
Binnen het Swimway project is de afgelopen tijd weer veel 
progressie geboekt. In deze nieuwsbrief blikken we terug 
op de afgelopen maanden. Zo werden de kunstmatige 
riffen die langs de Lauwersmeerdijk zijn geplaatst voor het 
eerst opgetakeld. We bespreken de eerste bevindingen. 

Ook komt Ingrid Tulp, wetenschappelijke coördinator, 
aan het woord. Hoe bewaak je de samenhang tussen 
de verschillende deelonderzoeken en hoe maak je 
de vertaalslag van wetenschap naar praktijk? Ingrid 
Tulp neemt ons mee in haar werkzaamheden als 
‘onderzoeksmakelaar’. Daarnaast vertelt Jena Edwards, 
één van de vijf promovendi, over haar onderzoek naar het 
gebruik van de Waddenzee door grote vissoorten zoals 
harders, haaien en zeebaars.  

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 verbeteren. Binnen het project staan 
vijf vragen over het gebruik van de Waddenzee 
door vis centraal.

Een rif vol leven 
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     NIEUWS
Kinderen helpen bij wereldwijd 
visonderzoek in de Waddenzee 
Leerlingen uit groep 7 en 8 van 
Unesco-school Sint Sebastianus 
uit Ilpendam waren voor één dag 
Waddenzee-wetenschapper. Aan de 
hand van eDNA onderzochten zij de 
aanwezigheid en populatiegrootte van 
verschillende vissoorten.
  Lees het artikel hier >> 

Onderzoekers willen visstand redden 
met gezenderde zeebaars
In de Waddenzee zwemmen 
verrassend grote vissoorten als 
harder, zeeforel en zelfs ruwe haai, 
maar sommige zijn flink in aantal 
achteruitgegaan. Door vissen te 
zenderen moet er meer duidelijk 
worden over hun zwemroutes.

  Lees het artikel hier >> 

https://www.unesco.nl/nl/artikel/kinderen-helpen-unesco-bij-wereldwijd-visonderzoek-in-de-waddenzee
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/onderzoekers-willen-visstand-in-de-waddenzee-redden-met-gezenderde-zeebaars~bfe9e5b9/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free


Sinds november 2021 liggen langs de Groningse 
Lauwersmeerdijk 48 kunstmatige riffen om 
de onderwaternatuur van de Waddenzee te 
versterken. We weten dat vissen kunnen profiteren 
van meer heterogeniteit in hun leefomgeving. 
Met het plaatsen van de riffen langs de dijk 
wordt de effectiviteit van verschillende substraten 
onderzocht. Afgelopen kwartaal hebben 
onderzoekers de riffen langs de Lauwersmeerdijk 
voor het eerst naar boven gehaald, om te kijken 
wat er op en rond leeft. Professor in de Marine 
Ecologie van Rijksuniversiteit Groningen Britas 
Klemens Eriksson, is positief over de eerste 
resultaten: “Wat we zien is dat de kunstmatige 
riffen langs de zeedijk werken. We hebben veel 
biodiversiteit ontdekt op de riffen, zoals vis en 
sessiele organismen. Dat is echt goed nieuws”. Tot 
en met 2024 wordt onderzocht wat er op en rond 
de riffen leeft. Dan wordt bepaald hoe en welke 
kunstmatige riffen een definitieve plek krijgen 
langs de zeedijk.  

Voorlopige resultaten
Op de beelden is het al goed te zien: er is volop 
zeeleven zichtbaar. En dit is nog maar boven 
water, onder water leeft er nog veel meer. 
Onderzoekcoördinator en PhD-onderzoeker Jorien 
Rippen van Van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit 

Groningen: “We zien een rif vol leven. Zo zagen 
we dat er veel palingen uit het rif tevoorschijn 
kwamen. Ze verstoppen zich dus graag op deze 
plekken”. Naast een schuilplek voor palingen, 
lijkt het ook een kinderkamer voor vis te zijn. 
Er zijn namelijk jonge palingen ontdekt. Maar 
ook voor schelpdieren, stekelhuidigen en algen 
zijn de rifelementen een fijne plek om zich op 
te hechten. “De gaten zijn aantrekkelijk voor 
krabben en garnalen om zich in te verschuilen. 
Ook zie je sessiele organismen als oesters, 
zeepokken, zeeanemonen en zakpijpen.” 

