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DE EFFECTEN VAN DE ZEEZANDWINNING VOOR DE BOUW VAN EEN INDUSTRIEEILAND OP HET BIOLOGISCH MILIEU IN ZEE.

I

Inleiding
De bouw van een industrie-eiland in zee is een nieuw verschijnsel
in onze kustwateren. Reden dat de permanente gevolgen van de aan
wezigheid van een dergelijk eiland dan ook alleen te benaderen zijn.
Voor wat het marien biologisch milieu betreft kan gesteld worden,
dat er na enige tijd, als het eiland een feit is geworden, een her
stel zal optreden van de tijdens de bouw aangebrachte schade. Al
lerlei benthische diergroepen zullen zich via hun pelagische larven
weer opnieuw in het aangetaste gebied gaan vestigen. Wat de ge
volgen zijn voor het biologisch milieu in de wijdere omgeving van
het eiland, door waterverontreiniging als gevolg van de lozingen
van bijvoorbeeld chemische afvalprodukten en warm c.q. koud water
wordt hier buiten beschouwing gelaten, doch dat dit ook nadelige
gevolgen zal hebben vergeleken met de uitgangstoestand zal duide
lijk zijn.
De grootste milieu-aantasting door verstoring voor het leven in het
zeegebied waar het eiland gevestigd zal worden zal optreden tijdens
de aanleg fase.
Deze verstoring zal optreden:
a. in het zandwingebied;
b. door verplaatsing van tijdens de zandwinning in suspensie
gebracht materiaal.
De laatste tien jaren is het onderzoek op gang gekomen, nationaal
als ook internationaal, naar de effecten op het milieu van het win
nen van bodemmaterialen zoals zand en grint en het dumpen van havenslib in zee. Verschillende nationale werkgroepen houden zich er
mee bezig, terwijl internationaal gezien de ICES (International
Council for the Exploration of the Sea - Copenhagen) zich via de
werkgroep "On effects on fisheries of marine sand and gravel ex
traction" zich met deze problematiek bezighoudt (1975b, 1977a).
In de Verenigde Staten werd de problematiek rond de ecologische
effecten van baggeren en ook het dumpen van vaste afvalstoffen
(onder andere havenslib) reeds eerder onderkend. Dit had tot ge
volg het zeer uitgebreide Dredged Material Research Program (DMRP)
van de Amerikaanse Genie. Voor de opzet van dit programma zie
Becker et al (1975)« Recentelijk waren de ecologische effecten van
baggeren en het dumpen van gebaggerde materialen het onderwerp van
een proefschrift aan de Cornell University van J.W. Morton (1977).
Belangstelling van de Amerikanen moge blijken uit het door Hess reeds
in 1971 samengestelde rapport over de mariene zand en grintwinning
in het Verenigde Koninkrijk.

