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Gebruikte afkortingen

AIS

Automatic Identification System

BBG

Bodembeschermingsgebied
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Biological Trait Analysis

H1110

Habitattype Permanent overstroomde zandbanken
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Subtype Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)

JC

Johan Craeymeersch

MEP

Monitoring- en Evaluatie Programma
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MV2

2e Maasvlakte

NCV

NatuurCompensatie Voordelta

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
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TBB

ToegangsBeperkend Besluit

VMS

Vessel Monitoring by Satellite
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1. INLEIDING
Setting en aanleiding voor het onderzoek
Tussen 2008 en 2013 is in het Natura2000gebied Voordelta de 2e Maasvlakte (MV2) aangelegd. Als
compensatie daarvoor is er in de Voordelta een bodembeschermingsgebied (BBG) ingesteld door ter
plekke de boomkorvisserij uit te bannen. In dit gebied en als referentie ook daarbuiten, is sinds 2004
gemonitord in het kader van een Monitoring- en EvaluatieProgramma (MEP). De verzamelde
gegevens waren onder andere bedoeld om te beoordelen of er ter compensatie een kwaliteitsverbetering zou worden bereikt in termen van de structuur van de bodemfauna, het macrobenthos.
Het consortium Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Natuurcompensatie Voordelta (PMRNCV) heeft de gegevens over abiotische factoren, visserij en ontwikkeling van de levensgemeenschap van bodemdieren op velerlei manier verwerkt en geanalyseerd, hetgeen onder andere
resulteerde in een Synthesetussenrapport (Tulp et al. 2019). Gebleken is dat het geven van een
eenduidige beoordeling van een mogelijk succes van het BBG niet goed mogelijk was. Enerzijds heeft
dit te maken met de grote natuurlijke variabiliteit in de Voordelta, in zowel tijd als ruimte, anderzijds
is er ook sprake van een sterke en onvoorziene toename van de garnalenvisserij. Bovendien bleek
pas gedurende de monitoring dat het effect van het verbod van boomkorvisserij in het BBG
nauwelijks meetbaar was omdat dit type visserij al aanzienlijk was teruggedrongen ten tijde van de
T0, de periode die voorafging aan de instelling van het BBG.
Toch bestond bij de opdrachtgever Rijkswaterstaat de indruk dat er wellicht nog mogelijkheden
waren voor een additionele en gedetailleerdere verwerking van bepaalde gegevens in een poging de
ontwikkelingen in de Voordelta te duiden. Dit betrof een alternatieve manier om de visserijdruk te
meten (met AIS) en een meer soortspecifieke analyse van ontwikkelingen van het macrobenthos.
Ook zou nader moeten worden gekeken naar de wijze van monstername: het al dan niet combineren
van boxcorer- en bodemschaafgegevens en de ontstane variatie in monsterlocaties die oorspronkelijk bedoeld was als een vast patroon. Daarnaast kwam een alternatieve benadering in beeld om
kwaliteitsverbetering aan te tonen door het volgen van de ontwikkelingen met behulp van MultiSpecies Indicatoren. Deze methode is verfijnd door het CBS en wordt zowel nationaal als internationaal veel gebruikt, onder andere als de Living Planet Index. Een samenwerkingsverband van het CBS,
Greenstat en Ecosub heeft dit project opgepakt. Het resultaat daarvan is neergelegd in dit rapport.
In deze inleiding worden verder achtereenvolgens behandeld: het doel van het project en een schets
van een aantal (cijfermatige) onderwerpen als achtergrond voor het project, te weten een beknopt
tijdpad van de ontwikkelingen en monitoring in de Voordelta en een overzicht van visserij.

Doel project
De van de opdrachtgever ontvangen projectbeschrijving vermeldt het volgende:
De uitgevoerde analyses van de data van het voorkomen van benthos in de Voordelta gaven
onvoldoende verklarende uitspraken over de ontwikkelingen in de benthosgemeenschap in relatie
tot de opgetreden veranderingen in het gebied (Syntheserapport consortium PMR-NCV, oktober
2018). De verwachting was dat een verminderde visserijdruk zou leiden tot een meetbaar herstel
van de bodemdiergemeenschap. Dat zou kunnen zijn een verandering in biomassa, grootteverdeling,
structuur, toename van kwetsbare of langer levende soorten en/of soortenrijkdom. De verwachting
was dat er sprake kon zijn van een 10% kwaliteitsverbetering in het BBG waar de maatregelen zijn
doorgevoerd, een ca 25.000 ha groot onderdeel van de Voordelta. Die kwaliteitsverbetering zou
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kunnen worden opgevat compensatie voor het verlies van H1110B, het ontstaan van een erosiekuil
en een (klein) effect van verandering in de getijslag, bij elkaar 2455 ha.
Het tot dusverre gerapporteerde onderzoek en de uitgevoerde analyses toonden geen verschil aan
tussen de samenstelling van de gemeenschap in het BBG en daarbuiten (Prins et al. 2014; Tulp et al.
2019). Deze uitspraak is van belang in relatie tot de evaluatie van de effectiviteit van de getroffen
maatregelen voor de natuurcompensatie. Niet aantonen kan betekenen “effect niet aanwezig” maar
evenzeer “effect niet kunnen aantonen”. Dat verschil is van groot belang i.v.m. de aan het onderzoek
en monitoring te verbinden conclusies want die zijn bepalend voor het al dan niet halen van de
afgesproken natuurcompensatie i.v.m. de komst van MV2.
Oorzakelijk inzicht in de al dan niet opgetreden veranderingen is cruciaal bij het beantwoorden van
de evaluatievragen. In de eerste plaats is het de vraag of de bedoelde compensatie m.b.t. MV2 is
gerealiseerd, tien jaar na het instellen van de maatregelen. Dat is op te vatten als een analytisch/
statistisch probleem (aantoonbaarheid) maar ook als een ecologisch vraagstuk, namelijk of de
uitgevoerde maatregelen hun effect hebben gehad via de veronderstelde relaties door minder
verstoring van de bodem. Beide sporen vragen extra expertise en toetsing om de MEP- evaluatievraag m.b.t. effectiviteit van de maatregelen om de natuurcompensatie te realiseren te
beantwoorden.
De nadere analyse van de dataset is bedoeld:
1)

om na te gaan of er op basis van gerichte ecologische parameterkeuze een indicering van de
opgetreden kwaliteit in het gehele gebied of deelgebieden is vast te stellen,

2)

om tegen de achtergrond van een door Greenstat en het CBS op ecologische basis uit te
voeren ruimtelijke (GIS) analyse van de datareeksen aan te geven hoe de
benthosgemeenschap zich heeft ontwikkeld in relatie tot de in het gebied voorkomende
stressoren en

3)

om te leiden tot een interpretatie van de uitkomsten in ecologisch opzicht en in relatie tot
de MEPvraag over de effectiviteit van de maatregelen

De aanvullende analyse op bestaande data zou meer inzicht moeten geven in de opgetreden
veranderingen en een aantal belangrijke processen nader moeten duiden. Boomkorvisserij >260 pk
met wekkerkettingen, garnalenvisserij en van nature optredende abiotische stressoren hebben ieder
hun effect op de samenstelling van de bodemdiergemeenschap maar op dit moment kan daar
onvoldoende over worden gezegd. Deze vooral op de analyse van statistische parameters
uitgevoerde studie zou moeten leiden tot meer inzicht in het functioneren van het systeem en het
niveau waarop uitspraken kunnen worden gedaan om de genomen maatregelen te toetsen. Dit is
voor de opdrachtgever (RWS), Bevoegd Gezag (LNV) en vergunninghouder (Havenbedrijf Rotterdam)
van cruciaal belang bij het beantwoorden van de vraag hoe eventuele aanpassingen in de
maatregelen m.b.t. natuurcompensatie kunnen worden vormgegeven. De studie zou ook kunnen
leiden tot het formuleren van een aantal toetsbare hypotheses die i.s.m. het consortium kunnen
worden uitgewerkt.
Samenvatting uitgevoerde werkzaamheden
Een nadere ecologische interpretatie van de datareeksen door een uitgebreide GIS analyse (door
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Greenstat) van de ruimtelijk patronen die kunnen worden beschreven. Dit betreft zowel abiotische
gegevens zoals diepte en bodemschuifspanning als data van macrobenthos.
Beter duiden van de ruimtelijke patronen in visserijdruk en ecologische interpretatie van koppeling
van visserijdruk (uit bestaande data) aan monsterpunten, op basis van AIS en uitgevoerde
statistische analyses (door het CBS) daarop. Inzoomen op activiteit garnalenvisserij via verstoring
zeebodem op voorkomens bodemdieren en habitatkwaliteit van H1110.
Ten behoeve van de analyse van benthosdata werd gedetailleerde soortenkennis (ecosub) ingezet
om gegevens van soorten op een zinvolle manier te combineren.

Tijdpad activiteiten en MEP, beknopt overzicht
2004-2005 T0, nulmetingen (voorbemonstering)
2007 nulmeting, 2007 nulmeting alleen boxcore, geen bodemschaaf
2008 Instelling BBG
2008 start aanleg MV2 – werkzaamheden tot 2013
Sinds 2008 geen boomkorvisserij > 260 pk met wekkerkettingen in BBG
2009-2013 T1, monitoring natuurcompensatie 1e fase
In 2009 is het referentiegebied vergroot met 30 westelijke vakken van 1 km2 (5 locaties
per vak) i.v.m. verwachting toename boomkorvisserij. Terplekke van MV2 vindt
uiteraard geen bodembemonstering meer plaats, maar ook niet langer meer
zeewaarts van MV2. Totaal 411 locaties.
2014-2015 overbruggingsjaren – monitoring deels voortgezet en verdiepingsslag
2016-2018 T2, aangepaste monitoring natuurcompensatie 2e fase
Vanaf 2015 zijn de Haringvlietmonding – een sterk afwijkend deelgebied met eigen
dominante soorten - en 4 van de 5 westelijke locaties per gridcel niet meer in het
monitoringprogramma opgenomen, daarom 238 locaties. Wel extra bemonstering van
rustgebieden.
2019 Alle benthosdata beschikbaar en gevalideerd tot en met 2018, het laatste jaar in
de bemonstering voor de tweede fase NCV
Voor een overzicht van delen van het onderzoeksgebied, bijvoorbeeld de deelgebieden
Noord, Midden en Zuid zie S042.
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Achtergrond en tijdpad MEP
De aanleg van MV2 vond plaats in het Natura2000-gebied Voordelta (S0321). In 2008 is het
Bodembeschermingsgebied (BBG) ingesteld. Dit deel van de Voordelta (ca 25.000 ha, S036) is
ongeveer 10 maal zo groot oppervlak als het verlies van 2455 ha H1110B2). De bedoeling van het
BBG was dat er natuurcompensatie zou plaatsvinden. Een 10% verbetering van de benthosbiomassa
(S090) zou dan het verlies van bovengenoemd oppervlak van de Voordelta compenseren. De opzet
was de bodembescherming – een verminderde verstoring van het bodemleven – te realiseren door
het uitsluiten van de boomkorvisserij (260-300 pk) in het BBG. Visserij op garnalen bleef toegestaan.
In bijgaande box staan de ontwikkelingen in de Voordelta in combinatie met een overzicht van de
verschillende monitoringsactiviteiten. Om te volgen of het doel van de bodembescherming ook
gehaald wordt is een MEP opgesteld (Figuur 1).

Bemonstering in de tijd

Aanleg
MV2

Figuur 1. Dataoverzicht: beschikbare gegevens per jaar. De T0-, T1- en T2perioden zijn weergegeven in grijze blokken. T0 als
2004-2005 (2 jaar), T1 als 2009-2013 (5 jaar) en T2 als 2015-2018 (4 jaar).
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Zie ook Doel project boven. Daarnaast was er overigens nog de grote zandwinning in de Noordzee ten behoeve van MV2.
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De Voordelta werd bemonsterd (simultaan boxcore en bodemschaaf) op 411 (2004-2013) en 238
locaties (2015-2018) teneinde de ontwikkelingen in de benthosgemeenschap te begrijpen in relatie
tot de in het gebied optredende, bodemverstorende (stress) factoren. Bij de reeds uitgevoerde
analyses lag de focus op relaties met de intensiteit van bodemberoerende visserij (boomkor met
wekkerkettingen >260 pk en garnalenkor op basis van VMS) maar ook op natuurlijke dynamiek van
de bodem door getijstroming en windgolven.
Visserij
Visserijdruk algemeen (naar Glorius et al. 2019 – presentatie 19 juni 2019).
In het BBG is de visserijdruk op basis van VMS verdrievoudigd, van 6.500 uur in 2011 naar 18.500 uur
in 2017 (opgave in jaren, vis’seizoen’ jan. t.m. dec.?). Het bevist oppervlak (percentage van het totale
oppervlak van het gebied) stijgt van ~200 tot ~600%. In 2018 neemt de visdruk op basis van VMS
weer af naar 10.500 uur. In de rest van de Voordelta is de visserijdruk relatief constant met een
bevist oppervlak van ~200%. Glorius et al. (2019) tonen ook type visserij in het BBG en in de rest van
de Voordelta.
Boomkorvisserij
Verbetering van de natuur zou moeten optreden door uitsluiting van de boomkorvisserij met
wekkerkettingen >260 pK (191 kW). Vrijwel alle boomkorinspanning in de kustzone geschiedt met
schepen van 260-300 pK zodat in het BBG nauwelijks boomkorvisserij resteert. In het overige deel
van de Voordelta wordt wel met de boomkor gevist, maar niet zoveel als buiten de Voordelta
(kaartje Glorius et al. 2019). In het BBG is er ook geen pulsvisserij (Glorius et al. 2019).
De boomkor is 4,5 m breed en er wordt gevist met twee van dergelijke korren ter weerszijde van het
schip. De maximale inspanning is van maart-april tot en met juni (S077). De visserij vindt plaats op de
wat luwere plekken, met name >10 m diep (S146).
Achteraf is gebleken dat de intensiteit van de boomkorvisserij na 2004 een neergaande trend
vertoonde en nog vóór de aanleg van MV2 en vóór de instelling van het BBG al sterk was afgenomen
in het BBG (S077). Sinds 2009 is er ook een afname in de rest van de Voordelta. Omdat de
monitoring van 2004 en 2005 een beeld had moeten geven van de uitgangssituatie (T0) is het dus de
vraag of een eventuele compensatie wel aangetoond kan worden.
Garnalenvisserij
Garnalenvisserij tot 300 pk (221 kW)3 bleef toegestaan in het BGG, met uitzondering van de speciaal
ingestelde rustgebieden met visserijbeperkingen middels TBB’s in bepaalde periodes. Verder waren
er enkele jaarrond gesloten rustgebieden gedurende het gehele jaar.
De garnalenkor is 9 m breed en net als bij de boomkorvisserij worden twee netten ter weerszijde van
het schip uitgezet. De garnalenvisserij is vooral actief van juli t/m december, de maximale inspanning
is van september tot en met november (S077). De visserij concentreert zich op de wat dynamischer
locaties <10 m diep (S146). Met name in het BBG voor de noordkust van Goeree wordt veel op
garnalen gevist (zie kaartje in Glorius et al. 2019). Het net is niet voorzien van wekkerkettingen maar
van rollers. Die dringen waarschijnlijk minder diep door in de bodem dan wekkerkettingen. Wel zal
een vol net dat over de bodem schuurt bijdragen aan bodemverstoring en zouden de sloffen de
bodem kunnen verdichten.
Na een recent minimum in 2011 is de garnalenvisserij in de Voordelta steeds verder toegenomen om
in 2017 een hoogtepunt te bereiken (Glorius et al. 2019, Prins et al. 2002).

3

Onlangs is gebleken dat toch ook wordt gevist met een motorvermogen van > 300 pK link
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2. ABIOTISCHE FACTOREN
Diepte en morfologie

Figuur 2. Dieptekaart Voordelta. Bron: General Bathymetric chart of the oceans gebco versie 2014 (www.gebco.net).

