




Spelregels biobouwen  

Mosselen vestigen zich in strengen of patronen op een droogvallende wadplaat. Handig als daar al 

een paar dikke Japanse oesterschelpen staan die zorgen voor een stevige ondergrond. Bovendien zijn 

mosselen tussen de reuzenschelpen met hun scherpe kanten veiliger voor rovers. Tussen de 

mosselen en oesters vinden ook andere dieren en wieren bescherming en voedsel. Zo zijn die oesters 

en mosselen de (bio)bouwers van de Waddenzee. In dit spelletje bouw je met zijn tweeën (of meer) 

een mosselbank op tafel. Maar wie is de slimste bouwer en is als eerste zijn kaartjes kwijt?  

Voorbereiding 

Je kunt het spel met twee personen of meer spelen. Print voor elke deelnemer een set kaartjes op 

stevig papier en knip ze uit. Pagina 1 van de kaartjes print je zo vaak als er deelnemers zijn, op pagina 

2 staan de kaartjes voor twee deelnemers: je gebruikt steeds 4 kaartjes voor een deelnemer. 

Ben je klaar dan zijn er per speler de volgende kaartjes in het spel: 4 mosselkaartjes in een rechte lijn, 

4 in een hoek, 2 in een T en 2 in een kruising. Verder 2 kokkels, 2 Japanse oesters, 3 vogels en 4 

kaartjes met beestjes of wieren. Hoeveel deelnemers er ook meedoen, er mag maar één Japanse 

oester op een groene achtergrond in het spel zijn.  

Zet een punt op de blanco achterkant van het kaartje met de Japanse oester op een groene 

achtergrond, zodat er in het hele spel maar één gemerkt kaartje is. Daarna komen alle kaartjes met 

de achterkant boven op dezelfde hoop.  Wie het eerst het kaartje met de punt ontdekt, mag 

beginnen. Zijn er spelers die de punt tegelijk ontdekken, dan kun je dit aftelrijmpje gebruiken: 

Een oester is grillig,  

een mossel is blauw, 

een kokkel is een hartje,  

de beurt is eerst aan jou… 

Leg het groene oesterkaartje midden op tafel. De geschudde kaartjes worden verdeeld onder de 

spelers. Zorg dat alle spelers evenveel kaartjes hebben. Ze leggen die omgekeerd op een stapeltje 

voor zich. 

Verloop van het spel 

Nu draaien de spelers om de beurt het bovenste kaartje van hun stapel om en kijken of ze het aan 

kunnen leggen op tafel.  Als een soort domino worden de kaartjes horizontaal en verticaal aan elkaar 

gelegd op tafel. Aan de Japanse oester (zie figuur bij nummer 1) passen andere oesters en mosselen 

en hij past zelf aan alle andere kaartjes. Mosselkaartjes passen aan Japanse oesters en aan elkaar 

met het deel waar de mosselstreng tot de rand doorloopt (zie nummer 2 en 3). Zo kun je een patroon 

van mosselen leggen.  

Als een speler zijn kaartje niet kan aanleggen, legt hij het omgekeerd onderop zijn stapel en is de 

volgende aan de beurt. Hieronder is een lijst waarin staat wat je met elk kaartje kunt doen. Wie het 

eerst zijn kaartjes kwijt is, heeft gewonnen.  

Speciale kaartjes 

Maar er zijn niet alleen mossel- en oesterkaartjes: 

• Tussen de oesters en mosselen leven dieren en wieren. Die kun je alleen wegleggen als er een 

beschermd plekje in het patroon is, met aan vier kanten andere kaartjes (zie nummer 4). Dus is 

het zaak zulke open plekken te vormen binnen het patroon om die kaartjes te kunnen 

wegleggen. Je mag steeds maar één kaartje wegleggen, dus als je zo’n plekje gevormd hebt, zou 

de volgende speler daar een dier of wier in kunnen leggen – als hij tenminste net zo’n kaartje uit 

zijn stapel trekt.  