II

1. Winmethoden
Het winnen in zee van zand kan geschieden met verschillende
werktuigen 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 waàrop het gewonnen zand moet worden
vervoerd. De volgende relatie bestaat tussen beuninhoud en ver-
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voersprijs per km, te weten voor kleine (2000 m3), middel (^000
m3) en grote (9000 m3) sleepzuigers bedragen deze 13,9 en 6 ct/
m3/km.
Voor het maken van zo'n eiland zou ook zand gewonnen kunnen wor
den met een zeewaardige winzuiger met een hoge capaciteit, in
gericht voor het laden van bakken.
Voor wat de mogelijkheden van zandwinning betreft voor de Neder
landse kust zal de keuze onder meer afhangen van de geschiktheid
van het aangetroffen zand Voor de bouw van een eiland en de laagdikte ter plaatse daarvan aanwezig. Oele (19^9, 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 (Oele, 1973i 1978) verduidelijken de achtergronden
van deze problematiek.
In voorbereiding bij de Rijks Geologische Dienst is een kaart
waarop alle voorkomens van te gebruiken zeezanden staan aangege
ven met een indicatie van de te verwachten dikte van de laag. De
afzettingen van zeezanden varieerden in dikte in de zuidelijke
Noordzee van 30 meter (ter hoogte van Walcheren) tot enkele me
ters en soms tot nul.
2. 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 uitstrekkende over een groot oppervlak, door
middel van sleepzuigers, met als gevolg een geringere (uit
eindelijk ankele 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 voor 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) een maal weggezogen tot op de onder
grond, dan keren de diersoorten die eerst de levensgemeen
schappen vormden, in dit gebied niet meer terug door de wij
ziging 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 voedings
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het gebied ter hand zijn genomen, dan zouden de locale visserijbelangen blijvend zeer geschaad zijn. Wil men toch in dit
gebied zand en grint winnen dan zal men zeer zorgvuldig moe
ten kiezen de gebieden die de minste schade voor de visserij
uitoefening zullen opleveren als zij verloren gaan, dat wil
zeggen de grootste grintvoorkomens zeer plaatselijk winnen
(Bouchot et al, 1975; Cabioch en Gentil, 1975; Cabioch en Glagon,
1975; Eetière, 1977).
Voor wat het gebied botreft voor onze kust, waar zand tot op
grote diepte voorkomt, kan gekozen worden voor een geringe ver
dieping van de bodem over een groot oppervlak. Daar de bodem
samenstelling en structuur niet wezenlijk anders zullen zijn
voor en na beëindiging 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 de
zelfde is gebleven.
Zou men kiezen voor een winning uit putten, dan zullen de zo ge
vormde gaten als deze in de bodem dieper dan ca. 15 meter wor
den gegraven niet of nauwelijks meer opvullen, zodat in de
oorspronkelijke gelijkmatige zeebodem een kraterlandschap over
blijft. 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 gezorgd 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 modder bodem.
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.
Welke winmethode men ook kiest, het verdient de sterkste aanbe
veling om vooraf en na de winning (en regelmatig ook daarna)
een bodemkartering te doen verrichten, bijvoorbeeld volgens de
methode beschreven door Bakker en Kubik (1978) met een sidelooking sonar. Op deze wijze kan een goede indruk verkregen wor
den van de mate van beschadiging en eventueel het herstel van de
bodem vergeleken met de nultoestand.
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3- Effecten op de waterkwaliteit
Troebelhei_d
Bij welke methode van winning, die men ook kiest, zal een ver
hoogde 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 loca
tie van een eiland, des te meer zal de troebelheid veroorzaakt
door de zandwinning gemaskeerd worden door de natuurlijke aan
wezige troebeling. De gevolgen van het in suspensie gebrachte
materiaal zal dan ook geringer zijn in de nabije kustwateren
dan daar buiten.
De effecten van de troebelheid zijn:
a. een vermindering van de lichtdoordringbaarheid (de troebel
heid);
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 toe
nemen. De grovere bestanddelen zullen het eerste weer zinken, 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 zullen zijn voor het
relatief 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.
Brandsma en Divoky, 1976 (in het kader van het DMRP) stelden
twee numerieke modellen op om de gevolgen op korte termijn van
het in suspensie brengen van fijne materialen tijdens het bag
geren te voorspellen. Pet ene model betreft het direct dumpen
van vaste afvalstoffen (bijvoorbeeld met een onderlosser) en het
andere voor een stationaire of bewegende zuiger.
Basco et al, 197^ deden een onderzoek, in het zelfde kader, naar
de factoren die de gevolgen op langere termijn bepalen en kwamen
tot een reeks van aanbevelingen voor onderzoek aan waterloop
kundige modellen, onderzoek in flume tanks, simulatie via wis
kundige modellen en veldwerk.
_Zware_metalen_e_n jiutriënten.
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 10
overtreffen. Afhankelijk van hun chemische vorm, bijvoorbeeld
opgelost in het interstitiële water of gebonden binnen het
kristalrooster van bodemdeeltjes, kunnen deze stoffen meer of
minder opneembaar zijn voor aquatische en benthische organismen.
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Door wisselwerking tussen bodem en waterkolom kunnen deze voor
