
De afgelopen maanden waren de onderzoekers van 
Waddentools Swimway weer veel in het veld te vinden. 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen 
halfjaar. Van het zenderen van vissen tot het plaatsen 
van meetapparatuur op de zeebodem. Er is een hoop 
progressie geboekt binnen de vijf deelprojecten en wij 
praten jullie daar graag over bij. 

Na elkaar twee jaar vanwege corona amper te hebben 
gezien, was het afgelopen maart eindelijk weer tijd voor 
een fysieke informatiebijeenkomst. In het Vikingsschip in 
Den oever presenteerde wetenschappelijk coördinator 
Ingrid Tulp de laatste ontwikkelingen binnen de 
deelprojecten. Vervolgens zagen wij elkaar op 30 juni 
weer in het kader van het Waddentools Symposium 
in Harlingen. Hier presenteerden onderzoekers van 

Waddentools Swimway Waddenzee onderzoekt 
hoe vissen gebruik maken van de Waddenzee en 
wat de knelpunten zijn. De resultaten van het 
onderzoek kunnen bijdragen aan verbetering 
van beheer, met als doel het leefgebied voor 
vissen te herstellen. Binnen het project staan vijf 
vragen over het gebruik van de Waddenzee door 
vis centraal.

Veldwerk in volle gang 
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     NIEUWS
Kraamkamer voor ruwe haai 
In Vroege Vogels gaat Andrea van 
Pol in gesprek met marien ecoloog 
Erwin Winter over de ontdekking 
van pasgeboren ruwe haaien bij 
Terschelling en Ameland. 
  Video Vroege Vogels >> 

Het verhaal van zeebaars SB90
Het zenderen van vissen, hoe gaat 
dat in zijn werk? Onderzoekster Jena 
Edwards maakte een video van haar 
werk. 

 Video Jena Edwards >> 

de deelprojecten Wij & Wadvogels, 
Waddentools Swimway Waddenzee en 
Waddenmozaïek hun eerste resultaten 
en gingen wij uiteen in interactieve 
deelsessies. Een uitgebreid verslag vind je 
op pagina 7. 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/vroege-vogels/dc7919cc-1ede-4d4f-80c2-697e8786cad8/2022-07-24-waddenzee-kraamkamer-voor-ruwe-haaien
https://www.youtube.com/watch?v=kJL2Tlcm3ZY


Jena Edwards onderzoekt het gebruik van de 
Waddenzee door grotere vissoorten zoals zeeforel, 
diklipharder, zeebaars en ruwe haai. Voor haar 
onderzoek werden in juli verschillende pasgeboren 
ruwe haaien gevangen rondom Terschelling en 
Ameland. De vangsten sluiten aan bij signalen van 
garnalenvissers. De garnalenvissers geven aan 
dat ze af en toe jonge haaien aantreffen in hun 
vangst wanneer ze in het waddengebied vissen. 
De eerste expeditie van de onderzoekers bevestigt 
het beeld dat de Waddenzee wordt gebruikt 
als geboortegrond voor de ruwe haai. Dat is 
hoopvol nieuws voor de ruwe haai, waarmee het 
wereldwijd slecht is gesteld.

Onderzoek: pionieren en een beetje geluk hebben
Om de functie van de Waddenzee in de levensloop 
van de ruwe haai nog beter in beeld te krijgen 
probeerden de onderzoekers de grote vrouwtjes 
(moeders) te vangen en die te voorzien van een 
satellietzender. Hiermee kunnen de vissen worden 
gevolgd en kan worden bepaald wanneer in het 
jaar ze aanwezig zijn in ons kustgebied. Helaas 
zijn de grote vrouwtjes tijdens de expeditie 
niet gevonden. Wel werden er vier pasgeboren 
haaienpups van 28 tot 37 centimeter aangetroffen, 

maar deze zijn niet groot genoeg om te voorzien 
van een zender. De onderzoekers hebben de 
ambitie om op een later moment nog een keer 
uit te varen en dan volwassen dieren te vangen 
om te kunnen zenderen.