De dieptekaart (Figuur 2) van de Voordelta toont een ondiep gebied. De buitengrens van het
Natura2000-gebied valt samen met de doorgaande -20 m dieptelijn. In het noorden zijn de
contouren van MV2 zichtbaar. Ten westen van Goeree in het BBG, ligt een langwerpige zandbank, de
Bollen van de Ooster. Deze bank valt droog bij laagwater. In het zuiden domineren stroomgeulen die
naar de Oosterscheldekering leiden.
In de loop van PMR (2004-2018) kunnen zandbanken en stroomgeulen zich hebben verlegd. Om dat
na te gaan zijn per punt de dieptes vergeleken waarop de benthosbemonsteringen hebben plaats–
gevonden.
Figuur 3 geeft voor elke locatie de diepterange van de diverse monsternames tijdens de benthosbemonstering aan. Een kleine range duidt op een diepte die stabiel is gebleven. Een grote range
geeft locaties aan waar stroomgeulen en of banken zich in de loop der jaren hebben verlegd. De
zandbank Bollen van de Ooster kleurt grotendeels geel, blijkbaar is de diepte in de tijd daar
nauwelijks veranderd. Er zijn echter ook veel locaties waar sprake is van een aanzienlijke diepterange (>4 m) en op sommige locaties is de verandering zelfs groter dan 16 m.
Mogelijk speelt hier ook dat nooit op exact dezelfde locatie wordt bemonsterd. Op de rand van een
geul kan dat ook tot grote verschillen in diepte leiden. Tenslotte is ook het tijdstip van bemonstering
in de getijdecyclus van belang. De metingen van de diepte tijdens de benthosbemonstering werden
niet gecorrigeerd voor de waterstand ten opzichte van NAP.
Uit de diepterange kan niet worden afgeleid waar er in de loop van het project bepaalde gebieden
dieper of ondieper zijn geworden. Trends van de diepteligging in de Voordelta worden beschreven in
Elias & van der Spek (2014), Prins et al. (2014, bijlage 9) en Elias et al. (2017). Tussen 1965 en 2010
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zijn de netto volumes aan sediment niet erg veranderd maar wel vond er een netto sedimenttransport plaats in landwaartse richting. Hierdoor ontstonden banken voor de kust en achter deze
barrières ontstonden luwe gebieden waarin sediment werd afgezet. Ook breidde het oppervlak van
banken zich uit. Er was sprake van een ‘regime shift’ van een systeem met een gemixte energie naar
een situatie die werd gedomineerd door golven (Elias et al. 2017).

Figuur 3. Maximum gemeten diepteverschil (in meters) op bemonsteringslocaties. Onduidelijk is of de gemeten diepte altijd is
gecorrigeerd voor de variabele waterstand als gevolg van het getij en windopzet. Systematische verschillen kunnen duiden op
een verschuivende zandbank of stroomgeul. Het verschil op een locatie zal ook afhangen van het aantal maal dat is bemonsterd (vergelijk Figuur 11).

Daarnaast was er een effect van zandsuppleties. In de ebdelta van de Grevelingen vond gemiddeld
een netto accumulatie van sediment plaats (Elias et al. 2017). Wel wisselden perioden van
sedimentatie en erosie elkaar af. Al met al kan niet worden uitgesloten dat dergelijke morfologische
processen een effect hebben gehad op de ontwikkeling van het benthos gedurende het MEP.
Momenteel kan dit echter onvoldoende worden getoetst, want net zoals bij de granulometrie (zie
onder) ontbreken momenteel gegevens over de laatste jaren. Bovengenoemde rapporten
beschrijven de situatie tot en met ongeveer 2012 en kunnen dus alleen via extrapolatie gebruikt
worden om de recente ontwikkeling te beschrijven. Een van de auteurs (MP) kent de recente
morfologische ontwikkeling van de Voordelta goed aan de hand van waarnemingen, gedurende vele
jaren, van het gebied vanuit de lucht. Zijn indruk is dat de uitbreiding van de banken de laatste jaren
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is doorgegaan en dat in het gebied tussen de banken en de kust een flinke sedimentatie heeft
plaatsgevonden. Ook leek de waterbeweging in de luwte van de banken rustiger te zijn geworden.
Dynamiek
Waterbeweging door getij en golven is het sturende proces achter bodemdynamiek. De toplaag van
de bodem is meer of minder bewegelijk, afhankelijk van het type sediment, de stroomsnelheid en de
golfenergie. Bodemschuifspanning is een maat voor lokale bodemdynamiek. Het is de kracht die
bewegend water, zowel (getij)stroming als golven, op het bodemoppervlak uitoefent. Schuifspanning
wordt dan ook uitgedrukt als kracht per oppervlak (Newton/m2). Ook de ruwheid van de bodem
speelt een rol. De aanwezigheid van structuren (zoals epifauna, biogene riffen en lege schelpen)
beïnvloedt via de bodemruwheid mede de schuifspanning. De hoogte van de bodemschuifspanning
bepaalt of deeltjes zoals slib en zand opgewerveld worden of bezinken. Een lage bodemschuifspanning kan voorkómen dat bepaalde organismen in de vorm van eieren, larven of andere levensfasen wegspoelen.
Directe metingen van bodemschuifspanning, zoals aan de hand van de hoogte van zandribbels e.d.,
zijn niet beschikbaar. De bodemschuifspanning is apart gemodelleerd voor waterbeweging door
golven en getijstromingen. Daarbij worden metingen vanaf boeien in de Noordzee gebruikt alsmede
bathymetrische en meteorologische gegevens, met name windsterkte en -richting. Ook wordt
rekening gehouden met getijopzet. In diepe geulen en ver van de kust hebben golven weinig effect
op de bodem en is de bodemschuifspanning door golven laag. We mogen aannemen dat op ondiepe
zandbanken het effect van golven domineert en de bodemschuifspanning hoog is. Dit is de reden dat
in voorliggende analyses in eerste instantie is gekozen voor de bodemschuifspanning veroorzaakt
door golven als proxy voor veranderingen in bodemdynamiek in de tijd.
Figuur 4 toont de maximale bodemschuifspanning (98% quantiel waarde van de 12 maanden
voorafgaand aan de benthosbemonstering) door golven in de jaren 2009 en 2018, het eerste en het
laatste jaar van bemonstering na het instellen van het BBG. Er loopt een lange band met een hoge
bodemschuifspanning over de as van het BBG. Ten oosten van deze band liggen gebieden in de
luwte en is de bodemschuifspanning relatief laag.

Figuur 4. Maximale bodemschuifspanning (98 quantiel) door golfwerking (N/m2) voor 2009 en 2018 op de originele resolutie
van het fysisch model. De kaart is gebaseerd op één stip per rastercel in het model. Globaal is een rastercel kleiner naarmate
de bathymetrie gecompliceerder is. Voor een uitgebreide beschrijving van het fysisch model zie Prins et al. (2014).
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Figuur 5. Maximale bodemschuifspanning (98 quantiel) door golfwerking (N/m2) voor 2009 t/m 2018. De vermelde jaren staan
voor de periode van 12 maanden voorafgaand aan de bemonstering in dat jaar

De ruimtelijke patronen van de opgetreden bodemschuifspanning in de diverse jaren zijn vergelijkbaar (Figuur 5). In de periode 2009-2018 wisselt het beeld weliswaar van jaar tot jaar maar lijkt geen
duidelijke trend aanwezig. Wel lijkt er een afname voor de Kop van Goeree vanaf 2016. Dat zou
overeenkomen met een afname van de bodemschuifspanning in de laagdynamische gedeeltes ten
zuidwesten van de MV2 (S148). De bodemschuifspanning in 2012 en 2017 lijkt respectievelijk relatief
hoog en laag. Dit kan samenhangen met de stormfrequentie dat jaar (Figuur 6).
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Figuur 6. De stormfrequentie (alleen uit richtingen NW-ZW) per maand per jaar. Getoond wordt het aantal dagen per maand
waarop de betreffende windkracht werd bereikt.

Figuur 7 laat een toename van de wind zien: vanaf 2012 zijn er tweemaal zoveel dagen met harde
wind (≥7 Bft) als in de periode ervoor. In 2008 waren er weliswaar ook veel dagen met harde wind
maar in dat jaar werden geen benthosmonsters verzameld, dus dat heeft geen direct effect op de
analyse van de bodemfauna.

Figuur 7. Het aantal dagen met een windkracht ≥7 Beaufort (KNMI-station Hoek van Holland) per seizoen (oktober jaar ervoor
tot en met september van het jaar van de benthosbemonstering). Grijze kolommen jaren zonder benthosbemonstering.
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Figuur 8. Slibgehalte (links) en typering van sediment op basis van mediane korrelgrootte (rechts) bij de
bodemfaunabemonsteringen van 2004 tot en met 2013.

Granulometrie
Vanuit de eigen bemonsteringen zijn sedimentgegevens alleen beschikbaar tot en met 2013. Er zijn
grote ruimtelijke verschillen in slibgehalte en korrelgrootte binnen de Voordelta (Figuur 8). De fijnste
zandfractie wordt met name gevonden in de monding van het Haringvliet. Slib en de fijne zandfractie
zijn het best vertegenwoordigd in het noorden, vooral in het BBG voor de kop van Goeree. Een
grovere zandfractie is vooral aanwezig in het zuiden en bij de zeewaartse rand van het gebied. In het
uiterste zuiden en aan en smalle zeewaartse buitenrand worden de grofste sedimenten gevonden.
Omdat de bodemschuifspanning door golfwerking (tau w) hier laag is (Figuur 5) zou wellicht een
fijnere fractie verwacht worden. Toch wordt grof sediment gevonden. Dit wordt verklaard door een
relatief hoge getijdestroming, een component (tau c) van de waterbeweging die niet is verwerkt in
de schuifspanning zoals gepresenteerd in Figuur 5.
Van jaar tot jaar zijn er over de korte tijdspanne tussen 2004 en 2013 nauwelijks verschillen in
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textuur (Bijlage 2 bevestigt dit), tussen 2010 en 2013 hooguit een minimale toename van de
mediane korrelgrootte (Figuur 9). Echter, een periode van 10 jaar is relatief kort voor het aantonen
van veranderingen. Het MEP heeft plaatsgehad binnen een langdurige periode waarin de Voordelta
flink is veranderd (zie boven bij morfologie). Lokaal zal dit zeker gevolgen hebben gehad voor de
sedimentsamenstelling en expositie.

Figuur 9. Voordelta. Mediane korrelgrootte in benthosmonsters van 2004 tot en met 2013.
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3. MONSTERNAME EN VOORBEWERKING DATA
Locaties benthosmonsters
Boxcores werden op de monsterlocatie zelf gestoken, voor schaaftrekken lag deze locatie in het
midden van de trek. Identificatienummers van de locaties van de benthosmonsters staan in Figuur
10. Bij het toewijzen van locaties werd uitgegaan van random posities in een monstergrid. Meestal
ligt er één locatie in elke gridcel, maar er zijn ook gridcellen met meerdere locaties. Aan de buitenrand van de Voordelta zijn er cellen met elk vijf bemonsteringlocaties (zie Inleiding overzicht: T1). In
beginsel werden de posities van de monsterlocaties jaarlijks bezocht en deze behielden daarbij hun
eigen identificatienummer. In Figuur 11 is te zien hoe vaak de verschillende locaties zijn bemonsterd.

Figuur 10. Monsterlocaties met identificatienummers en benthosgrid in de Voordelta. De oranje lijn geeft de contour van het
BBG weer. Soms is de jaarlijkse variatie van een monsterlocatie zó groot dat hetzelfde nummer meermalen te zien is. De
cellen hebben een afmeting van ongeveer 1,3 bij 1,3 km.
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Gridbenadering.
Bij een aantal van de nu voorliggende analyses werd elke bemonstering als een steekproef
beschouwd binnen een benthosgrid (zie Figuur 11). Dit was hetzelfde grid als gehanteerd door het
consortium (~ 1,25 x 1,25 km). Sommige bemonsteringsstations met een vast identiteitsnummer
(locatie-id) verschoven op basis van de werkelijke, gerealiseerde, xy-coördinaten tussen de jaren
naar een andere benthosgridcel. Eventuele systematische bias in de variatie in diepte, bodemschuifspanning en andere factoren veroorzaakt door verschuiving in werkelijke, gerealiseerde,
locatie wordt met deze gridbenadering gedempt. Onze benadering verschilt hierin met die van het
consortium, waarbij stations als vaste plots in de tijd worden vastgehouden.

Figuur 11. Het aantal keer dat de benthoslocaties werden bemonsterd in de periode 2004-2018. Bovenste kaart op basis van
locaties, onderste kaart op basis van de toedeling van de monsters in het benthosgrid. Het noordelijkste deel ter hoogte van
MV2 werd slechts 2x bemonsterd, daarna niet meer. Dit geldt ook voor veel locaties zeewaarts van het BBG, maar daar liggen
wel de zeewaartse clusters van 5 locaties per gridcel. De meeste andere punten buiten het BBG liggen in het zuidelijke gebied
voor de noordwestkust van Walcheren.
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Het komt er dus op neer dat data in de gridcellen worden geplaatst waar ze in het betreffende jaar
zijn verzameld. De abiotische omstandigheden van gridcellen kunnen in de loop der jaren
veranderen, maar aangenomen mag worden dat dat dan ook geldt voor de samenstelling van het
benthos. In de MSI-methodiek zijn juist deze trends van belang.
Van alle meetlocaties met een identiek locatie-id is de gemiddelde locatie over de gehele meetperiode bepaald en werd de jaarlijkse afstand tot die locatie berekend. Figuur 12 toont een kaart
met de maximale afstand (in meters) tot de gemiddelde meetlocatie. De reproduceerbaarheid van
de positie van ‘vaste’ monsterlocaties bleek in twee gevallen sterk af te wijken met een maximum
van >10 kilometer ten opzichte van het gemiddelde. Deze afwijkingen zijn gecorrigeerd.
Opvallend is in Fig. 12 de lange cluster van “groene” locaties (range 100-500 m t.o.v. gemiddelde
positie) op de grens van het BBG voor de kust van Schouwen. Dit duidt op een systematische
verschuiving van monsterpunten, mogelijk veroorzaakt door een verplaatsing van een zandbank of
geul. Het is voorstelbaar dat zonder een dergelijke verschuiving, dus door vast te houden aan de
geografische positie, de abiotische karakteristieken sterker zouden veranderen dan na het doorvoeren van de verschuiving. Door het benthosgrid als uitgangspunt te houden worden trends het
best in beeld gebracht.

Figuur 12. Gemiddelde positie van meetlocaties met een identiek IDnummer in de loop der jaren. Afstand in meters. Bij de
twee grootste afwijkingen is de afstand in de kaart gecorrigeerd. De kleur duidt op de ruimtelijke variatie (zie tekst).
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Boxcores en schaaftrekken
Het macrobenthos werd verzameld met twee verschillende instrumenten. Met een boxcorer werd
een oppervlak ter grootte van ruim een A4tje bemonsterd. Het monster werd gespoeld over een
fijne zeef en gaf daardoor en goede indruk van kleine en algemene organismen. Het monster werd
gefixeerd en later in het lab uitgezocht. Met een bodemschaaf werd een veel groter oppervlak
bemonsterd (~15 m2) en het monster werd gespoeld over een grove zeef. Dat gaf een indruk van de
dichtheid van grotere organismen. De opname vond plaats in het veld. De trefkans van deze grotere
soorten is in een boxcore in het algemeen te klein. Deze twee methoden vullen elkaar dus goed aan.
Enkele technische details:
•
•

Boxcorer. Oppervlak 0,078 m2, ca 20 mm diep. Een boxcoremonster wordt gespoeld over
een 1 mm zeef (ronde gaten) S092, info Daniël B. Blok (NIOZ) via JC.
Bodemschaaf. Mes 10 cm breed, 7-9 cm diep. Schaaftrek ca. 150 m lang. Een
schaafmonster wordt gespoeld over een 5 mm zeef (S092).

