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1 Inleiding  

 

In 2018 wordt er gestart met de bouw van een stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort 
(http://www.afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort-0). Hiervoor is er in het project-MER 
‘Stormvloedkering Nieuwpoort (Technum, 2015) aanbevolen voor de uitvoering van een ecologisch 
monitoringsprogramma. 
In dit programma wordt er getracht om een duidelijk beeld van de bodemdier gemeenschap in de 
havengeul van Nieuwpoort te scheppen. Hierbij wordt er gefocust op de huidige situatie en leefomge-
ving van het macrobenthos van zachte substraten in de subtidale en intertidale zones van de haven-
geul. Hiervoor wordt er in dit rapport een plan van aanpak opgemaakt om een degelijke T0-monitoring 
op te zetten, ten einde de resultaten te gebruiken als vertreksituatie voor de verdere impact monitoring 
(BACI-design).  

 

Figuur 1. Voorontwerp van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort (http://afdeling-

kust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort).  

 
Een stormvloedkering (Figuur 1) in de havengeul van Nieuwpoort wordt geïmplementeerd in het kader 
van het Masterplan Kustveiligheid en dient de stad en het hinterland te beschermen tegen hoge wa-
terstanden bij zware stormen. De geplande stormvloedkering situeert zich in de havengeul ter hoogte 
van het Loodswezenplein, iets stroomafwaarts van het veer. De voorbereidende werken starten begin 
2018 en zullen drie jaar in beslag nemen. Tijdens deze aanlegfase en ook de exploitatiefase met open 
kering wordt geen effect verwacht op de waterstanden in de Ijzermonding, doordat het getij kan bin-
nendringen zoals nu het geval is. Voorgaande modellering toonde aan dat deze effecten lokaal, ver-
waarloosbaar en niet-significant zouden zijn (Technum, 2015). Vanuit ecologisch perspectief, waarbij 
sedimentatie en/of erosie een belangrijke invloed heeft op de aanwezige fauna (bv. Montserrat et al. 
2008, Alves et al. 2017), hopen we dit beeld te kunnen bevestigen via ons monitoringsvoorstel. Deze 
werken en exploitatie (open kering) zouden moet leiden tot een minimale beïnvloeding van het Ijzer-
mondingsecosysteem, dat deels geklasseerd staat als natuurreservaat. De bodemfauna in de haven-
geul ter hoogte van de stormvloedkering zullen wel veranderingen ondergaan, enerzijds door de con-
structiewerken, maar ook mogelijks door veranderende dynamiek tijdens exploitatie fase. 
Daardoor focusen we voor de monitoring op de ruimelijk-temporele variabiliteit van de sediment fy-
sico-chemie en bodemfauna in het intertidaal en subtidaal bodem ecosysteem. Hierbij houden we 
rekening met de aanwezige natuurlijke gradiënten in overstromingsduur in het intertidaal, de an-
thopogene verstoringsgradiënt gerelateerd met de uitgevoerde natuurherstelwerkzaamheden in de 
periode 1999-2003, en de aanwezige zout-zoet water gradient in het subtidaal. Voorafgaand onder-
zoek uitgevoerd in de Ijzermonding door de Universiteit Gent toont naast de verwachte seizoenale 
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variabiliteit ook een sterk ruimtelijke variabiliteit van de intertidale bodemdiergemeenschap aan (De 
Backer et al. 2011, Hoffman et al. 2006). Bijgevolg opteren we om in het intertidaal de stalen te sprei-
den over verschillende deelgebieden en langsheen de overstromings gradiënt (i.e. hoogtegradiënt) 
zodat de volledige intertidale bodemdiergemeenschap in het studiegebied bemonsterd wordt. Deze 
deelgebieden omvatten een ruimtelijke gradiënt in afstand van de stormvloedkeringslocatie en een 
anthopogene verstoringsgradiënt gerelateerd aan de uitgevoerde natuurherstelwerkzaamheden in de 
periode 1999-2003. In het subtidaal verspreiden we de stalen langsheen de geul vanaf de zeewaartse 
zijde van de havengeul tot en met de meest landwaartse kant van het natuurreservaat. Op deze ma-
nier bemonsteren we de ‘natuurlijke’ gradiënt van de monding en de potentiële verstoringsgradiënt in 
functie van afstand tot de stormvloedkeringslocatie, zowel langs de zee- als de landzijde. Met betrek-
king tot het vervolgtraject is het belangrijk om ook reeds het temporele aspect in beschouwing te 
nemen. Hiervoor adviseren we om de toekomstige monitoring enkel te focusen op het najaar. Dit zou 
toelaten om het aantal replicaten per staalname locatie te verhogen waardoor een accuratere inschat-
ting van de effecten van de stormvloedkering op de bodemfauna en de sediment fysico-chemie ge-
maakt kan worden (zie 2.2.2). 
Om de ecologische effecten van de stormvloedkering te kunnen evalueren of bepalen, verzamelen 
we de ecologische data op een geïntegreerde en gerichte manier, hierbij onder andere rekening hou-
dend met historische aanpak (vergelijkbaarheid van de data, bv. Hoffman et al., 2006, Speybroeck et 
al., 2008), de geldende normen en de karakteristieken van de bodemfauna. 
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2 Staalname strategie 

 

De staalname strategie moet het mogelijk maken om een eventuele invloed van de aanlegfase en 
later de exploitatiefase op het intertidale en subtidale bodem ecosysteem in de havengeul van Nieuw-
poort op te meten. Hiervoor dient het design de nodige spreiding van de stalen in tijd en ruimte te 
voorzien. 
 

 

Figuur 2. Indeling van de subitdale en intertale gebieden in de havengeul van Nieuwpoort in zones naargelang 

afstand ten opzichte van de bouwzone voor de stormvloedkering. De staalname locaties per zone zijn aangege-

ven (kleine wijzigingen tijdens staalname zijn mogelijk, maar exacte coordinaten worden telkens bepaald). 

