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1 Inleiding
In het najaar van 2011 is in het kader van de Monitoring en Evaluatie van de pilot Zandmotor
een bemonstering uitgevoerd van sediment, benthos en vis in de vooroever en lagune van de
Zandmotor, en van sediment en bodemgebonden fauna van het strand ter plaatse.
Het veldwerk is uitgevoerd door de Fieldwork Company te Groningen, onder leiding van dhr.
J. Heusinkveld. De Fieldwork Company is tevens de opsteller van deze meetrapportage, die
door Deltares in het huidige rapportageformat is opgemaakt. De bemonstering van de
visfauna in de vooroever en de lagune is begeleid door IMARES.
De bemonstering heeft plaatsgevonden van 1 november tot en met 18 november 2011.
Alhoewel dit relatief laat is voor een bemonstering van het benthos, is hiertoe in overleg met
Rijkswaterstaat (RWS), IMARES en Deltares besloten vanwege het rustige weer en milde
temperaturen. De bemonstering is een uitbreiding op het oorspronkelijke monitorings- en
evaluatieprogramma voor de Zandmotor zoals dat momenteel door het consortium van
Deltares en IMARES wordt uitgevoerd. De monstername is onderdeel van het aanvullende
werk dat mogelijk is geworden na het toekennen van een subsidie aan RWS en EcoShape uit
het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Het veldwerk is grotendeels conform de planning verlopen. Enkele monsters konden niet
worden genomen vanwege onverwacht hoge waterstanden (strand), en vanwege
suppletiewerkzaamheden ten zuiden van de Zandmotor.
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2 Materiaal & methoden
Het doel van de monitoring is het uitvoeren van een bemonstering bij de zandmotor op T1,
circa 3 maanden na de afronding van de suppletieactiviteit. De bemonstering dient een goede
beschrijving weer te geven van de situatie voordat de winter intreedt. Hiermee wordt een
beeld geschetst van de directe ontwikkeling van het bodemsediment en van de
bodemgebonden fauna op het strand en in de ondiepe vooroever tot een diepte van circa 12
m. Tevens is in deze T1 survey een bemonstering voorzien van de visgemeenschap nabij de
bodem en van het grotere epi- en endobenthos.
De Zandmotor is aangelegd in de vorm van een haak, heeft een lengte van circa 2 km en
steekt circa 1500 meter in zee. Inmiddels is de vorm al aan het veranderen en heeft er al een
opvallende sedimentatie van ingewaaid zand in de lagune plaatsgevonden en is ook de haak
naar de landzijde bewogen. Aan de landzijde is ter hoogte van de afbuigende haak ook zand
afgezet. De vorm van de zandmotor maakt dat het bemonsteringplan zoals gebruikt in de T0
beschrijving, mogelijk niet voor alle gebieden geschikt is en gehandhaafd kan worden. Door
de vorm van de Zandmotor is tevens een lagune ontstaan. Het is belangrijk dat ook hier een
goede beschrijving van de fauna plaatsvindt voor de evaluatie van de Zandmotor en het
kunnen kalibreren van de modellen, van de veranderingen voor wat betreft de vorm en het
type sediment dat wordt afgezet, en van de ontwikkeling van de bodemgemeenschap,
inclusief juveniele vis en epibenthos.
2.1
Strandfauna
Voor het bemonsteren van de strandfauna is gebruik gemaakt van een frame (37 x 27 cm
0,1 m2) welke tot een diepte van 15 cm in de bodem wordt gebracht.
De monsters zijn genomen op het regime van afgaand water. Er is gestart bij hoogwater /
kentering van het tij waarbij er vanaf het start moment ieder uur een nieuwe serie monsters is
gestoken. Bij de bemonstering op de zandmotor is er gewerkt met 4 raaien per sessie, en in
eerste instantie conform protocol met 60 minuten interval. Gezien de afwijkende getijdecurve
van het gebied waarbij het laagwaterniveau na ong. 4,5 uur al wordt bereikt is er na de eerste
bemonstering (raai 5-8, waarbij er slechts 5 strata konden worden bemonsterd) besloten om
de resterende raaien in 45 min interval te bemonsteren om zodoende alsnog 6 of 7 strata te
kunnen bemonsteren.
Met een schep is de inhoud van het frame leeggeschept in gelabelde emmers. De inhoud van
