras
op. Een bemoedigend resultaat. Het proces van oogsten, overwinteren en zaaien
in het voorjaar krijgen we steeds beter in
de vingers.”
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wintering na te bootsen.
Resultaat in 2017: 100 keer hogere
plantdichtheid.

Laatste bottlenecks
De komende jaren wil het team de
laatste bottlenecks overwinnen. Nieuw is
de AIO, Max Gräfnings, die speciaal voor
dit project is aangesteld. Stap voor stap
wil Smeele tot het eindoordeel komen.
“De onderzoeksvragen bepalen we van
jaar tot jaar. Ze hangen af van het vorig
seizoen. We leren door te doen.”

Tropisch weer spelbreker
Het groeiseizoen van 2018 begon goed. Bij Griend ontkiemde een fraai zeegrasveld. Toch eindigde
het groeiseizoen in mineur. De voortdurende hittegolf speelde het zeegras parten. Laura Govers,
onderzoeker van de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit.

Maart 2018: zaaien van zeegraszaden
“Eind maart zaaiden we de zeegraszaden. Dat deden we met
onze reeds beproefde kitspuit-methode. In de kitspuit zaten
zeegraszaden vermengd met verdikt wadslib. Drie variabelen
wilden we testen: diepte in het wad (2 of 4 centimeter), aantal
zaden per injectie (2 of 20 zaden) en de dichtheid (25 of 100
injecties per vierkante meter). In totaal injecteerden we 48 plots
van 2 bij 2 meter.”

April/mei 2018: grote opkomst zaailingen
“De zaden kwamen spectaculair op. In sommige plots vonden
we meer dan 20 zaailingen per vierkante meter. Dat is twee
keer zoveel als ons doel van de afgelopen jaren. Echt een
succes. Bij de drie variabelen vonden we een significant effect.
Hoe meer zaden per injectie, hoe hoger de zaaidichtheid, hoe
dieper de injectie: allemaal resulteerden ze in een hogere plantdichtheid. Het optimum – de meeste planten met zo weinig
mogelijk zaadverlies – kwam uit op 2 zaden per injectie, 100
injecties per vierkante meter en 4 centimeter in de wadbodem.”
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Augustus 2018: zeegras krijgt zonnesteek
“Ons bezoek van half augustus was een teleurstelling: alle bladeren bleken bruin. De bijna tropische zomer eiste zijn tol. Niet
alleen de kokkels in de Waddenzee, ook ons groot zeegras was
afgestorven, zonder hun zaad af te zetten. Het wrange was dat
vooral de planten bovenop hun zelfgebouwde heuvels als eerste
afstierven. Bovenop de heuvels kregen ze meer last van droogte.”
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Juli 2018: een florerend zeegrasveld
“In juli groeide het zeegras uitbundig. We telden vele duizenden planten. Superblij waren we. Eindelijk, na jaren van
veldexperimenten. Niet alleen in de plots, ook ver daarbuiten.
De planten waren over dertig hectare uitgespreid. We zagen
ook duidelijk dat zeegras sediment - slib en zand - invangt. Bij
clusters van zeegras ontstonden kleine heuvels op het wad
(zie grote foto pagina 2).”

Resultaat veldexperiment bij Griend

Voorjaar 2019: nieuw zaai-experiment bij Griend
“Komend voorjaar zaaien we opnieuw bij Griend. De zeegraszaden - half september geplukt bij het Duitse Hamburger Hallig
(pagina 6) - wachten deze winter in de koeling. We willen leren
van de warme zomer. We gaan de zaden op lagere delen van het
wad zaaien, zodat ze bij eb minder lang blootstaan aan de zon.
We combineren ook groot met klein zeegras. Klein zeegras houdt
de omgeving nat en kan goed tegen uitdroging.”
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Max Gräfnings nieuwe promovendus zeegrasherstel

Grand tour internationale Waddenzee
Het project ‘Sleutelen aan zeegrasherstel’ heeft een eigen promovendus in
dienst. Max Gräfnings komt uit Finland. Afgelopen zomer bezocht hij bijna
vijftig locaties in de internationale Waddenzee: van Den Helder tot het
Deense Rømø. Zijn onderzoeksvraag: waarom slaat zeegras op een locatie
wel of niet aan? De onderlinge verschillen blijken groot.
Max Gräfnings heeft een perfecte zomer achter de rug. Als onderzoeker van ‘Sleutelen aan zeegrasherstel’ toerde hij de hele Waddenzee over: Nederland, Duitsland en
Denemarken. In drie weken tijd bezocht hij bijna vijftig plekken. Zijn vuurdoop in de
voor hem onbekende Waddenzee beviel hem. “Het droogvallende wad was nieuw
voor me. Echt prachtig. In Finland, waar ik vandaan kom, valt de zee niet droog.”
Gräfnings groeide op in Turku, een stad in het zuidwesten van Finland aan de Archipelzee, een archipel die bestaat uit vele duizenden eilanden. Tussen de eilanden groei
volop groot zeegras. “Dezelfde soort als in de Waddenzee, maar dan fulltime onder
water. Het plant zich niet met zaden voort, maar via wortelstokken.”
Indrukwekkend
Als biologiestudent aan Åbo Akademi, de universiteit in Turku, kwam Gräfnings voor
het eerst met zeegras in aanraking. “Vanaf de kant zie je de velden niet. Je moet
duiken. Mijn eerste duik was indrukwekkend. De velden zijn gigantisch. Ze ogen
heldergroen, als een oase. Overal zwemmen kleine vissen. Ze gebruiken het zeegras
als kinderkamer.” Na zijn studie ging Gräfnings bij de universiteit aan de slag. Als zeegrasonderzoeker werkte hij in het kader van MERCES, het Europees project om mariene systemen in Europa te herstellen. April 2018 startte Gräfnings in Nederland.