 
Design 
Aangezien er gestreefd wordt naar een T0-monitoring waaraan later een vervolgtraject zal gekoppeld 
worden (zie bestek), is een BACI-design (before-after-controle-impact design) de standaard staal-
name stategie voor dergelijke impactstudie. In relatie tot het tijdsaspect (before-after) dient er voor het 
vervolgtraject nog bepaald te worden over welke periode er monitoring nodig is (t1, t2, … strategie 
voorstel naar opdrachtgever zal gebeuren in eindrapportage). De werken zijn gespreid over drie jaar, 
waardoor we opteren om over te gaan naar een jaarlijkse monitoring (geen seizoenale), die dan even-
tueel ook kan lopen tijdens de verdere bouwfase en zeker na afronding van de werzaamheden.  
Inzake het impact-controle design, is de selectie van een nabijgelegen controle gebied onmogelijk 
door de afwezigheid van een nabij gelegen habitat met dezelfde grote zoetwaterlast als in het Ijzer 
estuarium. In de KRW-evaluatie (Speybroeck et al., 2008) werd bijvoorbeeld de Westerschelde ge-
nomen, maar dat is een veel groter systeem met grotere habitat arealen, dat een hogere diversiteit 
en natuurlijkheid toelaat. Daarom kan het ecologisch potentieel van het Ijzerestuarium, nooit vol-
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doen aan dat van het marien deel van de Westerschelde (Speybroeck et al., 2008). Als controle-im-
pact design opteren we daarom voor een gradiënt aanpak. De locatie waar de stormvloedkering 
wordt gebouwd wordt hierbij gedefinieerd als de impact zone met in toenemende afstand van deze 
impact zone een overgangszone en een controle zone die buiten de vermoedelijke invloedssfeer 
van de stormvloedkering ligt (Figuur 2). Verder zal de opvolging van de dynamieken in benthos po-
pulaties in het Zwin die door de UGent gebeurt tot 2033 (zie 3.2), toelaten om de variabiliteit van 
sommige soorten populaties die zowel in het Zwin als de Ijzermonding voorkomen met elkaar te ver-
gelijken. Dit is een unieke aanvulling die een vergelijking voor enkele soorten met een geschikt con-
trole gebied buiten de Ijzermonding mogelijk maakt. 
 
Tijdstip 
In het bestek is gevraagd om de de staalnamecampagnes uit te voeren in twee fasen: een voorjaars-
campagne (maart-april) en een najaarscampagne (september-oktober). Voor deze T0 lijkt dit ons in-
derdaad aangewezen omdat we een vernieuwd inzicht dienen te verkrijgen in de verspreiding van het 
macrobenthos in het subtidaal en intertidaal. Aangezien we opteren om in het vervolgtraject enkel een 
najaarsmonitoring  uit te voeren, zullen we hier tijdens de T0-monitoring reeds op anticiperen door in 
het intertidaal in het najaar meer stalen te verzamelen (Tabel 1). In het subtidaal, zijn 30 stalen vol-
doende om te repliceren in de tijd. In het intertidaal zijn er meer nodig door de patchiness van soorten 
en de staalname wijze (kleinere cores). Het najaar is de periode in de seizoenale cyclus waar de 
belangrijkste parameters (densiteit, diversiteit, biomassa) van het benthos maximaal zijn (Van Hoey 
et al., 2007; Hoffman et al., 2006, De Backer et al., 2011). Dit alles moet toelaten om in een mogelijk 
vervolgtraject de effecten van de verdere bouw en exploitatie van de stormvloedkering op de interti-
dale bodemfauna van het studiegebied met een grotere nauwkeurigheid en zekerheid te kunnen vast-
stellen (hogere statistische power). 
De intertidale stalen zullen bij elke campagne bij voorkeur genomen worden tijdens de laagwater fase 
bij springtij. Dit zal toelaten om bij een vervolgtraject ook de effecten te bestuderen op de soorten die 
de overgangszone tussen het subtidaal en het intertidaal prefereren (bv. Heteromastus filiformis en 
Streblospio benedicti (Van Colen et al. 2010, Hoffman et al. 2006)) die enkel te bemonsteren is bij 
springtij. Voor de subtidale staalname, speelt dit getijden niveau minder een rol, maar we zullen ernaar 
streven om het staalname moment te laten samenvallen met de intertidale campagnes. 
Aangezien er tijdens de T0-staalname, een mogelijke interactie kan zijn met de werkzaamheden (buw 
stormvloedkering; natuurherstel werken Ijzermonding) zal het exacte tijdstip van staalname in elke 
periode, hierdoor mee bepaald worden. Dit spreken we in nauw overleg met de opdrachtgever af. 
 
 
Locaties en aantal stalen 
Het algemene design werd hierboven reeds geschetst. Voor de locaties waar de stalen verzameld 
worden zullen we in het subtidaal opteren voor een random sampling in elke zone (impact, transit, 
controle) en in het intertidaal voor 3 transecten (langsheen de hoogtegradiënt) en at random in de 2 
kreeksystemen. Door deze aanpak sluiten we nauw aan bij voorgaande monitoringscampagnes (Hoff-
man et al., 2006, Speybroeck et al., 2008). Het bestek laat toe om in totaal 120 stalen te nemen voor 
de T0-monitoring, gespreid over het voor -en najaar. De suggesties van het bestek om dit aantal gelijk 
te spreiden tussen de 2 seizoenen volgen we niet volledig, omdat het aangewezen is om voor het 
vervolgtraject (nl. impact monitoring na aanleg stormvloedkering) de focus op het najaar te leggen. 
Recent onderzoek door de Universiteit Gent (De Backer et al. 2011) toont bijvoorbeeld aan dat de 
densiteit van typische intertidale bodemfauna soorten in het studiegebied zoals de slijkgarnaal Corop-
hium volutator en de zeeduizendpoot Hediste diversicolor, lager en veel variabeler in de tijd is in het 
voorjaar dan in de late zomer en de herst (na de recrutering en vooafgaand aan de wintermortaliteit). 
De stalen die in het voorjaar in het intertidaal verzameld worden zullen evenwel toelaten om een 
nieuwe screening van de ruimtelijke verspreiding van de bodemfauna in deze zone te bekomen, deze 
te vergelijken met eerdere studies en het staalnamedesign voor het najaar eventueel te optimaliseren. 
In het subtidaal, opteren we wel voor een gelijke spreiding van het aantal stalen tijdens het voor –en 
najaar van de T0 monitoring omdat de data kennis voor deze zone beperkter is (éénmalig in 2007: 
Speybroeck et al., 2008). Eénmaal de ruimtelijk-temporele variabiliteit van de bodemfauna in het sub-
tidaal beter gekarteerd is, zou voor het vervolgtraject een najaarsmonitoring voldoende zijn. 
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Tabel 1. Overzicht van het aantal stalen voor de T0 monitoringscampagne en de huidige suggestie voor het 

vervolgtrajcet. 

 VOORJAAR NAJAAR VERVOLG 
TRAJECT 

Intertidaal 21/seizoen 39/seizoen 39/ jaar 
Impact – inner (iit) 3 9 9 
Transit – inner (tit) 3 9 9 
Controle – inner (cit) 3 9 9 
Kreek Ijzermonding 
(kit) 

6 6 6 

Kreek Haven (hit) 6 6 6 
    
Subtidaal 30 / seizoen 30/ seizoen 30 / jaar 
Controle –outer (oi) 5 5 5 
Transit-outer (to) 5 5 5 
Impact – outer (io) 5 5 5 
Impact – inner (ii) 5 5 5 
Transit – inner (ti) 5 5 5 
Controle – inner (ci) 5 5 5 

 
Bovengenoemd aantal stalen per locatie en periode (Tabel 1) is onze suggestie voor een optimale 
totaal aanpak van de ecologische monitoring i.k.v. de bouw van de stormvloedkering en rekening 
houdend met (1) de complexiteit van het systeem (bv. zonatie– en patchiness patronen, intertidale en  
subtidale omgeving) en (2) een vervolgmonitoring. Zo laat de focus op het najaar in een mogelijke 
vervolgstudie toe om de effecten met een hogere nauwkeurigheid te bestuderen (vergelijking van 
gerepliceerde stalen in elke intergetijdenzone zowel tijdens (T0, deze studie) als na de bouw van de 
stormvloedkering). Desgewenst kan de opdrachtgever beslissen om deze lagere staalname intensiteit 
per jaar (69 versus 120) aan te houden tijdens de vervolgstudie, het aantal replicaten per intergetij-
denzone (laag, midden, hoog) te verhogen, of om deze vervolg monitoring over een langere periode 
te laten lopen. 
 