de emmers is vervolgens gezeefd over een 1 mm strandzeef. Het achtergebleven residu is
overgebracht in potten en geconserveerd in met zeewater verdunde, borax gebufferde
formaline (4-7%). Elke pot is voorzien van de stationscode op het deksel, zijkant en in het
monster (los label). Op iedere locatie is één monster genomen. Locaties zijn na monstername
voorzien van een kleine markering om na afloop van de laatste ronde de sondeermetingen
nogmaals uit te kunnen voeren op de juiste positie. Zie voor een uitleg paragraaf 2.4.
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2.2
Macrobenthos sublitoraal
De bemonstering is uitgevoerd met een verzwaarde Van Veen happer, met een oppervlakte
van ca. 0,1 m 2. Het bemonsterde materiaal is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van
1 mm en gefixeerd met een pH gebufferde formaldehyde oplossing van 4% in zeewater. De
monsters zijn voorzien van een uniek label en opgeslagen. Op iedere locatie is één monster
genomen.
2.3
Demersale vis en epibenthos
Er is gewerkt met een 3 meter boomkor met een net met een (gestrekte) maaswijdte van 22
mm in de kuil. De geplande werksnelheid van 4 zeemijl/uur voor de duur van 15 minuten
bleek voor de combinatie van het tuig en lokale bodem te hoog. Er is uiteindelijk gevist met
een maximale grondsnelheid van 3 zeemijl, voorstrooms. De vangsten zijn per trek aan boord
uitgestort in een maatemmer voor volumebepaling, en vervolgens voorzien van de
trackcodering in een afgesloten emmer geplaatst in afwachting van verwerking en
determinatie. Deze vond parallel aan de bemonstering plaats in een labcontainer in de haven
van Scheveningen, onder leiding van IMARES.
2.4
Sediment
Op alle locaties (strand, litoraal en sublitoraal) is een sedimentmonster verzameld voor de
analyse van korrelgrootteverdeling en organisch stofgehalte. De sublitorale
sedimentmonsters zijn gestoken met een steekbuis met een diameter van 3 cm, die tot 5 cm
in het verzamelde sediment in de Van Veen happer is gestoken. Op het strand zijn met een
steekbuis monsters in de directe nabijheid van het frame in de bodem gestoken tot een diepte
van 5 cm. De sedimentmonsters zijn koel bewaard en vervolgens in het opgeslagen. Hierbij is
het materiaal niet zoals wel eerder afgesproken bewaard in een vriezer, maar licht gekoeld
buiten de vriezer. Hierdoor is de verwachting dat het materiaal minder geschikt is voor een
analyse op organisch materiaal. Dit zal immers deels reeds afgebroken zijn. In zandige
sedimenten is het percentage organisch koolstof in het algemeen vrij laag, en zal het aandeel
vers organisch materiaal (detritus) relatief hoog zijn. Het detritus heeft een vrij hoge
afbraaksnelheid. De verwachting is dat na enige weken bij temperaturen rond 10 graden
Celsius het detritus deels zal zijn afgebroken. Er zal dienen te worden besproken of het de
moeite waard is om de sedimentmonsters nog op organisch koolstof te analyseren
Op het strand is op de locaties waar eerder de sediment- en faunamonsters zijn genomen
tevens de penetratieweerstand van het sediment gemeten met gebruik van een
handsondeerapparaat. Deze is direct naast elke monsterlocatie op vijf verschillende plekken
15 cm in de bodem gedrukt waarbij de gemeten weerstand wordt afgelezen en genoteerd. In
geval van grote verschillen in doordringbaarheid in bijvoorbeeld toplaag en onderlaag is dit zo
nauwkeurig mogelijk geregistreerd.
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3 Uitvoering macrobenthos strand
3.1
Periode en omstandigheden
De monstername van macrobenthos op het strand is uitgevoerd in clusters van 4 raaien (zie
onderstaande tabel). Er is gewerkt met een 4WD voertuig, raaien zijn gemarkeerd door
middel van sjalons en de stations zijn na monstername voorzien van kleine stokjes voor de
tweede ronde penetratieweerstandmetingen. NB: de raaien zijn genummerd en in de tabel
weergegeven van zuid naar noord.
Tabel 3.1: Overzicht van data, tijd en weer op monsternamelocaties
Raaien