De lengte van bodemschaaftrekken varieerde tussen de 24 en 360 meter, gemeten via een
omloopwiel en gps-posities (Figuur 13). In de ruimtelijke verdeling van deze lengtes is een duidelijk
patroon te zien: in luwe delen waren de schaaftrekken relatief kort. Daardoor is er mogelijk ook een
verband met de sedimentsamenstelling.

Figuur 13. Lengtes van benthosschaaftrekken in de Voordelta per bemonsteringsjaar. De groene binnencontour toont het
BBG. De kortste tracks bevinden zich in de ondiepe gebieden.
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Combinatie van boxcore- en schaafdata
De meeste taxa worden in één type monster gevonden: een beperkt aantal uitsluitend in schaaf–
monsters en een groot aantal uitsluitend in boxcoremonsters. Bij deze soorten kan uiteraard geen
combinatie van data plaatsvinden en wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één type monster.
Voor soorten die worden verzameld in zowel bodemschaaf als boxcorer maakt WMR/het consortium
gebruik van combimonsters, veelal gebaseerd op de gegevens van de meest efficiënte monstername
(S092). Dit is een nogal ingewikkelde procedure4, voor de details wordt verwezen naar Bijlage 1.
Ten behoeve van de voorliggende MSI-analyses is per soort een aparte trend van schaaf- en
boxcorerdata bepaald. Hierdoor worden zoveel mogelijk data gebruikt. Voor soorten die met beide
methoden bemonsterd worden is een gemiddelde index berekend. Daarbij wordt gewogen met de
inverse van de standaardafwijking van de indexen (zie hoofdstuk 8), zodat de meest betrouwbare
methode voor dat taxon het zwaarst meeweegt.

Bewerking soortenlijst
De laatst toegezonden soortenlijst met gegevens van WMR (ontvangen via J. Craeymeersch) betreft
data van 2004 tot en met 2018. Het gaat om gegevens van de Voordelta, inclusief het gebied ter
hoogte van MV2 en de MV2 zelf (sinds 2008 aan de Noordzee onttrokken) en de monding van het
Haringvliet. Deze en de volgende passages gaan over de gevolgde route bij de aangepaste classificatie en indeling om tot een zo goed mogelijk taxonbegrip te geraken. Dit voor het nastreven van
objectiviteit voor wat betreft biodiversiteit en veranderingen daarin. De bewerkingen zijn te zien in
Supplement 1, een Excel-file bij dit rapport. De procedure omvatte:
•

een check van de namen van de soorten en soortgroepen via ‘match taxa’ in WoRMS;

•

plaatsing van taxa op taxonomische volgorde om dubbele vermeldingen op te sporen en ten
behoeve van lumping;

•

een keuze bij meerduidige (ambiguous) taxa voor het juiste taxon, bijvoorbeeld bij een
hoog taxon op basis van de soorten die hiertoe behoren. Het resulterende AphiaID is in de
lijst vermeld5. Voor enkele taxa bleek dat de meerduidige keuze van WoRMS had geleid tot
een verkeerde keuze in de taxalijst: zo bleek Parahaustorius holmesi te moeten zijn
Haustorius arenarius en de slakkenfamilie Seraphsidae bleek betrekking te hebben op de
wormenfamilie Terebellidae (pers. comm. J. Craeymeersch);

•

vermelding van een code s of indien er een verandering van de naam wordt gesuggereerd;

•

(s)6 aanpassing van synoniemen. Sommige resulterende recente namen van taxa bleken
dubbel in de lijst te staan.

•

(t) Verandering van sommige taxanamen op basis van kennis over gewijzigde inzichten in
determinatie, maar ook door combinatie met info uit mapplots7 en boxplots8. Enkele

Aanvankelijk bleek het niet mogelijk de combidata te regenereren uit de oorspronkelijke dataset. Het maken daarvan bleek uiteindelijk te
berusten op een combinatie van alleen de jaren 2004-2013. Ook moest rekening gehouden worden met de zeefefficiëntie.
5 Voor de presentatie van de lumping kunnen nu dus Aphia-ID’s gebruikt worden. Die zijn wat langer dan de tot nu toe gebruikte
soortnummers, maar die zijn nogal random en geven weer een overbodige kolom.
6 Codes zoals s, t , k etc. in een aparte kolom.
7 Mapplot: een kaart waarin voor alle locaties waar het betreffende taxon is gevonden een dichtheidscategorie wordt weergegeven. Het
betreft de som van de gemiddelde dichtheid van boxcorer- en schaafmonsters waarin het taxon is gevonden – dus zonder nulwaarden.
8 Boxplot: een overzicht (mediaan, eerste en derde quartiel en range) per jaar van de som van de gemiddelde dichtheid van boxcorer- en
schaafmonsters waarin het taxon is gevonden – dus zonder nulwaarden.
4
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voorbeelden: Malmgreniella in Malmgrenia. Malmgrenia lunulata in Malmgrenia darbouxi.
Eteone longa en E. flava worden recent vaak samengenomen als E. flava-complex (naam
niet beschikbaar in WoRMS), Aora typica (soort van zuidelijk halfrond) vervangen door Aora
gracilis. Asterias amurensis stond nog steeds in het databestand voor de jaren t/m 2012
maar omdat deze zeester niet bekend is uit Nederland werd via de datalevering (J.
Craeymeersch) navraag gedaan en bleek het om de Gewone zeester Asterias rubens te
gaan.
•

(k) het laten afvallen van enkele soorten vanwege niet marien (mogelijk ingespoeld),
pelagisch of te klein om representatief verzameld te worden.

•

(h) het laten afvallen van taxonomische niveaus die zó hoog zijn dat ze geen zinvolle
informatie geven (Animalia, Mollusca e.d.).

Van de 567 ontvangen taxa resteren er zo 439. Dit is de basis voor lumping (zie onder). Wel pakken
deze aantallen wat lager uit indien de taxa die uitsluitend in het MV2-gebied of de monding van het
Haringvliet voorkomen buiten beschouwing worden gelaten.
•

(o) het toekennen van de score o alleen indien nog geen andere score van toepassing was
om te komen tot het aantal unieke taxa (bijv. (o) bij genusnaam die vervalt als er ook een of
meerdere soorten in dat genus zijn vermeld). Op die manier vallen nog eens 81 soorten af
en resteren 358 aparte taxa. Dit is van belang voor de interpretatie van biodiversiteit.

Overzicht aantal taxa

aantal

Aangeleverd t/m 2018

567

NA: categorie voor lege monsters

-1

Zelf gecreëerd ten behoeve van lumping

+3

kleur in tabel

groen

Totaal

569

Dubbel in database ambiguous of synoniem (s)

-11

donkerblauw

Dubbel vanwege taxonomische overwegingen (t)

-13

lichtblauw

Netto aantal taxa

545

Aantal pelagisch/te klein/non-marien/niet in NL (k)

-8

Aantal te hoog taxonomisch niveau (h)

-98

Resteert

439

Overig hoog taxonomisch niveau (o)

-81

Aparte unieke taxa (in verband met biodiversiteit)

358

Lumping
In gevallen van (s) of (t) (zie boven) zijn namen in beginsel al samengevoegd. Voor de lumping wordt
uitgegaan van de 439 taxa in bovenstaande tabel.
Een monospecifiek genus kan naar een lager niveau gelumpt worden met de soort uit dat genus
(bijvoorbeeld Lanice naar Lanice conchilega).
Er kunnen verschillende redenen zijn voor lumping op een hoger taxonomisch niveau:
•

Lage aantallen van soorten uit een taxon met een vergelijkbaar verspreidingspatroon;
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•

Opvallende verspringingen in de tijd van verwante taxa met een vergelijkbaar verspreidingspatroon (zie bijv. Caprellidae en onderliggende soorten). Mogelijk betreft het soms
eenzelfde soort die onder verschillende namen is gescoord (bijv. bij Tryphosidae);

•

Het niet onderkennen van een soort in een genus (bijv. Myrianida sanmartini). Ook kan
het gaan om de aanwezigheid van een algemene soort waarvan is gebleken dat die niet in
Nederland (of in Europese wateren) voorkomt (bijv. Spio filicornis). Als voor zo’n soort
geen eenduidige alternatieve naam beschikbaar is wordt gekozen voor de optie om alle
soorten uit dat genus samen te voegen;

•

Wanneer verwante taxa duidelijk verschillen qua verspreidingspatroon, maar alleen in een
beperkte periode met soortnamen zijn gescoord, bijv. alleen sinds 2016. Zoiets kan het
gevolg zijn van voortschrijdend determinatie-inzicht. Als een hoger taxon dan veel werd
gescoord gedurende de gehele periode werden de soorten samengevoegd.

Er blijft een subjectief element bij lumping bestaan. Soms lijkt het ecologisch onderscheid tussen
soorten belangrijker dan lumpen. Echter, in dat geval zijn de gegevens van de zeldzamere soorten in
zo’n cluster niet meer beschikbaar voor analyse op een hoger taxonomisch niveau. Ook kunnen
overwegingen voor lumping in de loop der jaren veranderen door het beschikbaar komen van
nieuwe gegevens.
Het resultaat van de toegepaste lumping staat in Appendix 1 in kolom G onder ScientificName_lump
met de bijbehorende AphiaID in kolom F. Voor de onderbouwing kan nadere info in kolom W staan.
Niet elke lump is even interessant. Een lump kan bestaan uit slechts één waarneming. Het moge
duidelijk zijn dat daarmee geen trend berekend kan worden.
De keuzes voor lumping kwamen in het algemeen goed overeen met een eerdere keuze van P.M.J.
Herman van het consortium. De laatste heeft gemeld dat hij voor zijn lumping graag de keuzes
overneemt die het resultaat zijn van de onderhavige studie. Dat betekent dat zowel in de eindrapportage van het consortium als bij deze studie de taxonomische verwerking van de benthosdata op
een vergelijkbare manier heeft plaatsgevonden.
Juveniele schelpdieren
Bij schelpdieren waarvan een lengtefrequentieverdeling bekend was werden histogrammen
gemaakt. De groep 000-000 betrof niet gemeten (kapotte) exemplaren. Als een piek van kleine
individuen voorkwam bij soorten waarvan de voortplantingsperiode zich uitstrekte tot in de maand
waarin de monsters werden genomen betrof dat waarschijnlijk 1e-jaars (broedval in het jaar ervoor).
Indien alleen een verhoging van de kleinste lengteklasse werd gevonden bij soorten waarvan de
voortplantingsperiode met name vroeg in het jaar viel werd aangenomen dat het om 0e-jaars ging
(broedval in het jaar van bemonstering).
Veel soorten kwamen in te kleine aantallen voor om een betrouwbare lengtefrequentieverdeling te
laten zien.
Determinatie-effecten
De Monitoring Taskforce van het NIOZ die oorspronkelijk de benthosmonsters van de Voordelta
uitzocht en determineerde werd in 2014 opgeheven. Vanaf 2016 gingen deze werkzaamheden over
naar Eurofins. Het is voorstelbaar dat deze overgang van invloed was op de determinaties, maar de
indruk ontstaat dat dit geen groot effect had. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld Caprellidae) kon
dit effect worden ondervangen door te lumpen. Wel kunnen sommige soorten van hard substraat in
een bepaald jaar beter zijn uitgezocht, bijvoorbeeld zeepokken (tot op soortniveau) en Bryozoa in
2015. Dit zou van invloed kunnen zijn op de totale jaarlijkse biodiversiteit (aantal soorten).
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4. ONDERZOEK VISSERIJDRUK
De intensiteit van visserij wordt door het consortium berekend op basis van VMS en logboekdata van
vissersschepen (Prins et al. 2014, hoofdstuk 1 Visserij). Een fijnschalig patroon van bevissingsintensiteit (50x50 meter resolutie) is berekend met een ruimtelijke interpolatietechniek (voor details zie
Prins et al. 2014). Dit hoofdstuk beschrijft een verkennend onderzoek waarbij bevissingsintensiteit
op basis van AIS (2009-2018) wordt berekend.

Figuur 14. Voorbeeld van één dag (3 oktober 2012) met de tracks van alle schepen met AIS in de Voordelta. Groene
lijnen (<6,5 knopen) duiden op actief vissend. Blauwe tracks (>6,5 knopen) geven vissersboten aan, onderweg naar
of terugkerend van visgronden. Tracks van overige schepen in grijs. Het BBG is aangegeven in lichtgroen. (Zwarte
stippen zijn locaties van benthosbemonstering PMR-NCV in seizoen 2012. Een grijze track linksboven in de
detailkaart toont de route van het onderzoeksschip op 3 oktober.) Zie tekst voor meer uitleg.

AIS (Automatic Identification System) is een veiligheidssysteem voor de scheepvaart waarmee
interactie tussen schepen kan worden geregeld. AIS-data van de hele Voordelta zijn beschikbaar (via
MARIN Wageningen) voor de periode 1-1-2009 tot en met 31-5-2019. Dit databestand is geanonimiseerd en op een ruimtelijke resolutie van 100x100 meter en op een temporele resolutie van vijf
minuten (1 locatie per 5 minuten) aangeleverd.
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Per locatiemeting zijn tijdstip, ruimtelijke coördinaten, scheepstype, snelheid en richting bekend.
Alle data zijn per dag, per anonieme-id omgezet in een track die de vaarbeweging van een schip voor
die dag beschrijft. Per tracksegment is de snelheid berekend en gebruikt om eventuele fouten uit te
filteren. Een klein deel van de data (<1%) is hiermee verwijderd.
Alle tracks met scheepstypes ‘fishery’ werden geselecteerd en daarbij werd een vaarsnelheid ≤6,5
knopen gelabeld als actief vissend (zie ook Hintzen et al. 2014). De AIS-data bevatten geen
informatie over het type visserschip (zoals boomkorvisser of garnalenkotter). Uit eerder onderzoek is
gebleken dat er recentelijk voornamelijk garnalenkotters in de Voordelta actief zijn (S077-081).
Figuur 14 geeft een voorbeeld van slechts één dag in oktober 2012 met daarop de tracks van alle
schepen. De snelheid van vissersboten is in kleur weergegeven.

Figuur 15. Bevissingsintensiteit van de schaaftrekken, gecorrigeerd naar een standaardlengte van 150 m, op basis van AIS.
Gegevens per benthoslocatie. Zie tekst voor methode beschrijving. (zwarte dunne lijn: begrenzing Voordelta, groene lijn
begrenzing BBG). Gerekend is met een ‘buffer’ van 10 m aan beide zijden van de vistracks, dus in totaal 20 m.

De bodemberoerende invloed van een actief vissend schip wordt verondersteld als een zone van 10
meter ter weerszijde van de track (mond. meded. N. Hintzen), dus in totaal 20 m breed. De tracks
van actief vissende vissersboten werden vergeleken met ligging en lengte van de schaaftrekken. Per
schaaftrek is geteld, in de 12 maanden voorafgaand aan de bemonsteringsperiode, hoe vaak een
bodemberoerende zone van een vissersschip de lengte van de hele schaaftrek ‘raakt’. Omdat de
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lengte van bodemschaaftrekken varieert tussen de 24 en 360 meter (Figuur 13) is de visfrequentie
over de hele lengte van de schaaftrek gecorrigeerd naar een visintensiteit over een schaaftrek met
een standaardlengte van 150 m (Figuur 15).

Figuur 16. Visserijintensiteit in trawlminuten per 50x50 m per jaar op basis van VMS data. De VMS-intensiteit is geplot op de
benthoslocaties. Zwarte dunne lijn: begrenzing Voordelta, groene lijn: begrenzing BBG.

