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Samenvatting

In Nederland is het huidige beleid voor het beheer van de Nederlandse kust erop gericht om de
kustlijn ‘dynamisch’ te handhaven met natuurlijke materialen zoals zand en daarbij gebruik te maken
van de natuurlijke transportprocessen voor de herverdeling van het zand. Deze strategie wordt al
sinds enige decennia in Nederland toegepast, en bestrijdt en voorkomt op effectieve en natuurlijke
wijze erosie van de zandige kust, zodat deze veilig blijft en ruimte kan bieden aan diverse
gebruiksfuncties.
In het begin werd het zand voornamelijk aangebracht op het strand en soms in de vorm van een
duinverzwaring. In de laatste 20 jaar is in toenemende mate in de vooroever gesuppleerd, en sinds
2001  is  dit  de  geprefereerde  methode.  Momenteel  wordt  jaarlijks  ongeveer  12  Mm3 zand
aangebracht in de Nederlandse kustzone. In de toekomst wordt een vergroting van het
suppletievolume verwacht, naar mogelijk 20 Mm3 per jaar of meer.

Hoewel suppleties worden gezien als noodzakelijk voor het handhaven van de veiligheid, bestaat de
zorg dat de huidige suppleties van invloed zijn op het functioneren van het ecosysteem van de
ondiepe kustzone en het strand. Deze zorg neemt toe met de verwachte vergroting van het
suppletievolume. De kennis over het ecologisch functioneren van de Nederlandse strand- en
brandingszone is nog onvoldoende om deze zorg weg te nemen. Het dynamische kustprofiel van de
Nederlandse kust vormt het leefgebied voor een grote diversiteit aan organismen. De jaar-op-jaar
variatie in biomassa en dichtheid van deze organismen is zeer groot; hetzelfde geldt voor de
ruimtelijke variatie. Dit maakt het moeilijk om de impact van zandsuppleties op het marine
ecosysteem in te schatten.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de invloed van zandsuppleties op het
ecosysteem en om te onderzoeken hoe suppletiestrategieën in de nabije toekomst kunnen bijdragen
aan de opgave van het kustbeheer in samenhang met natuurbehoud en –ontwikkeling. Concreet zal
dit onderzoek leiden tot het opstellen van richtlijnen voor ‘Ecologisch gericht suppleren’.

De suppletie 2010/2011 voor de kust van Ameland vormt een belangrijk casestudie binnen dit
programma. Deze suppletie is gefaseerd uitgevoerd tussen mei 2010 en juli 2011. In deze periode is in
totaal circa 2,3 miljoen m3 zand aangebracht op het strand en circa 5,4 miljoen m3 in de vooroever.

Het kustprofiel van Ameland wordt gekarakteriseerd door twee of drie zandbanken. De zandbanken
ontstaan dichtbij het strand, migreren dan langzaam zeewaarts en dempen vervolgens uit na 10 tot
15 jaar, wanneer ze een waterdiepte van ongeveer NAP – 7m hebben bereikt. De vooroeversuppletie
is direct zeewaarts tegen de buitenste zandbank en in de trog direct landwaarts van deze bank
aangebracht.

De morfologische evaluatie van de suppletie is uitgevoerd aan de hand van halfjaarlijkse metingen
van het kustprofiel. Voor de ecologische evaluatie zijn bemonsteringen uitgevoerd op het strand en
de vooroever, in de periode van augustus 2009 tot en met september 2012. Tijdens deze
bemonsteringen is er onderscheid gemaakt naar (i) het macrobenthos op het strand, (ii) het
macrobenthos in de vooroever, (iii) het epibenthos in de vooroever en (iv) de demersale (juveniele)
vis in de vooroever (Figuur 1).
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 Figuur 1  Fasering onderzoek 2009-2014 en de aanleg suppletie Ameland midden 2010-2011.