 

CONCLUSIE: 

Om de effecten van de bouw en eventueel ook van de verdere exploitatie van de stormvloedkering 
op te volgen, hebben we de havengeul opgedeeld in 3 type zones (controle, transit, impact). Voor het 
subtidaal is er een zee- en landwaartse opdeling, waarbij er in elke zone at random 5 staalname 
locaties gelegd zijn. In het intertidaal, voeren we een transect monitoring uit in elke zone (controle, 
transit, impact), zodat de variatie in fauna langsheen de hoogtegradient wordt meegenomen. In het 
voorjaar voeren we geen replicatie toe per transect, maar wel in het najaar. Daarnaast worden er in 
beide seizoenen at random 6 stalen genomen in de 2 belangrijke geulsystemen van het Ijzermonding 
natuurreservaat. Dit design moet toelaten om enerzijds de staalname voor het vervolgtraject te opti-
maliseren en anderzijds om een opvolging in de tijd met voldoende betrouwbaarheid (aantal stalen) 
uit te voeren. 
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3 Biologische en fysico-chemische parameters 

 Biologische parameters 

Omwille van de centrale rol binnen het mariene ecosysteem en de nauwe relatie met de fysico-che-
mische omgeving wordt wat betreft de zachte substraten enkel het macrobenthos bestudeerd, sa-
men met enkele fysico-chemische parameters, zoals opgegeven in het bestek. In Tabel 2 is er een 
overzicht van mogelijk te bepalen biologische parameters gegeven. 

Tabel 2. Overzicht van mogelijk te meten biologische parameters en hun belang en verwerkingstijd. 

Parameter Analyse Verwerkingstijd Belang 

Soortensamenstelling1 Labo 
 

Relatief snel Zeer belangrijk 

Densiteit 
Labo 

 
Relatief snel Zeer belangrijk 

Lengte Labo Relatief snel Minder belangrijk 
Biomassa (Wet 
weight) 

Labo 
 

Relatief snel Zeer belangrijk 

Biomassa (Dry 
weight) 

Labo 
 

drogen/wegen arbeidsintensief Minder belangrijk 

Biomassa (AFDW) Labo 
drogen/verbranden/wegen arbeidsin-
tensief 

Belangrijk 

Trofische groepen 
(positie binnen het 
voedselweb) 

computer 
Beschikbaar 

 
Belangrijk 

Functionele niet-tro-
fische kenmerken computer 

Beschikbaar 
 

Belangrijk 
1Hier wordt er best een standaard determinatie protocol afgesproken, dat bepaald tot op welk niveau de deter-
minaties dienen te gebeuren binnen dit project, als ook voor welke taxa er enkel naar aan-/afwezigheid wordt 
gekeken, en van welke taxa densitetien en biomassa worden bepaald. Hierbij wordt het taxonomische deter-
minatie protocol van ILVO gebruikt, eventueel nog aangevuld/aangepast na overleg met UGent. 
 
Bepaling van de soortensamenstelling en densiteiten van het macrobenthos is de standaard. De pa-
rameter biomassa kan op verschillende manieren gemeten worden. De eenvoudigste manier is door 
bepaling van het nat gewicht (wet weight). Daarnaast kan men ook werken met drooggewicht of as 
vrij drooggewicht (AFDW), die beduidend arbeidsintensiever zijn om te bepalen, aangezien de fauna 
moet gedroogd, gewogen, verbrand en opnieuw gewogen worden. Deze methode vergt ook de ver-
nietiging van de fauna, wat de opdrachtgever in het bestek specifieerde als te vermijden. Daarom zal 
er indien er AFDW nodig is, gebruik gemaakt worden van reeds bestaande conversiefactoren (vb 
Brey, 2001, Ricciardi et al., 1998, ILVO KRW 2007-2009 monitoringsgegevens, Sistermans et al. 
2007). Het gebruik van conversiefactoren zorgt ervoor dat het AFDW sneller (drogen en verbrandings-
procedure niet nodig) en gestandaardiseerd kan bepaald worden over de ganse monitoringsperiode 
heen. Daarnaast kunnen ook voor de aanwezige benthos soorten hun positie in het voedselweb of 
bepaalde functionele traits meegenomen worden als parameters in de analyses. Deze gegevens zijn 
voor het macrobenthos in Belgische wateren beschikbaar (Bolam et al., 2017). 
 

CONCLUSIE: 

Voor deze monitoring bepalen we standaard de soortensamenstelling, densiteiten en biomassa (wet 
weight). Hierbij zal het standaard determinatie protocol van ILVO gebruikt worden om het niveau van 
determinatie (soort, genus, familie; of ontwikkelingstadium [larve, juveniel, ...] voor alle taxonomische 
groepen te uniformiseren. 
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 Fysico-chemische parameters 
 
In het bestek is er een lijst met fysico-chemische parameters opgelijst die nuttig zijn om op te meten 
in de ecologische monitoringscampagne. In Tabel 3 is er een overzicht gemaakt van mogelijke fysico-
chemische parameters die opgemeten kunnen worden. 

Tabel 3. Overzicht van de mogelijke fysico-chemische parameters die opgemeten kunnen worden, met weer-

gave van de wijze van staalname, analyse methode, verwerkingstijd en belang. De parameters aangegeven 

met een x, werden ook gespecifieerd in het bestek. 

1Hier betreft het de korrelgroottesamensteling (% grind (> 4 mm); % zeer grof zand (2 mm - 4 mm); % grof 
zand (1 mm - 2 mm); % medium zand (0,5 mm - 1 mm); % fijn zand (0,25 mm - 0,5 mm); % zeer fijn zand 
(0,125 mm - 0,25 mm); % silt (0,080 mm - 0,125 mm); % klei (0,063 mm - 0,080 mm)); mediane korrelgrootte 
(D50) 
 
Voor de monitoring in de havengeul en in het Ijzermonding reservaat zullen zeker de parameters rond 
korrelgroottesamenstelling en diepte/hoogte opgemeten worden, aangezien het voorkomen van het 
macrobenthos in slibrijke intergetijdengebieden voornamelijk hierdoor bepaald wordt (zie bv. Van Co-
len et al. 2010, 2014). Voor de hoogte meting bekijken we eventueel nog alternatieve methodes zaols 
het bepalen van de overstroomingsduur. Noodzakelijke parameters, maar niet gespecifieerd in het 
bestek, zijn de bepaling van de saliniteit en water temperatuur, die sterk kunnen variëren in getijden-
systemen en dus ook het voorkomen van het macrobenthos mee bepalen (Ysebaert et al. 2002, Van 
Colen et al. 2017). 

