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1 Inleiding 

 

In 2018 werd 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). Deze werken en exploitatie (open ke-
ring) zouden moet leiden tot een minimale beïnvloeding van het IJzermondingsecosysteem, dat deels 
geklasseerd staat als natuurreservaat. De bodemfauna in de havengeul ter hoogte van de stormvloed-
kering kan mogelijks  wel veranderingen ondergaan, enerzijds door de constructiewerken, maar ook 
mogelijks door veranderende dynamiek tijdens exploitatie fase. Monitoring van de ruimelijk-tempo-
rele variabiliteit van de sediment fysico-chemie en bodemfauna in het intertidaal en subtidaal bodem 
ecosysteem moet toelaten deze hypothese te bevestigen. Hierbij houden we rekening met de aanwe-
zige natuurlijke gradiënten in overstromingsduur in het intertidaal, de anthopogene verstoringsgradi-
ent gerelateerd met de uitgevoerde natuurherstelwerkzaamheden in de periode 1999-2003, en de 
aanwezige zout-zoet water gradient in het subtidaal.  

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


5 

 

Voorafgaand onderzoek uitgevoerd in de IJzermonding door de Universiteit Gent toont naast de ver-
wachte seizoenale variabiliteit ook een sterk ruimtelijke variabiliteit van de intertidale bodemdierge-
meenschap aan (De Backer et al. 2010, Hoffman et al. 2006). Bijgevolg opteren we om in het intertidaal 
de stalen te spreiden over verschillende deelgebieden en langsheen de overstromings gradiënt (i.e. 
hoogtegradiënt) zodat de volledige intertidale bodemdiergemeenschap in het studiegebied bemon-
sterd wordt. Deze deelgebieden omvatten een ruimtelijke gradiënt in afstand van de stormvloedke-
ringslocatie en een anthropogene verstoringsgradiënt gerelateerd aan de uitgevoerde natuurherstel-
werkzaamheden in de periode 1999-2003. De subtidale benthosgemeenschap  
Uit vorige studie in het subtiaal (Speybroeck et al., 2008) bleek dat de zeewaartse locaties (zeewaarts 
van Ijzermondingreservaat) een behoorlijk hoge soortenrijkdom (met dominantie van Lanice conchi-
lega), 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 ma-
rioni), 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 heeft ons geleid tot een verspreiding van de stalen langsheen de 
geul vanaf de zeewaartse zijde van de havengeul tot en met de meest landwaartse kant van het na-
tuurreservaat. Op deze manier bemonsteren we de ‘natuurlijke’ gradiënt van de monding en de po-
tentiële 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 meetcampagnes, welke in het voorjaar en 
najaar 2018 werden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

  



2  Materiaal en methode 

2.1 Staalname gebied en design 

Het staalname gebied betreft 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. 

 

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). Voor het subtidaal is er zo’n impact-controle gradient in zee- en landwaartse richting 
om de zoet-zout watergradient van de ijzermonding te dekken.
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Figuur 2. De staalname locaties in het subitdale (groene) en intertale (rode) gebieden in de havengeul van Nieuwpoort in zones naargelang afstand ten opzichte van de bouwzone voor de storm-
vloedkering. Rode lijn is de locatie van de stormvloedkering, oranje lijn overgang tussen impact en transitie zone en groene lijn de overgang tussen transitie en controle 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 
tidale hoogtegradiënt) en at random in de 2 kreeksystemen (. Door deze aanpak sluiten we nauw aan 
bij voorgaande 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 in het voor- en najaar 2018. 

 VOORJAAR Najaar 

Intertidaal 21 39 

Impact – inner (iit) 3 3x3 

Transit – inner (tit) 3 3x3 

Controle – inner (cit) 3 3x3 

Kreek IJzermonding 
(kit) 

6 6 

Kreek Haven (hit) 6 6 

   

Subtidaal 30  30 

Controle –outer (oi) 5 5 

Transit-outer (to) 5 5 

Impact – outer (io) 5 5 

Impact – inner (ii) 5 5 

Transit – inner (ti) 5 5 

Controle – inner (ci) 5 5 

 

 

Figuur 3. Overzicht van de staalname locaties (laag, midden, hoog) langsheen de subtidale-intertidale gradient in relatie tot 
het getijde niveau (@Wouter Gotje).  

 
Tijdstip 

De stalen in het intertidaal werden tijdens het voorjaar genomen op 4 april 2018 (iit, tit, cit, hit) en 5 
april 2018 (kit). De staalname in het najaar vond plaats op 10 oktober 2018. De stalen werden in het 
intertidaal tijdens de laagwaterfase 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 toen geen 

LAAG

HOOG

MIDDEN

IntertidaalSubtidaal
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Van Veen genomen worden, wegens het niet volledig sluiten van de Van Veen grijper. De najaarsstaal-
name in het subtidaal gebeurde op 10 oktober 2018. Locatie CI1 kon ditmaal wel worden bemonsterd, 
maar locatie IO1 moest worden verlegd doordat de aanleg van de stormvloedkering reeds was gestart 
en dit punt niet meer bereikbaar was (werkponton). Er werd dan voor een nieuw punt zo dicht mogelijk 
in de buurt gekozen. 

