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EEN OVERZICHT VAN ONDERZOEK BETREKKING HEBBENDE OP DE INVLOED VAN MEN
SELIJKE ACTIVITEITEN OP HET BODEMLEVEN, MET NAME BODEMVISTUIGEN, BAG
GEREN, WINNING BODEMMATERIALEN, STORTEN SPECIE, HET LEGGEN VAN PIJPLEI
DINGEN EN TELEFOONKABELS.

INLEIDING.
Directe aanleiding van dit overzicht is het initiatief genomen door de
Minister van Landbouw en Visserij, op instigatie van de Directie van
de Visserijen, Ministerie van voornoemd Ministerie te 's-Gravenhage,
beleidsvoornemen 0.8 om in het kader van het Harmonische Noordzeebeleid
(Tweede Kamer, zitting 19Ô1 - 19Ö2, 17^08, nrs. 1-2). In het "Overzicht
onderwerpen en beleidsvoornemens actie programma" wordt onder andere
gereserveerd op initiatief Ministerie Landbouw en Visserij - Onderzoek
invloed activiteiten op bodemleven (invloed van bodemvistuigen, baggeren,
winning bodemmaterialen, storten specie, en dergelijke).
Voorts wordt gesteld: "Het bodemleven in de Noordzee vormt een wezen
lijke schakel in de voedselketen. Dit bodemleven kan plaatselijk
verstoord of aangetast worden door menselijke activiteiten. In de rela
tieve betekenis van diverse vormen van menselijk ingrijpen bestaat on
voldoende inzicht". De regering is voornemens een onderzoek in te
stellen naar de relatieve betekenis van menselijke activiteiten op het
bodemleven van de Noordzee. Onder "menselijke activiteiten" worden in
dit verband begrepen de visserij met bodemvistuigen, het baggeren van
scheepvaartwegen, de winning van bodemmaterialen, het ingraven van
buisleidingen en eventueel kabels en het storten van specie in zee.
In dit kader werd op verzoek van de Directeur van de Visserijen reeds
een alle gebieden dekkend kort literatuuroverzicht verstrekt op
O8-O9-I982 (Vo. 2659/dG) door het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek.
Op 19-05-1983 bereikte een verzoek van de Directeur van de Visserijen
het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek tot het schrijven van deze
studie.
Dit rapport zal ingedeeld worden in een aantal hoofdstukken die de
gebieden dekken als genoemd in bovenstaand ambtelijk stuk, voorts zal
een literatuuroverzicht worden toegevoegd.

I

INVLOED VAN BODEMVISTUIGEN OP HET BODEMLEVEN.
Reeds zeer lang bestaan er klachten over de invloed van vistuigen
die jonge vis en bodemfauna zouden beschadigen en wel in die mate
dat er te vrezen zou zijn dat de visserij er onder zou lijden.
Ten aanzien van de aantasting van jonge vis door te vissen met te
kleine mazen zijn de klachten gegrond.
D.oor internationale
verdragen ten aanzien van minimum maaswijdte en minimum maten voor
vis wordt getracht aan dit bezwaar tegemoet te treden en het uit
te bannen. Verder onttrekt deze problematiek zich aan de huidige
vraagstelling. Blijft de invloed van het vistuig op de bodemfauna
en flora.
In 1376 beklaagden Engelse vissers zich erover bij hun koning
Edward de Derde, dat een net open gehouden door een ongeveer 5
meter lange en zware boom "wondyrchoun" geheten, zo diep door de
bodem werd getrokken, dat bij het vissen "het levende slijm en de
planten die groeien op de bodem onderwater er mee worden vernield".
De wondyrchoun is niets anders dan de boomkor (ANON., 1921).
Maar niet alleen in Engeland waren er klachten over de boomkorvisserij. In Nederland, nog midden in de strijd voor de onafhanke
lijkheid, moest de Prins van Oranje reeds bemiddelen. In een brief
van hem gedateerd 19 april 1583 lezen wij onder andere: "Wilhelm
bij de Gratie Godts, Prince van Orangien, Grave van Nassau, etc. .
ende mede gebleecken is bij informatie .... dat dagelijcks verscheyden visschers komen visschen .... wesende de selve Netten
met Hout openghestelt .... hebbende onderaen hangen wel sestien
ofte seventien ponden Loots, met groote steenen daer beneffens,
daer mede de selve visschers deur den gront gaan strijcken ....
daer mede sy den kleynen Schol ende Bot vangen, nemende voorts
daer mede uyt den gront op het Aes waer mede de Visch ghevoedt
wordt, maeckende sulcks den gront gheheel rau in sulcker manieren,
indien 't selve sulcks gecontinueert worde, dat men in korten
tijdt ghelijcke Visch niet meer vangen en soude".
In de eind 19e eeuw deden zich in Engeland weer klachten voor over
de schade aan de bodem van vistuigen. Een commissie werd opgericht
om een en ander te onderzoeken. Wij zijn dan aangeland aan de
vooravond van het marien biologisch en het visserijbiologisch on
derzoek.
In 1938 onderzocht GRAHAM de invloed van de wekkerkettingen op
het scholvoedsel (GRAHAM, 1955)- Hij viste rond lichtschepen,
omdat daar normaal het vissen verboden is en in een gebied bekend
om zijn visserij. GRAHAM vergeleek de hoeveelheid beschikbaar
scholvoedsel in deze twee typen gebieden (dat wil zeggen, de bodem
fauna). Hij kon geen verschillen constateren, dan dat alleen in
de gebieden waar de visserij werd uitgeoefend er veel meer dode
en gekneusde zeeëgels en kokerwormen voorkwamen. Alle andere onder
zochte soorten, te weten 15 zeer fragiele soorten werden niet of
niet noemenswaard aangetast. Kolonies vein Sabellaria (een in bui
zen levende worm) worden wel beschadigd, maar het herstelvermogen
was groot. De onderzochte zeeëgels waren van een formaat welke ze
volkomen ongeschikt maakt als scholvoedsel. GRAHAM onderzocht
onder andere Mactra, Ophiura (stekelhuidigen), Portunus, Eupagurus
(kreeftachtigen).
Het meest recente onderzoek naar de invloed van trawlen op de zee
bodem is uitgevoerd in de jaren 1970-1973 en wel in ICES verband.
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Reden was dat op de 58e jaarvergadering van de Internationale Raad
voor het Onderzoek van de Zee (ICES) in 1970 te Kopenhagen een
resolutie werd aangenomen waarin met nadruk door het "Liaison
Committee" verzocht werd aan de leden van het "Gear and Behaviour
Committee" (thans"Fish Capture Committee")om informatie te ver
schaffen over de invloed van trawls en dreggen (korren) op de
zeebodem (ICES Council Resolution 1970/5 : 1).
Oorzaak van deze resolutie was de ernstige Franse klacht dat, met
name de Nederlandse tongenvissers met hun zware kettingen en kettingmatten onherstelbare schade aan de zeebodem zouden veroor
zaken. Tot op dat moment.was het visserijonderzoek van de aan de
Noordzee liggende landen dit nog nooit gebleken. Achteraf weten
wij nu dat de reden een politieke was, gebaseerd op enkele waar
nemingen in een baai op Corsica (geen getij, nauwelijks waterstro
ming) waar Franse vissers de bodem met trawls hadden vernield.
Het motief was de succesvolle boomkorvisserij op tong en schol
van de andere lidstaten af te remmen en te bemoeilijken. Het pro
fijt van de ICES-resolutie is echter dat er door Engeland, België
en Nederland uitvoerig onderzoek is uitgevoerd, wat uiteindelijk
leidde tot een volledige weerlegging van de Franse klacht. Op grond
van de bevindingen concludeerde die jaarvergadering en het toenmali
ge ICES overkoepelende comité, het "Liaison Committee" dat verder
onderzoek niet noodzakelijk was en dat de klacht ongegrond was.
Het was onjuist een waarneming van schade aan vistuigen in een tij
loos gebied, een nauwe baai, te vertalen naar de condities op de
Noordzee. Wel werd aangetoond dat kleine, nauwe baaien, kwetsbaar
zijn. De visserij-uitoefening door zware vissersschepen kan de
bevisbaarheid van de bodem voor kleine vaartuigen voorgoed onmo
gelijk maken.
De belangrijkste bevindingen zullen nu worden samengevat.
In 1970 publiceren ARNTZ & WEBER hun onderzoek naar het voedsel
van kabeljauw en schar in de Kieler Bocht (Oostzee). Zij treffen
in kabeljauwmagen relatief veel Noordkromp resten aan (Cyprina
iB.lccn.dica) en komen tot de veronderstelling dat dit zijn oorzaak
vindt in de bevissing van hun proefgebied. De afgelegde weg van
een trawl, 6-8 km, werd verdeeld in U stukken van gelijke lengte.
Hier werden 8,0; 7,8; U,1; 12,6 Cyprina/m2 gemiddeld aangetroffen.
Het spoor van het trawlbord was ca 15 cm diep (totaal insnijding
tot top omwoeling) en 30 cm breed. Dat wil zeggen 510 m2 werd door
een trawlbord omgeploegd. Dit zou betekenen dat U08O; 3978; 2091;
6^26 schelpdieren uit het zand werden geploegd, of te wel 16.575
stuks/bord of 33-150 stuks totaal. Stel dat 1 % van de dieren
gekneusd worden, dan worden er bij een trekduur van 1§ uur, 332
noordkrompen verpletterd. Dit zijn de dieren die door ARNTZ &
WEBER in de magen van hun kabeljauwen werden aangetroffen. Het is
zeer aannemelijk dat ook andere dieren, met name wormen worden
opgeploegd. Al deze dieren vormen zeer geschikt visvoedsel. Dit
verklaart het verschijnsel dat wij óok kennen in de Nederlandse
visserij dat een schip dat schuin achter een ander vissend schip
vist, meer vangt dan het eerste schip. Vissen kernen af op de lokstroom van gekneusde dieren die zij met hun reukvermogen kunnen
bemerken.
In hetzelfde jaar, publiceerd BRIDGER (1970) de bevindingen van
zijn proeven naar het effect van wekkerkettingen op de zeebodem.
Wekkerkettingen werden reeds lang toegepast om de visnamigheid van
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netten (trawl en boomkorren) op te voeren. BRIDGER gebruikte een
"Fleetwood 8 vadem trawl" (lengte 1U,6 m, grondpees 13,6 m),
borden (1,5 m x 0,8 m) - rechthoekig, en wekkerkettingen van 6 17 mm diameter. Om. de effecten van het vistuig waarmee gevist
werd na te gaan werd gebruik gemaakt van duikers.
De gebruikte wekkerkettingen veroorzaakten geen grotere vangst van
kleine tot middelgrote keien, maar wel verplaatste zij deze over
de zeebodem. Dit was een van de vermoedens uitgesproken door
vissers. De wekkerkettingen en grondpees waxen zwaarder dan ge
bruikt door de kleine kustvissers. Hoe lichter de ketting en
grondpees (51 mm), des te méér stenen zullen worden opgewipt en
in het net komen. Een grote,zzware, dikke grondpees (76 mm) zal
er voor zorgen dat minder stenen in het net komen.
De hoeveelheid bodemfauna die werd opgevist nam tot het tien
voudige toe als een zware wekkerketting werd gebruikt ten opzichte
van geen wekkerketting voor in het net.
In 1971 werd onderzoek uitgevoerd door het RIVO (DE GROOT & APEL
DOORN, 1971 Î-DE GROOT, 1973).
Aangezien de Nederlandse tongen- en garnalenvissers afhankelijk
zijn van het gebruik van de boomkor werd besloten alle aandacht
aan dit vistuig te schenken en de bordentrawl buiten beschouwing
te laten. Aangezien het Nederlandse visserijonderzoek, door zijn
geringe aantal onderzoekers en hulpmiddelen niet in staat is om
te beschikken over duikteams en de juiste, toch zeer kostbare,
technische hulpmiddelen van het Engelse en Schotse visserijonder
zoek, moest gekozen worden voor een eenvoudige proefopzet. Beslo
ten werd om te gaan kijken wat er aan bodemorganismen in de kuil
wordt aangetroffen, hoe deze organismen al of niet beschadigd zijn
en hoe hun aantallen zijn als wij gaan vissen met verschillende
treksnelheden en aantallen wekkers.
De experimenten werden uitgevoerd met de "Tridens" (13 - 23A 1971) en "Willem Beukelsz" (17 - 28/5 - 1971). In een gebied vlak
boven de waddeneilanden respectievelijk voor de kust bij Scheve
ningen. De meeste trekken werden gedaan met een garnalen boomkor
van 6 meter (2 cm maas). Elke serie experimenten bestond uit blok
ken van 3x3 trekken, waarin vervolgens in een willekeurige volg
orde de treksnelheid (2, 3, h mijl/uur) en het aantal wekkers
(O, 2, U) werden gevarieerd. De willekeurige volgorde maakt het
mogelijk om bij de verwerking van de gegevens alle andere factoren
zoals tijd van vissen, windkracht, tij, bodemtype, enz. buiten
beschouwing te kunnen laten en de gegevens te benutten om de in
vloed van treksnelheid en aantal wekkers op de vangst te onderzoe
ken. De trekdùur was steeds .15 minuten. Met de "Tridens" werden
90 trekken gedaan, met de "Willem Beukelsz" 37 trekken. Door zware
netschade is het aantal trekken gedaan met de "Willem Beukelsz"
aan de lage kant gebleven.
Resultaten:
1. Ongewervelde dieren:
1. Hydroidpoliepen.
De schade veroorzaakt aan de Tubulariasoorten is groot. Deze
schade wordt echter veroorzaakt door het slepen van de buik en
kuil van het net over de bodem. De mazén werden gevuld met een

brij van tubulariën en bij het boven water komen van het net
was het water dat uit de kuil liep vaak roodachtig gekleurd
door deze brij. Het is aan te nemen dat vrijwel alle tubulariën
in het pad van welk bodemnet dan ook vernield zullen worden.
2. Kwallen.
Kwallen en ribkwallen worden vrijwel allemaal zwaar beschadigd
door de stuwdruk in het net. Er is geen invloed van het aantal
wekkers op de hoeveelheid gevangen kwallen.
3- Bryozoën.
Niettegenstaande dat grote hoeveelheden bryozoën (mosdiertjes)
gevangen werdén, is de schade veroorzaakt aan de individuen
onbelangrijk. Vrijwel de hele vangst werd weer onbeschadigd
overboord gezet. Bij gebruik van U wekkers werd ongeveer drie
maal zoveel gevangen vergeleken met de situatie als wij geen
wekkers gebruikten.
*+. Wormen.
Onder de groep van de wormen vallen onder andere borstelwormen,
zagers, kokerwormen en goudkammetjes. De schade aan deze diergroep is moeilijk vast te stellen maar is zeer waarschijnlijk
aanzienlijk. De wekkers zullen er vele beschadigen maar verre
weg de meeste spoelen door de mazen van het net. Uit grondmon
sters genomen met een bodemhapper bleek dat er ongeveer ge
middeld 30 wormen per m2 in de bodem zaten. Zoveel vonden we
er nooit in het net na 15 minuten vissen.
5« Schaaldieren.
Heremietkreeften werden in grote aantallen gevangen. Door het
feit dat ze in stevige schelpen leven, overleven zij vrijwel
allemaal het verblijf aan boord. Het aantal heremietkreeften
nam met 1.6 maal toe als met vier wekkers werd gevist tegen
over geen wekkers. Het aantal zwemkrabben nam zelfs met een
factor 5 toe. Zwemkrabben daarentegen werden zwaar beschadigd.
Spinkrabben verloren veel ledematen in het net. Garnaal werd
maar weinig meer gevangen als wij wekkers gebruikten.

