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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.  

 

Figuur 1. Voorontwerp van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort (http://afdelingkust.be/nl/stormvloedke-
ring-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 re-
kening met de aanwezige natuurlijke gradiënten in overstromingsduur in het intertidaal, de an-
thopogene verstoringsgradiënt gerelateerd met de uitgevoerde natuurherstelwerkzaamheden in de 

http://www.afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort-0


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 
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) zo-
dat 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 manier 
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.  

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 houdend 
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. 

In dit rapport beschrijven we de resultaten van de eerste meetcampagne, welke in het voorjaar 2018 
werd uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

  



2  Materiaal en methode 

2.1 Staalname gebied en design 

Het staalname gebied betreft hier de havengeul van Nieuwpoort en het ijzermondingreservaat (Figuur 
2). In de havengeul bemonsteren we het subtidaal vanaf de havenmonding tot voor de jachthaven. In 
de ijzermonding bemonsteren we de intertidale getijdeplaten en 2 geulsystemen. 

 

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 aangegeven. 

 
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 staalname 
stategie voor dergelijke impactstudie. Als controle-impact design opteren we voor een gradiënt aanpak 
(zie meetplan, Van Hoey et al., 2018). De locatie waar de stormvloedkering wordt gebouwd, wordt 
hierbij gedefinieerd als de impact zone met in toenemende afstand van deze impact zone een over-
gangszone en een controle zone die buiten de vermoedelijke invloedssfeer van de stormvloedkering 
ligt (Figuur 2). In elke zone wordt er gestreefd om 5 stalen te verzamelen, die representatief zijn voor 
deze zone. 
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2.2 Staalname overzicht 

 

Locaties en aantal stalen 
Het algemene design werd hierboven reeds geschetst. De stalen in het subtidaal werden at random 
verspreid 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 voor-
gaande monitoringscampagnes (Hoffman et al., 2006, Speybroeck et al., 2008) (zie Tabel 1 voor de 
aantallen).  

Tabel 1. Overzicht van het aantal stalen voor de T0 monitoringscampagne voorjaar 2018. 

 VOORJAAR 

Intertidaal 21/seizoen 

Impact – inner (iit) 3 

Transit – inner (tit) 3 

Controle – inner (cit) 3 

Kreek Ijzermonding 
(kit) 

6 

Kreek Haven (hit) 6 

  

Subtidaal 30 / seizoen 

Controle –outer (oi) 5 

Transit-outer (to) 5 

Impact – outer (io) 5 

Impact – inner (ii) 5 

Transit – inner (ti) 5 

Controle – inner (ci) 5 

 
Tijdstip 

De stalen in het intertidaal werden tijdens de laagwaterfase op 4 april 2018 (iit, tit, cit, hit) en 5 april 
2018 (kit) verzameld. In het subtidaal werd de bemonstering uitgevoerd op 3 april 2018 met de Last 
Freedom vanuit de haven van Nieuwpoort. Enkel op locatie Ci1 kon er geen Van Veen genomen wor-
den, wegens het niet volledig sluiten van de Van Veen grijper. 

 

2.3 Staalname methodologie 

Macrobenthos organismen worden beschouwd als die soorten die in het sediment leven en weerhou-
den worden op een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Voor het bemonsteren van deze organismen 
in het intertidaal werd er gebruikt gemaakt van een metalen steekbuis, terwijl in het subtidaal een Van 
Veen. Voor methodologische details rond staalname en staalanalyse, zie het meetplan (Van Hoey et 
al., 2018). Voor dit tussentijds rapport werd de biomassa voor het intertidale habitat bepaald door het 
meten van het natgewicht van de bivalven, terwijl voor de andere taxa de aantallen per staal verme-
nigvuldigd werden met het gemiddeld individueel natgewicht per soort. Dit individueel natgewicht per 
soort werd bepaald uit ten minste 3 stalen die de specifieke soort bevatten. Voor het subtidaal werd 
de biomassa bepaald via het meten van het natgewicht.  

De hoogteligging (t.o.v. zeeniveau) werd met een nauwkeurigheid van 1 m opgemeten met een Garmin 
Etrex 10 GPS opgemeten voor elk intertidaal station.  

