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Nieuwsbrief Sleutelen aan zeegrasherstel november 2021

Zeegrasherstel zet reuzensprongen, na 
jaren van kleine stapjes. In 2017, toen 
het herstelproject herstartte, rezen na 
enkele tegenvallers twijfels. Overwogen 
werd om de stekker uit het project te 
trekken. Inmiddels is iedereen – project-
partners, Rijkswaterstaat, overheden, 
experts – om en overtuigd dat droogval-
lend zeegrasherstel gaat lukken. Wat het 
project ‘Sleutelen aan Zeegrasherstel’ bij 
Griend voor elkaar kreeg, is internatio-
naal baanbrekend. “De grootste popu-
latie groot zeegras in Nederland”, stelt 
Govers vast. Verwacht had ze het succes 

omheen.” Toch zijn de dichtheden nog 
te laag voor een echt ecologisch relevant 
zeegrasveld. “Je hebt een dichte begroei-

‘Van deze schaalgrootte 
durfde ik bij de start 

niet te dromen’
Laura Govers

niet. “We zaten al op de goede weg, 
maar van deze schaalgrootte durfde ik 
bij de start niet te dromen.” 

Uitbreiden zonder hulp
Het zeegras breidt uit buiten de inge-
zaaide proefvlakken: in drie jaar tijd van 
30 hectare naar maar liefst 276 hectare, 
waarbij ook de dichtheid toenam. Het 
mooie is: die expansie doet het zeegras 
zélf, zonder hulp van buitenaf. “In proef-
velden die in 2020 waren ingezaaid 
stonden dit jaar minstens evenveel plan-
ten. Ook groeiden er planten verspreid 

Sleutelen aan Zeegrasherstel
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 en de 
Radboud Universiteit. Het team ontwikkelt 
kennis en methoden om een duurzame, 
zichzelf in standhoudende populatie droog-
vallend 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.

Eindconclusie ‘Sleutelen naar Zeegrasherstel’: 
‘Zeegrasherstel gaat dóór!’

Een go of no-go? Dat was de hamvraag bij de start in 

2017. Het eindoordeel nu het project afloopt? “Een 

absolute GO”, jubelt Laura Govers, onderzoeker van de 

Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk Nederlands 

Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Oftewel: 

grootschalig zeegrasherstel is op droogvallende wadplaten 

in de Waddenzee mogelijk. Het bewijs ligt bij Griend: 

276 hectare zeegras, met in totaal meer dan 200.000 

planten. Het zeegrasveld breidt zich uit. Uit zichzelf!

Groep voor monitoring zeegras 

       in mei 2020 bij Griend
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ing nodig voor een echt effect op de biodiversiteit en het ecosysteem.” Terug-
blikkend zegt Govers: “Dit succes danken we aan decennialang zeegrasher-
stelonderzoek. Door ons consortium, maar ook door andere partijen. Stap 
voor stap kwamen we verder, borduurden we verder op bestaande kennis en 
overwonnen we barrières. Zonder die lange aanloop, stonden we hier niet.” 

Opschalen naar hectare
Ook Max Gräfnings, promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen, is 
tevreden met het resultaat. Net als Govers is hij verheugd over de planten 
van eerdere proeven die dit jaar ‘spontaan’ opkwamen. Meer dan 200.000 
planten telde hij, een verdubbeling in een jaar tijd. Dit groeiseizoen stond in 
het teken van opschaling. “Onze eerdere proefvelden gaven twee bepalende 
factoren aan: schaalgrootte en dichtheid. Voor beiden geldt: hoe meer, hoe 
beter.” Daarom pakte het project als slotakkoord groot uit: niet 2 bij 2 meter 
of 20 bij 20 meter, zoals de jaren ervoor, maar een vierkant veld van 100 
bij 100 meter. De dichtheid – in totaal 40.000 planten – biedt perspectief 
voor grootschalig zeegrasherstel, maar was lager dan verwacht. Gräfnings: 
 “Misschien door het koude voorjaarsweer? Het proefveld bevond zich ook 
dichter bij Griend. Mogelijk lag het veld te hoog op de wadplaat?”

