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Introductie
Gedurende het grootste deel van 
de vorige eeuw zijn mosselvelden 
in grote getale aanwezig geweest 
in de Nederlandse Waddenzee. 
Begin jaren negentig zorgde een 
combinatie van overbevissing, 
grote stormen en strenge winters 
ervoor dat hun aantal dramatisch 
afnam. Sindsdien is een voorzich-
tig herstel te zien in de mosselpo-
pulaties, mede door ingrijpen van 
de overheid. Nog steeds is er ech-
ter controverse over de mate waar-
in jonge mosselen mogen worden 
opgevist. De op deze manier ver-
zamelde ‘oogst’ wordt uitgezet 
in de Oosterschelde, waar het op-
groeit tot dichte bedden; Zeeuwse 
mosselen die misschien ooit op 
jouw bordje terecht komen. 
In contrast met het ploeterende be-
staan van de mossel, voltrekt zich 
een ware invasie van de Japanse 
oester in zowel de Waddenzee als 
de Oosterschelde. Oorspronkelijk 
geïntroduceerd als alternatieve 
vangst voor de opgeviste Zeeuw-
se oester, verspreidt deze zich snel 

sinds warmere zomers eind jaren 
negentig. In de Oosterschelde is 
het oppervlak Japanse oestervel-
den zelfs meer dan verdubbeld 
in de afgelopen tien jaar. Deze 
oesters vestigen zich bij voorkeur 
in en op mosselbanken, die ze in 
korte tijd kunnen overnemen. 
In het hier gepresenteerde on-
derzoek staat de vraag centraal 
wat de invloed is van de vorm 
van een mossel dan wel een oes-
ter op zowel de stroming als de 
golfdemping. Hiermee kunnen in 
de toekomst de gevolgen van een 
verdere verspreiding van oesters 
en een vermindering van mosse-
len worden voorspeld. 

Veld
Mosselbedden liggen vaak wat 
hoger dan de omliggende bodem. 
Daarnaast kunnen mosselen zich 
verplaatsen en dus in principe bo-
venop nieuw gesedimenteerd slib 
en biologisch materiaal klimmen, 
waardoor erosie wordt voorko-
men. Op deze wijze kunnen mos-
selbedden meer dan een meter de 

hoogte in reiken. Deze verhoging 
kan voordelen hebben aangezien 
het tijdelijk droogvallen hen kan 
beschermen tegen rovende krab-
ben en zeesterren.
De Japanse oester daarentegen is 
met een soort cement vastgeklon-
ken aan de bodem en heeft niet de 
mogelijkheid om zich te bewegen. 
Oesterbedden zullen doorgaans 
dus niet in hoogte toenemen. 
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Mosselen en oesters zijn niet alleen vanuit een culinair oogpunt een 
interessant studieobject. Ook binnen de vakgroep WEM wordt er on-
derzoek gedaan naar mosselen en oesters. In dit onderzoek staat de 
invloed van de vorm van de schelpdieren op de golfbeweging en stro-
ming centraal. Het onderzoek valt onder het onderzoeksveld bio-geo-
morfologie, ofwel de interactie tussen biologie en de stroming van wa-
ter en het transport van zand en slib. Kenmerkend aan dit onderzoek 
is, dat het zowel in het veld, als in een stroomgoot en in een simulatie-
model plaatsvindt. Een kijkje in de wereld van de bio-geomorfologie.
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Figuur 1: Mosselbed. Bron: Johan van de Koppel

Figuur 2: Oesterbed. Bron: Keith 
Hiscock, gepubliceerd op www.mar-

lin.ac.uk



lijkheid in bodembedekking.
De invloed van de schelpdieren 
op de stroming is weergegeven in 
Figuur 6. Door een schelp op een 
krachtopnemer te plaatsen kan 
de kracht gemeten worden die de 
stroming op het oppervlak van de 
schelp uitoefent (y-as). Wanneer 
dit wordt uitgezet tegen de rota-
ties van de pomp kunnen beide 
schelpen onderling vergeleken 
worden. Zoals in de figuur te zien 

ming met een snelheid van 5 tot 25 
cm/s zijn toegepast voor dit ex-
periment. Deze omstandigheden 
zijn vergelijkbaar met de omstan-
digheden die in het veld gemeten 
zijn. Om de situatie gedurende het 
getij te simuleren, is gekozen voor 
een drietal waterniveaus: 12, 18 en 
25 cm.
Aan de achterzijde van de stroom-
goot bevindt zich een golfdemper, 
die hier is aangebracht om de golf 
reflectie minimaal te laten zijn. 
Tevens bevinden zich twee vaste 
meetpunten in de goot, die de 
golfhoogte en de stroomsnelheid 
gedurende het experiment me-
ten. De schelpdieren zijn op drie 
afzonderlijke platen gelegd en in 
de golfgoot geplaatst. Tijdens het 
experiment is de volgorde van de 
platen gevarieerd om te kunnen 
corrigeren voor eventuele onge-