het leven in zee vaak essentiële stoffen aan de waterkolom wor
den afgestaan of juist onttrokken. De bodem vervult aldus een
belangrijke regulerende functie op de gehalten aan zware meta
len en nutriënten in zeewater. Zandwinning zal dat systeem
ingrijpend verstoren, waardoor in een korte tijdsperiode zeer
grote hoeveelheden aan zware metalen en nutriënten in de water
kolom kunnen vrijkomen. Om te kunnen beoordelen wat de invloed
hiervan zal zijn op de waterkwaliteit dient men zich af te
vragen in hoeverre de te verwachten fysische en chemische ver
anderingen 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 dan in de waterko
lom, voor ijzer en mangaan gewoonlijk zelfs meer dan 1000-voudig
(Anon, 1977c). De grotere oplosbaarheid van zware metalen in
het interstitiële water wordt onder meer bevorderd door een
lagere pH dan in het bovenstaande water - tussen 7,2 en 7)6
tegen 8,1 à 8,3 in de waterkolom - èn door de in het bodem
materiaal sterk verlaagde redoxpotentiaal. Daarnaast kan ook
het hoge gehalte aan organische stof de oplosbaarheid van de
zware metalen bevorderen. Het in suspensie brengen van geredu
ceerd bodemmateriaal in zuurstofrijk water met een één eenheid
hogere pH zal daarentegen de oplosbaarheid 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
sulfide in de bodem zeer belangrijk. In zee bevat het geredu
ceerde bodemmateriaal gewoonlijk sulfide-gehalten van rond de
300 mg per liter in het interstitiële water (Fenchel en Riedl,
1970). Dit hoge sulfide-gehalte gecombineerd met de zeer lage
oplosbaarheid van vele metaalsulfiden leidt tot immobilisatie van
zware metalen als de overeenkomstige metaalsulfiden. Het bekend
ste voorbeeld hiervan is wel het ijzersulfide (FeS), dat op een
tiental centimeters diepte het bodemmateriaal zwart kleurt, op
grotere diepte overgaand in pyriet (FeS2)(Baas Becking en Moore,
1961). Worden deze slecht oplosbare metaalsulfiden door opwerf elen tijdens zandwinning in een oxyderende omgeving gebracht,
dan worden eerst de beter oplosbare sulfaten gevormd, om ver
volgens weer over te gaan in slecht oplosbare verbindingen als
ijzer- en mangaanhydroxyden. Van de fysische en chemische ver
anderingen van het bodemmateriaal tijdens zandwinning mag men
dus hooguit zeer tijdelijke stijgingen in de gehalten aan zware
metalen in de waterkolom verwachten. In de praktijk blijken de
ze 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 weersomstandig
heden door het opwerfelen van bodemmateriaal verhoogde zware
metaalgehalten in de waterkolom worden aangetoond (Duinker et
al, 197^).
Overigens dient men er wel rek'ening mee te houden dat het
vrijkomen van sulfiden en gereduceerde metaal-ionen een
zuurstofbehoefte zullen hebben van 300 - 1000 mg per liter
interstitieel water, zodat bij een te verwachten directe
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100-voudige verdunning een geringere locale zuurstofdaling
in de waterkolom tijdens zandwinning waarschijnlijk lijkt.
Daarnaast zijn ook nog toxische effecten 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 aangetroffen
(Ackefors en Fonselius, 1969)« Binnen enkele uren was echter
gas verdwenen. Het gedrag van nutriënten kan eveneens in sterke
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 afge
staan. Omgekeerd kan echter ook de bodem nitraat opnemen
ten behoeve van bijvoorbeeld de oxydatie van organisch mate
riaal of sulfide onder de vorming van moleculaire stikstof
(Timmer - Ten Haar, 1977)- Gedurende de zandwinning wordt
deze natuurlijke situatie verstoord, waarbij relatief grote
hoeveelheden ammonium-stikstof in de waterkolom vrijkomen.
Ook bij de fosforverbindingen speelt de bodem een belangrijke
regulerende functie door het opnemen van organisch materiaal
uit de waterkolom en het afgeven van bij mineralisatie ge
vormd fosfaat. De lagere pH en de reducerende omstandigheden
in de bodem bevorderen de oplosbaarheid van fosfaten, waar
door in het interstitiële water gehalten van enkele milli
grammen fosfaat per liter kunnen worden aangetroffen. Bij
zandwinning kunnen deze hoeveelheden vrijkomen tesamen met de
eerder beschreven zware metalen en stikstofverbindingen 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 verwacht. Wat werkelijk zal gebeuren is sterk afhankelijk
van de hoeveelheid beschikbaar licht en zal daardoor sterk
seizoens-afhankelijk zijn met mogelijk een daling in primaire
produktie in het voorjaar en een stijging in de zomer.
Pesticiden en PCB's.
Pesticiden en PCB's worden door adsorptie in het bodemmateriaal
geaccumuleerd in gehalten die aanzienlijk hoger zijn dan in de
waterkolom (Halcrow et al, 197^)« Door het in suspensie raken
van dit bodemmateriaal tijdens zandwinning zou desorptie van
deze stoffen kunnen optreden. Tot de fysisch-chemische omstan
digheden in het bodemmateriaal die de accumulatie van pesticiden
en PCB's bevorderen 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 mogelijkheden behoort is hiervan bij laboratoriumexperi
menten in de USA (Fuik et al, 1975) bij een water-sedimentver
houding 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 veront
reinigd bodemmateriaal in een relatief schone omgeving wordt
gebracht. Door het opnieuw instellen van een bepaalde verdeling
in pesticiden en PCB tussen bodem en waterkolom kunnen dan
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de waterkolom worden afgegeven. Voor criteria voor dumpingsgebieden zie bijvoorbeeld Hill en Pawlak, 1977III

