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Doorbraak zeegrasherstel
Bij het eiland Griend groeiden afgelopen zomer minizeegrasvelden. Na jaren van onderzoek krijgt het team
grip op de restauratie. ‘Het lijkt erop dat we weten hoe
we een nieuw zeegrasveld kunnen realiseren’, vertelt
Laura Govers, onderzoeker van de Rijksuniversiteit
Groningen. Vochtigheid blijkt een belangrijke
succesfactor.

Sleutelen aan Zeegrasherstel

Mini-zeegrsveld bij Griend

Een ongewoon tafereel in de Waddenzee: kleine wuivende velden met groot
zeegras. Meer dan vijftig planten per
vierkante meter telde Govers juli 2019
in een aantal proefvlakken bij Griend.
“Bijna 100 procent bedekking, meer dan
in een natuurlijk zeegrasveld.” De velden
ontstonden niet vanzelf. De zaden
kwamen uit de Duitse Waddenzee, overwinterden in een Groningse koeling
en werden maart 2019 met verbouwde
kitspuiten gezaaid. Hoopgevend, noemt
Govers het resultaat. “We zetten nu grote
stappen. In 2015 hadden we 0,01 plant
per vierkante meter.”

Controle-proefvlakken
Het team testte dit seizoen het effect van
zelfgemaakte zeegrasmatten. De matten
bootsen een andere soort, namelijk klein
zeegras, na. Op pagina 4 en 5 vertelt
Max Gräfnings van de Rijksuniversiteit
Groningen over het onderzoek. Het waren echter in eerste instantie de controle-proefvlakken die tot ongekende bloei
kwamen. Govers: “We hadden exact de
goede plek te pakken. De controlevlakken bleven lange tijd continu vochtig,
omdat ze in een afwateringsgeul lagen
met stromend water.”
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Zeegrassen spelen als biobouwers een
sleutelrol in de ambitie van een rijke Waddenzee. Met dit project willen we uitzoeken
of grootschalig zeegrasherstel op droogvallende wadplaten haalbaar en zinvol is.
Het onderzoeksproject, dat loopt tot begin
2022, is een samenwerking van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, the
Fieldwork Company, de Radboud Universiteit en Waterproof BV. Het team ontwikkelt
methoden om een duurzaam zichzelf in
standhoudende populatie droogvallend
groot zeegras te realiseren.
Voor meer informatie over het project:
www.zeegrasherstel.nl en bij
projectleider Quirin Smeele
van Natuurmonumenten, e-mail:
q.smeele@natuurmonumenten.nl.

Helpende hand
Toch gingen de mini-zeegrasvelden, net als vorig jaar, aan hun
eigen succes ten onder. “Met een te hoge dichtheid helpt zo’n
veld zichzelf om zeep. Een hoge dichtheid zeegras houdt slib
vast, waardoor ze hoger komen te liggen. Bovenop de bulten
krijgen ze last van droogte en zon. In augustus, tijdens de hitte,
stierf het zeegras af, zonder zaad af te zetten.” Het mooie is: de
planten tussen de zelfgemaakte zeegrasmatten overleefden wel.
Ze konden wél hun zaad afzetten. “Een aanwijzing dat klein
zeegras een helpende hand biedt door het creëren van poelen.”

Komend groeiseizoen
Volgend jaar wil het zeegrasteam geen nepzeegras, maar echt
klein zeegras inzaaien. “Afgelopen seizoen hebben we voor het
eerst zaden van klein zeegras verzameld en gezaaid. Het klein
zeegras kwam succesvol op. Eind augustus hebben we bij de
Hamburger Hallig weer nieuw zaad van klein zeegras geplukt.
Dat zaad gaat deze winter de koeling in. Komend jaar starten
we nieuwe experimenten bij Griend en op een aantal andere,
nog aan te wijzen plekken in de Nederlandse Waddenzee.”