 

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 (0.01m²), en in het subtidaal 
van een Van Veen (0.1m²). Voor methodologische details rond staalname en staalanalyse, zie het 
meetplan (Van Hoey et al., 2018). Tijdens de voorjaarscampagne werd voor elk intertidaal station de 
hoogteligging (t.o.v. zeeniveau) met een nauwkeurigheid van 1 m opgemeten met een Garmin Etrex 
10 GPS opgemeten. 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 niet vol-
doende representatief 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 voor- en najaar 2018. 

 

2.4.1 Databewerkingen 

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

In het intertidaal werden in het voorjaar in totaal 13 taxa aangetroffen. In het najaar werden 12 taxa 
gevonden.  Alle taxa werden behouden voor de analyses. 

In het subtidaal werden er 98 valide taxa gevonden in voorjaar en najaar samen, waarvan 76 effectief 
tot de macrobenthos fractie werden gerekend. Hiervoor werden 22 taxa geweerd uit de analyses om 
diverse redenen: (1) niet relevante benthos taxa (Ostracoda, Platyhelminthes, vis,…), (2) efficiënter 
bemonsterd met andere techniek (epibenthos [Carcinus maenas, Liocarcinus navigator, Hemigrapsus 
takanoi, Macropodia, Crangon crangon, Ophiura ophiura], hyperbenthos [Mysida]), (3) hard substraat 
fauna (Mytilus edulis, Molgula manhattensis), (4) individuen die niet tot het laagst taxonomisch niveau 
gedetermineerd konden worden (orde, family niveau) door slechte staat organisme en (5) niet kwan-
titatief bemonsterde 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 en Statistica, versie 5.5 (Statsoft Inc.). 

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 multipele correlatie en de Spearman correlatiewaarde 
is vermeld. In het subtidaal werd een PERMANOVA met daarna gepaarde testen uitgevoerd op de-
zelfde Bray-Curtis resemblance matrix om te testen of zowel de periodes als de zones onderling signi-
ficant verschillend waren. 

Het ontbreken van replicaten in de Impact, Transit, en Controle zone van het intertidaal in het voorjaar 
laat niet toe om op een betrouwbare manier univariate analyses uit te voeren voor die periode. De 
bespreking van de ruimtelijke gradient in sedimenteigenschappen (mediane korrelgrootte, slibfractie, 
gehalte aan organisch materiaal), soortenrijkdom, densiteit, biomassa, diversiteit en evenness blijft 
daarom beperkt tot een beschrijving van de waargenomen patronen, zonder hierbij statistische signi-
ficantie na te gaan. Bijgevolg moet deze bespreking met de nodige omzichtheid geïnterpreteerd wor-
den. Voor het najaar werd een Kruskal-wallis rank sum test gebruikt om de verschillen langsheen de 
tidale hoogtegradient (hoog, midden, laag) in de Impact, Transit en Controle zone te analyseren. De 
verschillen tussen beide kreekhabitats (HIT en KIT) werden voor het najaar geanalyseerd door middel 
van een Mann-Whitney U test.  In het subtidaal werden Kruskal-Wallis testen toegepast op de mediane 
korrelgrootte, slibfractie, soortenrijkdom, densiteit, biomassa, diversiteit en evenness. 
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3 Resultaten 

3.1 Fysico-chemie 

3.1.1 Fysico-chemie in het intertidaal: voorjaar 

 

Figuur 4. Mediane korrelgrootte (a), slibfractie (b) en gehalte organisch materiaal (c) in het sediment per zone en relatieve 
hoogteligging (d) in het voorjaar 2018. Voor zones KIT en HIT is de standaard fout (SE) gegeven. 

De mediane korrelgrootte varieert tussen de 68,8 µm (Transit - midden) en 222,7 µm (KIT) (Figuur 4).  
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 Controle-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 intertidaal: najaar 