1. Gevolgen voor het plankton
De beide soorten van plankton, het zoö- en phytoplankton zullen
het meest verstoord worden door de veranderingen die zullen op
treden 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 opval
lende licht aangezien door aanwezigheid van deeltjes blauw,
kortgolvig licht, sterker verstrooid wordt dan rood licht.
Een ander effect wat bij de constructie van een eiland 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 ge
volg hebben. Dit kan leiden tot plaatselijke veranderingen in
de biomassa, soortensamenstelling (diversiteit) en produktie.
Hoe groot schaliger de zandwinning zal zijn des te meer is het
waarschijnlijk dat de gevolgen ervan zich zullen manifesteren
in het plankton. Gegeven het feit dat zoöplankton door middel
van filtreren aan zijn voedsel komt kan gesteld worden dat zij
kwetsbaar zullen zijn bij onnatuurlijk hoge toename van de hoe
veelheid gesuspendeerd materiaal (Sherk et al, 197*0.
De kortlopende effecten van het baggeren op de bodemfauna kun
nen 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 bijvoor
beeld tot op een diepte vàn 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 reststroom zijn de belangrijkste factoren voor het transport
van het in suspensie gebracht materiaal (Bokuniewicz et al, 1977;
Morton, 1977).
Voor het opstellen van studies naar de mogelijke gevolgen van
baggerwerkzaamheden op het phyto- en zoöplankton is het nuttig
de DMRP rapporten van Nuzzi (1977^en Caplan (1977) te betrekken.
2. Gevolgen voor de bodemfauna
De benthische gemeenschappen, die de bodemfauna vormen bestaan
uit voornamelijk sedentaire evertebraten (ongewervelde dieren),
die de infauna (verblijven onder de grenslaag sediment/water) en
beweeglijke evertebraten, de epifauna (verblijven op of boven de
grondlaag sediment/water).
Het nagaan wat de gevolgen zijn van baggeractiviteiten op de
bodemfauna heeft zin daar:
1. De organismen leven in de nabije omgeving waar gebaggerd
wordt, zij worden verplaatst of worden bedolven onder het zand.
Zij voeden zich met voedsel, het zij in suspensie of in de
bodem, wat nauw in contact gebracht is met de sedimenten die
opgewoeld zijn tijdens de baggerwerkzaamheden.
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Vissen trekken weg uit een verstoord gebied. De bodemfauna
vertoont veel variatie in habitat, manier van voeden en de
tolerantie ten opzichte van verstoringen van het milieu.
3. De bodemfauna vormt de belangrijke schakel in de voedselketen
die gebaseerd is op het eten van detritus. Zij voeden zich
met organische stof en brengen deze opnieuw in omloop. Deden
zij dit niet dan zouden deze stoffen in het sediment gevan
gen blijven. De bodemfauna vormt het voedsel voor onder ande
re de bodemgebonden vissen.
De evertebraten die de infauna vormen zullen meer lijden onder
de gevolgen var} de zandwinning dan de beweeglijker epibenthische
evertebraten. De infauna zal vernietigd worden voor vrijwel 100 %,
daar waar het zand gewonnen wordt en zal door onderstuiving met
fijnslib sterk aangetast worden in het naast omringende gebied.
Sherk en medewerkers hebben een uitvoerige studie verricht naar
de effecten van gesuspendeerde sedimenten op aquatische organis
men. Gewezen wordt op de mogelijke nadelige effecten van fijnslib op de produktiviteit van de bodemgemeenschappen en de ge
volgen die dit kan hebben voor de commerciële visserij (Sherk,
1971, 1972; Sherk et al, 1972, 197*0.
Bepaalde 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 analoog 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 verarming van de fauna trad op (Shelton en Rolfe, 1971;
Shelton, 1973; Miliner et al, 1977).
In onze wateren is geen onderzoek tot op heden gedaan naar de
herbevolking en de snelheid ervan, van een door zandwinning aan
getast 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 tra
den 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 (ca 8000 m3) hadden plaatsgevonden is verrassend.
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 14 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 1 1/2 maand optrad, voornamelijk wor
men, 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 estua
rium, waar de stroomsnelheid na het baggeren sterk verminderde,
hetgeen een direct gevolg had op het herstelvermogen. Toch wat
het begin van de herbevolking 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
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jaar na het zuigen was de bodemfauna weer geheel hersteld. Ver
storing van de bodera heeft geleid tot een verhoogde produktiviteit, 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 opgegeven.