Sleutelfactoren 
Het succes bij Griend rekent Gräfnings toe aan meerdere sleutelfactoren. Als 
eerste de locatie. “De wadplaat bij Griend is ideaal: hij ligt in de luwte van 
het eiland, er is weinig dynamiek en hij is vlak, stabiel en groot, zodat de za-
den in het najaar niet wegspoelen.” Andere sleutelfactor: de uitgekristalliseer-
de methode, die is ontwikkeld in samenwerking met the Fieldwork Company. 
“We hebben het proces nu in de vingers. Met het plukken van Duits zeegras, 
het sorteren van zaden, de behandeling met kopersulfaat, de overwintering in 
de koeltrailer en het zaaien in het voorjaar met onze kitspuitmethode.” Niet 
alleen met groot zeegras, ook met klein zeegras boekt het team met deze 
methode een positief resultaat. “Klein zeegras is meerjarig. De planten bij 
Griend groeien, maar erg langzaam. We moeten ze blijven monitoren.” 

In de kinderschoenen
Dit is de laatste nieuwsbrief van het project ‘Sleutelen aan Zeegrasherstel’. 
Zeegrasherstel gaat onverminderd door. Rijkswaterstaat neemt in de Wadden-
zee de regie over (zie artikel pagina 6). Ondanks het succes staat zeegrasher-

Zeegraszaaimachine
De kitspuitmethode werkt uitstekend, maar 
heeft één nadeel: het is arbeidsintensief. Een 
hectare inzaaien kost maar liefst 250 manu-
ren. “Een bottleneck als we vele hectaren 
aan zeegrasvelden willen inzaaien”, consta-
teert Jannes Heusinkveld van the Fieldwork 
 Company. Zijn team vond een zeegras machine 
uit, waarmee een persoon zestien kit spuiten 
tegelijk bedient. Hij duwt het draaiende 
kitspuiten-wiel voor zich uit. Heusinkveld test 
een tweede prototype. “Deze werkt een factor 
tien sneller dan een mens en je kunt makke-
lijk doorlopen. De dichtheden liggen nog wat 
lager dan met handwerk, maar daar werken 
we aan.” 

‘We hebben het proces 
nu in de vingers’

Max Gräfnings

stel in de kinderschoenen. Govers: “We zijn er 
nog lang niet. De historie laat zien dat continu-
iteit van belang is. Dit is een traject van lange 
adem. Het duurt nog jaren voordat op het wad 
bij Griend, maar ook op andere locaties, groot en 
klein zeegras in grote velden groeit.” Inmiddels 
spoelen de eerste zeegrasplanten van Griend aan 
op Vlieland en Terschelling. De planten hebben 
hun zaad reeds afgezet. Govers: “Wie weet waar 
het zee gras volgend jaar opduikt?”

Toename van het veld bij Griend

Zeegras-

zaaimachine
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Maart 2020 nam Marre Walter  samen 
met collega-directeur Christine 
 Wijshake een stevige uitdaging aan: 
het bevorderen en versterken van de 
samenhang van het natuur-, vis- en 
waterbeheer van de Waddenzee met 
als doel de natuur kwaliteit te ver-
beteren. Daarvoor is samenwerking 
tussen de beheerders in de Waddenzee 
nood zakelijk. “Het is aan ons om die 
samenwerking te versterken en te faci-
literen.” Alle natuurambities in nota’s 
ten spijt, komt het natuurherstel in de 
Waddenzee de afgelopen decennia 
onvoldoende van de grond, zo oordeelt 
de Algemene Rekenkamer. Als een van 
de oorzaken wijst de Algemene Reken-
kamer naar het wadden beheer dat te 
versnipperd en verkokerd is.

ziet Marre een rol in het op de agenda 
houden van het onderwerp. “We blijven 
er zo nodig aandacht voor vragen, ook 
bij onze vijf opdrachtgevers: de twee 
ministeries en drie Waddenprovincies.” 