De mediane korrelgrootte varieert tussen de 32,9 µm (Controle - laag) en 221,2 µm (KIT) (Figuur 5).  In 
het Controle gebied is er een significante zonatie in sedimentsamenstelling langs de hoogtegradient 
(Kruskal-Wallis test: mediane korrelgrootte p = 0,03; slibfractie p = 0,03; gehalte organisch materiaal p 
= 0,02). Het sediment in de laagste tidale zone is er significant fijner en bevat meer slib en organisch 
materiaal in vergelijking met het sediment in the bovenste zone. Een tegenovergestelde, maar minder 
uitgesproken, zonatie is aanwezig in het Transit gebied (Kruskal-Wallis test: mediane korrelgrootte p = 
0,11; slibfractie p = 0,10; gehalte organisch materiaal p = 0,06) waar de slibfractie en het gehalte aan 
organisch materiaal gemiddeld het laagst is in de laagste tidale zone. In het Impact gebied is er geen 
tidaal zonatiepatroon in sedimentsamenstelling (Kruskal-Wallis test: mediane korrelgrootte p = 0,73; 
slibfractie p = 0,43; gehalte organisch materiaal p = 0,96). Het sediment in het KIT gebied heeft een 
hogere mediane korrelgrootte, lagere slibfractie en lager gehalte aan organische materiaal dan het 
sediment in het HIT gebied (Mann-Whitney U test: p < 0,005). In vergelijking met het voorjaar is het 
sediment in het Controle en HIT gebied veel fijner geworden, terwijl het sediment minder fijn werd in 
het Transit gebied en er geen duidelijke veranderingen optraden in het Impact en KIT gebied.  



 

Figuur 5. Gemiddelde (± SE) mediane korrelgrootte (a), slibfractie (b) en gehalte organisch materiaal (c) in het sediment per 
zone en relatieve hoogteligging in het najaar 2018.  

 

 

3.1.3 Fysico-chemie in het subtidaal 

 

Figuur 6. Overzicht sedimentfracties en gemiddelde mediane korrelgrootte (GMK) per zone. 

In het voorjaar was de gemiddelde mediane korrelgrootte ongeveer gelijk in alle zones en schommelde 
rond de 200µm, de dominerende sedimentfractie in alle zones was fijn zand (Figuur 6). De slibfractie 

0

50

100

150

200

250

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

VJ NJ VJ NJ VJ NJ VJ NJ VJ NJ VJ NJ

CO TO IO II TI CI

G
M

K
 (

µ
m

)

Sedimentfracties en GMK

>1000µm

500µm-1000µm

250µm-500µm

125µm-250µm

63µm-125µm

<63µm

GMK



13 

 

(<63µm) was het hoogst in de impactzone aan landinwaartse zijde. In het najaar neemt de gemiddelde 
mediane korrelgrootte landinwaarts af vanaf de impactzone, de fracties slib en zeer fijn zand nemen 
hier toe in vergelijking met het voorjaar. In het voorjaar is het slibgehalte in het landinwaartse deel 
significant hoger dan in het zeewaartse deel van de havengeul (Kruskal-Wallis test: mediane korrel-
grootte p = 0,54; slibfractie p = 0,03). In het najaar is zowel het slibgehalte significant hoger en de 
mediane korrelgrootte significant lager in het landinwaartse deel van de havengeul (Kruskal-Wallis 
test: mediane korrelgrootte p = 0,0003; slibfractie p = 0,001).  

  



3.2 Macrobenthos 

 

 

3.2.1 Intertidaal: voorjaar 

De PCO plot (Figuur 7) toont dat de gemeenschapsstructuur in het HIT gebied licht verschilt van deze 
in de andere zones. De gemeenschap in het HITgebied wordt gekenmerkt door hogere aantallen 
Limecola balthica, Oligochaeta spp., Steblospio benedicti, Hediste diversicolor en Manayunkia aestua-
rina, terwijl Corophium volutator en Nematoda duidelijk abundanter aanwezig zijn in de overigere 
deelgebieden (zie ook Figuur 9). In het algemeen is er een sterke overlap in gemeenschapsstructuur 
tussen de bemonsterde stations. Bijgevolg ontbreekt er een duidelijke ruimtelijk patroon, zowel in 
hoogteligging als in afstand tot de locatie waar de stormvloedkering gebouwd wordt. Enkel de ge-
meenschappen gevonden in één station van het HIT gebied, twee stations van het KIT gebied, en de 
stations Impact – laag en Controle – midden verschillen > 65 % in gemeenschapsstructuur in vergelij-
king met de gemeenschap in de andere stations.  

Hediste diversicolor Eumida sanguinea

Heteromastus
filiformis

Corophium spp.

Capitella capitata

Limecola balthica

Eunereis longissima

Lanice conchilega
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Figuur 7. 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 (Figuur 8). De diversiteit en evenness neemt af met de hoogteligging 
in het Transit en Controle gebied terwijl dergelijke tidale gradiënt ontbreekt in het Impact gebied. De 
diversiteit en evenness is hoger in het HIT gebied in vergelijking met het KIT gebied. 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 dominan-
tie van Corophium volutator terwijl de hogere biomassa in de stations Transit – midden en laag in ver-
gelijking met de andere stations verklaard wordt door de hogere aantallen aan bivalven en Corophium 
volutator (Limecola balthica en Scrobicularia plana in Transit  – midden; Limecola balthica en Corop-
hium volutator in Transit – laag). 
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Figuur 8. Soortenrijkdom (a), totale densiteit (b), totale biomassa (c), Shannon-wiener diversiteit (d), en evenness (e) in de 
verschillende zones en relatieve hoogteligging in het intertidaal in het voorjaar 2018. Voor zones KIT en HIT is de standaard 
fout (SE) gegeven.  

