Meer informatie

Groeivormen van Groot zeegras

Over zeegras in het algemeen en het project in het bijzonder
staat meer informatie op de website:

In de Waddenzee hebben twee typen Groot zeegras bestaan.
1. Het eerste type is flexibel, waardoor het bij droogvallen
plat op het wad ligt en hierdoor niet snel uitdroogt. Dit
flexibele type groeit vooral rond NAP, is overwegend
éénjarig en komt nu nog voor in de oostelijke
Waddenzee.
2. Daarnaast is er een robuuste vorm, die gevoelig is voor
uitdrogen doordat de bladeren bij droogvallen rechtop
blijven staan. Deze vorm is vooral meerjarig en kwam in
de Waddenzee voor rond laagwater en dieper, maar is
hier sinds 1930 uitgestorven. Dit type zeegras is beter
bestand tegen golven als gevolg van de steviger bouw en
het beter ontwikkelde wortelstelsel in vergelijking met de
flexibele vorm van zeegras.

www.zeegras.nl
Kijk dus snel op deze website om nog meer van zeegras te
weten te komen!
Ook kunt u contact opnemen met Infodesk van
Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland:
 telefoonnummer: 023-5301401
 e-mail: info@dnh.rws.minvenw.nl

Andere producten van het zeegrasproject



Poster:
Voor bezoekerscentra en musea is een poster gemaakt,
waarop uitleg over het experiment staat.

Huidige situatie
in de westelijke Waddenzee
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Het uitladen van “wier” in de haven van Den Oever (1925).

Economische betekenis
Begin vorige eeuw spoelden in het najaar grote hoeveelheden Groot zeegras aan. Onze voorouders verzamelden dit en
gebruikten het als versteviging voor de dijken. Later werd
het wier (zoals zeegras in de volksmond werd genoemd)
gemaaid en gebruikt als vulmiddel voor onder andere
matrassen, als isolatiemateriaal en als geneesmiddel tegen
reuma. Groot zeegras heeft nu geen economische betekenis
meer, maar is nog wel heel belangrijk voor de natuurwaarde
in de Waddenzee.
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terug in de
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Mosselbank



Zeegrasmeldingenkaart:
Voor mensen die vaak in het Waddengebied komen is
een meldingenkaart ontwikkeld. Op deze kaart staan
beschrijvingen en foto’s van Groot en Klein zeegras en
uitleg over de manier waarop
de vondst van een nieuw
zeegrasveldje kan worden
doorgegeven.
De doorgegeven vindplaatsen worden hierna
bezocht en, als het
inderdaad een nieuwe
zeegraslocatie is,
opgenomen op de
verspreidingskaart
van zeegras.
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Experiment in de westelijke Waddenzee

De Zeestekelbaars is
één van de soorten
die verdwenen is
uit de Waddenzee
door het verlies van
Groot zeegras.

Mogelijk streefbeeld (10-20 jr)
flexibel
Groot zeegras

Mosselbank

robuust
Groot zeegras

Tijdens dit experiment wordt alleen geprobeerd de flexibele
vorm van Groot zeegras terug te krijgen in de westelijke
Waddenzee (streefbeeld 5-10 jr). Hiervoor is gekozen omdat
het flexibele zeegras nu nog in de oostelijke Waddenzee
voorkomt, dit type als laatste is verdwenen uit de westelijke
Waddenzee en over deze vorm de meeste kennis beschikbaar is. Indien de herintroductie van het flexibele type
Groot zeegras is geslaagd is er hoop op terugkeer van het
robuuste type (streefbeeld 10-20 jr).

Levensgemeenschap
van:
[1] Groot zeegras,
[2] Alikruik,
[3] Wadslakjes en
[4] epifyten.
Als zeegras bedekt
wordt door epifyten
vangen de bladeren
te weinig licht en
sterven ze af.
Alikruiken en
Wadslakjes grazen
epifyten van het
zeegras, zodat dit
niet gebeurt.
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Vitale zeegrasplanten in het Eems-Dollard estuarium.

Meer informatie over
deze producten kunt u
vinden op de zeegraswebsite.