Opgebouwde kennis behouden
Continuïteit lijkt volgens Marre voor 
zeegrasherstel van groot belang. Nu 
Rijkswaterstaat de kar gaat trekken en 
het stokje van Natuurmonumenten 
overneemt, zegt ze: “Het Beheerders-
collectief werkt eraan om te zorgen dat 
de kennis en ervaring die de afgelopen 
jaren zijn opgedaan niet verloren gaan. 
Betrokkenheid van de verschillende par-
tijen is van groot belang. Het herstel van 
zeegras geeft inhoud aan een door alle 

partijen gedragen ambitie.”

Het uitdijende zeegrasveld bij Griend stemt Marre Walter hoopvol. Ze is 

directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee. Griend laat zien 

dat natuurherstel mogelijk is. Ze roemt de enorme betrokkenheid en het 

enthousiasme van het zeegrasteam. ‘De toegewijdheid en de kennis van 

de onderzoekers zijn indrukwekkend.’

‘Alle beheerders 
onderschrijven het 

belang van 
zeegrasherstel 

voor een 
rijke Waddenzee’

Marre Walter

Beheerders Waddenzee: 
‘Zeegrasherstel heeft prioriteit’

Zeegrasherstel op agenda
Aan Marre en haar collega’s de taak 
om de krachten te bundelen. Vorig 
jaar september startte het Beheerders-
collectief Waddenzee, waar overheden, 
terreinbeherende organisaties en Gro-
ningse kweldereigenaren aanschuiven. 
Zee grasherstel staat nadrukkelijk op 
de agenda. “Tijdens de bespreking in 
september 2020 noemden de beheerders 
het zelfs een prioriteit voor natuurher-
stel. Alle beheerders onderschrijven het 
belang van zeegrasherstel voor een rijke 
Waddenzee. Ze vinden dat er financiën, 
tijd en capaciteit voor moeten komen. 
Zeegrasherstel draagt immers bij aan 
herstel van alle vitale functies van de 
Waddenzee, zoals de flyway en 
swimway.” Als Beheerautoriteit 

Marre Walter
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CO2-opslag, kustbescherming, kraamkamers voor vissen, mariene bio-
diversiteit: zeegrasvelden zijn alom gewild vanwege hun ecosysteemfuncties. 
Zeegrasherstel draagt bij aan herstel van het hele kustecosysteem. Wie een 
zeegrasveld van dichtbij bekijkt, ziet kleine garnalen wegschieten. Tussen de 
planten leven wadslakjes, pissebedden en alikruiken. Grimm onderzocht hoe 
zeegrasherstel het wadleven verrijkt. Alles dat er leeft bracht ze bij Griend 
in kaart: van vissen tot wormen, van epifyten tot krabben. “Niet alleen in het 
zeegrasveld maar ook in een controleplot in de buurt op de kale wadplaat.” 

Meerdere technieken
Drie keer bezocht Grimm de wadplaat. In maart voor het inzaaien van een 
hectare zeegras, in mei toen het zeegras opkwam en in juli voor de metingen. 
De monsters nam ze met allerlei technieken. “Visfuik, shrimp box, steekbuis, 
zeef, noem maar op. Met de minnow trap, een soort iglo van gaas, vingen we 
vissen en krabben. De vangsten heb ik inmiddels op naam gebracht, gewo-
gen en gemeten.”

Hogere biomassa
Het contrast tussen zeegrasveld en wadplaat is 
groot. “In het zeegrasveld  vonden we een hogere 
biodiversiteit dan in het controleplot. Ook de 
bio massa komt veel hoger uit. In zeegras vonden 
we grotere aantallen van bepaalde soorten, zoals 
garnalen en wadslakjes, terwijl in de controle-
plot meer aardwormen leefden. In een veld met 
veel zeegras zagen we twee algen soorten in een 
hoge dichtheid, terwijl we in het veld met minder 
zeegras meer soorten algen aantroffen. Mogelijk 
neemt in een dicht zeegrasveld een aantal soorten 
de overhand.” 

