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De Reis van de Golf
Ap van Dongeren
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Marshall eilanders reizen op de 
golven, maar welke reis maakt de 
golf zelf?

• Waarom komen ze altijd 
naar je toe als je aan het 
strand staat?

• Heb je je weleens 
afgevraagd waar golven 
vandaan komen?



Het begin van de reis
• Wind blaast over het 

water

• Kleine rimpelingen => 
korte golfjes

• Golven zijn verstoringen 
in het wateroppervlak

• Wateroppervlak wordt 
ruwer,  wind krijgt er 
nog meer vat op

Holthuijsen, 2007
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Tussendoor: wat gebeurt er als lange golven korte 
golven inhalen



Deining!
• Grote stormen in de poolgebieden

• De lange golven lopen het hardst weg uit de 
poolgebieden en steken ongeremd de hele oceaan 
over

• Dit heet Deining (Engels: Swell) en zijn de bekende 
surfgolven. 



Deiningsgolven op de kust – overstroming!

Durban, 
South Africa



En hoe zit het nu op de Marshall 
Eilanden?

74

Geen stormen 
op de evenaar

Bijna nooit 
orkanen

Wel deining uit 
het noorden en 
zuiden

En door 
oostelijke 
passaatwinden



Marshall Eilanden
1300 km



Golven krullen ook om de eilanden 
heen: wave piloting

Jur in Okme:  reflectie
Kaaj in Rojep: kruisende golven ( pyramidevorm)
Nit in Kot: schaduw en kruispatronen achter  een eiland

Genz et al., 2009
Animatie
Gerbrant van Vledder
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Golven breken op de koraalriffen



Overstroming door zeespiegelstijging
en golven
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Het einde van de reis: de branding

• Als je straks op het strand 
staat

• Geniet van de wind, het 
water, het zand en de 
mooie patronen

• Bedenk je dat de golf die 
je net hebt zien breken 
misschien helemaal uit 
Noorwegen naar je toe is 
gekomen
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De mossel als kanarie in 
de kolenmijn
Katja Philippart



Photo: Arnold van der Wal
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Wat betekent de kanarie in de kolenmijn?

Kanaries werden vroeger gebruikt in de 
mijnbouw. Omdat een kanarie veel sneller 
adem haalt, klein is en een hoge stofwisseling 
heeft in vergelijking met de mijnwerkers, 
overlijdt de vogel zeer snel als het dodelijk 
gas koolmonoxide (dat uit het gesteente kon 
stromen) aanwezig is.

Als de vogeltjes letterlijk van hun stokje vielen, 
wisten de mijnwerkers dat er dodelijke gassen 
in de lucht zaten, en dat ze zo snel mogelijk de 
mijn moesten verlaten.

De uitdrukking 'kanarie in een kolenmijn' 
wordt daarom gebruikt voor iets dat dient als 
een vroegtijdige waarschuwing voor een 
naderende crisis.



https://alchetron.com

Er zijn drie soorten mosselen (… of niet: Mytilus groep)



www.wur.nl

Mossel- en oesterbanken gezien vanuit de lucht. Te zien is het KNRM reddingsstation bij Ballum op 
Ameland, met aan weerszijde van de dam schelpdierbanken

www.plasticsoupfoundation.org

www.wur.nl

Wat vertelt de mossel ons?
1. Een verhaal over de lokale hydrodynamiek



Na 134 dagen zitten de jonge mosselen 
in de bakken met golfslag veel steviger 
vast dan diegenen die zijn opgegroeid 
onder rustigere omstandigheden
NB: Sterkte hangt ook af van conditie

www.plasticsoupfoundation.org

Onderwater (zonder golfslag)
Getij (zonder golfslag)
Onderwater (met golfslag)

Wat vertelt de mossel ons?
1. Een verhaal over de lokale hydrodynamiek



www.wur.nl

Arealen van oester-, mossel- en gemengde banken van 1995 tot 2019. De arealen 
van 2017 t/m 2019 zijn gebaseerd op een voorlopige inschatting.