Datum

Tijdstip

Weer

0 & 13

22-11-11

12:00 – 16:15

Wind O2, 5C en helder, SS1,5

1 t/m 4 (Zuid)

10-11-11

15:00 – 19:30

Wind O2, 3C en opkomende dichte mist, SS 1

5 t/m 8
(Zandmotor)

03-11-11

09:15 – 15:36

Wind Z3, 9C en licht bewolkt, SS2

9 t/m 12
(Noord)

11-11-11

15:30 – 20:30

Wind 01, 2C en helder, SS1

Voor alle raaien geldt dat het hoge strand doorgaans minder makkelijk berijdbaar was, met
een goede verbetering richting het lage strand.
3.2

Monsterlocaties
1

Raai 0
Raai 1
Raai 2
Raai 3
Raai 4
Raai 5
Raai 6
Raai 7
Raai 8
Raai 9
Raai 10
Raai 11
Raai 12
Raai 13

2

3

4

5

6

In de onderstaande figuur zijn de monsternamelocaties
schematisch weergegeven. Verticaal staan de raaien
aangegeven, met horizontaal de monsternamepunten per
raai. Groene vakjes duiden de genomen monsters aan, op
de rode vakjes zijn geen monsters genomen vanwege
verschillende redenen; deze redenen worden hieronder
verder beschreven.

Gezien de getijcurve ter plaatse is laagwater (LW) al na +/4 uur na hoog water (en dus start werkzaamheden)
bereikt. Hierna stijgt het water voor korte tijd om
vervolgens terug te zakken tot het eerdere LW niveau. Dit
heeft er toe geleid dat de monstername volgens protocol
op de raaien 5 t/m 8 met een tussenliggende periode van
1 uur niet de gewenste 7 stations oplevert. Met
Figuur
3.1.
Schematisch
overzicht
name op de raaien 6 en 7 (buitenzijde
monsternamelocaties
strand.
Groen:
Zandmotor) was er geen verlaging van de
monstername gelukt; rood: monstername
waterstand waarneembaar na station 5. Er is
mislukt
toen een uurcyclus overgeslagen, waarna er op
de raaien 5 en 8 nog een verlaging had plaats gevonden en hier nog een 6e station is
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bemonsterd. Op de raaien 6 en 7 was toen al een lichte stijging van de waterstand tot boven
het niveau van station 5 waar te nemen – mogelijk is dit het resultaat van getijdegedreven
opstuwing aan de buitenzijde van de zandmotor. Hetzelfde bleek het geval op de raaien 1 t/m
4, waarbij er op alle raaien na station 5 geen verdere verlaging van de waterstand was waar
te nemen.
De overige raaien (0 en 9-13) zijn na overleg met een interval van 45 min bemonsterd, om
telkens minimaal 6 stations te kunnen bemonsteren – dit aantal bleek tevens ook het
maximum haalbaar.
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4 Macrobenthos subtidaal
Er is gewerkt vanuit de haven van Scheveningen, met de WR220. Het schip was voorzien
van een giek en een lier met versnelde afloop. Negen happen dienden opnieuw te worden
genomen i.v.m. een te geringe hoeveelheid monstermateriaal in de happer. De gehele
campagne is uitgevoerd bij daglicht, wat voor de betreffende periode inhield dat er kon
worden bemonsterd tussen 08:00 uur en 17:15 uur.
In onderstaande figuur (zie ook het meetplan) staan de geplande raaien, genummerd van
zuid naar noord. Oorspronkelijk waren 12 raaien gepland, maar er is een extra raai (0) aan de
zuidzijde toegevoegd omdat de oorspronkelijke raaien 1, 2 en 3 niet geheel konden worden
uitgevoerd. Op het moment van monstername werd de vooroever gesuppleerd. Ook is een
extra raai aan de noordzijde (13) toegevoegd omdat raai 12 niet goed kon worden
bemonsterd. De extra raai is ook doorgezet op het strand.