Theezakjes van Lipton
Findji boog zich over de bodemprocessen. Eén 
van de technieken: de theezakjesmethode. “Door 
het ingraven van twee soorten theezakjes kun-
nen we de afbraak van organische stof bepalen. 
Groene thee is makkelijk afbreekbaar, rooibosthee 
moeilijk afbreekbaar.” De theezakjes moeten van 
Lipton zijn, mede omdat de nylon zakjes niet 
composteren en de inhoud altijd exact gelijk is, 
wat de resultaten onderling vergelijkbaar maakt.

Zeegras is meer dan een zeldzaam plantje. Een veld beïn-

vloedt actief zijn omgeving. Bij Griend namen dit jaar twee 

universitaire studenten de proef op de som. Sedimentver-

andering, biodiversiteit, golfslag: Ise Grimm en India Findji 

brachten de lokale impact van het prille zeegrasveld in kaart.

Onderzoek bij Griend bewijst:

Hogere biodiversiteit 
in zeegrasveld

Ise Grimm 

en India Findji (r)

‘Biodiversiteit en biomassa 
komen in het zeegrasveld 

hoger uit’
Ise Grimm

Minnow trap voor vangen van vissen, krabben en garnalen
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Jong zeegrasveld
Haar hypothese: zeegras houdt sediment en  organisch materiaal vast, waar-
door afbraak processen versnellen. Nadat de theezakjes drie  maanden in 
de wad bodem had ‘getrokken’, vonden Grimm en Findji ze bijna allemaal 
weer terug. Een meevaller. “Significante verschillen  t ussen het zeegrasveld 
en de controleplot vonden we niet. Mogelijk omdat het zeegrasveld nog 
relatief jong is. Processen in de bodem hebben tijd nodig. Onze zogeheten 
‘bait lamina test’ liet wel zien dat in de oudere zeegrasplots de afbraak van 
 organisch materiaal dieper in de bodem plaatsvond.” Uitzoeken van bodemdieren

Nemen watermonsters voor bepalen van onder 

meer de zuurgraad

Wadzeef voor verzamelen van bodemdieren

Shrimp box voor vangen van onder meer garnalen

Visfuik voor vangen van vissen, krabben en garnalen

Steekbuis voor het nemen van bodemmonsters

‘Processen in de bodem 
hebben tijd nodig’

India Findji
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Raven Camminga

Het onderzoeksproject Sleutelen voor Zeegrasherstel loopt af, 
maar zeegrasherstel in de Waddenzee gaat onverminderd door. 
Rijkswaterstaat neemt de regierol van Natuurmonumenten over. 
‘We gaan ervoor’, zegt Raven Cammenga, adviseur marien bij 
Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Rijkswaterstaat trekker 
zeegrasherstel in Waddenzee 

Cammenga keek afgelopen september zijn ogen 
uit toen hij de zeegrasvelden bij Griend bezocht. 
Een jaar eerder was hij er ook. “De progressie 
maakt het extra bijzonder. Het geeft ons als Rijks-
waterstaat reden om met zeegrasherstel door te 
gaan”, zegt hij. Rijkswaterstaat neemt het stokje 
over, nu het onderzoeksproject Sleutelen voor 
Zeegrasherstel afloopt. Hij roemt het bereikte re-
sultaat. “Dankzij de inzet en het doorzettingsver-
mogen van de projectleden hebben we ontzettend 
veel geleerd over zeegrasherstel.” 