Wat vertelt de mossel ons?
2. Een verhaal over interacties met nieuwkomers



www.wur.nl

Bestand en samenstelling van het mosselbestand op de wadplaten van 
de Waddenzee in het voorjaar van 1998 tot en met 2019. Er is geen 
bestandschatting voor 2011 beschikbaar.

vorig jaar geboren
eerder geboren

Wat vertelt de mossel ons?
3. Een verhaal over geboorte en sterfte



www.wur.nl

Mosselbanken ten zuiden van Terschelling in 2019 

eerder geboren

vorig jaar geboren

Wat vertelt de mossel ons?
3. Een verhaal over geboorte en sterfte



Water-filtrerende mossels
© Strohmeier & Øivind Strand 

Wat vertelt de mossel ons?
4. Een verhaal over voedselaanbod voor schelpdieren



Maart Juni Sep Dec

Het dieet van de gewone blauwe 
mossel (Mytilus edulis) op de 
wadplaten van het Balgzand 
(westelijke Waddenzee) bestaat 
uit:
ca. 60% zoetwateralgen 
ca. 20% zoutwateralgen 
ca. 20% zoute bodemalgen

Wat vertelt de mossel ons?
4. Een verhaal over voedselaanbod voor schelpdieren



Variatie in schelpvorm van de 
mossel (Mytilus trossulus/edulis) 
van hoge naar lage breedtegraden 
(van links naar rechts; ca. 4000 km) 

De schelpen worden steeds ronder 
naarmate de temperatuur en het 
zoutgehalte toenemen

Groenland (80ºN) Zuid-Engeland (50ºN)

Wat vertelt de mossel ons?
5. Een verhaal over temperatuur en zoutgehalte



https://www.waddenacademie.nl/themas/ecologie

mosselen
(1/sec)

saliniteit
Temp
(1/30min)

waterhoogte
temp
(1/sec)

Wat vertelt de mossel ons?
6. Een verhaal over (gevaren bij) laagwater en (ademnood bij) hoogwater 



www.nrc.nl

Wat vertelt de mossel ons?
6. Een verhaal over (gevaren bij) laagwater en (ademnood bij) hoogwater 



NIOZ (ongepubliceerde data)
GW=0.75: kleppen van de schelp maximaal dicht
GW=0.00: kleppen van de schelp maximaal open

Gaapwijdte (GW) kleppen van de schelp:
! I.h.a. dicht bij droogvallen en open bij onder 

water
! Soms open bij droogvallen (‘adem happen’)
! Soms dicht bij onder water (gevaar?)
! Correlatie met temperatuur & zoutgehalte

Wat vertelt de mossel ons?
6. Een verhaal over (gevaren bij) laagwater en (ademnood bij) hoogwater 

boven water

onder water onder water

boven water

boven water (droog)

onder water onder water

boven water



Wat vertelt de mossel ons?
7. Een verhaal over waterkwaliteit (gifstoffen afkomstig van bacteriën & algen)

Wekelijkse tot tweewekelijkse metingen door NVWA van:
! Algengifstof (Diarrhetic Shellfish Poison)
! E. coli bacterie
! Tetrodotoxine (sinds 2016)



DATA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/schelpdieren/actuele-status-productiegebieden-tweekleppige-weekdieren

Wat vertelt de mossel ons?
7. Een verhaal over waterkwaliteit (gifstoffen afkomstig van bacteriën & algen)

Algengifstof

E. coli 
bacterie

Tetrodoxine
2020

2021

Waddenzee Zeeland Noordzee kustzone



Wat vertelt de mossel ons?
8. Een verhaal over metabolisme (en stress)

Mytilus edulis

Relatie tussen temperatuur en 
hartslag van: 
! doorvoede mossels (dichte 

cirkels)
! uitgehongerde mossels (open 

cirkels)



Wat vertelt de mossel ons?
8. Een verhaal over metabolisme (en stress)

Mytilus edulis

I.h.a. een verhoogde hartslag 
bij aanwezigheid predatoren

Met predatoren
Zonder predatoren



Wat vertelt de mossel ons?
8. Een verhaal over metabolisme (en stress)

Regelmatige hartslag
6.53 ± 0.25 slagen per minuut
(b.v. tijdens filtratie)

Hartslag in rust
0.97 ± 0.07 slagen per minuut
(b.v. bij gesloten kleppen)

Onregelmatige hartslag
(b.v. bij stress)



Wat vertelt de mossel ons?