 Meer informatie over het deelproject >>

Zeegaten lijken kraamkamer voor ruwe haai 

https://swimway.nl/hoe-gebruiken-grote-vissen-de-waddenzee/


Hannah Charan-Dixon is een groot deel van 
het jaar te vinden op de kwelder. Deze strook 
langs de Waddenkust die deels overstroomt bij 
hoogwater, is niet alleen belangrijk voor planten 
en vogels: Hannah onderzoekt welke rol de 
kwelder heeft in de levenscyclus van vissoorten.

Randen van het wad
Urenlang grote bakken met kleine visjes, 
garnalen en kwallen uitpluizen en alle gevangen 
dieren op naam brengen en tellen. Dat is hoe 
het veldwerk van promovenda Hannah Charan-
Dixon  van de Rijksuniversiteit Groningen 
eruitziet. Hannah zet samen met een groepje 
studenten fuiken in de geulen op de kwelder. Bij 
laagwater legen de onderzoekers de netten en 
inventariseren ze de vangst. “Dat vertelt ons iets 
over de aantallen van verschillende soorten vis 
die de kwelders bezoeken en hoe dat fluctueert 
gedurende het jaar, bijvoorbeeld tussen de 
seizoenen”, legt Hannah uit.

Hannah onderzoekt het belang van de randen 
van het wad, met name de kwelders, voor 
verschillende vissoorten. Er zijn al veel langer 
aanwijzingen dat de kwelders fungeren als 
kinderkamer voor enkele soorten, maar recenter 
buitenlands onderzoek wijst erop dat vissen 
mogelijk ook tijdelijk de kwelder gebruiken voor 
bescherming en om eten te zoeken.

Hannah onderzoekt vissen op het droge 

Vissen eten insecten
Daarbij gaat het mogelijk om een verrassende 
voedselbron: insecten die op land leven. “Je hebt 
plekken waar uitwisseling is tussen de kwelder 
en de kreken. De vissen kunnen daardoor een 
stukje de kwelder op zwemmen en de insecten 
kunnen ook de geulen in spoelen. Zeker bij extra 
hoog water zoals springtij kunnen de insecten 
beschikbaar zijn voor vis en van de kwelder af 
spoelen”, zegt Hannah. Deze kennis komt dus nu 
nog uit studies elders in Europa. Of het ook in de 
Waddenzee zo werkt, wordt nu onderzocht. 

Variatie gedurende het jaar
Conclusies zijn op dit moment nog niet te 
trekken, maar Hannah heeft al wel interessante 
observaties gedaan. “Het meest interessant tot 
nu toe vind ik de enorme variatie in de vangst 
gedurende het jaar. In het voorjaar hadden we 
ineens enorm veel jonge haring, dat was echt 
ongelooflijk. Maar dat bouwde heel snel af en 
sindsdien hebben we er nog maar een paar 
gevangen. Ik denk dat we veel kunnen leren over 
hoe vissoorten in verschillende delen van het jaar 
de kwelder gebruiken.“

 Bekijk de video: met Hannah mee de kwelder op >>

 Meer informatie over het deelproject >>

https://www.youtube.com/watch?v=PKZDRLo26xY
https://swimway.nl/wat-betekenen-de-randen-van-het-wad-voor-vis/


Op 10 maart is er in het kader van het 
Waddentools Swimway project door 
Rijkswaterstaat vaste echoloodapparatuur 
geplaatst in de Eems. Vorig jaar werd soortgelijke 
apparatuur ook al geplaatst in het Marsdiep. Met 
behulp van deze apparatuur onderzoekt Margot 
Maathuis het gedrag en de biomassa van vis in 
de Waddenzee.

Rijke zoutwaterdelta
De Nederlandse kustwateren zijn zeer rijk aan 
levende organismen, waaronder veel jonge 
vissoorten. De wateren van de Waddenzee in 
het bijzonder dienen als kinderkamer voor veel 
verschillende soorten. Deze zoutwaterdelta is 
verbonden met de Noordzee via verschillende 
smalle inhammen, die jaarrond door grote 
aantallen vissen worden gebruikt. Maar het 
gedrag en de aanwezigheid van de vis in de 
inhammen en de rol die de getijden en de 
dagelijkse en de seizoensgebonden ritmes spelen 
worden nog nauwelijks begrepen.