6. Weekdieren.
Inktvissen, zeekat, dwerginktvis, pijlinktvis werden allen
zwaar beschadigd of gedood in het net. Er is echter geen enkel
verband tussen het aantal gebruikte wekkers en de mate van be
schadiging. Een inktvis is dermate teer gebouwd dat beschadi
gingen reeds spoedig optreden. De treksnelheid is wel van
invloed op het aantal gevangen inktvissen, bij lage snelheden
ontsnappen ze beter.
7. Schelpdieren.
Messchedes en zwaardschedes worden zwaar beschadigd door de
wekkers. De lange, slanke schelpen worden uit het zand getrok
ken en verbrijzeld door de kettingen. De meeste schelpdieren
overleven echter het opvissen zeer goed, zoals grote en ovale
strandschelpen, kokkels, zaagjes en venusschelpen. Het aantal
levende schelpdieren is laag in de vangst vergeleken met het
dode schelpmateriaal.

8. Stekelhuidigen.
Zeeëgels en zeeappels worden zwaar beschadigd door de wekkers.
Het aantal beschadigde exemplaren neemt 3 - ^ maal toe als

wij vier wekkers gebruiken in plaats van geen. Uit bodemhappen
bleek dat gemiddeld deze dieren-10 cm onder het zand zaten.
Regeneratie komt bij deze dieren niet voor zoals bij de zee
sterren die ook tot deze groep behoren. Het aantal zee- en
kamsterren neemt met een factor drie toe als we het aantal
wekkers op vier brengen. Het percentage beschadigde zeester
ren in de vangst aangetroffen bedroeg 3
Slangsterren worden
naar verhouding minder gevangen dan zeesterren, daarentegen
zijn zij vrijwel allemaal zwaar beschadigd door het samen
persen van de vangst in de kuil. Er werden nooit geregenereer
de slangsterren gevonden, zodat wij kunnen aannemen dat
slangsterren een verblijf in het net vrijwel niet overleven.
Gewervelde dieren - vissen.
Er werd geen verandering in de gemiddelde lengte per vissoort
waargenomen als de treksnelheid en/of aantal wekkerkettingen
werden gewijzigd. De gegevens werden verkregen met de garna
len boomkor.
1. Kabeljauw.
Er werd slechts een geringe toename, ongeveer 1.3 maal, ge
constateerd van de vangst, als het aantal gebruikte wekkers
tot vier toenam.
2. Wijting.
Er was nauwelijks een toename in de vangst waarneembaar als
er meer wekkers werden gebruikt.
3- Dwergbolk.
Bij deze soort zagen wij zelfs een afname in de vangst optre
den als wij met meer wekkers visten, ongeveer 0.75 maal.
U. Zandspiering.
De vangst verdubbelde als het aantal wekkers tot vier toenam.
5- Pitvis.
De vangst nam 1.8 maal toe als het aantal wekkers tot vier
toenam.

6. Tong.
De vangst nam toe met een factor U als wij met h wekkers visten.
Dit zal niemand verbazen want de tongvisserij met behulp van
wekkers heeft dit onderzoek op gang gebracht.
7. Dwergtong.
De vangst nam 1.5 maal toe als er met vier wekkers werd gevist.

8. Schol.
Er was nauwelijks sprake van een toename van de vangst als er
met meer wekkers werd gevist.
9. Schar.
Er was nauwelijks sprake van een toename van de vangst als er
met wekkers werd gevist.
Dode materie.
1. Veerikluiten.
Er was een sterke toename, U.8 maal, aan gevangen veenkluiten
als wij 2 wekkers gebruikten in plaats van geen wekkers. Vissen
wij met vier wekkers dan vingen wij zelfs 6 maal meer veenklui
ten dan wanneer er geen wekkers gebruikt werden.

Discussie.
Het is mogelijk de hierboven beschreven resultaten als volgt in
te delen in vier groepen.
A - Een toename van de vangst bij gebruik van wekkers van meer
dan 200 % vergeleken met de vangst als er geen wekkers worden
gebruikt.
B - Een toename van 50 - 200 %.
C - Een toename van
0 - 50 %.
D - Een afname.
De onder groep A vallende dieren en voorwerpen gedragen zich, meer
of minder, zoals we zouden verwachten van passieve voorwerpen. Het
feit dat veenkluitèn, stekelhuidigen als zeeëgels, zeeappels en
zeesterren hiertoe behoren is begrijpelijk, daar deze niet of
weinig bewegen. Verrassend is echter dat de zwemkrab ook tot deze
groep behoort. De onder groep B vallende dieren bezitten het ver
mogen om aan de trawl te ontsnappen. De beschadigingen door de
wekkers veroorzaakt aan de dieren van deze groep is betrekkelijk
gering. Kamsterren, heremietkreeften en bryozoën worden nauwelijks
beschadigd door de visserij. Wel zal men moeten bedenken, dat deze
dieren aan dek van de vissersvaartuigen dood gaan als ze niet
spoedig weer worden terùggezet in zee. Tot groep C behoren vrijwel
alle economisch belangrijke vissoorten, behalve de tong, waarvoor
men juist de wekkers is gaan gebruiken, en voorts de slangsterren.
Dieren van deze groep zijn in staat het effect van de wekkers te
verkleinen. Het aantal wekkers kan wel nadelig zijn voor de kwa
liteit van bijvoorbeeld schol. Ontvelde en met bloeduitstortingen
voorziene schollen zien er beslist onaantrekkelijker uit dan gave
exemplaren. Tot groep D behoren de dwergbolk en de inktvissen.
We zien nu zelfs een negatief effect van het gebruik van wekkers
op de vangstgrootte.
Naast de hierboven genoemde groepen, zagen we dat bepaalde groepen
ongewervelde dieren, Tubularia (Hydroidpoliepen), kokerwormen en
goudkammetjes (wormen), zwaar worden beschadigd, zowel door het
over de bodem slepende net als wel door de wekkerkettingen.
HOUGHTON c.s. (19T1) bestudeerden de effecten van bordentrawl en
boomkor. Zij vergeleken de vangsten van Engelse schepen (bedrijf
en onderzoek) en van een Nederlandse boomkorkotter in de Liverpool
Baai (N.O.deel van de Ierse Zee). Zij stelden vast dat de vis
gevangen door de boomkor, met zware wekkers, meer beschadigd was
dan die door de boomkor. De beschadigingen werden veroorzaakt
door de meegevangen hoeveelheden debris ("vuil") en bodemfauna.
De beschadigingen van de vis wordt aangebracht tijdens het ver
blijf in de kuil van het net. De selectiviteit van boomkor werd
niet beïnvloed door de grotere totaal vangst, ondermaatse vis wist
vrijwel onbeschadigd het net te ontsnappen. De aanwezigheid van
dode en rotte vis op de visgrond werd veroorzaakt door vis die
na vangst en verblijf aan dek als ongeschikt overboord werd gezet
en werd niet veroorzaakt tijdens het vissen met boomkor of bor
dentrawl.
Grote hoeveelheden ongewervelde dieren en.bodemfauna werden met
name gevangen door de boomkor uitgerust met wekkers. De bescha
digingen van deze dieren hingen sterk af van de meegevangen hoe
veelheden debris. Aan epifauna, met name Buocinum undatum/Neptunia
spp. (onder ander wulk), Eupaguvus bernhardes (heremietkreeft)

Metridium senile (zeeanemoon), Asterias rubens (zeester), ving de
"boomkor 27 % ten opzichte van de bordentrawl 80 %. Aan infauna,
men name Acanthocardia échinâta (zeeëgel), Eahinoaardium caudatum
(zeeëgel) ving de boomkor 20 % ten opzichte van de bordentrawl U %.
Aan gedeeltelijk ingegraven dieren, met name Oorystes cassivelaunus
(krab), Astropeoten irregularis (zeester), Ophiura spec, (slang
ster) ving de boomkor U5 % ten opzichte van de bordentrawl 12 %
en aan ^zeldzamere dieren", de boomkor 8 % ten opzichte van de
bordentrawl k %.
Als eerder gezegd hing de beschadigingen van de ongewervelde dieren
sterk af van de grote en samenstelling van de vangst. Modderige
zandbodem veroorzaakte meer beschadigingen dan zandgrond.
MARGETTS & BRIDGER (1971) vervolgden het onderzoek van 1970 (BRIDGER,
1970) op de zelfde visgronden maar nu met een boomkor in plaats van
een bodemtrawl. Het doel was het nagaan van de effecten van het
gebruik van wekkerkettingen op de bodemtopografie. De experimenten
waren niet opgezet om de effecten van de boomkor op de vissen en de
bodemfauna. Wat dit laatste betreft werden wel enkele waarne
mingen gedaan. Gebruik werd gemaakt van duikers.
Trawlsporen konden worden gevonden tot 3l uur na het passeren van
de boomkor. Vastgesteld kon worden dat de trawl niet diep in de
bodem groef. De boomkorsloffen waren te zien als een 15 mm diepe
en 200 mm brede, gladde voor over de zandribbels. De kettingen
veegden op zachte bodem de zandribbels weg en veroorzaakten opper
vlakkige groeven. Op harde zandgrond was het effect veel geringer
en werden alleen de zandribbels gladgestreken. Stenen werden over
korte afstand door de kettingen verplaatst. Waarnemingen aan de
bodemfauna betroffen, kokerwormén, wulken, slangsterren, kamsterren, Corystes en heremietkrabben. Scharen waren afgebroken van een
enkele Corsytes (krab) en slangsterren gebroken. Een tiental
minuten na het passeren van de trawl was het water nog troebel
boven de trawlsporen. Samenvattend komen MARGETTS & BRIDGER tot
de conclusie dat bepaalde soorten zoöbenthós, zoals kokerwormen,
weten weg te trekken in de bodem bij een naderende trawl. Het
feit dat zij weer uit het zand kwamen na passage van vier-wekkerkettingen, toonde aan dat de ingraafdiepte van het vistuig niet
groot was. Het aantal beschadigde dieren aangetroffen in de trawl
sporen was niet groot. Het type bodem en de daarbijbehorende fauna
zullen bepalend zijn in welke mate de verstoring en beschadiging
optreed. De effecten in een modderachtige bodem behoefde volgens
hen nog verder onderzoek, alvorens algemene conclusies konden wor
den getrokken.
DE GROOT (1972) zette het eerder aangevangen onderzoek voort en
ging ook de effecten van het bodemvistuig op de bodem na.
De invloed van de trawl op de zeebodem werd nagegaan met behulp
van een speciale sonar, de "transit-sonar", ook wel de "sidelooking sonar" genoemd. Dit type sonar legt met behulp van geluids
golven een beeld vast van de zeebodem. Het principe waarop de
transit-sonar werkt is eenvoudig. Een vaste transducer zendt een
waaiervormige bundel uit, zeer smal in het horizontale vlak, ter
zijde van de koerslijn van het schip. Na elke uitzending van
geluidsgolven, worden de echo's, afkomstig van een smal stuk
zeebodem, opgevangen. Naarmate het schip vooruitgaat worden de
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"scans" op de recorder vastgelegd op zodanige wijze dat een
acoustisch gevormd beeld van de zeebodem ontstaat.
In de week van 20 - 2k maart 1972 werd een transit-sonar tijde
lijk geïnstalleerd aan boord van de "Tridens".
De gebieden die uitgekozen werden voor de onderzoekingen moesten
voldoen aan twee voorwaarden:
1. Het gebied moest een belangrijke grond zijn voor de tongvisse
rij in de periode van het onderzoek.
2. De bodemgesteldheid, structuur, moest representatief zijn voor
het gebied.
De eerste voorwaarde kon eenvoudig ontleend worden aan de vangstgegevens van de tong. Voor wat betreft de tweede voorwaarde werd
advies gegeven door de Rijks Geologische Dienst.
De onderzoekingen werden op vier plaatsen, stations, verricht.
Station 1 - Klaver Bank
- 53°58'N 03°^1'0 diepte 22 vadem;
21-03-1972.
Station 2 - Klaver Bank
- 53°58'N 03°^1'0 diepte 22 vadem;
21-03-1972.
Station 3 - Z.O. van Bruine Bank - 52°08'N 03°00'0 diepte 17 vadem;
22-03-1972.
Station U - Z.O. van Bruine Bank - 52°10'N 02°59'0 diepte 17 vadem;
23-03-1972.
De procedure bij het onderzoek was als volgt :
Twee boeien werden ongeveer 500 m van elkaar gelegd. Deze boeien
waren voorzien van vlaggen opdat ze reeds op enige afstand goed
gezien konden worden. Aan de kabel van elke boei was ongeveer 6 m
boven de bodem een sonar reflector bevestigd. Door deze reflec
toren kon de afstand schip - boei eenvoudig bepaald worden met de
"gewone" sonar van de "Tridens". Er werd ongeveer 100 m meer of
minder evenwijdig aan de boeienlijn (de denkbeeldige lijn te trek
ken tussen de twee boeien) getrawld -met twee 6 meter boomkorren
elk voorzien van 10 wekkerkettingen en een kettingmat (2200 kg/net).
Na het trawlen werd dicht langs de boeienlijn gevaren met bijstaan
de transit-sonar.
Het trawlspoor kon nu bekeken worden. Door het trawlspoor regel
matig op te nemen met de transit-sonar kon nagegaan worden hoelang
het ongeveer duurt voordat het spoor weer uitgewist is. De resul
taten van de waarnemingen laten zich het beste in tabelvorm
weergeven (tabel i).
Tabel I.

Resultaten van de proefnemingen met een
transit-sonar op enkele tongvisgronden
(20-24 maart 1972).

!

stations nr.

bodemtype

tijd na trawlen (min.)

opmerkingen

1.

zacht zand
zichtbaarheid
spoor

120
•*

proef gestaakt doordat kabels
van de boeien verward raakten
met net. Goede tongvangsten.

modder
zichtbaarheid
spoor

30
#

hard zand
zichtbaarheid
spoor

55

2.

3.

4.

hard zand
zichtbaarheid
spoor

spoor goed zichtbaar = **
spoor matig zichtbaar = *
spoor onzichtbaar = —

150
**

proef gestaakt bij zonsonder
gang.
Goede tongvangsten.

"

—

30

•

90
—

75
—

180

veel zeesterren, weinig tong.

