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Abstract: In het kader van “Dosis-effect hydromorfologie”, een project van de
Kaderrichtlijn Water, brengt dit rapport informatie bijeen over macrofauna in een aantal
zoute watertypen: Grote zoute meren (M32), Overgangswateren (O2) en Kustwateren (K1,
K2 en K3). Voor 161 soorten worden hydromorfologische randvoorwaarden gepresenteerd
en aangegeven wordt welke aspecten van de levenswijze van belang zijn voor het
voorkomen van deze soorten. Daarnaast gaat dit rapport voor de genoemde zoute wateren
in op antropogene effecten die gerelateerd zijn aan de hydromorfologie.
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1
1.1

Inleiding
De Kaderrichtlijn Water
In 2000 werd de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW beoogt een goede
toestand van de Europese grond- en oppervlakte wateren in 2015. Dit, door te bewerkstelligen dat Europa in de toekomst beschikt over voldoende schoon water alsmede
beschermde en verbeterde oppervlaktewateren en waterafhankelijke terrestrische
natuur.
De Kaderrichtlijn moet nog nader worden ingevuld. Tijdens dat proces worden doelstellingen voor de wateren gekwantificeerd, methodieken voor beoordeling ontwikkeld en
kennis over de effecten van menselijke ingrepen in de wateren ontwikkeld en samengebracht. In Bijlage 1 staan de verschillende fasen waarin de KRW in het Nederlandse
beleid wordt uitgewerkt.

1.2

Dosis-effect hydromorfologie
Ten behoeve van de implementatie van de KRW voeren RIZA en RIKZ in opdracht van
DGW het project “Dosis-effect hydromorfologie” uit. Dit project analyseert de effecten
van hydromorfologische ingrepen en maatregelen. Centraal staat het ontwikkelen van
relaties tussen hydromorfologische stuurvariabelen 1en ecologische doelvariabelen.
(Portielje et al. 2005). De ecologische doelvariabelen hebben betrekking op de biologische
kwaliteitselementen fytoplankton, waterflora, macrofauna en vis (de laatste niet voor de
kustwateren). Chemische effecten komen binnen de KRW aan de orde binnen het project
“Stoffen”.
Onder hydromorfologie wordt hier verstaan alle factoren die samenhangen met waterbeweging: de waterbeweging zelf - door golven en getij - en de factoren die daarmee
samenhangen zoals sedimentsamenstelling. Ook gevolgen van spui met de daarmee
samenhangende fluctuaties in saliniteit worden ertoe gerekend.
Het is van belang om de effecten van menselijke activiteiten op bodemorganismen te
kennen en na te gaan hoe potentiële maatregelen daarop inwerken, zowel in zoete als in
zoute wateren. Juist bodemorganismen, in de zoute wateren vaak aangeduid met de term
macrozoöbenthos, zijn geschikt om iets te zeggen over de toestand van een watertype,
inclusief natuurlijke en menselijke vormen van verstoring. Bodemdieren zijn namelijk
aanwezig in alle typen wateren. Voorts kennen veel soorten een ingegraven of vastzittende
levenswijze en hebben daardoor een geringe mobiliteit vergeleken met bijvoorbeeld
plankton en vissen. De samenstelling van het macrobenthos vormt daardoor in beginsel een
afspiegeling van zowel het huidige hydromorfologisch regime als dat uit het recente
verleden.
Ondanks hun plaatsgebonden levenswijze kunnen benthische populaties toch aanzienlijke
variaties vertonen in deer ook nog ruimtelijke variatie, bijvoorbeeld in de vorm van schelpdierbanken. Essink (2005b) merkt in dit verband dan ook op: “de centrale probleemstelling
in een dynamisch systeem is derhalve de vraag hoe een onderscheid gemaakt kan worden
tussen de natuurlijke dynamiek in voorkomen en talrijkheid van bodemfaunaorganismen
enerzijds en de eventuele menselijke verstoring van die dynamiek anderzijds”
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1.3

Vraagstelling
Met de contactpersoon voor dit onderzoek, C.A. Schipper, is afgesproken de vraagstelling
toe te spitsen tot de macrobenthossoorten die als indicatorsoort worden genoemd voor
grote zoute en brakke wateren. In KRW terminologie betreft de typen M32, O2, en K1 tot
en met K3. In Tabel 1 wordt aangegeven welke wateren in de huidige situatie met deze
selectie gedekt worden.
Tabel 1. Typologie KRW van grote zoute watertypen. M32, O2 en de kustwatertypen worden
beschouwd als natuurlijke wateren. O1 is de sterk veranderde variant van O2. In de categorie meren
zijn er ook nog zwak brakke wateren (M30) en kleine brakke tot zoute wateren (M31).

Categorie:
Meren
M32 Grote zoute meren

Veerse Meer en Grevelingenmeer

Categorie:
Overgangswater
O1
Estuarium met beperkt getijverschil (< 1 m)
O2
Estuarium met matig getijverschil (1-5 m)

Westerschelde en Eems-Dollard

Categorie:
Kustwater
K1
Polyhalien (18-30 g/l) kustwater
K2
Beschut polyhalien (18-30 g/l) kustwater
K3
Euhalien (> 30 g/l) kustwater

Kustzone
Waddenzee en Oosterschelde
Kustzone

De indicatorsoorten zijn reeds geselecteerd in Van der Molen (2004a & 2004b).
Het accent bij deze organismen ligt op zacht substraat, zandige en slibrijke bodems die
qua oppervlak in de Nederlandse kustwateren overheersen. Hard substraat wordt als
onnatuurlijk voor Kust- en Overgangswater in Nederland niet meegenomen in de KRW.
De opdrachtgever heeft de volgende vragen geformuleerd:
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wat zijn de hydromorfologische eisen van indicatorsoorten uit de KRW uit zoute
wateren;
hoe werken antropogene factoren hierop in en waar zitten leemten in kennis.

Selectie menselijke activiteiten
In dit rapport ligt het accent op de gevolgen van de menselijke effecten die via hydromorfologische en fysische interacties op het macrobenthos inwerken. De geselecteerde
activiteiten zijn:







Bodemberoerende visserij;
Scheepvaart;
Baggeren en storten, o.a. kustsuppletie;
Bodemdaling;
Aanleg kunstwerken;
Spuien.

Dit rapport gaat dus niet over de effecten van chemische vervuiling zoals eutrofiëring
olievervuiling. Temperatuureffecten door klimaatverandering, zoals global warming (Oost
et al. 2005), warme zomers of koude winters, bijvoorbeeld via predatie van schelpdieren
door garnalen (Beukema & Dekker 2005), vallen er ook buiten. Tijdens de startbespreking
werd afgesproken hier verder niet op in te gaan. Ook niet ter sprake komen: effecten van
geluid en trillingen (sonar, seismisch bodemonderzoek), veranderingen in elektrische
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velden en de effecten van militaire activiteiten. Deze laatste worden deels wel behandeld
als effecten van scheepvaart. Munitiedumping is nauwelijks relevant; hoewel er nog wel
oude munitie aanwezig is, is er nu een algeheel verbod op het dumpen daarvan. De introductie van exoten (biologische vervuiling) bijvoorbeeld door het lozen van ballastwater,
wordt hier ook niet als hydromorfologisch effect gezien.
In Fig. 1 staat een overzicht van de activiteiten in het mariene milieu die te sprake komen.
Via de diverse maatschappelijke behoeften zijn er allerlei terugkoppelingen - enkele daarvan worden in Fig. 1 met stippellijnen aangegeven - waardoor de verschillende activiteiten
en de daaraan gekoppelde effecten niet los staan van elkaar. Dit rapport gaat niet diep in
op deze terugkoppelingen. Voor het benthos is van belang dat de verschillende activiteiten
de sturende factoren zijn en dat de primaire effecten ervan neerkomen op een of meerdere manieren waarop de bodem wordt beïnvloed: verstoring, verwijdering, storting en
verandering (Fig. 1). Deze laatste vormen de sleutelfactoren die ook van belang zijn in het
natuurlijke milieu. Op het niveau van de sleutelfactoren kunnen antropogene invloeden met
natuurlijke factoren worden vergeleken.

Maatschappij

Voedsel

Bouw

Energie

Transport

Veiligheid

Scheepvaart
Kunstwerk

Mariene
activiteit

Visserij

Zandwinning

Suppletie

Bodemdaling
Spuien

Baggeren

Sleutelfactor

verstoring

verwijdering

storting
slib

storting
zand

verandering

gevolgen
benthisch milieu
geomorfologie

biologische
structuur

getijgeul

verontdieping
slib

zand

getijslag
waterbeweging
sediment
saliniteitfluctuatie

+
grof

put

+
fijn

+
grof

- (OS)
-- (GM, VM)
fijn

hard
substraat

geul

o
vast

+
+

Fig. 1. Mariene activiteiten met een relatie tot de hydromorfologie en effecten op de bodem. Pijlen: onderbroken:
terugkoppeling, grijs: niet/nauwelijks van toepassing in zoute watertypen in KRW verband. OS Oosterschelde, GM
Grevelingenmeer, VM Veerse Meer.
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Vrijwel alle activiteiten in Fig. 1. houden een zekere mate van verstoring van de bodem in.
Zandwinning, baggeren en suppletie komen bovendien neer op de verwijdering van een laag
van de zeebodem en baggeren en suppletie tevens op de storting van zand en/of slib.
Kunstwerken als dijken, doorlaatmiddelen en boorplatforms vormen een verandering van
het substraat van zacht (zand en slib) naar hard (steen, beton en staal).
Verschillende activiteiten kunnen dus vergelijkbare geomorfologische en daarmee
geassocieerde gevolgen hebben: zowel baggeren als bodemdaling leiden in beginsel via
verdieping tot een “put”, zij het op verschillende tijd- en ruimteschalen. Maar ook door de
aanleg van dammen en keringen in het Deltagebied zijn voormalige stroomgeulen veranderd
in milieus die als put aangeduid kunnen worden. Ook is het mogelijk dat één type activiteit
afhankelijk van de locatie tot verschillende geomorfologische effecten leidt (Fig. 1).
Zandwinning werd niet expliciet genoemd in de opdracht; dat vindt in de zoute KRW
watertypen alleen plaats als onderdeel van baggerwerkzaamheden. Niettemin worden de
effecten van zandwinning wel behandeld omdat ze illustratief zijn voor het verwijderingsaspect van baggeren en een inzicht geven in het herstel van het benthos na een verstoring.

1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte bronnen. Hoofdstuk 3 gaat
in op relevante aspecten van benthische ecologie en op natuurlijke vormen van verstoring.
Dit vormt het kader om de hydromorfologische eisen van het zoöbenthos te kunnen
interpreteren. Hoofdstuk mondt uit in een matrix met voor de indicatorsoorten uit de
KRW uit zoute wateren de eisen, gevoeligheid en andere relevante hydromorfologische
aspecten. Hoofdstuk 4 behandelt de effecten van menselijke activiteiten in het mariene
milieu (zie ook 1.4). Hoofdstuk 5 bevat een discussie en een overzicht van de leemten in
kennis en hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen. In de hoofdstukken 7 en 8 staan
respectievelijk de referenties en een lijst met terminologie. Dit rapport wordt afgerond
met een aantal bijlagen.

1.6

Dankbetuiging
Graag bedank ik C.S. van Holsteijn (Royal Haskoning), C. Schipper, D.J. de Jong en J. de
Vlas (allen RIKZ) gaven commentaar op een eerdere versie van dit rapport.
Tijdens het samenstellen van dit rapport zonden T. Ysebaert (NIOO CEMO), S. van
Heteren (NITG), W. Gotjé (AquaSense), C.S. van Holsteijn (Royal Haskoning) alsmede
diverse auteurs in het buitenland rapportages en pdfdocumenten toe. Ook werd dankbaar
gebruik gemaakt van een recent verschenen rapport van K. Essink (RIKZ).
Een woord van dank aan een ieder die in een eerdere fase betrokken was bij het
samenstellen en/of doen toekomen van andere artikelen en rapportages die in de
referentielijst genoemd worden.
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2

Bronnen
In KRW verband strekt de kustzone zich voor de ecologie (en nutriënten) uit tot 1 zeemijl
uit de kust2. Omdat gegevens uit de eerste zeemijl relatief schaars zijn gaat dit rapport
ook in op gegevens die afkomstig zijn van verder uit de kust.

2.1

Hydromorfologische randvoorwaarden
Diverse rapporten en publicaties geven een overzicht van substraat- en dieptepreferenties van macrobenthos. Veel resultaten zijn echter slechts geldig voor een beperkt
geografisch gebied. Ze tonen daarin wel verschillen tussen soorten, maar het spectrum aan
abiotische factoren dat kan worden behandeld blijft beperkt tot wat het betreffende
gebied te bieden heeft. Publicaties over bepaalde typen mariene organismen uit de
noordoost Atlantische regio bieden vaak een breder overzicht, voor borstelwormen
(Polychaeta) bijvoorbeeld Hartmann-Schröder (1996), voor vlokreeftjes (Amphipoda)
Lincoln (1979) en voor tweekleppigen (Bivalvia) Tebble (1976). Andere relevante informatie
staat in Hayward & Ryland (1990). De informatie daarin werd aangevuld met meer lokale
informatie, waarbij met name Wolff (1973) moet worden genoemd. Er zijn veel publicaties
en rapporten over een beperkt aantal algemene soorten. Zo staan er 20 ecoprofielen voor
soorten in de Westerschelde in Ysebaert & Meire (1999). Ysebaert et al. (2002) geven
milieuvariabelen voor tien macrobenthossoorten maar daar zijn geen andere soorten bij.
Een groot deel van deze soorten wordt voor de Waddenzee besproken in Dankers et al.
(1981) en voor het Grevelingenmeer in Schaub et al. (2002). Veel informatie is uiteindelijk
te herleiden tot een beperkt aantal bronnen. Zo is de informatie op de internetsite van
Macrobel http://www.vliz.be/Vmdcdata/macrobel te herleiden naar de zoöbenthosatlas
van Holtmann et al. (1996). De laatste is weer grotendeels gebaseerd op bovenstaande
bronnen zoals Wolff (1973), Lincoln (1979), Hayward & Ryland (1990) en HartmannSchröder (1996).
Daarnaast vormt het internet een ingang bijvoorbeeld MarLIN (http://www.marlin.ac.uk/).
Over macrobenthos in de ondiepe kustzone voor het Nederlandse strand was tot voor kort
vrijwel niets bekend (Gotjé et al. 2002) maar recent begint daar verandering in te komen
(e.g. Janssen & Mulder 2004).

2.2

Effect antropogene verstoring
Via ICES zijn diverse rapportages te raadplegen die ingaan op menselijke effecten in het
mariene milieu. Voor het effect van visserij op het benthos is de IMPACT-II studie van
Lindeboom & de Groot (1998) een belangrijke ingang. Essink (2005b) geeft een overzicht
van menselijke effecten op benthos met een accent op de Waddenzee. In KRW verband
beschrijven Knoben et al. (2003) voor het Nederlandse kustwater van de Noordzee
fysische (niet-chemische) en morfologische veranderingen en relevante effecten op de
biologische kwaliteitselementen: fytoplankton, macrofyten en benthische fauna. Dit, onder
andere met als doel het uitwerken van de beoordeling van de significanties van de
belastingen en effecten. De beschreven menselijke activiteiten zijn: visserij, zandwinning,
schelpenwinning, scheepvaart, windmolens, olie- en gaswinning, recreatie, militaire
activiteiten. Effecten van zandsuppleties werden niet uitgewerkt. Qua benthos gaat het
rapport nauwelijks in op soortniveau. Lindeboom et al. (2005) behandelen ook menselijke
effecten op de Noordzee.
In hoofdstuk 4 staan referenties die bepaalde typen verstoring behandelen.
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3

Hydromorfologische eisen (natuurlijke dynamiek)
De literatuur over het effect van waterbeweging op benthos munt uit in kwalitatieve
beschrijvingen. Zo vermeldt Wolff (1973 voor de Kokkel: The currents must not be so fast
that the cockles are washed out, but fast enough to provide enough food and to prevent
the deposition of a layer of detritus. Er zijn vrijwel geen gegevens over het voorkomen van
macrobenthos in combinatie met een kwantitatieve maat voor waterbeweging. Dit komt
omdat daarvoor bewerkelijke metingen nodig zijn die direct op de bodem zouden moeten
worden uitgevoerd. Bovendien valt de maximale waterbeweging zoals tijdens stormen –
vaak van groot belang voor de handhaving van bodemorganismen – meestal niet, of niet
betrouwbaar te meten. Maximale getijdenstromen heersen alleen gedurende een korte
periode tijdens springtij. In de weinige gevallen waarin metingen van de maximale eb- en
vloedstroom beschikbaar zijn (e.g. Ysebaert et al. 2002) wordt meestal niet vermeld of die
metingen zijn verricht aan het oppervlak of bij de bodem. Daardoor zijn dit soort getallen
van beperkte waarde als benthische milieuparameter.
Wel kan aan de hand van golfhoogtes en getijdenmetingen een schatting worden gemaakt
van de waterbeweging aan de bodem, zie 3.1. Kwalitatieve maten als: “in de brandingszone”,
“soort van geëxponeerd of beschut milieu”, “lotisch of lenitisch” zijn wel beschikbaar.
Gegevens over het voorkomen van macrobenthos in relatie tot andere hydromorfologische
factoren zijn ruimer beschikbaar. Daarbij zijn diepte3 en sedimentsamenstelling meestal
de belangrijkste verklarende factoren. Omdat deze beide sterk gecorreleerd zijn aan de
waterbeweging - naarmate de diepe toeneemt neemt de invloed van golfwerking af en het
sediment is fijner naarmate de waterbeweging minder is – is het zinvol om juist deze
factoren in deze studie mee te nemen.
Overigens zijn er ook correlaties met waterbeweging zonder causaal verband. Zo spelen
chemische en thermische vervuiling met name in de kustwateren en in dit relatief ondiepe
gebied is de waterbeweging groot. Een goed inzicht in de relatie tussen hydromorfologische factoren en benthos is dus van groot belang.
In 3.1 wordt ingegaan op aspecten van waterbeweging die direct van belang zijn voor het
benthos. In 3.2 wordt aangegeven hoe de relatie tussen waterbeweging en sediment zich
manifesteert, ook weer met het oog op het benthos. In 3.3 komt het benthos zelf aan de
orde als resultante van waterbeweging en sediment. Er zijn echter ook terugkoppelingseffecten van benthos op het milieu, deze komen ter sprake in 3.4. In 3.5 wordt kort ingegaan op het belang van saliniteit. In 3.6 wordt de levenswijze van het benthos behandeld
en in 3.7 de gevoeligheid. Dit vormt het kader om de hydromorfologische eisen van het
zoöbenthos te kunnen interpreteren. Die eisen en gevoeligheden zijn in 3.8 voor de
indicatorsoorten uit de KRW uit zoute wateren verwerkt tot een matrix.

3.1

Waterbeweging
Wat betekent waterbeweging voor bodemorganismen? Vaak zijn alleen golfhoogtes bekend
of sterkte van de wind op de schaal van Beaufort. Het effect daarvan neemt af met de
diepte, maar in welke mate? Getijdenstromen worden vaak gemeten aan het oppervlak,
maar hoe werken ze door op de bodem? Hier wordt kort ingegaan op deze vragen.

3.1.1

Golfwerking
Er zijn twee typen golven, deining en windgolven (Groen, 1974).
3

In het intergetijdengebied hoogte: bepaalt overstromingsduur
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Deining ontstaat weliswaar door wind, maar de resulterende golven kunnen zich over
duizenden kilometers verplaatsen. Als ze aan de kust worden opgemerkt staan ze niet
langer in relatie tot de op dat moment heersende wind. Zo kan deining zich aan de kust
manifesteren in de vorm van een branding tijdens windstil weer. Deiningsgolven hoeven
niet hoog te zijn om toch een belangrijk effect op de bodem uit te oefenen. Voor dat
laatste is de golflengte namelijk veel belangrijker.
Windgolven, ook wel aangeduid met zeegang, worden opgewekt door het windveld dat ter
plekke heerst. Het golfbeeld daarvan is in het algemeen onregelmatiger dan bij deining.
Passerende golven bestaan in beginsel uit waterdeeltjes die opeenvolgend een cirkelvormige beweging beschrijven. Aan het oppervlak komt de diameter van die cirkel overeen
met de golfhoogte. Hoe werkt zo’n passerend golf door in de diepte? Naarmate het dieper
wordt neemt de diameter van de cirkelvormige waterbewegingen af. Op een diepte van 1/9
x de golflengte is de diameter van de golfbaan gehalveerd. De waterbeweging is daar dus
nog maar de helft van de golfhoogte aan het oppervlak. Op een diepte van 2/9 x de golflengte is de diameter van de golfbaan afgenomen tot een kwart van de golfhoogte. Op een
diepte van een halve golflengte is de waterbeweging nog slechts 4% van de verplaatsing
van het oppervlak (Groen 1974). In diep water (> halve golflengte) is er dus weinig effect
meer van golfbewegingen op de zeebodem, maar als de bodem ondieper is ligt dat anders.
Hier wordt cirkelvormige waterbeweging beperkt; er ontstaat een ellipsvormige beweging
die dichter bij de bodem steeds platter wordt. Op de bodem is uiteraard geen ruimte
meer voor een ellipsvormige beweging en rest slechts een op en neergaande waterbeweging
langs de bodem.

Fig. 2. Waterbeweging bij de zeebodem als
functie van de diepte, door windgolven
(doorgetrokken lijnen) en door deining
(onderbroken lijnen). De waterbeweging
door windgolven wordt aangegeven van
windkracht 3 tot en met 8 (Force 3-8). Bij
de deining (Swell) worden H, L en T: hoogte
(H), lengte (L) en periode (T) vermeld.
(Hiscock 1983).
Voorbeeld: bij windkracht 5 bedraagt de
waterbeweging bij de bodem 3 m/s. indien
het 5 m diep is. Als het 30 m diep is,
bedraagt de waterbeweging bij de bodem
nog ongeveer 20 cm/s.
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In Fig. 2 wordt voor golven die worden veroorzaakt door verschillende windsterktes,
aangegeven hoe groot de waterbeweging bij de zeebodem is op verschillende dieptes. Ook
is te zien dat een deiningsgolf door de lange golflengte relatief dieper doordringt dan een
windgolf.
Naarmate de diepte afneemt wordt een golf steeds sterker afgeremd. Bij het breken van
de golf is niet de lengte maar de hoogte van belang: zodra de diepte is afgenomen tot
ongeveer 1,3 x de golfhoogte breekt de golf. Voor de Hollandse kust bedraagt de
gemiddelde golfhoogte 1,7 m in de winter en 1,0 m in de zomer (Janssen & Mulder 2004).
3.1.2

Getijdenstromen
Getijdenstromen fluctueren in richting en snelheid gedurende een getij maar ook tussen
dood- en springtij. In tegenstelling tot golfwerking, die samenhangt met stormen en
daarom onvoorspelbaar is, zijn getijdenstromen voorspelbaar. Detailmetingen van
stromingen langs de kust laten echter zien dat ook hier variatie te vinden is in de vorm van
de sterkte van de kustwaartse component.
In vernauwingen zoals het Marsdiep en de doorgangen van de Oosterscheldekering en op
de kop van uitstekende hoofden, nollen e.d. loopt de stroomsnelheid op.
Daar waar het water wrijving van de bodem ondervindt, de benthic boundary layer, neemt
de stroomsnelheid met de diepte af. Van de snelheid die op 1 m boven de bodem wordt
gemeten is op 1 cm boven de bodem nog ongeveer de helft over.

3.1.3

Reststroom en kustrivier
Het saldo van de eb- en vloedstroom, in combinatie met de stroming vanuit het Kanaal en
waterbeweging opgewekt door wind resulteert in een verplaatsing van de watermassa langs
de kust van zuid naar noord. Deze rest- of residuele stroom is onder andere van belang
voor het transport van larven. Water afkomstig uit de Rijn en Maas wordt in deze stroom
meegevoerd en komt zo in de Waddenzee terecht. Deze stroming staat bekend als de
kustrivier. In estuaria hangt de reststroom samen met rivierwaterafvoer.