 

Over alle stations heen worden Corophium volutator en Oligochaeta het meest waargenomen. Beide 
soorten zijn in alle stations aanwezig (Figuur 9) 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.  
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Figuur 9. Relatieve densiteit (%) van de aanwezige soorten per station in het intertidaal in het voorjaar 2018.  

3.2.2  Intertidaal: najaar 

Permanova analyse toont een uitsproken geaggregeerd distributiepatroon van de macrobenthosge-
meenschappen (p = 0.002). Dit wordt bevestigd in de PCO plot (Figuur 10) die aantoont dat er zowel 
voor het Impact, Transit, en Controle gebied een duidelijk intertidale zonatie in gemeenschapstructuur 
is. Ook de gemeenschapsstructuur verschilt duidelijk tussen beide kreekhabitats (HIT, KIT). In het alge-
meen wijkt de gemeenschapsstructuur in de stations Controle – midden en Controle – laag het sterkst 
af van de gemeenschappen op de andere locaties. Op deze beide locaties wordt de laagste soorten-
rijkdom, totale densiteit en biomassa waargenomen (Figuur 11) en wordt de gemeenschap gedomi-
neerd door de borstelworm Streblospio benedicti. Op de andere locaties is de slijkgarnaal Corophium 
volutator veruit de meest dominante soort (> 50%), behalve in de lage tidale zone van het Impact en 
Transit gebied waar telkens Oligochaeta spp. de gemeenschap domineren (> 50 %) (Figuur 12). In het 
algemeen is de soortenrijkdom en totale biomassa het hoogst in de bovenste tidale zone. Enkel in het 
Transit gebied is er geen significante tidale gradient in soortenrijkdom (p = 0.58), terwijl ook een signi-
ficante tidale gradient in diversiteit (p = 0.83) en evenness (p = 0.25) ontbreekt in het Impact gebied.  
In vergelijking met de voorjaarscampagne werden de soorten Aphelochaeta marioni (max. ind. per 
staal = 1), Capitella capitata (max. ind. per staal = 1), Manayunckia aestuarina (max. ind. per staal = 
14) en Spio spp. (max. ind. per staal = 3) niet aangetroffen, terwijl de soorten Eteone longa (max. ind. 
per staal = 4) en Cerastoderma edule (max. ind. per staal = 1) enkel in het najaar gevonden werden. 

 



 

Figuur 10. PCO plot van de gemeensschapsstructuur in het intertidaal in het najaar 2018 met soorten overlay (correlatie > 
0.5). 

 
Figuur 11. Gemiddelde (± SE) soortenrijkdom (a), totale densiteit (b), Shannon-wiener diversiteit (c),  totale biomassa (d), en 
evenness (e) in de verschillende zones en relatieve hoogteligging in het intertidaal in het najaar 2018. 
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Figuur 12. Relatieve densiteit (%) van de aanwezige soorten per station in het intertidaal in het najaar 2018. 

 

3.2.3 Subtidaal: voorjaar - najaar 

Uit de PCO plot van het voorjaar (Figuur 13a) blijkt dat de stalen uit de meest zeewaartse zone (CO) 
verschilden qua soortensamenstelling ten opzichte van de andere zones, uit de PERMANOVA blijkt dat 
dit verschil ook significant is (Tabel 2, p < 0.05). De overige zones waren meer gelijkaardig qua soor-
tensamenstelling, wat ook bevestigd wordt door de PERMANOVA (Tabel 2). Lanice-aggregaties kwa-
men in stalen uit meerdere zones (TI, CI, IO) voor, waardoor deze ook samen clusterden. In het najaar 
(Figuur 13b) clusteren de stalen die Lanice conchilega-riffen (met geassocieerde soorten zoals bv. Eu-
mida sanguinea) bevatten, nog veel sterker samen dan in het voorjaar. De CI en CO stalen verschilden 
nu significant van alle andere zones behalve TO en de TI stalen van alle zones  behalve II (Tabel 2, p < 
0.05). De PCO plot van de 2 periodes samen (Figuur 13c) visualiseert opnieuw de clustering van de 
Lanice-stalen. Uit de PERMANOVA over de periodes heen (Tabel 2) blijkt dat de 
macrobenthosgemeenschappen significant verschillen tussen de 2 periodes en tussen de zones 
onderling. 

 

 

  



a)  

b)  

c)  

Figuur 13. PCO plots met soorten overlay (correlatie > 0.3) van de staalname uit a) voorjaar, b) najaar c) voor- en najaar, over 
de 6 zones heen. 
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Tabel 2. PERMANOVA resultatentabel van de gepaarde testen, op factor ‘ZONE’ uit ‘PERIODExZONE’ (4de machtswortel ge-
transformeerd). 