Het is interessant om te zien dat de riffen 
in relatief korte tijd al zoveel verschillende 
vissoorten aantrekken. Naast de paling en 
kabeljauw werden ook de gehoornde slijmvis, 
zeedonderpad, vijfdradige meun, aal en botervis 
aangetroffen. Wel is het belangrijk om aan te 
geven dat het optakelen van de riffen geen 
volledig beeld geeft van de aantallen vis die 
gebruik maken van het rif. De rif structuren 
verschillen in water en sediment retentie. 
Sommige rif structuren bevatten buizen waar 
de vis tijdens het optakelen in blijft hangen, 
terwijl de vis tijdens het optakelen van andere 
structuren juist terug het water in glijdt. 
structuren juist terug het water in glijdt.

Proef kunstmatige riffen Waddenzee: ‘We zien al een rif vol leven’



Hoe worden de riffen onderzocht?
Rijkuniversiteit Groningen en Hogeschool 
Van Hall Larenstein monitoren de voortgang 
in een wetenschappelijk onderzoek met 
behulp van verschillende methoden. Enerzijds 
vinden er handmatige metingen plaats, 
van onderwaterplanten, dieren en vissen. 
PhD-onderzoeker Maryann Watson van de 
Rijksuniversiteit Groningen vertelt over het 
visonderzoek: “We monitoren de vissen op 
twee manieren. We hebben de vissen eerst 
gemonitord voordat de riffen werden uitgezet. 
Nadat de riffen zijn uitgezet, hebben we fuiken 
op de riffen geplaatst om te weten welke 
soorten er rond de riffen voorkomen. En nu 
de riffen aan boord zijn gehaald, verzamelen 
we alle vissen die eraf vallen en meten ze op 
dezelfde manier.” Met behulp van kubben en 
schietfuiken zijn de locaties van de riffen sinds 
het moment van plaatsing in November drie 
keer bevist (in April, Juni en Augustus). Op 
deze momenten werden ook met behulp van 
een hydrofoon geluidopnames gemaakt. Naast 
handmatige monitoring van het rif, maakt het 

onderzoeksteam ook gebruik van een 3D scanner. 
Jorien Rippen: “Omdat we dit ieder jaar doen, 
zien we hoe het rif zich ontwikkelt over de tijd, 
bijvoorbeeld in omvang, maar ook of de soorten 
zich er daadwerkelijk blijvend vestigen”. De 
metingen worden volgend jaar nog een keer 
herhaald en geven de onderzoekers inzicht in de 
effecten en effectiviteit van de rif-elementen en 
getijdepoelen in de Waddenzee.

Over de proef
Deze unieke grootschalige proef voor 
onderwaternatuur geeft nieuwe inzichten om de 
randen van het Wad te verzachten en daarmee 
de waterkwaliteit en de natuur te verbeteren. 
Voorlopige resultaten lijken aan te geven dat de 
effectiviteit van een rif structuur sterk afhangt 
van het sediment waar het op wordt geplaatst 
en dus de specifieke locatie van plaatsing. De 
uitkomsten van het onderzoek worden straks 
gebruikt voor het maken van een definitief 
ontwerp voor een rif bij de dijk. Daarnaast geeft 
het onderzoek wetenschappelijk inzicht in de 
effecten van de elementen in de Waddenzee. 
De proef zal uitwijzen op welke manier de 
toename aan leefgebieden op en rond de dijk en 
verbinding tussen het wad en het land het beste 
gerealiseerd kan worden. Hierdoor draagt de dijk 
bij aan het behalen van de natuurdoelen voor 
het Waddengebied en maakt het ecosysteem 
robuuster en diverser.

Samenwerking
De proef is onderdeel van de dijkversterking 
Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat. Partners van 
dit project zijn Waterschap Noorderzijlvest, 
Het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland, gemeente Het Hogeland, 
provincie Groningen, ingenieursbureau Arcadis 
en aannemerscombinatie Waddenkwartier 
(Heijmans en GMB). Het project wordt mede 
gefinancierd vanuit het Waddenfonds en de 
Programmatische Aanpak Grote Wateren. De 
leveranciers van de elementen zijn ECOncrete 
Tech, Reefsystems en Moreef. Van Hall Larenstein 
en Rijksuniversiteit Groningen monitoren en 
onderzoeken de ecologische ontwikkeling.