De benthosbemonstering is in alle jaren in september/oktober uitgevoerd. De bevissingsintensiteit
van 12 maanden is daarom bepaald over de daaraan voorafgaande periode oktober-september. Wat
opvalt is de variatie in visserijdruk binnen de gehele Voordelta maar ook binnen het BBG. In de
visserijintensiteit op basis van AIS is een duidelijke toename te zien, maar er is wel een afname in
2018, in het centrale en zuidelijke deel. De kaart van visserij volgens AIS (Figuur 15) bevat een
exponentiële legenda. Een sprong van groen naar blauw kan dus op een grote verandering duiden.
Het PMR-consortium heeft visserijintensiteit bepaald op basis van VMS-gegevens (Hintzen et al
2014). VMS-gegevens hebben een lagere spatio-temporele resolutie (in de beginjaren één locatie
elke 2 uur), maar bevatten meer detailinformatie over het type schepen. Bovendien zijn ze vanaf
2004 beschikbaar. De intensiteit op basis van VMS wordt weergegeven in Figuur 16. Ook deze
kaarten laten in de hele Voordelta vooral toenames zien van de visserij en een afname in vooral het
zuidelijke deel in 2018.
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Figuur 17. Vergelijking intensiteit bevissing bepaald aan de hand van AIS en VMS op samplelocaties per jaar.

Vergelijking AIS en VMS
Intensiteit van visserij aan de hand van VMS wordt uitgedrukt in trawlminuten per cel van 50x50 m
per jaar. Deze trawlminuten zijn getalsmatig overigens te interpreteren als aantal keer bevist per jaar
(mondelinge mededeling N.Hintzen, IJmuiden, november 2019). De intensiteit aan de hand van AIS is
het aantal maal per jaar dat een standaard schaaftrek van 150 m wordt geraakt door een net. Ook al
betreft het verschillende dimensies, een vergelijking op sample-locatie per jaar (Figuur 17) is, met
enig voorbehoud, mogelijk.
In grote lijnen volgen de AIS- en VMS-intensiteit elkaar, maar AIS heeft relatief meer hoge maxima
dan VMS. Dit komt waarschijnlijk omdat bij de berekening van bevissingsintensiteit op basis van AIS
elke vaarbeweging over een benthosschaaftrek meetelt (dus ook van schepen die heen en weer
varen). Bij de visserij-intensiteit op basis van VMS en interpolatie gebeurt dit veel minder vaak.
Visserij-intensiteit op basis van VMS (en interpolatie) vergeleken met visserij-intensiteit op basis van
AIS levert min of meer hetzelfde ruimtelijke patroon, maar visserij-intensiteit op basis van AIS levert
wel meer ruimtelijke details. Hierdoor is er in beginsel met AIS een betere relatie te leggen van
visserijactiviteiten met de locatie van schaaf- en boxcoremonsters.
Hintzen et al. (2014) maakten ook een vergelijking van verschillen in visserijintensiteit op basis van
VMS versus AIS en wel over de jaren 2011 en 2012. Hierbij zijn VMS- en AIS-bewegingen op het
niveau van schepen gekoppeld en vergeleken. Onze bevindingen bevestigen de conclusies van
Hintzen et al. (2014).
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5. GEVOELIGHEID BENTHOSTAXA VOOR VISSERIJ
Om de effecten van visserij te analyseren, zoals met MSI’s, is het illustratief om soorten te verdelen
in groepen met een verschillende gevoeligheid voor visserij. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, in eerste instantie werd de Biological Trait Analysis (BTA) gevolgd. Dit is een methode die in
1994 werd voorgesteld en meer kijkt naar vorm en functie van biota dan naar taxonomische achtergrond. Bolam et al. (2014) hebben voor een groot aantal genera9 uit de diepere Noordzee en het
Kanaal een lijst opgesteld met eigenschappen zoals grootte, maximumleeftijd en leefwijze. Voor de
ontbrekende soorten uit de Voordelta is deze lijst aangevuld en aan ons verstrekt door J.
Craeymeersch10.
Er bestaan twee soorten gevoeligheid: directe gevoeligheid bij verstoring en lange termijngevoeligheid. Het laatste type houdt verband met de mate van herstel. De volgende traits zeggen
iets over de gevoeligheid van soorten/taxa:
Directe gevoeligheid: sterfte of verwijdering (instantaneous / intolerance)
•
•

•
•
•

Afmeting: grote soorten kunnen niet door de mazen van een net ontsnappen;
Morfologie: een breekbare schelp of exoskelet reduceert regeneratievermogen. Zo is een
gebroken zee-egel waarschijnlijk ten dode opgeschreven. Schelpdieren kunnen een
schelpbreuk tot op zekere hoogte herstellen. Een soort met een dikke schelp is echter beter
beschermd tegen verstoring zodat herstelcapaciteit minder belangrijk is;
Levenswijze: sedentair, met name vastzittend – kunnen niet of slecht vestigen na verstoring
door fysiek contact;
Sedimentpositie: Oppervlakkig ingegraven – kwetsbaarder voor verstoring;
Mobiliteit: vastzittende (sessiele) soorten hebben de hoogste gevoeligheid.

Herstel: voortplanting en kolonisatie (Long term / ability to recover)
•
•

•

Leeftijd: langlevende soorten planten zich waarschijnlijk ook pas op latere leeftijd voort en
vertonen een langzaam herstel;
Larvale ontwikkeling: Bij soorten waarbij de larven afhankelijk zijn van een (eindige)
dooiervoorraad verloopt de kolonisatie vanuit de omgeving trager dan bij soorten waarbij de
larven plankton eten en daarmee een lange vrij zwemmende fase in de waterkolom kennen;
Omgeving ei-ontwikkeling: Bij soorten met directe ontwikkeling (levendbarend) of hun eieren
benthisch afzetten (met name in combinatie met broedgedrag) kunnen eieren worden
beschadigd of opgevist door trawls, denk aan eieren van kraakbeenvissen. Een vrij zwemmende fase bevordert het herstel.

Bij de directe gevoeligheid ontbreekt de ‘trait’ reactievermogen. Mogelijk maskeert deze eigenschap
andere traits. Met name een grote soort zoals de Amerikaanse zwaardschede Ensis kan zich bij
verstoring snel ingraven en zich zo toch aan bevissing onttrekken (S121/123).

9Door

uit te gaan van genera worden determinatiefouten voorkomen, maar wordt de resolutie verlaagd doordat belangrijke ecologische
verschillen tussen soorten in hetzelfde genus worden gemiddeld.
10Bolam et al. (2014) werken met productiecijfers en gaan uitsluitend uit van kleine bodemmonsters zoals boxcores. Data van minder
abundante soorten, waarvoor in de Voordelta de schaaf werd ingezet, maken geen deel uit van hun onderzoek.
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De 8 biological traits van Bolam et al. (2014) worden elk onderverdeeld in verschillende
modaliteiten: bij Afmeting: <10 mm, 11-20 mm, etc.; bij Mobiliteit: swim, burrow etc.; totaal zijn er
35 modaliteiten.11
De potentiële gevoeligheid van benthische taxa voor bodemverstoring hoeft binnen een trait niet
beperkt te zijn tot 1 modaliteit. Om e.e.a. te kunnen scoren krijgt elk genus voor elke modaliteit een
score van 0 tot 3 voor de 'affinity'. Bolam et al. (2014) melden:
Therefore, we adopted a “fuzzy coding” approach assigning a score between 0 and 3 to each
modality, depending on the affinity of that taxon for that modality; where 0 conveys no affinity, 1 or
2 express partial affinity and 3 indicates total and exclusive affinity.
Exclusief lijkt niet altijd de goede omschrijving, want in de Traits-tabel (van J. Craeymeersch) staat
ook geregeld een drie voor meerdere modaliteiten binnen dezelfde trait.
Een emailwisseling met S.G. Bolam leverde de volgende toelichting op: “I’m wondering whether I
should have pointed this out in the paper, we do have >1 entries of 3 for some traits for some taxa.
Where this is found, the 3 more likely reflects our confidence that this species has these trait
modalities (cursivering GvM) and as such, it is not representing ‘exclusive affinity’”.
Affiniteit is dus geen maat voor gevoeligheid, maar geeft aan welke modaliteit van een trait relevant
is voor een taxon, in termen van aanwezigheid of productie. Bijvoorbeeld een tweekleppige met een
eindige groei zal de hoogste affiniteit hebben bij zijn grootste lengteklasse, want de soort leeft maar
kort in de kleinere lengteklassen.
Het concept van affinity blijft al met al nogal vaag en de toepassing ervan is daarom gevoelig voor
een grote mate van subjectiviteit. Ook omdat Bolam et al. (2014) met productiviteit werken roept
dat de vraag op of een directe vertaling naar aantallen wel verantwoord is. Tenslotte leidt ook de
aanpak waarbij voor alle soorten binnen een genus dezelfde eigenschappen worden verondersteld
tot onnauwkeurigheid bij de resulterende gevoeligheid voor visserij.
Herstel verloopt in de regel te langzaam om zichtbaar te zijn bij een jaarlijkse monitoring. Daarom
werd besloten om alleen met de directe gevoeligheid (zie hierboven) te werken. Bij een verandering
in visserij-intensiteit in de loop der jaren zou herstel in het gemiddelde plaatje uiteraard wel
zichtbaar kunnen worden. De directe gevoeligheid is in beginsel te meten door een vergelijking van
de dichtheid van soorten (eventueel jaarklassen) op stations in relatie tot visserij in het
voorafgaande seizoen.
De vijf traits die iets zeggen over directe gevoeligheid (zie boven) zijn A lengte, B morfologie, F
levenswijze, G diepte onder het zeebodemoppervlak en I mobiliteit. Voor elke modaliteit binnen de
traits werd in eerste instantie een sensitivity score (maximaal 10) gedefinieerd die is afgeleid van
Bolam et al. (2014, Table 2). De producten van de procentuele affiniteiten met hun sensitivity score
werden per trait gesommeerd en leverden voor die trait zo een maximumwaarde van 10 op. De
totale gevoeligheid wordt uitgedrukt als de som van de 5 traits en heeft daarom een waarde tussen
0 en 50.
Een probleem is dat op deze manier geen rekening wordt gehouden met de absolute waarde van de
affinity. Dit kan worden geïllustreerd met een voorbeeld: stel dat er 5 modaliteiten zijn met de
volgende affinities: 0 3 3 1 0. Procentueel levert dat dezelfde waarden op als 0 1 1 0,33 0 terwijl de
affiniteit in het laatste geval 3x zo laag is.
Een ander probleem is dat een soort met hoge affiniteiten voor de hoogste gevoeligheidsscores een

Het toekennen van een trait per lump is meestal geen probleem omdat de traits toch bedacht zijn op het niveau van genera. Soms
verschillen soorten binnen een lump sterk, zoals Pariambus en Phtisica. In dat geval werd gekozen voor de meest abundante soort. Deze
soort heeft immers de grootste invloed op het totaal.
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lagere gevoeligheid krijgt dan een soort met slechts een hoge affiniteit voor alleen de hoogste
gevoeligheidsscore. Ook hier een voorbeeld: bij gevoeligheidsscores voor een trait van 2 4 6 8 en 10
leiden de respectievelijke affiniteiten 0 0 0 0 3 tot een gevoeligheid voor die trait van 3x10 =30, maar
een reeks van 0 0 3 3 3 leidt tot 1x6 + 1x8 + 1x10 = 2412. Met andere woorden, ondanks een grotere
affiniteit daalt de gevoeligheid. Ook dit probleem is onder de aandacht gebracht van S. Bolam, maar
dit leverde geen overtuigend reactie op.
Wellicht zou het beter zijn om de gevoeligheid te berekenen door de absolute waarde van affinities
te vermenigvuldigen met hun sensitivity score en deze producten op te tellen13. Vervolgens kan de
sensitivity voor een trait worden uitgedrukt als percentage van het maximum dat voor die trait
wordt behaald.
Een ander punt is dat de traits alle vijf even zwaar wegen voor de eindscore van de gevoeligheid. Dit
zou ondervangen kunnen worden met een weegfactor per trait maar dit blijft een arbitraire procedure. Gerelateerd hieraan is dat verschillende traits niet altijd onafhankelijk van elkaar zijn. Zo scoort
een soort met een gesteelde morfologie (B: ‘stalked’) in de meest gevoelige modaliteit. Deze morfologie betekent echter automatisch ook dat die soort een vastzittende levenswijze (F: attached) en
een sessiele mobiliteit (I: sessile) heeft, beide ook modaliteiten met de hoogste score qua gevoeligheid. Daardoor betekent de modaliteit stalked dus automatisch extreem gevoelig. Er zijn meer van
dergelijke afhankelijke modaliteiten zoals mobiliteit I: swim, hetgeen automatisch ook een de
levenswijze F: free-living inhoudt.
In eerste instantie hebben we de totale directe gevoeligheid van soorten met procentuele affiniteiten berekend. Dit leverde geen bevredigend resultaat op. Zo kwamen sommige kleine wormen
met een opportunistische levenswijze zoals Capitella capitata uit de bus als een van de meest
gevoelige soorten. Wellicht dat de aanpak van Bolam et al. (2014) wel voldoet voor de diepere
Noordzee, voor de Voordelta ontstond de indruk dat dit niet het geval was.
Een andere aanpak van gevoeligheid voor visserij
Het bovenstaande komt erop neer dat een ingewikkelde berekening leidde tot een onbevredigend
resultaat. Dit heeft geleid tot een drastisch andere aanpak om te komen tot een meer objectieve
maat voor de directe gevoeligheid van soorten. Besloten werd om alleen uit te gaan van trait A;
maximale lengte. Dit had diverse voordelen: het is een simpele maat (“Occams razor”) die begrijpelijk overkomt want het is immers voorstelbaar dat - juist ten aanzien van gevoeligheid voor visserij een soort makkelijker in een net terecht komt naarmate de lengte toeneemt. Het vage gebruik van
affiniteiten wordt vermeden. Wellicht wordt een maximale lengte helemaal niet bereikt in de
Voordelta, maar tegelijk kan ook niet uitgesloten worden dat dit juist een gevolg is van visserij.
Soms geeft de literatuur voor polychaete wormen onrealistisch grote lengtes op. Deels kunnen grote
waarden in Bolam et al. (2014) worden verklaard doordat ze alleen worden opgegeven op genusniveau. De langste soort in een genus is dan verantwoordelijk voor de lengte van alle andere soorten
in die familie. Bovendien kunnen sommige polychaeten weliswaar lang worden maar zijn ze ook erg
dun en flexibel waardoor ze toch makkelijk door de mazen van een net kunnen ontsnappen.
Misschien zou in die gevallen een maximale biomassa een betere maat zijn voor gevoeligheid.
Omwille van de uniformiteit en beschikbaarheid van gegevens werd echter toch voor maximale
lengte gekozen, zij het dat daarbij niet altijd werd uitgegaan van de literatuur, maar soms van een
lengte zoals die in de loop der jaren werd geregistreerd (GvM) tijdens laboratoriumonderzoek. Door

Deze getallen moeten nog gedeeld worden door 3, dus de bijdrage van de trait voor de eindgevoeligheid wordt respectievelijk 10 en 8.
Bij het gebruik van absolute affinities is het van belang dat de waarden die door J. Craeymeersch aan de lijst zijn toegevoegd maximaal 1
zijn. Dit is geen probleem als met relatieve waarden wordt gewerkt, maar ze dienen te worden aangepast als ze als absolute waarde worden
toegepast.
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conservering zijn wormen daarbij meestal korter dan in het veld.
De enige andere gevallen waarbij niet werd uitgegaan van maximale lengte is bij parasieten.
Aangenomen werd dat hun gevoeligheid overeenkwam met de gevoeligheid van hun gastheer.
De resulterende gevoeligheden (schaal 0-10) aan de hand van alleen de lengte gaven een realistische
indruk. Kleine Amphipoda kregen in de regel een score van 2. De Gewone zeester Asterias rubens
kreeg een maximale gevoeligheid van 9. Door het dynamische karakter van de Voordelta is niet te
verwachten dat er zeer gevoelige soorten voorkomen14. Daarom werden de categorieën 1-2, 6 en 89 gekarakteriseerd als respectievelijk ongevoelig, matig gevoelig en gevoelig15.
Vergeleken met gemeenschappen van bodems die relatief veel slib en of grind bevatten zijn
gemeenschappen van zandig substraat relatief ongevoelig voor de effecten van trawling. Dergelijke
gemeenschappen worden met name gevonden in de zuidelijke Noordzee (Bolam et al. 2014).
Daarbinnen wordt de Voordelta gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van geulen, ondiepe platen, intergetijdengebied (zandplaten en slikken). Ook is het
gebied nog steeds aan morfologische veranderingen onderhevig sinds de aanleg van de Deltawerken
(voor erosie en sedimentatie zie S055). Daarnaast draagt de opkomst van de invasieve en dominante
Amerikaanse zwaardschede (Ensis leei) bij aan het dynamische karakter van de Voordelta. De kans is
dus aanwezig dat de effecten van visserij worden overheerst door andere fysische en biologische
processen.