Natuurwaarde
Zeegrasvelden vormden (vaak samen met mosselbanken) een
bijzondere leefomgeving, waarin naast het zeegras nog talrijke andere soorten een geschikt leefmilieu vonden.
Vele soorten vissen vonden er een schuilplaats en kinderkamer. Alikruikjes en andere wadslakjes leefden van algen op
het zeegras (zie foto levensgemeenschap). Verder werden de
zeegrasvelden vroeger begraasd door een paar ganzen- en
eendensoorten. Door het verlies van de zeegrasvelden zijn
veel van deze soorten verdwenen uit de Waddenzee en zijn
de ganzen en eenden uitgeweken naar akkers.
Groot zeegrasvelden dempen bovendien de stroming en golven waardoor erosie van de wadbodem wordt tegengegaan.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Zeegras in de Waddenzee
In Nederland komen twee soorten zeegrassen voor: Klein
zeegras (Zostera noltii) en Groot zeegras (Zostera marina).
Klein zeegras komt verspreid voor langs de Groninger kwelderwerken, onder Terschelling en sinds kort weer langs de
rand van het Balgzand. Groot zeegras komt alleen nog voor
in een groot veld in de Eemsmonding.
Zeegrassen kwamen tot in de twintigste eeuw veelvuldig
voor in de Nederlandse kustwateren. In de Waddenzee
bereikten de velden met Groot zeegras in totaal een omvang
van 65 tot 150 km2. Aan het begin van de jaren dertig tastte
een schimmelinfectie het zeegras aan. Deze ziekte, in combinatie met de aanleg van de Afsluitdijk (1932) en een aantal
jaren met weinig zonlicht, zorgde ervoor dat het grootste
deel van het zeegras uit de Waddenzee verdween. In de
jaren zeventig is het Groot zeegras verder achteruitgegaan
door de slechte waterkwaliteit en is het voor Nederland zelfs
een bedreigde soort geworden.
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Herstel
Door verbetering van de waterkwaliteit en vermindering van
de troebelheid moet de groei van Groot zeegras tegenwoordig weer mogelijk zijn in de westelijke Waddenzee. Toch is
de kans niet zo groot dat het Groot zeegras hier op eigen
kracht weer terugkomt. Door de overheersend oostwaarts
gerichte wind en stromingen kunnen de zaden van de zeegrasvelden in de oostelijke Waddenzee het westelijke deel
moeilijk bereiken. Het natuurlijke herstel van Groot zeegras
zal daardoor een kwestie van lange adem zijn. De overheid
wil daar niet op wachten en heeft besloten de soort een
handje te helpen. Daarom is in 2002 gestart met een herintroductie-experiment voor Groot zeegras in de westelijke
Waddenzee in opdracht van Rijkswaterstaat Directie NoordHolland en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). De
Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) zorgt in samenwerking met Alterra Texel voor de uitwerking. Het project loopt
tot eind 2005.

Zeegraskansenkaart

Locatiekeuze

Aanplantlocaties

Het RIKZ heeft een zeegraskansenkaart ontwikkeld.
Deze kaart geeft aan welke locaties potentieel geschikt zijn
voor de groei van zeegras. De hier afgebeelde kaart is gebaseerd op zes factoren: diepte, droogvalduur, sedimentsamenstelling, stroomsnelheid, golfwerking en zoutgehalte.
Per factor is een kaart vervaardigd met groeikansen voor
zeegras. Deze zes kaarten zijn gecombineerd tot een geintegreerde kaart: de zeegraskansenkaart. De locaties met de
hoogste percentages (zie legenda) zijn het meest geschikt
voor de groei van zeegras.

De zeegraskansenkaart is gebruikt om de locaties voor de
aanplanten te selecteren in aanvulling op de volgende zes
selectie-criteria:

De enige locaties die aan al deze eisen voldoen en een goede
groeikans bieden zijn het Balgzand (in de kop van NoordHolland) en de Mokbaai (bij Texel). Deze zijn geselecteerd
voor het aanplantexperiment.
Het streven is dat vanuit deze aanplantlocaties het Groot
zeegras zich in de loop van de tijd over de rest van de
Waddenzee zal verspreiden.

Experiment

1.
2.
3.
4.
5.

Er moet enige zoetwaterinvloed zijn.
Het moet een beschutte ligging hebben.
Het moet een voormalige zeegraslocatie zijn.
Er mag geen schelpdiervisserij zijn toegestaan.
Het gebied moet in de westelijke Waddenzee liggen,
omdat Groot zeegras in dit gebied volledig ontbreekt.
6. Het gebied moet door Waddenzee- en zeegrasexperts
als kansrijk worden aangemerkt.

De onderstaande foto’s beelden het experiment uit.
De bijschriften geven extra toelichting.

Het donormateriaal wordt verzameld op
de Hond-Paap in het Eems-Dollard estuarium (Groningen).

Na het verzamelen worden de Groot
zeegrasspruiten gemengd.

Het planten van zeegras gebeurt in de
lentes van 2002, 2003 en 2004. Per keer
worden ongeveer 2000 planten gebruikt.

Door mosselbanken aan te leggen bij de
aanplantlocaties komen de planten meer
beschut te staan. Na problemen met
vogelvraat in 2002 is inmiddels besloten
een aantal aanplanten achter natuurlijke
mosselbanken te doen.

Zeegrasplanten kunnen op hun beurt
weer bijdragen aan het herstel van mosselbanken. Mosselzaad hecht zich aan de
stengel van Groot zeegrasplanten.

In het groeiseizoen wordt regelmatig
gekeken hoe groot de overleving is, hoe
de planten erbij staan en of ze bloeien.

De zaadstengels worden in het najaar
ingegraven om de zaden op de
aanplantlocaties vast te houden.

En dit is het resultaat:
een Groot zeegrasveld(je)

Zeegras gezien?

