
Functies van rifballen  

1. Schuilplaats voor jonge vis: In de rifballen vindt jonge 
vis beschutting tegen predatoren (bijvoorbeeld roof- 
vissen of aalscholvers). De grootte van de gaten is 
hierbij belangrijk.  

2. Aangroei van driehoeksmosselen: Hierdoor kan het 
water lokaal helder worden. 

3. Onderwater landschap: Een toegevoegde recreatieve 
waarde voor sportduikers behoort tot de mogelijkheden.  

Innovatieve structuren voor onderwaterleven

De kwaliteit van het oppervlaktewater is nog niet overal goed.  
Bureau Waardenburg ontwerpt en ontwikkelt habitatstructuren  
die het onderwaterleven een impuls kunnen geven.

Baars zwemt uit rifbal

Kwelderwerken in de Waterproeftuin* Rifballen*Dood hout voor macrofauna en als schuilplaats voor vis

Voorbeelden van innovatieve  
materialen die we inzetten bij 
habitat verbetering onder water:

•	 Rifballen*
Visschuilplaats, aangroei mosselen, verbeteren waterkwaliteit 

•	 Zoetwater Kwelderwerken*
Luwtestructuur, invangen van slib, ontwikkeling van water- 
en oeverplanten 
 
•	 Visschuilplaatsstructuren*
Visschuilplaats, aangroei mosselen, verbeteren waterkwaliteit 

•	 Dood hout
Habitatheterogeniteit, morfologische processen, macrofauna- 
en vishabitat
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*De Waterproeftuin maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma  
Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) van Rijkswaterstaat.



Biokratjes:  
Biologisch afbreekbare  
habitatstructuren

Bureau Waardenburg heeft samen met Rodenburg Biopoly-
mers en GEA 2H Water Technologies biologisch afbreekbare 
habitatstructuren ontwikkeld van aardappelzetmeel. 

Welke toepassingen zijn er voor biokratjes?
•	 Herstel van mossel- en oesterbanken: In een proef van 

DLG bij Ameland zijn biokratjes ingezet om het herstel  
van natuurlijke mosselbanken te stimuleren.

•	 Daarnaast zijn verschillende toepassingen denkbaar voor 
bijvoorbeeld verbetering van de lokale waterkwaliteit, 
rioolwaterzuivering, aquacultuur, grondbeluchtingen, 
grond consolidatie, bescherming van zandplaten, kusten 
en bescherming van kwetsbare organismen. 

•	 Biokratjes zijn bedoeld om de vorming van mosselbanken 
op gang te helpen. Als de structuur blijvend aanwezig 
moet blijven kunnen ook niet-afbreekbare kratjes worden 
gebruikt.

Voordelen van het gebruik van habitatstructuren

•	 Verbeteringen van de KRW score: De habitatstructuren vormen vaak een ontbrekende 
schakel voor ecologisch herstel in veel homogene wateren. Ze dienen als schuilplaatsen  
voor vis, substraat voor macrofauna en algen, verbeteren het doorzicht en stimuleren 
de aangroei van waterplanten. Dit kan bijdragen aan een verhoging van de KRW score. 

•	 Natuurbescherming en natuurherstel: Bescherming en herstel van kwetsbare soorten is vaak 
maatwerk. Ook daar kunnen habitatstructuren bij gebruikt worden. Bij  littorale mosselbanken 
in de Waddenzee kunnen habitatstructuren het herstel op gang helpen. 

•	 Eenvoudig, goedkoop en snel te realiseren: Op plekken waar weinig mogelijkheden  
zijn voor herstelmaatregelen, zoals havens of kanalen, kunnen dit soort structuurverbeteringen 
vaak toch de ecologische waarde verhogen.  
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De structuur van de kratjes is geschikt als schuilplaats voor vis en als katalysator voor mosselbanken