De Platte oester Ostrea edulis zou als zeer gevoelig kunnen worden gekarakteriseerd. Deze bivalve kwam op slechts één locatie voor, zodat
de soort niet geschikt is voor trendanalyses.
15 De absolute waarde van de gevoeligheid is arbitrair.
14
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6. RUIMTELIJK-TEMPORELE TRENDS
Trends in verklarende variabelen
Voor de interpretatie van de ontwikkeling van het benthos in de Voordelta worden ruimtelijktemporele trends beschouwd in relatie tot visserijintensiteit (AIS en VMS) en habitatdynamiek
(bodemschuifspanning). Deze variabelen werden al in hoofdstuk 2 en 4 behandeld. Hier wordt nader
ingegaan op de ontwikkeling daarvan in de tijd. Dit wordt ingezet bij een verkennende multivariate
regressienanalyse (dit hoofdstuk) en bij diverse Multi-Species Indicatoren (hoofdstuk 9).
Locaties van benthosmonsters in de Voordelta zijn toebedeeld aan het benthosgrid met cellen van
ongeveer 1,3 x 1,3 km (Prins et al. 2014). In deze deelstudie is dit ruimtelijk grid ook gebruikt om de
variatie in tijd en ruimte van visserij-intensiteit en habitatdynamiek te onderzoeken. Hiervoor is voor
elke afzonderlijke gridcel een lineaire regressie gefit van de onderzochte variabele tegen jaar. Veelal
heeft een gridcel één sample per jaar, maar soms zijn er in één jaar meerdere samples per gridcel.
Voor de regressieanalyse per gridcel zijn alle punten gebruikt. De jaren zijn gestandaardiseerd
(2009=1), de helling van de gefitte lijn geeft de gemiddelde verandering van de variabele over de
periode 2009-18 weer. Figuur 18 toont als voorbeeld drie gridcellen met visserij-intensiteit op basis
van VMS-data. De richting en grootte van de aldus berekende gemiddelde jaarlijkse verandering is
ruimtelijk weergegeven in kaarten (Figuur 19).

Figuur 18. Voorbeeld van temporele trends in drie verschillende cellen van het benthosgrid. In dit geval gaat het om
visserijintensiteit op basis van VMS (trawlminuten per 50x50 m per jaar). De jaren staan voor de periode 2009-18. De linker
grafiek toont en geringe daling (trend negatief), de andere twee grafieken zijn voorbeelden van een sterke stijging (trend
positief). De middelste grafiek laat twee punten zien in jaar 9: hier bevinden zich twee monsterlocaties in één gridcel. De
trends zijn van links naar rechts: -0.039, 0.536 en 0.663.
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Figuur 19. Ruimtelijke patronen van de gemiddelde jaarlijkse veranderingen van de visserijintensiteit voor de periode 20092018, links op basis van AIS en rechts op basis van VMS. De waardes geven de grootte en richting (toename of afname) weer.
De donkergroene lijn is de begrenzing van het BBG.

Het ruimtelijk patroon van de gemiddelde jaarlijkse verandering van de visserijintensiteit laat zowel
via VMS als AIS een toename zien (conform verwachting), met name binnen het BBG. Via AIS is het
resulterende patroon gevarieerder dan bij VMS. In het zuiden van de Voordelta en aan de
buitenrand liggen aaneengesloten gele gebieden zonder noemenswaardige verandering. Gedurende
de onderzoeksperiode is er nergens in het gebied een sterke afname van visserijdruk.
De verandering in habitatdynamiek (uitgedrukt in de voor ieder jaar berekende bodemschuifspanning) is vrijwel overal positief en met name groot in de ondiepere centrale delen van de Voordelta
(Figuur 20).

Figuur 20. Ruimtelijke patroon van de gemiddelde jaarlijkse veranderingen van de dynamiek (via trend in bodemschuifspanning) in de periode 2009-2018. De waardes geven de grootte en richting (toename of afname) weer. De donkergroene lijn is
de begrenzing van het BBG.
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Regressieanalyse van dichtheid en biomassa van het benthos
Ruimtelijk temporele trends in het benthos (dichtheid of biomassa) zijn ook onderzocht met behulp
van een verkennende multivariate regressienanalyse. Hierbij wordt de som van de waargenomen
trend in benthos (dichtheid of biomassa op log10 schaal) per benthosgridcel verklaard door deze te
relateren aan diepte, jaareffect, dynamiek en visserij-intensiteit. Dynamiek en visserij-intensiteit
variëren per benthosgrid per jaar, diepte is in de tijd constant. Jaar is geschaald naar het eerste
meetjaar (jaar 1 t/m 10 in plaats van 2009 t/m 2018).

Figuur 21. Coëfficiënten van regressiemodellen voor de som van de biomassa (links) en de som van de dichtheden (rechts).
Coëfficiënten waarbij het 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) de gestippelde 0-lijn snijdt zijn niet significant. Bovenste rij
modellen met AIS als visserij-intensiteit, onderste rij modellen met VMS als visserij-intensiteit.

Per benthosgridcel zijn per jaar één of meerdere benthosmonsters genomen (tot maximaal 10)
(Prins et al. 2014; Tulp et al. 2019). Dit sample design kan worden geanalyseerd met een regressiemodel door per gridcel een random effect toe te voegen, ‘linear mixed modelling’ (Zuur et al. 2009).
Dit random effect per gridcel is per definitie ruimtelijk en temporeel ongecorreleerd. Naast de
verklarende variabelen jaar, diepte, dynamiek en visserij-intensiteit (de ‘fixed-effects’) wordt per
benthosgridcel nog een ‘random effect’ geschat. Dit random effect kan worden geïnterpreteerd als
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restvariatie die niet door de andere variabelen wordt verklaard. Het random effect geeft de richting
en grootte aan van de missende informatie die nodig is om het model beter fitten. Vervolgens is het
ruimtelijk patroon in de random effecten geplot. We verwachten hierin geen ruimtelijk patroon aan
te treffen.
In Figuur 21 zijn de coëfficiënten van de regressieanalyse voor modellen die som biomassa en som
dichtheid voorspellen uitgezet. Alle coëfficiënten waarbij het 95% CI boven of onder de 0-lijn ligt zijn
significant. Elk paneel is de uitkomst van een model waarin alle termen die op de x-as staan vermeld
zijn meegenomen. In de bovenste rij is AIS als visserij-intensiteit gebruikt, in de onderste rij VMS.
Diepte lijkt in geen enkele modelvariant significant voor het verklaren van de waargenomen trends.
Jaar is significant (negatief) voor de schatting van biomassa, dus een significante negatieve jaarlijkse
afname van de totale biomassa. Voor de totale dichtheid geldt het omgekeerde, dus een significante
positieve jaarlijkse toename van totale dichtheid per benthosgridcel. Dynamiek heeft in alle
modelvarianten een significant negatief effect op de totale biomassa of de totale dichtheid per
benthosgridcel.
Visserij-intensiteit (op basis van zowel VMS als AIS) is significant positief gecorreleerd met totale
biomassa per benthosgridcel maar is niet significant (zowel voor AIS als VMS) voor de schatting van
de totale dichtheid van benthos per benthosgridcel.

Figuur 22. Ruimtelijke patronen van het random effect van regressiemodellen die de som (log10) dichtheid en biomassa van
benthos beschrijven. De groene lijn geeft het BBG aan. In gridcellen zonder waarde (NA) zijn in de periode 2009-2018 geen
benthosmonsters genomen.

Zowel voor biomassa als voor dichtheid is het random effect significant. Er is dus sprake van een
vorm van ruimtelijke correlatie (Zuur & Ieno, 2015). Figuur 22 laat zien dat binnen het BBG het
ruimtelijk patroon van het random effect varieert. Dit patroon is te interpreteren als de correctie die
overblijft nadat voor jaar, diepte, dynamiek en visserij-intensiteit gecorrigeerd is. Het ruimtelijk
patroon is bij biomassa en dichtheid min of meer gelijk. In het BBG domineren positieve waarden
(groen), met name in het noordelijke deel. Dit betekent dat de gevonden waarden hoger scoren (dus
er is een hogere biomassa en/of dichtheid) dan op basis van diepte, jaareffect, dynamiek en visserijintensiteit wordt verklaard. Negatieve waarden (oranje en rood) worden in het zuidelijk deel en
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vooral buiten het BBG aangetroffen. Daar zijn dus lagere waarden aangetroffen dan op grond van de
correlaties met de gekozen variabelen wordt verwacht.
In Figuur 23 en Figuur 24 staan de voorspellingen per jaar voor respectievelijk biomassa en dichtheid
op basis van het regressiemodel (inclusief random effect). Als voorspellende variabelen zijn gebruikt
diepte, jaareffect, dynamiek en visserij-intensiteit. Verschillen tussen jaren in de ruimtelijke
patronen (van zowel biomassa als dichtheid) zijn klein, wel neemt de biomassa geleidelijk af en de
dichtheid geleidelijk toe (conform de metingen).

Figuur 23. Predicties som biomassa bodemdieren op basis van regressiemodel met verklarende termen jaar, diepte, dynamiek
en visserij-intensiteit op basis van AIS.

De interpretatie van deze verkennende analyse vraagt enige terughoudendheid: uit analyses van
benthosdata door Zuur & Ieno (2015) blijkt onder andere dat er ruimtelijke correlatie in de benthosdata
zit. Daarmee is in de onderhavige verkennende analyse geen rekening gehouden. Wel kan een deel van
die ruimtelijke correlatie door de randomeffectbenadering zijn opgevangen. Dit verdient echter nader
onderzoek.
De samenstelling van benthosbiomassa wordt voor een groot deel (>80%) bepaald door Ensis. De
uitkomst van de analyse wordt bij de biomassa dus voor een groot deel bepaald door de verspreiding en
ecologie van deze ene soort. Het verdient aanbeveling deze analyse voor andere soorten / soortgroepen
te herhalen.
36

Wat op basis van deze analyse wel geconcludeerd kan worden is dat er zowel binnen als buiten het BBG
‘hotspots’met hoge dichtheid of biomassa benthos zichtbaar zijn.

Figuur 24. Predicties van som dichtheid op basis van regressiemodel met verklarende termen jaar, diepte, dynamiek en
visserij-intensiteit op basis van AIS.
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7. SOORTENRIJKDOM
Een indruk van de biodiversiteit in de Voordelta ontstaat bij analyse van het aantal soorten per
locatie (Figuur 20). In de loop der jaren lijkt het aantal soorten toe te nemen. Dit kan een
methodologische oorzaak hebben. Mogelijk verbeterde gedurende het MEP de kennis om soorten
van elkaar te onderscheiden. Dit hoeft niet samen te hangen met een verandering van het
laboratorium waar werd gedetermineerd. Er is in de loop der tijd steeds betere determinatieliteratuur beschikbaar gekomen en door gebruik van DNA zijn nieuwe soorten ontdekt. Daardoor
konden soorten worden onderscheiden die daarvoor werden samengenomen. Dit geldt met name
voor borstelwormen (Polychaeta). De hoogste soortenrijkdom wordt enerzijds gevonden op de
buitengrens van het BBG. Anderzijds bevinden zich ook veel soorten dicht bij de kust, met name in
het noordelijk deel van de buitendelta van Grevelingen (in het BBG) en voor de zuidwestkust van
Schouwen. Dit laatste patroon wordt sterker in de loop der jaren (Figuur 25).

Figuur 25. Het aantal macrobenthostaxa per locatie in de loop der jaren. Het gebied ten westen van MV2 werd alleen in 20042005 bemonsterd, de monding van het Haringvliet alleen tot 2013.
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Figuur 26. Aantal soorten per fylum: Annelida (voornamelijk borstelwormen) en Arthropoda (geleedpotigen).
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Figuur 27. Aantal soorten per fylum: Mollusca (weekdieren) en Echinodermata (stekelhuidigen).
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Figuur 28. Boxplots voor aantal soorten in de loop der jaren. De boxplots zijn alleen samengesteld uit gegevens van locaties
waar deze fyla voorkomen. Locaties zonder het fylum (nulwaarden) doen niet mee.

In Figuur 26 en Figuur 27 wordt de soortenrijkdom getoond voor de vier grote fyla afzonderlijk. Het
patroon van een groot aantal soorten zeewaarts, op de buitengrens van het BBG komt vooral terug
bij de geleedpotigen (Arthropoda). Toenemende of relatief grote aantallen in de buitendelta van de
Grevelingen (in het BBG) en voor de zuid-westkust van Schouwen komen voor bij alle fyla, met name
bij de borstelwormen (Annelida).
Een andere manier om de ontwikkeling in de tijd te volgen is via boxplots. Figuur 28 toont het aantal
soorten voor de verschillende fyla in de loop der tijd. Zowel Arthropoda als Mollusca laten een
toename van het aantal soorten zien.
Bij Mollusca blijkt het patroon van toename te herleiden tot het patroon bij tweekleppigen
(Bivalvia). Het aantal soorten slakken (Gastropoda) en andere weekdieren is te klein om gewicht in
de schaal te leggen (Figuur 29).
Unieke soorten
In Figuur 30 staat het aantal unieke soorten per jaar per locatie16. Met name locatie 168 dicht voor
de kust aan het noordeinde van de Brouwersdam (bij Goeree) valt op. Hier bevindt zich een haventje
dat wordt afgeschermd door de ‘blokkendam’. Aan de buitenzijde daarvan is tijdens het Voordeltaonderzoek een oesterbank ontstaan met zowel Platte als Japanse oesters. Daardoor komen hier veel

Er is bewust voor gekozen om hier niet de gridbenadering te kiezen. Sommige gridcellen bevatten namelijk relatief veel locaties en dat zou
het resultaat te veel beïnvloeden. Maar ook de locatiebenadering kent beperkingen want niet elke locatie werd even frequent bemonsterd.
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Figuur 29. Aantal soorten Bivalven in de loop der jaren. De boxplots zijn alleen samengesteld uit gegevens van locaties waar
deze klasse voorkomt. Locaties zonder tweekleppigen (nulwaarden) doen niet mee.

soorten voor die karakteristiek zijn voor hard substraat (Gmelig Meyling & Ploegaert 2019; Van der
Have et al. 2019). Dit zijn ook vaak soorten voor die elders niet werden gevonden.
Een vergelijkbare afbeelding, maar dan voor unieke soorten over de hele periode, staat in Figuur 31.
Wederom valt locatie 168 op. Maar liefst 32 records waren in een bepaald jaar uniek voor deze
locatie, onder andere de Japanse en Platte oester. Deze boden substraat voor andere unieke soorten
zoals sponzen (Porifera), zakpijpen (Ascidiacea), brokkelsterren (Ophiothrix fragilis) en zeespinnen.
Ook een locatie aan de buitenzijde van de Voordelta (532) springt eruit met 10 unieke records. Op
deze locatie werd het gravende kreeftje Upogebia deltaura gevonden, wellicht omdat de bodem hier
om de een of andere reden extra stevig / slibrijk was. De vondst van deze molkreeft is om meerdere
redenen opmerkelijk. In het uitgebreide benthosonderzoek van MWTL Noordzee werd deze soort tot
nu toe uitsluitend gevonden ten noorden van 53°30’ (de parallel ten noorden van de Waddeneilanden) en met name op het Friese Front (Tempelman et al. 2013). Door hun gravende levenswijze
creëren molkreeften een eigen levensgemeenschap met soorten die uitsluitend of vrijwel uitsluitend
bij Upogebia voorkomen. Dit geldt onder andere voor de Stippelschelp Lepton squamosum, een
soort die inderdaad ook op locatie 532 werd aangetroffen. Daarnaast werd de parasitaire isopode
Progebiophilus euxinicus gevonden17. De levendbarende slangster Amphipholis squamata was ook
uniek voor deze locatie. Niet bekend is of deze soort een relatie met Upogebia heeft, maar het is een
soort van semi-hard substraat zoals gravel en lege schelpen. Wellicht bood een dergelijk substraat
ook de gelegenheid voor de molkreeft om een woonholte te graven en te onderhouden. De
diepgravende levenswijze van de molkreeft maakt het mogelijk dat de diversiteit toeneemt.