—

105
—

veel zeesterren, weinig tong.
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Uit de onderzoekingen kunnen we de conclusie trekken dat de mate
van verstoring door de trawl van de zeebodem voornamelijk afhangt
van de bodemsoort en stroomsnelheid. De duidelijkste bodemver
storing werd waargenomen als er getrawld werd op een zachte zand
bodem. Na 150 minuten was het trawlspoor nog steeds te zien. In
een modderachtige bodem is het spoor waarschijnlijk vrij spoe
dig uitgewist. Na ongeveer 30 minuten was het spoor nog matig
zichtbaar. De invloed van de boomkor op een harde zandbodem is
slechts gering, ongeveer 75 minuten na het trawlen was het spoor
vervaagd. Trawlsporen worden door het voortdurend zandtransport,
wat plaats vindt door de zeestroming vlak over de bodem, vrij
spoedig uitgewist. Dit geldt in ieder geval voor de visgronden
waar wij het onderzoek hebben verricht.
BRIDGER (1972) deed proeven om na te gaan hoe diep een boomkor
met tot 15 wekkerkettingen feitelijk tijdens het vissen in de
zeebodem doordringt. Kleine stokjes en ringetjes werden in de zee
bodem ingegraven en nagegaan wat er door het vistuig tijdens het
er overheen slepen werd afgebroken of verwijderd. De maximale
diepte die vastgesteld kon worden voor een zandgrond met stenen
was 10 mm (0-10), op een gewone zandgrond 3 mm, een modderige zand
grond 11 mm (3-11), een slibbodem 25 mm (3-25) en een modderbodem
27 mm (3-27).
DE CLERCK & HOVART (1972), herhaalden de Engelse en Nederlandse
experimenten. Hun bevindingen komen overeen met het eerder gedaan
onderzoek.
CADDY (1973) ging de effecten na van schelpdierkorren op de bodem
fauna. Hij deed zijn proeven in de Golf van St. Lawrence, Canada.
In dit intensief gebied kon hij vaststellen dat ca 3 % van de op
pervlakte sporen van trawls (borden trawls) vertoonden. Zijn onder
zoek heeft voornamelijk betrekking op schelpdierkorren (Placopeeten
mageltccnious) die gebruikt worden op een harde steenachtige bodem.
Hij nam waar dat ongeveer een uur na het vissen de visdichtheid op
de trawlsporen was toegenomen met 3-30 maal: vissen die afkwamen
op de gekneusde schelpdieren.
Belangrijk is het onderzoek geweest in de Duitse Wadden naar het
voorkomen van macrobenthos 5 al is de Waddenzee een niet ge
heel vergelijkbaar biotoop met de Noordzee, door het tijdelijk
droogvallen en de fauna en flora die gespecialiseerd is verscheidene
milieu extremen te kunnen overleven. Het Duitse onderzoek wijst wel
aan wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor een bepaald marien
ecosysteem onder een druk van menselijk ingrijpen, schelpdierteelt
en garnalenvisserij. Het is RIESEN & REISE (1982) mogelijk gebleken
monsternames uit de jaren 1923-1926 te vergelijken met monsters re
centelijk genomen op dezelfde locaties (1980). Het onderzoeksgebied
lag nabij Sylt. Het bleek dat de samenstelling van het macrobenthos
sterk gewijzigd was gedurende een halve eeuw. Strenge winters heb
ben zeer duidelijke effecten op het bodemleven. Mollusken zijn veel
gevoeliger voor koude dan wormen (Polyohaeten), vandaar dat na
strenge winters er relatief meer wormen voorkomen dan na zachte
winters.
Bepaalde flora en fauna elementen, konden RIESEN & REISE vaststellen
ontbraken nu vergeleken met vroeger, zoals het zeegras (Zostera)3
de oester en de in kolonies op riffen levende worm Sabellaria.
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Het zeegras is verdwenen in 193^+ na een ziekte die vrijwel al het
zeegras in N.W. Europa aantaste. De verhoogde troebelheid als ge
volg van de afsluiting van de Zuiderzee in de Waddenzee, heeft wat
betreft Nederland de terugkomst van het zeegras in beduidende mate
onmogelijk gemaakt. De oesters verdwenen uit de Duitse Wadden en
vermoedelijk ook de Nederlandse, door overbevissing. Wat betreft
Sabellaria ligt de zaak anders: het heeft er alle schijn van dat
menselijk ingrijpen met het oogmerk de Sabellariariffen op te
ruimen effectief is gebleken. Duitse Waddenvissers ondervonden bij
de vangst op garnaal veel netschade van de wormenriffen. Door te
gaan vissen met zware kettingen hebben zij de ondergrond zo weten
te wijzigen dat de terugkomst van de Sabellariakolonies niet meer
mogelijk was: het specifieke biotoop nodig voor de rekolonisatie
ontbrak. Mede door menselijke invloed nam de mossel(uitzaaien)
sterk toe, zoals ook de kokkel (Cerastoderma =Ccœdium edule).
Voorts namen toe zeepokken en de worm Scoloplos amriger.
REISE (1982) bestudeerde behalve de bodemfauna waarnemingen uit
1923-1926, ook gegevens verzameld door MÖBIUS omstreeks 1870, over
het voorkomen van benthische soorten voorkomende in oesterbedden.
Hij wist zodoende de 101 soorten te traceren die voorkwamen en voor
komen in het gebied nabij Sylt. In totaal zijn met het heengaan van
de oesters, de Sabellariariffen en het zeegras (met zijn speci
fieke epifauna en het zeepaardje en de zeestekelbaars) 28 soorten
behorende tot de bodemfauna en flora verdwenen. Een 30-tal soorten
zijn sterk toegenomen in aantal. Opvallend is het aantal wormen
hieronder (18), hetgeen mogelijk zijn verklaring kan vinden in het
menselijk ingrijpen. REISE vraagt zich dan ook af of de wormen de
rol van veel andere soorten (mollusken bijvoorbeeld) aan het overne
men zijn in het ecosysteem van de Waddenzee.
In 1973 werden de bevindingen over de interactie vistuig - bodem
waar onder begrepen ook de bodemfauna, kort samengevat (ANON., 19T3)Hierop vervolgend kan worden geconcludeerd:
1. bordentrawls, boomkor en schelpdierkorren gedragen zich in
principe gelijk op de bodem. Er is wel een gradatie in de ef
fecten, bijvoorbeeld van eenvoudige garnalen boomkor tot het
moderne zware tongen boomkorvistuig met vele wekkers en kettingmatten. De effecten van een boomkor met wekkers en een
bordentrawl met wekkers kunnen als gelijk beschouwd worden en
het heeft geen zin hier onderscheidt te maken tussen de aard
van de effecten.
2. Het effect van de grondpees van de bordentrawl is vergelijkbaar
met die van de wekkers van de boomkor. De kettingmat voor ruwe
grond gedraagt zich als wekkerkettingen.
3. Een bordentrawl veegt over een ongeveer 2 maal groter oppervlak
van de zeebodem dan een boomkor.
U. De effecten van vistuigen hangen zeer sterk af van het bodem
type, te weten modder - slib - zachte grond - zandgrond - zand
grond met stenen.
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Trawlsporen konden worden aangetoond met sonartechnieken (sector
en transit).
5. De duur van de verstoring van de bodem hangt af van de getij
stromen. Is de stroming snel dan. zijn trawlsporen binnen enkele
uren al niet meer zichtbaar; is er vrijwel geen stroming
(nergens op de Noordzee, wel in baaien) dan kunnen de sporen
dagen zichtbaar blijven.
6. Er zijn aanwijzingen dat zand opgewerveld door vistuigen weer
snel naar de bodem zinkt, maar dat opgewervelde slib door de
getijstroming wordt verzet en pas op zekere afstand weer af
gezet wordt op de bodem. Over het gedrag van de slibwolk en
het mogelijke effect op visgedràg werd gepubliceerd door MAIN
& SANGSTER, I98I.
7. Vastgesteld is dat wekkerkettingen slechts een zeer dunne laag
van de bodem verstoren. Dit kan variëren van enkele millimeters
tot 3 - ^ cm.
8. De effecten van vistuigen op de bodem zijn beter vergelijkbaar
met het eggen in de landbouw dan het ploegen. Een trawlbord
kan als het niet goed over de bodem loopt een voor veroorzaken.
9. Wekkerkettingen, grondpees en de buik van het net kunnen ste
nen uit de bodem trekken en verplaatsen over zekere afstanden.
Eenmaal uit de bodem losgewerkte stenen worden sneller op
nieuw verplaatst dan ingegraven stenen. Na verloop van tijd
"zanden" stenen weer in.
10. In wateren waar getijstromen lopen is de bodem nooit in een
rustfase en zullen er van nature altijd zandverplaatsingen
plaatsvinden. Hieruit valt te concluderen dat de fysische ef
fecten van vistuigen op de bodem altijd van een tijdelijk
karakter zijn. In een belangrijk visgebied met veel fijne bo
dembest anddelén, is het theoretisch -mogelijk dat bij een bui
tengewone sterke en continue bevissing de fijne fractie van de
bodem verplaatst wordt door de verstoring van de vistuigen en
de waterstroming.
11. Wekkerkettingen zijn een onmisbaar onderdeel van de huidige
vistuigen en het is niet in te zien dat zij hierbij gemist
kunnen worden. (Pogingen om wekkerkettingen te vervangen door
"elektrische" wekkers, en geïnitieerd in 19T0, lijken in 1983
een meer reële kans te hebben toegepast te kunnen worden
(DE GROOT & BOONSTRA, 1970).).
12. Beschadigen van vis in het net treedt meer op door de hoeveel
heden meegevangen bodemfauna en debris, dan door de vismethode
op zichzelf.
13. Een boomkor vist meer bodemfauna elementen en debris op dan
een bordentrawl. Bordentrawls met wekkerkettingen zijn op be
paalde visgronden niet te gebruiken door de hoge bijvangsten
aan debris en benthos.
ll+. Pas beviste gronden trekken dieren aan uit de omgeving om er
voedsel te zoeken. Door de verstoring van de zeebodem zijn er
meer dieren ter beschikking gekomen om als voedsel te dienen
dan er voor.
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15. De Noordzee met zijn vele visgronden is reeds zeer vele jaren
in verschillende seizoenen zwaar bevist met trawls en boomkorren met wekkerkettingen en er zijn geen aanwijzingen dat de
visgronden achteruit zijn gegaan.
16. Voor wat de Waddenzee betreft ligt de zaak mogelijk anders.
Vastgesteld is dat in de Duitse Waddenzee een verschuiving in
de samenstelling van het macrobenthos heeft plaatsgevonden.
In hoeverre menselijk ingrijpen daar mede de oorzaak van is
is niet vasttestellen, behoudens het voorkomen van specifieke
wormenriffen en het massaal uitzaaien van mosselen. De Neder
landse visserij is reeds aan banden gelegd in de kustzone (12
mijl) en Waddenzee, voor wat betreft het motorvermogen van de
schepen. Schepen met een motorvermogen van meer dan 300 pk
mogen er de visserij niet uitoefenen.
Resumerend kunnen wij zeggen dat er op het ogenblik met de huidige
visserij-intensiteit nog geen sprake is van een ernstige bodemver
storing veroorzaakt door de visser, en dat ook de beschikbare hoe
veelheid visvoedsel beslist niet is afgenomen sinds het massaal
introduceren van de boomkor. Als het voedsel een beperkende fac
tor zou zijn en door het vernietigen van de bodemfauna het voed
selaanbod voor de tong ernstig gereduceerd zou zijn, zou men
een groeivertraging verwachten. Hiervan is in de prak
tijk geen sprake. Integendeel bij de tong vindt men een groeiversnelling, zowel in lengte als in gewicht.
Het onderwerp heeft blijvend de volledige belangstelling van de
ICES, en hier wordt het niet zinvol geacht na het vele verrichte
internationale onderzoek, deze materie opnieuw te onderzoeken.
Ook nationaal gezien acht het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek het weinig zinvol opnieuw onderzoek in deze richting te
initiëren.
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II

HET BAGGEREREN VAN SCHEEPVAARTWEGEN
Inleiding
Het baggeren van scheepvaartwegen en de effecten daarvan op de marie
ne bodemfauna en flora onderscheiden zich niet wezenlijk van de ef
fecten op het benthische leven veroorzaakt door de winning van bodem
materialen en het storten van specie. Voor de beschrijving van de
effecten zij dan ook verwezen naar de hoofdstukken III "DE WINNING
VAN BODEMMATERIALEN" en V "HET STORTEN VAN SPECIE IN ZEE".
Opgemerkt kan worden dat diepe geulen altijd armer aan soorten en
dichtheden zijn dan de omringende bodem waardoor de geul of kanaal
loopt. Voor de uitoefening van de visserij zijn scheepvaartwegen min
der geëigend. De problemen van het op diepte houden van de scheepvaart
wegen, de frequentie van baggeren, de minimalisatie van de kosten
van het onderhoudsbaggerwerk, zijn zaken die buiten het bestek van
deze rapportage vallen.
Hier zullen enkele onderzoekingen besproken worden die verband houden
met de effecten ten aanzien van de bodemfauna.
Het baggeren van scheepvaartwegen en het milieu.
KAPLAN c.s. (1975) bestudeerden de herkolonisatie van het macrobenthos in een kanaal dat gebaggerd werd in een estuarium. Elf maanden
na het baggeren waren de biomassa en het soortenaantal nog niet terug
op het niveau van voor het graven. De herkolonisatie begon met rela
tief grote en snel bewegende soorten, zoals polychaeten (Nereis
succinea) en krabben. De bodemfauna-elementen behorende bij een slib
rijke modderbodem hadden meer tijd nodig voor herstel, dan die hoorden
bij een zandige bodem. De meeste specifieke soorten van de bodemtypen
waren na elf maanden nog niet teruggekeerd. Wel waren eerst nogal
onbekende soorten sterk in aantal toegenomen (onder andere Tettina).
De verspreiding van de soorten sediment werd gewijzigd onder invloed
van het gegraven kanaal. Zo werd modder en slib verwijderd en kwam
er hard zand te voorschijn, terwijl op andere plaatsen modder en slib
werd afgezet op eerst alleen een zandige bodem. Wij weten nu dat dit de
meest ongunstige voorwaarden zijn voor een spoedig herstel. Blijft
het sedimenttype ongewijzigd dan zal het herstel veel vlugger verlo
pen.
MCCAULEY c.s. (1977) gingen de effecten na van een klein onderhouds
baggerwerk in Coos Bay, Oregon (U.S.A.). De hoeveelheid aanwezige
dieren daalde sterk na beëindiging van de baggerwerken in een zone
die zich 100 meter terweerszijde van het werk uitstrekte. Echter het
herstel van de bodemfauna trad zeer snel op, te weten binnen 1U dagen
in de randzone en 28 dagen in de verdiepte vaargeul. De oorzaak van
het snelle herstel moet gezocht worden in een binnentrekken van dieren
vanuit de niet-aangetaste gebieden langs de verdiepte vaargeul; een
tweede oorzaak zou kunnen liggen in het feit dat de fauna aangepast is
aan het regelmatig baggeren.
DICKSON c.s. (1978) bestudeerde de verschijnselen in een gegraven
geul door een zandgolfgebied. Het bleek dat de eenmaal doorgegraven
zandgolf niet meer hersteld en dat zich na drie jaar een duinensys
teem in de geul gaat ontwikkelen (golflengte 5 meter) op de bodem.
Met andere woorden,de karakteristieke bodemtopografie van een zandgolfgebied (met name de zuidelijke Noordzee) zal blijvend aangetast
worden door het graven van kanalen. Wat de gevolgen zouden zijn voor
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de bodemfauna in het gebied is niet onderzocht. Gezien de oppervlak
te die aangetast is door de -werkzaamheden kan deze niet ernstig ge
noemd worden, te meer daar de korrelgrootte niet wezenlijk zal ver
schillen.
BOHLEN c.s. (1979) deden een onderzoek naar de hoeveelheid sediment
dat in resuspensie wordt gebracht tijdens baggerwerkzaamheden in een
vaargeul in een riviermonding (Lower Thames River, nabij New London,
Connecticut). Zij stelden vast dat 1,5-3 % van het materiaal naar bo
ven gebaggerd met een emmer-baggermolen in resuspensie wordt gebracht,
waardoor het water een factor 2 troebeler wordt in een gebied wat
zich uitstrekt, benedenstrooms, tot 300 meter maar: waarneembaariis tot
7OO meter. Zij wezen erop dat deze verhoging in troebelheid ook tij
dens stormen, door de omwoeling van de bodem door de golven wordt
bereikt.
JOYCE (1-979) ging in op het gedrag van gestort baggerspecie afkomstig
vanuit geulverdieping. Hij onderscheidde de vast fase, die op de stort
plaats blijft liggen en de half-vloeibare fase ("fluid mud") die ver
plaatst wordt door de waterstroming. Deze laatste fase kan weer in het
verdiepte gebied terug vloeien. Men dient hier rekening mee te houden
bij het bepalen van de stortplaats.
MIKKELSEN c.s. (1981 ) berekenden en deden praktijkonderzoek naar de
sedimentatiesnelheid in gegraven scheepvaarwegen.
BIJKER (19^1) ging nader in op de slibvorming in haventoevoerwegen
en geulen, en de invloed van loodrecht op de vaarwegen staande
stroming.
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III