Max Gräfnings

Eiland- en wadplaathoppen
Tijdens zijn zomerse Waddentrip bezocht Gräfnings locaties mét en zonder zeegras.
De plekken zonder zeegras waren theoretisch geschikt voor zeegras. “Al die plekken
probeer ik met elkaar te vergelijken. Ik zoek de sleutelfactoren waarom zeegras op een
bepaalde plek wel of niet aanslaat. Per locatie heb ik metingen gedaan en monsters
verzameld, onder meer van water, sediment en benthos, het bodemleven.” De komende maanden staat Gräfnings met een student in het laboratorium om alle monsters te
analyseren. “Eind december wil ik klaar zijn en de eerste resultaten presenteren.”
Grote variatie
Geen zeegrasveld blijkt hetzelfde. De dekking per locatie verschilt sterk. Soms trof
Gräfnings een dichte grasmat, een andere keer vond hij her en der een plukje zeegras.
Grofweg verdeelt hij de internationale Waddenzee in drie delen: “Het meeste zeegras
vond ik in de noordelijke Waddenzee, tussen Sylt en Nordstrand. Het minste zeegras
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De dichtheid aan zeegras kan per locatie sterk verschillen (locatie zie kaart: A Hond & Paap, B Norden, C Sylt en D Rottumerplaat).

is te vinden in de Nederlandse Waddenzee. Waar het groeit, onder meer bij Rottumerplaat en Hond & Paap, is de dichtheid erg laag. In de deelstaat Nedersaksen, tussen
de Elbe en de Eems, is zeegras meer algemeen dan in Nederland. Ook is de dichtheid
aan Duitse zijde iets hoger.”

‘In de Nederlandse Waddenzee ligt
een grote herstelopgave.’
Max Gräfnings
Klein versus groot zeegras
Gräfnings’ trip levert nieuwe inzichten op. Zo viel de synergie tussen klein en groot
zeegras op. “Beide soorten staan bijna overal bij elkaar. Klein zeegras vaak bovenop
kleine bulten, groot zeegras in de lagere en nattere delen. We vermoeden dat klein
zeegras zijn grotere broer faciliteert. Klein zeegras biedt beschutting en creëert plekken waar het water langer blijft staan. Groot zeegras kan slecht tegen uitdroging.” Een
eerste experiment in 2018 met het combineren van groot en klein zeegras verliep niet
naar wens. “De plots waren te klein, vermoed ik. Deze winter besluiten we over de
onderzoeksopzet voor komend seizoen. Dan gaan we de faciliterende werking van
klein zeegras bestuderen.”

C

Grote herstelopgave
Gräfnings voelt zich thuis in de Waddenzee. Groot verschil met Finland vindt hij de
urgentie. “In de Nederlandse Waddenzee ligt een grote herstelopgave. Nederlandse
zeegrasvelden zijn volledig verdwenen, de Finse niet. Grootschalig zeegras herstellen
wordt een hele uitdaging. Het hersteltraject verloopt langzaam, stap voor stap, maar
we zitten in de goede richting. Elk jaar vindt wel iets positiefs plaats.”

B

D
A

door Max Gräfnings
bezochte locatie
Kaart uit: Dolch T., Folmer E.O., Frederiksen M.S., Herlyn M., van Katwijk
M.M., Kolbe K., Krause-Jensen D., Schmedes P. & Westerbeek E.P. (2017)
Seagrass. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017.
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dichtheid zeegras 5 tot 20%
dichtheid zeegras > 20%

Onderwaterpistool

Primeur: oogsten op
Hamburger Hallig
Een last minute was het zeker: half september reden de zeegrasplukkers richting het Duitse wad. Ditmaal niet naar het eiland
Sylt, maar naar de Hamburger Hallig. Het plukken was pittig.
Lange dagen, wegzakken in het slik, regen en stevige wind.
Martha van der Veen vond het prachtig. ‘Achteraf zijn juist dat
de mooiste klussen.’