Dit is eveneens opvallend, want in het bovengenoemd MWTL-onderzoek werd uitsluitend een andere parasitaire isopode (Gyge
branchialis) van Upogebia deltaura gevonden (Tempelman et al. 2013). P. euxinicus is bovendien bijzonder omdat deze soort nog maar
eenmaal eerder in Nederland werd gevonden (Huwae 2001).
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Figuur 30. Aantal unieke soorten per locatie voor elk jaar. Een gekleurde stip toont het aantal soorten dat dat jaar slechts op
die locatie werd gevonden. Op de overige (grijze) locaties werden dat jaar geen unieke soorten gevonden.

Figuur 31. Aantal unieke soorten per locatie. Een gekleurde stip toont het aantal soorten dat gedurende het gehele MEP
alleen op die locatie werd gevonden. Op de grijze locaties waren geen unieke soorten.
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8. BENTHOSANALYSE MET MULTI-SPECIES INDICATORS
Een aspect van de ontwikkeling van het benthos dat in het Syntheserapport onderbelicht is gebleven
zijn veranderingen in de biodiversiteit. Toename van de biodiversiteit zou in beginsel geduid kunnen
worden als kwaliteitsherstel. In dit hoofdstuk worden de benthosgegevens van de Voordelta geanalyseerd met behulp van Multi-Species Indicators. Het doel van deze aanvullende analyses is meer
inzicht te krijgen in eventueel opgetreden veranderingen in de biodiversiteit van de benthosgemeenschap in de Voordelta en zo mogelijk deze veranderingen in verband te brengen met de bodembeschermende maatregelen.
Om de ontwikkelingen in de biodiversiteit in de tijd te volgen wordt steeds vaker gebruik gemaakt
van Multi-Species Indicators (MSI’s). Bekende MSI’s zijn de Living Planet Index (Collen et al., 2009;
Loh et al., 2005), de Europese Grassland Butterfly Indicator (Van Swaay et al., 2013) en de Europese
Wild Bird Indicators (Gregory et al., 2005; Gregory & Van Strien, 2010). MSI’s geven de gemiddelde
ontwikkeling van de populaties van soorten weer. Als input voor MSI’s zijn geïndexeerde populatieontwikkelingen per soort nodig. Dat wil zeggen dat het aantal (of de verspreiding) van de soort in
een bepaald basisjaar op 100 wordt gezet. De overige jaren worden vervolgens uitgedrukt als een
verhouding tot het basisjaar. Een verdubbeling van een soort ten opzichte van het basisjaar geeft
een indexwaarde van 200, een halvering een index van 50. Om tot een gemiddelde index van de
soorten te komen wordt gebruik gemaakt van het meetkundig gemiddelde (het teruggetransformeerde gemiddelde van de logaritmen) van de indexen. Deze aanpak heeft twee eigenschappen die
van belang zijn voor het volgen van ontwikkelingen in de biodiversiteit:
•

•

Door de indexering tellen abundante soorten even zwaar mee als zeldzame soorten.
Concreet betekent dit voor benthos dat de trends niet volledig worden gedomineerd door
een paar abundante soorten zoals de tweekleppigen Ensis leei en Abra alba.
Door de meetkundige middeling telt een verdubbeling van de ene soort even zwaar als de
halvering van een andere soort. Het meetkundig gemiddelde van de twee soorten in dit
voorbeeld is 100 (exp((ln(200) + ln(50)) / 2)), dezelfde index als in het basisjaar. De soorten
heffen elkaar als het ware op.

MSI’s hebben voor biodiversiteitsgraadmeters gunstige wiskundige eigenschappen (Buckland et al.
2011; Van Strien et al. 2012) en het CBS heeft een methode ontwikkeld om trends in de MSI
statistisch te kunnen beoordelen (Soldaat et al. 2017).
Door verschillende selecties te maken van soorten en gebieden die meegenomen worden in de MSI’s
kan inzicht worden gekregen in de ontwikkelingen in de biodiversiteit en de mogelijk sturende
factoren van de trends. Voor de Voordelta zijn bijvoorbeeld MSI’s interessant waarin verschillende
combinaties van soortselecties (meer of minder gevoelig voor visserij) en gebieden (lage tot hoge
visserijdruk) worden gemaakt.
Trends van individuele soorten
Om de MSI’s te kunnen maken moeten eerst trends per soort worden berekend. Dit is gedaan met
het R-package ‘rtrim’. Rtrim gaat uit van één telling per meetpunt per jaar. Een meetpunt in de
Voordelta bestaat uit een gridcel van ongeveer 1-2 km2 (Figuur 10). Binnen een gridcel worden de
aantallen van iedere soort/taxon gesommeerd. Dit gebeurt voor de boxcore- en schaaftrekmonsters
apart. Alleen die gridcellen waar ooit voor een soort een positieve bepaling is gedaan doen mee in
de trendbepaling van die soort. Bij de trendanalyse wordt vervolgens gewogen naar bemonsteringsinspanning op basis van de gesommeerde oppervlakte van de meetlocaties in de gridcel. Voor de
meeste soorten/taxa worden afzonderlijke trends berekend voor boxcorer- en bodemschaafdata.
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Voor soorten die met beide methoden zijn bemonsterd, wordt een gemiddelde index berekend,
waarbij gewogen wordt met de inverse van de standaardafwijking van de indexen. Hierdoor weegt
de meest betrouwbare methode het zwaarst mee. Voor het berekenen van de MSI’s zijn alleen die
soorten meegenomen waarvan gedurende de gehele onderzoeksperiode in meer dan 10 verschillende gridcellen minimaal een keer een positieve bepaling is gedaan (voor boxcorer en bodemschaaf
apart). Na de trendbepaling door rtrim zijn vervolgens alleen die soorten geselecteerd waarvan de
standaardfout van de multiplicatieve trend niet groter dan 0,05 was (wederom voor boxcorer en
bodemschaaf apart). Hiermee wordt de representativiteit verbeterd, doordat alleen soorten die
enigszins verspreid in de Voordelta voorkomen meegaan in de analyse en hoge en lage uitschieters
door toevalstreffers worden uitgesloten.
Trends van alle soorten bij elkaar – ‘supersoort’
Er zijn ook trends berekend van de aantallen van alle soorten bij elkaar per meetpunt per jaar,
waarbij afzonderlijke trends berekend zijn voor boxcorer- en bodemschaafdata. Vervolgens is net
zoals bij de individuele soorten een gemiddelde index berekend, waarbij gewogen is met de inverse
van de standaardafwijking van de indexen. Deze aanpak van ‘supersoort’ is een alternatieve manier
om naar de gezamenlijke ontwikkeling van populaties van verschillende soorten te kijken. Het
bekendste voorbeeld uit de recente geschiedenis is de spectaculaire achteruitgang van insecten in
het Duits/Nederlandse onderzoek van 2017 (Hallmann et al. 2017), dat gebaseerd was op de
gesommeerde biomassa van alle soorten. Een meerwaarde van deze additionele aanpak naast de
MSI is dat het sommeren van aantallen over soorten heen minder last heeft van onderlinge
concurrentie tussen soorten. Als een soort zó sterk toeneemt dat hij een andere soort wegconcurreert, dan zou een MSI van deze twee soorten misschien niets laten zien, maar de gesommeerde
abundantie zou sterk kunnen veranderen.
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9. RESULTATEN MSI’S
Door verschillende selecties te maken van soorten en gebieden die meegenomen worden in de MSI’s
kan inzicht worden gekregen in de ontwikkelingen in de biodiversiteit en mogelijk sturende factoren.
Voor de Voordelta zijn diverse MSI’s berekend, zowel een MSI voor alle beschikbare soorten als
aparte MSI’s voor soorten met verschillende visserijgevoeligheid en voor deelgebieden met
verschillen in dynamiek (schuifspanning), visserij en al of niet in het BBG. Bij het beschouwen van de
trends en het leggen van verbanden gaat het in eerste instantie om correlaties. Oorzakelijke
verbanden worden met deze aanpak niet aangetoond, maar kunnen wel richting geven aan de
ecologische interpretatie en duiding van de (deel-)trends. De volgende MSI’s worden opeenvolgend
gepresenteerd:
•
•
•
•
•

MSI gehele Voordelta - alle soorten
MSI gehele Voordelta – naar gevoeligheid voor bodemberoerende visserij in drie klassen
(met ook een supersoortbenadering)
MSI gehele Voordelta – in relatie tot veranderingen in bodemdynamiek
MSI gehele Voordelta – in relatie tot veranderingen in visserijdruk (op basis van VMS en AIS
apart)
MSI Bodembeschermingsgebied (BBG) – vergelijking tussen BBG vs niet BBG voor alle
soorten en apart voor de drie klassen naar gevoeligheid voor visserij.

Als achtergrond is voor elke MSI-grafiek een Excelbestand beschikbaar waarin is na te gaan op welke
soorten de grafieken zijn gebaseerd en ook is de relatieve bijdrage van de verschillende soorten te
zien. Deze Excelbestanden zijn als Supplement 2 bij dit rapport beschikbaar.

Figuur 32. MSI voor alle soorten bodemdieren, periode 2004-2018.
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MSI gehele Voordelta - alle soorten
De MSI van alle soorten laat een grote toename te zien met ongeveer een factor 4 (Figuur 32). Een
dergelijke toename komt terug in veel andere MSI’s. In de regel vertonen MSI’s niet zulke sterke
trends, (zie indicatoren in het Compendium voor de Leefomgeving) dus het resultaat van deze
toename kan zeker opmerkelijk worden genoemd.
Een toename van de MSI kan op het eerste gezicht een indruk geven van een positieve ontwikkeling.
Het duidt immers op een toename bij veel soorten, een toename die de eventuele afname bij andere
soorten overtreft. Opvallend is dat meer dan de helft (56%) van de soorten een sterke toename
vertoont (trend >1,1, oftewel meer dan 10% per jaar). Een belangrijke vraag is welke soorten
verantwoordelijk zijn voor de toename en wat voor type soorten dat zijn. In eerste instantie is een
matrix samengesteld om te zien in hoeverre gevoeligheid voor visserij (afgeleid uit maximale lengte)
samenhangt met het type trend voor de verschillende soorten.
Tabel 1. Procentuele verdeling van soorten met verschillende trends naar gevoeligheid voor visserij.
Chi-kwadraat 11,53, df=4, p≈0,014.

Gevoeligheid
Sterke toename - trend >1,1
Gelijkblijvend – trend 0,95-1,1
Afname - trend <0,95
Totaal aantal soorten

totaal
37 56%
23 35%
6 9%

ongevoelig

matig gevoelig

gevoelig

41%
9%
17%

49%
61%
33%

11%
30%
50%

66

Bij de soorten met een sterke toename domineren vooral de voor bodemberoerende visserij
ongevoelige en matig gevoelige soorten (samen 89%). Bij de soorten met een geringe trend (positief
of negatief) werd het grootste deel gevonden bij de voor visserij matig gevoelige soorten (61%). Van
de soorten met een afnemende trend was de helft gevoelig. Met andere woorden er is een
duidelijke relatie tussen trend en gevoeligheid voor visserij: hoe sterker een soort toeneemt, des te
ongevoeliger deze lijkt te zijn. Omdat meer dan de helft van de soorten een sterke toename vertoont
en de on- en matig gevoelige soorten daarvan een groot deel uitmaken domineren zij ook de overall
trend. Doordat slechts weinig (gevoelige) soorten afnemen hebben deze nauwelijks effect op de
overall trend van de MSI.
Deze ontwikkeling kan nader worden geduid aan de hand van ecologische eigenschappen van een
aantal soorten.
Van zes soorten met een relatief sterke negatieve trend (<0,95) kunnen er vier als epibenthisch
gekarakteriseerd worden en zijn daarmee —nog afgezien van hun formaat — extra kwetsbaar voor
visserij: de Gewone zeester Asterias rubens , de Kleine slangster Ophiura albida en twee huisjesslakken, de Fuikhoorn Tritia en Glanzende tepelhoren Euspira nitida.
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Asterias rubens
bodemschaaf

Crangon crangon
boxcorer

Figuur 33. Trend van de Gewone zeester Asterias rubens en Gewone garnaal Crangon crangon voor de gehele Voordelta.

De Gewone zeester is de soort met de grootste achteruitgang (trend 0,88). Op het eerste gezicht lijkt
zo’n achteruitgang opmerkelijk, want deze grote epibenthische predator / aaseter zou juist kunnen
profiteren van de bijvangst van de visserij die belandt op de zeebodem. De zeester zelf wordt weliswaar ook makkelijk opgevist maar kent tevens een goede overleving in bijvangsten die overboord
worden gezet. Bij een steeds sterkere visserijdruk is voorstelbaar dat dat uiteindelijk toch tot een
achteruitgang heeft geleid. De trend van de Gewone zeester is weliswaar sterk dalend over de
gehele periode 2004-2018 (Figuur 33), maar tegelijkertijd lijkt de soort aanvankelijk toe te nemen
om vervolgens sterk te dalen18. Iets dergelijks zien we bij een andere belangrijke epibenthische
predator de Gewone garnaal Crangon crangon, de doelsoort van de garnalenvisserij. Ook al is overall
de trendbeoordeling een sterke toename (Figuur 33), het verloop in de tijd toont ook hier maximale
waarden in de middenperiode van het MEP.
De schelpkokerworm Lanice conchilega en zeeanemonen (Anthozoa) werden qua formaat ook als
gevoelige soorten aangemerkt maar vertonen een sterke toename, met een trend van respectievelijk 1,16 en 1,14. De eerste is redelijk goed beschermd in een stevige maar flexibele koker, zeker
als ze groeit in dichte velden (Rabaut 2009). Zeeanemonen kunnen zich terugtrekken in de
zeebodem. Beide taxa verankeren zich bovendien in de diepere ondergrond, hetgeen zou kunnen
verklaren dat ze daardoor toch relatief goed bestand zijn tegen een toegenomen visserijdruk.
Bij de slangsterren is wel opvallend dat ook de Gewone slangster Ophiura ophiura een sterke
toename (1,18) kent. Ook het syntheserapport signaleert een toegenomen dichtheid van slangsterren in de Voordelta vanaf 2009 (S017/153). Dat de trend bij de Kleine slangster Ophiura albida
daarentegen sterk negatief is houdt mogelijk verband met een toegenomen competitie met O.
ophiura. De dichtheid van O. albida aan de buitenzijde van het BBG lijkt sterk af te nemen na 2008,
de aanvang van de aanleg van MV2, maar daarbij speelt mee dat veel van deze zeewaartse locaties
in de latere jaren van het MEP niet meer bemonsterd werden. Beide slangsterren leven aan het
sedimentoppervlak en zijn dus gevoelig voor verstoring door visserij19. Dat juist de grotere soort
toeneemt leek dus te wijzen op een afname van verstoring.