 Meer informatie over dit project >>

https://lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl/unieke-pilot-in-de-waddenzee-grootschalige-proef-voor-onderwaternatuur


In de Waddenzee, komen grote vissen als 
zeebaars, zeeforel en zelfs ruwe haai voor. Maar 
wanneer, hoe lang en welk deel van hun leven 
zijn ze daar? Jena Edwards zoekt het uit door ze 
te zenderen en te volgen met een groot netwerk 
aan ontvangers. ‘Hoe gebruiken grote vissen de 
Waddenzee?’, dat is kortweg de vraag die Jena 
Edwards, afkomstig uit Canada, tijdens haar 
promotieonderzoek bij het Nederlands Instituut 
voor Zeeonderzoekprobeert te beantwoorden. 
Grote vissen als zeebaars en harder waren 
ooit veelvuldig aanwezig in de Waddenzee, er 
werd ook volop op gevist. De aantallen van 
veel vissoorten, waaronder harder, zijn enorm 
gedaald. Om te begrijpen wat gedaan kan 
worden om de visstand te herstellen, is meer 
kennis nodig.

Waar blijven de vissen?
Onduidelijk is wanneer en hoe ze de Waddenzee 
gebruiken in hun levenscyclus. Jena probeert 
daar  (in samenwerking met Wageningen Marine 
Research) inzicht in te krijgen. “Ik probeer de 
bewegingen en het gedrag van grote vissen die in 
de Waddenzee leven te in kaart te brengen. We 
kijken hoe ze zich door de Waddenzee bewegen, 
wanneer ze vertrekken, en waar ze dan eigenlijk 
heen gaan”, vertelt Jena. “Daarvoor voorzien we 
de vissen van een zender. Wanneer we de vis 
weer vrijlaten, produceert de zender een signaal 
dat opgepikt wordt door de ontvangers van het 
netwerk.”

Netwerk van ontvangers
Het akoestische signaal dat de zender afgeeft, 
wordt geregistreerd door ontvangers. Daartoe 
heeft Jena ruim honderd van deze ontvangers 
door de hele Waddenzee bevestigd aan de 
grote boeien die Rijkswaterstaat gebruikt om de 
vaargeulen te markeren. “Wanneer de vissen 
langs deze ontvangers zwemmen, wordt hun 
signaal opgepikt en kunnen we nagaan waar ze in 
de loop van de tijd zijn geweest”, zegt Jena. “Elke 
zender heeft een uniek ID-nummer en die wordt 
door de ontvangers ook herkend.”

Zenders in de buikholte
Hoe dat zenderen in zijn werk gaat, zien we 
aan boord van vissersschip TS31 Internos. De 
vissers van dit schip vangen normaal zeebaars en 
harder voor de markt, nu helpen ze deze vissen 
voor het onderzoek boven water te krijgen (zie 
video). Vanuit de haven van Den Oever koerst de 
vissersboot naar Balgzand, waar een zogenoemd 
kieuwnet over boord gezet wordt: een net van 
enkele honderden meters lang dat in het water 
hangt. Jena en haar Swimway-collega Erwin 
Winters van Wageningen Marine Research halen 
de vissen zo snel mogelijk weer uit het net, zodat 
ze in goede conditie blijven. Terug op de boot 
worden de vissen een voor een verdoofd en 
worden de zenders in de buikholte ingebracht. 
Na een nette hechting en het ‘uitslapen’ van hun 
roes, worden de vissen weer teruggezet.

Data storage tag
Naast een akoestische zender krijgen sommige 
vissen ook een ‘data storage tag’ mee. Dit 
apparaatje kan niet gevolgd worden, maar 
verzamelt wel gegevens over diepte en 
temperatuur, ook als de vis de Noordzee op trekt, 
buiten het bereik van de ontvangers. Soms wordt 
deze teruggevonden door vissers of spoelt aan 
op het strand. Hij kan dan uitgelezen worden en 
geeft dan nog preciezere informatie over waar de 
vis geweest is.

Jena volgt grote vissoorten in de Waddenzee



Zo veel mogelijk verzamelen
Van alle vissen die Jena zendert, neemt ze ook 
diverse weefselmonsters die ze later in het 
lab onderzoekt. “Ik verzamel enkele schubben 
waarin jaarringen zichtbaar zijn en die gebruikt 
worden om de leeftijd te bepalen. Ook knip ik 
een heel klein stukje weefsel van de staart, dat 
we gebruiken voor isotopenanalyse. Dat geeft 
ons informatie over het dieet van de vis. De 
vissen die de vissers vangen voor de verkoop 
mogen we ook gebruiken voor monsters. We 
halen weefsel uit de lever en de spieren, ook 
weer om het dieet op langere termijn te kunnen 
achterhalen. En we bekijken in de maag wat de 
vis afgelopen tijd heeft gegeten.”