3.1.4

Stratificatie en O2 beperking
Hoewel de zuidelijke bocht van de Noordzee bekend staat als een systeem met een goede
verticale menging kan langs de Hollandse kust (ten noorden van de monding van het
Haringvliet), met name tijdens rustig weer stratificatie optreden. Dit wordt veroorzaakt
doordat brak water lichter is dan het onderliggende zeewater. De uitwisseling van
zuurstof van het oppervlak naar de bodem wordt hierdoor belemmerd. In de Duitse bocht
heeft dit in de zomer, wanneer het zuurstofverbruik hoog is, geleid tot sterfte bij
bodemdieren.
Door de sterfte van enkele dieren kan de zuurstofvraag zo sterk stijgen dat een cascade
effect ontstaat: nog meer dieren sterven en tenslotte ontstaat een zuurstofloze situatie.
In stilstaande meren als het Grevelingenmeer en het Veerse Meer was stratificatie
tijdens de zomer normaal. Ook hier leidde dit lokaal tot zuurstofloosheid bij de bodem.
Sinds kort hebben doorlaatmiddelen hierin verbetering gebracht.
Lokaal kunnen onder algenpakketten ook zuurstofloze plekken optreden. In de Waddenzee
staan deze bekend als “zwarte vlekken”. Het optreden van zuurstofloosheid wordt
bevorderd door eutrofiëring (buiten het bestek van dit rapport).

14

3.2

Waterbeweging en sediment

3.2.1

Sediment: relatie met waterbeweging en beschikbaarheid
Omdat waterbeweging lastiger is te meten dan sedimentsamenstelling en de laatste een
afspiegeling lijkt te zijn van de mate van waterbeweging is het verleidelijk om parameters
als mediane korrelgrootte en slibgehalte te gebruiken als indicator voor waterbeweging en
verstoring. De samenstelling van het sediment kan echter tevens bepaald worden door
beschikbaarheid.
Diverse mechanismen zijn van invloed op de beschikbaarheid van fijn sediment: met name
in estuaria is er over het algemeen een grote aanvoer van slib. Door toename van het
zoutgehalte vlokken fijne deeltjes uit en zinken naar de bodem. Door de indringing van een
zouttong langs de bodem wordt bezinkend slib bovendien stroomopwaarts gevoerd zodat
zich in het estuarium een slibmaximum handhaaft.
In het zuidelijk deel van de Nederlandse kustzone vindt een voortdurende aanvoer van slib
plaats vanuit het Kanaal, nog versterkt door erosieproducten van de Vlaamse banken. Het
jaarlijkse slibtransport langs de Nederlandse kust bedraagt ongeveer 10 106 ton
(Stutterheim 2002). Het slibgehalte voor onze kust is het hoogste van de hele Noordzee
(>10 mg/l). Voor het bentos is daarbij van belang dat er ook een dieptegradiënt is: het
slibgehalte bij de bodem kan wel een factor 3 hoger zijn dan aan het oppervlak (Eisma &
Kalf 1987).
In de kustzone is er onder invloed van de zoutgradiënt een kustwaarts gerichte component
in de waterstroming, waardoor fijn materiaal zich in de kustzone concentreert.
Langs de kust wordt niet alleen slib maar ook zand in noordoostwaartse richting getransporteerd: de zandrivier. Dit transport wordt bepaald door condities tussen de kleinste
golven en de zwaarste stormen in (Mulder, NZ dagen 2005).

3.2.2

Sedimentverplaatsing
De verplaatsing van zand en slib vormen twee verschillende “takken van sport”. Ze worden
door verschillende onderzoeksteams en met verschillende methoden bestudeerd. Het
gedrag van zand/slibmengsels is relatief onbekend.
Sediment kan op drie manieren verplaatst worden: in contact met de bodem (rollend of
schuivend), saltatorisch (afwisselend op de bodem en in de waterfase) of in suspensie.
In Fig. 3 wordt het type transport aangegeven in relatie tot stroomsnelheid en korrelgrootte. Naarmate de korrelgrootte toeneemt is een hogere stroomsnelheid nodig om het
materiaal in beweging te brengen. Indien het sediment fijner is dan 180 µm wordt de
bodem echter zó glad dat de weerstand van de individuele korrels afneemt waardoor de
vereiste stroomsnelheid voor erosie weer toeneemt. Er is er een hogere snelheid vereist
om sediment in beweging te brengen dan om het te laten bezinken.
Gradiënten in waterbeweging hebben gevolgen voor de sedimentsamenstelling. In de
brandingszone wordt relatief grof zand gevonden en een laag slibgehalte. Zeewaarts
neemt de korrelgrootte af en neemt het slibgehalte toe (Janssen & Mulder 2004).
Getijdenstromen bereiken 4x per dag een maximum en vallen even vaak stil. Voor welke
stroomsneldheid is de sedimentsamenstelling representatief? Allen (1971) suggereert dat
het gaat om ongeveer 40% van de maximale stroomsnelheid tijdens springtij. Waterbeweging door golven is minder regelmatig en heeft daardoor een relatief sterk effect op
de bodem.
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Fig. 3. Transport van
verschillende typen
sediment door
stromend water
(Hiscock 1983)

3.2.3

Geomorfologie
De dieptetoename voor het strand verloopt onregelmatig via muien en brekerbanken. In
grote lijnen neemt de diepte vanaf het strand relatief snel toe: op 1 km van de kust is het
over het algemeen al 10 m diep. Pas 5 tot 10 km verder zeewaarts is het 15 à 20 m diep.
Qua oppervlak zijn de ondiepste zones voor de Nederlandse kust dus zeldzaam.
In de zuidelijke Noordzee bevinden zich diverse geomorfologische structuren zoals zandbanken en zandgolven (geomorfologische kaart Van Alphen & Damoiseaux 1989).
Zandbanken hebben een vrijwel permanent karakter, ze liggen onder een hoek van ongeveer 30° met de kust. De golflengte is 2 tot 10 km en de hoogte ligt tussen 2 en 20 m
(Hulscher & van Damme 2002). In de kustzone (<15-20 m) ontbreken zandbanken, maar
mogelijk zijn ze wel van invloed op de waterbeweging in de 1-mijlszone.
Zandgolven zijn kleiner: een golflengte van 100-800 m, hoogte meestal minder dan 10% van
de waterdiepte (maar in de zuidelijke Noordzee lokaal toch meer dan 6 m). Ze bevinden
zich loodrecht op de richting van de getijdenstroom en zijn mobiel: ze verplaatsen zich
met 1-10 m/jr. Ook zandgolven ontbreken in de kustzone. Voor Zandvoort worden op een
diepte van ruim 15 m op de daar aanwezige bank asymmetrische zandgolven (lengte 750 m)
gevonden (Van Dijk 2003a).
Op een kleinere schaal worden megaribbels (golflengte 0,6-30 m, hoogte 0,1-1,5 m)
onderscheiden. In de Westerschelde kunnen megaribbels wel tot 2 m hoog worden (meded.
De Jong RIKZ). De dynamiek van megaribbels is groot. Voor Zandvoort werd op een diepte
van 15 m na een periode van rustig weer een patroon van rechte “2D” megaribbels
(golflengte 5-8 m) gevonden. Door een lichte storm veranderden deze in hummocks,
heuvels met een onderlinge afstand van 20-30 m (Passchier 2003).
Op de kleinste schaal vinden we ribbels (golflengte 4-60 cm, hoogte tot 6 cm) zoals ze
onder andere op wadplaten te zien zijn. Morelissen et al. 2003 vonden voor ribbels een
voortplantingssnelheid van 0,25 m/h.
In de zeegaten liggen ebdelta’s waar het zand vrijwel voortdurend in beweging is. De
Voordelta kan beschouwd worden als een nieuwe ebdelta die is ontstaan als reactie op de
aanleg van de Deltawerken. Getijdenstromingen in ebdelta’s leiden tot verplaatsingen van
platen zoals de Noorderhaaks en op de lange termijn het oostwaarts wandelen van de
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Waddeneilanden. Voortdurende zandverplaatsingen en dynamiek vinden we ook in de
brandingszone voor het strand en in eb- en vloedscharen in estuaria. In geulen in de
Waddenzee kunnen sterke getijstromen de bovenste 5 cm van het sediment 4x per dag in
beweging brengen (Dankers & Beukema 1981).
Verplaatsingen van geomorfologische structuren moet voorzichtig geïnterpreteerd worden.
Als verplaatsing geschiedt door een pendelende beweging met de eb- en vloedstroom
suggereert de jaarlijkse verplaatsing een te kleine dynamiek. Ook indien de verplaatsing
zich alleen afspeelt in de korte periode tijdens een storm heeft dat consequenties voor
het benthos. Door steeds nauwkeuriger plaatsbepalingtechnieken en akoestische
technieken levert onderzoek naar dit soort dynamiek recent veel nieuwe kennis op. In
Nederland wordt hier aan gewerkt door de Universiteit van Utrecht, Twente, WL|Delft
Hydraulics, het NIOZ en TNO-NITG.

3.3

Betekenis waterbeweging en sediment voor benthos

3.3.1

Gradiënt van beschut/slib naar geëxponeerd/grof sediment
Sedimenten zijn vaak in te delen op een schaal tussen fijne slibrijke sedimenten in
beschutte milieus en grovere sedimenten van geëxponeerde milieus:
Bij weinig stroom en/of een grote aanvoer van slib overheerst fijn en slibrijk sediment. Dit
is compact en verhindert een goede uitwisseling tussen de waterfase en de bodem waardoor op geringe diepte O2 arme omstandigheden heersen. Dit wordt nog versterkt als slib
uit organisch materiaal bestaat - hetgeen vaak het geval is - en dat zuurstof vraagt.
Benthos kan daar minder diep leven, of moet goed bestand zijn tegen zuurstofarme condities dan wel een goede ventilatie met het oppervlak onderhouden, bijvoorbeeld door het
bezit van lange siphonen. Dit is een relatief gunstig milieu voor depositfeeders. Fig. 4
toont een doorsnede van een bodem waarin te zien is dat de diepte waarop benthos kan
leven afneemt naarmate de waterbeweging afneemt.

Fig. 4 Benthos in een
gradiënt van geen
waterbeweging en
overmaat aan organisch
materiaal (rechts) naar
veel waterbeweging en
weinig organisch materiaal
(links). Bij extreme
waterbeweging (niet in
deze figuur) nemen de
biologische parameters
weer af. Uit Ysebaert &
Herman (2003).
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Bij sterkere waterbeweging is het sediment grover, relatief arm aan slib en fijn organisch
materiaal en zuurstofrijk. Dieren kunnen relatief diep graven zonder dat er problemen
ontstaan met de zuurstofvoorziening. Een laag gehalte aan organische stof in het sediment
betekent dat de voedselvoorziening voor depositfeeders minder gunstig is. Suspensionfeeders daarentegen profiteren; voor hen is van belang hoeveel voedsel er per tijdseenheid passeert.
3.3.2

Extreme condities
Onder qua waterbeweging en sediment extreme omstandigheden komt vrijwel geen
bodemfauna voor.
In zeer slibrijke locaties kunnen soorten die in woonbuizen leven geen contact meer
onderhouden met het oppervlak omdat die buizen onvoldoende stevig zijn. Dit verklaart
waarom de Wadpier (Arenicola marina) niet meer in slib voorkomt (Dankers & Beukema
1981). Gravende soorten ondervinden te weinig weerstand en coherentie van het sediment
om zich nog te kunnen verplaatsen (Bijkerk 1988).
De enige soorten die zich onder deze omstandigheden weten te handhaven zijn spionide
borstelwormen zoals Marenzelleria cf. viridis, Pygospio elegans en Streblospio shrubsoli
omdat ze goed bestand zijn tegen lage zuurstofgehalten (Kube & Powilleit, 1997). Tabel 2
gaat verder in op tolerantie en gevoeligheid ten opzichte van zuurstofloosheid.
Geomorfologische structuren in hoogdynamische milieus zoals (mega)ribbels, ebdelta’s, eben vloedscharen, getijgeulen en muien en banken voor het strand (3.2.3) duiden op
natuurlijke verstoringen die bepalend zijn voor de aanwezigheid van macrobenthos. Alleen
organismen die zich voortdurend weten in en uit te graven of zich voldoende diep weten te
verankeren kunnen zich onder dit soort omstandigheden handhaven. Voorbeelden van
gravers in de brandingszone zijn de Gemshoornworm (Scolelepis squamata) en het
Bulldozerkreeftje (Urothoe poseidonis). Ook de Garnaal (Crangon crangon) en de
Breedpootkrab (Portumnus latipes) behoren ertoe (Kleef 2004). Op het Nederlandse
strand is de expositie dusdanig dat bodemfauna geen graafgangen in stand kan houden
(Janssen & Mulder 2004).
In zandgolven werd een verschil aangetroffen tussen toppen en dalen: op de kammen
leefden wormen (Spio goniocephala en Sphaeodorum flavum) en in de dalen vlokreeftjes
(Urothoe poseidonis, U. elegans & Bathyporeia elegans) (Van Dijk 2003b). Baptist et al.
(2003) vermelden ook een verschil, maar vermelden juist een worm (Spiophanes bombyx)
als karakteristiek voor de dalen.
Hoewel grote diepe getijgeulen vaak als extreme en dus arme milieus worden aangemerkt
(Essink 2005b) is hier maar weinig onderzoek naar verricht. Mogelijk verandert dit de
laatste decennia ook wel: zowel in geulen in de Waddenzee, de Oosterschelde en de
Westerschelde kunnen namelijk lokaal grote dichtheden exoten voorkomen, te weten het
Amerikaanse mesheft (Ensis directus ) en de Japanse oester (Crassostrea gigas). Van deze
nieuwkomers wordt de aanwezigheid mogelijk onderschat. De eerste is slecht te bemonsteren omdat zij zich snel kan ingraven, oesterbanken worden vaak vermeden omdat ze
zich met boxcorers niet goed laten bemachtigen.
Hoge getijdenplaten zijn ook extreme milieus voor het benthos. Tijdens laagwater is de
milieuvariatie door zon, wind, regen en vorst hier maximaal en tijdens hoog water geldt het
maximale effect van de golven. In de winter kan de bodem nog eens verstoord worden door
ijsgang. De bodemfauna heeft bovendien alleen gedurende een korte periode van de
getijdencyclus de gelegenheid te foerageren. In de box “Zonering op wadplaten” wordt
dieper in gegaan op de soorten die hier leven.
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Zonering op wadplaten
Op een wadplaat hebben veel soorten een voorkeur voor een bepaalde hoogteligging. Hoog
op de plaat bevinden zich de Tere dunschaal (Abra tenuis) en de Groengele wadworm
(Eteone longa). Het Wadslakje (Hydrobia ulvae) leeft bij voorkeur op beschutte plaatsen,
maar kan door waterbeweging ook hoog in de getijdenzone accumuleren. De Kokkel
(Cerastoderma edule) heeft een wat bredere verspreiding. De Wadpier (Arenicola marina),
Zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) en Wapenworm (Scoloplos armiger) zitten meer aan
de randen. Bulldozerkreeftjes (Urothoe spp.) en de Schelpkokerworm (Lanice conchilega)
leven in de dynamische buitenrand. Het Nonnetje (Macoma balthica) vertoont een minder
duidelijke zonering. De Strandkrab (Carcinus maenas) en de Garnaal (Crangon crangon)
vertonen getijdenmigratie: die zijn met name bij hoog water op de platen te vinden.
Extreme milieuomstandigheden heersen dus zowel hoog op de plaat, onder andere door de
lange droogvalduur, als langs de rand door de hoge hydromorfologische dynamiek.
Hooggelegen gebieden bij dijken en wantijen hebben een lagere dynamiek en daardoor een
relatief hoog slibgehalte. Als er voldoende aanvoer is van voedsel in de vorm van
fytoplankton is deze zone van groot belang voor de vestiging van schelpdieren.

Naast een indeling in mediane korrelgrootte en slibgehalte kan ook de sortering van belang
zijn. Een goede sortering betekent dat de sedimentkorreltjes ongeveer even groot zijn.
Een voorbeeld wat dit voor consequenties heeft illustreert het Goudkammetje (Pectinaria
koreni): in slib ontstaat door de activiteiten van deze depositfeeder een U-vormige buis,
maar in schoon en grof zand met weinig organische stof is de worm veel mobieler. De
levenswijze van het Goudkammetje illustreert ook een afhankelijkheid van diverse
sedimenttypen: relatief grof zand voor de constructie van de woonbuis, maar een fijne
(organische) fractie voor de voedselvoorziening.
Hydromorfologische eisen zoals stroming en sediment zijn binnen een soort afhankelijk
van het levensstadium. Voor het uitzinken van broedjes van schelpdieren zoals Nonnetje
(Macoma balthica), Kokkel (Cerastoderma edule) en Strandgaper (Mya arenaria) moet de
stroming lager zijn dan 0,17 cm/s. Zodra ze zich kunnen ingraven kunnen ze veel meer
stroming hebben. Broedjes van de Strandgaper (0,25 mm) spoelden pas uit bij 35 cm/s
(Kornman et al. 2001). Sommige wormen, schelpdieren en kreeftachtigen maken als
postlarve of juveniel gebruik van de stroming en ondergaan zo migraties van hoge en
beschutte randgebieden naar diepere wateren, bijvoorbeeld via byssus-thread drifting in
Macoma. Essink (2005b) geeft een literatuuroverzicht van deze mechanismen.

3.4

Biotische effecten op het milieu
Het voorkomen van macrobenthos is gekoppeld aan hydrologische omstandigheden (3.3),
maar door hun aanwezigheid en activiteiten kunnen organismen op hun beurt bijdragen aan
structuur van de zeebodem (Reise 2002, Peletier & Janssen 2004). Zo kan een kleine
verandering in bodemruwheid veroorzaakt door wormen of een toegenomen cohesie van het
sediment de bodemmorfologie aanzienlijk veranderen (Baptist et al. 2002). Hieronder
wordt deze terugkoppeling behandeld als biostabilisatie of als biodestabiliatie.

3.4.1

Biostabilisatie
Stabilisatie is inherent aan de bouw van biogene structuren: zeegrasvelden, mossel- en
oesterbanken werken remmend op de stroom en bevorderen daarmee het neerslaan van
(fijn) sediment. De stabiliserende werking van wormkokers die door het sedimentoppervlak
steken en zandkorrels tezamen bindt leidt tot terrasvorming, een geomorfologische
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structuur die zelfs op side-scan sonar beelden herkenbaar is (Van Dijk 2003b). De
schelpkokerworm (Lanice conchilega) komt voor in dichtheden van duizenden individuen per
m2 en kan zowel in het intergetijdengebied (Zuhlke 2001) als in de kustzone (Van Moorsel
& Waardenburg 2001) de zeebodem domineren.
Mosselen en andere suspension feeders zetten zwevend slib om in pseudofaeces en/of
faecal pellets waardoor het slibgehalte van de bodem toeneemt.
Films van benthische diatomeeën stabiliseren het oppervlakkige sediment van wadplaten en
ondiepe wateren en bovenin de getijdenzone kan een laagje zand van ongeveer 1 cm dik
aaneengekit worden tot een bacteriële mat (Farbstreifenwatt). Westbroek (1992)
beschrijft zo’n korst voor de Vliehors.
3.4.2

Biodestabilisatie
Met name destabilisatie van sediment kan worden beschouwd als een vorm van natuurlijke
verstoring. Het omwoelen van zand en slib door benthos staat bekend als bioturbatie. Dit
gebeurt door gravende organismen zoals wormen e.g. Nephtys cirrosa), garnalen (Crangon
crangon), vlokreeftjes zoals Bathyporeia spp. en Corophium volutator en Hartegel
(Echinocardium cordatum). Ook plaatsgebonden organismen zoals de Wadpier (Arenicola
marina) woelen door hun voedingswijze het sediment om. Het Wadslakje (Hydrobia ulvae)
destabiliseert de diatomeeënfilm en bevordert zo de erosie van sediment.

3.5

Saliniteit en benthos
De saliniteit, het zoutgehalte van het water, is voor veel zeedieren bepalend tot hoe ver
ze nog in estuaria gedijen. Het aantal soorten neemt af naarmate het zoutgehalte daalt en
er zijn maar weinig echte brakwatersoorten. Ook de fluctuaties in saliniteit zijn van
belang. In de Oostzee, qua zoutgehalte erg stabiel, ligt de ondergrens van de saliniteit die
nog wordt getolereerd meestal lager dan in een estuarium met sterke zoutschommelingen
zoals de Westerschelde. Gegevens uit de Oostzee zijn relevanter voor een water als het
Veerse Meer.
De saliniteit waarbij een soort in een estuarium voorkomt varieert met de rivieraanvoer.
Een locatie met een isohaline van 18‰ bij een gemiddelde rivierwaterafvoer kan
overeenkomen met 0,5‰ tijdens een hoge rivierwaterafvoer (Wolff 1973). Voor het
benthos in een estuarium is van belang dat het diepe water zouter is dan het oppervlaktewater (zouttong) en dat er buffering in de bodem optreedt. Metingen aan het oppervlak
geven daardoor een lagere saliniteit dan waarbij het benthos leeft.
De gevoeligheid van larven is vaak anders dan adulten.
Definities van zoete naar zoute zones variëren in de literatuur (De Leeuw & Backx 2001).
Ze zijn meestal: oligohalien 0,5-5‰; mesohalien 5-18‰; polyhalien 18-30‰; euhalien
>30‰. Deze promille waarden zijn grammen zout per liter (1,8 x de Chloriniteit).

3.6

Levenswijze
Inzicht in de levenswijze van benthos biedt inzicht in zowel kwetsbaarheid als herstel.
Diverse aspecten zijn van belang: taxonomische achtergrond, positie in of op het sediment,
voedingswijze, levensstrategie en biotische interacties.

