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Het kunnen voorspellen van de manier waarop populaties van tweekleppige schelpdieren rea-
geren op veranderingen in hun omgeving is van groot belang voor een goed beheer van kuste-
cosystemen. Dit geldt zowel voor wilde als voor geëxploiteerde schelpdierpopulaties, voor
natuurlijke als voor door de mens veroorzaakte veranderingen, voor klimaatveranderingen als
voor veranderingen veroorzaakt door de introductie van nieuwe soorten. Om de effecten van
deze veranderingen te beschrijven worden wiskundige modellen gebruikt. De huidige modellen
beschrijven weliswaar complexe fysische en ecologische processen, maar houden nog geen
rekening met de grootteverdeling van de populatie van tweekleppigen en geven op zijn best een
summiere beschrijving van de voortplanting en de rekrutering van de populatie, processen die
wel van groot belang zijn voor de dynamica van de populatie.
Het doel van dit proefschrift is het bestuderen en kwantificeren van de dynamica van populaties
van tweekleppigen en hun invloed op het pelagische ecosysteem. Om dit doel te bereiken is
een individu-gebaseerd populatiemodel voor tweekleppigen opgesteld, dat gebaseerd is op de
dynamische-energiebudget (DEB) theorie en is dit model vervolgens gekoppeld aan een hydro-
dynamisch en biogeochemisch model (MOHID Water Modelling System). Het resultaat is een
proces-georienteerd modelgereedschap dat fysische, biogeochemische, ecologische en fysiolo-
gische factoren integreert; factoren, die bepalend zijn voor door tweekleppigen gedomineerde
mariene ecosystemen. Het vernieuwende element in dit werk is onder meer de integratie van
kennis uit uiteenlopende vakgebieden om zodoende een beter begrip te krijgen van het relatieve
belang van alle deelprocessen. Gedurende de ontwikkeling van dit modelgereedschap zijn her-
haaldelijk testen uitgevoerd en uiteindelijk is het toegepast op een echt bestaand ecosysteem,
het Balgzand in de Nederlandse Waddenzee. De structuur van het proefschrift weerspiegelt de
stappen die genomen zijn om dit modelgereedschap te maken.
Hoofdstuk 2 behandelt de manier waarop tweekleppigen, vooral mossels Mytilus edulis, hun
voedsel vergaren. Het standaard DEB model werd uitgebreid met een nieuwe mechanistische
beschrijving van de wijze waarop tweekleppigen voedsel zoeken. Filtratie, opname en assimi-
latie worden gezien als drie achtereenvolgende stappen en de productie van pseudofaeces wordt
berekend als het verschil tussen het uitgefilterde en het opgenomen materiaal. Het concept van
de zogeheten Synthesizing Units, een van de bouwstenen van de DEB theorie, werd gebruikt
om te komen tot algemene formuleringen waarin onderscheid gemaakt kan worden tussen ver-
schillende soorten voedsel, ieder met zijn specifieke opnamesnelheid en assimilatie-efficiëntie.
De benodigde parameters werden geschat en een vergelijking tussen modelvoorspellingen en
literatuurgegevens voor uiteenlopende experimentele omstandigheden lieten goede resultaten
zien voor de mossel.
Nieuwe schattingen van de DEB parameters voor de mossel worden in hoofdstuk 3 gegeven. De
zogeheten covariatiemethode wordt gebruikt, waarin een gewogen som van de gekwadrateerde
afwijkingen tussen gegevens en modelvoorspellingen voor meerdere gegevenssets tegelijkertijd
in een enkele procedure geminimaliseerd wordt. De op basis van meerdere gegevenssets uit de
literatuur verkregen parameterset geeft dus het minimale verschil tussen model en waarnemin-
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gen.
In hoofdstuk 4 wordt het individu-model, met daarin opgenomen de voedselvergaringsmodule
uit hoofdstuk 2 en met de nieuwe parameterset uit hoofdstuk 3, getest tegen nieuwe veldwaarne-
mingen. Deze waarnemingen komen van vier plekken op de Noordzee waar uitgezette en indi-
vidueel gemerkte mossels onder natuurlijke omstandigheden konden opgroeien. Schelplengte
en drooggewicht werden bepaald en omgevingsvariabelen werden continu gemeten. De resul-
taten lieten zien dat het individu-model het waargenomen groeipatroon perfect beschreef en dat
ook de gemiddelde groeisnelheid redelijk goed beschreven werd op de vier plekken. Blijkbaar
worden de belangrijkste metabolische processen van de individuele mossel goed beschreven
door het model. Door het bestuderen van meerdere modelscenario’s vonden wij dat anorganis-
che deeltjes een groot effect hebben op de groei, zelfs meer dan de seizoenale veranderingen in
de voedselsamenstelling.