PERMANOVA table of results                         
 

Source df       SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms 

PERIOD  1    13157  13157   7,2713   0,001    997 

ZONE  5    24763 4952,7   2,7371   0,001    997 

PERIODxZONE  5    15173 3034,6    1,677   0,007    998 

Res 47    85046 1809,5                         

Total 58 1,3827E5                                

 

De soortenrijkdom is over het algemeen steeds hoger in het najaar, met gemiddeld het grootste aantal 
soorten in de stalen uit de impact- en transitzone aan de landinwaartse zijde (18-19 soorten per 0.1m² 
in het najaar versus 10-15 soorten per 0.1m² in het voorjaar). Als we naar het totaal aantal gevonden 
soorten kijken dan is de CO zone tijdens het najaar het soortenrijkst, met 40 soorten. In het voorjaar 
concentreerden de Lanice-riffen zich in de zones IO en TI, maar tegen het najaar waren die reeds uit-
gebreid naar tussenliggende zone II. Hierdoor bevatten II en TI nu ook de hoogste densiteiten (> 10000 
ind/m²) en biomassa’s (1600-2010 gWW/m²). Omgekeerd zijn de Shannon-Wiener index en Pielou’s 
evenness hier net het laagste, wat komt door de dominantie van Lanice conchilega. In plaats van een 
afnemende trend landinwaarts worden deze diversiteitsindexen net terug hoger in zones TI en CI ten 
opzichte van II. 



 

Figuur 14. Soortenrijkdom (a), totaal aantal soorten (b), totale densiteit (c), totale biomassa (d), Shannon-wiener diversiteit 
(e), en evenness (f) in de verschillende zones en de 2 periodes (voorjaar en najaar) in het subtidaal (met standaard fout (SE)). 

De soortenrijkdom, densiteiten en biomassa’s zijn significant hoger en de Shannon-Wiener index en 
evenness significant lager in het najaar (Kruskal-Wallis test: p<0.05). De biomassa’s in II zijn significant 
hoger dan deze in CI en CO, de biomassa’s in TI significant hoger dan in CI (pairwise.wilcox.test: p=0,04). 
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Tabel 3. Overzicht van de gemiddelde waarde met standaard fout voor de univariate parameters in het subtidaal 

Zone Periode totaal aantal taxa Soortenrijkdom  Densiteit 
(N/m²) 

Biomassa 
(gWW/m²)  

H'(log2) J'  

CO VJ 27 10,2 ± 0,5 300 ± 62 71,8 ± 22,9 2,9 ± 0,1 0,87 ± 0,02 

NJ 40 15,4 ± 4,3 4600 ± 2546 359,7 ± 203,7 2,3 ± 0,2 0,62 ± 0,07 

TO VJ 28 11,4 ± 3,1 554 ± 203 14,7 ± 7,8 2,5 ± 0,4 0,85 ± 0,05 

NJ 31 13,2 ± 3,1 2976 ± 1542 585,9 ± 425,7 2 ± 0,2 0,63 ± 0,12 

IO VJ 25 12,6 ± 1,8 6118 ± 3821 908,9 ± 688,4 1,9 ± 0,4 0,57 ± 0,14 

NJ 25 12,2 ± 2,4 6500 ± 2938 1617,5 ± 792 1,6 ± 0,3 0,51 ± 0,14 

II VJ 27 10,2 ± 2 420 ± 116 18,6 ± 10 2,5 ± 0,2 0,81 ± 0,05 

NJ 30 20,4 ± 1,1 11832 ± 3138 2011,8 ± 252,7 1,1 ± 0,2 0,25 ± 0,05 

TI VJ 33 15 ± 4,2 6504 ± 3350 708,9 ± 391,1 2 ± 0,4 0,66 ± 0,12 

NJ 33 21,2 ± 1 10944 ± 1316 1601,4 ± 267,5 1,7 ± 0,1 0,39 ± 0,03 

CI VJ 24 11,3 ± 2,1 1893 ± 1690 13,6 ± 11,4 2,4 ± 0,5 0,73 ± 0,16 

NJ 29 8,6 ± 3 1164 ± 661 72,2 ± 55,1 1,7 ± 0,3 0,66 ± 0,11 

 

Tabel 4.  De 5 a) meest frequent voorkomende en b) meest dominante taxa (totaal aantal individuen/m²) over de 5 zones 
heen. 