3.6.1

Taxonomische achtergrond
De systematische positie van een soort is van groot belang om een inschatting van de
kwetsbaarheid te krijgen. Enkele voorbeelden: De meeste kreeftachtigen zijn mobiel,
waardoor ze zich in zekere mate aan een verstoring kunnen onttrekken. Vlokreeftjes
(Amphipoda) hebben meestal meerdere generaties per jaar en kennen geen pelagisch
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stadium zodat ze zich lokaal snel vermeerderen. Veel krabben en garnalen (Decapoda)
migreren in de winter naar dieper water. Tweekleppigen zijn veelal plaatsgebonden maar
daar staat tegenover dat soorten zich met hun schelp kunnen afsluiten. Slakken zijn
meestal epibenthische depositfeeders of grazers en kunnen zich ook in hun schelp
terugtrekken.
3.6.2

Infauna vs epifauna
De levenswijze van een soort, onder het sedimentoppervlak (infauna) of erop (epifauna),
heeft ook gevolgen voor de kwetsbaarheid, met name voor oppervlakkige verstoringen
zoals stormen. Veel van de indicatorsoorten (3.7) behoren tot de infauna. Aan het
oppervlak zijn soms wel sporen van hun aanwezigheid zichtbaar zoals de hoopjes van de
wadpier of het uiteinde van kokers. Ook zijn soms sifo’s zichtbaar, tegen het
sedimentoppervlak. zoals bij Ensis of er bovenuit zoals bij Macoma balthica. Een beperkt
aantal soorten uit de lijst (3.7) behoort tot de epifauna zoals de Mossel (Mytilus edulis) en
de zeester (Asterias rubens).
Lang niet alle organismen zijn als in- of epifauna te classificeren: zo graaft de Zager
(Neanthes virens) door het zand, maar vanuit haar gang kan zij ook voedsel vergaren aan
het sedimentoppervlak. De garnaal (Crangon crangon) leeft aan het sediment oppervlak.
maar graaft zich ook geregeld in. De slijmkokerworm Neoamphitrite figulus bevindt zich in
het sediment maar met haar tentakels betast zij tientallen centimeters ver over het
omringende sedimentoppervlak. Veel organismen leven direct onder het bodemoppervlak
maar vergaren hun voedsel daarboven; het is niet zinvol deze het etiket in- of epifauna op
te willen plakken.
De kwetsbaarheid van infauna houdt verband met de graafdiepte, graafpositie en
uitgraafcapaciteit.
De graafdiepte neemt vaak toe met de lengte en leeftijd. Schelpdieren als Nonnetje
(Macoma balthica), Platte slijkgaper (Scrobicularia plana) en Strandgaper (Mya arenaria)
ontwikkelen daartoe langere sifo’s. Veel soorten leven in de winter dieper ingegraven
hetgeen bescherming biedt tegen vogelpredatie, maar ook tegen vorst en uitspoeling.
Voorbeelden zijn de zeeduizendpoot Nereis diversicolor, het Nonnetje (Macoma balthica)
en de Hartegel (Echinocardium cordatum) (Zwarts & Wanink 1989). De laatste begeeft
zich tijdens de voortplanting overigens ondieper in het sediment. Net als soorten met
korte sifo’s zoals de Kokkel (Cerastoderma edule) en kleine benthosorganismen, die in het
algemeen minder diep graven, zijn ze relatief kwetsbaar.
De graafpositie is ook van belang. Soorten die met de kop omhoog in een woonbuis of koker
zitten zoals Polydora spp. zijn kwetsbaarder dan soorten die met hun kop naar beneden in
het sediment zitten zoals de Draadworm (Heteromastus filiformis). Verlies van de
achterste segmenten vallen in het algemeen makkelijker te regenereren.
Uitgraafcapaciteit is het vermogen van benthos om zit uit een toegevoegde sedimentlaag
uit te graven. Dit verschilt sterk van soort tot soort maar hangt ook samen met het type
sediment en de snelheid waarmee de laag toeneemt. De meeste soorten zij beter bestand
tegen een laag zand dan tegen een laag slib van dezelfde dikte. Een grote vrijlevende worm
als de Ambergele zeeduizendpoot (Nereis succinea) weet zich nog uit te graven uit een
laag van 90 cm zand, voor andere soorten is 10 cm al fataal. Bijkerk (1988) gaat uitgebreid
op deze materie in.
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3.6.3

Voedingswijze
De manier waarop voedsel wordt verworven is ook van belang: een depositfeeder leeft in
een rustig milieu waar voldoende detritus bezinkt. Deposit feeders hoeven niet altijd van
het bodemoppervlak te eten. Het Goudkammetje (Pectinaria koreni) en de Wadpier
(Arenicola marina) nemen hun voedsel ondergronds op. Een suspension- of filterfeeder
vergaart voedsel uit de waterkolom. Grazers zoals de Alikruik (Littorina littorea) eten
levend plantaardig materiaal van het oppervlak. Een predator leeft van andere levende
dieren. Een aaseter zoals de worm Phyllodoce mucosa (Lee et al. 2004) eet dode dieren.
Een aantal soorten past de manier van voedselvergaring aan de omstandigheden aan. Het
Nonnetje (Macoma balthica) kan rechtstreeks uit het water filteren (suspension feeding),
maar met haar lange sipho kan ook bezonken materiaal van het oppervlak worden gezogen
(deposit feeding). De Zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) kan zelfs op drie manieren aan
zijn voedsel komen: als predator (carnivoor), als surface deposit feeder en als suspension
feeder. In het laatste geval wordt voedsel gefiltreerd in een slijmnetje dat vervolgens
wordt opgegeten.
Deposit feeders hebben ieder hun eigen ‘territorium’ nodig om hun voedsel te vergaren.
Hun dichtheid kan daardoor niet hoog oplopen. Voor suspension feeders is alleen van belang
dat er voldoende voedsel langs stroomt en dat de verhouding tussen verteerbaar en ander
zwevend materiaal groot genoeg is (Beukema & Dankers 1981). Suspension feeders zijn
daardoor in staat meer in concentraties zoals banken te leven dan deposit feeders.
Dergelijke banken van filterfeederes worden in de Nederlandse zoute wateren gevormd
door (Japanse) oester, mossel, kokkel, Ensis, Spisula en muiltje. Dergelijke concentraties
hebben naast voedsel ook veel zuurstof nodig, hetgeen ze kwetsbaar maakt.

3.6.4

r-K strategie
Er kunnen opportunistische “r”soorten en meer conservatieve K-soorten. worden onderscheiden. Karakterisering als zodanig gebeurt aan de hand van kenmerken als grootte,
leeftijd, groei en voortplanting. Grootte is soms een indicatie voor leeftijd en dat vormt
een indicatie voor de duur van herstel na verstoring.
Een voorbeeld van een r-soort is de Witte dunschaal (Abra alba). Deze leeft kort, meestal
maar 1 jaar, de dichtheid fluctueert sterk van jaar tot jaar door variatie in recruitment en
mortaliteit. Na verstoring door een storm is er een sterke larvale vestiging, secundaire
settlement of herverdeling van adulten. Een ander voorbeeld is de Slangpier (Capitella
capitata) deze kan lege milieus snel koloniseren. De soort plant zich het hele jaar voort en
lokale uitbreiding kan snel gaan door de planktonfase over te slaan (Warren 1976). Binnen
de het genus Gammarus is met name G. tigrinus een r-soort, met 15-16 generaties per jaar
terwijl andere soorten er maar vier hebben.
K-soorten stoppen meer energie in de handhaving. In vergelijking met r-soorten groeien ze
langzaam, beginnen over het algemeen laat met voortplanten, leven langer en worden ook
vaak groter. Van veel wormen en vlokreeften zijn geen leeftijden bekend. Ze worden
waarschijnlijk 1 of 2 jaar oud, maar de Wadpier (Arenicola marina) en Nephtys caeca een
andere grote worm worden toch 6 à 7 jaar. De leeftijd van tweekleppigen zijn beter
bekend en diverse soorten worden ouder dan 10 jaar: Chamelaea striatula (12 jr),
Scrobicularia plana (18 jr) en Mya arenaria (19 jr). De Oester (Ostrea edulis) kan 15 jaar
oud worden, de zee-egel Echinocardium cordatum haalt 10, misschien 20 jaar.
De kwalificatie van een soort in een r-K spectrum is relatief; vaak wordt dit soort termen
binnen een bepaalde taxonomische groep gehanteerd. Een vlokreeft die als K-soort bekend
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staat kan een vergelijkbare levensstrategie vertonen als een tweekleppige die binnen die
groep bekend staat als een r-soort.
De aanwezigheid van r-soorten kan zowel wijzen op menselijke als natuurlijke verstoring.
In ICES verband is dan ook besloten de dichtheid van opportunistische benthossoorten
niet verder te ontwikkelen tot EcoQO (Essink 2005b).
3.6.5

Interacties biota
Veel soorten zijn voor hun leefruimte of voedsel afhankelijkheid van andere. Hun relatie
met hydromorfologische factoren is daardoor indirect.
Dit geldt voor (epi)faunasoorten van Mossel- en Oesterbanken en Zeegrasvelden. De
aanwezigheid van deze ecosystem engineers geeft zo aanleiding tot een diverse
levensgemeenschap. Het Muiltje (Crepidula fornicata) komt ook voor op mosselbanken
(Thieltges et al. 2003) maar vestigt zich bij voorkeur op de eigen soort zodat hele ketens
van muiltjes ontstaan. In het Grevelingenmeer worden hele banken van dergelijke ketens
aangetroffen die op hun beurt een eigen ecosysteem scheppen. Ook de Schelpkokerworm
(Lanice conchilega) kan als ecosystem engineer worden aangemerkt (Hild & Günther 1999).
Zühlke (2001) vond in de Waddenzee dat juvenielen van de Mossel (Mytilus edulis) en
Strandgaper (Mya arenaria) in Lanice velden een grotere dichtheid hadden dan daarbuiten.
Sommige soorten waren exclusief geassocieerd met Lanice: de zeerups Malmgreniella
(‘Harmothoe lunulata’) werd in de kokers gevonden, een andere polychaet (Eumida
sanguinea) aan de buitenzijde van deze kokers.
Een afhankelijkheid zien we ook bij de Ovale zeeklitschelp (Montacuta ferruginosa). Deze
komt alleen voor op zee-egels zoals de Hartegel (Echinocardium cordatum). Veel zeerupsen
worden aangetroffen in de kokers en woonbuizen van wormen (Reise 2002), maar deze
relaties zijn veelal facultatief. De zeerupsen komen ook wel vrijlevend voor (HartmannSchröder 1996).
Predatoren zullen pas verschijnen indien hun prooidieren aanwezig zijn, bijvoorbeeld de
worm Eteone longa, die predeert op spioniden of het Oubliehorentje dat predeert op een
ander slakje te weten het Wadslakje (Hydrobia ulvae).
Overigens zijn er ook soorten die door andere soorten worden uitgesloten of in hun
ontwikkeling geremd, zoals de infauna onder mosselbanken. De Kokkel (Cerastoderma
edule) en de Wadpier (Arenicola marina) verhinderen de aanwezigheid van de Slijkgarnaal
(Corophium volutator) (Essink 2005b).
Zowel biostabilisatie als -destabilisatie (3.4) kunnen gunstig uitwerken voor bepaalde
soorten, maar ongunstig voor andere (Reise 2003). Kokers en woonbuizen bevorderen de
ventilatie van de bodem en verhogen zo het zuurstofgehalte en daarmee de levensmogelijkheden van andere benthische soorten.

3.7

Gevoeligheid voor verstoring
Bij de gevoeligheid van een soort voor verstoringen dienen twee aspecten te worden
onderscheiden: tolerantie ten aanzien van fysische verstoring en de mate waarin de soort
vervolgens herstel vertoont (http://www.marlin.ac.uk/). Een uitgebreid overzicht van de
gevoeligheid van benthische organismen voor allerlei typen van verstoring kan worden
gevonden in Hiscock et al. (2005).
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3.7.1

Tolerantie
Tolerantie blijkt uit het bestand zijn tegen een laag zuurstofgehalte, zoutschommelingen,
een koude winter of warme zomer (buiten het bestek van dit verhaal) of de mogelijkheid
tot in- of uitgraven na een verstoring. Ook de mogelijkheid tot regeneratie na
beschadiging is van belang.

3.7.2

Herstel
Na een verstoring verschijnen in eerste instantie meestal grote aantallen opportunistische
soorten (‘r-species’). Alleen al door hun trage groei zijn het de K-soorten die bepalen
wanneer herstel is bereikt.
Voor herstel zijn larven nodig. Dit hangt samen met de aanwezigheid van ouderpopulaties.
Populaties die geïsoleerd van elkaar leven in verschillende estuaria zoals het slakje
Hydrobia ventrosa, de bivalve Abra tenuis. en de isopode Cyathura carinata zijn wat dat
betreft kwetsbaar (Essink 2005a). Voorts is ook de levenswijze van larven (pelagisch of
benthisch) en hun levensduur van belang.

3.8

Indicatorsoorten en hydromorfologie
In Tabel 2 staan de indicatorsoorten die in Van der Molen (2004a & 2004b) voor de
verschillende KRWtypen geselecteerd zijn. Voor de kustwatertypen K1 en K3 gaat het om
(dezelfde) 64 soorten, voor K2 om 87 soorten. Voor de categorie overgangswater (type
O2) gaat het om 114 soorten en in de categorie meren (type M32) om 76 soorten. Er is een
overlap tussen de soortenlijsten van deze wateren. In totaal gaat het om 161 soorten.
Tabel 2 biedt een mogelijkheid soorten in te delen op de hiervoor behandelde onderwerpen, zoals taxonomische achtergrond, sedimentvoorkeur, levenswijze en gevoeligheid. Een
toelichting volgt hieronder.

3.8.1

Taxonomische achtergrond en naamgeving
Tabel 2 bevat 161 soorten: 1 oligochaet (Oligochaeta), 70 borstelwormen (Polychaeta), 5
krabben en garnalen (Decapoda), 10 waterpissebedden (Isopoda), 33 vlokreeftjes
(Amphipoda), 5 kommakreeftjes (Cumacea), 7 slakken (Gastropoda), 25 tweekleppigen
(Bivalvia) en 5 stekelhuidigen (Echinodermata).
Er valt wel een en ander op te merken op de keuze van soorten.
Een aantal soorten wordt in Van der Molen (2004a & 2004b) onder verschillende synoniemen opgevoerd (Bijage 2), soms in dezelfde lijst. Tabel 2 is hierop aangepast.
De Kwalvlo (Hyperia galba) leeft in kwallen en is dus niet als benthos aan te merken.
Pleusymtes glaber is een vlokreeftje van hardsubstraat dat nooit in Nederland is
gevonden. Wel wordt zij verward met Incisocalliope aestuarius, een exoot (Faasse & Van
Moorsel 2003).
De Gewone strandvlo (Talitrus saltator) is een soort van vloedmerken op strand en zodoende eerder als terrestrisch (een landdier) aan te merken.
Een aantal soorten valt niet of alleen in uiterst lage dichtheid langs onze kust te verwachten. De worm Stenelais limicola is een soort van het noordelijk deel van het NCP. Van de
wormen Microphthalmus fragilis en Microphthalmus aberrans en Malacoceros fuliginosus
meldt Wolff (1973) in zijn uitgebreide inventarisatie van de Delta slechts twee exemplaren en van de worm Notomastus latericeus slechts een exemplaar. Jaera praehirsuta zou
niet bekend zijn uit Nederland, maar daar wel te verwachten (Huwae & Rappé 2003). De
Kniksprietgarnaal (Jassa falcata) leeft op wrakken en dergelijke; de soort is slechts 1x
autochtoon in Nederland aangetroffen (Stock 1993) en wordt meestal verward met Jassa
herdmani. Van het kommakreeftje Bodotria pulchella is volgens Lavaleye (198) maar één
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twijfelachtige waarneming uit 1951 bekend. Wolff (1973) meldt de Sabelschede (Phaxas
pellucidus) van één vondst op 40 km offshore in de Noordzee. Het is mogelijk dat deze
soorten in bepaalde rapportages opduiken, maar bij het op nemen in een maatlat dient men
bedacht te zijn op het voorkomen van vergissingen in determinaties.
Naast de wetenschappelijke naam zoals in gebruik bij het ERMS (Bijlage 2) worden ook
synoniemen gegeven zoals gebruikt door van der Molen 2004ab (onderstreept) alsmede
andere veelgebruikte synoniemen (niet onderstreept). Daarnaast wordt ook - indien
beschikbaar - een Nederlandse naam gegeven.
3.8.2

Hydromorfologische voorkeur
Voor zover aangetroffen worden voor elke soort sedimentsamenstelling, slibgehalte,
additionele milieufactoren, aanwezigheid in stilstaande wateren, diepterange en saliniteit
(ondergrens) genoemd.
Een complicatie is dat soorten in verschillende gebieden soms verschillende voorkeuren
lijken te hebben. Zo komt de Wadpier (Arenicola marina) in Cornwall (U.K.) voor in puur
grof zand met fijn grind, in de Oosterschelde in fijn slibarm zand en in de Westerschelde
in zand met redelijk veel slib (meded. De Jong RIKZ). In de Noordzee leeft de polychaet
Aricidea minuta in slibarm zandig sediment, maar in estuaria wordt deze soort gevonden in
fijn en slibrijk zand met een bijmenging van schelpfragmenten. Dergelijke verschillen zijn
soms te verklaren aan de hand van de lokale range die voor dat kenmerk beschikbaar is.
Een lokale hydromorfologische range hoeft niet representatief te zijn voor het totale
spectrum waarin zo’n soort gedijt.

Sedimentsamenstelling
Deze wordt in Tabel 2 aangeduid aan de hand van de volgende coderingen:
S
G
H

Slib
Grind
Hard (vast) substraat

Z
K
X

Zand
Stenen
Schelpen(bank)

s
z

slibrijk
zandig

c
x

slibarm ("clean")
schelprijk

f
m
g

fijn
medium
grof

()

"2e keus"

voorbeeld: S-Zs(x) betekent dat een soort voorkomt in/op slib en slibrijk zand eventueel
met een bijmenging van schelpen.

Slibgehalte
Het slibgehalte wordt slechts incidenteel kwantitatief opgegeven (in procenten). Voor een
deel blijkt een slibvoorkeur ook al uit de sedimentsamenstelling.
Milieu additioneel
Hier worden diverse biologische en andere aspecten van de milieuvoorkeur genoemd:
h
g
L
o

hydropoliepen
kwelder/gors
Laniceveld
oesterbank

h&s
K
m
s
25

holen en spleten
klei
mosselbank
sabellariabank

v
z

veenbank
zeegras

w

wieren

Stil water
Aangegeven wordt of de soort bekend is van stilstaande wateren.
Diepterange
De diepte wordt aangegeven in meters of door middel van een benaming van een zonering:
EL

eulitoraal (getijdenzone)

SL

sublitoraal

h
l

hoog
laag

m

midden

Ba
Ab

Bathyaal (continentale helling 200-4000 m)
Abyssaal (diepzeebodem 4000-6000 m)

Dieptes van duizenden meters duiden erop dat de soort bij weinig waterbeweging gedijt.
In estuaria vertonen veel soorten brakwatersubmergentie: de bovenste dieptegrens
verschuift naar beneden bij afname in zoutgehalte.

Ondergrens saliniteit
De ondergrens van het zoutgehalte waarbij de soort nog voorkomt wordt aangegeven in
gram zout per liter (‰ = PSU = ppt = 1,805 x Chloriniteit) of op een schaal van brak naar
zout:
OH
PH

Oligohalien
Polyhalien

MH
EH

Mesohalien
Euhalien

Soms zijn alleen aanduidingen beschikbaar als brak of euryhalien (tolereert lager
zoutgehalte dan zeewater).
3.8.3

Biologische eigenschappen
In dit deel van de Tabel wordt informatie gegeven over maximale leeftijd, lengte en graafdiepte, alsmede voedingswijze en symbiose. Informatie die niet goed in de tabel kon
worden verwerkt is per soort samengevat in Bijlage 4.

Maximale leeftijd
De maximale leeftijd wordt aangegeven in jaren, de toevoeging (A) slaat op een aquariumwaarneming (hetgeen zowel op een over als onderschatting kan duiden).
Maximale lengte
Maximale lengte in mm, bij krabben de breedte van de carapax (b), bij stekelhuidigen de
diameter van de schijf of het skelet (s).
Maximale graafdiepte
De maximum diepte waarop een soort zich in de bodem ingraaft. Indien een soort direct
contact met de waterfase onderhoudt (zonder sifo’s e.d.) wordt de graafdiepte afgeleid
uit de lengte (bijvoorbeeld “~6” bij een soort van maximaal 6 mm lang). Bij soorten die met
een koker boven de bodem uitsteken wordt dat aangegeven met een +.
e
k

epifauna
in koker

i
(k)
26

infauna
deel koker uit de bodem

Voedingswijze
De manier van voedselvergaring van voedselvergaring werd onder andere afgeleid uit
Ysebaert 2000:
a
df

g
o
p
pf
pk
sf
(ss)

aaseter
deposit feeder
sdf: selective deposit feeder
n-sdf: non-selective deposit feeder
surf dp: surface deposit feeder
grazer/algeneter
omnivoor
predator
predator vrij-levend
predator ook kannibalistisch
suspensionfeeder
subsurface

Symbiose
Samenlevingsvormen zoals commensalisme, voor nadere details zie Bijlage 4.
o
obligaat (uitsluitend aanwezig bij gastheer)
f
facultatief (soort komt ook voor zonder gastheer)
3.8.4

Gevoeligheid
In dit deel komen toleratie en herstel aan de orde
Gevoeligheid voor mechanische verstoring, saliniteitfluctuatie en laag zuurstofgehalte
Gegevens met name uit Hiscock et al. (2005) en Diaz & Rosenberg (1995).
GG
O
T
0,5
F

3.8.5

zeer gevoelig
G
gevoelig
neutraal
tolerant
TT
zeer tolerant
ondergrens zuurstoftolerantie 0,5 ml/l
soort die zich snel herstelt na een verstoring

Referenties
De volledige referenties zijn opgenomen in hoofdstuk 7
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27

Adema 1991
d'Udekem d'Acoz 2004
Faasse & Stikvoort 2002
Hartmann-Schröder 1996
Huwae & Rappé 2003
Lavaleye 1984
Lincoln 1979
Naylor 1972
Dankers & Beukema 1981
Verwey 1981
Wolff & Zijlstra 1981
www.marlin.ac.uk
Zwarts & Wanink 1989
Reise 1982

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

27

De Boer & Wolff 1996
Essink 2005b
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Nederlandse naam
Oligochaeten
oligochaet
Borstelwormen
Gekroesde zeerups

Wetenschappelijke naam
ERMS M32 O2

x

x
x

Schubworm

Harmothoe impar

x

Harmothoe lunulata

-

Malmgreniella sp.

x

Harmothoe sarsi

-

Bylgides sarsi

x

x

-

Pholoe minuta

x

x

-

Sthenelais boa

x

x

-

Sthenelais limicola

-

Eteone flava
Eteone longa

Mysta picta

-

Eteone picta

Anaitides

-

Phyllodoce groenlandica

Anaitides

Gestippelde dieseltreinworm

Anaitides

-

x

Sgx-Zgx

fysiek
milieu
additioneel

w,m,z,hs,L

x
x

x

x

x

x
x

Phyllodoce maculata

x

x

Phyllodoce mucosa

x

x

Eulalia viridis

x

-

Eumida sanguinea

x

-

Glycera alba

x

x

x

Glycera tridactyla

-

Microphthalmus aberrans

-

Microphthalmus fragilis

x

-

Microphthalmus listensis

-

Microphthalmus similis

-

Autolytus langerhansi

x

w,m,z,hs
> 10

w,m,o,hs,s

S-Z

o,z,s

Zsf (S-G)

K

S,Z,X,G,S

s,hs

(S) Zs Zf (Zg G, K, X)

o,z,hs

S Zs Zf
x

(Zs) Zf-Zg

laag

w,o,s

S-G

w,m,o

Zs Zf (X K)

m

x

S-G, X

m,o,hs,h

x

Zs Zf (S-G, X)

w,o,L

x

x

x

-

w,m

S-Zfx (G)

x

x

w,hs,s,L

S-Zf (Zg, G, K)

x

x

x

w,m,hs

Szx-Gf

Z (S,G,K,X)

x
x

Sz Z X

x

x

x

w,m,o,s,hs

x

x

Groene bladkieuwworm

slibgehalte
%

S

x

Lepidonotus squamatus

Groengele wadworm

sedimentK3 samenstelling

Polychaeta
Gattyana cirrosa

Geschubde zeerups

K2

Oligochaeta
Paranais litoralis

Harmothoe imbricata

Gladschubbige zeerups

K1

S-K (X)

x
x

x

(S) Z-G

x

x

(S) Zf-Zg

x

x

(S) Zx,Zg

-

Autolytus prolifer

-

Proceraea cornuta

Nereis longissima

-

Eunereis longissima

x

x

x

x

x

Zs-Z(x)

Hediste diversicolor

Veelkleurige zeeduizendpoot

Nereis diversicolor

x

x

x

x

x

S-Zf (Zg)

w,z,m,o

Nereis succinea

Ambergele zeeduizendpoot

Neanthes succinea

x

x

x

S-Zg(x)X

w,z,m,o,v,K

Nereis virens

Groene zeeduizendpoot/Zager

Neanthes virens

x

x

x

S-Zs (-Zg)

o,z

S-G

w,o,z,hs

-

Nephtys caeca

-

Nephtys cirrosa

Wapenworm
Kurkentrekkerworm

x

Nephtys hombergii

Sz-Zkx
x

Platynereis dumerilii

-

Zandzager

x
x

x

Nephtys longosetosa

w,h

Zf-Zg(x)

x

x

w,z,o
2-9

w,z,o

S-Zgk(x)

o,z

x

x

x

x

(Szx) Zf-Zg(c-s)

(o)

x

x

x

x

(S) Zfs (X)

m,o,z

S-Zgk

w,o, L

(S) Zs Zf (Zg K, X)

m,o,z,s

x

Scoloplos armiger

x

x

Aricidea minuta

x

x

x
x

x

x

NZ Zc est: Zs-Zfx

Paraonis fulgens

x

-

Malacoceros fuliginosus

x

(S) Zf-Zg

w,z

-

Malacoceros tetracerus

x

S-G

m,o,z

-

Marenzelleria wireni

Franjeworm/Slik-/Slibkokerworm

Polydora ciliata

x

-

Boccardiella ligerica

x

x

P. ligni

-

Polydora cornuta

x

x

-

Pseudopolydora pulchra

x

x

Pygospio elegans

x

x

-

Scolelepis bonnieri

-

Scolelepis foliosa

Gemshoornworm

Scolelepis squamata

x

x

x

Polydora ligerica

Zandkokerwormpje

stil water

Synoniem
vd Molen

x

x

x

(S-) Zs Zf (-Zgk)

z

x

x

x

Zs-Zm (Zg)

o

(S) Zs Zc

z

x

x

x

(S) Zf-Zgk

x

x

Magelona papillicornis

-

Magelona mirabilis

x

-

Chaetozone setosa

x

x
x

x

o

x

(S-Zs) Zfc-Zmc

x

Spiophanes bombyx

w,m,z

S Zs Zf (X)

x

Spio filicornis

Streblospio shrubsolii

v, klei

S (Z)

x

Spio martinensis

-

hs, m,o

(S) Sz Zs Zf

x

-

H (Z)

x

-

Streblospio benedicti

S-Z

x

x
x

x

(S) Zf-Zm (Zg)

x

w

(Zs) Zf-Zm
x

x
x

x

x

x

(S Zs) Zf (-Zg)

w,o

S Zs Zf

o

x

(S, Zs) Zfc (Zm Zx)

x

(S Zs) Zf Zm (Zx Zg)

z, hs

x

herstel na
verstoring

voedingswijze

laag O2-gehalte

max.
graafdiepte
mm

saliniteit
fluctuatie

max max.
leeftijd lengte
jr
mm

mechanische
verstoring

saliniteit
ondergrens
g zout/l

symbiose

diepterange
m

Wetenschappelijke naam
referentie ERMS
Oligochaeta

df (ss)

17 Paranais litoralis
Polychaeta

ELl - 1150

12-15‰

4-5

50

f

7,22 Gattyana cirrosa

pg

f

7,22 Harmothoe imbricata

EL - Ba

OH 5‰

65

EL - Ba

MH 22‰

25

p

EL - 1430

27‰

35

p

f

EL - 2300

OH 3-8‰

68

e (nacht)

p

f

EL - 2500

12‰

50

e

pg

f

ELl - 2300

MH 8-15‰

25

pf

27‰

200

p

SLh 20 - 1550

PH

100

p

ELm - 900

MH

120

p

MH 9‰

235

EL - SLl

ELh - 1700
ELh - 25

>2

i

p

e/i ~20

7,22 Harmothoe impar
7,22 Malmgreniella sp.
0,5

7,22 Bylgides sarsi
7,22 Lepidonotus squamatus

TT

7,22 Pholoe minuta
7,22 Sthenelais boa
7 Sthenelais limicola
7 Eteone flava

p

G

7,22 Eteone longa

23‰

60

MH 23‰

500

pa

7,22 Phyllodoce groenlandica

ELh - 400

MH 20‰

100

pa

7,22 Phyllodoce maculata

EL - 527

MH

150

pk

7,12 Phyllodoce mucosa

EL - Bah

MH

150

ELl - 175

OH 18‰

90

p

SLh - 300

MH

75

p

100

p

ELl - 1700

EL - 37

MH

EL - 9

27‰

3

cf>30‰

18

7,22 Eteone picta

e

9

pa

7,22 Eulalia viridis
f

7,22 Eumida sanguinea
TT

7 Glycera alba
7 Glycera tridactyla

g f?