,

Natuurlijke fluctuaties in de populatiedichtheden veroorzaakt
door bijvoorbeeld seizoensverschijnselen, of wel het explosief
vermenigvuldigen van een bepaalde soort, of het plaatselijk vrij
wel te gronde gaan van een soort, kunnen de onmiddellijke effec
ten van baggeren op de verspreiding van bodemorganismen ver
sluieren (Morton, 1977)«
Wat betreft de verstoring van de bodemfauna, moet men wel be
denken 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 ondiepere kustwateren. De dieren geraken daardoor
van nature regelmatig ondergestoven c.q. blootgespoeld, waar
door ze ten gronde gaan. Ook strenge winters hebben hun invloed
op het ondiepe kustwater en zijn de oorzaak van het massaal af
sterven, bijvoorbeeld de winter 1963/6^ waarin het Nederlandse
kokkelbestand (Cardium edule) voor een groot deel afstierf.
Het laat zich aanzien dat de winterperiode en het vroege voor
jaar 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.
3. Gevolgen_voor_de_vissen. .
Bepaalde soorten visuele voedselzoekers, bijvoorbeeld makreel,
tarbot, zullen het troebele water rondom een wingebied mijden.
Britse onderzoekers konden met een echolood het verplaatsen van
vissen volgen die wegvluchtten voor een wolk van fijne slib van
een dumping van pottenbakkersklei in zee (S'helton, 1973;
Wildish et al, 1977)• Na beëindiging van de winning zullen zij
weer terugkeren in het gebied. Soorten die ook in troebel water
voorkomen, zullen minder hinder ondervinden. Het teruggaan naar
de uitgangstoestand van de hoeveelheid aanwezige vis en vis
soorten zal voornamelijk bepaald worden door de snelheid van
herbevolking met de voor de vis geschikte bodemvoedselsoorten.
Voorts is te verwachten dat verschillende vissoorten aangetrok
ken zullen worden door de zandwinning, daar ze aangelokt worden
door de "geurstroom" van gekneusde bodemdieren. Dieren die nor
maal niet beschikbaar zouden zijn door hun ingegraven leven in
het zand. In feite een grootschaliger optreden van het uit de
visserij bekende effect dat de eerste visser die zijn net uitzet
in een gebied minder vangt dan de volgende, daar deze tevens de
vissen vangen, die zich in he't trawlspoor veroorzaakt door de
eerste visser concentreren op de opgewoelde bodemorganismen.
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Zandzuigers zullen regelmatig vis mee opzuigen die op het zo
beschikbaar gekomen voedsel afkomen. Het lijkt onwaarschijn
lijk dat deze "vismethode" efficiënter zou zijn dan het gemid
delde Nederlandse bodemvistuig, welk bij elke trek ook een
groot aantal vissen vernietigd.
Valenti en Peters (1977) gaven aan hoe de nulwaarde te bepalen
om de invloed van baggeren na te gaan op bodemvis. Zij deden
dit onder andere door een uitgebreid maagonderzoek waarbij vast
gesteld werd de frequentie en de kwantiteit bodemdieren in het
voedsel van een aantal bodemgebonden vissen (rondvis zowel als
platvis).
Sherk et al (197^) vond dat bodemvissen die zich voeden met
bodemfauna veel minder gevoelig waren voor een toename van ge
suspendeerd materiaal dan vissen die zich door middel van hun
kieuwzeven voeclen (vergelijkbaar met het zoöplankton).
Vissen zullen in het algemeen minder schade ondervinden dan de
bodemfauna, doordat zij het vermogen bezitten zich aan de ge
volgen van bijvoorbeeld een zandwinning te kunnen onttrekken door
weg te zwemmen.
b. De invloed van fijn gesuspendeerd materiaal op larvale en jonge
stadia van zeedieren.
Het bij zandwinning in suspensie gebrachte materiaal kan zich
vasthechten op de kieuwen van vislarven en andere larvale stadia
van pelagische zowel als benthaal levende dieren.
Voorts zal door het vrijkomen van organische stoffen de beschik
bare hoeveelheid zuurstof kunnen dalen en bestaat het gevaar dat
milieu-onvriendelijke stoffen weer in circulatie worden gebracht.
Alhoewel deze fenomenen van een tijdelijke aard zijn, moet wel
beseft worden dat larven maar één keer dood kunnen gaan. Hetgeen
niet teniet wordt gedaan door het feit dat ze overvloedig geduren
de een relatief korte tijd in de natuur worden geproduceerd.
Voor de Nederlandse kust is het winter halfjaar van grote be
tekenis.
Gevolgen Visserij
1. De kinderkamer functie van het Nederlandse kustwater voor onze
economisch belangrijke vissoorten.
Doordat de Nederlandse kust met inbegrip van de Waddenzee en
Schelde-armen een belangrijke rol spelen in de totale visvoor
ziening van de Noordzee, werd een aantal jaren geleden begonnen
met een in principe halfjaarlijkse inventarisatie van deze wa
teren. Hierbij sloten zich aan het Belgische, Duitse en Deense
visserijonderzoek, waardoor nu in feite alle belangrijke "kinderkamergebieden" van de Noordzee (waar de jonge vis opgroeit al
vorens naar dieper water te trekken) worden onderzocht. Als
voorbeeld van dit zeer arbeidsintensieve onderzoek worden hier
voor 1973 (sept/okt) in kaartvorm gegeven:
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a) het; stationsnet