Figuur 4.1: Overzicht van geplande monsternamelocaties vooroever (benthos). NB: Zowel ten zuiden als ten
noorden is een extra raai uitgevoerd i.v.m. uitvallen monsterpunten.
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Evenals in de vorige paragraaf zijn in de onderstaande figuur de monsternamelocaties
schematisch weergegeven. Verticaal staan de raaien aangegeven, met horizontaal de
monsternamepunten per raai. Groene vakjes duiden de genomen monsters aan, op de rode
vakjes zijn geen monsters genomen vanwege verschillende redenen; deze redenen worden
hieronder verder beschreven.
Op de raaien 1 t/m 3 zijn de stations 4 t/m 10 komen te vervallen in verband met de in
uitvoering zijn de suppletiewerkzaamheden. Station 9 op raai 8 kwam qua locatie overeen
met station 9 van raai 9 en is daarom niet bemonsterd. Op raai 12 waren de punten 1,2 & 4
zo gepositioneerd dat deze precies op een bank (4) of op de droogte van het ondiepe strand
(1 & 2) lagen. Station 3 bevond zich in de trog tussen de strata in en kon wel worden
genomen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Raai 0
Raai 1
Raai 2
Raai 3
Raai 4
Raai 5
Raai 6
Raai 7
Raai 8
Raai 9
Raai 10
Raai 11
Raai 12
Raai 13

Alle macrobenthos monsters zijn genomen
in de periode van 1 t/m 3 november.
Schematische weergave is lastig
aangezien de raaien in verband met de
aan getijde gekoppelde bereikbaarheid van
stations niet in chronologische volgorde
zijn afgewerkt. Voor een datum van
monstername van een specifiek station zie
bijlage 2. Weersomstandigheden waren
gedurende de gehele week onverminderd
goed. Oosten wind kracht 2-4, SS 1 tot 2,
helder met zon en 3-7 graden.

Figuur 4.2. Schematisch overzicht
monsternamelocaties vooroever. Groen:
monstername gelukt; rood: monstername mislukt

4.1
Macrobenthos lagune
Het nemen van macrobenthos monsters in de lagune (onder water) bleek niet mogelijk. De
toegang, en de aanvaarroute van de toegang tot de lagune boden onvoldoende diepgang
voor een schip geschikt voor monstername met een Van Veen happer. Er is getracht om door
middel van steekbuizen onder water monsters te nemen (wadend en vanaf een vlet),
aangezien de waterdiepte gemiddeld genomen zeer gering is. Vanwege het grove sediment
en de slechte pakking van de onderwaterbodem, kon door middel van steekbuizen geen goed
bodemmonster voor macrobenthos worden genomen. Het sediment liep de buis reeds uit
voordat het monster goed boven water was. Alternatief zou zijn geweest om de bodem met
bv een handbediende Van Veen happer vanuit een vlet te bemonsteren. Middelen en tijd
ontbraken echter om dit verder uit te werken.
4.2
Epibenthos en vis
De metingen bestonden uit 7 trekken per raai, en zijn voor de verwerking in de database
genummerd van 1 t/m 42. Evenals de raaien voor de monstername van het benthos zijn de
raaien voor vis weergegeven van zuid naar noord. Er is op dit moment nog geen figuur
beschikbaar van de treklocaties.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Meetrapportage monstername benthos, vis en
strand najaar 2011

7 van 28

1205045-001-ZKS-0004, 16 april 2012

Tabel 4.1: Overzicht van data, tijd en weer op monsternamelocaties

Raai

Treknummers
database

Datum

Zuid-Zuid

1 t/m 7

09-11-11 Wind ZO3, 6C, eerst mist later zon en helder, SS 1
– 1,5

Zandmotor
Zuid

8 t/m 14

08-11-11 Wind O1, 5C, zon en helder, SS 1

Zandmotor
Noord

15 t/m 21

08-11-11 Wind O1, 5C, zon en helder, SS 1

Noord 1

22 t/m 28

10-11-11 Wind O2, 3C en tegen avond opkomende dichte
mist, SS 1

Noord 2

29 t/m 35

10-11-11 Wind O2, 3C en tegen avond opkomende dichte
mist, SS 1

Lagune

39 t/m 42

Extra

de

Weer

17-11-11 Wind O3, 4C, helder, licht bewolkt
de

alle 4 en 7 trekken 11-11-11 Wind 01, 2C en helder, SS1
van voornoemde raaien,
m.u.v. de lagune