CONCLUSIE: 

Voor de staalname in de havengeul van Nieuwpoort zullen volgende fysico-chemische parameters 
opgemeten worden: sedimentsamenstelling, TOM, RPD, diepte/hoogte, positie, weer, saliniteit, tem-
peratuur, turbiditeit. 

Parameter  Staalname Analyse Verwerkingstijd Belang 

Sediment para-
meters1 x 

Steekbuis Laserdiffractie Relatief snel Zeer belangrijk 

TOC 
 

Steekbuis Elementanalyser 
1500 Carlo Erba 

Relatief snel Belangrijk 

Diepte/Hoogte x Hoogtemeting M2 reductiemodel Relatief snel Zeer belangrijk 

TOM x Steekbuis Verbranden Arbeidsintensief Belangrijk 

RPD x Meetlat  Snel Belangrijk 

Positie x GPS  Snel Zeer belangrijk 

Weer  Observatie  Snel Belangrijk 

Saliniteit, Tem-
peratuur 

 
Veldmeter 
(WTW of YSI) 

 Snel Zeer belangrijk 

Turbiditeit 
 

HANNA veld-
meter 

 Relatief snel Belangrijk 

SPM 
 

Filteren over 
Whatman GF/F 
filters 

Wegen Relatief snel Belangrijk 

Pigmenten (vb. 
Chlorophyll a, 
Carotenen) 

 

Filteren over  

Whatman GF/F 
filters 

Vloeistof chroma-
tografie 

Relatief snel Zeer belangrijk 

Carbonaten x Core Calcimeter Arbeidsintensief Minder belangrijk 
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4 Staalname van bodemsediment in het subtidaal. 

Voorkennis macrobenthos in het subtidale deel van de havengeul Nieuwpoort 

De vorige subtidale staalname in de havengeul Nieuwpoort dateert van 31 oktober 2007, waarbij 36 
locaties (Van Veen [0.105m²], 1 mm zeef), gespreid over monding tot sluizencomplex, werden bemon-
sterd. Hieruit bleek dat de zeewaartse locaties (zeewaarts van Ijzermondingreservaat) een behoorlijk 
hoge soortenrijkdom, densiteit en biomassa vertoonden, terwijl de geul ter hoogte van het reservaat 
gekenmerkt werd door een lagere soortenrijkdom (dominantie van 2 soorten, Streblospio benedicti en 
Aphelochaeta marioni), maar relatief vergelijkbare densiteiten als de monding. De densiteiten nemen 
af ter hoogte van de jachthavens en naar het sluizencomplex toe, waarbij ook Polydora cornuta meer 
domineert. 
Deze vorige staalname en faunale zonering leert ons dat we in functie van de monitoring voor de 
bouw van de stormvloedkering, ons dienen te focussen op de zone van de havengeul monding tot de 
landwaartse zijde van het Ijzerreservaat. Eénmaal ter hoogte van de jachthaven en dieper, zijn de 
bodemfauna aantallen en diversiteit lager. Deze zone wordt ook sterker beïnvloed door de zoetwater-
input vanuit de Ijzer (variabel en op sommige momenten sterke invloed op de saliniteit in het estua-
rium) en deels ook door de havenbagger werken. Deze andere drukken maken het niet optimaal om 
de eventuele invloed van de werking van de stormvloedkering op te meten. De hoogste diversiteit 
werd opgemeten in de zone waar de bouw van de stormvloedkering is voorzien, waardoor de focus 
voor het subtidaal daar wordt gelegd. 

Staalname 

Het staalname design voor het subtidale macrobenthos is gebaseerd op een gradiënt monitoring 
langs de zee- en landwaartse zijde. In elke zone (impact, overgangszone, controle) worden er at 
random 5 punten gespreid over de onderzoekszone, zoals gedefinieerd in Figuur 1. Om voldoende 
differentiatie te hebben ten opzichte van de intertidale staalname in de laagste getijdezones, zullen 
de punten dieper dan de gemiddelde hoogte van laagwater tijdens springtij (MLWS) gelegd worden. 
De ecologische monitoring voor macrobenthos wordt uitgevoerd volgens de ISO-standaard (ISO 
16665:2005(E)) (“Water quality – Guidelines for quantitative sampling and sample processing of ma-
rine soft-bottom macrofauna”) voor de staalnames, verwerking en analyse van de stalen.  
De staalname zal uitgevoerd worden vanop de Last Freedom (Allewerelt N.V., gelocaliseerd in de 
Haven Nieuwpoort), die geschikt is om in de ondiepe geul van Nieuwpoort te bemonsteren. Wij maak-
ten reeds gebruik van dit schip voor vorige staalnames (2015-2016), toen de RV Belgica niet beschik-
baar was. We voorzien één dag per seizoen voor de subtidale monitoring campagne. We hebben 
enige flexibiliteit voor de inplanning van de campagne dagen, zodat we de geschikte dagen met gun-
stige weersomstandigheden kunnen selecteren. Alle staalnames gebeuren overdag tussen zonsop-
gang en zonsondergang om de variabiliteit tengevolge van verticale migratie en als gevolg van dag-
nachtritmiek door diverse organismen te beperken. 

 

Figuur 3. Links een Van Veen grijper en rechts een foto van de inhoud van een Van Veen grijper met benoe-

ming en datering. 