(kaart 1),

b) de vangst van garnaal <

3b mm (kaart 2),

c ) de vangst van schol

< 13 cm (kaart 3),

d) de vangst van tong

< 13 cm (kaart *0,

e ) de vangst van schar

< 11

cm (kaart 5).

Het zal duidelijk zijn dat het totale inventarisatie programma
meer vissoorten betreft en dat er per vissoort meerdere lengte
categoriën voorkomen.
Bekijken wij deze kaartjes dan zal het direct opvallen van welk
groot belang de kuststrook is voor het leven van onze economisch
belangrijke soorten. Het is vooral in deze strook dat er vol
doende voedsel is voor deze grote aantallen jonge vis.
2. Het belang_van de kustwateren voor de visserij.
Door de ICES worden de jaarlijkse aanvoerstatistieken van de
aangevoerde vis gepubliceerd in het "Bulletin Statistique des
Pêches Maritimes". Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vrij
grove gebiedsindeling. De door de ICES voorgeschreven gebieds
indeling in kwadranten van 30 x 30 mijl bij de rapportering van
de vangsten wordt door Duitsland en de meeste Oostbloklanden
niet gevolgd, zodat het totaal beeld van de verspreiding van de
vangsten slechts op grove wijze kan worden gegeven. Door Neder
land worden de ICES voorschriften wat betreft de ICES kwadranten
rapportering nauwlettend gevolgd.
De hieronder vermelde berekeningen zijn dan ook gedaan met gege
vens ontleend aan de Nederlandse kwadrantenstatistiek. Er moet
echter op worden gewezen dat in de gebruikte kwadranten ook nog
wordt gevist door buitenlandse schepen (België, Engeland, Duits
land, Denemarken). De hier vermelde cijfers zijn deshalve mini
mum schattingen.
Nagegaan is de opbrengsten in 197^ van de garnalenvisserij en de
boomkorvisserij op schol en tong. Waarbij hier nadrukkelijk op
gewezen wordt dat naast deze soorten, nog tal van economisch be
langrijke soorten langs de Nederlandse kust worden gevangen, met
name: kabeljauw (gul), wijting, tarbot, makreel.
Voor het ICES-kwadrantensysteem wordt verwezen naar kaart 6.
De volgende kwadranten werden betrokken bij de evaluatie:
garnaal