Echolood
Als onderdeel van haar promotieproject richt 
Margot Maathuis zich op het vinden van 
antwoorden op deze vragen met behulp van 
vaste echoloodapparatuur op de zeebodem. 
Echolood is een effectieve manier om 
organismen in het water te observeren door 
middel van geluidsgolven. Het echolood 

genereert ultrasone geluidsstralen die door de 
gehele waterkolom bewegen. Hoe troebel het 
water ook is, het geluid dat door de levende 
organismen weerkaatst wordt levert altijd een 
helder plaatje op. Deze onderwaterinstallaties, 
WBAT’s geheten, werken autonoom. Elke 
negentig minuten worden ze automatisch 
geactiveerd om gedurende enkele minuten hoge-
resolutie beelden te nemen, waarna ze weer 
in stand-by modus gaan om de accu te sparen. 
De data toont zowel de individuele vissen als 
de scholen. Deze beelden bevatten belangrijke 
informatie over de zwemsnelheid, richting, 
omvang, diepte en hoeveelheid vis.

Echolood in de Eems

Figuur 1: Verspreiding individuele en schoolvormende vissen 
in de waterkolom



Eerste resultaten
Figuur 1 laat eerste resultaten zien. Zoals te 
zien zijn er overdag meer schoolvormende 
vissen aanwezig en zijn de vissen ’s nachts meer 
verspreid. Omdat het moeilijk is om de soort 
te bepalen aan de hand van de akoestische 
beelden, voert Margot een parallelle studie uit 
waarbij zij met een ankerkuilnet monsters neemt 
om de soorten en samenstelling van scholen vis 
te bepalen.

Tussen Rottumeroog en Borkum 
Het WBAT frame is geplaatst tussen Rottumeroog 
en het eiland Borkum. Het frame ligt op Duits 
grondgebied, maar door een goede samenwer-
king van Rijkswaterstaat met het Duitse WSV 
werd de Duitse vergunning verleend en kon het 
frame voor een jaar geplaatst worden. Het frame 
ligt verankert met ketting en steen van 3000 kg, 
waardoor het risico op verplaatsen van het frame 
nihil is en er geen hinder is voor scheepvaart en 
visserij. Ook is er een boei uitgelegd waardoor 
het frame makkelijk terug te vinden is.

Data uitlezen
De zware installaties op de zeebodem moeten 
regelmatig worden opgehaald voor het uitlezen 
van data en onderhoud. De sonarinstallaties 
worden door de ervaren bemanning van een 
betonningsvaartuig, de ‘Terschelling’, uitgezet en 
opgehaald. Ondanks de problemen die de zeer 
actieve zeebodem in deze regio veroorzaakt, 
zorgt de toewijding van Arjen Ponger en zijn 
Rijkswaterstaat-team ervoor dat de apparatuur 
intact wordt opgehaald.

Westelijk vs. oostelijk wad
Doordat we nu echoloodapparatuur hebben in 
zowel het Marsdiep als in de Eems, kunnen we 
de vergelijking gaan maken tussen westelijk en 
oostelijk wad. Zien we in het oosten dezelfde 
patronen in activiteit van schoolvormende vis ten 
opzichte van getij, dag en seizoen? En hoe zit het 
met het gedrag (wel of niet schoolvormend en 
positie in de waterkolom)? Interessante vragen 
waar we met dit onderzoek antwoorden op 
hopen te vinden.



Veel onderzoek binnen het Swimway-project 
vindt natuurlijk plaats in de Waddenzee, maar 
soms is een gecontroleerde omgeving nodig om 
specifieke kennis op te doen. Zo onderzoekt Bass 
Dye de temperatuurvoorkeuren van vis in het 
laboratorium in IJmuiden.