Langeafstandtrekkers
Jena heeft enkele vissoorten uitgekozen die 
samen een goed beeld geven van de rol van de 
Waddenzee voor grote vissen. “Op dit moment 
volgen we zeebaars en drie soorten harder, de 
diklip-, dunlip- en goudharder. We richten ons 
ook op ruwe haaien en zeeforel. Deze soorten 
zijn allemaal langeafstandstrekkers, die in de 
loop van een jaar grote afstanden afleggen. 
Ze vervullen ook verschillende ecologische 
rollen in de Waddenzee. De zeebaars is als 
seizoensbewoner een viseter, en de harder is 
een herbivoor. De ruwe haai is onze toppredator 
en zeeforel vertegenwoordigt de diadrome vis, 
vissen die een deel van hun tijd in zoet water 
hebben doorgebracht en naar zee migreren.”

Kennis om vis terug te krijgen
Een belangrijk doel is om ons begrip van de 
leefomstandigheden die deze soorten nodig 
hebben daadwerkelijk te verbeteren. “Veel 
vissen in de Waddenzee gaan achteruit, maar 
we weten niet goed waardoor”, aldus Jena. 
“Ons onderzoek bouwt echt onze kennisbasis 
op om te begrijpen hoe de vissen de ruimte 
gebruiken, wat hun favoriete plekken zijn en wat 
voor omstandigheden ze dus nodig hebben. Dat 
kunnen we gebruiken om deze soorten beter te 
kunnen beschermen.”

Jonge haaien
Jena wil in het kader van dit onderzoek ook graag 
een ruwe haai volgen met een satellietzender. 
Of dat gaat lukken, is maar de vraag. Vele dagen 
hengelen en meevaren met een garnalenkotter 
in de hoop op een volwassen haai als bijvangst, 
waren tevergeefs. Wel leverde het een 
interessante ontdekking op: afgelopen zomer 
werden rond Terschelling en Ameland jonge 
ruwe haaien gevangen. Te klein om van een 
zender te voorzien, maar het laat wel zien dat de 
zeegaten van de Waddenzee waarschijnlijk als 
geboortegrond dienen voor de ruwe haai. In elk 
geval positief nieuws over de allergrootste vis 
van de Waddenzee.

 Bekijk de video: Jena volgt grote vissoorten in de 
Waddenzee >>

 Meer informatie over het deelproject >>

https://www.youtube.com/watch?v=N-owNf2OsdQ
https://www.youtube.com/watch?v=N-owNf2OsdQ
https://swimway.nl/hoe-gebruiken-grote-vissen-de-waddenzee/


Als wetenschappelijk coördinator bewaakt ze 
de samenhang tussen alle deelonderzoeken, 
ondersteunt ze de promovendi en zorgt ze voor 
de vertaling richting de praktijk. Het maakt 
Ingrid Tulp de spin in het onderzoeksweb van het 
project Waddentools Swimway Waddenzee.

Het onderzoek binnen het project is 
behoorlijk uitgebreid en veelzijdig. De taak 
aan wetenschappelijk coördinator Ingrid 
Tulp, onderzoeker bij Wageningen Marine 
Research, om de samenhang te bewaken én 
uiteindelijk tot beheeradviezen te komen. 
“De promovendi van de vijf deelonderzoeken 
leveren straks een proefschrift op, maar 
daarnaast moet het onderzoek ook bijdragen 
aan een concreet beheeradvies, dat is 
immers wat het Waddenfonds en de andere 
opdrachtgevers van ons verwachten”, zegt 
Tulp. “In het verleden hebben we gemerkt dat 
promovendi het als een grote last ervaren dat 
er naast een wetenschappelijk resultaat ook 
een praktisch advies uit moet rollen, dat kan 
heel belemmerend werken. Daarom willen 
we die verantwoordelijkheid een beetje bij 
hen weghouden. Zij moeten zich kunnen 
concentreren op het proefschrift en het team om 
hen heen, de directe begeleiders en ikzelf zorgen 
ervoor dat het onderzoek zo is vormgegeven dat 
het uiteindelijk wel resulteert in daadwerkelijke 
adviezen.”

Onderzoeksmakelaar
Tulp werkt één dag in de week aan dit project. 
Dat doet ze naast doorlopende surveys en 
andere onderzoeken naar onder andere de 
kinderkamerfunctie voor vissen van de Eems 
en de natuurwaarde van mosselpercelen in 
de Waddenzee. Ze gaat met elke Swimway-
promovendus eens per jaar het veld in, adviseert 
hen en geldt als extra achtervang naast de 
directe begeleiders en promotoren. Een keer per 
jaar trekken we ons met het hele team terug op 
een eiland en is er alle tijd om de voortgang te 
bespreken. 