DE WINNING VAN BODEMMATERIALEN.
Inleiding.
De winning van bodemmaterialen, met name zand en grint, heeft als
gevolg dat de bodemfauna ter plaatse nagenoeg geheel vernietigd
wordt. In principe kan de schade die zandwinning aanricht aan de
bodemfauna beperkt worden door lokaties te kiezen met een van
nature al arme bodemfauna. Of dit reëel is, gezien de mogelijke
verhoogde vervoersprijs per m3, wordt hier buiten beschouwing ge
laten. De winning van grint,heeft weliswaar ook een vervoersprijs
aspect, maar de plaats van winning wordt hier vooral bepaald door
het voorkomen van grint in een economisch winbare concentratie.
Herstel van de bodemfauna zal altijd weer optreden na zekere tijd,
mits het type substraat niet gewijzigd wordt door het ingrijpen. Is
dat wel het geval dan kernen andere fauna elementen terug in het
gebied. Wat meestal, wat betreft de geschiktheid als visvoedsel,
een verarming inhoudt.
Ook indirect veroorzaakt de zand- en grintwinning in zee schade
aan bodemdieren en andere organismen in het water. De waterkwali
teit rond de lokatie verandert tijdens de winning. Het slibgehalte
neemt toe, door de zuigoperatie en tevens, voornamelijk bij grint
winning door het wassen van het grint op de lokatie om de fijne
bestanddelen kwijt te raken. Er kan ook een menging met het interstitieel water (poriënwater, bodemwater) met het bovenstaande zee
water optreden, waardoor concentraties van allerlei stoffen veran
deren. Is de bodem ter plekke sterk verontreinigd, dan kunnen veel
stoffen, met name metalen en nutriënten meer in oplossing geraken
dan vergeleken bij de uitgangstoestand. Het bodemwater is meestal
zuurstofarm en bevat reducerende stoffen, waardoor tijdens winning
plaatselijk een aanzienlijke zuurstofverlaging kan optreden, met
als gevolg sterften, onder andere van vis. Ook kan zwavelwaterstof
vrijkomen, dit is een tijdelijk fenomeen, maar kan wel vissterfte
tot gevolg hebben (DE GROOT, 1979 a, b; 19Ö0).
Winmethoden:
Het winnen in zee van zand kan geschieden met verschillende werk
tuigen waarvan de meest gebruikelijke de sleephopperzuiger is.
De sleephopper is een schip dat zijn eigen laadruim al varende
vol zuigt, door middel van de zuigbuis. Het materiaal wordt alleen
van het oppervlak afgehaald. De gevolgen er van zijn sporen in de
bodem van hooguit enkele tientallen centimeters diepte.
Belangrijk voor het kostenaspect zijn de capaciteit van de zuiger
(beun inhoud) en de afstand waarop het gewonnen zand moet worden
vervoerd. De volgende relatie bestaat tussen beuninhoud en ver
voersprijs per km, te weten voor kleine (2000 m3), middel (UOOO m3)
en grote (9000 m3) sleepzuigers bedragen deze 13; 9 en 6 ct/m3/km.
(Prijspeil 1979).
Voor wat de mogelijkheden van zandwinning betreft voor de Nederlandse
kust zal de keuze onder meer afhangen van de geschiktheid van het
aangetroffen zand en de laagdikte ter plaatse daarvan aanwezig.
0ELE (1969> 1971) gaf globaal aan de geologische geschiedenis
(Kwartair) van de bovenste lagen van het Nederlandse plat en de
dikte van de lagen zeezand die men er kan aantreffen. Ook zijn twee
artikelen over de zand- en grintvoorziening (0ELE, 1973, 1978) ver
duidelijken de achtergronden van deze problematiek.
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Welke methode van winning verdient de voorkeur?
De methode van zandwinning zal bepalend zijn voor de directe en
indirecte gevolgen voor de bodemfauna en de mogelijkheid om de
visserij in het gebied later weer te kunnen uitoefenen. Men kan
kiezen voor:
1. Een locale zandwinning tot op grote diepte, door middel van
een steekzuiger, met als gevolg diepe putten (enkele tiental
len meters) die zich niet meer.opvullen.
2. Een winning zich uitstrekkend over een groot oppervlak, door
middel van sleepzuigers, met als gevolg een geringere (uit
eindelijk enkele meters) verdieping van de zeebodem.
3. Een winning zich uitstrekkende over een redelijk groot opper
vlak door middel van zeewaardige steekzuigers met als gevolg
een verdieping van 10-15 meter van de zeebodem.
Al naar gelang de samenstelling van de bodem, bijvoorbeeld een
dunne laag zand (bijvoorbeeld tientallen meters) op rots onder
grond of zeer dikke zandlagen, zal men dienen te kiezen voor die
methode van zandwinning welke het milieu het minst onherroepe
lijk aantast.
In de Seine-baai heeft men proeven gedaan in het geval van een
dunne zandlaag op steenachtige ondergrond. Men heeft een proefput gemaakt en gevolgd hoe het herstel c.q. de veranderingen van
het ecosysteem plaatsvinden. Is het zand (met kiezel, waar het in
Frankrijk om ging) eenmaal weggezogen tot op de ondergrond, dan
keren de diersoorten die eerst de levensgemeenschappen vormden,
in dit gebied niet meer terug door de wijziging van het substraat.
Een grond die eerst van belang was als fourageergebied van vissen,
veranderde in een gebied waar slechts diersoorten voorkwamen die
een zeer lage voedingswaarde voor de vissen bezaten. Zou de winning
commercieel in het gebied ter hand zijn genomen, dan zouden de lo
cale visserijbelangen blijvend zeer geschaad zijn. Wil men toch
in dit gebied zand en grint winnen dan zal men zeer zorgvuldig
die gebieden die de minste schade voor de visserij-uitoefening
zullen opleveren als zij verloren gaan, moeten kiezen, dat wil
zeggen de grootste grintvoorkomens zeer plaatselijk winnen
(BOUCHOT et al, 1975; CABIOCH & GENTIL, 1975; CABIOCH & GLAÇON,
J975; RETIÈRE, 1977).
Voor wat het gebied betreft voor onze kust, waar zand tot op gro
te diepte voorkomt, kan gekozen worden voor een geringe verdieping
van de bodem over een groot oppervlak. Daar de bodemsamenstelling
en structuur niet wezenlijk anders zullen zijn voor en na be
ëindiging van de winning zal de aantasting van de bodemfauna een
tijdelijk karakter hebben dat weliswaar locaal zeer groot kan
zijn, doch van voorbijgaande aard. Herstel van de flora en fauna
kan optreden daar het bodemtype vrijwel dezelfde is gebleven.
Zou men kiezen voor een winning uit putten, dein zullen de zo ge
vormde gaten als deze in de bodem dieper dan circa 15 meter wor
den gegraven niet of nauwelijks meer opvullen, zodat in de oor
spronkelijke gelijkmatige zeebodem een kraterlandschap overblijft.
Reden is, dat in water dieper dan een tiental meters zandtransport
nauwelijks meer optreedt. Een voorbeeld hiervan kan men aantreffen
onder de Engelse kust bij Hastings, waar grintwinning er voor ge
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zorgd heeft dat een blijvende pokdalige bodem overbleef (een
"maanlandschap"), waar de visserij met gesleepte netten niet meer
kan worden uitgeoefend.
Naast hinder voor de visserij, zal verminderde waterbeweging in
de diepe putten de terugkeer van de oorspronkelijke bodemfauna
bemoeilijken. In de putten zal zich bijvoorbeeld veel fijn slib
kunnen verzamelen waardoor de oorspronkelijk harde zandbodem over
gaat in een weke modderbodem.
Kiest men voor een verdieping van 10 à 15 meter van de zeebodem
(een soort compromis) met een redelijk vlakke bodem van de zuigput dan blijft nog de vraag over of de bodem geschikt zal blij
ken te zijn voor de uitoefening van de visserij binnen afzienbare
tijd als blijkt dat het zandtransport over de bodem van dit ver
diept bekken wel in staat is het toch altijd pokdalige oppervlak
te egaliseren. De randen van een dergelijk bekken moeten zeer
flauw zijn en de hellingshoek vergelijkbaar aan wat er van nature
in het gebied of nabije omgeving voorkomt om de visserij met ge
sleepte bodemvistuigen te kunnen blijven uitoefenen.
Effecten op de waterkwaliteit:
Troebelheid.:
Bij welke methode van winning, die men ook kiest, zal een verhoog
de troebelheid van het water optreden. Wel kan gesteld worden, dat
hoe verder men van de kust komt, hoe helderder het water wordt.
Hoe dichter men bij de kust blijft met de winlocatie
des te meer zal de troebelheid veroorzaakt door de zandwinning ge
maskeerd worden door de natuurlijke aanwezige troebeling. De ge
volgen van het in suspensie gebrachte materiaal zal dan ook gerin
ger zijn in de nabije kustwateren dan daar buiten.
De effecten van de troebelheid zijn:
a. een vermindering van de lichtdoordringbaarheid (de troebelheid),
b. bepaalde gebieden zullen bedekt raken met van de baggerwerkzaamheden vrij gekomen materiaal (de slib pluim van de zuiger!).
De verstoring buiten het zandwingebied zal plaatsvinden door de
stroom geresuspendeerd materiaal, dat tijdens de winning vrijkomt.
De troebelheid van het oppervlakte water zal hierdoor sterk toene
men. De grovere bestanddelen zullen het eerste weer bezinken, de
fijnere deeltjes zullen langer in suspensie blijven. De duur van
de periode in suspensie wordt bepaald door onder meer het zoutge
halte en de temperatuur. Hoe hoger het zoutgehalte en hoe lager
de temperatuur des te langer blijven de deeltjes in suspensie.
Wat de gevolgen voor het dierlijk en plantaardig leven van een
tijdelijke verhoging van de troebelheid züllen zijn voor het re
latief heldere Kanaal-water wat langs onze kust stroomt laat zich
moeilijk schatten. Te verwachten valt in ieder geval een daling in
de primaire produktie in het aangetaste water door een geringere
hoeveelheid licht in de waterkolom.
Zware metalen en_nutrijjnten:
In het bodemmateriaal bevinden zich wisselende hoeveelheden aan
zware metalen en nutriënten in gehalten die de overeenkomstige
gehalten in de waterkolom gewoonlijk met een factor 103 tot 106
overtreffen. Afhankelijk van hun chemische vorm, bijvoorbeeld op-
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gelost in het interstitiële water of gebonden binnen het kristalrooster van bodemdeeltjes, kunnen deze stoffen meer of minder
opneembaar zijn voor aquatische en benthische organismen.
Door wisselwerking tussen bodem en waterkolom kunnen deze voor
het-leven in zee vaak essentiële stoffen aan de waterkolom worden
afgestaan of juist onttrokken. De bodem vervult aldus een belang
rijke regulerende functie op de gehalten aan zware metalen en nu
triënten in zeewater. Zandwinning zal dat systeem ingrijpend ver
storen, waardoor in een korte tijdsperiode zeer grote hoeveelheden
aan zware metalen en nutriënten in de waterkolom kunnen vrijkomen.
Om te kunnen beoordelen wat de invloed hiervan zal zijn op de wa
terkwaliteit dient men zich af te vragen in hoeverre de te ver
wachten fysische en chemische veranderingen de opneembaarheid van
deze stoffen kan beïnvloeden.
In het interstitiële water van de bodem liggen de gehalten aan
zware metalen vaak meer dan 100-voudig hoger dein in de waterkolom,
voor ijzer en mangaan gewoonlijk zelfs meer dan 1000-voudig (ANON.
1977). De grotere oplosbaarheid van zware metalen in het inter
stitiële water wordt onder meer bevorderd door een lagere pH dan
in het bovenstaande water - tussen J,2 en 7,6 tegen 8,1 à 8,3 in
de waterkolom - èn door de in het bodemmateriaal sterk verlaagde
redoxpotentiaal. Daarnaast kan ook het hoge gehalte aan organische
stof de oplosbaarheid van de zware metalen bevorderen. Het in
suspensie brengen van gereduceerd bodemmateriaal in zuurstofrijk
water met een één eenheid hogere pH zal daarentegen de oplosbaar
heid en de bewegelijkheid van zware metalen sterk verlagen. De
vorming van onoplosbare ijzer- en mangaanhydroxyden met een grote
opnamecapaciteit voor zware metalen zal het uiteindelijke effect
van het vrijkomende interstitiële water op de waterkwaliteit nog
verder beperken (KHALID et al, 1977).
Naast de pH en de redoxpotentiaal is ook de aanwezigheid van sul
fide in de bodem zeer belangrijk. In zee bevat het gereduceerde
bodemmateriaal gewoonlijk sulfidegehalten van rond de 300 mg per
liter in het interstitiële water (FENCHEL & RIEDL, 1970). Dit hoge
sulfidegehalte gecombineerd met de zeer lage oplosbaarheid van
vele metaalsulfiden leidt tot immobilisatie van zware metalen als
de overeenkomstige metaalsulfiden. Het bekendste voorbeeld hier
van is wel het ijzersulfide (FeS), dat op een tiental centimeters
diepte het bodemmateriaal zwart kleurt, op grotere diepte over
gaand in pyriet (FeS2) (BAAS BECKING & MOORE, 1961). Worden deze
slecht oplosbare metaalsulfiden door opwervelen tijdens zandwin
ning in een oxyderende omgeving gebracht, dan worden eerst de be
ter oplosbare sulfaten gevormd, om vervolgens weer over te gaan in
slecht oplosbare verbindingen als ijzer- en mangaanhydroxyden.
Van de fysische en chemische veranderingen van het bodemmateriaal
tijdens zandwinning mag men dus hooguit zeer tijdelijke stijgingen
in de gehalte aan zware metalen in de waterkolom verwachten. In de
praktijk blijken deze verhogingen moeilijk te constateren (MAY,
1973) en bestaat zelfs de indruk dat er netto eerder een daling
optreedt (MAY, 197*0 • Wel konden in de Waddenzee tijdens ruwe
weersomstandigheden door het opwervelen van bodemmateriaal verhoog
de zware metaalgehalten in de waterkolom worden aangetoond (DUINKER
et al, 197*0.
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Overigens dient men er wel rekening mee te houden dat het vrijko
men van sulfiden en gereduceerde metaalionen een zuurstofbehoefte
zullen hebben van 300 - 1000 mg per liter interstitieel water,
zodat bij een te verwachten directe 100-voudige verdunning een
geringere locale zuurstofdaling in de waterkolom tijdens zand
winning waarschijnlijk lijkt,. Daarnaast zijn ook nog toxische ef
fecten mogelijk op de in de waterkolom aanwezige organismen bij
concentraties van het H2S groter dan 0.1 mg per liter. Tijdens het
winnen van zand in de Sont was een sterke geur waarneembaar van
H2S, terwijl ook hierdoor af en toe vergiftigde vis werd aange
troffen (ACKEF0RS & F0NSELIUS, 1969). Binnen enkele uren was echter
het gas verdwenen. Het gedrag van nutriënten kan eveneens in ster
ke mate worden beheersd door de redoxpotentiaal en de pH. In het
reducerende bodemmateriaal bevinden zich door mineralisatie van
uit de waterkolom afkomstig organisch materiaal ammoniumgehalten
in de orde van enkele milligrammen per liter in het interstitieel
water. Door de bodem kan dit ammonium, aan het oppervlak geoxydeerd
tot nitraat, aan de waterkolom worden afgestaan. Omgekeerd kan
echter ook de bodem nitraat opnemen ten behoeve van bijvoorbeeld
de oxydatie van organisch materiaal of sulfide onder de vorming
van moleculaire stikstof (TIMMER - TEN HAAR, 1977). Gedurende de
zandwinning wordt deze natuurlijke situatie verstoord, waarbij
relatief grote hoeveelheden ammoniumstikstof in de waterkolom vrij
komen.
Ook bij de fosforverbindingen speelt de bodem een belangrijke regu
lerende functie door het opnemen van organisch materiaal uit de
waterkolom en het afgeven van bij mineralisatie gevormd fosfaat.
De lagere pH en de reducerende omstandigheden in de bodem bevor
deren de oplosbaarheid van fosfaten, waardoor in het interstitiële
water gehalten van enkele milligrammen fosfaat per liter kunnen
worden aangetroffen. Bij zandwinning kunnen deze hoeveelheden
vrijkomen tezamen met de eerder beschreven zware metalen en stik
stofverbindingen en met in het interstitieel water opgelost silicium
waardoor bij aanwezigheid van voldoende licht de primaire produktie
kan worden gestimuleerd. Dit effect werkt dus tegengesteld aan het
effect van de vertroebeling van het water door zandwinning waarvan
juist een daling van de primaire produktie zou mogen worden ver
wacht. Wat werkelijk zal gebeuren is sterk afhankelijk van de hoe
veelheid beschikbaar licht en zal daardoor sterk seizoensafhankelijk
zijn met mogelijk een daling in primaire produktie in het voorjaar
en een stijging in de zomer.
Pej3tjLciden_eri PCB'js
Pesticiden en PCB's worden door adsorptie in het bodemmateriaal
geaccumuleerd in gehalten die aanzienlijk hoger zijn dan in de
waterkolom (HALCR0W et al, 197*+). Door het in suspensie raken van
dit bodemmateriaal tijdens zandwinning zou desorptie van deze stof
fen kunnen optreden. Tot de fysisch-chemische omstandigheden in het
bodemmateriaal die de accumulatie van pesticiden en PCB's bevorde
ren behoort het gehalte aan organische stoffen, met name dat van
olie-achtige verbindingen. Alhoewel in principe door verandering
in de gehalten aan organische stoffen desorptie tot de mogelijk
heden behoort is hiervan bij laboratoriumexperimenten in de U.S.A.
(FULK et al, 1975) bij een water - sedimentverhouding van groter
dan 10 niets gebleken. Voor effecten op de waterkwaliteit in het
zandwingebied behoeft dus geen vrees te bestaan. Iets anders wordt
het uiteraard wanneer sterk verontreinigd bodemmateriaal in een
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relatief schone omgeving wordt gebracht. Door het opnieuw instel
len van een bepaalde verdeling in pesticiden en PCB's tussen bodem
en waterkolom kunnen dein waarschijnlijk belangrijke hoeveelheden
van deze stoffen aan de waterkolom worden afgegeven. Voor criteria
voor dumpingsgebieden zie bijvoorbeeld HILL & PAWLAK, 19TTGevolgen voor het plankton:
De beide soorten van plankton, het zoö- en het phytoplankton, zul
len het meest verstoord worden door de veranderingen die zullen
optreden in de helderheid van het water. Dit zal het gevolg zijn
van:
1. de afname van de lichtintensiteit bij verhoogde troebelheid,
2. de verandering in de spectrale samenstelling van het opvallende
licht aangezien door aanwezigheid van deeltjes,blauw, kortgol
vig licht, sterker verstrooid wordt dan rood licht.
Een ander effect wat bij de winning van bodemmaterialen naar voren
zal komen is de verandering in de concentraties van de voedselbestanddelen. Veel van deze bestanddelen zitten in de bodemsedimenten
opgesloten en zijn voor het grootste deel daar onbereikbaar voor
het plankton. Het in suspensie brengen van sediment zal daardoor
een verhoging van voedingsstoffen tot gevolg hebben. Dit kan lei
den tot plaatselijke veranderingen in de biomassa, soortensamen
stelling (diversiteit) en produktie. Hoe grootschaliger de zand
winning zal zijn des te meer is het waarschijnlijk dat de gevolgen
ervan zich zullen manifesteren in het plankton. Gegeven het feit
dat zooplankton door middel van filtreren aan zijn voedsel komt
kan gesteld worden dat zij kwetsbaar zullen zijn bij onnatuurlijk
hoge toename van de hoeveelheid gesuspendeerd materiaal (SHERK et
al, 197*0.
De kortlopende effecten van het baggeren op de bodemfauna kunnen
de langer durende variaties in de populaties van de bodemdieren
maskeren. De op het eerste gezicht belangrijke toename van de
troebelheid door de activiteiten van de zandzuigers, kan binnen de
natuurlijke fluctuatie liggen, zoals die bijvoorbeeld optreedt
tijdens stormen. De werking van de golven is bijvoorbeeld tot op
een diepte van ongeveer 20 meter nog goed merkbaar. De door de
wind gedreven golven zijn de belangrijkste factor bij het weer
in suspensie brengen van sedimenten, de getijstromen en de rest
stroom zijn de belangrijkste factoren voor het transport van het
in suspensie gebrachte materiaal (BOKUNIEWICZ et al, 1977; MORTON,
1977).
Gevolgen voor de bodemfauna:
De bodemfauna is van essentieel belang als voedselbron voor een
groot aantal aan de bodem gebonden dieren, met name de bodemvissen
en kreeftachtigen. Waar de bodem tijdelijk droog valt, zoals in de
estuaria en Waddenzeeën verschaft de bodemfauna het voedsel van
zeer grote aantallen vogels, met name steltlopers.
Dichte bestanden aan bodemdieren komen vooral voor in ondiepe
zeeën, met name de Waddenzee en de kustzone (circa 3 km). Het groot
ste deel van de Noordzee heeft een bodemfaunadichthèid van enkele
gr/m2 (uitgedrukt als drogestóf, A.D.W.) integenstelling tot de
Waddenzee waar het tientallen grammen hoger ligt (gemiddeld 30 gr/
m2 ).
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Niet alle zandgrond bevat evenveel aan dierlijk leven, belangrijk
is het voorkomen van niet te veel of te weinig slib (> 25 % < 60
pm en < 1 % < 60
In gebieden met een sterke getijstroom komt
weinig bodemfauna voor. Ann zijn ook diepe geulen. Rijk zijn bij
voorbeeld altijd de wadplaten. Ook het noordelijk deel van het
Nederlandse continentale plat (benoorden 53°30'NB) wordt gekarak
teriseerd door een rijke bodemfauna.
HEIP en medewerkers (1980 - 1982) stelden voor de BelgischNederlandse kust vast het voorkomen van verschillende macrobentische en meiobenthische gemeenschappen. Op grond van de belang
rijkste soorten stelden zij eentdrietal zones vast. De kustzone
gekarakteriseerd door de macrobenthische Abra alba gemeenschap en
de daarbij behorende meiobenthische Microarthridion tittorale Halectinosoma herdmani gemeenschap. De open zee zone, met de
macrobenthos vertegenwoordiger Venus gallina gemeenschap en de
daarbij behorende meiobenthos gemeenschap Leptastaaus latiaaudatus Paramesoohra helgolandica. Hiertussen een overgangszone waar ele
menten uit beide gemeenschappen door elkaar voorkomen. De ver
spreiding van de zones wordt bepaald door hydrodynamische omstan
digheden in het gebied, met name de reststroom en de getij stroom
(GOVAERE c.s., 198O; HEIP, 1980; HEIP c.s., 1982; VANOSMAEL c.s.,
1982; WILLEMS c.s., 1982 a, b).
BEUKEMA en medewerkers (197*+ - 1982) verrichten veel onderzoek in
de Waddenzee. Een gedetailleerde kennis is verkregen van de ge
meenschappen en de soortenrijkdom in dit belangrijke getijdegebied.
Het is mogelijk gebleken na een lange serie van waarnemingen de
veranderingen en dichtheden van de macrobenthische leefgemeen
schappen te kunnen scheiden in natuurlijke fluctuaties (cycli van
circa 5 jaar) en die veroorzaakt door menselijk ingrijpen.
(BEUKEMA, 1971*, 1976, 1979, 1982; BEUKEMA 8c JANSEN, 1978; DANKERS
& BEUKEMA, 1981).
Het herstelvermogen van de bodemfauna.
Met het gewonnen bodemmateriaal, zand of een mengsel van zand en
grint, wordt ook het benthos van de bodem verwijderd. De meeste
bodemdieren leven voornamelijk op de bodem (kreeftachtigen, zee
sterren, mossel) of ingegraven in de bovenste 10 cm de meeste
schelpdieren, mossel is een uitzondering, wormen. Een klein aantal
soorten dringt dieper in de bodem, ongeveer 30 cm (strandgaper,
kokerwormen). Een steekzuiger (putten!) zal alle bodemdieren ver
wijderen, een sleepzuiger verreweg het grootste deel. Via de
"overflow" spoelt het opgezogen fijne sediment weer terug naar zee.
Men kan dit water tegenwoordig ook dieper weg laten vloeien, waar
door de oppervlakkige verschijnselen van de zuiger in bedrijf
"de pluim", minder zichtbaar is. Een deel van de bodemdieren zal
zo ook weer terugvloeien in zee. Velen zullen het niet overleven,
heremietkreeften mogelijk wel. Beschadigde bodemfauna zal bodemvissen aantrekken die op de geur afkomen.
Hóe lang duurt de.schade aan het bodemleven? Het herstelvermogen
van de bodemfauna is sterk afhankelijk van het herstel van het
oorspronkelijke profiel en de oorspronkelijke samenstelling van
het sediment. In slibarme en relatief grofzandige gebieden worden
putten weer snel met gelijksoortig materiaal opgevuld. In getij
geulen met een hoge stroomsnelheid kan dit binnen enkele weken
of maanden weer hersteld zijn. De intrek van volwassen bodem-
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dieren uit de onbeschadigde omgeving zal dan weer optreden. De
fauna is aangepast aan het typische milieu van de snelstromende
geul. In rustiger gebieden zal het zandtransport in de richting van
de beschadiging veel langzamer verlopen. Herstel van de fauna zal
daar voornamelijk optreden door het vestigen van larvale stadia die
via hun pelagische fase het gebied binnendrijven. Is het type sedi
ment echter anders geworden, dan zal zich een geheel nieuwe bodem
fauna gaan ontwikkelen met een eigen soortsdiversiteit.
SHERK en medewerkers hebben een uitvoerige studie verricht naar de
effecten van gesuspendeerde, sedimenten op aquatische organismen.
Gewezen wordt op de mogelijke nadelige effecten van fijnslib op
de produktiviteit van de bodemgemeenschappen en de gevolgen die
dit kan hebben voor de commerciële visserij (SHERK, 1971> 1972;
SHERK et al, 1972, 197*0Bepaalde soorten zullen, mits de laag van neergedaald slib niet te
dik is, zich door hun eigen beperkt beweegvermogen aan de totale
verstikking kunnen onttrekken. Het gevolg zal zijn een tijdelijke
verschuiving van de soortsdiversiteit in het gebied. Het zal ana
loog verlopen als met de dumping van te fijne bestandsdelen van
pottenbakkersklei voor de kust van Cornwall, alleen zal de bodem
veel minder dik bedekt raken met fijn materiaal. Een geringe ver
arming van de fauna trad op (SHELTON & ROLFE, 1971; SHELTON, 1973;
MILLNER et àl, 1977).
In onze wateren is tot op heden geen onderzoek gedaan naar de her
bevolking en de snelheid ervan, in een door zandwinning aangetast
gebied. Amerikaans onderzoek en wel in de Golf van Mexico (Alabama)
toonde aan dat de bodem ongeveer zes maanden na de zandwinning (en
fossiele oesterschelpafzettingen, "mudshell") geschiedde (MAY, 1973).
De eerste sporen van herbevolking traden reeds na enkele maanden
op.
Het onderzoek van McCAULEY et al (1977) naar het herstel van de
bodemfauna in een baai in Oregon (Pacific) waar baggerwerkzaamheden op kleine schaal (circa 8000 m3) hadden plaatsgevonden is ver
rassend. Het is de vraag of er gesproken kan worden van herstel,
dan wel van intrek uit het nabij gelegen onaangetaste gebied, maar
28 dagen na de werkzaamheden was de fauna weer aangepast aan de
toestand als voren. De strook naast de gebaggerde geul was zelfs
na 1U dagen weer in de uitgangstoestand.
KAPLAN en zijn medewerkers onderzochten de veranderingen die op
traden in macrobenthos in een ondiep gebied waar gebaggerd werd
(Goose Creek, New York) (KAPLAN et al, 197^, 1975). Zij vonden dat
herbevolking reeds na 1g maand optrad, voornamelijk wormen, krabben
en kleine schelpdieren, maar dat de hoeveelheden aan biomassa na
elf maanden nog niet op het peil was als vroeger. Het is de vraag
hoe relevant dit onderzoek is voor een zandwinning in volle zee
daar het verricht werd in een ondiep besloten estuarium, waar de
stroomsnelheid na het baggeren sterk verminderde, hetgeen een direct
gevolg had op het herstelvermogen. Toch wat het begin van de her
bevolking betreft, sluit dit goed aan bij wat MAY (1973) heeft
gevonden. Dit werd ook waargenomen door de Franse onderzoekers in
het Seine-baai project. Na zes maanden (Alabama) was het aantal
organismen weer vrijwel net zo groot, zo niet groter, als tevoren.
Echter de diversiteit en voorkomen was groter in de niet gestoorde