Opwarming van zeewater
Van veel deelonderzoeken binnen het Swimway-
project zullen de resultaten uiteindelijk leiden 
tot adviezen over het beheer van de Waddenzee. 
Maar er zijn ook processen waar we minder grip 
op hebben, zoals klimaatverandering, waardoor 
onder andere het zeewater opwarmt. Het is goed 
ook deze zogenoemde autonome processen 
te onderzoeken. Ze bepalen immers mede de 
overleving en voortplanting van soorten, en 
dus welke rol de Waddenzee kan spelen in de 
levenscyclus van een vissoort.

Om een goed beeld te krijgen van de invloed 
van deze ontwikkelingen onderzoekt Bass Dye, 
promovendus uit de Verenigde Staten, onder 
andere de temperatuurvoorkeur van belangrijke 
vissoorten die in de Waddenzee voorkomen. 
De aanname daarbij is dat de temperatuur 
waarbij vissen zich comfortabel voelen, ook 
de temperatuur is waarbij ze optimaal kunnen 
groeien.

Vissen kiezen temperatuur
Het bepalen van een voorkeurstemperatuur 
is bij uitstek iets wat niet ‘in het wild’, maar in 
een gecontroleerde omgeving moet worden 
onderzocht, legt Bass uit. “Experimenten 
en modelleringstechnieken kunnen deze 

Bass onderzoekt vissen in het lab

gecontroleerde omstandigheden bieden. In het 
lab zijn andere factoren zoals beschikbaarheid 
van voedsel of geschiktheid van habitat gelijk, 
dus het gedrag wordt dan echt alleen bepaald 
door temperatuurvoorkeur.” Bass laat in zijn 
onderzoeksruimte in de kelder van het gebouw 
van Wageningen Marine Research de opstelling 
zien waarmee hij dat doet. Een grote ronde 
bak met water is als een taart verdeeld in 
verschillende vakken, met één doorlopende 
‘zwembaan’ waar de vissen in rondjes van 
de ene naar de andere taartpunt kunnen 
zwemmen. “Voor al deze vakken kunnen we een 
verschillende temperatuur instellen. Dat creëert 
een gradiënt waarin de vis op een natuurlijke 
manier de voorkeurstemperatuur kan opzoeken. 
Na enkele uren en na enkele dagen kijken we 
welke plek de vis heeft gekozen, dat is voor de 
soort dus de optimale temperatuur.”

 Bekijk de video: met Bass het lab in >>

 Meer informatie over het deelproject >>

https://www.youtube.com/watch?v=V2fJBZAZGZU&t=1s
https://swimway.nl/wat-is-het-toekomstperspectief-voor-vis-in-de-waddenzee/


Waddentools symposium 30 juni

Afgelopen jaren is Waddentools van start 
gegaan met onderzoek naar maatregelen 
voor herstel van de Waddenzee. Voor het 
ontwikkelen van de herstelstrategie van een 
rijke optimaal functionerende Waddenzee 
sloegen de drie deelprojecten Waddentools 
Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway 
Waddenzee en Waddentools Waddenmozaiëk 
tijdens het Waddentools Symposium op 30 juni 
de handen ineen.

Tijdens het symposium presenteerden onder-
zoekers van de drie deelprojecten hun eerste 
resultaten. Centraal stond de vertaalslag van 
onderzoek naar beheeradvies. Wat betekenen de 
bevindingen voor beleid en beheer? Hoe bren-
gen wij de nieuwe kennis op de juiste plek en 
hoe zorgen wij ervoor dat nieuwe bevindingen 
daadwerkelijk leiden tot nieuwe herstelmaatre-
gelen? Het publiek was gemêleerd en bestond uit 
wetenschappers, studenten, beleid-, beheer- en 
communicatiemedewerkers. Een interessante 
mix, wat resulteerde in kritische en verrassende 
vragen. Geleid door dagvoorzitter Paul Rutten 

(Strategisch Adviseur bij Beheerautoriteit Wad-
denzee) was er gedurende de dag veel ruimte 
voor dialoog. Meten is weten, maar met onder-
zoek alleen ben je er niet. Aan de hand van 
nieuwe kennis moeten ook nieuwe beslissingen 
genomen durven worden. Iets waarvoor juist 
de samenwerking tussen wetenschap, beleid en 
beheer gezocht moet worden. Samenwerking en 
wisselwerking is het sleutelwoord!