Openbare aanbesteding
Rijkswaterstaat heeft grootse zeegrasplannen, 
waar Cammenga nog weinig over prijs mag 
geven. “Gezien de omvang van het herstelproject 
moeten we het openbaar en Europees aanbeste-
den. Het wordt een combinatie van opschalen 
en onderzoek. In de zomer van 2022 moet de 
gunning rond zijn.” Om te voorkomen dat het 

werk tussentijds stilligt, besloot Rijkswaterstaat om een overbruggingsjaar in 
te lassen. “We financieren bij Griend een nieuwe cyclus van zaad ophalen, 
bewaren en zaaien. Inclusief de wetenschappelijke begeleiding. De beste 
successen worden geboekt met langjarig herstel. Daarom willen we niet een 
tussenjaar inlassen, maar doorgaan met herstelmaatregelen.”

Ambitie serieus
Vrijblijvend is de opgave voor Rijkswaterstaat niet. De Kaderrichtlijn Water 
(KRW) stelt voor 2027, dus over zes jaar, een glashard doel: 10.000 hectare 
zeegras in de Waddenzee, dat voor twee derde uit klein zeegras en een derde 
uit groot zeegras moet gaan bestaan. In dat licht is de behaalde 276 hectare 
bij Griend een peulenschil. Nog een lange weg te gaan, constateert Cam-
menga dan ook. “Of we het doel gaan halen, weet ik niet. Maar we nemen 
de ambitie heel serieus.” Niet alleen KRW vraagt om zeegrasherstel, ook 
het Natura 2000-beheerplan en een stapel overheidsnota’s. “Zeegras is niet 
zomaar een plantje. We erkennen dat het een belangrijke functie heeft als 
ecosysteembouwer. Daarom willen we zeegrasvelden zo graag herintroduce-
ren in de Waddenzee.” 

Diverse initiatieven
Rijkswaterstaat zat al niet stil. De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven 
ondernomen. “We hebben een kansenkaart laten ontwikkelen met kansrijke 
locaties voor zeegrasherstel. Onlangs verscheen in opdracht van ons een 
rapport van NIOZ en Wageningen Marine Research met adviezen voor een 
beter zeegrasbeheer. We verzorgen daarnaast de landelijke monitoring van 
zeegras en zitten in de Community of Practice zeegras, waar we met andere 
betrokken partijen samenwerken. Niet alleen in de Waddenzee, ook in de 
Delta werkt Rijkswaterstaat aan zeegrasherstel.” 

‘We willen niet een tussenjaar inlassen, 
maar doorgaan met herstelmaatregelen’

Raven Cammenga
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Rens Cronau 

In het Grevelingenmeer, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland, vraagt 
zeegrasherstel een andere aanpak dan bij Griend. “Zeegras groeit er onder 
water, troebelheid speelt er geen rol en de planten raken overwoekerd met 
algen en andere epifyten”, schetst Cronau enkele verschillen. Wat de locaties 
gemeen hebben, is de aanpak: leren door te doen. Een tiental grote veld-
experimenten voerde het team de afgelopen jaren uit: met kitspuiten, zakken 
gevuld met zaad, krabbenkooien en Deense zeegrasplanten. Best-off tot 
dusver: transplantatie van volwassen Deense zeegrasplanten. “We binden de 
planten aan een spijker. 24 bundels per vierkante meter, zodat ze niet
wegspoelen. Dankzij deze techniek overleefde afgelopen winter voor het 
eerst in twintig jaar een aantal plekken met groot zeegras. Dit geeft hoop 
voor de toekomst.”

Schoonmaakploeg 
Nieuwste inzicht: alikruiken spelen een sleutelrol als schoonmaakploeg. 
“We hebben en sterk vermoeden dat het voedselweb van het Grevelingen-
meer incompleet is. Toppredatoren ontbreken, net als natuurlijke grazers 
die de epifyten opeten. Deze epifyten concurreren met zeegras. De alikruik, 
een slakje, is zo’n grazer. Ze houden het zeegras schoon.” Om de bijdrage 
proefondervindelijk te testen, legde hij met studenten recent twee pilot-
velden aan: mét en zonder alikruiken. “De alikruiken introduceren we. Uit 
de Ooster schelde haalden we duizenden slakken.” Met de alikruik verbreedt 
Cronau zijn blikveld. “Bij de start in 2016 focusten we puur op het introduce-
ren van zeegras, inmiddels kijken we ook naar andere soorten. Effecten van 
krabben en wadpieren onderzochten we eerder al.”