VOORJAAR NAJAAR 

Taxa Frequentie Taxa Frequentie 

Lanice conchilega 82,8 Lanice conchilega 83,3 

Tubificoides pseudogaster 79,3 Cirratulidae 80,0 

Tubificoides benedii 75,9 Eumida sanguinea 76,7 

Capitella capitata 72,4 Tubificoides pseudogaster 73,3 

Cirratulidae 65,5 Glycera tridactyla 66,7 

Taxa Abundantie Taxa Abundantie 

Lanice conchilega 50190 Lanice conchilega 132180 

Tubificoides pseudogaster 8410 Tubificoides pseudogaster 23820 

Capitella capitata 5340 Eumida sanguinea 6030 

Eumida sanguinea 2750 Streblospio benedicti 4530 

Cirratulidae 1700 Cirratulidae 4390 

 
Over alle zones heen is Lanice conchilega het meest frequente en meest abundant voorkomende taxon 
zowel in voor- als najaar (tabel 3). Ook als we de gemiddelde abundanties en frequenties per zone en 
periode bekijken (Tabel 4), dan bevindt Lanice zich overal behalve in CI in het najaar, bij de 5 hoogste. 
De densiteit aan Lanice conchilega vertoont een gradiënt waarvan de piek zich in de impactzone be-
vindt (Figuur 15). Het aandeel juveniele Lanice is het hoogst in het voorjaar. 
 



 

Figuur 15. Densiteiten van Lanice conchilega. 

Binnen eenzelfde zone verschillen de meest abundante en meest frequente soorten vaak tussen voor- 
en najaar, zoals Tabel 5 laat zien. Binnen de Lanice-gedomineerde zones in het najaar zoals II en TI 
worden telkens een 8-tal soorten in élk van de stalen aangetroffen. Het betreft oa. Eumida sanguinea, 
Eunereis longissima, Heteromastus filiformis en Tubificoides soorten. 

Tabel 5. De 5 meest dominante (totaal aantal individuen (ind/m²)) en de 5 meest frequent voorkomende taxa per zone. 
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Spio 390 Lanice conchilega 80 Lanice conchilega 13690 Anthozoa 100
Limecola balthica 220 Limecola balthica 80 Anthozoa 2270 Cirratulidae 100
Lanice conchilega 160 Nephtys cirrosa 80 Eumida sanguinea 1660 Glycera tridactyla 100
Nephtys cirrosa 90 Phyllodoce mucosa 80 Cirratulidae 1310 Eumida sanguinea 80
Magelona johnstoni 70 Spio 80 Glycera tridactyla 780 Lanice conchilega 80

taxa abundantie taxa frequentie taxa abundantie taxa frequentie
Capitella capitata 870 Capitella capitata 100 Lanice conchilega 8930 Glycera tridactyla 100
Lanice conchilega 500 Heteromastus filiformis 100 Tubificoides pseudogaster 2290 Lanice conchilega 100
Tubificoides pseudogaster 250 Cirratulidae 80 Streblospio benedicti 690 Cirratulidae 80
Cirratulidae 230 Spio 80 Glycera tridactyla 450 Eumida sanguinea 80
Spio 220 Tubificoides benedii 80 Eumida sanguinea 420 Microprotopus maculatus 80

taxa abundantie taxa frequentie taxa abundantie taxa frequentie
Lanice conchilega 23780 Capitella capitata 100 Lanice conchilega 26820 Kurtiella bidentata 100
Eumida sanguinea 2070 Cirratulidae 100 Cirratulidae 1020 Lanice conchilega 100
Capitella capitata 1760 Lanice conchilega 100 Eumida sanguinea 900 Ensis leei 80
Cirratulidae 1090 Tubificoides pseudogaster 100 Kurtiella bidentata 650 Eumida sanguinea 80
Heteromastus filiformis 550 Malacoceros vulgaris 80 Ensis leei 340 Glycera tridactyla 80

taxa abundantie taxa frequentie taxa abundantie taxa frequentie
Tubificoides pseudogaster 590 Lanice conchilega 100 Lanice conchilega 50650 Lanice conchilega 100
Lanice conchilega 510 Tubificoides pseudogaster 100 Tubificoides pseudogaster 3240 Tubificoides pseudogaster 100
Capitella capitata 190 Tubificoides benedii 80 Eumida sanguinea 1350 Eumida sanguinea 100
Tubificoides benedii 150 Capitella capitata 60 Tubificoides benedii 880 Tubificoides benedii 100
Streblospio benedicti 100 Streblospio benedicti 60 Cirratulidae 730 Cirratulidae 100

taxa abundantie taxa frequentie taxa abundantie taxa frequentie
Lanice conchilega 19350 Tubificoides benedii 100 Lanice conchilega 30780 Lanice conchilega 100
Tubificoides pseudogaster 6860 Capitella capitata 80 Tubificoides pseudogaster 17570 Tubificoides pseudogaster 100
Capitella capitata 2410 Cirratulidae 80 Eumida sanguinea 1390 Eumida sanguinea 100
Streblospio benedicti 850 Lanice conchilega 80 Kurtiella bidentata 950 Kurtiella bidentata 100
Polynoidae 580 Streblospio benedicti 80 Cirratulidae 700 Cirratulidae 100