Daarvoor hebben ze ook geen re-
den, aangezien de Japanse oester 
geen natuurlijk vijanden heeft in 
de Nederlandse wateren. Wel kan 
de oester bedolven raken onder 
grote hoeveelheden sediment, 
waardoor deze geen voedsel meer 
kan verzamelen en zal sterven. 
 Een hypothese die uit deze veldob-
servaties volgt, is dat mosselen 
sedimentatie stimuleren en erosie 
tegengaan, en dat dit gedrag bij 
oesters juist andersom is. Wellicht 
heeft de vorm van de schelpen hier 
ook mee te maken; de gestroom-
lijnde vorm van de mossel is totaal 
anders dan de ruwe schelp van de 
oester (Figuur 1 en 2). Organismen 
die trachten hun eigen habitat in 
stand te houden (bio-engineers) 
zijn de belangrijkste kracht achter 
bio-geomorfologische processen.

Goot
Door de mosselen en oesters in 
een stroomgoot te plaatsen, wordt 
onderzocht wat de invloed is van 
de vorm van deze schelpdieren 
op de stroming. Het onderzoek 
wordt uitgesplitst in twee delen; 
ten eerste wordt de invloed van 
de vorm op stroming onderzocht 
en ten tweede de invloed op golf-
uitdoving. 
Het onderzoek is uitgevoerd in 
een stroomgoot bij WL|Delft Hy-
draulics (Figuur 3). 
Deze stroomgoot heeft een totale 
horizontale lengte van 14 m, waar-
bij de sectie met schelpdierbedden 
begint bij 7,6 meter vanaf het be-
gin van de goot. De breedte van de 
goot bedraagt 0.5 m. Golven met 
een golfhoogte van 1 tot 7 cm en 
een periode van 1 seconde en stro-
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Figuur 3: Een overzicht van de stroomgoot zoals is gebruikt in dit experiment.

Figuur 4: De stroomgoot gevuld met drie oester platen van 1 m.

Figuur 5: Eén van de drie mossel-
platen zoals deze geplaatst is in de 

stroomgoot.



invloed uitoefenen op het ener-
gie verlies van golven. De blanco 
metingen laten de situatie zien 
zonder de aanwezigheid van een 
mossel- of oesterbed.
Vervolgens kan het gedrag van 
zowel oesters als mosselen in het 
model worden gebracht om zo-
doende de invloed van mossel- en 
oesterbedden op de stroming en 
golfdemping in een meer gene-
rieke manier te bepalen.

Model
Om de complexe stroming rond 
de schelpdieren te beschrijven 
wordt er een poging gedaan om 
deze te simuleren met cilinder-
vormige objecten in de stroming. 
Hiervoor kan een numeriek mo-
del van WL|Delft Hydraulics 
(Delft3D) worden gebruikt dat 
de invloed van rigide planten op 
stroming beschrijft. Door in plaats 
van lange dunne stengels, korte 
dikke staafjes in te voeren, kan de 
invloed van bijvoorbeeld mossel-
vormige structuren worden on-
derzocht (Figuur 8). De stroming 
tussen deze structuren wordt in 
het model gezien als stroming 
door een poreuze laag. De kracht 
die door de stroming op de vaste 
elementen wordt uitgeoefend 
wordt omgezet in turbulentie. De 
open ruimte in die laag bepaalt 
hoeveel van deze turbulentie weer 
wordt uitgedoofd. 
In Figuur 9 is de uitvoer van een 
voorbeeldsom gegeven. In deze 
som is er voor gekozen om een 
mossel bed van 6 cm hoog te si-
muleren als 3 cm ondoordringbare 
bodem, en 3 cm cilinders met een 
diameter van 3 cm en een dicht-
heid van 1000 stuks/m2. Figuur 9 
laat duidelijk zien dat de stroming 
tussen de elementen wordt afge-
remd. Daardoor wordt er tussen 
die elementen ook veel turbulen-
tie opgewekt, maar door de klei-
ne beschikbare ruimte wordt die 
ook weer snel uitgedoofd. Slechts 
daar waar er voldoende ruimte 

Door een maat voor de snelheid 
bij de bodem (golf orbitaal snel-
heid) tegen het golfenergie verlies 
uit te zetten (golf dissipatie) kan 
een inzicht worden verkregen van 
de ruwheid van de bodem. Ook 
nu blijkt dat oesters een grotere 

is, verschilt de weerstand aan-
zienlijk voor beide soorten. Dit is 
ook de verwachting, aangezien de 
mossel veel gestroomlijnder is dan 
de oester.
Daarnaast laat Figuur 7 de invloed 
van schelpdieren op golven zien. 
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Figuur 6: Invloed van mosselen en oesters op de stroming.