Martha van der Veen

Of het oogsten dit najaar zou lukken, bleef tot het laatste moment spannend. De vaste
donorlocatie, het Duitse eiland Sylt, bleek ongeschikt. De dichtheid aan zeegras was
er laag en de zaadproductie viel tegen. Om de populatie bij Sylt te ontzien week het
zeegrasteam uit naar een andere locatie: de Hamburger Hallig. De exacte oogsttijd
bleef lang ongewis: enerzijds omdat de zaden nog niet rijp waren, anderzijds omdat
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het wachten was op een vergunning om
zeegras te plukken. Van der Veen, als
vrijwilliger opgetrommeld, stond paraat.
“Het was super-last-minute. Pas een dag
van tevoren kwam de vergunning rond.”
Surrealistisch landschap
Van der Veen is zeegrasplukker van het
eerste uur. Al zeven keer hielp ze mee,
telkens op het Duitse eiland Sylt. De
nieuwe locatie maakte de trip bijzonder. Een beetje surrealistisch, vond ze
het landschap. “Je kijkt er uit over de
Waddenzee. Her en der steken halligen uit het water; groene heuvels met
huizen erop. Net als onze eigen terpen
of wierden.” Onder de dijk strekte zich
een droogvallend zeegrasveld uit. Bij het
zien ervan, jeukten haar handen. “Dan
wil ik meteen aan het werk en zoveel
mogelijk zeegras plukken. De eerste dag
plukten we met z’n zevenen. Een kleine
club, maar iedereen werkte hard mee.”
Gelukt is de exercitie zeker. De oogst
bestaat uit tweehonderd kilo zeegras.
Met als voordeel: een hoge kwaliteit. De
onderzoekers berekende een totaal van
2,4 miljoen zaden.
Piepkleine zaden
Het plukken was verre van comfortabel.
De ondergrond bestond niet, zoals op
Sylt, uit hard zand, maar uit slik. “Stond
je te plukken, dan zakte je langzaam
weg. Het vereiste een andere techniek.
Het weer was niet daverend; af en toe
regende het en er stond een stevige
wind.” Naast groot zeegras is voor het
eerst ook klein zeegras geoogst. Geen
makkelijke opgave, zo bleek. “Om de
piepkleine zaden te vinden, schoven we

op onze knieën over het wad. Een kunst op zich. Uiteindelijk hebben we voldoende
klein zeegras verzameld.” Opvallend was het opkomende water bij vloed. “Die kwam
daar razendsnel op. In no time stond het water aan de dijk. We moesten er stevig voor
lopen. Heel apart.”
Lange dagen
Twee lange dagen maakte het plukteam: vrijdagochtend vijf uur ’s ochtends vertrok de
bus uit Groningen, zaterdag rond middernacht kwamen ze er weer aan. Daartussen
plukten ze twee tijen. Erg vond Van der Veen het niet. Integendeel. “Ik houd van hard
werken, daar kom ik voor. Liever twee dagen plukken, dan één dag. Zaterdag waren
we pas om vijf uur ’s middags klaar. Iedereen was moe.” De organisatie krijgt van haar
alle lof. “Alles was goed verzorgd. Een uitstekend hotel, lekker diner, gezellige groep;
we zijn in de watten gelegd. Volgende keer ga ik zeker weer mee.”

Sylt

‘Uiteindelijk hebben
we voldoende klein
zeegras verzameld.’
Martha van der Veen

nieuwsbrief zeegras

7

Hamburger
Hallig

Zeegrasplukkers op wadexcursie
Half september fietste een twintigtal zeegrasplukkers richting het Groningse Uithuizerwad.
De zon scheen uitbundig, het wad lonkte. In het zompige slik bekeken ze het resultaat van het
experiment: een aantal pollen groot zeegras. Klein zeegras groeide er des te meer.

Een zeegrasveld is bekend terrein voor deze zeegrasplukkers.
Velen bezochten al talloze keren het Duitse eiland Sylt om er
zeegras te plukken. Om het resultaat te bekijken, nodigde het
zeegrasteam de vrijwilligers uit bij het Uithuizerwad. Op die
plek zijn maart 2018 de Duitse zaden ingezaaid.

Tijdens de wadwandeling, onder leiding
van twee wadloopgidsen, vonden de
plukkers meerdere pollen groot zeegras.
Tot hun grote vreugde. “Hier doen we
het voor”, stelde één van de plukkers
tevreden vast. Het gros bleek echter
klein zeegras, niet groot zeegras. “Klein
zeegras groeit hier van nature”, legde
Jannes Heusinkveld van the Fieldwork
Company op de zeedijk uit.

Colofon
Tekst: Addo van der Eijk
Vormgeving: Sense Visuele Communicatie
Fotografie: Sanne van Gemerden, Laura
Govers, the Fieldwork Company, Jan de Wit
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In de schuur van een boerderij zet onderzoeker Laura Govers uiteen dat het zaad
bij Griend in grote getalen was opgekomen. “Op het Uithuizerwad lukt het
experiment minder goed”, legt ze uit.