In het geaccrediteerde protocol ‘‘Algemeen voorschrift AVMCL/004: Behandeling monsters” wordt ge-
detailleerd beschreven hoe de macrobenthos monsters worden verzameld en bewaard (staalname 
procedure). Dit protocol is beschikbaar op aanvraag voor de opdrachtgever en hieronder wordt de 
procedure in het kort uitgelegd. De macrobenthos stalen worden genomen met een Van Veen grijper 
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(0.1m²) (Figuur 3). Één persoon bedient de winch van de Van Veen grijper. De arm wordt naar buiten 
gedraaid en de grijper wordt neergetakeld tot hij de bodem raakt. Daarna wordt de grijper terug opge-
takeld en aan boord gedraaid, boven een vergaarbak. Wanneer de Van Veen in de bak is terechtge-
komen wordt eerst en vooral een steekbuis (diameter 3.6 cm) door het ‘venster’ recht in het sediment 
gestoken voor de korrelanalyse (zgn. sediment monster). Daarna wordt de Van Veen door één per-
soon gekanteld om het overtollige water langs het rooster bovenaan te laten ontsnappen. Het water 
verlaat de vergaarbak langs de uitstroomopening en komt op het dek (of op een zeef) terecht. Daarna 
wordt onder de uitstroomopening een emmer geplaatst om het sediment op te vangen. De grijper 
wordt vervolgens manueel opengeduwd/getrokken, de inhoud valt in de vergaarbak en met de hand 
wordt gecontroleerd of er nog materiaal (sediment) in de grijper zit. Van elk bovenkomend staal wordt 
er op dat moment een foto genomen (Figuur 3). Vanuit de vergaarbak wordt de emmer met het (zgn 
niet opgespoelde) monster gevuld. Indien niet al het sediment in één emmer kan, wordt een tweede 
emmer onder de vergaarbak gezet. De vergaarbak wordt afgespoeld met zeewater om resten sedi-
ment ook in de emmer te laten lopen. Na elke staalname worden de Van Veen en de vergaarbak 
gereinigd om eventuele contaminaties van opeenvolgende stalen te vermijden. 
Op zee worden de macrobenthosstalen levend gezeefd op een 1 mm zeef en daarna gefixeerd met 
een formaldehyde-zeewater oplossing (8-10%; pH neutraal). Het volume van het staal wordt gemeten 
door de sediment hoogte te meten in de emmer. Stalen met een volume kleiner dan 5L kunnen niet 
worden gebruikt voor analyse en deze locaties zullen opnieuw worden bemonsterd. Het uitgezeefde 
materiaal wordt gekleurd met eosine om de organismen beter te onderscheiden van het eventueel 
nog overblijvende sediment. Hierna is het staal klaar voor laboratorium analyse (zie 2.2.3). 
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5 Staalname van het bodemsediment in het intertidaal 
 
Voorkennis macrobenthos en sediment fysico-chemie in de Ijzermonding 

 

De Onderzoeksgroep Mariene Biologie van de Universiteit Gent voerde in het verleden twee studies 
uit over het macrobenthos en de sediment fysico-chemie in de intertidale slikke zone van de Ijzermon-
ding. Een eerste studie van de ruimtelijke verspreiding van de macrobenthos gemeenschap en de 
evolutie van deze gemeenschap na de start van de natuurherstelwerkzaamheden in de periode in 
1999-2003 werd uitgevoerd tussen 2001 en 2004 (Hoffmann et al., 2006). Deze studie hanteerde een 
combinatie van een stratified random sampling methode en een staalname langsheen verschillende 
laag-hoogwater transecten om de verspreiding van de benthos gemeenschap en de drijvende facto-
ren van deze verspreiding (in casu sediment samenstelling en invloed van de werkzaamheden) in het 
volledige gebied in kaart te brengen. De studie van De Backer et al. (2011) focuste op de hoogste 
intertidale slik zone van het gebied en bestudeerde naast de ruimtelijke verspreiding in deze zone ook 
de temporele dynamiek aan de hand van tweemaandelijkse staalnames van de gemeenschap tussen 
2005 en 2008, alsook de relatie tussen de bodemdieren en hun leefomgeving (erosie/sedimentatie, 
sediment samenstelling en stabiliteit, porositeit, gehalte (vers) organisch materiaal, …). 
Beide studies tonen een sterke ruimtelijke verspreiding van de bodemdiergemeenschap, zowel langs 
de intertidale hoogte gradiënt die de overstromingsduur bepaalt, als langsheen de afstand gradiënt 
van de Ijzermonding die in het algemeen samenvalt met een verfijning in korrelgrootte stroomop-
waarts, voornamelijk in de hoogst gelegen gebieden.  De stressvolle kreek –en lagunaire habitats zijn 
duidelijk soortenarmer en hebben een lagere dichtheid aan macrobenthos in vergelijking met de slik-
plaat waarvan de middenste zone over het algemeen het meest soortenrijk is en de hoogste densiteit 
aan macrobenthos bevat. De slibrijkere zones herbergen de hoogste aantallen aan Corophium volu-
tator en Hediste diversicolor, twee erg belangrijke prooisoorten voor wadvogels en nekton (bv. Hampel 
et al. 2005, van de Kam et al. 2004). Verder valt een sterke jaarlijkse en seizoenale variatie op. Zo is 
bijvoorbeeld in de periode 2005 – 2008 een algemene vergroffing van het sediment opgetreden. Dicht-
heden zijn in zowel slibrijke als meer zanderige sediment het laagst in de winter en tijdens (het eerste 
deel van) de lente. De meest abundante soorten zijn Hediste diversicolor, Corophium volutator en 
Tubificoides benedeni. Andere vaak voorkomende soorten die in gemiddelde aantallen > 1000 ind/m² 
aanwezig zijn, zijn Macoma balthica, Heteromastus filiformis, Pygospio elegans en Manayunckia aes-
tuarina.  

Staalname 

In het voorjaar en najaar van 2018 zal de bestaande toestand van het macrobenthos in de intertidale 
slikke zone van de Ijzermonding in kaart gebracht worden.  De voorkennis over de ruimtelijke ver-
spreiding van het macrobenthos en abiotische sediment eigenschappen in het studiegebied (zie hier-
boven) laat toe om hiervoor gericht stalen te nemen in vijf deelgebieden, rekening houdend met de 
aanwezige gradiënten in hoogteligging en verstoring als gevolg van de natuurherstelwerkzaamheden. 
Deze laatste gradiënt valt tevens samen met de theoretisch verwachte afname van de invloed van de 
bouwwerkzaamheden op veranderingen in hydrodynamica en fysico-chemie met toenemende afstand 
tot de stormvloedkering (impact – overgang – controle gradiënt, zie figuur 2).   
Rekening houdend met de aanwezige zonatie van de bodemdiergemeenschap zullen we stalen ne-
men langsheen de hoogte gradiënt (1, 2,5 en 4 meter boven MLLWS) op drie locaties en dit gespreid 
over de impact - overgang – controle gradiënt. In de centrale lagune en het zuidelijke krekenstelsel, 
waar de overstromingsgradiënt en bijgevolg de bodemdier zonatie minder uitgesproken zijn, bemon-
steren we het bodemsediment aan de hand van aan random sampling methode. Voor elk van de 
zones selecteren we locaties die eveneens tijdens de MONAIJ studie (Hoffman et al., 2006) bemon-
sterd werden (Figuur 2). Mogelijk dienen echter enkele locaties gewijzigd te worden door veranderin-
gen in hoogteligging of schorontwikkeling die sinds de uitvoering van de MONAIJ studie zouden kun-
nen zijn opgetreden. De exacte locaties van de intertidale staalname stations zullen daarom vastge-
legd worden tijdens een terreinbezoek bij aanvang van de opdracht.  