Er is gewerkt in twee ploegen, waarbij verwerking van vangst parallel plaats vond aan het
vissen. Er is gevist met een 3 m boomkor met 22 mm gestrekte maaswijdte in de kuil, zonder
wekkerkettingen, enkel een verzwaarde onderpees. Treklengte is op voorhand vastgelegd
door Deltares, en in de vorm van digitale files voor gebruik in Maxsea aangeleverd. Deze zijn
rechtstreeks ingelezen en per trek afgevaren. Begin en eindpunt zijn ter controle
geregistreerd met een losse GPS.
Vangst is aan boord op volume bepaald en gelogd, hierna in gemarkeerde emmers
overgebracht. Halverwege de dag zijn de vangsten in de haven gelost voor verwerking in de
labcontainer. Organismen zijn per soort gesorteerd, waarna van de verschillende soorten
volume, gewicht en/of lengte is bepaald. Alle gegevens zijn ter plekke in een Acces database
ingevoerd voor verdere analyse.
Op donderdag 10 november bleek dat de vangsten van raaien Noord (N1 en N2) opvallend
kleinere volumes betrof t.o.v. de eerder gedane trekken. Tevens opvallend was dat het
doorzicht van het water duidelijk groter was dan op de voorgaande dagen. Om de
geconstateerde verschillen in perspectief te kunnen plaatsen is hierop in overleg besloten om
van de reeds gemonsterde raaien (Zuid-zuid, ZM zuid en ZM noord) ) de stations 7 en 4
opnieuw uit te voeren – hiermee is van elke raai een buitenste en middelste station opnieuw
bemonsterd1. Dit zijn de extra monsters zoals beschreven in de onderste rij van de
bovenstaande tabel.

1

Iedere raai (Zuid-zuid, ZM zuid, ZM noord,etc) bestaat uit 7 trekken. Deze trekken zijn in de bemonstering
doorgenummerd (1-49), de hier genoemde nummers 1 & 7 zijn daarom ook enkel een indicatie voor de positie op
de raai, en refereren niet naar een daadwerkelijk treknummer.
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5 Sediment
5.1
Sediment vooroever
Het sediment in het sublitoraal is bij ieder station door een klep in de bovenzijde van de Van
Veen happer uit het onverstoorde monster gestoken. Er is 1 steekbuis per station gestoken,
welke in een 0,5 L monsterpot is opgeslagen. De monsters zijn op het deksel, op de pot en in
de pot voorzien van de monstercode. Monsters zijn aan boord op buitentemperatuur bewaard
en na afloop van de monsternameperiode aan Deltares overgedragen.

5.2
Sediment strand
Het sediment van het station op het strand is door middel van een kleine steekbuis gestoken
op de monsterlocatie. Er is 3 keer gestoken waarbij het mengmonster in een 0,5 liter
monsterpot is opgeslagen. De monsters zijn op het deksel, op de pot en in de pot voorzien
van de monstercode. Monsters zijn op buitentemperatuur bewaard en na afloop van de
monsternameperiode aan Deltares overgedragen.

5.3
Sediment zandmotor
Op de zandmotor zelf zijn 18 aanvullende sediment monsters gestoken. Deze monsters zijn
met de schep gestoken nadat de toplaag / stuiflaag van het strand is weggeveegd. Er is
gestoken tot een diepte van 20 cm, de monsters zijn als mengmonster in potten bewaard,
voorzien van een locatiecode op het deksel en op de pot. Monsters zijn op buitentemperatuur
bewaard en na afloop van de monsternameperiode aan Deltares overgedragen.
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6 Opmerkingen
Verbeterpunten
Voor de volgende jaren is een aantal verbeterpunten te identificeren op basis van de
ervaringen van de T0 en de T1:
Doornummering van de macrobenthosstations vanaf het litoraal (strand) naar
sublitoraal – hierdoor wordt het risico op het verwarren van stations bij verwerking
verder omlaag gebracht.
Alle macrobenthos strand monsternames in een 45 min regime uitvoeren i.v.m. de
getijcurve ter plaatse.
Dataoverdracht
De gegevens van de monsters (data en metadata) zijn digitaal overgedragen aan Deltares. In
bijlage 2 is een overzicht gegeven van de verzamelde metadata van de
monsternamelocaties.
Kwaliteitscontrole
Binnen deze campagne zijn diverse vormen van data verzameld, en binnen deze
dataverzamelingsprocessen zijn verschillende stappen voor de waarborging van de kwaliteit
hiervan.
Locatiebepaling
Er is gewerkt met gekalibreerde GPS ontvangers, met voldoende reserve ontvangers
voorhanden om eventuele uitval te ondervangen.
Geregistreerde waardes / locaties worden op dagbasis uitgelezen en opgeslagen.
Uiteindelijk worden geregistreerde posities geplot naast geplande posities, indien hier grote
afwijkingen uit naar voren komen wordt dit gemeld.
Monstercodering
Verzamelde monsters zijn in potten overgebracht, welke zijn voorzien van een monstercode
welke overeenkomt met de stationscode. Dit wordt ter plaatse op de pot aangebracht door de
persoon belast met de “administratie”, en voorafgaand aan het overscheppen door de
persoon aan de zeef gecontroleerd.
Voor aanvullende zekerheid wordt er in de pot een plastic label voorzien van de stationscode
gebracht, en wordt deze code ook op de dop van de pot geschreven.
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Bijlage 1: Lijsten dagactiviteiten
Project:

T1 zandmotor '11

Activiteiten:

Startoverleg Deltares

Medewerk. :

JH

Datum/dag: 1, 31 Okt 2011

Files: (wpts, etc)
Startoverleg Martin Baptist (IMARES), Bert v/d Valk (Deltares), Jan v Dalfsen (Deltares), Thomas
Vanagt (eCoast) ) te Delft.
Bemonstering zal bestaan uit
Macrobenthos subtidaal 12 raaien 10 stations
Macrobenthos strand 12 raaien 7 stations (methodiek analoog aan o.a. Monitoring
zandsuppleties Ameland)
Epibenthos 6 trekken op 4 raaien verdeeld over deelgebieden Zuid/Referentie, zandmotor
Zuid, Zandmotor Noord, Noord (uitstraling) met 3m boomkor voorzien van 22mm maaswijdte in
de kuil.
Sedimentbemonstering op alle Macrobenthos stations (subtidaal & strand)
Aanvullende sedimentbemonstering op door Bert v/d Valk opgegeven locaties op de
Zandmotor
Schaafbemonstering analoog aan T0 in 2010 zal door IMARES worden verzorgd.
Alle coördinaten worden aangeleverd door Deltares. Gepositioneerde raaien worden dezelfde dag
deels door Pieter Koen Tonnon ingepland, aangevuld door Harriëtte Holzhauer.
Project:

T1 zandmotor '11

Activiteiten:

Opstart werkzaamheden

Medewerk. :

BJP, MT, JH, JB

Files: (wpts, etc)

Deklijst MB.xls, wptsdag1.gdb

Datum/dag: 2, di 1 Nov 2011

Eerste verkenning gebied vanaf het schip, profiel wordt m.b.v. side-scan sonar en echolood op de
raaien 10, 7 en 3 gecontroleerd. De eventuele aanvaarroute naar de lagune wordt geïnventariseerd,
en lijkt op het eerste gezicht niet passeerbaar voor het schip. Hierna wordt de eerste serie MB
subtidaal genomen, raaien 8 & 9.
Ondertussen worden door Deltares aanpassingen gedaan aan de lengte van de vistrekken, de
aangeleverde locaties hebben verkeerd format maar deze worden aangepast door Harriëtte Holzhauer
en kunnen vervolgens rechtstreeks ingelezen worden in Maxsea.
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Project:

T1 zandmotor '11

Datum/dag: 3, woe 2 Nov 2011

Activiteiten:

Macrobenthos subtidaal, extra sediment Zandmotor

Medewerk. :

BJP, MT, AB, JH, JB, SD, RdN

Files: (wpts, etc)
Twee gescheiden activiteiten – Macrobenthos subtidaal en strand. Macrobenthos subtidaal, vertrek
08:00 uit haven, raaien 4, 5, 6 en 7, geen bijzonderheden.
Gepland macrobenthos strand zandmotor (raai 5-8), doorgang naar het strand echter geblokkeerd
waardoor aankomst strand na punt HW valt. Zandmotor rijdend verkend en aanvullende
sedimentmonsters genomen.