Daarnaast probeert ze zo veel mogelijk 
onderwerpen en mensen te verbinden. “Er zitten 
veel raakvlakken tussen de onderwerpen waar 
de promovendi aan werken. Waar ik die zie, 
probeer ik combinaties te maken. Margot doet 
in het Marsdiep onderzoek aan pelagische vis, 
vissen die in scholen zwemmen, zoals haring. 
Maar Hannah vangt ook haring op de kwelders. 
Nou doet Hannah onderzoek aan dieet van de 
vissen, en Margot ook. Ik wijs ze er dan op dat ze 
door hun gegevens te combineren, je misschien 
iets kunt zeggen over of die functie van de 
kwelder voor haring nu echt anders is dan in het 
Marsdiep. Ik ben een soort makelaar die dingen 
probeert samen te brengen en aan elkaar te 
knopen. Dat doe ik binnen het project, maar ook 
met aanpalende onderzoeksprojecten.”

Ingrid Tulp, spin in het wetenschappelijke web



als zo’n melding binnenkomt. En we zijn ook 
best wat verassingen tegengekomen. Margot 
heeft bijvoorbeeld voor Hannah stekelbaarsjes 
gevangen in het Marsdiep, waarvan Hannah de 
maaginhoud heeft geanalyseerd. Daar bleken dus 
heel veel insecten in te zitten. Je vraagt je echt 
af hoe die vissen in het Marsdiep aan insecten 
komen. En Margot ontdekte dat haringen, die 
bekend staan als planktoneters, ook andere 
haringen eten. Dat soort bevindingen zetten wel 
wat dingen op z’n kop.”

Meer puzzelstukjes
Swimway is een stuk groter dan veel andere 
projecten waar Tulp aan werkt. “Het gebeurt niet 
vaak dat we zo’n groot project hebben waar vijf 
promovendi tegelijk aan werken. We maken echt 
een kennisslag. Het is ook mooi hoe we binnen 
dit project een combinatie kunnen maken van 
allerlei moderne technieken. De verschillende 
akoestische technieken, het zenderen met een 
groot netwerk, die dingen waren een tijdje 
geleden nog niet mogelijk. En analyse van de 
maaginhoud gebeurt nu op basis van DNA, 
waar je eerder alles onder een microscoop 
moest bekijken. Dat maakt dat de hoeveelheid 
puzzelstukjes die we kunnen verzamelen veel 
groter is. Uiteindelijk gaan we niet die hele puzzel 
leggen, maar we komen wel een heel stuk verder 
dan we waren.”

Jonge enthousiaste mensen
Met haar uitgebreide netwerk in de 
onderzoekswereld kan ze promovendi regelmatig 
van dienst zijn. “Ze benaderen mij regelmatig 
met vragen en soms zie ik zelf dat er elders 
onderzoekers zijn die met vergelijkbaar 
onderzoek bezig zijn. Ik probeer die mensen dan 
samen te brengen. Ik houd wel van die rol. Het 
is ook leuk dat je een heel team hebt met jonge 
mensen die heel enthousiast zijn en leuke dingen 
doen”, aldus Tulp. Aan het Swimway-onderzoek 
werkt ook een flink aantal masterstudenten 
mee, een aantal daarvan wordt direct door 
Tulp begeleid. “Mijn werk is dus voor een groot 
deel mensen begeleiden en dat vind ik ook 
heel leuk. Het is heel mooi om te zien hoe die 
jonge mensen met hun eigen ideeën en eigen 
inbreng komen. Ik kan daar dan vanuit mijn eigen 
ervaring sturing aan geven.”

Verrassende resultaten
Naast heel veel praktische uitdagingen – met 
vernieuwende onderzoeksmethoden gaat er in 
het begin ook weleens wat fout – zijn ook al veel 
hoogtepuntjes langsgekomen in het project. 
“Een van de mooie momenten was toen een 
door Jena gezenderde vis voor het eerst werd 
opgepikt door een buitenlands netwerk van 
ontvangers. Op zich verwacht je dat dat gaat 
gebeuren, maar het is toch wel een hoogtepunt 
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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:

Mede mogelijk gemaakt door:

Aanmelden voor de 
nieuwsbrief

swimway.nl/nieuwsbrief
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