 
Macrobenthos gemeenschappen van slikken zijn onderhevig aan sterke seizoenale variatie, ook in de 
Ijzermonding (De Backer et al. 2011).  Sterke veranderingen in de macrobenthos gemeenschappen 
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in slikken gebeuren tijdens de periode april-augustus en in de winter, respectievelijk ten gevolge van 
juveniele rekrutering en wintermortaliteit (Van Colen, 2004; Van Colen et al. 2008). Voor de opvolging 
van de mogelijke effecten van een impact (bv. stormvloedkering) wordt de bodemdiergemeenschap 
van slikken daarom best in het najaar (oktober) opgemeten. We anticiperen hierop door reeds tijdens 
de T0 monitoring meer stalen te verzamelen tijdens de najaarsmonitoring t.o.v. de voorjaar monitoring 
wat een robuustere data-analyse en dus kwaliteitsvollere evaluatie van de impact tijdens een vervolg-
traject garandeert. In het voorjaar zullen we daarom op elke locatie één macrobenthos staal verza-
melen, wat toelaat een goede ruimtelijke analyse van de verspreiding van de soorten in de Ijzermon-
ding te maken en te (her)evalueren. Desgewenst kunnen de staalnamelocaties voor het najaarsmo-
nitoring in functie hiervan worden aangepast. In tegenstelling tot in het voorjaar zullen we tijdens het 
najaar drie replicaten voor elke locatie langsheen de hoogtegradiënten in elke verstoringszone verza-
melen. Van elke locatie wordt tijdens elke campagne de exacte positie bepaald (UTM WGS 84). 

 
Het macrobenthos wordt bemonsterd conform de methodes die gehanteerd werden tijdens de MO-
NAIJ-monitoring. Dit houdt in dat de macrobenthosstalen worden verzameld aan de hand van een 
steekbuis met een diameter van 11 cm (staalname oppervlak 0,01m²) tot op een diepte van 15 cm. 
Staalnames zullen gebeuren rond de periode van springtij en tijdens laagwater zodat de laagste in-
tergetijden zone steeds bemonsterd kan worden. Deze stalen worden na fixatie in een 8 % formalde-
hyde-zeewater oplossing gespoeld over een zeef met een maaswijdte van 1 mm, waarna de indivi-
duen gesorteerd en gedetermineerd worden. Het opspoelen na fixatie is de enige manier om de vaak 
erg mobiele fauna niet te verliezen tijdens de lange behandelingstijd die nodig is voor de extractie van 
macrobenthos uit slibrijke sedimenten. De biomassabepaling, kwaliteitscontrole en bewaring van de 
stalen is conform de methodes beschreven in 2.2.3. 
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6 Staal analyses 

6.1.1 Biologische staal analyse 

Het ILVO en UGent werken voor de macrobenthos monitoring en verwerking volgens de ISO-stan-
daard (ISO 16665:2005(E)) (“Water quality – Guidelines for quantitative sampling and sample proces-
sing of marine soft-bottom macrofauna”) voor de staalnames, verwerking en analyse van de stalen. 
Deze procedure is bij de biologische milieu monitoring groep van ILVO sinds 24/05/2011 geaccredi-
teerd onder de BELAC ISO17025 norm (ILVO-DIER-ANIMALAB; CertificaatN°:BELAC T-315). ILVO 
is samen met enkele labo’s in het Verenigd Koninkrijk, één van de weinige instellingen in Europa die 
voor macrobenthos analyses zijn geaccrediteerd en die dus aan de hoogste kwaliteitsnormen vol-
doen. De intertidale stalen die verwerkt worden door UGent vallen niet onder deze accreditatie, maar 
worden volgens dezelfde protocols behandeld. Hieronder wordt kort de gebruikte procedure voor de 
verwerking van de stalen beschreven. Alle voorschriften zijn ter beschikking van de opdrachtgever. 

De procedure voor de behandeling van de bodemstalen voor het biologisch onderzoek van ma-
crobenthos is gebaseerd op de volgende pijlers: 

- Hoe de macrobenthos monsters dienen verzameld en behandeld te worden is volledig 
vastgelegd in het volgende geaccrediteerde protcol: Algemeen voorschrift AVMCL/004: Be-
handeling monsters. Dit document is beschikbaar voor de opdrachtgever op aanvraag en 
werd eerder kort toegelicht in 2.2.2.1 en 2.2.2.2 voor respectivelijk het subtidaal en interti-
daal. 

- Het niveau tot waarop de macrobenthos stalen worden uitgewerkt is vastgelegd in een 
‘taxonomic discrimination protocol’. Deze standaard bepaalt tot op welk niveau de or-
ganismen minimaal gedetermineerd en geteld dienen te worden. Voor de meeste soorten-
groepen, worden de individuen tot op soort gedetermineerd, behalve de oligochaeten. Aan-
gezien er verschillende soorten Oligochaeten voorkomen in het Ijzerestuarim, waarvan één 
dominante (Tubificoides benedeni), engageren we ons om zeker de densiteit van deze 
dominante soort voor elk staal te bepalen en om voor een subset van stalen uit elk van de 
deelgebieden de andere aanwezige oligochaeten soorten te bepalen. Hierdoor hanteren 
alle analysten (ILVO en UGent) hetzelfde soortniveau (soortenlijst), wat ook gecontroleerd 
wordt via het kwaliteitscontrole systeem (zie verder).  

- Het macrobenthos labo van het ILVO beschikt momenteel over een referentiecollectie 
van 345 verschillende macrobenthos specimens van het Belgische deel van de Noordzee 
(zowel courante als niet courante soorten). Deze zijn zowel intern als extern (via 
NMBAQCS scheme) dubbel gecheckt qua identificatie. Nieuwe specimens gevonden tij-
dens de monitoring worden via de vigerende  ANIMALAB protocols (Algemeen voorschrift 
AVMCL/003: Werken met referentiemateriaal) toegevoegd. De Onderzoeksgroep Mariene 
Biologie heeft referentiecollecties ter beschikking die voortvloeien uit verschillende moni-
toringsopdrachten. Voor wat betreft het macrobenthos van het intertidaal strand, en het 
ondiepe subtidaal, telt de referentiecollectie 111 soorten. 

- Alle macrobenthos monsters en specimens worden over een periode van 5 jaar bewaard 
volgens de vigerende ANIMALAB protocols in ILVO. De Onderzoeksgroep Mariene Biolo-
gie bewaart uitgewerkte monsters minstens 5 jaar, tenzij stalen descructief werden behan-
deld (vb. bepaling asvrij drooggewicht). Destructieve behandelingen zijn evenwel niet aan 
de orde voor dit monitoringsproject. Hierdoor zijn alle specimens beschikbaar voor verifi-
catie door derden. Dit laatste gebeurt sowieso via de externe kwaliteitscontrole (zie apart 
puntje). De opdrachtgever zal na 5 jaar op de hoogte gebracht worden van eventuele ver-
wijdering van deze stalen. Deze zullen echter op eenvoudig verzoek langer bewaard kun-
nen blijven. 