- 26 -

delen van het wingebied. Twee jaar na het zuigen was de bodemfauna
weer geheel hersteld. Verstoring van de bodem heeft geleid tot een
verhoogde productiviteit, ten dele doordat een betere doorluchting
de bacteriënactiviteit verhoogde.
In het Amerikaanse gebied was de gemiddelde watertemperatuur hoger
dan die voor onze kustwateren. Aangezien het volledig herstel van
benthische gemeenschappen binnen de poolcirkel (Canada) langer dan
12 jaar kan duren (WRIGHT, 1977)» is het mogelijk dat het volledig
herstel van de bodemfauna in onze kustwateren een weinig langer dan
de twee jaar kan duren die voor het Amerikaanse gebied is opgege
ven.
Natuurlijke fluctuaties in de populatiedichtheden veroorzaakt door
bijvoorbeeld seizoensverschijnselèn, of wel het explosief vermenig
vuldigen van een bepaalde soort, of het plaatselijk vrijwel te gron
de gaan van een soort, kunnen de onmiddellijke effecten van baggeren
op de verspreiding van bodemorganismen versluieren (MORTON, 19T7)Wat betreft de verstoring van de bodemfauna, moet men wel bedenken
dat deze levensgemeenschappen niet statisch zijn en dat ze aangepast
zijn om te leven in een gebied als de Noordzee, waar regelmatig
bodemmateriaal wordt verplaatst tijdens stormen, vooral in de on
diepere kustwateren. De dieren geraken daardoor van nature regelma
tig ondergestoven c.q. blootgespoeld, waardoor ze ten gronde gaan.
Ook strenge winters hebben hun invloed op het ondiepe kustwater en
zijn de oorzaak van het massaal afsterven, bijvoorbeeld de winter
1963/196i+ waarin het Nederlandse kokkelbestand (Coœâiwn edule) voor
een groot deel afstierf.
Samenvattend:
Het laat zich aanzien dat de winterperiode en het vroege voorjaar
de beste seizoenen zijn om zand te winnen in een gebied en daarbij
de bodemecosystemen het minst verstoren, waardoor deze laatste de
beste kansen krijgen om zich te herstellen. Bij de huidige lage
intensiteit van zandwinning uit zee wordt er per jaar slechts een
klein deel van de bodemfauna op het Nederlandse deel van het conti
nentale plat rechtstreeks beïnvloed. De Nederlandse zeezandwinning
concentreert zich in feite nog steeds in de Waddenzee, een gebied
dat in feite buiten het bestek van dit rapport valt. De zandwinning
in dit gebied echter, als dit beneden de 10 x 106 m3/jaar blijft en
de winningsplaatsen gekozen worden in getijgeulen met een diepte
groter dan 5 m, zal jaarlijks minder dan een duizendste van de
bodemfauna van de Waddenzee aantasten. Gezien de korte herstelduur
op dergelijke plaatsen is de verarming van de bodemfauna door direct
menselijk ingrijpen op niet meer dan een promille van de totale
bodemfauna te schatten.
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IV