18 De

toename in 2018 zou kunnen samenhangen met de afname van de garnalenvisserij.
is de kwetsbaarheid van de Gewone slangster niet extreem groot. Armen gaan bij verstoring makkelijk verloren, maar kunnen
regenereren.

19 Overigens
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Figuur 34. Ophiura albida. Dichtheid van de Kleine slangster in de periode 2004-2018. De trend is negatief, ook zonder dat de
noordelijke locaties uit 2004 en 2005 worden meegerekend.

De verspreidingskaarten van jaar tot jaar (Figuur 34 & Figuur 35) voor beide soorten ondersteunen
de overall trends. Duidelijk is dat lokale effecten op een kleinere ruimtelijke schaal een grote rol
spelen. In het gebied ten noorden van Goeree, waar de garnalenvisserij extreem hoog is, komen
slangsterren nauwelijks voor. De toename van O. ophiura vindt vooral plaats in het gebied tussen de
kop van Goeree en Schouwen. De visserijfrequentie is hier aanmerkelijk lager (Figuur 15 en Figuur
16). Mogelijk speelt ook mee dat dit een rustgebied is. Sinds 2016 is de schuifspanning in dit gebied
voor de Brouwersdam zelfs afgenomen tot 0-0,5 N.m-2 (geel. In Figuur 5). Zo’n lage schuifspanning
duidt op een toename van het slibgehalte. Figuur 6 toont dat niet goed aan, echter dit granulometrisch overzicht loopt niet verder dan 2013. Van de Oosterschelde is bekend dat Ophiura ophiura het
goed doet bij hoge slibgehaltes. Met name in het Zijpe, waar extreem hoge slibgehaltes worden
gevonden, is de dichtheid erg hoog. De toename van O. ophiura kan dus zowel het gevolg zijn van
een lokale afname van de visserijinspanning als van een toename van het slibgehalte. Het is bekend
dat de garnalenvisserij een voorkeur heeft voor meer zandige gebieden. Omdat visserij en sedimentsamenstelling mogelijk samenhangen kan het ook een kwestie zijn van een combinatie van beide.
Daar waar de ontwikkeling bij de Gewone slangster wat onverwacht is omdat diverse andere
gevoelige epibenthossoorten afnemen, kan dit dus goed verklaard worden door rekening te houden
met lokale verschillen in slibgehalte en visserijinspanning.

49

Figuur 35. Ophiura ophiura. Dichtheid van de Gewone slangster in de periode 2004-2018. De trend is positief. De toename is
met name sterk in het gebied ten westen van de Brouwersdam.

Het zijn dus met name de kleine en dus veelal weinig gevoelige soorten die een sterke toename
vertonen. Enerzijds zijn ze ongevoelig voor visserij omdat ze makkelijk door de netten gaan,
anderszins zijn dit ook vaak de soorten die in de loop van een jaar goed kunnen herstellen door
sterke recrutering (makkelijke of herhaalde vestiging en snelle groei). Resteert de vraag waardoor
over de gehele linie in de loop der tijd de dichtheid bij veel soorten toeneemt. Een verklaring kan zijn
een afname van predatie. Hierboven werd al gememoreerd dat predatoren als de Gewone zeester
en de laatste jaren sterk achteruit zijn gegaan (Figuur 33). Daarnaast prederen ook vissen op
benthossoorten zoals wormen en juveniele schelpdieren. Indien de dichtheid van ook deze
predatoren afneemt door een toegenomen bijvangst van de garnalenvisserij, zou dat de toename
van het benthos kunnen verklaren.
Bij dit type verklaringen dreigt het gevaar van een te simpele voorstelling van zaken. Wanneer veel
grotere vis wordt wegvangen zou hun prooi - in de vorm van garnalen - juist kunnen toenemen
waardoor de predatie daarvan op benthos juist wordt vergroot (cascade-effect). Het is echter niet
denkbeeldig dat de garnalenvisserij juist ook veel kleine vis in de grootteklasse van garnalen bijvangt
zoals juveniele platvis en grondels (Pomatoschistus sp.). Voor de Kleine pieterman en Dwergtong is
een dergelijke afname ook aangetoond (S169). Mogelijk onderschrijven recente visserijgegevens
deze ontwikkeling. Juist kleine vissen, die grote dichtheden kunnen bereiken, hebben het gemunt op
de kleinere benthossoorten die zich in groten getale ontwikkelden.
Dat de overall trend (Figuur 32) ondanks de afname van de garnalenvisserij in 2018 nog verder
toeneemt, is niet verwonderlijk. Met name in het noorden van de Voordelta is de garnalenvisserij in
2018 nog steeds erg hoog en een meer oorspronkelijke dichtheid van predatoren zal niet van het
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ene op het andere jaar hersteld zijn. Mogelijk profiteerde het benthos in 2018 ook van een goede
recrutering in voorgaande jaren. Mocht de afname van de garnalenvisserij doorzetten dan valt te
verwachten dat predatie in de loop der jaren weer toeneemt met een meer evenwichtige
grootteverdeling van soorten als gevolg.

MSI gehele Voordelta – gevoeligheid voor bodemberoerende visserij
De MSI’s van gevoeligheid van soorten voor visserij op basis van lengte staan in Figuur 36. Soorten
die ongevoelig zijn vertonen de hoogste trend met een factor 5,5. In 2015 stabiliseert de toename.
Matig gevoelige soorten laten een meer lineaire trend zien met een factor 4. Gevoelige soorten
nemen toe met een factor 2 tot 2013, daarna stabiliseert de trend. De MSI’s per gevoeligheidsklasse
illustreren het beeld dat is geschetst bij de MSI voor alle soorten: soorten vertonen een sterkere
positieve trend naarmate ze ongevoeliger zijn voor bodemberoerende visserij.
Hoe belangrijk het aandeel van ongevoelige soorten is om het totaalplaatje te verklaren blijkt ook als
een zogenaamde supersoortanalyse wordt uitgevoerd (Figuur 37). Daarbij wordt dezelfde weergave
gebruikt als bij de al gepresenteerde MSI, maar de getallen zijn gebaseerd op de gesommeerde
dichtheid van alle soorten. Soorten leggen dus niet meer evenveel gewicht in de schaal, ze tellen
mee naar rato van dichtheid. Voor elke gevoeligheidsklasse werd een supersoort samengesteld.
Zoals uit het voorgaande was te verwachten vertoont met name de ongevoelige supersoort de
sterkste toename. De toename loopt in 2018 op tot 3000. Deze toename, in 2018 een factor 30 ten
opzichte van de index uit de beginjaren, is extreem hoog. De matig gevoelige supersoort vertoont
eveneens een sterkere stijging dan de MSI van de soorten afzonderlijk, maar hier is de toename met
een factor 9 aanmerkelijk kleiner. De gevoelige supersoort vertoont ook een toename maar met een
factor 4 is deze veel kleiner dan bij de minder gevoelige supersoorten. Opvallend is dus dat alle drie
de gevoeligheidsgroepen een toename laten zien, maar de afhankelijkheid van de gevoeligheid voor
bodemberoering blijft bestaan. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de sinds 2010 niet overlappende betrouwbaarheidsintervallen.

Figuur 36. MSI per gevoeligheidsklasse, trends met 95% betrouwbaarheidsinterval.
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Figuur 37. Analyse via “supersoorten” met verschillende gevoeligheid voor visserijdruk.

Figuur 38. MSI Dynamiek (schuifspanning)
MSI gehele Voordelta - dynamiek
Een drietal MSI’s voor geen, matige en sterke toename van dynamiek (klassen cf. Figuur 20) op basis
van schuifspanning staat in Figuur 38. Opvallend is een sterkere toename van de trend naarmate de
dynamiek toeneemt. Bij de grootste toename in dynamiek gaat het om een factor 520. Wat ook

Deze factor geldt wel voor de duur van het hele MEP, vanaf 2004. De jaarlijkse verandering in de bodemschuifspanning (Figuur 20) is
afgeleid van de periode 2009-2018, maar dat bevat wel het grootste deel van het MEP. De analyse veronderstelt dat er in de periode 20042008 een vergelijkbare jaarlijkse verandering plaatsvond.
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opvalt is dat de cellen met grootste toename in dynamiek geen soorten kennen met een afname.
Soorten met de grootste toename zijn de bivalven Nonnetje Limecola balthica (trend 1,27) en
Rechtsgestreepte platschelp Fabulina fabula (trend 1,44). Ook bij een matige toename zien we de
grootste toename bij deze en nog twee andere bivalven (trend 1,33 tot 1,41).
Bij de ontwikkeling van de bodemschuifspanning in de tijd (Figuur 5) werd geconstateerd dat er in de
Voordelta niet veel wijzigingen te zien zijn in het globale beeld. Op de schaal van een benthosgridcel
kan er echter wel degelijk een grote verandering zijn opgetreden. De grootste toename in bodemdynamiek door golven is te verwachten in gridcellen die sterke verondieping kennen. Die liggen daar
waar een uitbreiding heeft plaatsgevonden van zandbanken, met name waar geulen zijn vervangen
door ondieptes. Dergelijke gebieden bevinden zich met name in het BBG (Figuur 20). Dit zijn tevens
de locaties waar een sterke toename van de visserij plaatsvond (Figuur 19). Daardoor zijn in de MSI’s
voor de verschillende mate van bodemdynamiek ook effecten van visserij terug te zien. Omdat de
overall toename van de bodemschuifspanning bescheiden blijft in vergelijking met de toename van
de (garnalen)visserij ligt het in de rede te veronderstellen dat de visserij-effecten de grootste invloed
op het benthos sorteren.

MSI gehele Voordelta – visserijdruk
De MSI’s van alle beschikbare soorten voor deelselecties van gridcellen met verschillende trend in
visserijdruk zijn op basis van zowel VMS als AIS geanalyseerd. De gegevens op basis van VMS (Figuur
39) en AIS (Figuur 40) laten een vergelijkbaar beeld zien: bij weinig verandering in visserijdruk ( -0,5
tot + 0,5 – vgl. Figuur 19) wordt een flinke stijging van de trend in het begin van de onderzoeksperiode gevolgd door een afvlakking tot een factor 2,5 tot 3. Een matige toename in visserijdruk
toont een sterkere stijging van de trend tot een factor 4, vergelijkbaar met de algehele trend (Figuur
32). Bij de zeer sterke verandering van de visserijdruk die alleen bij AIS werd onderscheiden is
nagenoeg geen sprake van trend.
Niettemin is het verschil in trend met de minder sterke toename in visserijdruk groot. Indien visserij
leidt tot een afgenomen predatie op bodemdieren en er daarmee een toename is van de kleine
soorten benthos, zoals eerder gesuggereerd, zou een sterkere trend verwacht kunnen worden
naarmate de visserij toeneemt. Deze toename zien we inderdaad bij het traject van weinig visserij
naar een matige toename, maar lijkt niet door te zetten bij de grootste toename van visserijdruk.
Toch is dat niet zo vreemd, want als de visserijdruk maar hoog genoeg is neemt alles af. Hier blijkt
mogelijk het voordeel van de grotere resolutie van AIS. In tegenstelling tot bij VMS konden bij AIS
extreem hoge toenames in visserijinspanning worden onderscheiden zodat het effect daarvan in
beeld kon worden gebracht.
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Figuur 39. MSI visserijdruk volgens VMS

Figuur 40. MSI van alle soorten in deelselecties van gridcellen met verschillende trend in visserijdruk volgens AIS.
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MSI Bodembeschermingsgebied (BBG)
De MSI’s in en buiten het BBG staan in Figuur 41. Tot 2013 laten de trends in en buiten het BBG een
vergelijkbare toename zien. Daarna blijft de trend buiten het BBG stabiel op een factor 3. In het BBG
blijft de trend doorstijgen naar een factor 4. Deze ontwikkeling is goed te duiden aan de hand van de
reeds beschreven verklaringen en wordt fraai geïllustreerd in Figuur 42 waarin MSI’s van het BBG en
daarbuiten worden onderscheiden op basis van visserijgevoeligheid. Ongevoelige soorten nemen
aanvankelijk binnen en buiten het BBG in gelijke mate toe maar de laatste jaren, waarin vooral
binnen het BBG de garnalenvisserij doorzet, zien we terplekke ook een verdere toename (tot een
factor 7) van ongevoelige soorten. Matig gevoelige soorten vertonen een vergelijkbaar patroon,
maar de trends lijken zich al te scheiden vanaf 2013. Mogelijk wordt het verschil in trend hier eerder
gedetecteerd door de wat kleinere betrouwbaarheidsintervallen. In het BBG bereikt de trend een
factor 4. De gevoelige soorten vertonen binnen en buiten het BBG een vergelijkbare ontwikkeling.
De trend reikt tot een factor 2 à 3, maar de betrouwbaarheidsintervallen zijn groot.
Voor de vergelijking van gevoeligheid voor visserij binnen en buiten het BBG zijn ook supersoorten
gemaakt (Figuur 43). Deze geven een nadere illustratie van bovengenoemde ontwikkelingen. Zowel
de ongevoelige als de matig gevoelige supersoort neemt in het BBG met een factor 12 toe. Met
name sinds 2015 stijgt de trend sterk. Bij de ongevoelige supersoort is het onverwacht dat deze
buiten het BBG wat eerder lijkt te stijgen en zelfs wat hoger uitkomt. In de supersoort zijn er echter
maar 8 soorten met een significante positieve trend waardoor een enkele soort een groot effect kan
hebben op het eindresultaat. Het taxon met de sterkste stijging was in dit geval Abra (trend 1,32).
Deze tweekleppige vestigt zich lokaal in grote dichtheden waarbij toeval een grote rol kan spelen in
waar deze soort zich vestigt. We zien in dit geval dan ook een groot betrouwbaarheidsinterval.

Figuur 41. MSI Buiten en binnen het BBG, alle soorten.
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Figuur 42. MSI binnen (rood) en buiten (blauw) het BBG. Onderscheid naar gevoeligheid soorten. Let op verschillen in Y-as.
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Figuur 43. Supersoort binnen (rood) en buiten (blauw) het BBG. Onderscheid gevoeligheid soorten. Let op verschil in Y-as.
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10. CONCLUSIES
Abiotische factoren
Dynamiek en morfologie
De dynamiek van de Voordelta kent grote lokale verschillen. De kaart van de schuifweerstand laat
zien dat de situatie in de verschillende jaren wisselt, waarschijnlijk afhankelijk van opgetreden
stormen, maar in de decade 2009-2018 lijken op het eerste gezicht geen echte trends aanwezig. Wel
neemt de schuifweerstand voor de kop van Goeree (in het BBG) lokaal wat af. Niettemin vinden er in
de Voordelta op de lange termijn grootschalige morfologische veranderingen plaats, onder andere
het ontstaan van zandbanken voor de kust en een landwaartse verplaatsing daarvan. Een kleine
verandering hoeft op een overzichtskaart niet zichtbaar te zijn, maar op de schaal van afzonderlijke
benthoslocaties kunnen wel degelijk veranderingen optreden. Onze analyse van de verandering van
schuifweerstand geeft aan dat deze op veel locaties is toegenomen, met name ook in een gebied
boven Goeree. Enerzijds zou dat kunnen samenhangen met een wat grotere stormfrequentie (Figuur
7), anderzijds kan ook sprake zijn van een verondieping van dit gebied, hetgeen past in de bovengenoemde langjarige ontwikkeling. Een geringe toename van de mediane korrelgrootte in de
periode 2004-2013 (Figuur 9), alhoewel niet significant, bevestigt dit beeld.