@

Meldt het door onderstaande stappen te volgen:
1. Ziet u zeegras
Als u een kleine verhoging of een groene vlek op het Wad aantreft kan
het zeegras zijn. Zeegras is makkelijk te onderscheiden van groenwieren
zoals Darmwier en Zeesla omdat zeegras duidelijke stengels heeft en
wortelt in de bodem.
In het najaar raken losse bladeren op drift, die soms langs de waterlijn
worden aangetroffen. Alleen vastzittende zeegrasveldjes of planten zijn
interessant om te melden. Trek de zeegrasplanten s.v.p. niet los!
2. Welke soort is het?
Groot zeegras is meestal goed te herkennen omdat het vaak om solitaire
planten gaat met bladeren langer dan 15 cm. Klein zeegras groeit
meestal in pollen en ziet er uit als 'gewoon' gras. De bladeren van Klein
zeegras zijn nooit langer dan 10-15 cm. Groot zeegras is vaak geelgroen
van kleur en Klein zeegras is meestal donkergroen. U kunt onderstaande
tabel en foto’s gebruiken als hulpmiddel om de soort te benoemen.
Het is niet erg als u de soort niet met zekerheid kunt onderscheiden.

Zeegras gezien?

@

Tot 1930 kwamen in grote delen van de westelijke Waddenzee hele velden van
Groot zeegras voor. Deze zeegrasvelden vormden een eigen levensgemeenschap.
Aan het begin van de dertiger jaren verdween het zeegras in het hele
Noord-Atlantisch gebied door een verwoestende ziekte. In de meeste gebieden
heeft het zeegras zich weer kunnen herstellen, maar in de Nederlandse
Waddenzee niet; onder andere door de aanleg van de Afsluitdijk en de
verslechtering van de waterkwaliteit. Sinds eind '80-er jaren is de waterkwaliteit
weer verbeterd, maar in de westelijke Waddenzee is zeegras niet meer
teruggekomen. In de Oostelijke Waddenzee en de Eems heeft wel enig herstel
plaatsgevonden. De overheid streeft naar terugkeer van Groot Zeegras in de
Waddenzee en voert op het Balgzand een aanplantexperiment uit.
Rijkswaterstaat karteert het zeegras jaarlijks op vaste plekken. Om het herstel
beter in kaart te brengen vragen wij uw hulp bij het zoeken naar nieuwe
vindplaatsen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Denkt u zeegras gevonden te hebben, volg dan de stappen
op de achterzijde.

Klein zeegras (Zostera noltii)

Breedte van het blad (mm)
Aantal bladnerven
Lengte (cm)
Bloeiwijze

Klein zeegras
1-2
1
10-15
onvertakt

Groot zeegras
4-9
3-7
15->30
vertakt

Groot zeegras (Zostera marina)

3. Vergelijk uw vindplaats met onderstaand kaartje
Op het kaartje zijn reeds bekende vindplaatsen met oranje stippen aangegeven. Rijkswaterstaat karteert deze plekken jaarlijks. Als uw
vindplaats nog niet op deze kaart staat is het een nieuwe vindplaats!

Klein zeegraspollen

Wat is zeegras?
In Nederland komen twee soorten zeegras voor.
Klein zeegras wordt 20 tot 25 cm lang en de bladeren zijn 1 tot 1,5 mm breed.
Het is een meerjarige soort die vrij goed tegen enige uitdroging kan, en moet
eigenlijk bij laagwater echt droogvallen. Daarom groeien de planten graag op
kleine verhogingen op wadplaten. Klein zeegras groeit vaak in dichte 'grasvelden'
die de bodem vrijwel geheel kunnen bedekken. In deze dichte velden wordt
gemakkelijk sediment ingevangen, waardoor deze zeegrasveldjes boven de
omgeving gaan uitsteken. Door dit invangen van sediment is de bodem in een
Klein zeegras veld vaak relatief slibrijk.
Groot zeegras kan een lengte bereiken van meer dan 2 meter, met bladeren van
2 tot 5 mm breedte. Aan het begin van het groeiseizoen (April-mei) kan het lijken
op Klein zeegras. Groot zeegras kan slecht tegen uitdroging; daarom groeit het
met name op plekken waar bij laagwater plassen water achterblijven.
Groot zeegras groeit zowel op zandige als slibrijke bodems. De planten bloeien in
de zomer en produceren zaad in het najaar, waarna het blad afsterft en wegdrijft.

Bekende zeegraslocatie

4. Geef aan waar en wanneer u de zeegraslocatie gevonden heeft
Beschrijf, als het een nieuwe vindplaats is, zoveel mogelijk details om
de melding te kunnen toetsen. Het mooiste is een exacte locatie in
coördinaten uit een GPS ontvanger. Een duidelijke aantekening op een
kaart mag ook. Tip: maak een foto.
Meldt de vondst op: www.zeegras.nl
of telefonisch tijdens kantooruren: 06-51397475
Wat gebeurt er met uw melding?
Uw melding wordt in elk geval bekeken, eventueel wordt contact met u
opgenomen. Jaarlijks komt er een overzicht van de meldingen op de site.

Groot zeegrasplanten

Voor uitgebreide informatie: kijk eens op www.zeegras.nl!
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