Geen kraamkamer, maar kinderkamer 
In de ochtend sprak wetenschappelijk coördina-
tor en marien ecoloog Ingrid Tulp van Wadden-
tools Swimway ons bij over de eerste twee jaar 
binnen het Swimway programma. Zij benadrukte 
dat waar de Waddenzee vaak wordt gezien als 
de ‘kraamkamer’ van vis, deze term eigenlijk niet 
accuraat is. Jonge vis komt naar de Waddenzee 
om op te groeien, maar wordt geboren op de 
Noordzee. De term ‘kinderkamer’ zou volgens 
haar dan ook beter passen. Toch lijken eerste 
resultaten erop te wijzen dat de haring wel dege-
lijk paait in de Waddenzee. Dit zou de terugkeer 
van de Zuiderzeeharing kunnen betekenen. Een 



andere uitzondering op de regel lijkt de vijfdra-
dige meun te zijn. Waar de meeste vissoorten 
in aantallen afnemen, lijkt de vijfdradige meun 
juist in aantallen toe te nemen. Dit is van belang, 
omdat de vijfdradige meun een belangrijke 
voedselbron is. Verder lijken de eerste resultaten 
van DNA-onderzoek op de maaginhoud van sprot 
en jonge haring erop te wijzen dat zij niet alleen 
plankton, maar ook elkaar eten. Er werd verras-
send veel materiaal van vis gevonden in zowel 
de magen van de sprot als in de magen van de 
jonge haring. Verder ontdekten de onderzoekers 
de afgelopen twee jaren dat scholen vis ’s nachts 
veel actiever zijn als overdag en dat zij meebewe-
gen met de getijden. Ook laten eerste resultaten 
zien dat vissen voorkeur geven aan bepaalde 
temperaturen. Kleinere vissoorten lijken een 
voorkeur te hebben voor hogere temperaturen. 
Met de opwarming van de aarde is deze ken-
nis van belang om een beter begrip te kunnen 
krijgen van de effecten van temperatuursver-
andering op de verspreiding van verschillende 
vissoorten.

Hoe gebruiken grote vissen de Waddenzee?
In de middag gingen wij uiteen in deelsessies 
waar meer ruimte was voor verdieping. Vanuit 
Waddentools Swimway gaf Erwin Winters toe-
lichting op de eerste resultaten binnen het pro-
ject van Jena Edwards. Jena probeert met haar 
onderzoek meer inzicht te krijgen in het gebruik 
van de Waddenzee door grote soorten vis zoals 
zeebaars en harder. Zijn er knelpunten en waar 
liggen deze? Door het inrichten van een fijnma-
zig detectienetwerk in de Westelijke Waddenzee 
kan zij het ruimtegebruik van gezenderde vissen 
nauwkeurig volgen.

Wat betekenen schelpdierbanken en kwelders 
voor vis?
Hannah Charan-Dixon en Klemens Eriksson 
verzorgden vervolgens een tweede deelsessie 
waarin zij het gebruik van schelpdierbanken 
en kwelders toelichtten. Hoe worden kwelders 

gebruikt door vis en wat is de invloed van het 
water- en vegetatiebeheer op het gebruik van 
de kwelderkreken? Hannah presenteerde haar 
eerste resultaten van jaarrond monitoring 
in verschillende kweldersystemen. Klemens 
deelde vervolgens resultaten van het 
gebruik van hydrofoons in combinatie met 
onderwatercamera’s in de Waddenzee. Kunnen 
we op basis van onderwatergeluid de kwaliteit 
en het gebruik van verschillende onderwater 
habitats, waaronder schelpdierbanken, bepalen?



Akoestische meetapparatuur op de bodem van 
het Marsdiep geeft promovendus Margot Maat-
huis informatie over visscholen in de Wadden-
zee. Om die informatie ook op haar computer te 
krijgen, moet ze de apparatuur eens in de twee 
maanden omhooghalen. Dat gebeurt met groot 
materieel en blijkt zo eenvoudig nog niet.