Studiegebieden
Er zijn vier studiegebieden aangewezen. Als eerste is er een Impact gebied gedefinieerd waar de
suppletie is uitgevoerd in dit gebied is zowel het strand als de vooroever bemonsterd. Daarnaast is er,
vanwege het netto sedimenttransport in oostwaartse richting langs de Nederlandse Wadden Kust,
ten oosten van het impactgebied een tweede gebied bemonstert, het Uitstralingsgebied. Hier is
gekeken naar indirecte uitstralings effecten van de suppletie in de vooeroever en op het strand.
Schiermonnikoog, waar tot op heden nog niet eerder op het strand of de vooroever is gesuppleerd, is
gebruikt als Referentiegebied. Omdat de suppletie is verschillende fases is aangelegd is op het strand
is een tweede impact gebied bemonsterd, west, zodat een strandsuppletie aangelegd in de winter
ook bemonsterd kon worden (zie figuur 2).

Figuur 2 Overzicht onderzoekslocaties. Wit = subtidale bemonstering 2009, rood = subtidale bemonstering 2010,
2011 en 2012, Groen = strandbemonstering 2010, 2011 en 2012

Invloed op de morfodynamiek
Een verandering van de morphodynamiek ten gevolge van een suppletie kan gedurende een langere
periode na de suppletie nog invloed heeft op het ecosysteem. In het studiegebied was de
strandsuppletie aangelegd in het einde van de zomer van 2011.  Door een reeks stormen kort  na de
aanleg van de suppletie, was de suppletie al dusdanig uitgevlakt dat hij bij de meting in het voorjaar
van 2012 al niet meer in het profiel terug te zien was. Er is daarom geen voortdurend effect van deze
strandsuppletie op de morfodynamiek van het strand te verwachten.

Impact Uitstraling

West

Referentie
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De vooroeversuppletie daarentegen heeft een zichtbare invloed gehad op het bankengedrag. In het
eerste jaar na de aanleg werd het zand van de suppletie herverdeeld over de banken. De banken
werden sterker geprononceerd en er ontstond een nieuwe buitenste bank iets verder zeewaarts van
de oorspronkelijke buitenste bank. Het bankensysteem leek hierdoor te worden gestabiliseerd en de
zeewaartse migratie gestopt waardoor de banken min of meer op hun plaats bleven.

De netto jaarlijkse erosie en sedimentatie aan het profiel leek alleen tijdens het eerste jaar beïnvloed,
als gevolg van de herverdeling van het suppletiezand over het profiel en de banken. In de
daaropvolgende jaren viel de sedimentatie en erosie weer binnen het bereik van de waargenomen
‘natuurlijke’ sedimentatie en erosie waarden.

Invloed op het macrobenthos
Het macrobenthos op het strand is voorafgaand en na uitvoering van de strandsuppletie bemonsterd.
Op het strand is voor aanvang van de strandsuppletie slechts een beperkte variatie gevonden in de
soortsamenstelling van de macrobenthosgemeenschap. Tevens zijn er geen verschillen gevonden op
gemeenschapsniveau tussen Ameland en Schiermonnikoog op basis van dichtheden en biomassa.
Kort na de strandsuppletie is wel een effect gevonden waarbij na de suppletie de monsters minder
organismen bevatten en een lagere biomassa hadden.

Omdat de suppletie gefaseerd is uitgevoerd, was het mogelijk om een onderscheid te maken tussen
de effecten van een suppletie uitgevoerd in de winter en een suppletie uitgevoerd in de zomer.
Hiervoor zijn na uitvoering van de strandsuppletie twee gesuppleerde stranden elke drie maanden
bemonsterd. De gemiddelde dichtheid en biomassa per monster bleek veel lager na de
zomersuppletie dan na de wintersuppletie. Voor beide suppleties lagen de waarden voor dichtheid en
biomassa onder de waarden van de monsters genomen in de niet-gesuppleerde gebieden.

Het macrobenthos in de vooroever is eenmaal voorafgaand en twee keer na uitvoering van de
suppletie bemonsterd. Het macrobenthos laat grote variaties zien in dichtheden en biomassa over de
jaren. Deze variaties kunnen voornamelijk verklaard worden door de aanwezigheid van de
Amerikaanse zwaardschede. Vlak na het uitvoeren de suppletie werden bijna geen organismen
aangetroffen op de buitenste brekerbank. Echter op de helling van de buitenste brekerbank werden
wel normale dichtheden waargenomen. Dit is opvallend, omdat deze punten onder invloed staan van
de suppletie.