- Alle analisten geautoriseerd voor het analyseren van macrobenthos monsters worden 
onderworpen aan een interne en externe kwaliteitscontrole procedure (zie apart punt: 
kwaliteitscontrole procedure). 
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Behandeling monsters (cf. Algemeen voorschrift AVMCL/004: Behandeling monsters) 

De gefixeerde macrobenthos monsters worden verzameld in aparte recipiënten en worden in het labo 
behandeld om de fauna en het sediment te scheiden via volgende technieken: 

- In gevallen van opgespoelde monsters met een hoog gehalte aan schelpgruis (> 1 liter) 
kunnen er twee technieken toegepast worden om fauna en sediment te scheiden: 

o Goot scheiding: Het monster wordt integraal uitgespreid op een 5 meter lange, licht 
afhellende goot. Aan één uiteinde wordt een zachte waterstraal gegenereerd die 
alle lichtere organismen naar het andere einde stuwt. Hier worden ze op een 1mm 
zeef opgevangen. De inhoud van de zeef wordt integraal overgebracht in een reci-
pient en gefixeerd met 4% formol. Het monster wordt geëtiketteerd en gestockeerd. 
Alle zwaardere organismen (voornamelijk bivalven) die volgens deze techniek niet 
geëxtraheerd worden, dienen handmatig uit de goot uitgepikt te worden en vervol-
gens toegevoegd te worden aan het reeds opgevangen deel van het monster.  

o Decantatie: Bij decantatie wordt het monster - deels of volledig (afhankelijk van de 
hoeveelheid aan schelpgruis) overgebracht in een maatbeker met een inhoud van 
5 liter. Met een krachtige waterstraal wordt het volledige monster in suspensie ge-
bracht tot een volume van ongeveer 5 liter. Na enkele tellen wordt de watermassa 
in een vloeiende beweging over een 1mm zeef (of zeef met kleinere maaswijdte) 
gegoten. Deze actie wordt 10 maal herhaald. Opnieuw wordt de restfractie in de 
beker nog nauwkeurig geinspecteerd om eventuele zwaardere organismen (voor-
namelijk mollusken) uit te pikken. Na decantatie wordt in de meeste gevallen met-
een overgegaan tot de effectieve analyse van het macrobenthosmonster. 

- In geval van opgespoelde monsters met relatief weinig schelpgruis of grof zand wordt de 
klassieke monstersorteringstechniek gebruikt. Hierbij worden de macrobenthos monsters 
uitgespreid in een trieerbakje of petrischaal naargelang de grootte van het residu. Het uit-
pikken van biota gebeurt bij goede verlichting al dan niet onder een stereomicroscoop. Het 
residu wordt systematisch gesorteerd (bijv. van links naar rechts) met behulp van een pin-
cet of pipet om de fauna te extraheren. De extractie van biota gebeurt conform het taxo-
nomic discrimination protocol.  

De macrobenthos organismen worden nadien indien mogelijk tot op soortniveau gedetermineerd 
en geteld, gebruikmakend van de standaard determinatiewerken. De lijst van de te gebruiken deter-
minatiewerken is vastgelegd in het algemeen voorschrift “AVMCL/003: werken met referentiemateri-
aal”. We gebruiken voor alle taxonomische groepen de meest recente en geupdate versies, die op 
Europees niveau worden uitgewisseld via het NMBAQCS (National Marine Biological Analytical Qua-
lity Control Scheme). Voor het minimum niveau waarop de organismen gedetermineerd dienen te 
worden, maken we gebruik van het ‘taxonomic discrimination protocol’. Een kwaliteitscontrole zal wor-
den ingelast, volgens de geldende kwaliteitscontrole procedure (zie verder).  

De verschillende gemeenschapskarakteristieken (densiteit, biomassa, aantal soorten en soortensa-
menstelling) zullen worden opgemeten en geanalyseerd per staalnamepunt. De totale biomassa in 
nat gewicht (WW) wordt per soort bepaald door het wegen op een analytische balans (tot op 0.00001g 
nauwkeurig). Alle specimens worden daarna bewaard in aparte recipiënten en gearchiveerd. 

Kwaliteitscontrole protocol (algemeen voorschrift AVMCL/006) 

Een algemeen voorschrift (AVMCL/006) voor kwaliteitscontrole, die de procedure beschrijft voor in-
terne en externe kwaliteitscontrole van de analyses van benthische macrofauna, is operationeel 
binnen het lab. Het voorschrift is toepasbaar voor de kwaliteitscontrole op de bepaling van de benthi-
sche parameters (aantal, species, gewicht). Daarom wordt de kwaliteitscontrole uitgevoerd op de vol-
ledige procedure met inbegrip van het sorteren (uitpikken van specimens/soorten), identificatie (soor-
ten), tellen (aantal) en wegen (biomassa) van benthische invertebraten aanwezig in een monster. De 
parameter “sorteren” zorgt niet voor een unieke score, maar beïnvloedt wel de resultaten voor “iden-
tificatie” en “telling” en wordt daarom opgenomen in de kwaliteitsprocedure. 

De interne kwaliteitscontrole procedure voor de analyse van macrobenthos monsters, zorgt ervoor 
dat elke laborant(e) telkens een batch van 12-15 monsters – van eenzelfde campagne en eenzelfde 
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project toegewezen krijgt. Per batch wordt er telkens 1 monster at random geselecteerd door de al-
gemene kwaliteitscoördinator, dat opnieuw geanalyseerd (controle analyse) wordt door de labover-
antwoordelijke of een andere geautoriseerde persoon op bovenvermelde handelingen. Een batch 
wordt pas goedgekeurd indien er voor de te bepalen parameters geen afwijking van meer dan 10% is 
(ISO 16665norm). Indien er een afwijking is van deze norm zijn er corrigerende maatregelen gedefi-
nieerd in de procedure. Daarnaast worden er ook wederzijdse controle uitgevoerd tussen het labo van 
ILVO en Ugent voor bepaalde stalen en/of organismen. 

Daarnaast gebeurt er elk jaar een externe kwaliteitscontrole door de participatie in het BEQUALM-
NMBAQCS (National Marine Biological Analytical Quality Control Scheme) schema van de UK voor 
de component invertebraten (www.nmbaqcs.org) voor ILVO stalen. Deze participatie zorgt voor externe 
kwaliteitscontrole (own sample test) en training (ring testen) van de wetenschappers betrokken bij het 
analyseren van benthos stalen. Deze externe controle gebeurt op benthos stalen uit al onze lopende 
projecten. We zullen erop toezien dat ook een aantal stalen binnen dit project extern gecontroleerd 
worden. 

Deze kwaliteitscontrole procedure bepaalt de onzekerheidsschatting op onze benthische parameters 
(aantal, species, gewicht) en zorgt voor de validatie van onze analyse procedure. Deze waarden wor-
den ook gerapporteerd in het eindrapport voor de opdrachtgever. Ook worden de analisten pas geau-
toriseerd voor deze analyse, wanneer ze voldoen aan een zekere betrouwbaarheid (75% van de bat-
ches correct).  