Zeegraskwekerij:
zaad uit zaad
Zeegraszaad is gewild. Voor de experimenten rond
zeegrasherstel halen de onderzoekers zaden van

Nieuw bij het zeegrasteam: Gabriela Maldonado
Gabriela Maldonado staat voor de uitdaging om een zeegraskwekerij van de
grond te krijgen. Op de volgende pagina vertelt ze er meer over. Ze is nieuw
bij het team, maar werkte als student al eerder mee. “In 2017 deed ik mijn
master mariene biologie in Groningen. Laura Govers was mijn begeleider. Op
Griend onderzocht ik de rol van biobouwers, zoals zeegras en schelpdieren,
bij de kustverdediging.” Maldonado komt uit Mexico, waar ze biotechnology
engineering studeerde. Veldwerk trok haar meer aan dan werken in het laboratorium. “Bij the Fieldwork Company, waar ik nu werk, ben ik dus aan het
juiste adres.” In Mexico woonde ze bij een baai, met een strand, diepblauwe
zee, mangroves en hoge golven. “Mijn eerste stap in het Waddenslik was een
schok. Toch is nergens de zonsondergang zo fraai als in de Waddenzee.”

Zeegrasherstel
Grevelingenmeer

planten uit Denemarken. Die maken we per drie aan spijkers
vast.” De kunst in het Grevelingenmeer is om in de experimenten de horde krabben buiten te houden, en de alikruiken
binnen. “Krabben eten alles op. We voegen alikruiken toe
omdat ze de algen begrazen. Dat lijkt te werken.” Het vierjarige
onderzoeksproject loopt in 2021 af. “We boeken vooruitgang,
maar net als in de Waddenzee vraagt zeegrasherstel hier veel
tijd en experimenten. Voordeel in het Grevelingenmeer is dat
we kunnen bouwen op de kennis en ervaring in de Waddenzee.”

Ook in het Zeeuwse Grevelingenmeer vindt experimenteel
zeegrasherstel plaats. Deels met hetzelfde zeegrasteam, aangevuld met de Radboud Universiteit. “Voor Rijkswaterstaat
werken we sinds 2016 in het Grevelingenmeer aan de herintroductie van ondergedoken groot zeegras”, vertelt Dieuwke
Hoeijmakers, projectleider vanuit the Fieldwork Company.
Vroeger groeide in het meer vierduizend hectare groot zeegras.
Het zeegras verdween volledig in de jaren zeventig, mede door
het verdwijnen van getijwerking door van de aanleg van de
Brouwersdam. The Fieldwork Company testte diverse herstelmethoden, die eerder zijn beproefd in de Waddenzee. Zo zijn
plots ingezaaid met zakken met zeegraszaad, andere zijn met
de kitspuitmethode ingezaaid. De opkomst was echter nihil.
“Herintroductie van ondergedoken groot zeegras vanuit zaad
levert onvoldoende op. Dat concluderen meer herstelprojecten
in de wereld. We zijn overgestapt op het verhuizen van hele
zeegrasplanten. Afgelopen voorjaar haalden we zesduizend

buitenlandse natuurlijke donorlocaties. Duurzamer is om
de zeegraszaden zelf te kweken. In Groningen loopt een
proef met een mini-zeegraskwekerij.

In een plantenkas bij de Groningse universiteit stroomt zout
water door witte bakken. In de bakken groeit een veertigtal
planten groot zeegras. “Zelf opgekweekt”, vertelt Gabriela
Maldonado van the Fieldwork Company enthousiast. Een overwinning, noemt ze het. “Dit experiment startte begin dit jaar.
Ontkiemen, opgroeien, nieuwe zaden maken: deze planten
hebben alle stappen gezet en overleefd. Honderd zeegraszaden
hebben we nu. Zelfgekweekt van zaad tot zaad.” Doordeweeks
is ze dagelijks in de kas te vinden. Om metingen te doen,
zoals zoutgehalte, temperatuur en nutriëntenconcentratie. Een
zeegraskwekerij opzetten is pionieren, ondervindt ze. “Alles is
nieuw. Voor elke stap die we zetten, moeten we bottlenecks
overwinnen.”