Figuur 7: Invloed op de golfuitdoving.



Tot slot worden er op dit moment 
projecten uitgevoerd waarin mos-
selen of oesters als kustverde-
digingsmiddel kunnen worden 
ingezet. Door schelpdieren voor 
kwelders te laten groeien kun-
nen golven uitgedoofd worden 
en blijven deze kostbare gebieden 
beschermd. Een verdere functie 
kan worden gevormd door de 
biodepositie van vooral mosselen. 
Mosselen filteren algen uit het wa-
ter als voedsel, de ‘bijvangst’ aan 
suspensief materiaal wordt als 
bolletjes weer uitgescheiden. De 
zogeheten biodepositie kan moge-
lijk helpen de kwelder op hoogte 
niveau te houden. 
Zo zijn mosselen en oesters dus 
niet alleen een lekkernij, maar te-
vens mogelijk van grote waarde 
voor het behoud van onze prachti-
ge en ecologische zeer belangrijke 
kwelders en schorren.

Verantwoording
Het hier gepresenteerde onder-
zoek is deels afkomstig uit een 
journal paper wat geschreven 
wordt samen met Mindert de 
Vries, Tjeerd Bouma en de twee 
auteurs van dit artikel. De titel van 
het paper is: ‘Influence of form on 
drag and hydrodynamics: a case 
study for two reefbuilding bivalve 
species’. Deze paper zal eind van 
het jaar ingediend worden.

kant probeert de mossel ze weinig 
mogelijk invloed te ondervinden 
van de omgevingscondities. Dit 
lukt hem door een zo glad en ge-
stroomlijnde vorm te hebben. Aan 
de andere kant probeert een oester 
zo veel mogelijk zijn afvalstoffen 
af te voeren, en dit lukt hem door 
veel turbulentie te veroorzaken 
rond zijn schelp. Dit is mogelijk 
door de ruwe schelp en de grote 
open ruimten tussen de individu-
ele schelpen. 

Vooruitblik
Duidelijk mag zijn dat het on-
derzoek dat wij uitvoeren nog in 
de kinderschoenen staat. Op een 
kleine schaal worden nu proef-
jes gedaan en situaties gemodel-
leerd. Toch blijken de mossel en 
de oesterbedden een significante 
invloed te hebben op de golfuit-
doving en stromingsremming en 
daardoor logischerwijs ook op de 
sedimenthuishouding. Deze eer-
ste resultaten zullen nog vertaald 
moeten worden naar de grote 
schaal. Tevens zullen de model-
len nog verfijnd moeten worden 
om een uitspraak te kunnen doen 
over de gevolgen van de verschui-
vingen in de populaties van deze 
twee soorten schelpdieren op het 
beheer en het beleid voor bijvoor-
beeld de Waddenzee en de Oos-
terschelde.

is, aan de bovenkant van de ruw-
heidselementen, is de turbulentie 
maximaal. Verder naar boven in 
de stroming dempen die werve-
lingen weer uit.
Het is zeer interessant om de snel-
heid en turbulentie tussen mos-
selen te kennen, aangezien deze 
samen de transportprocessen be-
palen. In Figuur 9 is te zien dat 
de snelheid op de gekozen bodem 
zeer laag is en ook de turbulentie 
daar snel afneemt. Als er dus se-
diment tussen de mosselen zou 
liggen op de hoogte van het ge-
kozen bed, ligt het in de lijn van 
verwachtingen dat de erosie daar 
zeer laag is. Dit suggereert dat ero-
sie binnen gelijkvormige mosselen 
evengoed laag is. Helaas bevat het 
bovenstaande model zeer veel 
vrijheidsgraden en zijn er weinig 
betrouwbare metingen. Het is 
daarom moeilijk om de uitkom-
sten te valideren. Op dit moment 
kan het model gebruikt worden 
om bijvoorbeeld de relatieve in-
vloed van een dichter mosselbed 
te onderzoeken, of na te gaan wat 
het effect is van de ruwheid van 
schelpen. 

Conclusie
Aangezien het hier resultaten van 
onderzoek in uitvoering betreft, 
is het nog enigszins moeilijk om 
conclusies te trekken. Toch lijkt de 
bovenbeschreven studie te beves-
tigen dat een oester- en een mos-
selbed beide een andere overle-
vingsstrategie hebben. Aan de ene 
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Figuur 8: Representatie van een 
mossel, zoals deze in het model is 

ingebracht. Figuur 9: Invloed op de golfuitdoving.