7,22 Microphthalmus aberrans

25

EL - 20

7,22 Microphthalmus fragilis
df

7,22 Microphthalmus listensis
T

7,22 Microphthalmus similis

7
EL - 50

7 Autolytus langerhansi

MH 10‰

20

OH 5‰

18

27‰

500

ELh - 40

2‰

200

i, e, 300

df, sf, p(k), o

ELh - 21

5‰

190

U-buis

n-sdf, p, o

ELh - 150

13‰

900

i, e, 450

df, p

MH, 7‰

100

e

df

250

i

p

EL - SLm
ELl - >2000

EL - 400(4800)
ELl - 1000

18‰

ELh - 170

22‰

ELm - 400

22‰

ELl - 1000

22‰

ELh - 2000

9-18‰

ELm - 70

7

5

4

e

p

7 Proceraea cornuta
n-sdf a

G

TT

G

T

i

n-sdf p

120

i , 150

n-sdf (ss)

114

EL - 25

PH (MH)

40

0,84‰

>41

ELl - 300

18‰

30

40+3(k)

sf sdf

2 - 15

0,6‰

30

20+1,5(k)

sf sdf

30

40+2(k)

sf sdf

7,22 Nephtys longosetosa

i

7,5

(k)

15

70-90(k)

7,22 Paraonis fulgens
TT

7 Malacoceros tetracerus
T

7,24 Polydora ciliata
7,22 Boccardiella ligerica

f

7,22,24 Polydora cornuta
TT

27‰

60

surf. df

23‰

160

sdf p

ELh - 50

18‰

138

i/e 400

sf sdf

G

7,10,22,24 Pygospio elegans

7,22 Scolelepis squamata

18

(k)

sf sdf

ELl - 35

18‰

1

32

(k)

sf sdf

ELl - SL(>1000)

23‰

60

250(k)

cf . sdf

G

EL - 50

6‰

10

df

G

ELl - 60

23‰

EL - Ab

30‰

sf sdf

7,22 Pseudopolydora pulchra
F

7,22 Scolelepis foliosa

1

cf. sdf

T

7,22 Scolelepis bonnieri

MH 5‰

'substantial'

7,10 Marenzelleria wireni

f

sdf (sf)

ELl - 50

25

7,22 Malacoceros fuliginosus

df

ELm - 800

7,17,22 Scoloplos armiger
7,22 Aricidea minuta

p

5‰

170

F

n-sdf
cf. sdf

22‰

2

7,22,24 Nephtys cirrosa
4,7,22,24 Nephtys hombergii

surf df
i

ELh - SLl

EL - 400

7 Platynereis dumerilii
7,22 Nephtys caeca
G

PH

ELl - 25-50

7,22 Neanthes virens

po

170

7,22,24,26 Nereis diversicolor
7,22,24 Neanthes succinea

pao

EL - Ba

1

T

i

8

2‰

TT

i, e, 200

30

ELh - SLm 50

G

200

22‰

200

7,22 Eunereis longissima

100

27‰

ELl - 100

7 Autolytus prolifer

f

G

T

F

7,24 Spio filicornis
7,24 Spio martinensis

G
G-T

F
TT

7,22 Spiophanes bombyx

TT

7,10,22 Streblospio shrubsolii

TT?

7,22 Magelona mirabilis
7,22 Chaetozone setosa

Tharyx marioni

Nederlandse naam

Lagis

K2

sedimentK3 samenstelling

x

slibgehalte
%

fysiek
milieu
additioneel

Dodecaceria concharum

(s), Zg, H

w,o,z,hs

-

Aphelochaeta marioni

x

x

x

x

x

S (Zs, Zgxk)

w,o,z

Capitella capitata

x

x

x

x

x

(S-) Zs Zf (-Zg,Zx)

w,o,z,hs

Draadworm

Heteromastus filiformis

x

x

x

x

x

Sz (-Zf Zm Zc)

-

Notomastus latericeus

x

Zeepier/Leegloper

Arenicola marina

-

Ophelia limacina

x

-

Ophelia rathkei

x

-

Owenia fusiformis

Goudkammetje

x

x

x

-

Alkmaria romijni

x

-

Ampharete acutifrons

x

Lanice conchilega

x

x

Neoamphitrite figulus

x

x

slijmkokerworm
-

Manayunkia aestuarina

Kreeftachtigen - krabben en garnalen

Crustacea - Decapoda

Zuiderzeekrabbetje/Brakwaterkrabje
Helmkrab

Rhithropanopeus harrisii

Carcinus maenas

Breedpootkrab

Portumnus latipes

Gewone garnaal
Kreeftachtigen - waterpissebedden

Crangon crangon

Idotea balthica

Brakwaterpissebed/Schaarpoot

Idotea chelipes

Smalle/Lange zee-/Staafpissebed
Witkoppissebed
Sphaeroma hookeri

Oproller

Sphaeroma rugicauda

Oproller/Ruwstaartige kogelpissebed
Agaatpissebed
Lijnpissebed
Kreeftachtigen - vlokreeftjes
Slijkgarnaal/Langspriet

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

o,z
z

(Zf-) Zm (-Zgx,k)

laag

(Zf) Zgc Zk

<0,65

(S-) Zf Zm (-Zg)

hoog

(S) Sz-Zf (Zgxs)

x

x

x

x

x

z

w,o,z,s
o,s
x

S Zs (Zf Zg K)

o,z

(S) Zs-Zm-gxk

w,o,z

S-Sz-Zs (Zfc)

w,z,m,o

Sz (Zfc)

g, K

Klei(x) K

z

x

w,m,o,hs

x

x

Zc

x

SZK

x
x

Zs-Zf

Sz

x

x

z,m,o
<0,32

Z
x

x

x

SZ

Crustacea - Isopoda

Gewone zeepissebed

Zeepissebed

x

Corystes cassivelaunus

Strandkrab

S-Zs (Zgc, K)

x

Pectinaria koreni

Schelpkokerworm

Apocorophium lacustre

K1

-

Slangpier

Ophelia borealis

Wetenschappelijke naam
ERMS M32 O2

stil water

Synoniem
vd Molen

x
x

Idotea granulosa

w,z

x

w,g

x

Idotea linearis
Jaera albifrons

w

S

w

S

w

x

x
x

Jaera praehirsuta

x

x

x

Lekanesphaera hookeri

x

Lekanesphaera rugicauda

x

Eurydice pulchra
Cyathura carinata

S

x
x
x

x

x

x

x

x

g

x

v

x

Zf (Zm)
S (Zs)

Crustacea - Amphipoda
Corophium volutator

x

x

-

Corophium arenarium

x

x

-

Corophium insidiosum

x

x

S Zs Zf

w,h

x

-

Corophium lacustre

x

K

w

x

-

Corophium acherusicum

(S) Zs Zf (Zm)

w,h,v, K

x

x

S Zs
x

x

-

Corophium bonnellii

x

-

Microprotopus maculatus

x

Kniksprietgarnaal

x
x

Jassa falcata

Zs Zf

x

S

h,s

x

S Zf H

w,h,z,L,v

x

H

w,h

-

Parajassa pelagica

x

H

w,h

-

Leptocheirus pilosus

x

Zs

h

-

Microdeutopus gryllotalpa

x

Sprinkhaanvlokreeft

Gammarus locusta

-

Gammarus tigrinus

-

Gammarus zaddachi

x

-

Gammarus salinus

x

-

Megaluropus agilis

Grote zeemol

w,z,g

x

x

x

x

x
x

x

x

-

Pontocrates altamarinus

x

x

x

x

Zf (Zm)

-

Urothoe brevicornis

x

x

x

x

Zf Zm

Bulldozerkreeftje

Urothoe poseidonis

x

x

x

x

Zf-Zgc-G

Talitrus saltator

-

Pleusymtes glaber

-

Hippomedon denticulatus

Nototropis swammerdami -

Atylus swammerdami

-

Ampelisca brevicornis

x

Zf

Melita palmata

Gewone strandvlo

x

Sk Zk

x

x

x

x

x

laag

H

x
x

S-Z
S Zf (Zg)

x

Zfx (Zg G)

laag

w

EL - 400

MH

60

ELh - 5000

13‰

100

50

sdf

f

ELh - 1000

18‰

2

120

240 k

n-sdf (ss)

ELh - 4680

MH 5-8‰

2

180

i 100-300

n-sdf (ss)

EL - 7216

PH-MH?

ELh - 20
ELl - 500

9‰

5-6

300

i

n-sdf

200

i 200-400

sdf (ss)

T

n-sdf

i

n-sdf

EL - 5000

29‰

100

i (k)

sf sdf

EL - 500

27‰ 1 (2,5 A)

50

80 (k)

sdf

G

30 (k)

sdf

GG

5
80

ELl - SL(1900)

25‰

300 ~100+~20 (k)

ELl - 100

22‰

250

i,e

sdf

EL - 20

Zoet

6

10+2

sdf sf

0 - 8

0,2‰

23(b)

e 200

pg

7,22,24,26 Arenicola marina
7,22 Ophelia limacina
7,22 Ophelia rathkei

T

7,22 Owenia fusiformis

T

7,16,22 Pectinaria koreni
7 Alkmaria romijni

sdf
sdf (sf)

7,22,24,26 Heteromastus filiformis
7,22 Notomastus latericeus

i

OH

7,20,22 Capitella capitata
F

T

8

27‰

TT

f

55

ELl - 2000

7,22,24 Aphelochaeta marioni

G

30‰

ELl - ~5

Wetenschappelijke naam
referentie ERMS
7,27 Dodecaceria concharum

G

18-27‰

ELh - 33

herstel na
verstoring

voedingswijze

laag O2-gehalte

max.
graafdiepte
mm

saliniteit
fluctuatie

max max.
leeftijd lengte
jr
mm

mechanische
verstoring

saliniteit
ondergrens
g zout/l

symbiose

diepterange
m

7,22 Ampharete acutifrons
G

7,22 Lanice conchilega
T

G

7,22,27 Neoamphitrite figulus

T

7,22 Manayunkia aestuarina
Crustacea - Decapoda

>2

1 Rhithropanopeus harrisii

EL - 100

EH

~5

40

100

p

ELh - 200

4‰

10 (A)

89(b)

20

pgo

G

EL - 30

EH

32

overdag:100

90

20

p (k)

GG

ELh - 150

10‰

3-5

G-T

1,14 Corystes cassivelaunus
1 Carcinus maenas
1 Portumnus latipes
1,17,21 Crangon crangon
Crustacea - Isopoda

SL - SL

<18‰

40

9,15,27 Idotea balthica

ELh - EL

4‰

17

2,9,15 Idotea chelipes

EL - EL

<18‰

20

9,15 Idotea granulosa

42

9,15 Idotea linearis

5

9,15 Jaera albifrons

SL - SL
ELh
ELh - ELl
ELh
ELh - ELm

4,5
1‰

10

5‰

10

ELh - 15

18‰

8

ELh - 12

1‰

27

EL - 32

5‰

10

ELm - 21

9,15 Jaera praehirsuta
o

2,9,15 Lekanesphaera hookeri
2,9,15,22 Lekanesphaera rugicauda

laag water: i

pa

GG

o

9,15,22 Eurydice pulchra

TT

2,9,15,22 Cyathura carinata
Crustacea - Amphipoda

10?

sdf (sf)

18‰

7

7?

sdf

ELl - SLh

14‰

5

+~5

sdf

ELl - SLh

OH

6

+~5

sdf

SLh - SLh

27‰

5

+~5

sdf

EH

5,5

+~5

sdf

30‰

3

+~3

12

+~12

9

+~9

5

+~5

ELl - SLh
0 - 70

ELl - 50
EL - EL

5‰

EL - 150
ELl - 30

ELl - SLh

5 - 100

GG

5,13,22 Corophium volutator

G

5,13,22 Corophium arenarium
13,22 Corophium insidiosum
6,13 Corophium lacustre
13,22 Corophium acherusicum
13,27 Corophium bonnellii
6,13,22 Microprotopus maculatus
GG

13 Jassa falcata
13 Parajassa pelagica

sdf

13,22 Leptocheirus pilosus

10

13 Microdeutopus gryllotalpa

10‰ PH

33

go

zoet

12

o

1‰ OH

22

o

3‰ MH

22

o

ELl - 50
EL - 50

T

13 Gammarus locusta
G

13 Gammarus tigrinus
13 Gammarus zaddachi
13 Gammarus salinus

5
brak

16

30‰

7

5,13 Megaluropus agilis
13 Melita palmata
~7

5,13,22 Pontocrates altamarinus

ELm - 40

7

sdf

G

F

5,13 Urothoe brevicornis

EL - 31

6

sdf

G

F

5,13 Urothoe poseidonis

ELh - ELh

25

5 - 150

6

0 - 900
ELl - 50
0 - 200
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Antropogene effecten
Dit hoofdstuk behandelt menselijke activiteiten in zoute wateren die neerkomen op
hydromorfologische veranderingen en de effecten daarvan op het benthos.
In 4.1 tot en met 4.10 worden de specifieke effecten van de verschillende vormen van
bodemberoerende visserij behandeld. Scheepvaartaspecten daarvan komen ter sprake in
4.11. De bodemberoerende visserij veroorzaakt veruit de sterkste effecten op de
benthische fauna als gevolg van menselijk activiteiten, zowel door de aard als omvang van
deze verstoringsvorm (Knoben et al. 2003).

4.1

Boomkorvisserij
Voor de kustzone is relevant dat binnen de 12-mijlszone en de zogenaamde “scholbox”
alleen gevist mag worden met schepen met motorvermogen van minder dan 300 pk. Met
dergelijke Eurokotters wordt gevist op tong, schol en garnalen. De hoogste visserijintensiteit van Eurokotters vindt plaats direct tegen de Noord- en Zuid-Hollandse kust,
van Texel tot Scheveningen en in de monding van de Westerschelde (Lindeboom et al.
2005, Fig. 4.1a).
Effecten hangen samen met de frequentie waarop de bodem geraakt wordt. De visserij
intensiteit in de kustzone is echter niet goed te kwantificeren. Zo is bekend dat de
boomkorvisserij in de Voordelta jaarlijks een oppervlak bevist dat ruim 2x zo groot is als
dat gebied (Heinis & Spaan 2003). Maar omdat bekend is dat de visserij op platvis zich
concentreert op bepaalde geulen en richels kan de visfrequentie lokaal vele malen hoger
zijn, terwijl andere delen wellicht onberoerd blijven.
Op wat kleine schaal vindt ook span- en bordenvisserij (oa twinrig visserij) plaats. In de
Voordelta bevist de bordentrawlvisserij een oppervlak dat bijna even groot is (85%) als
dat van de boomkorvisserij (Heinis & Spaan 2003).

4.1.1

Impact
De ecologische effecten van de boomkorvisserij worden behandeld in Lindeboom & De
Groot (1998).
De passage van een boomkor veroorzaakt lokaal een fysische verandering. Op zandbodems
waar al regelmatig wordt gevist bedraagt de penetratie 2-6 cm (Lindeboom 2000,
Lindeboom et al. 2002). Op zachte bodems zullen wekkerkettingen dieper in de bodem
doordringen. Hierbij wordt sediment opgewoeld en verandert de bodemsamenstelling.
Grootschalige geomorfologische structuren als zandgolven en megaribbels verdwijnen niet
door boomkorren, kleinere ribbels wel (van Dijk 2003a). Het aspect vertroebeling (4.13.2)
en sedimentatie valt in kustzone waarschijnlijk mee in vergelijking met de natuurlijke
dynamiek van de bodem.
Door de druk van de sloffen van een boomkor wordt de bodem compacter. Holen en gangen
van benthosorganismen kunnen worden dichtgedrukt.
Naarmate het net verder gevuld is ontstaat een drukgolf. Ook deze woelt de bodem op,
met name slibrijk materiaal aan het bodemoppervlak, hetzelfde geldt voor kleine
schelpdieren en wormen die aan het sedimentoppervlak leven zoals de Witte dunschaal
(Abra alba). Een deel van het benthos dat wordt weggeblazen of door de mazen van het
net glipt zal zich opnieuw vestigen.
Door wekkerkettingen raken benthos organismen beschadigd of worden gedood. Het
effect hangt sterk samen met het type benthos. De directe sterfte van schelpdieren in
het tracé van een boomkor is 12-84%, de sterfte van wormen is veel lager (1-14%). Van
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zeesterren overleeft 90%, zee-egels daarentegen zijn juist heel kwetsbaar. De sterfte in
het boomkorspoor is drie maal zo groot als de sterfte van de organismen die in het net
terechtkomen (Lindeboom et al. 2002). Organismen die aan het bodemoppervlak geëxponeerd raken, vallen makkelijk ten prooi aan predatoren en ook aaseters zoals de Zeester
(Asteras rubens) profiteren hiervan.
Veel benthos soorten leven dieper in het sediment naarmate ze groter worden (3.6.2). Bij
deze soorten zijn dus met name de jonge stadia kwetsbaar (Lindeboom & de Groot 1998).
De effecten van de bordenvisserij op de bodem lijken kleiner omdat niet met wekkerkettingen wordt gewerkt maar dat is niet aangetoond. De borden snijden tot 15 cm in de
bodem (De Groot 1983).
Naast de sterfte in het visspoor zijn er de dieren die als bijvangst in het net komen. In de
12-mijlszone wordt door vissersschepen gemiddeld 10 kg platvis /ha/jr dood teruggestort,
ongeveer evenveel als er wordt aangeland. Daarnaast nog eens 0,4 kg rondvis en 0,4 kg
stripafval /ha/jr (Knoben et al. 2003). De bijvangst van macrobenthos zoals zeesterren,
zee-egels en krabben is qua gewicht echter een aantal maal de hoeveelheid die commercieel wordt aangeland. Deze discards zijn met name van belang voor aaseters: voor een
deel dezelfde soorten die in de bijvangst zitten. (Lindeboom & de Groot 1998). Uit het
feit dat nooit geregenereerde slangsterren worden gevangen concludeert de Goot (1983)
dat ze het verblijf in een net niet overleven.
In de 12 mijlszone wordt gemiddeld 8 kg vis/ha/jr gevangen (Knoben et al. 2003). De
afname van de hoeveelheid vis leidt indirect ook tot effecten op de benthische fauna.
Door selectieve vangst ontstaat een vermindering van de predatie door grote commerciële
vis, maar wellicht ook een versterkte predatie door kleine vis.
Effect boomkorvisserij - twee voorbeelden
In het EU 5e kader project RESPONSE werden de veranderingen in de eerste 15 maanden
onderzocht na het uitsluiten van visserij in een zwaar beviste zone tussen 150 en 500 m
van een boorplatform in de Duitse Bocht (Schröder 2005a). Het beschermde gebied
veranderde, maar de seizoensverschillen waren groot. De epifauna veranderde al na drie
maanden en toonde grotere verschillen dan infauna soorten. Aaseters zoals zwemkrabben
vertoonden een verhoogde dichtheid in het beviste gebied, terwijl bijvoorbeeld slangsterren (Ophiura spp.) algemener waren in het beschermde gebied.
Duineveld et al. (2005) rapporteren over de verschillen tussen een gebied dicht bij een
boorplatform L07A (20 jaar aanwezig) en een zwaar bevist gebied daarbuiten op het
Friese Front. In de buurt van het platform deden zowel gravende kreeftjes (Callianassa en
Upogebia), slangsterren als grote bivalven het beter en was de diversiteit verhoogd. De
ingegraven Helmkrab (Corystes cassivelaunus) vertoonde geen verschil.
De locatie van deze twee studies was te diep voor goede vergelijking met de kustzone
maar het zijn een van de weinige beschikbare studies die over dit onderwerp.

4.1.2

Herstel
Boomkorsporen zijn meestal snel verdwenen, na enkele uren (de Groot 1983) of hooguit
enkele maanden (Van Dijk 2003a). Dit geeft een indruk van zandverplaatsingen die
dergelijke sporen uitwissen. Dit hoeft niet te betekenen dat de bodem is hersteld in
termen van verdichting.
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De terugkeer van banken van de Platte oester in de Noordzee en Waddenzee is onzeker
omdat potentieel vestigingssubstraat is opgevist dan wel dat de Japanse oester de
geschikte locaties al heeft ingenomen.
4.1.3

Mitigerende maatregelen
Stoppen met bodemberoerende visserij. Alternatieve visserijmethoden met minder
bodemomwoeling, bijvoorbeeld de pulskor waarmee vissen uit de bodem worden
opgeschrikt door elektrische pulsen. Dit geeft minder bijvangst maar effecten van
elektriciteit op het benthos zijn onduidelijk.

4.2

Garnalenvisserij
Visserij op garnalen (Crangon crangon) geschiedt met name in de ondiepe kustzone en
Waddenzee, niet alleen met Eurokotters maar ook met kleinere schepen. De locatie van
deze visserij is niet goed bekend en de effecten zijn nauwelijks onderzocht. De garnalen
worden met name ’s nachts gevangen of op locaties met troebel water.

4.2.1

Impact
Effecten van de garnalenvisserij worden altijd gering geacht ten opzichte van de boomkorvisserij omdat niet met wekkerkettingen wordt gewerkt maar met een pees met houten of
rubberen rollers. Deze gaat niet door de bodem maar rolt eroverheen. Aantasting van de
epifauna, onder andere door het schuren van de kuil van het net over de bodem, kan echter
niet worden uitgesloten. Het verdwijnen van biogene structuren wordt wel toegeschreven
aan de toename van de garnalenvisserij (Riesen & Reise 1982, Essink 2005b). Ook de
effecten van een drukgolf (zie boomkor) zijn aanwezig.
Effecten hangen samen met de frequentie waarop de bodem geraakt wordt. De visserij
intensiteit van garnalenvissers is echter niet goed te kwantificeren. Activiteiten worden
minder goed geregistreerd dan de boomkorvisserij. In de Voordelta wordt jaarlijks een
oppervlak bevist dat ruim 3x zo groot is als dat gebied (Heinis & Spaan 2003). Maar omdat
de garnalenvisserij zich concentreert op bepaalde geulen en richels kan de visfrequentie
lokaal vele malen hoger zijn, terwijl andere delen wellicht onberoerd blijven.