Zijn eerste poging begin dit jaar strandde. Tiesinga: “Zeegras
is een kritisch plantje. De condities komen nauw. Maart 2019
kwamen de eerste planten op. Ze stierven af door een koperen
bocht in de waterleiding. Het verhoogde kopergehalte vergiftigde het zeegras.”
Ideaal substraat
In de witte bakken groeien twee typen zeegras: de helft groeide
op uit Duits zeegraszaad, de andere helft bestaat uit meerjarige
planten die zijn getransporteerd uit Zweden, Denemarken en
Duitsland. Maldonado zoekt naar het ideale substraat. Diverse
bodems testte ze: slib uit de Waddenzee, glaswol, kleikorrels,
stukjes kokosnoot en perliet, een lichte korrel die bij de teelt
van groenten wordt gebruikt. “Alleen Waddenslib werkt tot
dusver. Meeste heil zie ik in glaswol, veelgebruikt in kassen
voor het kweken van tomaten en komkommers. De samenstelling van waddenslib kan sterk variëren. We willen de planten in
een gecontroleerde omgeving laten opgroeien.”

Meer zaad nodig
Zeegraszaad is gewild. “Het zaad voor de experimenten komt
nu nog uit Duitsland, van locaties waar veel zeegras groeit. Ze
plukken niet meer dan één procent, zodat de natuurlijke populatie in stand blijft.” Toch is het proces van oogsten op de lange
termijn niet duurzaam, stelt Maldonado, zeker niet wanneer
zeegrasherstel in Nederland grootschalig wordt opgeschaald.
“Dan hebben we veel meer zaad nodig. Dat zaad willen we
uiteindelijk zelf kweken.”

Zeegrasplanten en een strandkrab

Honderdduizend planten
Maldonado is ambitieus. Volgend jaar wil ze de zeegraskwekerij aan de praat krijgen. Het jaar erop, in 2021, schaalt ze op.
“Dat gaat lukken, daar ben ik van overtuigd. Het zeegrasteam
gebruikt zo’n vijf miljoen zaden per seizoen. Over twee jaar wil
ik een vijfde zelf opkweken. Dat zijn honderdduizend planten.
Na het opschalen richten we ons op de volgende uitdaging,
namelijk het kweken van klein zeegras.”

Condities komen nauw
Mei 2019 nam Maldonado de kwekerij bij de universiteit over
van Chris Tiesinga, student aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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Klein zeegras helpt grote broer
Klein zeegras speelt een sleutelrol bij zeegrasherstel. Dat concludeert Max Gräfnings van de Rijksuniversiteit
Groningen. Met zelfgemaakte zeegrasmatten bootste hij afgelopen groeiseizoen een landschap met klein zeegras na.
‘Dankzij onze matten overleefde het groot zeegras de zomerse hitte. De planten hebben zelfs nieuw zaad afgezet.’

Zomer 2018: vermoeden van synergie
“Je hebt twee soorten: klein en groot zeegras. In Duitsland
en Denemarken staan ze bijna altijd bij elkaar. Dat viel me
op tijdens mijn reis langs zeegraslocaties in de internationale
Waddenzee. Mijn hypothese: klein zeegras faciliteert groot
zeegras. Dat doet hij door plekken te creëren waar water blijft
staan. Het laagje water voorkomt dat groot zeegras ’s zomers
uitdroogt. Dat uitdroging funest kan zijn, bleek tijdens de zomer
van 2018, toen bij Griend de extreme hitte het groot zeegras
fataal werd.”