De resultaten van de interne en externe kwaliteitscontrole worden elk jaar in een rapport weergege-
ven. Dit rapport is wederom beschikbaar voor de opdrachtgever op aanvraag. 
 

6.1.2 Fysico-chemische staalname en analyse 

Staalname 

Samen met de staalname voor het onderzoek van macrobenthos wordt telkens op dezelfde locatie en 
hetzelfde moment een staal genomen voor de fysico-chemische omgevingsvariabelen. Eén staal voor 
fysico-chemische analyse wordt verzameld door middel van een steekbuis (diameter: 3.6 cm) uit de 
Van Veen grijper of vlak naast de biologische steekbuis in het intertidaal. Op deze manier wordt een 
maximale koppeling tussen biologie en fysico-chemische omgeving voorzien. Dit sediment staal 
wordt dan in een klein potje (preferentieel een 200 ml) bewaard voor transport naar het labo. Daar 
wordt het meteen open in een droogoven (max. 60°C) geplaatst voor het droogproces, waarna de 
stalen klaar zijn voor verdere analyses (sedimentsamenstelling, TOC/TOM, carbonaten, …). 
 
Analyse 
 
Hier wordt per parameter de methode voor analyse van bepaalde fysico-chemische variabelen 
weergegeven. 
Veld analyses 

1)  Diepte of hoogte in T.A.W. 
Tijdens elke subtidale campagne wordt de exacte positie (WGS 84), het tijdstip en de actuele 
diepte geregistreerd door de schipper. Voor het intertidaal wordt de hoogteligging ingemeten 
(cf strandprofiel) met behulp van laserscanner/altimetrie (Montserrat et al. 2008).  
De reële diepte en hoogte worden nadien gestandaardiseerd t.o.v. T.A.W (Tweede algemene 
waterpassing), via het M2-reductiemodel (AWK en beschikbaar via VLIZ). Een dergelijke 
techniek werd reeds met succes toegepast tijdens voorgaande staalnames (Vanden Eede et 
al., 2013; Colson&Van Hoey et al., 2016). 

2) Positie 
De geografische positie van de intertidale stations wordt bepaald via hand GPS, in het sub-
tidaal worden de coördinaten afgelezen uit de navigatie software (Transas NS3000). De po-
sities worden uitgedrukt in geografische (wgs84) en/of metrische coördinaten (UTM31 
wgs84). 

3)  Weersvariabelen, temperatuur en saliniteit 
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Draagbare meettoestellen (WTW of YSI) worden gebruikt om in het veld de watertemperatuur 
en saliniteit te meten. Algemene weerscondities zoals temperatuur (water), neerslag, wind,... 
worden genoteerd. 

4) RPD laag 
De diepte van de H2S bevattende sedimentlaag (RPD-laag) (de overgang van “bruin” naar 
“zwart” zand) zal uit de sediment steekbuis visueel worden bepaald en opgemeten met een 
meetlat. Deze meting, aangeduid als RPD (redox potential depth), geeft een indicatie van de 
dikte van de zuurstofrijke bovenlaag aan waaronder zich een zwarte, sulfiderijke en anoxi-
sche laag bevindt. RPD staat in direct verband met de aanwezigheid van vrije zuurstof en is 
dus in sterke mate bepalend voor de aanwezige fauna.  

5) Turbiditeit 
Door het turbide karakter van de vaargeul van Nieuwpoort, is het aangewezen om turbiditeits-
metingen uit te voeren. De turbiditeit zal in het veld gemeten worden adhv de HANNA meter 
en Secchi disk. De HANNA meter, geeft een waarde voor de troebelheid van het sediment, 
door het inbrengen van enkele druppels water. Met de Secchi disk, een ronde schijf aan een 
touw, laat toe om te bepalen wat de zichtbaarheid is in het water en is zo’n een mate voor de 
turbiditeit van het systeem. 

 
Labo- analyses 
 

1) Sediment parameters 
De parameters betreffende de sedimentsamenstelling zijn van groot belang voor het evalue-
ren van macrobenthos veranderingen. De sedimentparameters die bepaald worden zijn me-
diane korrelgrootte, de verschillende sedimentfracties, sortering, … Bij elke macrobenthos 
staalname wordt een steekbuisstaal genomen (core van 3,6cm diameter) voor fysico-chemi-
sche analyse. Het sediment wordt gedroogd bij 60°C. Vervolgens wordt de korrelgrootte (µm) 
bepaald via laserdiffractie (Mastersizer 2000). Eenzelfde type toestel is aanwezig bij UGent 
en ILVO zodat respectievelijk de intertidale en subtidale sedimentstalen er zullen geanaly-
seerd worden en de resultaten perfect vergelijkbaar zullen zijn. De grove fractie (>1600µm) 
wordt afgezeefd en gewogen. Aangezien de mediane korrelgrootte standaard op de fractie 
4-1600µm wordt berekend, kan deze ook bepaald worden voor de zandfractie en/of de totale 
sedimentsamenstelling via een omzettingsformule.  

2)  TOC/TOM 
De TOM waarden worden bekomen via gewichtsverlies door verassing. Het sediment wordt 
eerst gedurende 2 dagen gedroogd bij 60°. Dit wordt gewogen na afkoeling in een exsiccator 
(drooggewicht, DW). Na verassing in de moffeloven (2 uur bij 500°C) en na afkoeling in een 
exsiccator worden de stalen opnieuw gewogen (asgewicht, AW). Het asvrij drooggewicht 
(AFDW) is dan gelijk aan het verschil tussen het drooggewicht (DW) en het asgewicht (AW). 
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7 Timing 
 
 
De T0 monitoring wordt uitgevoerd in 2018 en dient tegen 29/06/2019 gerapporteerd te worden.  
Het staalname moment is afhankelijk van de getijdecyclus en valt ideaal kort na volle of nieuwe maan, 
zodat het intertidaal maximaal vrijkomt. Voor de staalname is er één dag nodig zowel voor het interti-
daal als het subtidaal. 
Voor de T0 voorjaar bemonstering is de periode 3-5 April 2018 het meest geschikt, kort na volle maan 
en laagwater gelegen in de ochtend (Figuur 4). Als tweede optie wordt hier de periode 20-23 Maart 
naar voren geschoven. Voor de intertidale monitoring dienen we ook rekening te houden met het 
broedseizoen en zijn staalnames in de periode van 15 April tot 15 Augustus niet aangewezen. 
 

 

Figuur 4. Overzicht van de getijde vensters in de periode Maart-April 2018 ter hoogte van Nieuwpoort 

(www.vlaamsehydrografie.be). 

 
Voor het najaar is de periode 26-28 September het meest geschikt, kort na volle maan en laagwater 
gelegen in de ochtend (Figuur 5). Als tweede optie wordt hier de periode 10-12 Oktober naar voren 
geschoven. 
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Figuur 5. Overzicht van de getijde vensters in de periode September-Oktober 2018 ter hoogte van Nieuwpoort 

(www.vlaamsehydrografie.be). 
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