Alikruiken als schoonmaakploeg

Zeegras in Grevelingenmeer

In de Waddenzee krijgt zeegrasherstel een unanieme ‘go’, maar 
hoe luidt het eindoordeel in het Zeeuwse Grevelingenmeer? Ook 
daar sleutelde het project geïnitieerd door Rijkswaterstaat aan 
zeegrasherstel. ‘We hebben grote stappen gezet, maar zijn er nog niet’, 
stelt Rens Cronau, promovendus van de Radboud University, vast. 

‘Afgelopen winter 
overleefde voor het eerst 

een aantal plekken 
met groot zeegras’

Rens Cronau
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De Bay of Arcachon lijkt op de Wadden-
zee: beide lopen twee keer per dag met 
eb en vloed vol en weer leeg. Aan de 
Franse baai liggen oesterhavens, pijn-
boombossen en het hoogste duin van 
Europa. Zeegras speelt in de lagune een 
belangrijke ecologische rol, waar onder 
meer visserij en oesterteelt van afhan-
kelijk zijn. De zeegrasvelden raken er 
echter in verval. In de jaren 80 bedekte 
zeegras nog driekwart van de droogval-
lende delen. “Van groot zeegras is in 
twintig jaar tijd 80 procent verdwenen, 

van klein zeegras 54 procent”, schetst 
Fauvel de zeegrassterfte. De massale 
afname is volgens hem te wijten aan 
hittegolven in combinatie met verontrei-
nigende stoffen in het water. “Door de 
zeegrassterfte verliezen de zeegrasvelden 
hun functie om stroming en golven te 
dempen. Ondanks de verbetering van 
de waterkwaliteit is de situatie door de 
hogere dynamiek niet veel verbeterd.”

Betere waterkwaliteit
Zeegrasherstel speelt een grote rol in 
het beheerplan tot 2032 voor de Bay of 
Arcachon. Doel: terug naar de arealen en 
functionaliteiten van rond de eeuwwis-
seling. Het marine park wil de achteruit-
gang beter begrijpen en het bestaande 
areaal beschermen, onder meer door 
de waterkwaliteit verder te verbeteren. 

‘Een wetenschappelijk 
artikel leidde me naar 

het project in 
de Waddenzee’

Thomas Fauvel

Frans zeegrasherstel 
op Hollandse leest 

Daarnaast staat actief herstel op het 
programma. Een wetenschappelijk artikel 
leidde hem naar het project in de Wad-
denzee. Fauvel: “Ik heb contact opgeno-
men. Laura Govers van de Rijksuniver-
siteit Groningen en Jannes Heusinkveld 
van the Fieldwork Company zijn hier 
meerdere keren op bezoek geweest.”

Tachtig vrijwilligers
Fauvel is enthousiast. In de Bay of 
Arcachon  loopt inmiddels een her-
stelpilot voor klein zeegras, waarbij de 
Griend-methode als leidraad geldt. Heu-
sinkveld bouwde er een zeegrasverwer-
kingsinstallatie, compleet met bubbel-
baden, sortering en koeling. Donorzaad 
haalt Fauvel uit de eigen binnenzee. 
“Met tachtig vrijwilligers hebben we 
recent twaalf kilo klein zeegras geplukt. 
Komende winter bewaren we de zaden 
in de koeling. Volgend jaar zaaien we 
ze met de kitspuitmethode.” Pakt herstel 
van klein zeegras veelbelovend uit, wat 
Fauvel verwacht, dan wil hij ook met 
groot zeegras aan de slag. “Groot zeegras 
groeit hier onder water aan de randen 
van de geulen.” 