In 2012 waren de dichtheden op de brekerbank vergelijkbaar met de dichtheden van voor de
suppletie. Op soortniveau is de situatie nog niet geheel vergelijkbaar met die van voor de suppletie.
Enkele soorten lijken juist te profiteren van de suppletie terwijl andere, voornamelijk tweekleppigen,
na twee jaar nog niet geheel zijn teruggekeerd.

Invloed op epibenthos en demersale vis
Het epibenthos in de vooroever van  Ameland en Schiermonnikoog wordt in alle jaren gedomineerd
door drie soorten; de grijze garnaal, de gewone zwemkrab en de strandkrab. Deze drie soorten
vormen 99% van de totale dichtheid. De jaarlijkse variatie in dichtheden is groot en de suppletie lijkt
geen invloed te hebben op soortenrijkdom, dichtheden of diversiteit van het epibenthos.

Ten aanzien van een effect op demersale vis en epibenthos is er een verschuiving waargenomen in de
populatiestructuur van drie dominante soorten (garnaal, strandkrab en schol) in het suppletiegebied
op Ameland in vergelijking met het referentiegebied Schiermonnikoog. De waargenomen verschillen
op soortsniveau zijn niet eenduidig toe te kennen aan de suppletieactiviteit.
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Uitvoering onderzoek
Reflecterend op de onderzoeksopzet kunnen er vier aandachtspunten benoemd worden. Gegeven de
grote  dominantie  van  drie  soorten  in  het  epibenthos,  de  grote  jaarlijkse  variatie  en  het  feit  dat  er
geen duidelijke invloed van de suppletie op het epibenthos is vastgesteld, kan binnen de kaders die
voor het onderzoek gesteld zijn, het monitoren van deze groep ter discussie worden gesteld.
Het onderzoek heeft laten zien dat de resultaten voor de demersale vis mede bepaald worden door
de wijze van bemonsteren. De kustdwarse treks geven een goed beeld van wat in de ondiepe
kustzone aanwezig is en vormen in die zin een goed alternatief voor de verschillende kust parallelle
treks. Kustdwars vissen heeft het voordeel boven kustparallel vissen dat er met eenzelfde inspanning
meer replica’s kunnen genomen worden waardoor de power van de analyses wordt verhoogd bij het
in kaart brengen de ecologie van de ondiepe kust, maar dit heeft als nadeel dat de ruimtelijke
resolutie verloren gaat. Eventuele lokale effecten als gevolg van een suppletie kunnen dan niet
gesignaleerd worden.

De strandfauna is in het huidig onderzoek bemonsterd op basis van de uitersten in de zonering die
bepaald werd op basis van het hoogwater en laagwater tijdens springvloed. De overspoelingsduur is
een belangrijke verklarende variabele voor de soortdiversiteit van het macrobenthos. De huidige
bemonsteringsmethodiek heeft echter een praktisch nadeel omdat deze sterk afhankelijk is van het
getij  en  het  weer  en  biedt  daardoor  minder  kansen  om  deze  optimaal  uit  te  voeren.  Als  mogelijk
alternatief kan een bemonsteringsmethodiek worden gehanteerd die gebruik maakt van gemiddelde
waarden voor de overspoelingsduur.

Tot slot is de communicatie tussen uitvoerder van de suppletie en de uitvoerder van het
bemonsteringsplan een aandachtspunt. In de huidige situatie kon de uitvoerder de suppletie
gefaseerd uitvoeren en moest het onderzoek hier steeds op worden aangepast. Hierdoor werd een
optimale uitvoering van het onderzoek sterk bemoeilijkt doordat er geen vooropgesteld en
bemonsteringsplan kon worden gevolgd. Voor een volgend onderzoek is het gezamenlijk optrekken
van aannemer en onderzoeker sterk aan te raden.

Vervolg onderzoek aan bodemfauna in de ondiepe kustzone
Het onderzoek rond de suppletie 2010-2011 laat zien dat de impact van de suppletie na enkele jaren
nog moeilijk traceerbaar is. Er zijn echter wel aanwijzingen dat er een impact is op o.a. specifieke
bodemdieren.