: 3201 t/m 3204, 3303 t/m 3305, 3^05, 3^06, 3506

schol en tong : 3201 t/m 320*f, 3303 t/m 3306, 3^05, 3^06, 3506
De volgende uitkomsten werden verkregen:
Garnaal
De opbrengst van de genoemde kwadranten bedroeg in 197^
4.132.102 kg, met een gemiddelde waarde per kg van ƒ 3 5 13 I dat
wil zeggen een totaal bedrag van ƒ 12.933-^79?=- Vergelijken
wij deze opbrengst naar gewicht en geld, met de totale Nederlandse
aanvoer en opbrengst in 197^ dan vinden wij dat 69 % uit deze
zogenaamde "kust kwadranten" komen.
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Schol en tong
De opbrengst van schol en tong voor 1974 in de genoemde kwa
dranten bedroegen 14.424.241 kg ( ƒ1,53/kg = ƒ 22.069.089,=)
en 5.195.247 kg ( ƒ 8,01/kg = ƒ 4l.613.928,=). Vergelijken wij
deze opbrengsten met de totale opbrengst van deze twee vissoor
ten in 1974, dan komen uit deze zogenaamde "kustkwadranten"
30 respectievelijk 37 % van de schol respectievelijk tong.
De Veen (1974) behandelde onder andere het effect op de vangst
aan marktwaardige vis als men zou overgaan tot het sluiten van
de kustzone voor de tongvisserij. Hij berekende het sluitings
effect per kwartaal voor de kuststrook oplopende van 0 tot 40
mijl. Een sluiting van een kustzone, het gehele jaar, van 0 15 mijl zou tot gevolg hebben dat er totaal 14 % minder tong
gevangen zou worden. Zou deze zóne groter zijn, bijvoorbeeld
0 - 30 mijl, dan zou er 39 % minder gevangen worden.
De Veen's gegevens stoelen op de statistieken van 1972. Toen
was echter de tongvisserij vrijwel gelijk aan 1974 naar op
brengst gezien, te weten 15.189.229 kg - ƒ 117.8o6.897 5 =In geld uitgedrukt zou het verlies toen bedragen ƒ 16.496.952,=
respectievelijk ƒ 45.944.652, =.
Zoals reeds eerder gezegd voor de Nederlandse kust is het winter
halfjaar van grote betekenis. De paaitijd van de schol valt van
december tot ongeveer eind februari, die van de tong valt rond
april. Een gelukkige omstandigheid is het dat de paaitijd en de
periode met het grootste verlet door stormachtig weer van de
zandzuigers elkaar voor een groot deel overlappen. Dat de be
langen van de visserij niet te gering worden geacht in Engeland
werd bewezen door het feit dat een concessiegebied van Westmin
ster Gravels and British Dredging Co, ten zuid-oosten van
Lowestoft, Southwold, met 2/3 werd ingeperkt op grond van de
adviezen van het Visserij Instituut (MAFF) te Lowestoft (Anon,
1975a).
De milieu-effecten van het zuigen van bodemmaterialen in een
deltagebied werden, voor wat de oostelijke Verenigde Staten be
treft, goed samengevat door May (1973)- Voor wat het open water
betreft is zijn belangrijkste eindconclusie: "Extensive regula
tions apparently are not necessary to protect water dredging
situation". Voorts, "There is a limited, temporary reduction in
benthic organisms in areas affected by dredging".
3« Evaluatie van de schade aan de commerciële visserij.
De evaluatie vindt plaats aan de hand van cijfermateriaal van
1974- Gezien de geldontwaarding en de verhoging van de visprijzen zal uiteindelijk een correctie factor moeten worden toege
past.
In 197^- werd er 19-619-488 kg aan schol en tong gevangen
( ƒ 63.683.Oi7) afgerond 20 x 10 kg - ƒ 64 x 10". Aan garnaal
was dit 4.132.102 kf ( ƒ 12.933-479)» afgerond 4.2 x 10" kg ƒ 13 x 106.
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garnaal uit een gebied ca 6300 mijl 2 . in km2 is dit ca 25 x
103 km 2 , respectievelijk 22 x 10? km .
De opbrengst per km2/jaar aan garnaal en tong en schol in de
kustwateren is 190 kg - ƒ 590 respectievelijk 800 kg - ƒ 2560,
gezamenlijk dus 990 kg - ƒ 3150.
Stel, gebaseerd op de "jaarcijfers 197^"i het aandeel van bo
vengenoemde dieren in de jaarvangst van de Nederlandse visse
rij op 30 %, dan zal men mede met de andere commerciële vis
soorten, het opbrengst bedrag per km2/jaar kunnen stellen op
3300 kg - ƒ IO .5OO.
Nodig voor het eiland 1 x 10^ m3 zand, stel verlies tijdens
transport en dergelijke eveneens op 1 x 109 m3 dan dient men
2 x 1o9 m3 zand te verplaatsen voor het eiland.
Neem aan een maximale verdieping tot 3 m 1 dat 10 % van het be
nodigde materiaal uit onderhoudsbaggerwerken Waterweg gebied
komen,30 % uit de toevoerkanalen van het eiland, dan dient
60 % van het benodigde materiaal uit de naaste omgeving van het
eiland te komen. Deze 60 % van de zand-behoefte komen dan van
JfO.OOO ha. Stel de b ouw op 8 jaar dan zal per jaar 5000 ha aan
de visserij onttrokken worden. Er van uitgaande dat er sectorsgewijs zal worden gewonnen, dan is de jaarschade ca. ƒ 500.000,=
voor de visserij.
Het eenmaal gebouwde eiland met de daarbij behorende toevoer
kanalen, ankergronden en dergelijke, zal een oppervlak beslaan
van ca 10 km2.
De permanente schade aan de visserij toegebracht door de bouw
van een eiland in volle zee bedraagt dan, gebasseerd op 10 jaar,
ca. één miljoen gulden.
Een belangrijk aspect voor de visserij is hoe bevisbaar de gron
den zullen zijn die na de zandwinning zullen achterblijven. De
overgang van het ongestoorde gebied naar het voormalige zandwingebied en omgekeerd, moeten dermate gelijkmatig verlopen dat de
vistuigen niet vast zullen lopen. De hellingshoeken zijn derhal
ve van groot belang. Ook moet de nieuwe bodem vlak genoeg zijn.
V