Het gehalte organisch materiaal in de subtidale sediment werd nog niet bepaald. De redox potentiaal 
meting (RPD) werd niet opgenomen in het rapport doordat het te sterk varieert op een locatie (al dan 



niet aanwezigheid van dieper levende soorten) en deze ene opmeting mogelijks niet representatief 
genoeg is voor de biogeochemische processen in deze slibrijke sedimenten. 

 

2.4 Analyses 

In dit rapport geven we een beschrijving van de benthos karakteristieken in het intertidaal en subtidaal 
van het voorjaar 2018. 

 

2.4.1 Databewerkingen 

Alle ruwe data van de campagnes werden voor de analyse gestandaardiseerd.  

In het intertdiaal werden in totaal 13 taxa gevonden, die allemaal behouden werden voor de analyses. 

In het subtidaal werden er in totaal 75 valide taxa gevonden, waarvan 58 effectief tot de macrobenthos 
fractie werden gerekend. Hiervoor werden 17 taxa geweerd uit de analyses om diverse redenen: (1) 
niet relevante benthos taxa (Ostracoda, vis, …), (2) efficiënter bemonsterd met andere techniek 
(epibenthos [Carcinus maenas, Crangon crangon, Ophiura ophiura,], hyperbenthos [Mysida]), (3) hard 
substraat fauna (Mytilus edulis), (4) individuen die niet tot het laagst taxonomisch niveau gedetermi-
neerd konden worden (orde, family niveau) door slechte staat organisme en (5) niet kwantitatief be-
monsterde soorten (Nemertea). 

 

2.4.2 Univariate en multivariate analyses 

Voor de univariate en multivariate en statistische analyses is gebruik gemaakt van het softwarepro-
gramma PRIMERe packet met PERMANOVA add-on, versie 6.1.6. 

Elke gemeenschap is beschreven aan de hand van de biologische parameters aantal taxa per staal-
name, soortenrijkdom, densiteit, biomassa en de diversiteitsindices Shannon-Wiener (H, log2) & Pie-
lou’s evenness (J’). Shannon Wiener is een maat voor diversiteit aan soorten en Pielou’s Evenness geeft 
een beeld over de dominantie van bepaalde soorten. Om een vergelijking mogelijk te maken tussen 
de verschillende metingen, is het aantal individuen per bodemmonster en per soort omgezet naar 
aantal individuen per m². Resultaten zijn uitgedrukt als gemiddelde ± standaardfout. 

Voor de multivariate analyse is de data getransformeerd (vierde machtswortel) om minder gewicht te 
geven aan de dominante soorten (Field et al. 1982). Om de gemeenschapsstructuur te visualiseren 
wordt een Principal coordinates analysis (PCO) opgesteld, gebaseerd op een Bray Curtis resemblance 
matrix. Vector (soorten) overlay is gebaseerd op multiple correlatie en de Spearman correlatiewaarde 
is vermeld.  

Het ontbreken van replicaten in de Impact, Transit, en Controle zone laat niet toe om op een betrouw-
bare manier univariate analyses uit te voeren. De bespreking van de ruimtelijke gradient in soorten-
rijkdom, densiteit, biomassa, diversiteit en evenness blijft daarom beperkt tot een beschrijving van de 
waargenomen patronen, zonder hierbij statistische significantie na te gaan. Bijgevolg moet deze be-
spreking met de nodige omzichtheid geïnterpreteerd worden. 
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3 Resultaten 

3.1 Fysico-chemie 

3.1.1 Fysico-chemie in het intertidaal 

 

Figuur 3. Mediane korrelgrootte (a), slibfractie (b) en gehalte organisch materiaal (c) in het sediment per zone en relatieve 
hoogteligging (d). Voor zones KIT en HIT is de standard fout (SE) gegeven. 

De mediane korrelgrootte varieert tussen de 68,8 µm (Transit - midden) en 222,7 µm (KIT).  Beide 
kreekhabitats hebben een hogere mediane korrelgrootte dan de Impact, Transit en Controle zone. Het 
sediment in de Transit zone en stations Controle – midden en laag bevat de hoogste slibfractie (> 29 
%). Het sediment bevat het hoogste gehalte aan organisch materiaal in de hit-zone en in het algemeen 
neemt het gehalte aan organisch materiaal toe lager in de intergetijden zone. 