taxa abundantie taxa frequentie taxa abundantie taxa frequentie
Lanice conchilega 5890 Tubificoides pseudogaster 100 Streblospio benedicti 3010 Streblospio benedicti 80
Streblospio benedicti 400 Lanice conchilega 75 Lanice conchilega 1310 Capitella capitata 80
Tubificoides pseudogaster 380 Streblospio benedicti 75 Eumida sanguinea 310 Ensis leei 60
Polynoidae 140 Cirratulidae 75 Cirratulidae 250 Corophium volutator 60
Eumida sanguinea 120 Tubificoides benedii 75 Tubificoides pseudogaster 230 Cirratulidae 40
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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. Voor-
namelijk de Impact en KIT gebieden zijn zandiger geworden. In het Impact gebied is er geen duidelijke 
zonatie in korrelgrootte langsheen de tidale gradiënt meer. Het ontbreken van een tidale gradiënt in 
relatieve hoogteligging suggereert  ook een sterke verandering in de morfologie van de slikplaat in het 
Controle gebied. De 2018 monitoring in kader van dit project toont een sterke variabiliteit van zowel 
sediment fysico-chemie en benthos in zowel tijd (voorjaar – najaar) en ruimte (tidale gradient, afstand 
tot stormvloedkering). De sterke veranderingen in sedimentsamenstelling in de middenste en laagste 
tidale zone van het Transit, Controle, en HIT gebied bevestigen het belang van sedimentatie en erosie 
processen in de slibrijke sedimenten. De waargenomen veranderingen zijn gelijkaardig aan deze ge-
meten door De Backer et al. (2010) in de periode 2005 – 2008 in de hoogste tidale zone en worden 
weerspiegeld in de verspreiding van het macrobenthos in zowel ruimte als tijd. Zo neemt bijvoorbeeld 
het soortenaantal en densiteit van het macrobenthos sterk af in de stations waar de sterkste verslib-
bing (+ 20-30 %) plaatsvond (Controle – laag en midden), terwijl in de andere gebieden net een stijging 
in totale densiteit gevonden werd die verklaard kan worden door rekrutering tijdens het voorjaar en 
de zomer (De Backer et al. 2010).  

In vergelijking met vorige studies (Hoffman et al. 2006, De Backer et al. 2010) blijven Corophium volu-
tator, Oligochaeta spp. en Hediste diversicolor  de meeste frequent voorkomende en meest abundante 
soorten.  Gezien de sterke zonatie langsheen de tidale gradient en in afstand tot de stormvloedkering 
worden de eventuele effecten van de bouw van de stormvloedkering het best opgevolgd door moni-
toring van dezelfde locaties over de tijd. De vaak geaggregeerde verspreiding van het macrobenthos, 
bvb. Corophium volutator, maakt dat het verzamelen van ten minste 3 replica’s per station noodzake-
lijk is.  

Als we in het subtidaal deze observaties vergelijken met de staalname uit najaar 2007 (Speybroeck et 
al. 2008), 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 op-
zichte van de havenmonding in deze T0 monitoring ten opzichte van 2007. In 2007 waren het vooral 
de borstelwormen, Streblospio benedicti en Aphelochaeta marioni (Cirratulidae spp.), die domineerde 
in het subtidaal ter hoogte van het reservaat, waarbij het nu vooral Lanice conchilega en Oligochaeta 
spp zijn. In 2007 werden ook Lanice conchilega aggregaties waargenomen, maar beperkt tot de zee-
waartse zijde, terwijl deze nu werden waargenomen langs verschillende locaties langsheen de gradient 
(IO, II, TI). Deze aggregaties zorgen voor stabiliteit in het substraat van de havengeul, wat de aanwezige 
benthosgemeenschap positief beïnvloedt (Van Hoey et al. 2008) en voor hoge soortenrijkdommen (18-
19 soorten/0.1m²) en densiteiten (vooral Oligochaeten, Cirratulidae) zorgt.  Binnen de Lanice-gedomi-
neerde zones in het najaar zoals II en TI worden telkens een 8-tal soorten in élk van de stalen aange-
troffen. Het betreft oa. Eumida sanguinea, Eunereis longissima, Heteromastus filiformis en Tubificoides 
soorten. Deze soorten kunnen dus als geassocieerde assemblages bij Lanice-riffen worden beschouwd, 
wat met voorgaande studies overeenkomt (Callaway 2006, Rabaut et al. 2007). Doordat de Lanice ag-
gregaties zich voornamelijk in de impactzone van de stormvloedkering bevinden, is het afwachten hoe 
deze de komende jaren gaan evolueren.  