Project:

T1 zandmotor '11

Datum/dag: 4, do 3 Nov 2011

Activiteiten:

Macrobenthos subtidaal & macrobenthos strand

Medewerk. :

BJP, MT, JH, JB, AB, RdN, SD

Files: (wpts, etc)

Strand dag 2 (60CSX), schip_dag_2 (60CSX)

Macrobenthos subtidaal, vertrek 08:00 uit haven, raaien 0, delen van 1-3, 10, 11 en 12. Op raaien 1-4
vinden suppletieactiviteiten plaats, waardoor deel van de stations vers zijn gesuppleerd, en deel van
gebied uit veiligheidsoverwegingen niet toegankelijk is. In overleg wordt besloten om stations 1-4 en
10 van de raaien 1-3 wel te bemonsteren omdat deze redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van de
suppletie liggen en tevens binnen de veiligheidsmarges kunnen worden bemonsterd. Diepe stations
(10) worden uiteindelijk niet bemonsterd i.v.m. veiligheidszone rond de supplerende hopper. Een raai 0
is toegevoegd 1 km zuidelijk van raai 1, deze wordt volledige bemonsterd. Op raai 10 is de registratie
van het daadwerkelijke monsterpunt 10.3 mislukt i.v.m. uitval van de GPS (accu), monstername heeft
echter op de geplande locatie plaatsgevonden.
Macrobenthos strand op zandmotor raai 5 t/m 8. Getij blijkt na station 4 niet meer te zakken, met name
op raai 6 & 7 komt het water tijdelijk zelfs hoger dan station 4 te staan. Op raai 5 & 8 is er met een
extra uursinterval zonder bemonstering nog een station 5 genomen (in tijd eigenlijk dus station 6),
hierna definitief geen zakkend water meer.

Project:

T1 zandmotor '11

Datum/dag: 5, ma 7 Nov 2011

Activiteiten:

Mobilisatie epibenthos materialen, testen

Medewerk. :

BJP, JH, JB, AB

Files: (wpts, etc)

geen
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Test vaart met tuig, snelheid en kabellengte worden uitgeprobeerd. Uiteindelijke configuratie komt neer
op kabellengte +/- 75 meter met een werkelijke snelheid van 2,9-3,1 mijl. Er wordt gewerkt met 3 m
boomkor, net 22mm gestrekte maaswijdte in de kuil, voorzien van buitenzak, treklijn 11mm Dyneema
op het powerblok.
Aangeleverde files met tracks door Harriëtte Holzhauer zijn niet consistent van lengte, dit wordt
gecorrigeerd. Files ontvangen op 8 november om 11:54 zijn uiteindelijk gebruikt voor de
plaatsbepaling. Lijnen zijn rechtstreeks in Maxsea geplot.

Project:

T1 zandmotor '11

Activiteiten:

Epibenthos

Medewerk. :

BJP, MT, JH, JB, AB, LB

Files: (wpts, etc)

Epidag1.gdb (60CSX)

Datum/dag: 6, di 8 Nov 2011

Epibenthos trekken zuid. Labcontainer wordt in de ochtend geleverd en ingericht en aangesloten door
JH. Na eerste serie trekken komt het schip retour haven om AB en LB met vangst af te zetten voor
verwerking. Vangst wordt verwerkt, laatste vangsten van di worden voorzien van scherfijs en bewaard
voor determinatie op woe 9 nov.

Project:

T1 zandmotor '11

Activiteiten:

Epibenthos

Medewerk. :

BJP, MT, JH, JB, AB, LB

Files: (wpts, etc)

Epidag2.gdb

Datum/dag: 7, woe 9 Nov 2011

Epibenthos wordt begonnen met trekken zandmotor (raai 5-8) en parallel met verwerking van vangsten
van vorige dag.
Geplande strandbemonstering van zuid komt te vervallen door acute technische problemen met de
Landrover, deze wordt 's middags bij naburige garage gerepareerd.

Project:

T1 zandmotor '11

Datum/dag: 8, do 10 Nov 2011

Activiteiten:

Epibenthos en macrobenthos strand zuid

Medewerk. :

BJP, MT, JH, JB, AB, LB, RdN

Files: (wpts, etc)

Epidag3.gdb, strandraai 1-4.gdb
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Epibenthos wordt gelijk aan vorige dag verder gegaan met vangst (Noord) en verwerking. Gedurende
de dag blijkt dat vangsten significant lagere volumes omvatten t.o.v. eerdere dagen, en doorzicht van
het water lijkt hoger. In overleg wordt besloten om van eerder gedane trekken een aantal opnieuw uit
te voeren om te zien of de verschillen uniform door het gebied heen zijn, of enkel de noordraaien
betreft.
Strand wordt raai 1-4 (Zuid) bemonsterd. Er wordt, na overleg, gewerkt met 45 min interval om te
compenseren voor versneld verloop van het getij ter plaatse. Strand is bij start matig berijdbaar, lager
gelegen delen goed. Raaien worden i.v.m. invallen duisternis vanaf derde ronde voorzien van sjalons
met kleine verlichting om onnodig zoeken te voorkomen.