Mei 2019: matten vol met darmwier
“Ons eerste controle is een lichte teleurstelling. De matten zijn
overwoekerd met darmwier. We zien geen ontkiemende planten, terwijl het zeegras in de controlevlakken al volop groeit. Al
het werk voor niets, vermoeden we.”

Juli 2019: de donut werkt
“Twee maanden later klaart de lucht. Het darmwier is verdwenen en er blijken toch planten opgekomen. Mijn constructie
werkt: omdat raffia slib invangt, ontstaat net als bij een echt
zeegrasveld een verhoging. Het gat in de donut doet dienst als
een poel. In de poel groeit groot zeegras.”

Augustus 2019: het zeegras overleeft
“De zomerse hitte eist in de controle-proefvlakken zijn tol.
Waar het zeegras eerder uitbundig wuifde, ogen de planten nu
bruin en verlept. Onderwijl zien de planten in onze donuts er
stralend uit. Ze overleven de zomer, dankzij de poelen. Sterker
nog: ze weten zaden te produceren. Voor ons een bewijs van
de dienstverlening door klein zeegras.”

Eind augustus 2019: nieuw zaad ophalen
‘Bij de Hamburger Hallig, aan de Duitse kust van Schleswig-Holstein, plukken we met een grote groep vrijwilligers
een nieuwe lading zeegraszaad. We oogsten niet alleen groot
zeegras, maar ook klein zeegras. Het plukken is priegelwerk,
want klein zeegras is veel kleiner. Volgend groeiseizoen willen
we bij Griend geen nepzeegras, maar echt klein zeegras zaaien.
Klein zeegras is meerjarig. Overleven de planten, dan zaaien
we er een jaar later groot zeegras bij. We zijn benieuwd of
beide soorten elkaar echt gaan helpen.”

Februari 2019: knopen van zeegrasmatten
“We bedenken dat raffia – dunne repen van het blad van de
raphiapalm – klein zeegras kan imiteren. Een rechthoekige
structuur, gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal,
knopen we vol met stukjes raffia. In twee weken tijd maken we
zo 360 nepzeegrasveldjes. Gelukkig krijgen we veel hulp. Bijna
vijftig mensen knopen mee: vrijwilligers van Natuurmonumenten, studenten en collega’s van de universiteit en vrijwilligers
die reageren op een Facebook-oproep.”

Eind februari 2019: donuts in het veld
“Van de zeegrasmatten maken we op het wad een soort donuts:
rondom matten met in het midden een gat, een soort poel.
Meerdere van deze donuts leggen we bij Griend en op het Uithuizerwad. Met ijzeren staken zorgen we dat de matten blijven
liggen.”

Half maart 2019: zaaien van zeegraszaden
“Bij een volgend bezoek zaaien we met de kitspuiten – inmiddels een bewezen methode – zeegraszaden in, zowel de
matten als in de poelen.”
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Zeeduizendpoot als
bottleneck
Veelkleurige zeeduizendpoten en zeegrasherstel gaan slecht samen. Waar deze
bodemdieren in een hoge dichtheid leven, komen nauwelijks zaden tot ontkieming.
Deze ontdekking staat op naam van Clazina Kwakernaak, student aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Ze legt haar experiment uit.
Wat blijkt uit het experiment?
“Dat veelkleurige zeeduizendpoten het ontkiemen van zeegraszaden beletten. In de potten zonder bodemdieren ontkiemde vijftien procent van de zaden. In alle andere potten – dus
degene met veel én weinig zeeduizendpoten – kwam niets
op. Wel of geen karpervoer als alternatief dieet maakte geen
verschil.”