4.2.2

Herstel
In Nederland (WZ, NZ) is geen gericht onderzoek verricht naar effecten van garnalenvisserij op de bodemfauna. De afsluiting voor de bodemberoerende visserij van een deel
van de oostelijke Nederlandse Waddenzee en mogelijk ook het zeereservaat bij de tweede
Maasvlakte biedt mogelijkheden om het effect van de garnalenvisserij te onderzoeken.

4.3

Mosselzaadvisserij
De mosselzaadvisserij komt neer op het opvissen van jonge mossels (‘zaad’) om te worden
gestort op kweekpercelen.

4.3.1

Impact
Het opvissen van zaad gebeurt met een mosselkor. Deze visserij heeft bijgedragen aan
afname van hooggelegen slibrijke platen (Ens et al. 2004). Door het verdwijnen van
mosselbanken accumuleert minder fijn sediment. Dit heeft effect tot op 1 km afstand
(Zwarts et al. 2003).
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De mosselzaadvisserij kan leiden tot verdwijnen van oude mosselbanken op het droogvallende wad (Ens et al. 2004). De rol van de mossel in het ecosysteem als suspensionfeeder
en als basis voor de ermee geassocieerde epifaunagemeenschap vervalt hiermee.
4.3.2

Herstel
Natuurlijke sublitorale mosselbeden worden zo zwaar geëxploiteerd dat niet goed bekend
is hoe dit ecosysteem zich zou kunnen ontwikkelen (De Vlas et al. 2005).

4.4

Mosselcultuur
Mosselcultuur komt neer op het storten van mosselzaadzaad in kweekpercelen, het herschikken en opvissen van mosselen. Er wordt onderhoud gepleegd met rollen prikkeldraad
en/of spoelen met zoet water om predatoren (zeesterren) te verwijderen (De Vlas et al.
2005). Directe effecten op het benthos blijven beperkt tot de percelen. Wel dragen
mosselen van percelen bij aan de helderheid van het water in de omgeving Tijdens het
opvissen en verplaatsen van mosselen kan het doorzicht in de omgeving sterk teruglopen.

4.5

Oestercultuur en -visserij
De teelt van inheemse platte oesters (Ostrea edulis) en Japanse oesters of ‘creuzes’
(Crassostrea gigas) vindt plaats op kweekpercelen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Daarnaast wordt op de zogenaamde vrije gronden in de Oosterschelde op wilde
oesters gevist.

4.5.1

Impact
Opvissen en verplaatsen van oesters gebeurt met een mosselkor waarmee de bodem wordt
afgeschraapt. Percelen worden geschoond door het opvissen van bodemmateriaal. Een deel
van dit materiaal wordt gekraakt en als collecteur op de bodem teruggestort (Van Moorsel
& Van der Winden 1997).

4.6

Kokkelvisserij
De visserij op kokkels is zeer wisselend en van jaar tot jaar en afhankelijk van schommelingen in de populatie. Sinds 1 januari 2005 is de mechanische kokkelvisserij niet langer
toegestaan in de Waddenzee, handmatige kokkelvisserij nog wel. In de Oosterschelde,
Westerschelde en in de Kustzone (Voordelta) is mechanische kokkelvisserij wel toegestaan
maar erg afhankelijk van wisselende bestanden. Nadat de soort jaren afwezig was in de
Voordelta werd in 2004 werd een vergunning afgegeven voor het bevissen van 120 ton
kokkels in dat gebied. In de Westerschelde loopt momenteel een proef met het verzaaien
van Kokkels.

4.6.1

Impact
Bij de mechanische kokkelvisserij worden kokkels met een waterstraal uit de bodem
gespoten en via een sleepkorf aan boord gebracht. De stabiliteit van de bodem wordt
hierdoor verstoord en door het uitspoelen van de fijne fractie wordt het resterende
sediment grover. Hoewel deze activiteit in de Waddenzee niet langer relevant is zijn er
waarschijnlijk nog wel lange termijn effecten.
Bij de handmatige kokkelvisserij worden kokkels met kokkelbeugel, een soort hark met
tanden van ongeveer 10 cm, uit de bodem verwijderd. Dit gaat gepaard met lokale
omwoeling en betreding van banken met een dichtheid van minimaal 600 exx/m2.
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4.7

Spisulavisserij
De visserij op Spisula, met name de Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata),
begon in de jaren 80 incidenteel in de Voordelta, maar in de loop van de jaren 90 is de
spisulavisserij toegenomen. Zij vindt lokaal plaats in de Nederlandse kustzone, daar waar
deze soort zich in banken concentreert. De spisulavisserij vormt een alternatief voor
kokkelvissers. Sinds eind 2000 is de spisulavisserij boven de Waddeneilanden gebonden
aan een voedselreserveringsbeleid voor vogels in zogenaamde voedselarme jaren. Alleen
vissers die van 1993 tot 1998 actief waren met deze visserij komen in aanmerking voor een
vergunning. Jaarlijks wordt gemiddeld 4000 ton spisulavlees aangevoerd.
S. subtruncata wordt al vanaf 700 m vanaf het strand aangetroffen (Janssen & Mulder
2004). Voor de kust wordt de hoogste dichtheid meestal buiten de 1 mijlszone aangetroffen, maar toch ook geregeld daarbinnen (Leopold 1996, Leopold et al. 1998). Voor de KRW
is deze vorm van visserij dus mogelijk relevant voor de watertypen K1 en K3.

4.7.1

Impact
De schelpdieren worden via lange buizen en een sleepkorf aan boord gezogen.
Op basis van verslagen van de spisulavisserij mag worden aangenomen dat bestanden
makkelijk worden uitgeput. Het verwijderen van een spisula(bank) komt lokaal neer op een
sterke verstoring van de bodem en verwijdering van een groot deel van het benthos.
Banken van de Halfgeknotte strandschelp, mogelijk ook andere Spisulasoorten, vormen een
groot deel van de benthische biomassa. Omdat Spisulabanken grotendeels uit één jaarklasse bestaan en de soort slechts enkele jaren oud wordt is het effect van het uitdunnen van
de populatie van beperkte duur. Wel betekent het wegvissen een verlies aan larven die
mogelijk elders een bank kunnen starten.

4.7.2

Herstel
Spisulabanken ontwikkelen zich op wisselende locaties voor de kust. Bij herstel speelt het
toeval een grote rol.

4.8

Ensis visserij
De visserij op mesheften gebeurt in de Nederlandse kustzone zeer lokaal, daar waar deze
soort zich in banken concentreert. Er wordt waarschijnlijk zowel op de Amerikaanse
zwaardschede (Ensis directus) als op de Grote zwaardschede (Ensis arcuatus) gevist. Het
gaat om 750 ton versgewicht per jaar.
Ensis wordt al vanaf enkele honderden meters vanaf het strand aangetroffen (Janssen &
Mulder 2004) en in kustraaien wordt de hoogste dichtheid incidenteel binnen de 1 mijlszone aangetroffen (Leopold et al. 1998). Deze vorm van visserij dus mogelijk relevant voor
de watertypen K1 en K3.

4.8.1

Impact
Het verwijderen van een Ensis concentratie komt lokaal neer op een sterke verstoring van
de bodem en verwijdering van Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) en waarschijnlijk ook de Grote zwaardschede (Ensis arcuatus) die hiervan lastig te onderscheiden is,
alsmede van een groot deel van het benthos. Gezien de diepe levenswijze van zwaardscheden is deze verstoring per oppervlakteëenheid waarschijnlijk groter dan bij de visserij op
Spisula en kokkels.
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4.9

Pierensteken
Door het spitten van wormen voor de sportvisserij worden lokaal soorten als Zager (Nereis
virens) en wadpier (Arenicola marina) verwijderd. De vangst aan handgespitte pieren wordt
geschat tussen 50 en 100 ton (Smit et al. 2004).
Er bestaat ook mechanische pierenvisserij. In de westelijke Waddenzee zijn hier vier
bedrijven mee actief, maar daar is wel een uitsterfbeleid. In de Oosterschelde is één
mechanische pierenspitter. In 1996 werd 119 ton machinaal gespit. Er wordt gewerkt met
een spitmachine die tijdens hoog water een laagje sediment van de bodem schraapt.
Sediment en bodemdieren worden op een transportband gezeefd.
De totale Nederlandse markt wordt geschat op 31 - 39 miljoen zeepieren (Smit et al.
2004). Bij een dichtheid van 25 pieren per m2 komt dit overeen met een oppervlak van 1,4
km2.

4.10

Sportvisserij
Deze vorm van visserij is nauwelijks bodemberoerend (Schoondergang 2005) maar
resulteert wel in vistuig dat achterblijft op de bodem in de vorm van lijnen, lood en
kunstaas. Krabben kunnen verstrikt raken in deze lijnen en het kunstaas blijft prooien
vangen. Dit is van belang voor aaseters.

4.11

Scheepvaart
Scheepvaart is het gevolg van veel andere activiteiten (Fig. 1). Het vertegenwoordigt een
deel van recreatieve en militaire activiteiten. Met name ten behoeve van de beroepsvaart
vaart vinden baggeractiviteiten plaats (4.12). De verkeersscheidingsstelsels op de Noordzee bevinden zich buiten de 12-mijlszone, maar de kustzone wordt doorsneden door
belangrijke scheepvaartroutes ter hoogte van IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen.
Bij Vlissingen bevindt zich een ankergebied.
De trend naar grotere schepen in de beroepsvaart betekent dat deze zich steeds verder
buiten de 1-mijlszone zullen begeven. Kleine schepen concentreren zich juist in de kustwateren.

4.11.1

Impact fysiek
In de kustzone en estuaria is de waterdiepte vaak gering in verhouding tot de diepgang van
schepen. In dat geval kan zand en slib in suspensie worden gebracht. Het grootste effect
ontstaat indien de bodem wordt omgewoeld door turbulenties en schroefwerking. Vanuit
efficiency . Niettemin mag worden aangenomen dat schepen met een diepgang waarvoor
vaargeulen worden uitgebaggerd wel degelijk een lokaal effect op de bodem zullen uitoefenen.
Een andere fysische verstoring van het sediment geschiedt door ankers en voorloopkettingen.
Een onbedoelde verandering van de bodemtopografie wordt veroorzaakt door wrakken,
verloren dekladingen zoals containers en vast afval. In de kustzone bevinden zich naar
schatting enige honderden wrakken (Knoben et al. 2003). Rondom deze objecten ontstaan
grofzandige slijpgeulen.

4.11.2

Impact benthos
Door turbulenties spoelen bodemorganismen uit en door schroefwerking en ankers raken
ze beschadigd. Voor het effect van vertroebeling en slib zie 4.13.
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Wrakken en andere objecten hebben een effect op de omgeving doordat ze fungeren als
uitvalbasis voor vissen zoals Steenbolk (Trisopterus luscus) die zich onder andere te goed
doen aan benthos. Rondom kunstmatige riffen op 8 km uit de kust bij Noordwijk werd tot
op 100 m afstand een duidelijke verlaging van de dichtheid van de Garnaal (Crangon
crangon) gevonden (Van Moorsel 1994).
4.11.3

Herstel benthos
Wrakken en containers raken begroeid met hardsubstraatfauna (epifauna). De samenstelling daarvan verschilt sterk met die van de oorspronkelijke zandbodem, de biomassa is
vele malen hoger (Van Moorsel et al. 1991). Het verdwijnen van dit soort objecten door
roestvorming en andere vormen van afbraak vergt tientallen jaren tot eeuwen. Het
afbraakproces kan worden onderbroken doordat zo’n object (tijdelijk) onder het zand
wordt bedolven.

4.12

Extractie sediment: baggeren, winning van zand en schelpen
Zowel baggeren als kustsuppletie komen neer op zowel het verwijderen als het storten van
bodemmateriaal. Hier wordt alleen ingegaan op het verwijderingsaspect. Voor het stortingsaspect zie 4.13. Tijdens verwijdering van sediment en de winning van kleischelpen kan
ook een slibpluim ontstaan. De effecten van gesuspendeerd slib worden eveneens behandeld bij 4.13.
Baggeren/zandwinning vindt plaats door steek- of sleephopperzuigers met een eigen
laadruim. Winning van (lege) schelpen geschiedt meestal met steekzuigers en vindt zowel
plaats op locaties waar schelpen onder de zeebodem liggen als in geulen waar dit materiaal
aan het oppervlak ligt.
Ten behoeve van de scheepvaart vinden grootschalige baggeractiviteiten plaats zoals in de
Eurogeul ter hoogte van Rijnmond, de IJgeul ter hoogte van IJmond, de Eems en de
Westerschelde. De Eurogeul heeft een breedte van 1 km en een diepte van 22.5 m, de
IJgeul is 700 m breed en 16,5 m diep. De baggeractiviteiten worden zoveel mogelijk
gecombineerd met zandwinning. In de Eurogeul wordt jaarlijks 1,8 106 m3 gebaggerd, in de
IJgeul 0,1 106 m3. Het Westerscheldebeleid ten aanzien van verruiming gaat uit van
baggeren, storten en zandwinning, rekening houdend met de natuur. Er wordt doorlopend
gebaggerd om de drempels in de vaargeul van de Westerschelde op diepte te houden. De
baggerspecie werd hoofdzakelijk in de nabijgelegen nevengeulen in het oostelijk deel
gestort. Dit frequent en massaal storten leidde daar bijna tot de verdwijning van het
meergeulensysteem. Sinds enkele jaren stort men de baggerspecie vooral in het westelijk
deel van de Westerschelde. In de Waddenzee wordt sinds 1974 alleen zand gewonnen
dieper dan –5 m NAP en vanaf 1999 alleen nog ten behoeve van het op diepte houden van
scheepvaartgeulen..
Zandwinning op de Noordzee bedraagt momenteel ca. 35 x106 m3/jr, waarvan 14 x106 m3
voor suppletie. De winning van suppletiezand op de Noordzee is sterk toegenomen sinds
1990 toen het “dynamisch handhaven” beleid van kracht werd. Voor de aanleg van de
Tweede Maasvlakte is 400 106 m3 zand nodig en voor de WCT nog eens 30 106 m3. Hiertoe
zal de winning van zand naar verwachting nog sterk worden uitgebreid.
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In de Noordzee vindt zandwinning vrijwel uitsluitend4 plaats buiten de 20 m dieptelijn (i.e.
buiten de 1 mijlszone). Wel werden er ten behoeve van strandsuppletie met de Punaise
tijdelijke overslagputten gemaakt op een depte van 6-7 m –NAP (i.e. binnen de 1 mijlszone).
Schelpenwinning vindt plaats dieper dan –5 m, dus ook mogelijk binnen de 1-mijlszone. Uit
GIS-informatie van het RIKZ blijkt dat zo’n 1,5% van de 1-mijlszone is aangewezen als
schelpwinningsgebied. In totaal gaat het om 100 km2, met name in de Voordelta (Knoben et
al. 2003). Jaarlijks worden quota vastgesteld voor de Delta en Waddenzee. Voor 2004
lagen schelpwingebieden zowel in de geulen van de Waddenzee als in de zeewaartse
ebdelta’s die aansluiten op het Marsdiep, de Vliestroom en het Westgat. In de kustzone
liggen ter hoogte van het Marsdiep en Walcheren ook enkele proefschelpwingebieden
(Lindeboom et al. 2005 Fig. 4.8). Bij de schelpenwinning gaat de voorkeur uit naar
kokkelschelpen, al dan niet schoon (voor isolatie) of vermengd met klei - “kleischelpen” (voor verharding van fietspaden).
De verplaatsing van bodemmateriaal ten behoeve van de aanleg van kabels en buisleidingen
wordt zeer gering geacht in vergelijking met de zandwinning in de Noordzee. Knoben et al.
(2003) laten de effecten ervan daarom buiten beschouwing. Wel is het zo dat kabels en
buisleidingen de 1-mijlszone en andere KRWwateren doorsnijden.
4.12.1

Impact fysiek
De effecten van de Euro- en IJgeul zijn waarschijnlijk het grootst dicht tegen de kust
waar het verschil in diepte met omgeving maximaal is. In beginsel is dat binnen de 1mijlszone. Dat deel bevindt zich echter wel tussen de pieren van respectievelijk Hoek van
Holland en IJmuiden: de Noorderpier bij Hoek van Holland is ongeveer ~3,5 km lang, de
zuidelijke havendam bij IJmuiden steekt ongeveer 2 km in zee. Deze pieren steken dus als
het ware door de 1 mijlszone heen.
Zandwinning in de Noordzee geschiedt door extractie van de bovenlaag van het sediment
(maximaal 2 m). Hoewel winning plaats heeft buiten de 20 m dieptelijn strekken de effecten zich mogelijk uit tot in de kustzone.

4.12.2

Impact benthos
In de Kustzone heeft het onderhoud van de vaargeulen (verwijdering van substraat) na de
boomkorvisserij de meeste impact (Knoben et al. 2003).
Omdat meestal meer dan een halve meter diep wordt weggezogen wordt met het bodemmateriaal ook al het benthos opgezogen. De directe schade aan het macrobenthos zowel
qua dichtheid als biomassa is dus groot, maar bedacht moet worden dat de effecten van de
scheepvaart op de bodem (4.11) juist op uit te baggeren locaties ook al groot is.
Het opgezogen materiaal komt in een ruim terecht van waaruit water en een deel van het
slib overstroomt (overflow). Naar verwachting zal maar een gering deel van de opgezogen
bodemfauna dit overleven. Een deel van de lichte soorten zoals wormen belandt met de
overflow terug in zee, komt vervolgens op de bodem terecht en krijgt zo een tweede kans.
Schelpenwinning: waar schelpenvoorraden aan het oppervlak komen verdwijnt ook de
epifauna als zeepokken, zeeanemonen en mosdiertjes. Deze soorten worden echter niet
genoemd als KRW indicatoren. Overigens wordt dit effect mogelijk onderschat omdat de
4

Uit GIS-informatie van het RIKZ blijkt dat zo’n 3,0 % van de 12-mijlszone is aangewezen als

concessiegebied voor zandwinning (Knoben et al 2003).
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ontwikkeling van epifauna op schelpenbanken waarschijnlijk geremd wordt door de
activiteiten van garnalenvissers (Dankers & Van Moorsel, 2001).
4.12.3

Herstel fysiek
Het is mogelijk dat het verwijderen van sediment een zodanige invloed op de stroming
heeft dat herstel uitblijft of dat een verdieping zelfs versterkt wordt. Voor zo’n lange
termijn impact zie 4.14: verdieping en bodemdaling.
Herstel duurt langer naarmate de diepte waarop gewonnen is groter is en de opvulsnelheid
lager. Op platen en wantijen kan het meer dan 15 jaar duren voordat een put is opgevuld.
Door de lage stroomsnelheid zinkt in de tussentijd alleen fijn materiaal uit. Tegen de tijd
dat de put is opgevuld is er kans op herstel van het oorspronkelijke sedimenttype. Dit
verschijnsel doet zich overal voor waar het dieper is dan de diepte die zou ontstaan door
een natuurlijke dynamiek van sedimentverplaatsingen.
In geulen met een sterke sedimentdynamiek kan een zandwinning al binnen een jaar zijn
opgevuld (Van der Veer et al. 1985). Het type sediment waarmee opvulling plaatsvindt lijkt
ook meer op het oorspronkelijke materiaal.
Herstel van schelpenbanken treedt waarschijnlijk niet of veel trager op. Banken die
bestaan uit (semi-)fossiele accumulaties zullen zich niet ter plekke herstellen.

4.12.4

Herstel benthos
Voor effecten in diepe putten die zich langzaam of niet herstellen zie 4.14: verdieping en
bodemdaling.
Bij ondiepe winning volgt herstel door migratie uit de omgeving (snel bij kleinschalige winning) en vestiging van larven. Voordat alle verdwenen soorten terug zijn duurt minimaal tot
het volgende voortplantingsseizoen. In de tussentijd kan in de Noordzee wel een tijdelijke
toename van de opportunistische wormensoorten (zoals Spio filicornis en Spiophanes
bombyx) optreden (RIACON, Essink 2005b). Voor een goed herstel van langlevende soorten met een normale leeftijdsamenstelling geldt in de kustzone al snel een periode van 5
jaar. Overigens wordt onder herstel verstaan dat er niet langer verschillen worden
gevonden tussen een zandwinlocatie en een referentiegebied. Voor herstel hoeft de
oorspronkelijke situatie niet terug te keren omdat door de grootschalige dynamiek van de
zeebodem sowieso veranderingen optreden.
In de kustzone verloopt het herstel door de grote natuurlijke dynamiek waarschijnlijk
relatief snel. Als het fysieke milieu hersteld wordt door het storten van sediment (zoals in
het Punaise experiment) duurt volledig herstel evenwel toch ook 4 jaar. Langlevende
organismen vereisen een dergelijke periode.
In het oostelijk deel van de Nederlandse Waddenzee worden de kombergingsgebieden van
het Borndiep, Lauwers en Schild gesloten voor schelpenwinning (en bodemberoerende
visserij). Dat biedt een mogelijkheid het effect daarvan te onderzoeken en een beeld te
krijgen van de potentiële ontwikkeling van de fauna op schelpenbanken.

4.12.5

Mitigerende maatregelen
Kleine winningen bevorderen kolonisatie vanuit de omgeving. Door diepe winning wordt bij
een vergelijkbaar oppervlak een geringer deel van de bodem beïnvloed maar de terugkeer
naar oude situatie duurt wel langer. Een langwerpige put loodrecht op de stroom wordt
wellicht sneller opgevuld dan wanneer zo’n put in de lengte ligt (minder aanvoer sediment).
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4.13

Storten sediment
Baggeren
Baggerspecie uit de haven van Rotterdam wordt gestort op loswallen voor de kust van
Zuid-Holland. 12 x 106 m3 per jaar (~7,4 x 106 ton droge stof). Ruim de helft daarvan is
zand, het resterende deel is slib. Het zand blijft voor het grootste deel (>80%) liggen. Van
het slib belandt wel een groot deel (95%) bij de bodem, maar vroeg of laat wordt zo’n 80%
weggevoerd. Momenteel wordt gestort op Loswal Noordwest en de Verdiepte Loswal. Beide
locaties liggen buiten de –20 m dieptelijn (Stutterheim 2002). Baggerspecie uit de IJgeul
wordt op een stortlocatie ten noorden daarvan gestort.
Suppletie
In het kader van Dynamisch handhaven van de basiskustlijn wordt binnen de 1-mijlszone
suppletiezand aangebracht. Dit gebeurt ofwel doordat een sleephopperzuiger aan een
pijpleiding wordt gekoppeld waardoor een zand-watermengsel richting de kust wordt
geperst, ofwel doordat het zand via bodemkleppen wordt geloosd. Eventueel kan het
daarna via een zuiger of Punaise verder naar het strand worden geperst (Van Heuvel et al.
1996). Van de 14 x106 m3 suppletiezand (4.12) wordt ongeveer de helft op het strand of in
de ondiepe vooroever gestort. De andere helft wordt in dieper water gestort voor de
handhaving van het kustfundament.
Strandsuppleties vereisen rustig weer en worden daarom in voorjaar en zomer uitgevoerd.
Tot in de jaren 90 was dit de enige vorm van suppletie (Van Heuvel et al. 1996). Vooroeversuppleties zijn minder seizoenafhankelijk.

4.13.1

Impact fysiek

Waterfase
Zowel tijdens het opbaggeren als het storten van baggerspecie wordt materiaal in de
waterfase gebracht. Dit leidt tot vertroebeling. Direct achter een baggervaartuig kan het
slibgehalte > 1 g/l bedragen maar op zo’n 500 m kan het, afhankelijk van de stroming, al
het afgenomen zijn tot 10 mg/l. Bij het spoelen van schelpen bedraagt het slibgehalte
lokaal (30 m2) meer dan 0,2 g/l (Knoben et al. 2003). Met name de fijne slibfractie blijft
relatief lang in de waterfase aanwezig.
Oppervlaktemetingen vormen geen indicatie voor wat zich aan de bodem afspeelt. Slib kan
zich daar concentreren tot een dichtheidslaag of slibdeken (fluid mud layer) van enkele
decimeters dik. Een deel van het slib op de loswallen in de Noordzee wordt onder invloed
van de zout-zoet gradiënt richting de kust getransporteerd of belandt uiteindelijk in de
Waddenzee.