Project:

T1 zandmotor '11

Datum/dag: 9, vrij 11 Nov 2011

Activiteiten:

Epibenthos, macrobenthos strand Noord

Medewerk. :

BJP, MT, JH, JB, AB, RdN

Files: (wpts, etc)

Epidag4.gdb, strandraai9-12.gdb

Epibenthos besloten om per raai 2 trekken opnieuw te doen, beginnend bij noord via de buitenste (1)
trekken naar zuid, en vervolgens over de 4-trekken naar noord.
Strand zijn de raaien 9-12 bemonsterd, 6 stations in een 45 min regime. Goed berijdbaar strand, en
goed verloop binnen getijdencyclus.

Project:

T1 zandmotor '11

Datum/dag: 10, ma 14 Nov 2011

Activiteiten:

Ombouw epibenthos net naar Lagune

Medewerk. :

BJP, AB, JH, RdN

Files: (wpts, etc)
Ombouw van epibenthos net naar voertuiggetrokken systeem, transport van de monsters vanuit de
haven van Scheveningen naar de opslag in Groningen. Kleine test met het net, kort voor invallen
duisternis.

Project:

T1 zandmotor '11

Datum/dag: 11, di 15 Nov 2011

Activiteiten:
Medewerk. :

BJP, JH, RdN

Files: (wpts, etc)
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Verdere ombouw epibenthos net, bouw tweede net, proefbemonstering lagune voor macrobenthos
met steekbuis. Dit laatste is weinig succesvol, het sediment is te weinig compact om een zinvol
monster uit de onderwaterbodem te kunnen halen. Er worden wat ideeën uitgewerkt en gebouwd voor
alternatieve methodieken, deze worden op woensdag getest.

Project:

T1 zandmotor '11

Activiteiten:

Testen steekbuizen lagune

Medewerk. :

BJP, JH, AB, RdN

Datum/dag: 12, woe 16 Nov 2011

Files: (wpts, etc)
Steekbuis voorzien van vacuümdop wordt getest, ook deze techniek blijkt niet afdoende om de
monsters van uitloop te weerhouden. Steekbuis wordt luchtdicht door de waterkolom heen in de
bodem gestoken, waarna de stop wordt verwijderd. Hierdoor staat er geen water in de steekbuis op
het monster, kan de steekbuis tot de gewenste diepte in de bodem worden gestoken en wordt de stop
er op gezet alvorens de buis uit te breken. Door grofkorreligheid loopt het sediment alsnog uit de buis
vandaan in de beweging naar boven.

Project:

T1 zandmotor '11

Activiteiten:

Epibenthos lagune

Medewerk. :

BJP, JH, AB, RdN

Files: (wpts, etc)

Epilagune.gdb

Datum/dag: 13, do 17 Nov 2011

Bevissen van de lagune met behulp van een werkboot op een trailer. Wordt gevist met het tuig zoals
dat buiten ook is toegepast, 3 m met zelfde net. Er worden 2 slepen kustparallel getrokken, en twee
slepen dwars over de lagune. Hierna wordt het net ongewijzigd aan de 4x4 gehangen om de trekken
dwars over de lagune nog een keer uit te voeren, en deze uiteindelijk onderling te kunnen vergelijken.
Opmerkelijk is dat gedurende de dag er een bruinvis en 3 zeehonden in de lagune zwemmen.

Project:

T1 zandmotor '11

Activiteiten:

Macrobenthos strand raai 0 en 13

Medewerk. :

BJP, JH

Files: (wpts, etc)

Strandraai0-13.gdb

Datum/dag: 14, Di 22 Nov 2011

Bemonstering macrobenthos strand van de toegevoegde raai 0 en raai 13 (lagune). Hierna opruimen
van de container, schoonmaken en materiaal retour Groningen. Container wordt op 21 november
opgehaald.
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Bijlage 2: Metadata monsternamelocaties
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