Visscholen in de Waddenzee
“We hebben op de bodem van het Marsdiep 
een onderzoeksframe geplaatst en dat gaan 
we vandaag omhooghalen om de data te 
downloaden”, legt Margot uit. “Als onderdeel 
van het Swimwayproject doe ik onderzoek 
naar kleine pelagische vis. Dat zijn vissen die in 
de waterkolom – midden in het water, tussen 
bodem en wateroppervlak – leven en vaak 
in scholen zwemmen, zoals haring, sprot en 
ansjovis. Dat doen ze omdat dat veel veiliger 
is, net als vogels in een zwerm. Mijn onderzoek 
richt zich op de vraag ‘wat is de functie van de 
Waddenzee voor deze kleine scholende vis?’ 
en ook andersom, ‘wat is nou de rol van de 
kleine pelagische vis in het ecosysteem van de 
Waddenzee?’”. 

Zoeken met echolocatie
“Een van de onderzoeksmethoden die ik gebruik 
is een apparaat dat we hier in het Marsdiep, 
tussen Den Helder en Texel, op de bodem 
hebben geplaatst en dat vastlegt of er vis 
langs zwemt. Het werkt net als echolocatie bij 
dolfijnen en vleermuizen. Elke 90 minuten wordt 
er een geluidpuls uitgezonden recht omhoog 
de waterkolom in, dat geluid weerkaatst tegen 
bijvoorbeeld vissen. De echo die terugkeert 
wordt opgeslagen en kan later geanalyseerd 
worden.”

Enorm veel data
De opgevangen signalen worden op de 
computer omgezet in een echogram, een soort 
dwarsdoorsnede van de waterkolom met daarop 
alle waargenomen objecten. De sterkte van het 
teruggekaatste signaal geeft informatie over wat 
het is. De tijd die verstrijkt voordat een signaal 
terugkomt, zegt iets over de afstand tussen de 
visschool en de ontvanger, dus iets over waar 
de vis in de waterkolom zwemt. “We hebben 
enorm veel data van 14 maanden, waarbij elke 
90 minuten een opname wordt gemaakt. Maar 
gelukkig hebben we software om een deel van 
dat werk te doen”, zegt Margot. “Een deel van 
het werk moet alsnog handmatig gebeuren. 
Bijvoorbeeld bij storm op zee, dan zorgen de 
golven voor luchtbelletjes en ruis in de data, dat 
moet ik er dan uitfilteren.”

Aangezien er ook nog eens drie verschillende 
signalen worden verzonden en weer opgevangen, 
is ook vast te stellen in welke windrichting de 
vis beweegt. Gecombineerd met de gegevens 
van de stroomsnelheidsmeter aan het frame, 
kan Margot concluderen of de vis meebeweegt 
met het getij of juist ertegenin. “Eigenlijk geeft 
de WBAT ons de mogelijkheid om onder water 
mee te kijken: wat doen de visscholen, waar 
zwemmen ze, wanneer zijn ze er, wanneer 
zoeken ze voedsel en waar zwemmen ze heen?”

 Bekijk de video: Margot luistert naar vissen >>

 Meer informatie over het deelproject >>

Margot observeert vissen met geluidsgolven

https://www.youtube.com/watch?v=zjR1CVcPQrs&t=2s
https://swimway.nl/hoe-gebruiken-schoolvormende-vissen-de-waddenzee/
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Project ‘Swimway Waddenzee’
Waddentools Swimway Waddenzee is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Instituut voor  
Onderzoek der Zee (NIOZ), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Wageningen Marine Research (WMR) en
de Waddenvereniging. Daarnaast zijn Sportvisserij Nederland en Rijkswaterstaat bij het project betrokken.

Meer informatie
www.swimway.nl 
info@swimway.nl 

Contact
Projectleider: Wouter van der Heij, vanderheij@waddenvereniging.nl, 06 12 22 48 14
Wetenschappelijk coördinator: Ingrid Tulp, ingrid.tulp@wur.nl, 06 22 07 12 71

Projectpartners:
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