Waarom viel de verdenking op veelkleurige zeeduizendpoten?
“Dat gebeurde bij toeval. The Fieldwork Company zette afgelopen jaar de zeegraskwekerij op. Daarvoor haalden ze slib uit de
Waddenzee, waarin veelkleurige zeeduizendpoten zaten. Het
leek alsof ze de gekiemde zaden opaten.”
Ben je betrokken bij zeegrasherstel?
“Absoluut, als biologiestudent werk ik bij the Fieldwork Company. Twee keer was ik al mee naar de Hamburger Hallig om
zeegraszaden te oogsten. Ook hielp ik bij het zaaien op Griend
en het Uithuizerwad. Dit experiment voerde ik uit als bachelorstudent voor de cursus marine biology research.”

Clazina Kwakernaak
(Rijksuniversiteit Groningen):
‘Veelkleurige zeeduizendpoten
beletten het ontkiemen van
zeegraszaden.'

Kun je het experiment schetsen?
“Met mijn experiment wilde ik het effect van zeeduizendpoten
op de ontkieming van zeegraszaad meten. In dertig transparante ronde kolommen zaaide ik in elk 45 zaden in een laagje
Waddenslib. Drie varianten testte ik: veel, weinig en geen
bodemdieren. Daarnaast schotelde ik de zeeduizendpoten in
een aantal potten karpervoer voor, als een mogelijk alternatief
dieet.”

Weet je wat de zeeduizendpoten met de zaden doen?
“Nee, niet precies. Ik heb niet kunnen constateren of ze de
zaden daadwerkelijk opeten. Bekend is dat zeeduizendpoten de
bodem omwoelen, waardoor zaden dieper komen te liggen en
niet meer kunnen ontkiemen. Derde optie is dat de bodemdieren niet de zaden, maar de kiemscheuten opeten. De scheuten
bevatten meer energie.”
Wat betekent deze constatering voor zeegrasherstel?
“Mijn advies: vermijd voor zeegrasherstel plekken met een
hoge dichtheid veelkleurige zeeduizendpoten. Het SIBES-project (Synoptic Intertidal BEnthic Survey), de jaarlijkse bemonstering van bodemdieren op het wad, brengt de hotspots in kaart.
Bij Griend komt de soort nauwelijks voor, op het Uithuizerwad
wel. Voor de zeegraskwekerij is het van belang om het slib
eerst met een fijne zeef te zeven.”

Veelkleurige zeeduizendpoot

Hoe kwam je aan de zeeduizendpoten?
“Die haalde ik uit de Waddenzee. Het experiment startte maart
2019. Omdat zeeduizendpoten ’s winters naar zee trekken, of
zich diep ingraven in de wadbodem, moest ik ze al november
2018 verzamelen. Tijdens de winter had ik in Groningen een
zeeduizendpootkwekerij.”

Mondiale zeegrascommunity
Het zeegrasteam slaat de vleugels uit. Dit najaar bezoeken de onderzoekers
zeegrasprojecten in Australië en North Carolina. Eerder dit jaar waren ze
in onder meer Oman, Florida en Zweden. Internationale samenwerking
is belangrijk. Om elkaar te inspireren, bevindingen te delen en mondiale
experimenten op te zetten. Allen werken aan hetzelfde doel: tegengaan van
wereldwijd zeegrasverlies.
Zeegras in Zweden

De Nederlandse Waddenzee staat niet alleen. Herstel van
zeegrasvelden is een vraagstuk waar onderzoekers van over de
hele wereld zich over buigen. “Elk jaar gaat zo’n zeven procent
van het wereldwijde oppervlak aan zeegrasvelden verloren”,
schetst Tjisse van der Heide de urgentie. Hij is onderzoeker bij
het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) en hoogleraar Kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Langs talloze kusten vinden zeegrasprojecten plaats.
De plant groeit dan ook wijdverspreid: van de tropen tot koude
gematigde gebieden, van Australië tot de Verenigde Staten. “De
onderzoekers willen de zeegrassystemen doorgronden, maar
ze ook beschermen en herstellen. Naar groot zeegras, waar wij
aan werken, wordt het meeste onderzoek gedaan.”