Bodemfase
Baggerspecie is veelal slibrijker en meer cohesief dan het oorspronkelijke sediment op de
stortingslocatie, bovendien is het ook nog eens anaëroob.
Suppletie gaat gepaard met een verandering van de korrelgrootte. Het gestorte zand is
meestal grover dan op de stortlocatie, maar door de grote dynamiek treedt een goede
menging op (Essink 2005b). De branding neemt af.
Suppletiezand moet voortdurend worden aangevuld. Het zand verdwijnt misschien voor een
deel richting de Waddenzee, in welk geval kustsuppletie zou bijdragen aan de verzanding
van dit gebied (Lindeboom, mond. meded.).
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4.13.2

Impact benthos

Waterfase
Vertroebeling heeft geen directe invloed op het benthos. Wel indirect doordat predatoren
zoals vissen niet langer op visuele signalen af kunnen gaan. Licht is in de kustwateren vaak
al beperkend voor fytoplanktongroei, zeker in de brandingszone omdat de troebelheid daar
van nature al groot is, dus extra vertroebeling maakt waarschijnlijk niet veel uit. Voor
zover er lokaal een afname van fytoplanktonproductie is valt het effect daarvan waarschijnlijk mee omdat niet benutte nutriënten later en elders benut worden. Wel zal de
nutriëntenconcentratie in een slibpluim veelal verhoogd zijn en kan daardoor stroomafwaarts aanleiding kan geven tot een verhoging van de fytoplanktonproductie en daarmee
het voedsel voor benthos.
Een toename van gesuspendeerd materiaal interfereert met de voedselopname van suspensionfeeders. Meer slib betekent in het algemeen dat de concentratie van de bruikbare
fractie (fytoplankton, bacteriën en afbreekbaar detritus) afneemt. De suspensionfeeders
moeten steeds meer energie in hun voedselopname stoppen, zoveel dat bij een bepaald
niveau de groei stopt. Essink en Bos (1985) toonden dit aan voor diverse tweekleppigen:
Mossel (Mytilus edulis), Kokkel (Cerastoderma edule) en Strandgaper (Mya arenaria). Als
de concentratie zwevende stof structureel verandert passen sommige schelpdieren hun
filtratieapparaat daar op aan. Bij een stijging van 0 tot 50 mg/l groeien bij de Mossel
(Mytilus edulis) de palpen die voor het sorteren worden ingezet en de kieuwen (het filtreeroppervlak) worden kleiner. Ook het omgekeerde is mogelijk.
Bodemfase
Benthische gemeenschappen worden beïnvloed door de hoeveelheid gedumpt materiaal,
met name de laagdikte, en de snelheid van depositie. Daarnaast ook door de aard van het
materiaal (korrelgrootte, gehalte organisch materiaal, redox, en aanwezige vervuiling) en
de frequentie van storten. In verband met de fysiologische activiteit van de organismen is
ook het seizoen waarin wordt gestort van belang (Essink 2005, ICES 2005). Voor de
effecten van baggerspecie op het bodemecosysteem wordt verwezen naar Van Moorsel
(2002).
Een deel van het organisch materiaal dat via baggerspecie en slibpluimen in het water
belandt kan door depositfeeders worden benut.
Een storting van sediment met een dikte van 30 cm is voor veel soorten fataal. De meeste
soorten kunnen beter overweg met een laag zand dan met een laag slib van een vergelijkbare dikte. De laag en het type sediment waaronder een organisme zich weet te overleven
door zich uit te graven is soortafhankelijk (Bijkerk 1988). Overigens bleek een aantal
soorten als Kokkel (Cerastoderma edule), Nonnetje (Macoma balthica) en Wapenworm
(Scoloplos armiger) gevoeliger voor sedimentbedekking dan gesuggereerd in de literatuurstudie van Bijkerk (1988) (Essink 2005b).
Vastzittende soorten zoals oesters, mosselen en zeepokken kunnen zich niet uitgraven en
zijn relatief kwetsbaar. Soorten die van nature al een grote mobiliteit hebben zoals de
Zwaardscheden en grote wormen als Zager en Zandzager overleven nog een bedekking van
0,5 tot 1 m zand. Voor een Kokkel is een bedekking met 5-8 cm zand al fataal.
Suppleren met een zandpakket van 1-3 m tussen de 2e en 3e brekerbank ten noorden van
Terschelling leidde tot een sterke afname van de diversiteit en biomassa. Die laatste
parameter werd vooral bepaald door bivalven en de Hartegel (Echinocardium cordatum).
Met suppletiezand worden soms grote aantallen schelpdieren van buiten de 20 m dieptelijn
aangevoerd. Dit bleek bijvoorbeeld op het strand van Texel waar na een suppletie grote
aantallen van de Stevige strandschelp (Spisula solida) werden aangetroffen (Leopold
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1996). Indien het transport van zand niet te lang duurt krijgen zwaardere organismen
zoals schelpdieren nog een kans in vooroeversuppleties indien ze daar niet te diep begraven raken en de dynamiek er niet teveel verschilt van hun locatie van herkomst.
4.13.3

Herstel benthos
Herstel is deels afhankelijk van de mate waarin de oorspronkelijke sedimentsamenstelling
terugkeert. Waar migratie vanuit aangrenzende gebieden een rol speelt is de oppervlakte
en de vorm van de storting van belang.

Baggerspecie
Na het beëindigen van de baggerspeciestortingen op loswal noord trad in enkele jaren
herstel op omdat de bovenste bodemlaag laag zich had hersteld. Echter, omdat het
sediment in de diepere lagen een duidelijke speciesignatuur had was het herstel niet
volledig (Stutterheim 2002).
Suppletie
Een suppletie bij Terschelling werd niet gevolgd door een ontwikkeling van opportunistische soorten zoals de Gemshoornworm (Scolelepis squamata), maar bij Norderney was
dat wel het geval (Essink 2005b RIACON). Al na twee jaar was er een vergaand herstel
van dichtheid en biomassa en een structuur die vergelijkbaar was met een referentiegebied. Langlevende soorten als Zaagje (Donax vittatus), Halfgeknotte strandschelp
(Spisula subtruncata) en de zee-egel Echinocardium cordatum waren ook al aanwezig maar
alleen als juveniel. Voor een goede leeftijdopbouw van dit soort organismen is een periode
van zeker vijf jaar, met meerdere succesvolle broedvallen noodzakelijk. Oudere dieren van
deze soorten zijn ook van belang voor een volledig herstel van de totale biomassa. Er waren
geen aanwijzingen dat de relatief grove korrel van het suppletiezand van invloed was op
het herstel van het benthos.
4.13.4

Mitigerende maatregelen
Terugbrengen van het stortingstempo, bijvoorbeeld door over een groter gebied te
storten, biedt organismen een kans om zich uit te graven. Rekening houden met biologie:
ontzien van Spisula banken. Storten in banen bevorderd herstel. Storten in najaar en
winter als de natuurlijke verstoring groot en de rekrutering laag is. Storting laten
aansluiten op natuurlijke sedimentverplaatsingen.

4.14

Verdieping en bodemdaling
De directe effecten van baggeren en zandwinning die neerkomen op het verwijderen van
sediment en het herstel komen ter sprake in 4.12. Hier wordt ingegaan op situaties waar
sprake is van langdurige verdieping zoals in het geval van de Euro- en IJgeul, bodemdaling
door gaswinning en situaties waar het weghalen van bodemmateriaal leidt tot een versterking van de verdieping. Voorts ook op situaties waar, door de aanleg van dammen en keringen, voormalige stroomgeulen veranderd zijn in (bezink)putten.

4.14.1

Impact fysiek
Na verdieping zal de waterbeweging door golfwerking bij de bodem afnemen (3.1.1), maar
dat geldt niet altijd voor stroming door getijden. Afhankelijk van de locatie kan verdieping
namelijk zowel tot een versterking als een afname van stromingen leiden.
In de Noordzee kan door zandwinning een toename van getijdenstromen ontstaan. In
België is door herhaaldelijk winnen van zand op de Kwintebank een doorbraak van die bank
ontstaan die door getijdenstromen wordt opengehouden. In het kader van het RIACON45

project bleek een verdieping ten behoeve van een kustsuppletie na vier jaar iets te zijn
toegenomen (Essink 2005b). Wel zal een versterking van de dynamiek waarschijnlijk
gecompenseerd worden door een verlaging elders.
Verdiepen van getijdengeulen in estuaria kan leiden tot een toename van het getijverschil.
In de Waddenzee is dit bekend van de rivieren Weser, Elbe en Eems (meded. De Vlas,
RIKZ), in de Delta is het eveneens het geval in de Westerschelde. Achter in dat estuarium
heeft het verdiepen geleid tot het verdwijnen van kwelders, getijdenplaten en ondiep
watermilieu (Vroon et al. 1997). Mogelijk door het verruimingsbeleid is de Westerschelde
na 1990 omgeslagen van een zandimporterend naar een zandexporterend systeem (Liek et
al. 2005).
Daar waar verdieping gepaard gaat met een vermindering van de hydraulische dynamiek is
sprake van een put. Als de bestaande stroming zich verdeelt over de hele diepte van de
put neemt de stroming navenant af. Een vergelijkbare situatie is aanwezig in (semi-) afgesloten zeearmen in de Delta. Hoewel de voormalige stroomgeulen van de Oosterschelde,
het Grevelingenmeer en het Veerse Meer niet door menselijke verdieping tot stand zijn
gekomen fungeren ze nu wel als put. Ook ter hoogte van de Euro- en IJgeul die dwars op
de kustrivier liggen zal de stroomsnelheid afnemen. Een reductie van de waterbeweging
leidt tot het neerslaan van fijn sediment. Indien dit veel organisch materiaal bevat en als
stratificatie optreedt ligt zuurstofloosheid op de loer.
Gaswinning onder de Waddenzee leidt in beginsel ook tot bodemdaling, zij het zonder
ontgronding; het enige effect zou daardoor bestaan uit aanpassing van de bodemfauna aan
een iets lagere plaats in de getijdenzone. Tegelijk met de daling vindt echter compensatie
plaats waardoor de verdieping in de praktijk, althans in de gebieden waar nu bodemdaling
plaats heeft gevonden, niet waarneembaar is. Ook zijn geen wijzigingen gevonden in het
slibgehalte van het sediment. Waarneembare effecten op de bodemfauna zijn dan ook
onwaarschijnlijk (meded. De Vlas RIKZ).
4.14.2

Impact benthos
Waar verdieping leidt tot verhoging van stroomsnelheid kan een verschuiving van depositfeeders naar suspensionfeeders optreden of een verarming van de fauna. Getijdengeulen
zijn namelijk soortenarm.
Waar de stroomsnelheid afneemt zakken niet alleen slibdeeltjes maar mogelijk ook larven
uit. Ter plekke kan dit tot concentratie van slibminnende soorten leiden, maar stroomafwaarts betekent het een afname van de larvenconcentratie. In puur slib is de
soortenrijkdom laag (3.3.2).

4.14.3

Herstel
Het herstel van een put is afhankelijk van de diepte en het tempo waarin die put wordt
opgevuld. Bij dit laatste is de beschikbaarheid van materiaal van groot belang. Naarmate
een put ondieper wordt nemen de stroomsnelheid en de korrelgrootte toe, totdat de
oorspronkelijke situatie weer is bereikt.

4.14.4

Mitigerende maatregel
In de Westerschelde wordt door de aanleg van geulwandverdedigingen getracht het
uitschuren van geulen tegen te gaan. Wel leidt dit vaak tot uitschuring van het veenpakket
dat erachter is gelegen op GLW (meded. De Jong RIKZ).
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4.15

Aanleg kunstwerken
Op de overgang tussen land en water zijn allerlei typen harde kustverdediging aangelegd:
dijken, keringen, strekdammen en hoofden, vooroeververdedigingen in het Grevelinenmeer
en Veerse Meer en geulwandverdedigingen in de Westerschelde. Delen van de kustwateren
zijn in de loop der tijd verloren gegaan door de aanleg van de Afsluitdijk, de afsluiting van
de Lauwerzee en de aanleg van polders langs de randen van de Waddenzee, Dollard en
Deltawateren. Voor de toekomst ligt de tweede Maasvlakte in het verschiet.
Geplande windturbinelocaties liggen alle buiten de 12 mijlszone. Alleen het Nearshore
Windpark bij Egmond is gepland op 8 mijl uit de kust, ruim buiten de 1-mijlszone. Er is
alleen een gering direct effect als gevolg van de kabeldoorsnijding 1-mijlszone.
Exploratie en productieplatforms worden tijdelijk geparkeerd in kustzone. Voorts is er
gasproductie in Waddenzee bij Harlingen en in de kustzone ten noordoosten van Ameland
en bij Egmond (Lindeboom et al. 2005 Fig. 4.6).

4.15.1

Impact fysiek
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte termijn effecten van bouw en
aanwezigheid (lange termijn).
Bouw
De bouw van kunstwerken komt meestal neer op het aanbrengen van hard substraat (steen,
beton en staal) en het verdwijnen zacht substraat (zand en slib). De aanleg van een dijk
betekent een rigoureuze beperking in de aanwezige gradiënten: van nat naar droog, van
zout naar zoet en van zacht naar hard, zowel in de getijdenzone als daaronder. Bouwwerkzaamheden gaan vaak gepaard met seismisch onderzoek (trillingen) en scheepvaart(4.11).
Boorplatforms en bijvoorbeeld de Oosterscheldekering nemen een relatief gering
oppervlak in. Voor dit soort structuren wordt lokaal de bodem afgevlakt en eventueel een
grindbed aangebracht. Ter plekke leidt de plaatsing tot verdichting van de bodem. Bij
boorplatforms wordt een conductor (een metalen buis) geplaatst rond het gat waardoor de
boorbeitel wordt neergelaten.
Aanwezigheid
Grote infrastructurele werken als de Afsluitdijk en Deltawerken hebben een groot effect
op de Waddenzee, Delta en kustzone. Het getij van de Waddenzee is veranderd en de
Voordelta dankt er haar huidige vorm aan. Door inpoldering van de rand van de Waddenzee
is de geleidelijke gradiënt tussen land en zee verloren gegaan (Wolff 1996). Omdat de
kustlijn van het vaste land door landaanwinning zeewaarts is verschoven en tegenwoordig is
gefixeerd en de Waddeneilanden bovendien richting de kust wandelen ontstaat coastal
squeeze. Hierdoor is er steeds minder ruimte voor het bezinken van fijn sediment en
organisch materiaal. Hierdoor dreigt de Waddenzee te verzanden en zouden getijdenplaten kunnen verdwijnen (Essink 2005a), maar er zijn nog geen harde bewijzen dat dit
proces nu al gaande is (meded. De Vlas RIKZ).
Door golfwerking tegen de dijkglooiingen dreigt verdieping van het voorland (meded. De
Jong RIKZ)
Door de aanleg van dijken en keringen is de stroming weggevallen (Grevelingenmeer,
Veerse Meer) of afgenomen en is zandhonger ontstaan (Oosterschedle). Dergelijke diepe
geulen vertegenwoordigen een onnatuurlijke situatie met een dikke sliblaag op de bodem.
Het effect daarvan is vergelijkbaar met een verdieping waarbij de stroom niet navenant
toeneemt en is behandeld in 4.14. Door het wegvallen van het getij in Grevelingenmeer en
Veerse Meer (recent in zeer geringe mate terug) eroderen platen voortdurend op hetzelfde waterniveau. Deze dreigen daardoor in de geulen te verdwijnen alhoewel getracht
wordt dit tegen te gaan door de aanleg van vooroeververdedigingen. In mindere mate geldt
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dit ook voor de Oosterschelde waar ook een getijreductie heeft plaatsgevonden. Door de
aanleg van dammen is in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer de bovenstroomse
aanvoer van slib weggevallen.
Bij het sluiten van de schuiven van de Oosterscheldekering valt een deel van de
getijdenzone abnormaal lang droog. De kering werkt als golffilter: korte golven (5-60 m
lang) worden voor 75 % gedempt. Langere golven (tot 200 m lang, met diepe impact) lopen
ongehinderd het bekken binnen en lopen door tot aan de Zeelandbrug (Jacobse et al.
2005).

Boorplatforms en pijlers
Boorplatforms produceren boorgruis. In een laag dynamische omgeving vormt het
boorgruis een permanente verandering van het sediment. Vanaf productieplatforms lopen
ingegraven pijpleidingen waardoor olie of gas wordt getransporteerd. Deze leidingen
doorkruisen de kustzone. Het schadelijke gruis op oliebasis mag niet (meer) worden
geloosd (Knoben et al. 2003). Bij pijlers ontstaan een grofzandige slijpgeulen. Schröder
(2005b) vond rondom windturbinepijlers een slijpgeul met een diepte van 1,5 m waarin
schelpen accumuleren.
4.15.2

Impact benthos
Het leven van de oorspronkelijke silb- of zandbodem verdwijnt op de plaats van het
kunstwerk. De hydromorfologische veranderingen ten gevolge van het kunstwerk komen
vaak neer op een sterke verandering in getij en andere waterbeweging en een daarmee
geassocieerde verandering in sediment die doorwerken op het benthos

4.15.3

Herstel benthos
Het gaat om permanente veranderingen, geen echt herstel.De impact is zeer divers met
effecten die al zijn beschreven, o.a. onder verdieping (4.14). Op de poten van platforms
ontstaat in het ondiepe deel een zone met mosselen.

4.15.4

Mitigerende maatregelen
Herstel zoet-zout barrières, ontpolderen, openen van afsluitdammen, vergroten van
wateruitwisseling en getijslag.

4.16

Spuien
Spuien maakt onderdeel uit van de aanwezigheid van kunstwerken (4.15) zoals spuisluizen
en gemalen. Door zijn specifieke impact wordt spuien apart behandeld.

4.16.1

Impact fysiek
Op veel plaatsen langs de kust bevinden zich tegenwoordig spuisluizen. Voorbeelden zijn
het Haringvliet, het Noordzeekanaal, de Afsluitdijk, het Lauwersmeer en op wat kleinere
schaal bij de Westerwoldse Aa. Deze spuisluizen lozen in korte tijd grote volumes zoet
water direct op zee. Met het stijgen van de zeespiegel neemt de tijd waarop geloosd kan
worden alleen maar af. Al met al is de geleidelijke uitwisseling van zoet en zout water, via
estuaria, op veel plaatsen verdwenen.
Ook op lokale schaal verloopt de afvoer van zoetwater tegenwoordig waarschijnlijk meer
schoksgewijs. Vroeger verliep de zoetwaterafvoer van polders en dergelijke via suatiesluizen. Deze konden alleen tijdens laagwater lozen. Door de afname van de opnamecapaciteit van regenwater in het achterland (weg- en terreinverharding) en de kritischer eisen
ten aanzien van het waterpeil zijn er grotere fluctuaties gekomen in het aanbod. Dat
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wordt tegenwoordig verwerkt door gemalen die minder afhankelijk zijn van het buitenpeil.
Daardoor vertoont ook hier de afvoer meer fluctuaties en zijn de zoutschommelingen in de
kust- en overgangswateren groter geworden. Vroeger waren er ook meer suatiesluizen dan
er tegenwoordig gemalen en spuipunten zijn. Deze schaalvergroting heeft lokaal tot
grotere zoutschommelingen geleid. Het gemiddelde zoutgehalte hoeft niet veel veranderd
te zijn.
Indien bij het spuien van zoet (en eventueel relatief warm) water de turbulentie beperkt
blijft zal dit laatste als een laag boven de bodem uitvloeien (stratificatie).
4.16.2

Impact benthos
Slechts een beperkt aantal benthossoorten is bestand tegen grote fluctuaties in zoet /
zout. Bij zeer grote spuistromen kan benthos uitspoelen. Mogelijk graaft een deel zich
elders in. Door het spuien van grote hoeveelheden water via het Haringvliet is bekend dat
er grote sterfte van Kokkels kan optreden.

4.16.3

Herstel benthos
Door de toegenomen fluctuatie, zowel in waterbeweging als zoutgehalte, vormen
spuilocaties een situatie met chronische verstoring. Afhankelijk van de verdwenen soorten
zal herstel hooguit enkele jaren duren. Ook al blijven extreme fluctuaties achterwege, dan
nog kan het herstel van schelpdierbestanden jaren op zich laten wachten. Het aangeven
van een goede referentie voor dit soort locaties is niet mogelijk.

4.16.4

Mitigerende maatregelen
Geleidelijk lozen. Bij gestratificeerde lozing wordt het benthos minder blootgesteld aan
zoutfluctuaties.
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5

Discussie
Dit rapport geeft een overzicht van hydromorfologische randvoorwaarden voor benthos in
de Nederlandse zoute wateren. Er wordt onderscheid gemaakt in natuurlijke vormen van
verstoring (hoofdstuk 3) en in verstoring van antropogene oorsprong (hoofdstuk 4). De
inschatting van de sterkte en de aard van deze verstoringen wordt bemoeilijkt door drie
belangrijke oorzaken: het ontbreken van goede referenties, het ontbreken van relevant
effectonderzoek en het optreden van natuurlijke variatie.
Het is dan ook niet reëel om te verwachten dat effecten altijd aan de hand van simpele
habitatvereisten van geselecteerde indicatorsoorten kunnen worden beschreven. Er dient
ook aandacht te zijn voor ecosysteemrelatie. Door er rekening mee te houden kunnen
effecten beter geïnterpreteerd worden. Hoofdstuk 3 geeft daartoe een aanzet.

5.1

Hydromorfologische randvoorwaarden

5.1.1

Indicatorsoorten
De soorten die in de maatlatten (Van der Molen 2004ab) worden genoemd omvatten de
meeste algemene benthos soorten, maar er valt wel een en ander op te merken op de
keuze. Sommige worden als synoniem tweemaal opgevoerd. De Korfschelp (Corbula gibba)
wordt alleen genoemd voor K1 en K2 terwijl deze soort in het Grevelingenmeer erg
algemeen is (Schaub et al. 2002). De Kwalvlo (Hyperia galba) behoort niet tot het benthos.
Ook worden enkele typische hardsubstraatsoorten genoemd zoals de Stompe alikruik
(Littorina obtusata), enkele vlokreeften en het Zeeappeltje (Psammechinus miliaris),
terwijl dit milieu voor de KRW geen rol speelt. Er worden diverse soorten genoemd die
niet, of alleen zeer incidenteel langs onze kust zijn te verwachten of alleen in uiterst lage
dichtheden (3.8.1). Deze soorten worden wellicht in bepaalde rapportages vermeld, maar
bij het overnemen dient men bedacht te zijn op het optreden van vergissingen in determinaties. Maar ook al zouden deze in orde zijn, dannog lijkt opnemen van uiterst zeldzame
soorten in het type maatlat zoals gepresenteerd in Van der Molen (2004ab) weinig zinvol.
Ook nauw verwante soorten, waarover oneindigheid bestaat ten aanzien van hun status en
waarvan bekend is dat ze vaak worden verwisseld, zouden niet apart een maatlat moeten
figureren. Voorbeelden van dergelijke soortparen zijn de wormen Glycera tridactyla en G.
alba, en Spio martinensis en S. filicornis.