HET INGRAVEN VAN BLUSLEIDINGEN EN KABELS EN DE INVLOED HIERVAN OP
HET BODEMLEVEN.
Hier zal ingegaan worden op de mogelijke interacties tussen het
leggen en gebruiken van gas- en oliepijpleidingen en telefoonkabels
en het mariene milieu en de Noordzeevisserij. De gevaren, die
pijpleidingen bedreigen, zullen worden ingeschat en de vraag zal
gesteld worden wat de aard van de interactie zal zijn en in welke
specifieke gebieden conflicten optreden en waar kan worden samen
gewerkt. De effecten van het vrijkomen van olie en/of gas in het
mariene milieu zullen hier buiten beschouwing gelaten worden.
. Wel moet men bedenken dat de hoeveelheden die vrij kunnen komen,
met name olie, altijd veel geringer zijn dan die, die vrijkomen
bij tankeraanvaringen of bij "spuiters" (blow outs) op de boorlokaties. Wij moeten denken aan een hoeveelheid van 1 % van wat er
vrijkomt bij tankeraanvaringen. Er heersen veel misverstanden over
pijpleidingen in zee. Men ziet er een rechtstreekse bedreiging in.
Dit is ten onrechte. Als we beseffen hoe groot het aantal pijp
leidingen is dat door ons land loopt, en welke stoffen daardoor
gepompt worden en het geringe aantal incidenten dat voorkomt, zal
dit ons duidelijk zijn. Het is bijvoorbeeld veel veiliger dan weg
transport (tankers!). Men denkt er aan om het buisleidingnet in
Nederland in de nabije toekomst sterk uit te breiden voor onder
andere het transport van steenkoolslurry van de zeehavens naar
het Ruhrgebied; het vervoer van petrochemische produkten vanuit
het Sloegebied naar het achterland; de uitbreiding van het aantal
leidingen tussen IJmond en Rijnmond. Ook denkt men aan het vervoer
van vaste stoffen in capsules door buisleidingen. (ANON., 1975»
1977 a, 1979 a; FILION-MYCKLEBUST & JOHANNESSEN, 1980; HUNTER, 1976;
McINTYRE & DE GROOT, 1980; PEQUEGNAT, 1971*; ROSE, 197*0.
Het coaten van pijpleidingen.
Een pijpleiding bestaat meestal uit een stalen buis, die met een
coating, een mantel, is omgeving om deze te beschermen tegen roest
en mechanische beschadiging. Deze mantel heeft een tweede, minstens
zo belangrijke functie, namelijk om de pijpleiding het nodige extra
gewicht te geven om het opdrijven ervan te verhinderen. In het
begin van de 70-ger jaren, toen het leggen van pijpleidingen in de
Noordzee nog in de kinderschoenen stond, werd op het land in
speciale fabrieken een mengsel van beton en ijzererts om de pijp
leidingstukken aangebracht. Hiervoor waren deze stukken, pijpsegmenten, eerst bekleed, na zandstraling, met een bitumenachtige dek
laag (bijvoorbeeld somastic). Ook werd wel kippegaas om de pijp
leiding gewikkeld of fijne stalen naaldjes aan de specie toegevoegd,
om de mantel extra stevig te maken ten aanzien van mechanische be
schadigingen. Een laag van 5 - 7 cm dikte werd zo op de pijp aan
gebracht. De technische ontwikkelingen en inzichten hebben niet
stilgéstaan. Thans worden hele stalen netkooien in de mantel op
genomen. Deze zijn gemaakt uit stalen stangen (8 mm) in de lengte
richting, waar spiraalsgewijze dik staaldraad omheen gewikkeld wordt.
De kruispunten worden aan elkaar gelast.
Er schuilt een gevaar in het ommantelen met beton van metalen
pijpleidingen, doordat de buigzaamheid hierdoor enorm vermindert.
De stijfheid van de leiding zal toenemen naarmate meer pijpleidingsegementen aan elkaar gelast worden. Op de lasplaatsen ontbreekt
de betonnen mantel. Na aan elkaar gezet te zijn wordt de verbinding
dichtgesmeerd met somastic door er een lichtmetalen mantel omheen
aan te brengen, die fungeert als gietmal. Door deze verbindingen
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ontstaat er een zekere buigzaamheid. Voor leidingen groter dan 16
inch is dit echter onvoldoende. Bij zware leidingen (36-U5 inch)
worden daarom vaak om de meter gleuven in de betonnen mantel aan
gebracht. De leiding moet kunnen buigen om gelegd te kunnen worden,
anders zouden deze reeds zwaar beschadigd zijn als zij de pijpenlegger (lay-barge) verlaat en afzinkt naar de bodem om vervolgens
te worden ingegraven. (MON., 1980 a, b; BROUSSARD, 1979)«
Het leggen van de leidingen.
Er zijn verschillende methoden om pijpen te leggen. De meest ge
bruikelijke zijn: de bottompull-methode; de pijpenlegger (laybarge) en de reel-barge. De bottompull methode, die meestal in on-:
diep water wordt toegepast, gaat uit van een leiding, die op het
land is klaargemaakt en die als een geheel in zee wordt getrokken
en naar de lokatie wordt gesleept. Men kan zo vele km lange leidin
gen over de bodem slepen. Er wordt hierbij veel gevraagd van de
betonnen mantel. Bij Callantsoog is deze methode een aantal jaren
geleden toegepast. Ook in zeer diep water kan deze methode gebruikt
worden. Het leggen vanaf een pijpenlegger is de meest gebruikte
methode. De pijpenlegger fungeert als een pijpleidingfabriek, waar
de pijpsegmenten, van te voren voorzien van een mantel en elk 12 m
lang, aan elkaar worden gelast op 5 tot 11 lasstations. De lassen
worden door middel van röntgenapparatuur gecontroleerd alvorens de
uiteinden worden bekleed. Elke keer als een bewerking is uitge
voerd trekt de pijpenlegger zichzelf via zijn ankerwinches naar
voren en glijdt de pijp via de "stinger" naar de bodem. De pijp
leiding is tweemaal gebogen. Eenmaal bij het verlaten van de pij
penlegger en éénmaal als hij op de bodem komt. In ondiep water
behoeft de pijp geen ondersteuning van een stinger, maar bij een
grotere diepte is dit onderdeel noodzakelijk. De stinger kan ge
makkelijk beschadigen tijdens ruwe zee en hiermee dus ook de pijp
leiding. Men heeft zelfs een scharnierende stinger ontworpen, om
de pijpleiding voorzichtiger te kunnen behandelen. Neemt de werking
van de golven en de wind toe boven het toelaatbare, dan wordt de
pijpleiding tijdelijk afgezonken naar de bodem. Deze operatie kan
zeer nadelig zijn voor de betonnen mantel. Het staal op zich is
flexibel genoeg. Pijpenleggers kunnen toegepast worden tot op een
diepte van _+ 200 m. De reel-barge methode, de haspel methode, wordt
alleen toegepast bij het leggen van pijpleidingen van geringere
diameter, die niet voorzien zijn van een ommanteling. Een klassiek
voorbeeld is de "Pluto"-pijpleiding, die door de Geallieerden in
I9UU gelegd werd vanuit Engeland naar het strand van Normandie.
In Nederland is deze methode toegepast voor het leggen van een
rioolpijp voor het Energie Centrum Nederland. (CARSTENS, 1980; LOUS,
1978; RICHARDSON, 1980; VAN DONGEN, 1983).
Het ingràvëri vail pijpleidingen.
Verschillende methoden staan ter beschikking om pijpleidingen in
te graven: baggeren, ploegen, springen en inspuiten. (BROWN, 1980;
CARSTENS, I98O; LOUS, 1978).
Baggeren:
Het is mogelijk om in zandige bodem met sleephopperzuigers geulen
te graven om de pijpleiding in te leggen. Een nadeel van deze me
thode is, dat hij slechts toegepast kan worden tot een diepte van
35 m (de lengte van de hopperzuiger), dat de geul met zand kan
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dichtslibben, voordat de pijp is gelegd en in gebieden waar weinig
zandtransport is het natuurlijk opvullen achterwege blijft, of
zeer lang kan duren. Dit is de reden, dat deze methode voornamelijk
voor kortere leidingen wordt toegepast in de kustwateren.
Ploegen:
Het inploegen van leidingen is een recent ontwikkelde techniek, die
geschikt is voor het leggen van korte leidingen in een zachte bodem.
De methode kan goed gecombineerd worden met de bottompull-methode.
De sleuf voor de pijpleiding is smal, wat zijn voordelen heeft ten
aanzien van aantasting van de zeebodem. Met deze methode heeft men
een bestaande leiding weten in te graven over een lengte van 37 km.
Springen:
Een methode die niet van belang is voor de Noordzee is het maken
van een sleuf in de harde ondergrond door middel van springstof.
Het is een zeer dure methode, die alleen in de uiterste noodzaak
wordt toegepast, bijvoorbeeld het aanlanden van de pijpleiding op
een rotsachtige kust waarlangs een intensief scheepvaartverkeer is.
Inspuiten:
Het inspuiten van pijpleidingen (jetting) is de meest toegepaste
methode om pijpleidingen in te graven. Er zijn vele varianten, maar
het basisprincipe bestaat uit een zadelvormige constructie, die over
de bovenkant van de pijpleiding wordt geplaatst (de trencher).
De trencher is voorzien van een roterende cutterkop of waterspuitstukken naar gelang de bodemstructuur. Het apparaat wordt langs de
pijpleiding getrokken. Het weggegraven materiaal wordt via buizen
afgezogen en terzijde gedeponeerd en verspreid door de waterstroming.
Het zal duidelijk zijn, dat deze methode zorgt voor een zeer tij
delijke grote vertroebeling van het water boven de zeebodem.
De trencher weegt boven water 30 - 50 ton, dit gewicht kan men on
der water aanzienlijk terugbrengen met behulp van ballasttanks.
De afmetingen zijn echter niet te reduceren, waardoor het soms
moeilijk is door de waterstromingen het apparaat te bedienen zon
der dat het de pijpleiding (mantel!) beschadigd. Ook kunnen de water
stralen vanuit de spuitstukken reeds gescheurd beton van de mantel
verder doen scheuren en wegblazen. Het zal duidelijk zijn dat
slecht weer de risico's voor de pijpleiding nog kunnen verhogen.
Is het bodemmateriaal losgepakt, bijvoorbeeld zand, dan zal de ge
graven sleuf zich snel opvullen, waardoor de pijpleiding niet op
de gewenste diepte wordt gebracht. Het is dan noodzakelijk met alle
daaraan verbonden risico's, de handeling nog één of meer keer te
herhalen. De methode is zeer geschikt voor kleiachtige bodem,
terwijl in een zeer modderige bodem een pijpleiding door zijn eigen
gewicht kan wegzakken.
Fluidisatie methode:
Fluidisatie verschilt volledig met de vorige methode. Hierbij wordt
de bodem niet verwijderd, maar tijdelijk veranderd in een dikke
vloeistof, doordat de hoeveelheid water in de bodem wordt verhoogd
(drijfzand). De bodem bedekt de pijpleiding onmiddellijk. Voor pijp
leidingen met een kleine diameter is dit een zeer geschikte methode.
Controle van pijpleidingen.
De overheden van de landen waar pijpleidingen worden gelegd hebben
voorschriften gemaakt ten aanzien van de ingraafdiepte en de vei-
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ligheidseisen ten aanzien van het gebruik. Tevens zijn de maat
schappijen die pijpleidingen leggen of exploiteren verantwoorde
lijk voor het goed functioneren van deze leidingen. Dit heeft een
wetenschap doen ontstaan die zich bezighoùdt met het toezicht op
de pijpleidingen. Leidingen kunnen visueel worden geïnspecteerd,
of met acoustische methoden. Het menselijk oog is een uitstekend
gereedschap, maar ongelukkigerwijs is een pijpleiding op de bodem
moeilijk te bereiken. Bemande onderwatervaartuigen zijn effectie
ver dan duikers bij het vaststellen van de hoeveelheid verloren
beton, de inwerking van roest, beschadigingen aan de pijpleidingen
en vrije overspanningen. Dit laatste wil zeggen, dat de pijp over
delen vrij van de bodem is. Onbemande vaartùigen worden steeds
meer gebruikt, maar zij hebben het nadeel dat er slechts een twee
dimensionaal beeld wordt verkregen. Vele acoustische systemen wor
den gebruikt, zoals sonar, sub-bottom profiling en echoloden.
De side-scan sonar geeft goede en nauwkeurige informatie over niet
ingegraven pijpleidingen. Behalve dat de pijpleiding aan de buiten
kant wordt gecontroleerd, wordt ook van binnenuit nagegaan of er
corosie, deuken of andere deformaties aanwezig zijn. Dit geschiedt
met apparatuur ("pigs") die door de buizen wordt gestuurd. (DURAND
& STANKOFF, 1978; HOLE, 1979; VAN DER WAL, 1977, 1980; VAN DONGEN, 19Ô3).
Het beschermen van vrijliggende pijpleidingen.
Het ingraven, zoals voorgeschreven door de overheid, is niet altijd
even succesvol. Zolang de pijp zich voldoende onder het bodemopper
vlak bevindt, worden meestal geen extra maatregelen voorgeschreven.
De reden is, dat het opnieuw ingraven risico's voor de pijp met
zich mee kan brengen. In het geval zoals met de moderne pijplei
dingen, gelegd sinds het eind van de 70-ger jaren, is het opnieuw
"jetten" mogelijk. Ingravingseisen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland
(Um van het bodemoppervlak tot de onderkant van de pijp) zijn bij
kruising van scheepvaartroutes nauwelijks tot niet te realiseren.
Er bestaan echter ook andere middelen om de pijpleiding van de
nodige dekking te voorzien. Zo kan men zand storten via een tren
cher, die vlak boven de pijpleiding uitkomt (dit in verband met
wegspoelen), maar dit veroorzaakt veel zandverlies en tijdelijke
sterke vertroebeling van het water. Daarboven neemt het de reden
niet weg dat de pijp vrij kwam te liggen. Daarom heeft men ook wel
zakken zand op de pijpleiding gedumpt, maar beter is het om steen
slag op de pijp te storten. Het zal duidelijk zijn, dat dit met de
grootste nauwkeurigheid dient te geschieden om effect te sorteren
en om niet teveel van deze dure grondstof aan te moeten voeren (met
speciale tankers met een inhoud van 19.000 ton). Als de betonnen
mantel over grote delen ontbreekt, kunnen, in combinatie met de
hierboven beschreven methode, betonnen zadels geplaatst worden,
eén per 12 m pijp en elk U.000 kg wegend. De zadels worden met
spuitlansen in de bodem gebracht. (ANON., 1978 b, 1979
EDEN,
1975; MORTENSEN & FREDSOE, 1978; STEIMLE & STONE, 1973).
Natuurlijke risico's.
De waterbeweging:
Niettegenstaande het feit dat pijpleidingen worden ontworpen naar
situatie en plaats, uitgaande van een levensduur van 30 - Ho jaar,
kunnen zij toch worden verplaatst over grote afstanden, gaan drij
ven of knakken. Dit kan geschieden door golven en stromingen, die
ontstaan tijdens zware stormen. Stromingen kunnen een pijpleiding
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onderspoelen, ook als deze eerst ingegraven lag. De onderspoeling
kan zo groot worden, dat het vrijliggende pijpgedeelte gaat tril
len onder invloed van de waterbeweging. Door de trillingen kan de
al of niet reeds beschadigde mantel worden afgeworpen, waardoor
het drijfvermogen van de pijpleiding toeneemt en zich nog meer
pijp uit de bodem los zal maken.
Roest:
Zowel in- als uitwendige roestvorming is één van de meest algemene
en natuurlijke bedreigingen van mariene pijpleidingen. De uitwen
dige roestvorming kan teruggebracht worden door toepassing van ver
schillende coatingen, bijvoorbeeld teerachtige produkten, kunsthars
en dergelijke. Ook kan een kathodisch beschermingssysteem worden
aangebracht, bijvoorbeeld door het aanbrengen van blokken zink en
magnesium-anodes, zoals ook toegepast wordt in de scheepvaart. De
inwendige corosie, vastgesteld met de hierboven beschreven methode,
kan onderdrukt worden met speciale anti-roest behandelingen of
coatingen. (ANON., 1977 b, 1978 b; AUDIBERT c.s., 19Ô0; JOHNS, 1979;
KARAL, 1977; VAN DONGEN, 1983; WANTLAND, 1979; YAMAMOTO, 1978).
Risico's ontstaan door menselijke invloeden.
Ankers:
Scheepsankers vormen potentieel de ergste bedreiging voor pijplei
dingen. Een geankerd schip, waarvan het anker gaat krabben, kan
zich vasthaken achter een pijpleiding. Dit is niet zo denkbeeldig
als men beseft, dat boven de Waddeneilanden, parallel aan de
scheepvaartroute, naar de Nederlandse kust, onze grootste gastransportleiding loopt (160 km door de Noordzee en 18 km door de Wadden
zee). Bij N.W. storm zullen de schepen in nood naar de ondieptes
onder de kust drijven en hun uitgeworpen ankers hebben alle kans de
leiding te raken. Een ander gevaar schuilt in het laten vallen van
het anker. Er zijn in feite geen afdoende maatregelen te nemen om
het gevaar van het anker af te wentelen. De normale ankers dringen
1 - 2 m in de bodem. Bij een zachte bodem kan dit 11 m bedragen.
De grootste ongelukken met pijpleidingen in de jaren 1953 - 1972
in de Amerikaanse wateren, zijn veroorzaakt door krabbende ankers
(Louisiana West Delta, 15 oktober 19^7, 160.000 barrels). De an
kers van de off-shore industrie zelf, vormen een grotere bedreiging
clan die van de handelsvaart. Het phenomeen blijft een zeldzaam ge
beuren. (KOSTER, 1973, 1975; TRAVERS & LUNEY, 1976).
Visserij-activiteiten^
De olie- en gasindustrie opereren vaak in hetzelfde gebied als de
visserij. Het bleek, dat er onvoldoende aanwijzingen waren om een
beeld te vormen over wat er gebeurde bij de interacties tussen vis
tuigen en pijpleidingen. Gespreksstof leverde het genoeg op, maar
feitelijke kennis kwam niet naar voren. Het bleek al spoedig dat
de industrie die de mantels van de pijpleidingen maakte, er alleen
naar streefde een iets beter en iets goedkoper produkt te maken dan
de concurrenten. Dit was er de reden van dat in 197^» in Noorwegen,
een onderzoek werd aangevangen, waarin de Noorse staat en een aantal
Oliemaatschappijen deelnamen. Dit onderzoek leidde tot een beter
inschatten van de problemen en was er de oorzaak van, dat in de
hierop volgende jaren een reeks vervolgonderzoeken plaats vonden,
waaraan de Nederlandse- en Britse overheid, alsmede de belangrijk
ste oliemaatschappijen en toeleveringsbedrijven voor pijpleiding-
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coatingen, deelnamen. Het opvallende van dit onderzoek was de
multi-disciplinaire aanpak (pijpleiding ingenieurs, vistuigtechni
ci, visserijbiologen, natuurkundigen, bodemkundigen). alswel de
nauwe samenwerking tussen de overheden van verschillende nationa
liteiten en het bedrijfsleven. Het voert te ver in te gaan op alle
technische resultaten. Het bleek, dat van de bodemvistuigen, die
onderzocht werden, de bodemtrawl met rechthoekige en diverse
ovale visborden, en de specifiek Nederlandse boomkor en deze laat
ste vooral, een ernstige bedreiging vormde voor de pijpleidingen
zoals deze ontworpen waren in het begin van de jaren 70. Dit werd
aangetoond via berekeningen, proeven op schaalmodel in sleeptanks
en proeven op volle schaal met 16 en 36 inch pijpleidingen. De
effecten van de boomkor zijn ernstiger naarmate een pijpleiding een
kleinere diameter heeft (16 inch werd meer beschadigd dan 36 inch).
De krachten van het botsende vistuig zijn 25 % minder, als de pijp
onder een hoek van 1+5° wordt aangevist, dan wanneer deze loodrecht
wordt geraakt. De betonnen mantel van de 16 inch pijpleiding
(coating begin 1970) werd ernstig beschadigd, maar de stalen pijp
bleef onbeschadigd. Het vastlopen van een bordentrawl aan een pijp
met vrije overspanning is onwaarschijnlijk, maar boomkorren kun
nen waarschijnlijk wel vastlopen op pijpen met een kleinere dia
meter die vrijhangen. De boomkor wordt voornamelijk in de zuidelij
ke Noordzee gebruikt, waar we sterke toename zien van het aantal
olie- en gaswinningsplatforms. In dit gebied kan men een idee krij
gen van de visserij-intensiteit aan de hand van het volgende reken
voorbeeld: het gemiddelde aantal boomkorvisuren in het hele gebied
is per vak van 6o x 6o mijl 50.000 uur/jaar, dat wil zeggen een
oppervlak van + 2.500 km2. Als wij een vissnelheid aannemen van
7 mijl/uur en wij weten dat elke boomkorkotter met twee netten tege
lijk vist, laten we aannemen dat de opening van het net 10 m is
(er komen openingen van 17 m voor), dan wordt in het gebied 50.000
x 7 x 2 x 10 x 103 = 7.000 km2/jaar afgevist. Het gebied van 6o x
60 mijl wordt dus 2-3 maal per jaar geheel geveegd, met andere
woorden de zuidelijke Noordzee wordt eveneens 2-3 maal per jaar
geheel afgevist. (CARSTENS c.s., 1976; CARSTENS, 19Ö0; DE GROOT,
1975, 1980 a, b, 1982; DE GROOT & VAN DONGEN, 1979; GJ0RSVIK c.s.,
1975; KJELDSEN & MOSHAGEN, 1979; LOUS, I98O; MACLENNAN & STRANGE,
1979; MOSHAGEN & KJELDSEN, 1980}.
Hoe de risico's te vermijden van dé confrontatie vistuig - pijpleiding?
Dit probleem is van twee kanten te benaderen. Aan de ene kant heeft
de off-shore industrie direct gereageerd op de resultaten van het
5-jarig onderzoek, door de wapening van de betonnen mantel van de
pijpleidingen zeer ingrijpend te verandëren en te verbeteren. Deze
nieuwe mantels werden getest en bleken de klappen van alle vistuigen
goed te doorstaan, dit in tegenstelling tot de coatingen van het
begin van de jaren 70. De verbeteringen waren zelfs zodanig, dat
men ervan afzag deze pijpleidingen in te graven. De Britse overheid
durfde het aan een pijpleiding op zeer stenige grond niet in te gra
ven.
Aan de andere kant kunnen wij verbeteringen aanbrengen aan het vis
tuig, waardoor de botsingseffecten worden verminderd. Het is geble
ken, tijdens proeven op volle schaal en in modelproeven, door
de visborden af te ronden, scherpe hoeken weg te nemen, de boomkorslof te veranderen door er een hoepelachtige structuur aan de voor
kant op te lassen, dat de krachten 20 - 50 % kunnen worden geredu
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ceerd. Naarmate de pijpleiding kleiner wordt laat dit zich nog
gunstiger aanzien. De 12 inch en kleinere pijpleiding, de zoge
naamde interfield leidingen, zijn kwetsbaarder dan die met grote
re diameter. Ondanks het feit, dat de aanpassingen gering zijn en
relatief weinig kosten, is er pas een aarzelend begin gemaakt deze
in te voeren. De PTT is na vijf jaren begonnen met de vissers er
toe te bewegen de boomkorsloffen aan te passen met hoepelvormige
beugels, waardoor de kans op haken, beschadigen of opvissen van
telefoonkabels wordt tegengegaan. Dit zal ook zijn nut afwerpen
voor de kleinere diameter pijpleidingen, die te beschouwen zijn
als"telefoonkabels". We zagen reeds eerder, dat de dunnere lei
dingen meer gevaar lopen te worden beschadigd. (DE GROOT, 1979 b).
Het biologisch effect van het aanbrengen van structuren op de zee
bodem.
De bouwsels van de off-shore industrie, platforms, afsluiters,
risers, pijpleidingen verschaffen twee randvoorwaarden voor het
mariene leven, te weten, een veilige schuilplaats en voldoende
voedsel. Veel organismen zullen zich hechten aan de poten en raam
werken van de off-shore bouwsels, met name de platforms (PEQUEGNAT
197*0 • Op de eendere wijze waar door ook scheepswrakken overwoekerd
raken met groeisels. Er is een hele successie waar te nemen in de
vestiging en manier van "aangroeien". Grote delen van de zeebodem,
die weinig aan leven bevatten, zullen juist door de inbreng van
bovengenoemde structuren verrijkt worden aan dierlijk leven en
soortenrijkdom. Het zijn een soort kunstmatige riffen. De litera
tuur hierover werd door STEIMLE& STONE in 1973 samengevat in hun
bibliographie van 396 referenties.
TREYBIG (1971) toonde aan dat de beroepsvisserij in de Golf van
Mexico nu het vijfvoudige vangt sinds de vestiging van de eerste
boorplatforms in de Golf in 19^0. Toen hij zijn artikel schreef
waren er 2.200 boorplatforms aanwezig in de Golf.
TURNER c.s. (1969) bestudeerde zeer gedetaileerd de ecologie van
kunstmatige riffen. De meeste vissen werden aangetrokken door be
tonnen schuilplaatsen (gemiddeld 1053 individuen per waarneming)
oude trams trokken slechts gemiddeld 635 individuen per waarneming
aan. Autowrakken met 826 en rotsblokken met 870 nemen een midden
positie in.
VALDEMARSEN (1979) bestudeerde de relatie visgedrag en de platforms
op de Noordzee. De grootste visdichtheden lagen nabij de platforms
en wel 3 - 10 x meer kabeljauw en koolvis, in een zone van 200 m
rondom de lokatie dan in de zone 500 m daar vandaan.
RALPH & GOODMAN, 1979 beschreven de "fouling" problemen van olieen gasplatformen. Dieper dan 30 meter nam het aantal soorten sterk
toe. Op een platform troffen zij 70 verschillende soorten aan. Van
deze organismen zijn verschillende zeer goed voer voor vissen.
Door het verschijnsel dat vissen worden aangetrokken door struc
turen op de zeebodem, worden zij op hun beurt weer aantrekkelijk
voor vissers om er op te gaan vissen. Een wrakkenvisserij rond een
platform is in principe een lonende visserij, ware het niet dat het
verboden is de veiligheidszone van een platform binnen te varen
(500 m). Pijpleidingen die niet of onvoldoende bedekt zijn worden
ook aantrekkelijk om er langs te gaan vissen.
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De effecten van de ingraafactiviteiten van pijpleidingen en tele
foonkabels (of welke kabel dan ook) zijn klein en kunnen vergeleken
worden met een zeer kortdurende zandwinning.
Samenvattend kan gesteld worden dat ten aanzien van het leggen van
pijpleidingen, de aanleg van afsluiters en het plaatsen van boorplatformen, de schade aan het mariene ecosysteem gering is. De be
schadigingen door het leggen van buizen of kabels, spelen zich af
in een nauwe doch lange zone. Vanuit de niet beschadigde randge
bieden zal herkolonisatie van de beschadigde bodem weer spoedig
optreden. Ten aanzien van de vervuilingsaspecten van de aanwezig
heid van eerdergenoemde structuren wordt hier geen uitspraak ge
daan.
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V