Er werd aangetoond dat in het subtidaal, alsook in het intertidaal (controle en hit kreek) sprake is van 
een hoger slibgehalte in de zones aan landinwaartse zijde van de stormvloedkeringslocatie in vergelij-
king met de zeewaartse zijde. Dit hangt voor zones II and TI mogelijks samen met de hogere abundantie 
aan Lanice conchilega, die fijner zand-slib capteert (Rabaut et al. 2007). De fracties slib en zeer fijn 
zand namen ook nog toe in het najaar, ook in sommige stalen van CI waar geen Lanice-riffen werden 
aangetroffen. Hierdoor vermoeden we dat er ook een mogelijk oorzaak te vinden is bij de baggerwer-
ken die in het voorjaar werden uitgevoerd of door de beginnende werkzaamheden aan de stormvloed-
kering. Daarnaast zullen ook de IJzeruistroom dynamieken een rol spelen bij de aanvoer van dit fijner 



sediment. Desalniettemin, zullen deze sediment dynamische veranderingen en de daaraangekoppelde 
ecologische verschuivingen nauwlettend in het oog dienen gehouden te worden over langere periode. 
Naast sedimentologische en ecologische monitoring, dient er een gedetailleerder recording van de 
beïnvloedende activiteiten (baggeren, stormvloedkeringwerken, IJzer-stroom) opgesteld te worden. 
Dit om mogelijkse effecten van de beïnvloedende activiteiten te kunnen filteren van de jaarlijkse na-
tuurlijke variatie in recrutering van bodemfauna.  

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. 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 monitoring i.f.v. de stormvloedkering jaarlijks te monitoren. Door 
de sterke interannuele verandering in gemeenschapsstructuur tijdens het voorjaar (De Backer et al. 
2010), ten gevolge van wintermortaliteit en verschillende rekruteringsperiodes, kunnen de effecten 
het best opgevolgd worden door een najaarsmonitoring.   
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5 Aanbevelingen. 

Lange-termijn  macrofauna monitoring van mogelijke effecten van de bouw van de stormvloedkering 
(open toestand). 

De aanwezigheid van de stormvloedkering zal mogelijks een invloed hebben op de stromingspatronen 
in het IJzermondingssysteem. Deze zal in bepaalde zones mogelijks hoger (bvb. geul) en lager zijn (bvb. 
meer beschutte delen). Daarnaast zal het effect van (kleinere) stormen mogelijks lager worden door 
de extra buffer die de stormvloedkering veroorzaakt. Hierdoor kan bijvoorbeeld het dynamische ka-
rakter van het slikken- en schorrengebied veranderen. De volgende aspecten dienen het best in reke-
ning gebracht te worden voor de langere-termijnopvolging van deze mogelijke invloeden: 

- Na de bouw zou er best gedurende 3 jaar, jaarlijks worden gemonitord. Erna kan de mo-
nitoringsfrequentie verlaagd worden naar eens om de 2 of 3 jaar, en dit gedurende mini-
maal 10-20 jaar. 

- Het beste seizoen voor deze opvolging is het najaar. 
- Voor het subtidaal is de gradiënt monitoring (6 zones), met per zone 5 stations voldoende. 
- Voor het intertidaal dienen er op de slikplaten minimaal 3 replicaten per hoogtezone 

(laag-midden-hoog) verzameld te worden. Voor de kreeksystemen geven 6 at random 
gekozen stations een goed beeld. 

- De locaties in het subtidaal en intertidaal zijn idealiter dezelfde als tijdens de T0.  
- Het continue monitoren van stroming en saliniteit zijn van groot nut om bepaalde veran-

deringen in het ecosysteem te kunnen verklaren. 

 

Macrofauna monitoring in functie van extreme stormcondities (gesloten toestand) 

Het grootste effect op het IJzermonding ecosysteem wordt verwacht wanneer de stormvloedkering 
zal gesloten zijn voor bepaalde tijd. Hierdoor zal het systeem onderworpen worden aan minder fysi-
sche verstoring. Hierdoor is het nuttig om (kort) na een extreme storm, waarbij de stormvloedkering 
dicht is over verschillende getijde cycli, een extra monitoring uit te voeren. Deze monitoring dient te 
gebeuren conform de reguliere lange-termijn praktijken. Verder zal de sluiting van de stormvloedke-
ring mogelijks de zoet-zoutwater balans sterk veranderen, wat de overlevingskansen bepaalt van de 
mariene en brakwater fauna. Het bepalen van de lethale blootstellingsduur aan verlaagde saliniteiten 
kan het best gebeuren door middel van een laboproef waar de overleving van de verschillende popu-
laties in de gemeenschap(pen) van het sub- en intertidaal worden onderzocht.  

 
Monitoring van de veranderingen op ecosysteemniveau 

De mogelijke effecten van de stormvloedkering kunnen, naast het de macrofauna, ook andere ecosys-
teem componenten direct en indirect beïnvloeden, bijvoorbeeld door de verandering in voedselaan-
bod voor hoger trofische niveaus (vis, vogels, zeehonden). Ook de veranderingen in het areaal slikken 
en schorren zal mogelijks veranderen door de stormvloedkering. Om een integrale kijk te hebben op 
de mogelijke veranderingen in het IJzermondingsecosysteem dient de bodemfauna monitoring gekop-
peld te worden aan andere (bestaande) monitoringprogramma’s (cf. PINK monitoring; lucht beeld sur-
vey).   
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