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1 Introductie 
Dit rapport geeft de resultaten van de eerste  monitoring van de epifauna en demersale vis in en rond 

de zeeboerderij in het Westdiep (2022). Deze zone wordt gebruikt voor het kweken van mosselen 

waarvoor Colruyt een exploitatievergunning verkregen heeft. Deze resultaten geven een eerste beeld 

van de aanwezige fauna rond de zeeboerderij.  

 

2 Materiaal & methode 
Voor deze monitoring worden vier stations bemonsterd. Er zijn twee referentie- (ft115bis, ft120) en 

twee impactslepen (ftCE2500s, ft500s) (Fig. 1), waarvoor stalen zijn genomen op 06/10/2022. De 

impactslepen liggen niet in de zeeboerderij, maar in de invloedsfeer. Er wordt een gradiënt 

bemonsterd oostelijk van de zeeboerderij, met een sleep op 500m en één op 2500m. De 

referentieslepen zijn twee stations, waarvoor al lange termijn data beschikbaar zijn. Enkel station 115 

(nu 115bis) is opgeschoven omdat het deels in de veiligheidsperimeter van de zeeboerderij lag. 

De epi- en vis werd bemonsterd met RV Belgica aan de hand van een 8m boomkor met maaswijdte 

van 22mm. Een sleep was telkens voor 15 minuten aan een snelheid van 4 knopen. Dit resulteert in 

een traject van ongeveer 1500m. De precieze afstand wordt berekend via coördinaten van begin- en 

eindpunt, maar waren op moment van analyses nog niet beschikbaar.  

Bij elke staalname wordt eerst het vangstvolume bepaald en de vangst gesorteerd in visfauna en 

epifauna. De visfauna wordt vervolgens geteld en gemeten per soort via een semiautomatische 

meetplank. Van de epifauna wordt een substaal genomen van 6L, 2L of 1L, afhankelijk van grote 

vangstvolume. Deze wordt dan eerst gesorteerd, daarna geteld en gewogen. Van krabben, garnalen 

en grondels worden ook de lengtes of breedtes geregistreerd.  

De data die hieronder vermeld wordt, is niet gestandaardiseerd naar bemonsterde oppervlakte omdat 

deze door de nog ontbrekende coördinaten niet kon berekend worden. Echter is er een constante 

sleepduur van 15 min aangehouden. Het is dus belangrijk om in gedachten te houden dat 

onderstaande resultaten per totale sleep zijn, onafhankelijk van de totale beviste oppervlakte. 



 
Figuur 1: Situering van de 4 slepen (geel) genomen in kader van de zeeboerderij (rood). Deze houden de referentiestations 
ft115bis en ft120s en de impactstations ftCodevco_500m en ftCodevco_2500m. 

 

3 Resultaten 

3.1 Epifauna 
Het gemiddelde aantal soorten in de referentiestations was 12.5 soorten en in de impactstations 15. 

Het aantal soorten ligt dus gemiddeld hoger in stations die in het impact gebied liggen, dan er buiten 

(Fig. 2). 

 

Figuur 2: Aantal epibenthos soorten per station 



Gemiddeld gezien is het totaalgewicht per sleep aan epibenthos in de sleep minder in de 

impactstations (28kg) dan in de referentiestations (43,134kg), maar er is ook een heel groot verschil in 

totaalgewicht tussen de twee referentiestations (Fig. 3). 

 

Figuur 3: epibenthos totaalgewicht per station in gram 

 

Het grote gewicht in referentiestation ft115bis kan verklaard worden door het gewicht van gewone 

slangster (64,309kg/sleep) en gewone zeester (7,579kg/sleep) die samen voor 94% van het totale 

gewicht van de sleep zorgen. Er is daarnaast gemiddeld meer grijze garnaal en gewone pijlinktvis 

aanwezig in de impactstations (Fig. 4). Zo is er een gemiddeld gewicht van garnaal van 1,585kg/sleep 

in referentiestations vergeleken met een gemiddeld gewicht van 12,904kg/sleep voor de 

Figuur 4: Soortensamenstelling epibenthos per station, uitgedrukt in relatieve cijfers gebaseerd op het gewicht 



impactstations. Voor gewone pijlinktvis is dit respectievelijk 0kg/sleep in referentie vs. 1,287kg/sleep 

in impact. Er zijn in totaal 2 levende mosselen gevangen, nl. 1 in station ft120 en 1 in ftCE500s. 

 

3.2 Demersale vis 
Er was gemiddeld meer soorten vis in impactstations (10.5) dan in de referentiestations (8) (Fig. 5).  

 

Figuur 5: Aantal demersale vissoorten per station 

Het totaalgewicht van vis in de impactstations ligt gemiddeld een stuk lager dan in de 

referentiestations (Fig. 6). Gemiddeld was deze 7,293kg/sleep voor de referentiestations en 

4,241kg/sleep voor impactstations. 

 

Figuur 6: Gewicht van vis per station in gram 



Het grootste deel van het gevangen gewicht per sleep is te wijten aan schar, dat een gemiddelde van 

3,354kg/sleep heeft voor de vier stations samen. Een paar soorten komen gemiddeld meer voor in de 

impactstations vergeleken met de referentiestations, nl. bot (resp. 0,317kg/sleep vs. 0,515kg/sleep), 

pitvis (resp. 0,338kg/sleep vs. 0,061kg/sleep) en schol (0,96kg/sleep vs. 0,764kg/sleep. Bij andere 

soorten is het omgekeerde waar, nl. voor sprot dat enkel gevangen is in een referentiestations 

(0,594kg/sleep) en voor tong (0,181kg/sleep vs. 0,381kg/sleep)  (Fig. 7). 

 

Figuur 7: gewicht van vis per soort per station in gram 

 

3.3 Vergelijking met laatste 10 jaar 
Om wat context te geven voor deze cijfers, werden deze vergeleken met data van de referentie stations 

van trips uitgevoerd tussen 2010 en 2020. Zowel voor epibenthos als vis lag het aantal soorten 

gemiddeld lager dan vorige jaren. Zo was namelijk het gemiddeld aantal soorten epibenthos voor 

station ft115bis en station ft120 respectievelijk 17,4 en 17,7 terwijl dat voor 2022 10 en 15 was. Echter 

liggen de cijfers van 2022 tussen het minimum en maximum gemeten voor beide stations in dat 

decennium. Voor ft115bis was dat 9 tot 20 soorten en voor ft120 was dat 11 tot 28 soorten. Voor 

epibenthos lag de biomassa voor station ft115bis (76,117kg/sleep) hoger dan de gemiddelde biomassa 

tussen 2010 en 2020 (65,480kg/sleep), maar wel nog steeds binnen de range (34,157 – 

128,389kg/sleep). Voor stations ft120 lag de biomassa (10,174kg/sleep) lager dan het gemiddelde van 

dat decennium (79,059kg/sleep). Biomassa van vis werd voor 2021 niet gemeten, dus hiervoor kan 

geen vergelijking gemaakt worden.    

 