HET STORTEN VAN SPECIE IN ZEE.
Inleiding.
Het storten van baggerspecie in zee vindt thans op grote schaal al
leen plaats op de Loswal Noord, nabij Hoek van Holland. In totaal
zal daar tussen 1967 - 1982 een 2080 x 106 m3 baggerspecie gestort
zijn. Een groot deel van deze baggerspecie is afkomstig van ver
dieping en onderhoud van de toegangsgeul en havens van Rotterdam.
Gebleken is dat slechts een deel van de hoeveelheid gestortte
specie kan worden teruggevonden ter plaatse van de Loswal. De ver
dieping van de Westerschelde die op handen is, zal uiteindelijk in
een onderhoudsbaggerwerk van circa 50 x 106 m/3/jaar resulteren.
De manier waarop en de richting waarin de gestortte baggerspecie
zich verspreidt, is van een aantal factoren afhankelijk. Het is
van belang hoe de specie zich na de stort gedraagt, daarnaast heb
ben golven en stroom invloed op de verspreiding.
De te storten specie is te onderscheiden in twee vormen, een semivloeibare en een vastere fase. Beide vormen gedragen zich verschil
lend. De vaste fase valt direct naar de zeebodem waar het in eerste
instantie blijft liggen (stormen kunnen het weer mobiel maken), de
semi-vloeibare fase wordt als een troebele wolk door de zeestro
mingen verplaatst en zakt zeer langzaam uit en wordt tijdens de
verplaatsing langzaam verdunt. Het is waarschijnlijk de semi-vloei
bare fase die ten dele weer terug keert (8 %l) naar de havenmonden
en voor een voortdurend onderhoudsbaggerwerk zorgt.
Het te storten materiaal, vastere fase, zal de bodemfauna in het
stortgebied volledig bedekken en aantasten. Het fijnere materiaal
dat door de stromingen wordt verplaatst kan zich vasthechten op de
kieuwen van vislarven en andere larvale stadia van pelagische zowel
als benthaal levende dieren.
Aangetoond is dat in een groot gebied rond de Loswal Noord, bijmen
ging van slib in het bodemmateriaal heeft plaatsgevonden, maar rela
tief gaat het slechts om kleine hoeveelheden.
Hier zullen slechts behandeld worden, de verticale migratie van
bodemdieren die bedekt worden met gestortte specie en het opzetten
van onderzoek naar de effecten van baggeren en storten van specie,
met name de effecten ten aanzien van de bodemfauna. (DE GROOT, 1979;
JOYCE, 1979; UFFINK, 1979).
De verticale migratie van bënthos bédékt met baggerspecie.
Over de effecten van het onder het zand geraken van benthische orga
nismen is relatief veel gepubliceerd waar het om commercieel belang
rijke schelpdieren gaat, maar over het macrobenthos zoals zich dit
voordoet langs de kust en in volle zee is dit veel minder. (GLUDE,
195^; DUNNINGTON , 1968; MAY, 1973; ROSE, 1973; KRANZ, 197^).
De auteurs zijn het er allen over eens dat vastzittende bodemfaunasoorten (oesters, mosselen, zeepokken) te gronde gaan bij het onder
het zand spoelen.
Epifauna elementen, suspensievoeders, boorders en zich diepingravende dieren die hun voedsel via een sipho verkrijgen, gaan vrijwel
allen dood als de zandlaag meer is dan 1 cm. Soorten, behorende tot
de infauna, die geen sipho bezitten kunnen een 5 - 10 cm dikke laag
verwerken en zich weten uit te graven. Zich ondiep ingravende soorten
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die gebruik maken van een sipho kunnen zich uitgraven uit een be
dekking van 10-50 cm. Dieren die via een slijmlaag het voedsel
wegvangen uit het water zijn echter zeer gevoelig voor bedelving.
Van groot belang is echter ook de soort sediment die wordt gestort.
Wijkt deze sterk af van die van de ondergrond dan verminderen de
levenskansen sterk van die soorten die in eerste instantie niet te
gronde gaan. Grotere schelpen hebben meer vermogen tot het zich
onttrekken dan kleinere (KRANZ, 197*0- De vorm van de schelp is
ook een aanwijzing voor de overlevingskans (STANLEY, 1970). Soorten
die goed kunnen graven zijn ongeveer schijfvormig, mesachtig of
cylindrisch. Ook een langgerekte vorm en een puntige voor- en
achterkant, wijzen op goede graafvermogens.
De morfologie van de schelpvoet is ook nauw gecorreleerd aan het
vermogen om te ontsnappen. De aanwezigheid van een byssusklier
(en -draden) zal duidelijk geen ontsnapping toelaten (mossel!).
Een grote cylindrische, goed gespierde voet is een waarborg voor behoud.
Schelpen die trekken, bijvoorbeeld Donax, hebben
om ook aan onder het zand geraken te ontsnappen.
aangetoond dat de energie die hiervoor nodig is,
dan die nodig voor het uitvoeren van de migratie
1973).