Methodologie
Soortenlijst
Door een aanpassing van de soortenlijst werd de naamgeving geactualiseerd en werd voorkomen
dat soorten dubbel werden geteld. Ook was dit een goede basis om te komen tot lumping, het op
een verantwoorde manier samennemen van soorten voor MSI-analyses. De aangepaste soortenlijst
werd ook verstrekt aan het consortium en is daar inmiddels in gebruik.
Visserij
Uit een vergelijking van visserijintensiteit op basis van VMS en AIS blijkt dat AIS relatief veel hoge
waarden kent (Figuur 17). Dat was ook te verwachten omdat met AIS ook cases registreert waarbij
een vissersschip vele malen heen en weer vaart over de schaaftrek. Door de lagere resolutie in de
tijd werd bij VMS de visserij-intensiteit veel meer uitgemiddeld. Dit is terug te zien in de resulterende
kaarten. AIS heeft ten opzichte van VMS het voordeel dat tot op een veel fijnere schaal grotere
verschillen in lokale visserij-intensiteit in beeld worden gebracht. Daardoor kon met grotere
nauwkeurigheid het effect van visserij op het benthos worden onderzocht en ontstond ook een
indruk van het effect van extreem hoge visserijdruk.
Gevoeligheid van benthos voor bodemberoerende visserij
Door de grote spatiële en temporele dynamiek in de Voordelta, maar ook door de lange periode
waarop intensief is gevist, zijn er sowieso weinig soorten te verwachten die bijzonder gevoelig zijn
voor bodemberoerende visserij. Om toch een onderscheid te maken tussen soorten met een
verschillende gevoeligheid voor directe verstoring door visserij werd gekozen voor een eenvoudige
maat, te weten de maximale lengte. Dit gaf een bevredigend resultaat, maar er zijn mogelijkheden
voor verbetering – zie de aanbevelingen.
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Biotische ontwikkeling
Highlights
Enkele bijzondere locaties springen eruit, met name de soortenrijke oesterbank voor de noordzijde
van de Brouwersdam. De oesters vormen de basis voor diverse soorten die karakteristiek zijn voor
hard substraat en elders in de Voordelta niet zijn aangetroffen. Die soorten leveren een belangrijke
bijdrage aan de biodiversiteit van het BBG.
MSI
De MultiSpecies Indicatoren berusten op een beperkt aantal soorten. Voor veel van de 285 onderscheiden soorten/taxa die in de loop der jaren werden bemonsterd, waren de data onvoldoende om
betrouwbare trends te berekenen. In dat geval leverden die soorten/taxa dus geen bijdrage aan de
betreffende MSI, wel aan de soortenrijkdom. Het merendeel van de soorten komt betrekkelijk
schaars tot zeldzaam voor in de Voordelta.
De resultaten wijzen op een grootschalige toename in aantallen bij het overgrote deel van de
soorten. Opvallend is dat deze toename minder groot is naarmate soorten gevoeliger zijn voor
bodemberoering. Een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat enerzijds gevoelige soorten
te lijden hebben van de toegenomen garnalenvisserij en anderzijds ongevoelige soorten juist
profiteren van het wegvangen van predatoren door dezelfde visserij. Hierbij dient niet alleen
gedacht worden aan de garnalen zelf maar ook aan andere predatoren van die ordegrootte in de
bijvangst zoals zeegrondels en juveniele platvis.
Met name de ontwikkeling boven Goeree lijkt bepalend voor veel MSI's. Er is daar een sterk
toegenomen visserij, maar ook de dynamiek neemt toe (zie boven). Dat laatste mogelijk doordat het
gebied door de langjarige morfologische ontwikkeling ondieper wordt door sedimentatie. Wellicht is
die toegenomen dynamiek boven Goeree extra aantrekkelijk voor garnalen en komen de vissers
daarop af. Er zou dan dus sprake zijn van een interactie tussen dynamiek en visserij.
Het ruimtelijk patroon in de random effecten van de regressieanalyse (Figuur 22) is te interpreteren
als missende (onbekende) variabele(n) die op de schaal van de benthosgridcellen de regressie
zou(den) kunnen verbeteren. De aaneengesloten zone van positieve waarden in het noordelijk deel
van het BBG vormt een aanwijzing dat de gebruikte variabelen diepte, jaar, dynamiek en visserijintensiteit daar onvoldoende zijn om de voorspelde gesommeerde dichtheid of biomassa te
verklaren. Wat de hogere waarden in dat gebied wel verklaart is onbekend. Mogelijk gaat het om de
genoemde interactie tussen een toename van dynamiek (zie boven Dynamiek en morfologie) en
visserij of een ecologische factor die met die visserij samenhangt, zoals het wegvangen van kleine
predatoren.
Alternatieve hypothesen
Om de ontwikkelingen te kunnen duiden kunnen alternatieve hypotheses worden opgesteld.
Wellicht spelen interacties tussen soorten een rol (S017). Zo zou een grote dichtheid van Ensis als
filterfeeder larven van andere soorten kunnen wegvangen. Ook zou vestiging (settlement) kunnen
worden verhinderd door competitie om plaats en/of voedsel (andere filterfeeders). Een poging om
een dergelijk verband te vinden had echter een negatief resultaat.
Ook klimaatverandering als verklaring sluiten we uit. Er zijn geen aanwijzingen dat er onder de
soorten met een significante toename specifieke klimaatvolgers (lees zuidelijke soorten) zijn.
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Natuurcompensatie
Hoewel er bij veel soorten een spectaculaire toename van aantallen plaatsvindt in het BBG is het
uiterst twijfelachtig of dat geduid kan worden als onderdeel van de gewenste 10% toename van
kwaliteit. Het zijn vooral kleine soorten die ongevoelig zijn voor visserij die toenemen in dichtheid.
Vanuit de in dit onderzoek genoemde ‘kleine predator hypothese’ is het wellicht zelfs beter om maar
niet te spreken over ongevoelige soorten maar over soorten die juist profiteren van de visserij.
Bovendien hebben grote aantallen van kleine soorten meestal geen grote biomassa en dat is een
ander criterium dat wel genoemd is bij compensatie.
Een gunstige ontwikkeling in het BBG is wel het ontstaan van een oesterbank voor de noordzijde van
de Brouwersdam. Ondanks dat deze bank maar een gering oppervlak beslaat vormt deze structuur
wel een enorme toename van de lokale biodiversiteit (Van der Have et al. 2019).
Eindconclusie
Er ontstaat een beeld waarin de toename van benthos op basis van aantallen in eerste instantie
gestuurd wordt door een verandering in de abiotische omstandigheden van de Voordelta. Het meest
waarschijnlijk is een verandering van de morfologie die resulteert in een reductie van de gemiddelde
diepte. Deze bescheiden reductie alleen lijkt de enorme toename van het benthos echter niet te
kunnen verklaren. De garnalenvisserij is met name in het noordelijk gedeelte van het BBG sterk
toegenomen. Door het slepen van netten wordt de oppervlakkige laag van de bodem aangetast en
verdwijnen gevoelige soorten. Daarnaast vermindert intensieve visserij niet alleen de dichtheid van
garnalen, maar ook de dichtheid van andere kleine predatoren zoals grondels en jonge platvis. De
afname daarvan vormt een plausibele verklaring voor de overwegend grote toename in dichtheid
van benthossoorten die niet of weinig gevoelig zijn voor visserij.
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11. AANBEVELINGEN
Abiotische factoren
Bathymetrische gegevens
Bij voorkeur zouden er voor de verschillende jaren goede kaarten beschikbaar moeten zijn van de
lokale dieptes van de Voordelta. Op die manier valt beter na te gaan waar systematische verande
ringen plaatsvinden en waar sprake is van ver(on)dieping.
Morfologische en sedimentologische ontwikkelingen
Bovengenoemde bathymetrie vormt de basis voor het vastleggen van morfologische ontwikkelingen.
Voor de duiding van recente gegevens zijn deze zeer welkom. Hetzelfde geldt voor de sedimentsamenstelling van de benthosmonsters. Gegevens zoals slibgehalte zijn van groot belang om de
verspreiding van soorten te duiden. Helaas zijn dergelijke gegevens niet meer beschikbaar na 2013.
Een ‘eindmeting’ omstreeks 2020 zou in elk geval een indicatie kunnen geven van de recente
ontwikkeling. Voorts is voorstelbaar dat recente dieptekaarten samen met de actuele granulometrie
ook kunnen leiden tot een nog betere modellering van de bodemschuifspanning.

Visserij op basis van AIS
Voor de richting van de schaaftrekken werd uitgegaan van een vaste richting, te weten tegen de
richting in van de gemiddeld overheersende wind. Hoewel dit een goede benadering gaf van de
visintensiteit in het gebied zou de berekening van de visintensiteit nog verbeterd kunnen worden
door uit te gaan van de werkelijke positie van de schaaftrek. Hiervoor dienen voor elke schaaftrek
afzonderlijk de start- en eindpositie bekend te zijn. Die gegevens waren echter niet beschikbaar.

MSI-analyse
Gevoeligheid soorten
Er waren redenen om de kwalificatie van gevoeligheid van soorten voor visserij in de Voordelta zoals
gehanteerd in de gecompliceerde methodiek van Bolam et al (2014) los te laten en te kiezen voor
een simpeler kwalificatie: alleen op basis van lengte. Toch bleek dat een aantal soorten die daarmee
als gevoelig uit de bus kwam een toename vertoonde bij een intensivering van de visserij. Hiervoor
waren redenen aan te voeren die neerkomen op het bieden van weerstand tegen visserij, zoals de
eigenschap om snel terug te trekken bij naderende verstoring. Ook regeneratie en overleving in
bijvangst kunnen een rol spelen bij deze weerstand. Wellicht dat de analyses waarbij wordt gekeken
naar de gevoeligheid van soorten een duidelijker resultaat zouden geven als toch ook rekening
wordt gehouden met genoemde weerstand. Zo zou (grote) Ensis, die zich diep kan terugtrekken in
de bodem, overgebracht kunnen worden van de categorie gevoelig naar matig gevoelig. Iets
dergelijks geldt voor de Schelpkokerworm Lanice en Zeeanemonen. Daarmee ontstaat dus een
benadering die iets meer lijkt op die van Bolam et al. (2014).
In dit stadium zien we dit echter als een vorm van ‘hinein-interpreteren’ en dat hebben we willen
vermijden. Het zou hebben betekend dat alleen díe soorten worden teruggezet in gevoeligheid
waarbij achteraf een reden kon worden bedacht waarom ze, ondanks hun grote maximale lengte,
toch toenemen bij een verhoogde visserijintensiteit. Niettemin kan een dergelijke exercitie op basis
van voortschrijdend inzicht worden aanbevolen, maar dat zou wel veel nieuwe MSI-analyses vergen.
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De niet meegenomen soorten/taxa zijn logischerwijs vooral de zeldzamere soorten. Mogelijk zitten
hier juist de soorten/taxa bij die relatief gevoelig zijn voor visserij. Dit zou nader uitgezocht kunnen
worden door de gevoeligheid van de wel en niet meegenomen soorten/taxa te vergelijken.
Onderscheid BBG noord en zuid
De toename van de garnalenvisserij valt voornamelijk binnen het BBG en met name ook in de cellen
met een toename van bodemdynamiek waardoor de duiding van de ecologische ontwikkeling wordt
bemoeilijkt. Dit speelt met name in het noordelijke deel van het BBG. In het zuiden van het BBG,
voor de kop van Goeree, is er juist een gebied met een lage bodemschuifspanning en weinig visserij.
Het verdient aanbeveling om voor beide deelgebieden aparte MSI’s op te stellen.

Biodiversiteit
Ontwikkeling oesterbank
De basis van de oesterbank bij de Brouwersdam bestaat uit hard substraat in de vorm van levende
oesters en de lege schelpen die zij achterlaten. Een dergelijke levensgemeenschap is bijzonder
kwetsbaar voor bodemberoerende visserij. Om de biodiversiteit in het BBG te bevorderen wordt
aanbevolen om bij de oesterbank en daar waar verwacht kan worden dat uitbreiding daarvan kan
plaatsvinden elke vorm van visserij uit te sluiten. Ook non-destructieve monitoring met duikers, foto
en video past daarbij.
Het samenstellen van een kaart van het BBG met speciale aandacht voor de verspreiding van
hardsubstraatsoorten kan helpen om ook andere locaties met een potentie voor verhoogde
biodiversiteit op te sporen. Dat kan een basis zijn voor compensatie in termen van toename van de
biodiversiteit.
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Bijlage 1.
Combi-data: de combinatie van monsternames door het WMRconsortium.
De meeste taxa worden in één type monster gevonden: een beperkt aantal uitsluitend in schaaf–
monsters en een groot aantal uitsluitend in boxcoremonsters. Bij deze soorten kan uiteraard geen
combinatie van data plaatsvinden en wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één type monster.
Voor soorten die worden verzameld in zowel bodemschaaf als boxcorer maakt WMR/het consortium
gebruik van combimonsters, veelal gebaseerd op de gegevens van de meest efficiënte monstername
(S092). Voor soorten die met beide monsternames efficiënt bemonsterd worden, en waar door
uitsluiting van deze soort vele waarnemingen verloren zouden gaan, wordt een gemiddelde bepaald
van de bodemschaaf- en de boxcoredichtheid.
Details over de combinatie van schaaf- en of boxcoredata staan in Craeymeersch & Escaravage
(2014). De efficiëntie werd bepaald door voor de soorten die in beide monstertypen voorkomen de
relatieve frequentie te berekenen waarin de soort wordt aangetroffen in beide typen monsters. De
hoogste frequentie bepaalt of gekozen wordt voor data uit de schaaf of van de boxcorer. Deze
exercitie vond éénmaal plaats (in 2014) en is gebaseerd op de gegevens van de periode 2004-2013
(Craeymeersch, pers. meded.). Voor de resterende jaren is uitgegaan van dezelfde efficiënties.
Fig. 2.10 in Craeymeersch & Escaravage (2014) illustreert e.e.a. Van de 40 taxa die in beide monstertypen voorkomen zijn er 31 die vaker voorkomen in een bodemschaaf dan in een boxcorer. Gemeld
wordt dat bij deze taxa enkel gebruik wordt gemaakt van schaafdata. Van de soorten die vaker
voorkomen in boxcore- dan in schaafmonsters worden er 7 gekozen waarbij enkel de data van de
boxcorer worden gebruikt. Slechts bij twee soorten, de bivalven Ensis en Fabulina fabula is er een
grote dichtheid in zowel schaaf als boxcore. In dit geval wordt het gemiddelde van schaaf- en
boxcorerdata genomen.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met de zeefefficiëntie. Ondanks dat Craeymeersch &
Escaravage (2014) melden dat bij een aantal taxa enkel gebruik wordt gemaakt van schaafdata is het
toch zo dat deze – rekening houdend met de zeefefficiëntie – worden aangevuld met data van de
boxcorer (zie Tabel 2.4 in Craeymeersch & Escaravage 2014). De dichtheid van individuen kleiner dan
een soortspecifieke minimumlengte (zie bijlage 6 in genoemd rapport) werd uit de schaafdata
weggelaten omdat daarvan minder dan 95% op de zeef achterbleef. Deze dichtheid werd vervangen
door een waarde op basis van boxcorerdata omdat die de kleine individuen beter vertegenwoordigt.
Dit procedé kon alleen worden gehanteerd bij taxa waarbij een lengteverdeling werd gemeten: een
aantal bivalven en gastropoden (ook Krabben en Stekelhuidigen zoals Asterias?).
Aanvankelijk ondervond het CBS problemen om de combidata te regenereren uit de oorspronkelijke
dataset. Het was niet duidelijk dat het maken van de combidata berustte op een combinatie van de
beginjaren 2004-2013. Bovendien bleek dat rekening gehouden moest worden met de zeefefficiëntie. Uiteindelijk werd overgegaan op een aparte analyse van schaaf- en boxcorerdata. Daardoor
bleven ook minder data ongebruikt.
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