HARTSLAG: metabolisme & stress
KLEPSTAND: waterstanden, gevaar & ademnood

VLEES: waterkwaliteit (voedsel & gifstoffen)
BYSSUS DRADEN: waterbeweging

SCHELPVORM: temperatuur & zoutgehalte
DYNAMIEK MOSSELBANKEN: geboorte & sterfte

SAMENSTELLING MOSSELBANKEN: interactie

© Wikimedia



© Wikimedia© Wikimedia

Wat vertelt de mossel ons?

HARTSLAG: metabolisme & stress
KLEPSTAND: waterstanden, gevaar & ademnood

VLEES: waterkwaliteit (voedsel & gifstoffen)
BYSSUS DRADEN: waterbeweging

SCHELPVORM: temperatuur & zoutgehalte

www.stefveldhuis.com (Foto: Rik van Santen)

DYNAMIEK MOSSELBANKEN: geboorte & sterfte
SAMENSTELLING MOSSELBANKEN: interactie

Om deze verhalen te 
kunnen horen is vertalen 
en luisteren noodzakelijk!
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Duurzaam of vluchtig
De impact van kunst en wetenschap
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“We have broken the great conversation. We are talking only to ourselves. 
We are not talking to the rivers, we are not listening to the wind and stars.”

Thomas Berry -ecoloog en filosoof-























StagingWood onderzoekt wat het betekent om in 
dialoog te zijn met onze niet-menselijke omgeving. 
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Seminar Doorbomen 

Narratives of the Forest: installatie en publicatie









Wat vertelt het bos jou?
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Kunstzinnig recht voor een 
nieuwe natuur-mens relatie?
Kees Bastmeijer
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Kunstzinnig recht voor een 
nieuwe mens-natuur-relatie?
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Mens-natuur-relaties (Zweers e.a.)

Heerser   Rent- Partner       Participant
meester



Wortels van het recht: natuur cultiveren

De Vattel (1758):

(Le Droit des gens, 1758; Eng transl. 1867): 

no nation has the right “to appropriate 
to itself  a country, except for the 
purpose of  making use of  it …”

John Locke (1690): arbeid & natuur = eigendom



1885-1945: 

1945-1972:

1972-1992:

1992-2021:

Internationaal 
natuurbeschermingsrecht





182

Plankaart van een ontwerp van indijking der 
Zuiderzee en Friese Wadden door Jerôme
Wenmaekers, 20 november 1876.  
Bron: Nationaal Archief

© stichting De Ouwe Pôlle Ameland



Beschermde status Waddenzee
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Cumulatieve problemen
Mondiaal: klimaat, biodiversiteitsverlies, 
plastic, POPs, wildernisverlies, …
Nationaal: stikstof, …
Regionaal en lokaal: toerisme-druk, 
gas en zoutwinning, visserij, e.d.

Ook cumulatieproblemen cumuleren
Weinig ‘grip’ met juridische regimes

185

+



Successen maar 
toch nog veel zorgen

186



IUCN World Heritage 
Conservation Outlook 

Assessment 2020
“as the site is faced with so many threats, both current 
and potential, and some which cannot be addressed at 
the site level, it is still assessed as facing a high level of 
threat even if this is mitigated to some extent by good 

management.”

“death by a thousand cuts”*

* Opinion AG Sharpston in zaak C-258/11, para. 67
Opinion AG Kokott in PAS zaken C-293/17 and C-294/17, § 107)



188

Allan et al. (2021 - 25 
years after Rec. 6.8):

• > 99% van alle 
kustgebieden: meetbare 
directe effecten door 
mens 
(0,37% zero impact)
• Cumulatie:

“Anthropogenic activities 
impacting coastal 
environments are diverse, 
with multiple activities 
often co-occurring in the 
same coastal area”



Rol van het recht?

189

1. Verbetering toepassing 
internationaal en EU-recht 
(bijv. toepassing voorzorg)

2. ‘Non-use’? (vergroten 
referentiegebieden)

3. Actief natuurherstel







4. Kunstzinnig recht voor een 
nieuwe mens-natuur-relatie: 

Rechten voor de 
Waddenzee?

192

“How far we are from 
such a state of  affairs, 
where the law treats 

"environmental objects" 
as holders of  legal 

rights, I cannot say.”

(Christopher D. Stone 
(1972, 501))
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Vertrek naar de haven 
Om 16:50 uur