voldoende kracht
Experimenteel is
zelfs minder is
(ANSELL & TRUEMAN,

SAILA, c.s. (1972), toonde aan dat wormen (Nephtys) binnen 2 uur
door een laag van 21 cm naar boven waren gekropen. Een andere soort
(Streblospio) kon echter maar door 6 cm heen kruipen. Het laat zich
aanzien dat wormen (Polychaeten) het minst worden aangetast. Gar
nalen begonnen vaak te zwemmen als er materiaal werd gestort, toch
kwamen er tijdens de proeven circa 20 % van de dieren om als er een
laag met een dikte van 6 - 8 cm was gestort (PEDDICORD c.s., 1975)MAURER c.s. (1978) deden experimenten om de effecten na te gaan van
het bedelven van marien benthos. Speciale aandacht kreeg de ver
ticale migratie. Dieren werden blootgesteld aan verschillende lagen
natuurlijk sediment. Het sediment bestond uit 100 % zand tot 100 %
slibachtige klei. Nagegaan werd onder andere de korrelgrootte, slib/
klei percentage, totale hoeveelheid organische koolstof. De chemische
analyses vein het poriënwater hielden in: opgeloste zuurstof, pH,
opgeloste ammoniak, opgeloste sulfide en de Eh. Vastgesteld werd
dat het oppervlaktewater gedurende de twee weken durende proef,
nauwelijks veranderde. Anders was het met het poriënwater, hier
traden tijdelijke grote verschillen op in de concentraties van de
opgeloste zuurstof, sulfide en ammoniak. Zuurstof nam af, ammoniak
en sulfide namen toe. Het graafvermogen van de dieren werd beïnvloed
door de soort sediment, de dikte van de laag, de duur van de begra
ving en de temperatuur. Sterfte nam toe met de diepte en begraaftijd en met de mate van afwijking van de zand/slibverhouding waarop
de dieren van nature voorkwamen. Veel soorten waren in staat grote
afstanden verticaal af te leggen. De onderzochte dieren waren
Meroenaria meroenaria3 Nuaula -proximo.3 Ilyanassa absoleta3 Sooloplos
fragilesy Nereis suocinea, Parahaustorius longimerus en Neopanope
sccyi.
Hét opzetten van onderzoek naar de effecten van baggeren en storten
vàn specie.
Gericht onderzoek naar de effecten van baggeren en storten van spe
cie in zee op de bodemfauna vindt in Nederland tot op heden niet plaats. Het
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meeste onderzoek vindt plaats naar de chemische en fysische as
pecten ten aanzien van de waterkwaliteit. Een enkele keer worden
in stortgebieden ook bodemmonsters genomen en geanalyseerd.
In de midden zeventiger jaren is er in het kader van projectgroep
Thematiek 7 - Slib - deelproject Mariene Ecosystemen van de Raad
van Overleg voor het Fysisch - Oceanografisch Onderzoek van de
Noordzee, alsmede in de Planninggroep voor het Oceanografisch On
derzoek op Lange termijn (POOL) op aangedrongen te komen tot een
inventarisatie van de bodemfauna van het Nederlandse continentale
plat. Het doel was de ùitgangstoestand te bepalen om hier mogelijke
gebeurtenissen in de toekomst aan te kunnen relateren. Tot op heden
is hier geen gevolg aangegeven. Reeds toen werd gewezen op de
mogelijkheid het onderzoek door de BOEDE (Biologisch Onderzoek
Eems-Dollart Estuarium) gestationeerd op Texel enigszins om te
buigen en door deze instelling een begin te laten maken tot de
biologische kaartering van de Noordzeebodem. Het instrument hier
voor is in principe reeds aanwezig.
Men zou kunnen stre
ven naar de rapportagevorm van de MESA (Marine Eco Systems Analysis
Program, New York Bight Program). In een groot aantal atlassen wor
den de karakteristieken van het gebied vastgelegd als referentie.
Zo is de bodemfauna in atlasvorm beschreven door PEARCE c.s. (1981)
en de oppervlaktesedimenten door FREELAND & SWIFT (1978).
Inmiddels is er door het Fisheries Laboratory (MAFF), Lowestoft/
Burnham-on-Crouch een serie rapporten verschenen over hoe onder
zoek te verrichten voor een assessment van de effecten veroorzaakt
door het dumpen van afvalstoffen (dus ook baggerspecie) in zee. De
rapporten, gepubliceerd in een doorlopende reeks, thans 1978 - 1982,
zijn een goed uitgangspunt (NORTON & ROLFE, 1978; EAGLE c.s., 1978a,
1978b, 1979a, b; MURRAY c.s., I98O a, b; NORTON c.s., 1981; TALBOT
c.s., 1982), alsmede het artikel van CASPERS (1980) over de veran
deringen op lange termijn van de benthische fauna onder invloed van
het storten van rioolslib in de Noordzee, met name in de Duitse
Bocht. In dit laatste artikel wijst CASPERS op de toename van
Abra alba in het dumpingsgebied. De soort is ecologisch gezien zeer
goed aangepast om gebruik te maken van het verhoogde aanbod aan nu
triënten. Buiten het dumpingsgebied is Nucula turgida de kenmerken
de soort. Ook het aantal wormen is sterk toegenomen in het dumpings
gebied.
PEQUEGNAT c.s. (1981) stelde een handboek samen onder de titel "
Procedural guide for designation surveys of ocean dredged material
disposal sites". Dit zeer uitgebreide document is zeer goed te ge
bruiken bij het opstellen van een onderzoekprogramma naar de ef
fecten van menselijke activiteiten op de zeebodem.
Zeer bruikbare aanwijzingen om meiofauna te onderzoeken is het hand
boek van HULINGS & GRAY (1971) en voorts zij verwezen naar het on
derzoek van HEIP en medewerkers (zie hoofdstuk III - De winning van
bodemmaterialen). De bemonsteringstechnieken en het verwerken van
de gegevens betreffende het macrobenthos werden beschreven door
SWARTZ (1978), en voorts zij verwezen naar het onderzoek van
BEUKEMA en medewerkers (zie hoofdstuk III - De winning van bodem
materialen).
HILL & PAWLAK (1977 ) stelden een document ten behoeve van de ICES
op waarin zij de kriteria stelden waaraan een lozingsgebied heeft
te yoldoen in het kader van de vele internationale verdragen, onder
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andere het Verdrag van Oslo. Voordat men overgaat tot het aanwijzen
van een dumpingsgebied moet een onderzoek hebben plaatsgevonden vol
gens de door de auteurs genoemde kriteria.
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CONCLUSIES EN SAMENVATTING.
Algemeen.
In tegenstelling tot het gestelde in het document "Harmonisatie Noordzeebeleid" dat er onvoldoende inzicht bestaat in: • het bodemleven en
de aantasting daarvan door menselijke activiteiten, kan geconcludeerd
worden dat er een overstelpende hoeveelheid literatuur beschikbaar is.
Het tot dit rapport behorende literatuurgedeelte moet gezien worden als
een representatief overzicht van de bestaande kennis.
De huidige studie heeft geen punten kunnen aanwijzen, dan alleen een ge
brek asm globaal inzicht in de verspreiding van de mariene bodemecosy
stemen en hun specifieke samenstelling, die kunnen dienen als een be
schrijving van de uitgangstoestand waaraan de mogelijke effecten van
menselijk ingrijpen te relateren zijn. Het verkrijgen van een biologische
kaartering is een veelomvattende arbeid, die pas zijn nut kan opbrengen
na reeksen te bezitten van minimaal 10 jaar van beschrijvingen van
soortsdiversiteit en voorkomen van de kenmerkende bodemfauna elementen.
De huidige studie wijkt in de samenvattende conclusies niet af van de
eindconclusies van het Dredged Material Research Program van het U.S.
Army Corps of Engineers (DMRP), zoals beschreven door N.D. HIRSCH, L.H.
DISALVO & R. PEDDICORD, 1978 "Effects of dredging and disposal on
aquatic organisms" (Techn. Rep. DS-78-5) - "Although limited in scope,
experimental results showing lack of effects under these conditions
(worst-case!) support the conclusion that indirect (long-term and sub
lethal) effects of dredging and disposal will be minimal".
I

INVLOED VAN BODEMVISTUIGEN OP HET BODEMLEVEN.
Vistuigen beroeren de bovenste laag van de bodem, het betreft een
laag van gemiddeld 5 cm. De bovenste bodemlaag is tevens de meest
rijke aan benthisch leven. Het is duidelijk dat de ene diersoort
met name wormen, zich beter aan de visserijdruk weten te onttrek
ken door dieper in het zand te trekken, dan aan het oppervlak le
vende schelpen. Gezien de grote aantallen visuren die de visserij
schepen van de EG maken in de zuidelijke Noordzee, is het moeilijk
een gebied aan te wijzen waar de bodem niet een of enkele keren per
jaar is afgevist. Bepaalde gebieden zullen veel intensiever afgevist worden met bodemvistuigen. Van de kant van de visserij gezien
is er geen sprake van een verminderd aanbod aan voedsel (bodemfauna macrobenthos). Wel is gebleken dat bepaalde mariene ecosystemen
kwetsbaar zijn, zoals de Waddenzee. Er is slechts één geval bekend
- niet op het Nederlandse plat - dat een bepaalde riffenvormende
worm uitgeroeid is in een nauwbegrensd visgebied, door de visserij
door het weghalen, c.q. stukslaan van het biotoop. Volgens enkele
marine ecologen, zou er sprake zijn van een langzame verandering
van de bodemfaunasoortensamenstelling ten gunste van Polychaeten
(wormen) met name in de Duitse Waddenzee. Het ontbreken van to-ge
gevens over de bodemfaunasamenstelling van de Noordzee maakt het
trekken van conclusies over al of niet vermeende aantasting, in
feite onmogelijk. Hier ligt een belangrijk punt voor nader onderzoek.

II

HET BAGGEREN VAN SCHEEPVAARTWEGEN.
De aantasting van de bodemfauna door het graven van scheepvaartwe
gen is evident, aangezien de verdieping meer dan enkele tientallen
centimeters bedraagt. Het feit dat de verdieping vele meters kan
bedreigen, doet na het verwijderen van de bovenlaag met de epi-
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en infauna weinig terzake. Alleen, het probleem is, wat te doen met
het uitgebaggerde materiaal. Wordt het gezonde principe, werk met
werk te maken, gehanteerd., dan kan het gewonnen zand meestal weer
gebruikt worden. Gezien het aangetaste oppervlak; is de schade aan
de bodemfauna in feite verwaarloosbaar. Bij het opnieuw storten
in zee van het uitgebaggerde materiaal komen de bezwaren genoemd
in hoofdstuk V - Het storten van specie in zee, naar voren. Een
nieuwe techniek om kleine verhogingen van de zeebodem met een
krachtige waterstraal weg te blazen zal tijdelijk een verhoogde
troebelheid tot gevolg hebben, maar deze is van zeer korte duur.
Het laat zich aanzien dat de dunne laag gedeponeerd sediment geen
hinder voor de bodemfauna zal opleveren.

4

III

DE WINNING VAN BODEMMATERIALEN.
Mits de aard van het sediment niet wijzigd vergeleken bij de uit
gangstoestand zullen de effecten van de winning van bodemmaterialen,
met name zand en grint, van tijdelijke aard zijn. De te verwachten
herstelduur zal ongeveer 2-3 jaar zijn. Het laat zich aanzien
dat de winterperiode en het vroege voorjaar de beste seizoenen zijn
om zand te winnen in een gebied en daarbij de bodemecosystemen het
minst verstoren. Aangezien de uitoefening van de winning moeilij
ker is in het stormachtige winterhalfjaar, is het de vraag of dit
in de praktijk reëel is. Bij de huidige lage intensiteit van zand
winning uit zee, en thans nog alleen de verkenning naar mogelijke
winbare grintvoorkomens, wordt er per jaar slechts een zeer klein
deel van de bodemfauna op het Nederlandse deel van het continentale
plat rechtstreeks beïnvloed. De Nederlandse zeezandwinning concen
treert zich in feite nog steeds in de Waddenzee. Als in dit gebied
de zandwinning beneden de 10 x 106 m3/jaar blijft en de winplaatsen gekozen worden in de getijgeulen met een diepte groter dan 5 m,
zal jaarlijks minder dan een duizendste van de bodemfauna van de
Waddenzee aangetast, worden. Gezien de korte herstelduur op derge
lijke plaatsen is de verarming van de bodemfauna door direct men
selijk ingrijpen op niet meer dan een promille van de totale Wad
denzee bodemfauna te schatten.

»

IV

HET INGRAVEN VAN BUISLEIDINGEN EN KABELS EN DE INVLOED HIERVAN OP
HET BODEMLEVEN.
Het leggen van pijpleidingen, de aanleg van afsluiters en het plaat
sen van boorplatformen is slechts in geringe mate, en dan nog tij
delijk, schadelijk voor de bodemfauna van de Noordzee en randzeeën.
De beschadigingen spelen ^ich voornamelijk in een nauwe, smalle,
doch lange zone af. Vanuit de niet beschadigde randgebieden zal
spoedig herkolonisatie van de aangetaste bodem optreden. Dit proces
is volledig vergelijkbaar met de aanleg van scheepvaartwegen waar
voor gebaggerd dient te worden. Ten aanzien van de vervuilings
aspecten van de off-shore-structuren wordt hier geen uitspraak ge
daan.

V

,

HET STORTEN VAN SPECIE IN ZEE.
Het storten van specie in zee zàl, als dit een vrij continu proces
is, zoals bijvoorbeeld bij de Loswal Noord, locaal het bodemleven
in het stortgebied ernstig aantasten. Daarnaast kan door het weg
spoelen en drijven van de "halfvloeibarefase" (fluid mud) fijn
materiaal over een groot gebied verspreid worden. Het fijne slib
kan de kieuwen van pelagisch zowel als benthisch levende larven
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en volwassen vrijlevende dieren aantasten. De effecten zijn be
kend vanuit laboratorium omstandigheden. Als het gestortte mate
riaal, wat betreft de korrelgrootte, sterk afwijkt van de uit
gangssituatie, dan zal het herstel als er een rustfase in de
stort intreedt, langer duren, dan wanneer het materiaal van dezelf
de aard en samenstelling is.
Bepaalde elementen van de bodemfauna zijn beter in staat zich te
ontgraven, of het effect van te veel bodembedekking te ontgaan,
als andere soorten. Schelpdieren met byssusklieren en/of een
kleine voet kunnen dit minder dan de soorten met een goed ontwik
kelde en gespierde voet. Polychaeten (wormen) zijn goed in staat
zich door de gestortte lagen heen te graven. Het al of niet aan
wezig zijn, en de mate van de ontwikkeling van de sipho, is ook
van belang.