• Achter de mosselbank ontstaat een kokkelbank. De eerste kokkel mag je aanleggen aan de 

buitenkant, en wel zo dat het kaartje aansluit aan een hoek van twee andere mosselkaartjes (zie 

nummer 5). Elke volgende kokkel moet aan een andere kokkel gelegd. 

• En dan zijn er nog de vogels. Die eten kaartjes van tafel; welke dat zijn, zie je in de lijst. Heb je 

een vogel, dan mag je een kaartje van tafel pakken waarop zijn voedsel staat. Dat stop je onderin 

je stapel. De vogel vliegt weg, dat kaartje leg je apart - het wordt niet meer gebruikt. 

 
Wie als eerste al zijn kaartjes op tafel heeft gelegd, heeft gewonnen. Maar de echte winnaar is de 

natuur, want er is weer een nieuwe mosselbank bijgekomen – en die ligt nu bij jou op tafel! 

 

Lijst van kaartjes en wat je ermee kunt doen    

 

Japanse oester  
Deze past horizontaal en verticaal aan alle kaartjes. Mosselstrengen en andere 
oesters kunnen aan hem aangelegd worden. Het spel begint met een Japanse 
oester.  
 

 
 

Mosselstreng recht  
Past aan twee kanten aan andere mosselen en oesters. 
 

 
 

Mosselstreng kruis 
Past aan vier kanten aan andere mosselen en oesters. 
 

 
 

Mosselstreng T-kruising  
Past aan drie kanten aan andere mosselen en oesters. 
 



 
 

Mosselstreng hoek  
Past aan twee kanten aan andere mosselen en oesters. 
 

 
 

Mosselstreng doodlopend  
Past maar aan één kant aan andere mosselen en oesters. 

 

Kokkel  
De eerste kokkel die gelegd wordt past in een hoekje van de mosselbank (aan twee 
zijden aangesloten). Iedere volgende kokkel past alleen aan een andere kokkel. 
 

 

Eidereend  
De eidereend eet mosselen en kokkels. Pak een mossel- of kokkelkaartje van tafel en 
leg het onderop je stapel. De eidereend vliegt weg uit het spel en wordt niet meer 
gebruikt. 
 

 

Scholekster  
De scholekster eet mosselen, maar kan ook een oester kraken. Pak zo’n kaartje van 
tafel en leg het onderop je stapel. De scholekster vliegt weg uit het spel en wordt 
niet meer gebruikt. 
 

 

Meeuw  
De meeuw eet de diertjes tussen de mosselen. Pak zo’n kaartje van tafel en leg het 
onderop je stapel. De meeuw vliegt weg uit het spel en wordt niet meer gebruikt. 
 
 

  
Alikruik 

 
Blaaswier 

 
Garnalen 

 
Zeesla 

 
Strandkrab 

 
Wadslakjes 

 
Schol 

 
Zeester 

Dieren en wieren 
Deze dieren eten soms ook wel mosselen (bijv. de zeester) of 
elkaar, maar om het spel niet te ingewikkeld te maken, eten 
hier alleen de vogels kaartjes. Deze dieren en wieren kun je 
op tafel leggen als je een gaatje hebt in het patroon waar het 
kaartje aan vier kanten wordt ingesloten door andere 
kaartjes (zie figuur bij nummer 4). 

 

Dit is een spelletje van de Waddenvereniging. De vereniging komt op voor de 

unieke natuur van de Waddenzee met zijn dynamiek van eb en vloed, van 

droogvallen en onderstromen, waarin tal van soorten een thuis vinden. Je 

kunt de kaartjes printen voor eigen, niet commercieel gebruik. Voor andere 

doeleinden neem contact op met de Waddenvereniging. 

Concept en illustraties: Lidewij Kemme 

www.waddenvereniging.nl 
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