In hoofdstuk 5 wordt het op DEB gestoelde individu-model uit hoofdstuk 4 uitgebouwd naar
een populatiemodel. Een individu-gebaseerd populatiemodel werd ontwikkeld, waarin de pop-
ulatiedynamica weergegeven wordt middels de ontwikkeling van meerdere cohorten. Elk co-
hort bestaat uit identieke individuen die op dezelfde dag geboren zijn en gedurende hun hele
leven gelijk aan elkaar blijven. Elk cohort interacteert met andere cohorten alleen via het voed-
sel. Andere populatie-processen die meegenomen werden zijn een initiële eisterfte, een achter-
grondsterfte en predatie (inclusief kannibalisme). De modeleigenschappen werden bestudeerd
door middel van de analyse van theoretische scenario’s. Vervolgens werd het model gebruikt
om op een heel schematische manier een mosselbed op het inteergetijdengebied van het Bal-
gzand te simuleren. Het verlies van larven tengevolge van uitspoelen, het effect van getij en
de terugkoppelingen met de hogere en lagere trofische niveau’s werden op een sterk vereen-
voudigde manier beschreven. Hoewel er redelijk veel informatie aanwezig is, weten wij nog te
weinig van het dieet van de belangrijkste predatoren: welk gedeelte bestaat uit mossels? Om-
dat de rol van predatie wel belangrijk lijkt werden meerdere scenario’s getest. De scenario’s
verschilden in de predatieparameters. Op basis van bepaalde criteria werden modeluitkomsten
dan als mogelijk of onmogelijk geclassificeerd, waarbij dus de set van mogelijke parameter-
combinaties sterk verkleind werd. De geselecteerde modelscenario’s waren redelijk in staat om
het tijdstip te voorspellen waarop pieken in mosselaantallen voorkomen. Ook de voorspelde
grootteverdeling klopte behoorlijk, maar het voorspelde absolute aantal mossels zat ver naast
de werkelijkheid. Een betere beschrijving van het voedselaanbod en van het uitspoelen van de
larven zou dit probleem wel eens kunnen oplossen: de reden om het populatiemodel te koppelen
aan een ecosysteemmodel.
Hoofdstuk 6 beschrijft allereerst de belangrijkste eigenschappen van zo’n model, waarin het
individu-gebaseerde populatiemodel gekoppeld wordt met het MOHID systeem. Vervolgens
wordt de implementatie voor het Balgzand beschreven. Het model simuleert met een fijne reso-
lutie de hydrodynamica (stromingen en waterstanden), de golven, de warmte, het zout- en sed-
imenttransport, de biogeochemische kringloop van voedingsstoffen, de primaire productie en
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de dynamica van de populatie tweekleppigen. De definitie van de begintoestand en de beschri-
jving van de omgeving van het modelsysteem gebeurt op basis van een uitvoerige tweejarige
dataset (2009/2010). De modelresultaten voor een referentiescenario stemmen goed overeen
met waarnemingen aan het systeem op het vlak van de lokale hydrodynamica en de biogeo-
chemische kringloop. Het paaiseizoen van de mossels op het Balgzand is lang volgens het
model en ook de verspreiding van larven blijkt belangrijk. De studie wijst er op dat er niet één
enkele sterftefactor is die de populatie reguleert. Vroege sterfte door kannibalisme of garnalen
(top-down) kan het lot van een cohort bezegelen, maar toch is verhongering (bottom-up) het
belangrijkste proces voor het teruglopen van de mosselbiomassa. Het scenario zonder mossels
liet zien dat de aanwezigheid van mossels weliswaar het seizoenspatroon van voedingsstoffen
en fytoplankton versterkt vlak bij de mosselbedden, maar dat de grote ruimtelijke patronen
niet of nauwelijks beïnvloed worden. Door de filtratie van tweekleppigen verdwijnt er op het
Balgzand meer fytoplankton dan er geproduceerd wordt. Zonder tweekleppigen zou het Bal-
gzand juist fytoplankton exporteren. Het Balgzand is daarentegen een bron van ammonia en
exporteert ongeveer 40% meer dan het importeert, hetgeen een hoge ammoniumregeneratie
suggereert. Kortom, de studie laat op een kwantitatieve manier zien dat tweekleppigen de mo-
gelijkheid hebben het functioneren van het ecosysteem te beïnvloeden, juist vanwege hun rol in
de kringloop van voedingsstoffen.
Als toekomstig werk zouden meer scenario’s getest kunnen worden om verder inzicht te krijgen
in het relatieve belang van de deelprocessen. Om wat voorbeelden te noemen: wat is de invloed
van oester en kokkels op de groei van mossels; wat is de invloed van temperatuur op de prooi-
predator relatie tussen de garnaal en de mossel; wat voor rol speelt de locatiekeuze op de invloed
van kunstmatig aangelegde mosselbedden? Als eerste geïntegreerde modelstudie van de mos-
selbedden op het Balgzand zijn de kinderziektes wat betreft modelontwerp, opzet en analyse
achter de rug. Het model kan nu verder gebruikt worden, getest worden en verbeterd worden.
Het model is algemeen genoeg om ook als voorbeeld te dienen voor andere ecosystemen waarin
vergelijkbare processen en soorten een rol spelen. De eerste stap is nu gezet, maar alleen ver-
volgtesten, implementaties en verbeteringen zullen de wetenschappelijke gemeenschap die er
gebruik van maakt, de benodigde ervaring geven om het model op een effectieve manier in te
zetten ten behoeve van het beheer van estuaria en kustgebieden.
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