Slot opmerkingen.
In het algemeen kan verwacht worden dat veel van de verstoringen
en aantastingen van het milieu van een tijdelijke aard zullen zijn.
Het herstel vermogen van de bodem ecosystemen zal hierbij een be
langrijke rol spelen. Gezien het feit dat het soort bodem, te weten
zand, niet veranderen zal en het omringende gebied de open zee is,
zal aangenomen mogen worden dat uiteindelijk vrijwel dezelfde leef
gemeenschappen met hun soortensamenstellingen terug zullen komen in
het gebied rondom het eiland. De duur van het volledig herstel zal
ongeveer drie jaren bedragen, maar reeds eerder zullen er dieren en
diergroepen voorkomen die als voedselorganismen van bodemgebonden
vissoorten kunnen dienen. Als wij de bouwfase van het eiland op 8
jaar stellen, dan is het redelijk te verwachten dat ongeveer 12
jaar na het begin er weer een toestand in het gebied is aan te tref
fen vergelijkbaar met die van voor de bouw van het eiland.
De dijkglooiingen van het eiland zullen een geheel nieuw soort
ecosysteem vormen in het gebied. Hierop zal men tal van soorten kun
nen aantreffen niet eerder in het gebied aangetroffen. In hoeverre
dit een werkelijke verrijking van het gebied zal betekenen of al
leen als interessant biologisch randverschijnsel laat zich nog be
zien.
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