 

3.1.2 Fysico-chemie in het subtidaal 

 

Figuur 4. Overzicht sedimentfracties en gemiddelde mediane korrelgrootte (GMK) per zone. 
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De gemiddelde mediane korrelgrootte is ongeveer gelijk in alle zones en schommelt rond de 200µm, 
de dominerende sedimentfractie in alle zones is fijn zand. De slibfractie (<63µm) is het hoogst in de 
impactzone aan landinwaartse zijde. 

 

3.2 Macrobenthos 

3.2.1 Intertidaal 

De PCO plot (Figuur 5) toont dat de gemeenschapsstructuur in de HIT-zone licht verschilt van deze in 
de andere zones. De HIT-zone wordt gekenmerkt door hogere aantallen Limecola balthica, Oli-
gochaeta, Steblospio benedicti, Hediste diversicolor en Manayunkia aestuarina, terwijl Corophium vo-
lutator en Nematoda duidelijk abundanter aanwezig zijn in de overigere zones (zie ook Figuur 7). In 
het algemeen is er een sterke overlap in gemeenschapsstructuur tussen de bemonsterde stations. Bij-
gevolg ontbreekt er een duidelijke ruimtelijk patroon, zowel in hoogteligging als in afstand tot de loca-
tie waar de stormvloedkering gebouwd wordt. Enkel de gemeenschappen gevonden in één station van 
HIT zone, twee stations van de KIT zone, en de stations Impact – laag en Controle – midden verschilt > 
65 % in gemeenschapsstructuur in vergelijking met de gemeenschap in de andere stations.  

 

 

Figuur 5. PCO plot van de gemeensschapsstructuur in het intertidaal met soorten overlay (correlatie > 0.3). 

De soortenrijkdom is het laagst in station Impact – laag (4 soorten) en varieert tussen 6 en 10 soorten 
per staal op de overige locaties. De diversiteit en evenness neemt af met de hoogteligging in de Transit 
en Controle zone terwijl dergelijke tidale gradient ontbreekt in de Impact zone. De diversiteit en even-
ness is hoger in de HIT zone in vergelijking met de KIT zone. De totale densiteit is het hoogst in station 
Transit – laag (78388 ind.m-²) en het laagst in stations Transit – hoog en Impact – laag. Patronen in 
densiteit, diversiteit en evenness worden in sterke mate bepaald door de dominantie aan Corophium 
volutator terwijl de hogere biomassa in de stations Controle – midden en laag in vergelijking met de 
andere stations verklaard wordt door de hogere aantallen aan bivalven (Limecola balthica in Controle 
– midden en Scrobicularia plana in Controle – laag). 
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Figuur 6. Soortenrijkdom (a), totale densiteit (b), totale biomassa (c), Shannon-wiener diversiteit (d), en evenness (e) in de 
verschillende zones en hoogteligging in het intertidaal. Voor zones KIT en HIT is de standard fout (SE) gegeven.  

 

Over alle stations heen worden Corophium volutator en Oligochaeta het meest waargenomen. Beide 
soorten zijn in alle stations aanwezig (Figuur 7) en komen gemiddeld met > 17000 ind.m-² voor. Ook 
Nematoda en Hediste diversicolor komen in > 85 % van de stations voor en hebben een gemiddelde 
abundantie > 1200 ind.m-².  

 

 

 

 

 

 



 

Figuur 7. Relatieve densiteit (%) van de aanwezige soorten per station in het intertidaal.  

 

3.2.2 Subtidaal 

 

Figuur 8. PCO plot met soorten overlay (correlatie > 0.3). 



Uit de PCO plot blijkt dat de stalen uit de meest zeewaartse zone (CO) licht verschillen qua soortensa-
menstelling ten opzichte van de andere zones. De overige zones zijn meer gelijkaardig qua soortensa-
menstelling. Lanice-aggregaties komen in stalen uit meerdere zones (TI, CI, IO) voor, waardoor deze 
ook samen clusteren. 