De zeegrasmethodiek van Griend gaat de grens over. 

The marine nature Park of the Bay of Arcachon, een gebied 

ten westen van Bordeaux, krijgt hulp van het zeegrasteam. 

‘We nemen de methodiek één-op-één over’, zegt Fransman 

Thomas Fauvel. 

Thomas Fauvel (l) in gesprek met Jannes 

Heusinkveld

The marine nature 
Park of the 

Bay of Arcachon
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Colofon

Tekst: Addo van der Eijk

Vormgeving: Greetje Bijleveld

Fotografie: Laura Govers, 

the Fieldwork Company

Elke nazomer rijdt Heusinkveld richting het Duitse wad. Vroeger naar het 
eiland Sylt, tegenwoordig naar de Hamburger Hallig. Op de terugweg ligt 
zijn bus vol met bakken geplukt zeegras. “Begin september verzamelden stu-
denten en vrijwilligers er 350 kilo groot zeegras en 7 kilo klein zeegras, goed 
voor 2,6 miljoen zeegraszaden”, vertelt hij. Zeegras uit natuurlijke populaties 
halen is ecologisch verantwoord – “We plukken maximaal 1 procent” – maar 
duurzaam en ideaal is het niet. Als alternatief zet the Fieldwork Company een 
eigen kwekerij op. “Op drie locaties doen we proeven: in de plantenkas op 
het Groningse universiteitscomplex Zernike, in onze eigen loods in Gronin-
gen en buiten de loods.” 

Waddenslib beste substraat
Het opkweken verloopt goed. Ontkiemen, opgroeien, nieuwe zaden maken: 
het lukt om eigen zeegraszaad te produceren. De zoektocht naar het beste 
substraat komt toch uit bij waddenslib. “Nadeel van slib is dat de samenstel-
ling soms verschilt. Liever wilden we een substraat dat constant blijft. We 
hebben talloze opties getest. Denk aan glaswol, kleikorrels, kokosnoot. Toch 
komt waddenslib nog altijd als beste uit de bus.” Heusinkveld wil opschalen 
en heeft een locatie bij Lauwersoog op het oog. Het waddenslib ligt er voor 
het grijpen. “Januari 2022 willen we starten met de bouw van een groot bas-
sin van zo’n honderdvijftig vierkante meter. De bouwtekeningen zijn rond.” 

Zeegrasherstel in de Waddenzee begint met een zaadje. 

Jannes Heusinkveld van the Fieldwork Company wil 

meters maken en vele hectares inzaaien. Dat vergt vele 

miljoenen zaden. In Groningen draait een proefkwekerij 

voor zeegraszaad. Eigen kweek is mogelijk, maar tot nu 

toe alleen op waddenslik als substraat. 

Hoe komen we aan donorzaad?

Nieuw: Stichting Zeegras
Nu het project Sleutelen aan Zeegrasherstel 
stopt, verenigen de projectpartners zich in 
een nieuwe stichting. De sleutelpersonen 
– Quirin Smeele van Natuurmonumenten, 
Tjisse van der Heide en Laura Govers van 
de Rijks universiteit Groningen en Jannes 
Heusinkveld van the Fieldwork Company – 
nemen het  initiatief om Stichting Zeegras op 
te richten. “De stichting heeft als doel om 
zeegras herstel in de Waddenzee te realiseren”, 
vertelt  Heusinkveld. De stichtingsvorm biedt 
voor delen, onder meer om sponsorgelden 
binnen te halen. “Brouwerij Lowlander, die 
ons al sponsort met de pils Cool Earth Lager, 
kan vanwege regels niet aan een universiteit 
 doneren. Dergelijk initiatieven van private 
partijen verlopen voortaan via de stichting.” 

Proefkwekerij voor zeegraszaad