5.1.2

De soortenmatrix, betekenis en verbeteringen
De KRW stelt dat de soortensamenstelling en abundantie tot uitdrukking te dienen te
komen in de biologische kwaliteitselementen. De soortenmatrix in Tabel 2 kan worden
beschouwd als een hulpmiddel waarmee voor de macrofauna van zoute wateren maatlatten
kunnen worden geconstrueerd en begrepen. Dat wil niet zeggen dat het huidige soortenoverzicht al helemaal voldoet. Er zijn zeker nog gegevens in de literatuur beschikbaar,
bijvoorbeeld over gevoeligheid (zowel tolerantie als herstel), waarmee de matrix verder
aangevuld zou kunnen worden. In de beschikbare tijd kon dit niet uitputtend gebeuren.
Sommige soorten in Tabel 2 kunnen worden weggelaten (3.8.1), een aantal andere vraagt
om opname. Te denken valt aan soorten die lokaal in hoge biomassa kunnen voorkomen,
zoals de Platte oester (Ostrea edulis), Japanse oester (Crassostrea gigas)5, Grote
zwaardschede (Ensis arcuatus) en Grote strandschelp (Mactra corallina).
5

Onduidelijk is of de Japanse oester als KRW soort kan worden opgenomen. Enerzijds lijkt het van
Bal et al. (2001) overgenomen KRW criterium: “soort die vanaf 1900 zonder hulp van de mens (actieve
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Maar ook andere typen gegevens, zoals over voortplanting en gevoeligheid voor temperatuur zouden moeten worden opgenomen.
Voortplantingsgegevens (leeftijd eerste reproductie, aantal reproducties per jaar, aantal
nakomelingen, pelagische fase en dergelijke) geven een nader inzicht in het herstelvermogen van een soort.
Temperatuureffecten behelzen de mogelijke gevolgen van koude winters, warme zomers en
global warming. Hoewel besloten was ze niet mee te nemen in deze studie zijn ze toch van
groot belang zijn om grote fluctuaties in de tijd te verklaren. Zo zijn er aanwijzingen dat
in 1988-’89 een regime shift in de Noordzee optrad die verband hield met een stijging van
de watertemperatuur (meded. Lindeboom Alterra).
Ook kan aandacht gegeven worden aan temporele fluctuaties over decaden die minder goed
te verklaren zijn (zie box: Temporele fluctuaties in de kustzone). Dergelijke schommelingen zijn niet minder belangrijk.
Voor de kustzone zijn voorts massastrandingen van belang. Ze geven een indruk van
natuurlijke verstoringen en kunnen mogelijk gerelateerd worden aan stormen die daaraan
vooraf gingen. Ze zijn bekend van diverse benthische organismen, bijvoorbeeld de
Schelpkokerworm (Lanice conchilega), het Goudkammetje (Pectinaria koreni) en diverse
schelpdieren.
Temporele fluctuaties in de kustzone
Een soort als de Breedpootkrab (Portumnus latipes) is soms decennia weg en duikt
plotseling weer op zonder duidelijke oorzaak (Oosterbaan 1989). Iets dergelijks geldt voor
schelpdieren langs de Hollandse kust. Tegenwoordig zijn de Amerikaanse zwaardschede
(Ensis directus) en de Halfgeknote strandschelp (Spisula subtruncata) de algemene
soorten in onze kustzone. Vanaf 1945 tot halverwege de jaren 80 domineerden echter veel
meer de Kokkel (Cerastoderma edule) en de Grote strandschelp (Mactra corallina). In de
vooroorlogse jaren was S. subtruncata wel weer algemeen (Oosterbaan 1991). Er wordt wel
gesuggereerd dat de aanwezigheid van de ene soort de vestiging van een andere verhindert. Een toevalligheid kan dan een omslag in de soortensamenstelling veroorzaken.

5.1.3

Gebruik van de matrix
Over randvoorwaarden in termen van waterbeweging is maar weinig informatie beschikbaar. Meer is bekend over eisen van soorten ten aanzien van sedimentsamenstelling. Veel
benthische soorten blijken echter te kunnen leven in ruime range van korrelgroottes,
zodat dat niet tot een gedetailleerde indeling leidt. In grote lijnen kan er wel onderscheid
gemaakt worden in een grote groep van slibminnende soorten (veelal depositfeeders) en
een beperkt aantal soorten dat dynamische omstandigheden met schoon en relatief grof
zand prefereert. Daarnaast zijn voor veel benthossoorten additionele milieufactoren van
belang; biotisch in de vorm van de aanwezigheid van eco-engineers zoals mosselbanken en
zeegrasvelden of a-biotisch in de vorm van klei of veen. De potentiële diepterange van veel
soorten is groot. Indien soorten tot op grote diepte voorkomen kunnen ze blijkbaar toe
met weinig waterbeweging. Tabel 2 bevestigt dit omdat zich onder dergelijke soorten geen

hulp, zoals introductie) gedurende minimaal tien jaar aanwezig is geweest” de soort uit te sluiten.
Anderzijds wordt de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus), een andere exoot, wel opgenomen.
Crassostrea gigas zou actief geïntroduceerd zijn via de schelpdiercultuur, Ensis directus passief in
ballastwater.
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suspensionfeeders - soorten die relatief veel stroming nodig hebben - bevinden. De
taxonomische achtergrond is ook belangrijk: spionide wormen zijn vaak opportunistische
soorten en suspensionfeeders worden vaak onder de tweekleppigen gevonden. Onder
kokerbouwende wormen bevindenzich veel soorten die lage zuurstofgehaltes tolereren.
Alle kreeftachtigen in Tabel 2 zijn in beginsel mobiel hetgeen een voordeel kan zijn bij
verstoringen. Een aantal soorten is als commensaal of predator volledig of gedeeltelijk
afhankelijk van andere soorten. Saliniteitpreferenties bepalen verder of een soort op een
zekere locatie te verwachten is. In een estuarium neemt het aantal soorten stroomopwaarts af. Een beperkt aantal soorten haalt een leeftijd van meer dan 10 jaar. Deze
soorten bepalen vaak de lengte van herstel na verstoring.
Voor gebruik van de matrix voor effectvoorspelling zie 5.3.3.

5.2

Referentiesituatie
In onze kustwateren wordt al eeuwen gevist. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat door het
omwoelen van de bodem en wegvissen van bijvoorbeeld oesters, stenen en veenbanken
complete ecosystemen verloren zijn gegaan en dat dit tot een reductie van de biodiversiteit heeft geleid. Veranderingen in de visstand, met name het wegvangen van grote vis,
heeft geleid tot veranderingen in de benthosdiversiteit en verschuivingen in het voedselweb. Dit betekent dat een goed referentiekader van de natuurlijke situatie ontbreekt en
dat alle huidige vormen van natuurlijke en menselijke verstoring tegen die achtergrond
moeten worden bezien. Zo lang er geen grote gebieden zijn waar de bodemberoerende
visserij gedurende decennia wordt uitgesloten zijn effecten niet goed te onderzoeken. De
scholbox biedt geen soelaas omdat daar wel door Eurokotters wordt gevist.
Op een wat meer locale schaal speelt iets dergelijks door baggeractiviteiten. Deze vinden
al zo lang plaats dat het niet goed mogelijk is om aan te geven hoe een benthosgemeenschap eruit ziet zonder dat er gebaggerd wordt. Zo vond De Jonge (1983) voor de periode
1954-‘79 een toename van de troebelheid in het Eems-Dollard estuarium, in nauwe
samenhang met de toename van de baggeractiviteit. De stortingen op Loswal Noord vinden
al plaats vanaf 1961 (Stutterheim 2002). Een mogelijk effect daarvan op de Westelijke
Waddenzee speelt dus ook al bijna een halve eeuw. Natuurlijke referenties ontbreken
daardoor.
Meren als het Grevelingenmeer (sinds 1971) en het Veerse Meer hebben sowieso geen
natuurlijke referentie.
Omdat onderzoeksschepen op de Noordzee zich meestal niet ondieper wagen dan 10 m en
onderzoek vanaf het strand ook zijn beperkingen heeft is het benthos in de 1-mijlszone
voor onze kust relatief slecht onderzocht.

5.3

Antropogene effecten

5.3.1

Kennis en mogelijkheden tot verbetering
Effecten worden meestal beschreven in algemene bewoordingen. Vaak worden ze “weggeschreven” omdat men aanneemt dat ze minder gevolgen hebben dan de effecten van een
andere activiteit (garnalenvisserij in vergelijking met de boomkorvisserij met wekkerkettingen) of omdat ze ten opzichte van de hele kustzone qua oppervlak weinig voorstellen
(leidingen en boorplatforms).

53

Kennis over sublitorale mosselbanken is erg fragmentarisch en effecten van mosselvisserij
daarop al helemaal (De Vlas et al. 2005). Effecten van garnalenvisserij zijn nauwelijks
onderzocht. Dezelfde oorzaken als genoemd onder 5.2 zijn er de oorzaak van dat de
effecten van menselijke activiteiten in de kustzone relatief slecht bekend zijn.
De kennis over effecten van visserij, scheepvaart, baggeren, suppletie en kunstwerken,
maar ook natuurlijke verstoringen zoals stormen zou verder uitgewerkt kunnen worden.
Kwantificering is hier en daar mogelijk, bijvoorbeeld van de activiteit vissers, door het
houden van interviews en het raadplegen van meer bronnen. Door vangsten te delen door
gemiddelde dichtheden kan, rekening houdend met vangstefficiënties, een beeld worden
verkregen van beviste oppervlaktes. Waterbewegingen die worden opgewekt door scheepsschroeven en stormen kunnen gekwantificeerd worden en hun effect op de bodem in
termen van waterbeweging en bijbehorende sedimentsamenstelling kan worden ingeschat.
Baggerstortingen en suppletievolumes kunnen worden omgezet in gestorte laagdiktes die
relevant zijn voor het benthos. Binnen deze studie was daarvoor echter onvoldoende tijd
beschikbaar.
5.3.2

Effectinterpretatie
Een bepaald verschijnsel kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld het
zandiger worden van delen van de Waddenzee zou het gevolg kunnen zijn van coastal
squeeze met navenante verandering in waterbeweging, maar ook van het verdwijnen van
mosselbanken, bodemomwoeling door kokkelvisserij of strandsuppleties. Zo ook de afname
van het oppervlak van wadplaten. Deze kan zowel worden toegeschreven aan een toename
van getijstromen als aan een afname van getijfluctuatie. Het is vaak eenvoudiger om
effecten vanuit de activiteiten te voorspellen dan oorzaak-gevolg relaties af te leiden uit
monitoring.

5.3.3

Effectvoorspelling
De directe effecten van activiteiten zijn soms zeer duidelijk. Het verwijderen van een
laag van twee meter sediment door baggeren of het storten van een laag met een
vergelijkbare dikte leidt tot het volledig verdwijnen van de benthosgemeenschap. Er is
weinig onderzoek nodig om dat aan te tonen. De directe effecten van de boomkorvisserij
zijn al een stuk complexer. Selectieve sterfte kan deels worden afgeleid uit ingraafdieptes zoals in Tabel 2 en ook kan worden ingeschat welke soorten als aaseters kunnen
profiteren van bijvangsten en verstoringen in het visspoor.
Herstel, het lange termijn effect, is vaak lastiger te voorspellen. Zo leidt de selectieve
vangst van grote vis waarschijnlijk tot verschuivingen in predatie op het benthos. Het al of
niet opnemen in de voedselketen van een soort als de garnaal (Crangon crangon) kan
tegengesteld doorwerken op soorten als wormen en juveniele schelpdieren (trofische
cascade effect). Bij herstel na een verstoring treedt meestal een snelle kolonisatie door
opportunisten op, gevolgd door een toename van langlevende soorten. Bij kleinschalige
verstoringen is immigratie vanuit de omgeving relatief belangrijk. Suspensionfeeders
profiteren vaak van effecten die neerkomen op een vergroting van de waterbeweging,
depositfeeders juist als de waterbeweging afneemt.
Op soortniveau kunnen er echter grote verschillen optreden en is voorspelling van herstel
vaak onmogelijk. Herstel is bijvoorbeeld afhankelijk van de beschikbaarheid van larven of
de aanwezigheid van predatoren. De verspreiding van larven in het Nederlandse mariene
milieu speelt zich vaak af op een schaal van enkele tientallen kilometers per jaar (Van
Moorsel et al. 2002). Tezamen met factoren als fluctuaties in recruitment geeft dit
aanleiding tot verschillen in dichtheid (patchy settlement), met name bij soorten met een
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beperkte levensduur. Banken van de Halfgeknote strandschelp (Spisula subtruncata) in de
kustzone zijn daar een mooi voorbeeld van. Zoute meren en overgangswateren kennen een
kleinere schaal (~30 km) dan de kustzone (~300 km), daar speelt een dergelijke ruimtelijk
founder effect minder sterk. Niettemin worden ook op platen vaak patchy verspreidingen
aangetroffen, bijvoorbeeld in de vorm van kokkel- of mosselbanken. Dit soort ontwikkelingen gedragen zich vaak als een toevalsproces.
5.3.4

Correlaties met andere dan hydromorfologische factoren
Een probleem is dat hydromorfologische verstoringen correleren met andere factoren die
ook met name in de kust- en overgangswateren spelen. Er kunnen zelfs duidelijke
interacties zijn met de hydromorfologische toestand (synergetische effecten). Zo doet
eutrofiëring zich voor in kustwateren; enerzijds betekent dat een potentiële voedselbron
voor macrobenthos maar in combinatie met geringe waterbeweging kan het ook bijdragen
tot zuurstofloze condities. Iets dergelijks geldt voor chemische en thermische factoren:
juist waar hydrodynamische verstoringen het grootst zijn spelen ook effecten van
vervuiling en opwarming. Effecten van anti-fouling en olieverontreiniging correleren met
scheepsbewegingen. En omdat sommige vormen van vervuiling hechten aan slibdeeltjes,
speelt vervuiling in het algemeen een grotere rol op locaties met fijne sedimenten dan
waar grof materiaal aanwezig is. Biologische vervuiling in de vorm van invasieve exoten is
met name een probleem in de kustwateren en estuaria. Dat deze effecten niet werden
behandeld zegt niets over het belang, het is een keuze die in de opdracht voor deze studie
besloten ligt.
Tabel 3 geeft een indruk in hoeverre effectvoorspelling succesvol wordt geacht bij
verschillende activiteiten. Hydromorfologische effecten zijn relatief moeilijk
aantoonbaar.
Tabel 3. De mate waarin beschikbare indicatoren oorzaak-gevolg relaties kunnen aantonen voor
verschillende menselijke activiteiten en de toepasbaarheid op verschillende ruimtelijke schalen.
Hydromorfologische activiteiten in grijs. Naar tabel 8.1.1 in ICES (2005).
activiteit

Success aantonen
oorzaak-gevolg
relaties
1: laag

toepasbaarheid bevindingen

lokaal

regionaal

globaal

2: gemiddeld
3: hoog

publicaties

*weinig,
**gemiddeld,
***veel

Rioolpijpen

3

x

x

**

Olievervuiling

3

x

x

***

Wining van olie en gas

3

x

x

***

Chemische lozingen

3

x

x

Haven activiteiten

3

x

Rioolafval van schepen

2

x

Aquacultuur

3

x

*

Storten bagger

3

x

***

Verwijderen bagger

2

x

x

Mijnbouw

2

x

x

Winning zand en grind

2

x

*

Kunstwerken.

1–2

x

*

Bodemvisserij

1–2

x
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?

***

**
x

x

***

**
?

*

***

5.4

Monitoring
J. de Vlas (RIKZ) verzocht in te gaan op de consequenties van de bevindingen voor
monitoring. Omdat dit buiten de vraagstelling van dit onderzoek valt wordt hiervoor
verwezen naar Bijlage 5.
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6
6.1

Conclusies, aanbevelingen en kennisleemten
Conclusies
Ecologisch onderzoek en monitoring van Delta, Waddenzee en Noordzee worden om praktische redenen gescheiden uitgevoerd. Effectonderzoek volgt deze sectorale benadering
ook vaak zodat kennis vaak versnipperd is. Dit rapport brengt informatie over benthos en
effecten daarop uit de verschillend wateren bijeen.
Voor alle indicatorsoorten was hydromorfologische informatie beschikbaar, met name over
sedimentvoorkeur. De sediment- en diepterange van een soort is vaak ruim en zegt weinig
over de reactie op verstoringen. Additionele biologische informatie is daarvoor onontbeerlijk.
Het voorkomen van soorten kan niet alleen gezien worden als een reactie op hydromorfologische factoren. Er zijn ook soorten die op hun beurt de hydromorfologie beïnvloeden.
Benthische gemeenschappen in de kust- en overgangswateren worden gekarakteriseerd
door natuurlijke trends en fluctuaties die samenhangen met temperatuur en waterbeweging, maar soms ook niet worden begrepen. Ze manifesteren zich door een grote variatie in
recruitment en sterfte. Ook in de ruimte is sprake van grote variabiliteit, bijvoorbeeld in
de vorm van banken van schelpdieren. Biologische factoren als de aanwezigheid van gastheren, concurrenten en predatoren dragen bij aan de complexiteit. Verstoringen moeten
dus ingrijpend zijn willen ze aan de hand van het benthos te meten zijn.
Bij de gevoeligheid van soorten voor verstoringen dient onderscheid gemaakt te worden in
de directe impact (tolerantie) en herstel (het lange termijn effect).
Verschillende menselijke activiteiten kunnen overeenkomstige effecten hebben: zo leiden
baggeren, zandwinning en boomkorvisserij allemaal tot vertroebeling. Het gevolg van een
dergelijke sleutelfactor op het benthos hoeft dus niet per activiteit onderzocht te
worden.
Het is eenvoudiger om effecten vanuit de activiteiten te voorspellen dan oorzaak-gevolg
relaties af te leiden uit monitoring.
Zandwinning is voor de 1 mijlszone nauwelijks relevant, uitstralingseffecten van een
grootschalige zandwinning buiten de 20 m dieptelijn mogelijk wel.
Voor de Nederlandse kust varieert het zoutgehalte afhankelijk van de rivierwaterafvoer.
Het onderscheid tussen K1 en K3, polyhalien dan wel euhalien kustwater, lijkt daarom niet
relevant.

6.2

Kennisleemten
De kennis van de 1-mijlszone is zeer beperkt hier vindt geen reguliere monitoring plaats.
Er is relatief veel bekend over een beperkt aantal soorten. Dit zijn wel vaak keystone
species zoals Mossel, Wadpier en Schelpkokerworm.
Het sublitoraal van stroomgeulen is relatief slecht bekend.
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De referentiesituatie is in beginsel de huidige (zonder veenbanken in de kustzone, banken
van de platte oester, nauwelijks zeegrasvelden). De potentiële ontwikkeling van biotopen
langs de Nederlandse kust in afwezigheid van visserij is niet bekend.
De schaal en intensiteit van bepaalde activiteiten in de 1-mijlszone is onvoldoende bekend.
Zo is de activiteit van Eurokotters (plaats en tijd) weliswaar bekend, maar onduidelijk is
met welk type net (garnalennet of boomkor met wekkerkettingen) gevist wordt. Naar de
activiteit van kleinere schepen die op garnalen vissen kan alleen maar gegist worden aan de
hand van de totale aanlandingen.

6.3

Aanbevelingen
De KRW systematiek gaat uit van waterlichamen. In het zoete water zijn dit wateren van
beperkte afmeting waarvoor een karakterisering veelal goed voldoet. Grote zoute meren,
overgangs- en kustwateren zijn echter zó groot dat ze elk een heel scala aan ecosystemen
herbergen (platen, geulen, mosselbanken, zeegrasvelden etc.). Maatlatten dienen hier
rekening mee te houden door ecosysteem- of biotoopelementen op te nemen. Hierdoor is
er niet alleen oog voor soortensamenstelling (structuur) maar ook voor functies.
De KRW schrijft voor om soortensamenstelling en abundantie te gebruiken in maatlatten.
Het is daarbij van belang om niet a priori uit te gaan van het principe meer is beter. Een
hoge biomassa kan soortenarm zijn en een hoge dichtheid van kleine soorten kan duiden op
sterke verstoring. Een lage biodiversiteit is een eigenschap van stranden en brakke
wateren, onderdelen van watertypen die qua oppervlak relatief zeldzaam zijn.
Het voortzetten van de huidige inspanningen op het gebied van monitoring is zinvol om
grootschalige ingrepen te onderkennen, maar vooral ook omdat dit langjarige trends en
andere fluctuaties in referentiewaarden laat zien.
Voor monitoring van de 1-mijls kustzone is een uitbreiding van het huidige MWTL
programma noodzakelijk.
Schelpdierbanken nemen vaak maar een beperkt oppervlak in, maar zijn van groot belang in
termen van biomassa. Dit stelt hoge eisen aan monitoring. Voor mosselbanken en
zeegrasvelden lijkt luchtfotografie zinvoller dan het nemen van bodemhappen. Moderne
akoestische technieken als side-scan sonar en multi-beam bathymetrie zouden beproefd
moeten worden op hun potentie om benthische ecosystemen te karteren.
De keuze van indicatorsoorten in Van der Molen (2004ab) en in Tabel 2 dient te worden
aangepast (5.1.1). Door nadere studie zou de matrix verder ingevuld kunnen worden. Voorts
is het zinvol om ook aspecten van voortplanting en temperatuureffecten op te nemen.
Gericht onderzoek naar bepaalde activiteiten kan nader inzicht verschaffen in de bandbreedte van de effecten. Daarbij zijn niet alleen locatie, tijdstip en intensiteit van belang,
maar de ook ecologische interacties. Een nadere uitwerking in termen van stuurvariabelen
behoort tot de mogelijkheden, maar het is de vraag of een dergelijk detail in deze fase
zinvol is. Een evaluatie van deze studie in het licht van de huidige stand van implementatie
van de KRW zal duidelijkheid moeten verschaffen over de onderwerpen die het meest
relevant worden geacht.
Er kan worden gezocht naar internationale samenwerking. Hiscock (2005) heeft in KRW
verband ook een studie verricht naar gevoeligheid van benthos voor allerlei typen
verstoring (http://www.marlin.ac.uk/indicatorspp/). Voorkomen moet worden dat de
verschillende EG landen in KRW kader dezelfde werkzaamheden uitvoeren.
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Begrippenlijst
AMBI
AZTI Marine Biotic Index
AZTI
Instituto Tecnologico Pesquero y Alimentario, Spanje
BACI
Before, After, Control, Impact, een methode om effecten te onderzoeken en waar door
middel van een referentie gecorrigeerd kan worden voor natuurlijke ontwikkelingen.
bioturbatie
het omwoelen van sediment door het graven en andere activiteiten van benthos
bordenvisserij
visserij waarbij het net wordt opengehouden door scheerborden (otter trawl)
boxcorer
apparaat om kwantitatieve bodemmonsters te nemen
broedje
jong stadium van een schelpdier ten tijde van de vestiging
byssus-thread drifting
het passieve transport van jonge tweekleppigen met getijdenstromen waarbij dit proces
wordt mogelijk gemaakt door de vorming van een slijmdraadje

coastal squeeze
het verschijnsel dat de kustlijn van het vaste land zeewaarts is verschoven (door
landaanwinning) en dat de Waddeneilanden richting de kust wandelen waardoor de
waddenzee steeds smaller wordt; hierdoor ontstaat steeds minder ruimte voor het
bezinken van fijn sediment en organisch materiaal
depositfeeder
sedimenteter die leeft van het daarin aanwezige organische materiaal
discards
deel van de vangst die overboord wordt gezet (o.a. ondermaatse en niet-marktwaardige vis
die door het vangen grotendeels dood is)
Dynamisch handhaven
het beleid om door middel van zandsuppleties de kust op het niveau van 1990 te houden
EcoQO
Ecological Quality Objective
ecosystem engineer
Soort die zijn omgeving meer of minder modificeert door het bouwen van een biogene
structuur. een bekend voorbeeld is de Mossel (Mytilus edulis) die banken vormt.
ERMS
European Register of Marine Species
grazer
eet plantaardig materiaal zoals microfytobenthos, macroalgen en zeegras, van het
bodemoppervlak
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hummocks
“round-crested 3D bedforms”, een geomorfologische structuur in de grootteklasse van
megaribbels
hydromorfologische stuurvariabelen
door beheer te beïnvloeden grootheden op het gebied van hydrologie en morfologie
hydromorfologische ingrepen
maatregelen die rechtstreeks een negatieve invloed hebben op hydromorfologische
kwaliteitselementen. Waar hydromorfologische ingrepen en maatregelen via chemische
grootheden (bijvoorbeeld nutriëntenconcentraties, saliniteit) effecten op de ecologie
kunnen hebben: ook de rol en het effect van deze chemische grootheden (Portielje et al.
2005).
hydromorfologische kwaliteitselementen
Deze worden voor rivieren en meren beschreven in Verdonschot & Van den Hoorn (2004).
Voor meren gaat het om elementen op het gebied van het hydrologisch regime (kwantiteit
en dynamiek van de waterstroming; verbinding met grondwaterlichamen; verblijftijd) en op
het gebied van morfologie (variatie van de waterdiepte; kwantiteit, structuur en substraat
van de meerbodem; structuur van de oever)
ICES
International Council for the Exploration of the Sea
lenitisch
Duite term voor beschut (engels: len(i)tic), vs lotisch
lotisch
Duite term voor geëxponeerd (engels: lotic), vs lenitisch
macrobenthos
organismen die worden bemonsterd met een bodemhapper en die achterblijven op een zeef
met een maaswijdte van tenminste 1 mm
multi-beam bathymetrie
methode om vanaf een schip een nauwkeurige dieptekaart te maken van brede strook van
de zeebodem
NCP
Nederlands Continentaal Plat
patchy settlement
geclustered vestiging van larven
pseudofaeces
op de kieuwen van tweekleppigen met mucus samengeklonterd onverteerd (geen faeces)
materiaal, verlaat het dier via instroomopening
Punaise
Installatie op de bodem waarmee (suppletie)zand uit een overslagput richting de kust
wordt geperst
RIACON
Risk Analysis of Coastal Nourishment Techniques, een Europees project waarin de
effecten van vooroeversuppletie werden bestudeerd
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scholbox
de kustzone in en buiten de Waddenzee in Nederland, Duitsland en Denemarken waar niet
gevist mag worden met kotters >300 pK.
side-scan sonar
methode om met een sonar die gesleept wordt achter een schip een indruk te krijgen van
de reflectiviteit van een brede baan van de zeebodem
sortering
goed gesorteerd sediment:
slecht gesorteerd sediment:

alle korreltjes ongeveer even groot
allerlei korrelmaten door elkaar

spanvisserij
Visserij waarbij het net wordt opengehouden doordat met twee schepen (een span) wordt
gevist.
suatiesluis
Ook wel ebsluis genoemd,een kleine (semi)permanente opening door de dijk die een vrije
doorgang vormt tussen polderwater en buitenwater
suspensionfeeder
vergaart voedsel uit de waterkolom ook wel filterfeeder genoemd
trofische cascade
theorie van top down regulatie door een (grote) eindpredator: weinig prooivis, veel
garnalen, weinig kleine wormen en schelpdieren. Het omgekeerde resultaat ontstaat indien
grote vis wordt weggevist of indien een extra trofisch niveau wordt tussengevoegd.
twinrig
Een vorm van bordenvisserij met twee netten tussen de scheerborden
WCT
Westerschelde Container Terminal
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Bijlagen