 

De zones zijn heel vergelijkbaar qua soortenrijkdom, rond de 10-11 soorten per 0.1m², behalve in zone 
IO en TI (respectievelijk 13 en 16 soorten per 0.1m²). Deze zones hebben ook de hoogste densiteiten 
(+ 6000 ind/m²) en biomassa’s (700-900 gWW/m²), wat te wijten is aan het voorkomen van dense 
Lanice conchilega-aggregaties. Deze aggregaties bevatten ook veel meerderjarige Lanice specimens, 
wat afgeleid kan worden uit de hoge biomassa waarden. De soortendiversiteit uitgedrukt als Shannon 
wiener (H’) en Pileous eveness (J’) zijn het laagst in de zones (IO, TI) door dominatie van Lanice, en licht 
afnemend landinwaarts. 

 

Figuur 9. Soortenrijkdom (a), totaal aantal soorten (b), totale densiteit (c), totale biomassa (d), Shannon-wiener diversiteit (e), 
en evenness (f) in de verschillende zones in het subtidaal (met standard fout (SE)). 
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Tabel 2. Overzicht van de gemiddelde waarde met standard fout voor de univarite parameters in het subtidaal 

 
 
Over alle zones heen zijn Lanice conchilega juvenielen zowel het meest frequent als in de grootste 
densiteiten aangetroffen. 
 

Tabel 3.  De 5 a) meest frequent voorkomende en b) meest dominante taxa (totaal aantal individuen) over de 5 zones heen. 

 

Lanice conchilega juvenielen behoren in alle zones behalve TO tot de meest frequente soorten. In de 
‘landinwaartse’ zones komen ook de oligochaeten T. pseudogaster en T. benedii het meest frequent 
voor. 

 

Tabel 4. De 5 meest frequent voorkomende en 5 meest dominante taxa (totaal aantal individuen (ind/m²)) per zone. 

 

  



4 Conclusie 

 

Vergelijking met de Monay studie (sediment –en benthos gegevens 2001-2004; Hoffman et al. 2006) 
toont aan dat de ruimtelijke gradiënt in sedimentsamenstelling in het intertidaal veranderd is.  In het 
algemeen zijn de Impact, KIT en HIT-zones zandiger geworden. In de Impact zone is er geen duidelijke 
zonatie in korrelgrootte langsheen de getijden gradiënt meer. Verder suggereren de relatieve hoogte-
metingen verandering in de morfologie van de slikplaat in de Control zone waarbij verschillen in hoog-
teligging tussen de drie getijden zones minder uitgesproken geworden zijn. Vergelijking van de macro-
benthos gemeenschap leert dat de hoogste soortenrijkdom vaak in de middenste getijdenzone gevon-
den wordt en dat de KIT zone soorten rijker is geworden. Deze zone blijft evenwel het minste aantal 
soorten hebben. Corophium volutator, Oligochaeten en Hediste diversicolor blijven de meeste frequent 
voorkomende en meest abundante soorten. 

Als we in het subtidaal deze observaties vergelijken met de staalname uit najaar 2007, zien we dat de 
zee-landinwaartse gradient in benthos karakteristieken minder sterk is. De soortenrijkdom is absoluut 
niet veel lager en anders in de geul ter hoogte van het reservaat ten opzichte van de havenmonding in 
deze T0 monitoring ten opzichte van 2007. Daarnaast werden in 2007 ook Lanice conchilega aggrega-
ties waargenomen, maar beperkt tot de zeewaartse zijde, terwijl nu waargenomen langs verschillende 
locaties langsheen de gradient. In 2007 waren het vooral de borstelwormen, Streblospio benedicti en 
Aphelochaeta marioni (Cirratulidae spp.), die domineerde in het subtidaal ter hoogte van het reser-
vaat, waarbij het nu vooral Lanice conchilega en Oligochaeta spp zijn. De Oligochaeta spp zijn in het 
algemeen in hogere densiteiten aanwezig ten opzichte van 2007. 

 

Op basis van deze T0 meting merken we dat we via ons staalname design een goed inzicht krijgen van 
de bodemfauna in het intertidaal en subtidaal habitat in de havengeul. Deze T0 in het voorjaar toont 
ook aan dat in het intertidaal het best geopteerd wordt om replicaten te nemen, om zo de lokale vari-
atie beter in kaart te brengen. Als we deze T0 vergelijken met de voorgaande staalname, zien we toch 
dat de situatie jaarlijks duidelijk varieert. Dit versterkt het advies om in de toekomst voor de monito-
ring i.f.v. de stormvloedkering jaarlijks te monitoren. 