Tjisse van der Heide in een zeegrasveld in Bank d’Arguin, Mauretanië

Tjisse van der Heide
(Rijksuniversiteit Groningen/NIOZ):
‘Samen optrekken is belangrijk om van
elkaar te leren.'

Samen optrekken
Van der Heide beschrijft de zeegraswereld als een hechte community. De onderzoekers weten elkaar te vinden, onder meer
tijdens de tweejaarlijkse internationale zeegrasworkshop. “We
spreken elkaar regelmatig, lezen de artikelen en zijn nauw bij
elkaars werk betrokken. Samen optrekken is belangrijk om van
elkaar te leren. Dan hoeven we niet telkens opnieuw het wiel
uit te vinden.” Het zeegrasteam zet kennis van elders in. Als
voorbeeld noemt hij de in Amerika succesvolle BuDS-methode
(Buoy Deployed Seeding). “We hebben de methode uitvoerig
in de Waddenzee getest, maar bij ons waren de verliezen van
zeegraszaad tijdens winterstormen te groot. Onze ontdekking,
de Phytophthora-

besmettingen van zeegraszaden, blijkt mondiaal van belang.
Vanuit veel plekken ontvangen we zaden om te laten testen.
Ook de door the Fieldwork Company ontwikkelde kitspuitmethode voor het injecteren van zeegraszaad kan op veel internationale interesse rekenen.”
Wortelmatten nabootsen
Zelf experimenteert Van der Heide met BESE-elementen, een
samen met Bureau Waardenburg ontwikkelde biologisch
afbreekbare structuur. Hij gebruikt de honingraatstructuur voor
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kwelder-, mosselbank- en zeegrasherstel. “Voor zeegras bootsen we er
wortelmatten mee na. Wij testen ze zelf
bij Griend, het Uithuizerwad en het
Grevelingenmeer, maar ik vraag ook
buitenlandse collega’s om de proef te
herhalen. Zo kunnen we andere omstandigheden en zeegrassoorten vergelijken.”
Dit onderzoek vindt nu in Zweden,
Finland, Bonaire en de Verenigde Staten
plaats. Met een groep internationale
collega’s bestudeert Van der Heide ook
de faciliterende rol van schelpdieren bij
zeegrasherstel. “Ze eten giftig sulfide uit
de bodem. Onze postdoc, Jim de Fouw,
krijgt momenteel monsters toegestuurd
van tientallen internationale locaties.”

Internationale zeegrasprojecten waar het zeegrasteam mee samenwerkt

Zeegras planten

Australisch herstelproject

met spijkers

Wereldwijd werken drie teams aan herstel van droogvallend
zeegras: uit Melbourne, Nieuw-Zeeland en Nederland. Het Nederlandse zeegrasteam onderhoudt nauwe banden met dr. Craig
Sherman van Deakin University in Melbourne. Zijn AIO, Yi Mei
Tan uit Singapore, hielp afgelopen maart in Nederland mee met
de zeegrasproeven. Oktober 2019 bezochten drie teamleden –
Laura Govers, Max Gräfnings en Jannes Heusinkveld – het Australische herstelproject. In Western Port Bay testen ze meerdere
herstelmethoden, zoals het planten van zaden in kleine juten
zakjes en het verplanten van scheuten die aan spijkers zijn
geknoopt. Er groeien twee soorten, die sterk verwant zijn aan
klein en groot zeegras: Zostera muelleri en Zostera nigricaulis.
Het zeegras in de baai nam sinds de jaren tachtig aanzienlijk af.
Ontbossing en erosie maakten het water troebel. Inmiddels is
het water helderder, maar blijft natuurlijk herstel uit. Het Deakin-team wil, in opdracht van de lokale beheerder, het zeegras
een handje helpen.

Colofon
Tekst: Addo van der Eijk
Vormgeving: Marieke Holthuijsen
Fotografie: Laura Govers, Chris Tiesinga,
Sander Holthuijsen, the Fieldwork
Company
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