Bijlage 1 Fasen KaderRichtlijn Water
Fase 1
Ten behoeve van de KRW werd eerst een typologie opgesteld voor de Nederlandse zoete
en zoute oppervlaktewateren conform de eisen die de kaderrichtlijn stelt (Elbersen et al.
2003). Dit betrof een voorstel dat nog wel getoetst diende te worden.
Fase 2
De bijbehorende ecologische kwaliteitsdoelen (referentietoestanden) worden opgesteld.
Voor niet-natuurlijke waterlichamen: sterk veranderd (door hydromorfologische ingrepen)
of kunstmatig (waar eerst geen water was) geldt als ecologische doelstelling het Goede
Ecologische Potentieel (GEP). Dit is gebaseerd op een Maximaal Ecologisch Potentieel
(MEP).
Voor natuurlijke waterlichamen geldt als ecologische doelstelling de Goede Ecologische
Toestand (GET). Deze is gebaseerd op een referentie (elders of uit het verleden).
Kustwateren, het overgangswater type O2 en grote brakke tot zoute meren (type M32)
worden beschouwd als natuurlijke wateren waarvoor als ecologische doelstelling de Goede
Ecologische Toestand (GET) geldt.
Hoewel de KRW voor natuurlijke oppervlaktewaterlichamen slechts vermelding op kaarten
vergt heeft de Tweede Kamer in 2004 door het aanvaarden van het amendement van Van
der Staaij besloten om niet alleen de niet-natuurlijke maar ook de natuurlijke waterlichamen aan te wijzen in de diverse wettelijke plannen (Spier 2004).
Fase 3
De oppervlaktewateren worden beoordeeld aan de hand van een maatlat die meet ten
opzichte van de referentietoestand.
Referenties en concept-maatlatten voor natuurlijke wateren zijn beschreven in een aantal
hoofdrapporten: voor overgangs- en kustwateren is dat van der Molen (2004b), voor meren
van der Molen (2004a). In een achtergronddocument (Knoben & Kamstra 2004) wordt een
toelichting gegeven op de referenties en maatlatten, maar voor de Overgangs- en
Kustwateren bevat Knoben & Kamstra 2004 slechts een deel van de verantwoording. Een
uitgebreide rapportage is Ysebaert & Herman 2003.
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Bijlage 2:

Nomenclatuur

Bij het samenvoegen van de macrobenthoslijsten voor het watertype M32 (van der Molen
2004a) en de watertypen O2, en K1 t/m K3 (van der Molen 2004b) doken enkele
inconsistenties op:
Sommige lijsten noemen soorten tweemaal onder verschillende namen. In O2: Retusa alba
& R. obtusa, Ophelia borealis & O. limacina en Polydora ligni & P. cornuta; in K1 en K3:
Phyllodoce mucosa & Anaitides mucosa;Fabulina fabula & Tellina fabula; Magelona
papillicornis en Magelona mirabilis. Sommige soorten worden onder verschillende namen in
de diverse lijsten genoemd. Zo staat Tellina fabula, in K1/K3 tevens genoemd als Fabulina
fabula, als Angulus fabula in K2.
Teneinde te komen tot een lijst met overeenkomstige soortnamen werd uitgegaan van de
lijst van het ERMS. De versie ERMS2 werd geraadpleegd op de site van Marbef (Marine
Biodiversity and Ecosystem Functioning) http://www.marbef.org/data/erms.php. Voor
Polychaeta was deze lijst overigens nog een oude ERMS versie (Arvanitidis, pers. meded.).
Hieronder de soorten die onder een andere naam in Tabel 2 voorkomen:
naam vd Molen 2004ab
Tharyx marioni
Harmothoe sarsi
Nereis longissima
Gattyana cirrosa
Magelona papillicornis
Malacoceros tetracerus
Harmothoe lunulata

naam in Tabel 2
Aphelochaeta marioni
Bylgides sarsi
Eunereis longissima
Gattyana cirrosa
Magelona mirabilis
Malacoceros tetracerus
Malmgreniella sp.

Nereis succinea
Nereis virens
Ophelia borealis
Anaitides groenlandica
Anaitides maculata
Anaitides mucosa
Polydora ligni
Streblospio shrubsolii
Sphaeroma hookeri
Sphaeroma rugicauda
Cumopsis goodsiri
Pseudocuma longicornis
Lunatia nitod(os)a
Retusa alba
Chamelea gallina
Ophiura texturata
Fabulina/Angulus fabula
Angulus tenuis
T. phaseolina
Venerupis pullastra

Neanthes succinea
Neanthes virens
Ophelia limacina
Phyllodoce groenlandica
Phyllodoce maculata
Phyllodoce mucosa
Polydora cornuta
Streblospio benedicti
Lekanesphaera hookeri
Lekanesphaera rugicauda
Cumopsis goodsir
Pseudocuma longicorne
Polinices (Euspira) pulchellus
Retusa obtusa
Chamelea striatula
Ophiura ophiura
Tellina fabula
Tellina tenuis
Thracia papyracea
Venerupis senegalensis

motivatie
ERMS
ERMS
ERMS
Opgave ERMS Gattyana cirrhosa?
Hartmann-Schröder 1996, Fiege et al. 2000
Opgave ERMS Malacoceros tetraceros?
H. lunulata is in diverse ondersoorten verdeeld die
later een soortstatus kregen binnen Malmgreniella.
ERMS
ERMS
Synoniemen in ERMS2
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
Hartmann-Schröder 1996
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS
ERMS

Van der Molen (2004ab) spelt enkele namen verkeerd: maculate (M32, als Anaitides
maculate) in Phyllodoce maculata; fuliginosa (O2) in Malacoceros fuliginosus; terracerus
(O2) in Malacoceros tetracerus; shrubsoli (M32) in Streblospio shrubsolii; korenis (M32)
in Pectinaria koreni; Cortophium (K1/K3) in Corophium arenarium; bonelli (O2) in Corophium
bonnellii; Diatylis (K2) in Diastylis rathkei; eliptica (K1/K3) in Spisula elliptica.
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Bijlage 3:

Sediment

Er zijn diverse definities voor korrelgroottes in omloop. De geologische terminologie is
grotendeels overgenomen uit de Wentworth scale. Zand met een mediane korrelgrootte
van meer dan 0,5 mm komt in de Noordzee niet veel voor. In de biologische literatuur
wordt vaak al boven de 350µm van grof zand gesproken (e.g. Gullentops et al. 1977).

afmeting

geologische terminologie

Nederlands

Engels

<2 µm

klei/lutum

clay

2-63 µm

silt

silt

63-125 µm

zeer fijn zand

very fine sand

125-250 µm

fijn zand

fine sand

medium zand

medium sand

0,5-1 mm

grof zand

coarse sand

1-2 mm

zeer grof zand

very coarse sand

terminologie
dit rapport*

slib

fijn zand

250-350 µm
350-500 µm

2-4 mm

grof zand

granule

5,6-8 mm

grind

pebble

8-64 mm
64-256 mm

cobble

stenen
grote stenen

>256 mm

(kei)

boulder

vast

vast substraat

bedrock

*tenzij anders gedefinieerd in de tekst
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grind

4-5,6 mm

Bijlage 4: Soortinfo
Additionele informatie per soort bij Tabel 2.

Polychaeta

Gattyana cirrosa

in lege kokers Pectinaria koreni, buis Arenicola marina & Neoamphitrite figulus
en buizen Chaetopterus (nvt in kustzone)

Harmothoe imbricata
Malmgreniella sp.

symbiocr o.a. Tereberllidae & zeesterren

Bylgides sarsi
Lepidonotus squamatus
Pholoe minuta
Sthenelais boa
Sthenelais limicola
Eteone longa
Eteone picta
Phyllodoce groenlandica
Eumida sanguinea
Glycera alba
Glycera tridactyla
Microphthalmus aberrans
Microphthalmus fragilis
Autolytus prolifer
Proceraea cornuta
Nereis diversicolor
Platynereis dumerilii
Nephtys cirrosa
Nephtys hombergii
Nephtys longosetosa
Scoloplos armiger
Paraonis fulgens
Malacoceros fuliginosus
Polydora ciliata

buizen Arenicola

Boccardiella ligerica
Polydora cornuta
Pygospio elegans
Scolelepis bonnieri
Scolelepis foliosa
Scolelepis squamata
Spio filicornis
Spiophanes bombyx
Streblospio shrubsolii
Magelona mirabilis
Chaetozone setosa
Dodecaceria concharum
Capitella capitata
Heteromastus filiformis
Notomastus latericeus
Arenicola marina

meestal commensaal o.a. Lanice, Arenicola, Neoamphitrite figulus, buizen
Chaetopterus (nvt in kustzone)
buizen Arenicola
ook onder K, tussen X & zwart O2loos slib
weg na 1962/63
alleen in het noordelijk deel van het NCP
in lege kokers, predatie op spioniden
NSBS 1986: 1 station, wel in Delta
soms in lege kokers van andere polychaeten
o.a. onder stenen en in buis Lanice conchilega
in H2S rijk slib
nauw verant / verwisseld met G. alba
commensaal Terebellidae? eet diatomeeën, Wolff (1973): 2 vondsten
Wolff (1973): 2 vondsten
kokers
koker
in H2S rijk sed. Tijdens vorst tot 600 mm diep in sediment
kokers
niet in branding, meer sublitoraal dan N. hombergii
koudegevoelig, predatie op Scoloplos en Heteromastus
bij strand
Van H2S rijk sediment tot in brandingszone
losse kokers, in branding
losse kokers, Wolff 1973: 2 vondsten
borend, met name in schelpen, o.a. Ostrea edulis, Cerastoderma edule, Mytilus
edulis, Mya arenaria, Scrobicularia plana, Littorina littorea, Crepidula fornicata,
Buccinum undatum
brakwatersoort (0,6-18‰)
brakwatersoort (2-30‰), buizen Arenicola
Strand: vnl lenitisch, suspension feeding met mucus net
in mobiel zand, bouwt losse gangen of vrijlevend, vermijdt hoog slibgehalte
in mobiel zand, bouwt losse gangen of vrijlevend
branding, sterke voorkeur goed gesorteerd sediment, opportunist
fragiele kokers, opportunist, buizen Arenicola
fragiele kokers
brakwatersoort (PH-OH), fragiele kokers
fragiele kokers
larven niet pelagisch, ook in lege kokers
in(boor)gangen van andere soorten
opportunist, niet-duurzame verslijmde kokers, voortpl. hele jaar
in H2S rijk sed., niet-duurzame verslijmde kokers, bij vorst tot 300 mm, eet
‘head-down’
commensaal met entoproct Loxosoma singulare, niet-duurzame verslijmde
kokers Wolff 1973: 1 vondst
woonbuis J-vorm, kan niet in stand worden gehouden in slib (Essink 2005b). In
grof zand met fijn grind (UK-Cornwall), in fijn zand zonder slib (Oosterschelde) en zand met redelijk veel slib (Westerschelde) meded. De Jong RIKZ.
‘winterhard’
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‘winterhard’

Ophelia limacina
Ophelia rathkei
Owenia fusiformis
Pectinaria koreni

Alkmaria romijni
Ampharete acutifrons
Lanice conchilega

Neoamphitrite figulus
Manayunkia aestuarina

Crustacea - Decapoda

slibrijk sediment lijkt te worden vermeden, ERMS2 noemt O. borealis als
aparte soort
brandingszone (lotisch-lenitisch)
stevige koker
achterzijde koker aan opp. snelle groei: r-soort, strand: lotisch en lenitisch,
spoelt aan na storm, Verliest Pectinaria haar kokertje is het dier ten dode
opgeschreven. Snelle groei is aanpassing aan onstabiel milieu
brakwatersoort (PH-OH), fragiele kokers
larven benthisch
ook in mobiel sediment of bij sterke sedimentatie, korrelgrootte buis neemt
toe met lengte van de worm, koudegevoelig, na koude winter massale sterfte.
Raakt de koker beschadigd dan kan deze hersteld worden.
in H2S rijk sediment, slibkoker
brakwatersoort (MH-OH), in H2S rijk sediment, slibkoker

Rhithropanopeus harrisii
Corystes cassivelaunus

brakwatersoort 0,2-26‰, in winter dieper (migratie)

Carcinus maenas
Portumnus latipes
Crangon crangon

najaarsmigratie naar dieper water

Crustacea – Isopoda

Idotea balthica
Idotea chelipes
Idotea granulosa
Idotea linearis
Jaera albifrons
Jaera praehirsuta
Lekanesphaera hookeri
Lekanesphaera rugicauda
Eurydice pulchra
Cyathura carinata

Crustacea – Amphipoda
Corophium insidiosum
Corophium lacustre
Corophium acherusicum
Jassa falcata
Leptocheirus pilosus
Microdeutopus gryllotalpa
Gammarus tigrinus
Gammarus zaddachi
Gammarus salinus
Melita palmata
Pontocrates altamarinus
Urothoe brevicornis
Talitrus saltator
Pleusymtes glaber
Hippomedon denticulatus
Bathyporeia pilosa
Haustorius arenarius
Hyperia galba

gevoelig voor mechanische verstoring vd bodem, maar ontbreken is geen bewijs
voor menselijke verstoring Essink 2005b). In winter in dieper water (migratie)

najaarsmigratie naar dieper water
najaarsmigratie naar dieper water, belangrijk als predator van jonge
schelpdieren mn na milde winters

marien
brakke wateren, binnendijks en buitendijks stilstaand(schorren)
marien, meer geëxponeerd dan E. chelipes
marien
brak & marien
marien, Huwae & Rappé (2003) niet bekend in NL wel te verwachten
brakke binnenwateren
brakke wateren, binnendijks en buitendijks (schorren)
strand
brak

brak
brak (OH-MH)
brak, beschutte havens
sterke stroming (wrakken ed.), slechts 1x autochtoon in NL (Stock 1993)
kokerbouwend
getijdenpoelen en detritusrijk milieu: cf. weinig stroom
zoet-brak
brakwatersoort, jaarmigratie
brakwatersoort
beschut strand, brakke binnenwateren
graaft al etend door het sedimentoppervlak
mobiel zand
soort van vloedmerk op strand, landdier
vaak verwisseld met Incisocalliope aestuarius
graaft zich in
geëxponeerd strand, estuarien: sublitoraal
voedsel uit interstitieel water
in kwallen (Rhizostoma, Aurelia): geen benthos
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Crustacea - Cumacea
Bodotria pulchella
Diastylis rathkei

Mollusca - Gastropoda
Hydrobia ulvae

Hydrobia ventrosa
Littorina littorea
Crepidula fornicata

Polinices (Euspira) pulchellus
Retusa obtusa

Mollusca – Bivalvia

Montacuta ferruginosa
Mysella bidentata
Cerastoderma edule
Cerastoderma glaucum
Chamelea striatula
Petricola pholadiformis
Abra alba

Tellina tenuis
Macoma balthica
Phaxas pellucidus
Barnea candida
Zirfaea crispata

Echinodermata

1 twijfelachtige waarneming van Texel (Moksloot) 1951
vaak geassocieerd met slib

massaal op slibrijke bodem in beschutte geulen, door drijfgedrag minder
geschikt voor monitoring
meer in brakke lagunes e.d. dan Hydroba ulvae
Sublitoraal in beschutte omstandigheden
Waddenzee: m.n. op mosselbanken rond LW. Grevelingenmeer: grote banken
vormt eigen gemeenschap. Lijkt qua levenswijze als suspension feeder meer op
een tweekleppige
predator op Spisula
predator op Hydrobia ulvae

commensaal Echinocardium cordatum
op oesterscheldpen, bij Barnea candida, Nereis sp., Acrocnida brachiata &
Amphiura filiformis & in de gangen van Golfingia, ook vrijlevend
koudegevoelig, bij O2 gebrek achtereenvolgens: kruipen, gapen en sterfte
(Essink 2005b)
brak water
korte sifonen
borend
leeft meestal maar 1 jr, dichtheid fluctueert sterk van jr tot jr door var. in
recruitment of mortaliteit. r-species, in verstoorde milieus hoge recruitment
door larven, sec. settlement of herverdeling adulten na storm.
koudegevoelig
in de winter 100 mm diep, in de zomer 30 mm
Wolff 1973: één ex. 40 km offshore in de Noordzee
borend
borend

Echinocardium cordatum

centrale-zuidelijke nrdzee: 50% biomassa in zand, 5% in mud, koudegevoelig,
gevoelig voor mechanische verstoring vd bodem, gevoelig voor zware storm

Asterias rubens

gevoelig voor zoet water
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Bijlage 5: Monitoring
Op verzoek van J. de Vlas (RIKZ) wordt hier kort ingegaan op de consequenties van de
bevindingen voor monitoring.
Er zijn diverse typen monitoring, afhankelijk van de doelstelling: trend monitoring
(Surveillance monitoring) voor het signalering langjarige ontwikkelingen; operationele
monitoring om na te gaan of getroffen maatregelen effectief zijn; effect monitoring is
onderzoek naar een bepaalde verstoring door herhaalde metingen met name gericht op
herstel. Bij een grootschalig effect fungeert surveillance monitoring tevens als effect
monitoring.
Trend monitoring
Het monitoren van trends aan de hand van soorten is alleen mogelijk indien de natuurlijke
dichtheid voldoende groot is en niet teveel fluctueert in ruimte en tijd.
Soorten die kwetsbaar zijn omdat ze een hoge leeftijd bereiken zijn vaak relatief groot
en in lage dichtheid aanwezig. Voor deze soorten volstaat monitoring met boxcores
meestal niet omdat de trefkans te laag is. Duineveld et al. (2005) konden de effecten van
uitsluiting van visserij bij een boorplatform veel makkelijker aantonen door gebruik te
maken van de Triple D bodemschaaf dan met een boxcorer. Zo’n schaaf bemonstert een
veel groter bodemoppervlak dan een boxcorer en levert meer gegevens op over grotere
soorten.
Monitoring dient een voldoende resolutie te hebben om ruimtelijke schalen in verspreidingspatronen te onderkennen. Ook is het zinvol rekening te houden met natuurlijke
geomorfologische structuren en gradiënten (Duineveld et al. 2005). Banken en zandgolven
zijn niet (nauwelijks?) aanwezig in de 1-mijlszone, maar megaribbels, muien en dergelijke
wel. Daar kan de natuurlijke dynamiek eventuele andere effecten maskeren.
Voor een goede monitoring van benthos is het van belang om steeds in hetzelfde seizoen
of dezelfde seizoenen te meten. Voor langlevende soorten is dit van minder belang dan
voor kortlevende. Veel soorten produceren in het voorjaar en zomer grote aantallen
nakomelingen. Zodra deze groot genoeg zijn om in benthosmonsters terecht te komen kan
een beperkt aantal soorten de totale dichtheid sterk overheersen. Dit kan worden
ondervangen door verschillende grootte/jaarklassen te onderscheiden en/of door het
bepalen van de biomassa.
Biomassa fluctueert minder omdat bij competitie de afmeting van de individuen wordt
geremd. Maar ook totale biomassawaarden moeten met grote omzichtigheid worden
gehanteerd: Het komt regelmatig voor dat de aanwezigheid van één groot individu
(Neanthes virens, Nephtys caeca, Echinocardium cordatum) de biomassa van een monster
sterk overheerst.
Bij voorkeur vindt monitoring zowel plaats in het vroege voorjaar (ivm het effect van de
winter) als in de nazomer (om na te gaan hoe goed de broedval is geweest).
Effect monitoring
Of een bepaald type monitoring voldoende gevoelig is om de effecten van een verstoring te
onderkennen is afhankelijk van de aard en schaal van de verstoring en er dient rekening te
worden gehouden met lokale effecten, menselijk of natuurlijk (ICES 2005). Bij een lokale
verstoring vereist effect monitoring een grote dichtheid aan monsterpunten.
Door natuurlijke ontwikkelingen zijn referenties (BACI) noodzakelijk.
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Monitoring hoeft niet beperkt te blijven tot het meten van aantallen en biomassa.
Jaarringen in schelpen vormen een indicatie voor groei in het verleden. Verstoring door
wekkerkettingen kan worden afgelezen aan de hand van beschadigingen en reparaties van
de schelprand bij de Wulk (Buccinum undatum) en Noordkromp (Arctica islandica). Een
chronische veranderingen in de concentratie van gesuspendeerd materiaal kan afgelezen
worden uit de relatieve palpgrootte bij schelpdieren. Uitkruipgedrag van kokkels en
nonnetjes en andere infauna is een indicatie voor zuurstofgebrek. Grootteverdeling kan
een indicatie zijn voor oppervlakkige verstoring (alleen grote dieplevende individuen
overleven).
Het een uitdaging om te komen tot een beperkt spectrum van benthische ecologische
indicatoren met een grote toepasbaarheid. Een probleem is echter dat bewijs voor de
bruikbaarheid van indicatoren vaak lokaal is of beperkt tot een bepaald biotoop. Ook
verschilt de effectiviteit afhankelijk van het type ingreep (ICES 2005). Natuurlijke
verstoring (dynamiek) is vaak de regel en organismen zijn daaraan aangepast (veel rsoorten). Er blijven daardoor weinig kandidaten over als indicator voor antropogene
verstoring.
Monitoring op gemeenschapniveau
De reactie van de benthos gemeenschap kan zowel gemaskeerd worden door enkele
opportunistische soorten die massaal aanwezig zijn als door een groot aantal soorten die
slechts door een of twee individuen vertegenwoordigd zijn (Duineveld et al. 2005).
Voor estuariene omstandigheden zijn er veel macrozoöbentische indices ontwikkeld. De
kunst is om indicatoren te vinden die voor een groot gebied toepasbaar zijn. Diaz et al.
(2004) noemen er 16 waarvan de helft internationaal of in onze regio toepasbaar. Caeiro et
al. (2005) noemen er maar liefst 26 en voegen er hun eigen benthic biotope index (Bbio) aan
toe. De laatste past in een trend om soortgroepen te selecteren, veelal in een gradiënt van
vervuild/verstoord/fijn sediment tot meer marien/grof sediment. In KRW verband worden
vergelijkbare indicatoren ontwikkeld, zoals AMBI en de BQI (Essink 2005b, ICES 2005).
Ysebaert en Herman (2003) gaan in KRW verband nader in op het gebruik van diverse
benthosindicatoren.
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