Nu  we  weten  dat  er  een  impact  is  komt  de  vraag  naar  voren  op  welke  wijze  de  impact  van  een
suppletie doorwerkt in de levenscyclus van bodemdieren. Hiervoor is het van belang om in te zoomen
op het effect van een suppletie op de geschiktheid van het gebied: voor vestiging van larven, het
opgroeien tot volwassen bodemdieren, het reproduceren en het rekoloniseren van een gesuppleerd
gebied. De geschiktheid van het gebied wordt bepaald door het samenspel tussen abiotische en
biotische factoren. Hiermee wordt bedoeld dat de verklaring van de waargenomen status en/of
ontwikkeling in bodemdieren voornamelijk wordt gezocht in de status en/of ontwikkeling van de
abiotische parameters om zo grip te krijgen op het proces dat plaatsvindt. Kennis over hoe suppleties
de geschiktheid van een gebied beïnvloeden geeft invulling aan het opstellen van duurzame
strategieën voor het kustonderhoud.

Gezien de relatief korte tijdschaal waarop de levenscyclus van verschillende bodemdieren zich
afspelen  wordt  er  in  deze  2de fase van het onderzoek ingezoomd op de ontwikkelingen binnen een
jaar t.o.v. de netto jaarlijkse ontwikkeling die in de 1ste fase is belicht.
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Summary

The  present  policy  for  the  maintenance  of  the  Dutch  coast  aims  ad  ‘dynamic preservation’ of  the
coastline with natural materials like sand, and utilizing the natural processes for the redistribution of
the sand. This method has been applied (increasingly) in The Netherlands for some decades and
effectively counteracts and prevents erosion, thus reducing the risk of flooding. In this way, the
natural and sandy coast is safe and can harbour various functions.

Traditionally, the nourished sand was placed at the beach and, occasionally, in the dunes. Over the
last two decades, this gradually shifted to nourishments being placed below the water surface, in the
foreshore. Since 2001, this became the preferred method. At present, a total volume in the order of
12 million m3 is nourished along the Dutch coast each year. This volume is expected to increase in the
future, to possibly 20 million m3 per year or more.

Although this nourishment strategy is considered to be necessary for the preservation of the coastline,
there is still concern on the influence of these nourishments on the ecosystem of the shallow
foreshore and the beach. The expected increase of the nourished volume adds to this concern. The
dynamic Dutch coastal profile forms the living environment for a wide diversity of organisms. The
year-to-year variation in biomass and density of these organisms is very large; the same applies to the
spatial variation, making it difficult to assess the impact of nourishments on the marine ecosystem.

The objective of this research is to gain insight in the influence of nourishments on the ecosystem and
to find out how nourishment strategies in the near future can comply to the task of coastal
maintenance in coherence with nature preservation and development. As a tangible result, this study
will ultimately lead to guidelines for ‘Ecologically designed nourishments’.

In order to formulate these guidelines, a research program has been set up. The nourishment of the
barrier island of Ameland is used as a case study. This nourishment was carried out in three phases,
between May 2010 and July 2011. A total volume of 2.3 million m3 of sand was placed on the beach
and 5.4 million m3 sand was placed on the foreshore.

The coastal profile of Ameland is characterized by two or three sand bars in the foreshore. These bars
are generated near-shore, then slowly migrate seaward and dissipate after 10 to 15 years when they
reach a waterdepth of about 7 meters below mean sea level. The foreshore nourishment was placed
directly seaward against the outer bar and partly in the trough directly landward from the outer bar.

The morphological evaluation of the nourishment was based on biannual bathymetrical surveys. For
the ecological assessment, samples were collected from the beach and the foreshore in the period
from August 2009 to September 2012. During sampling, difference was made between (i) the
macrobenthos on the beach, (ii) the macrobenthos in the foreshore, (iii) the epibenthos in the
foreshore, and (iv) the demersal (juvenile) fish in the foreshore (Figure 1).
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Figure 1.  The Nourishment activities Ameland 2010/2011 and the sample strategy.

Study areas
There are four study areas designated. The first area is de area where the nourishment was carried
out, the Impact area. In this area benthos samples were taken in both beach and foreshore. Because
of the net sediment transport in eastbound direction along the Dutch Wadden Sea Coast, a second
area east of the Impact area is sampled, the Spillover area. Here's looking at indirect spillovers of the
nourishment in the foreshore and on the beach. The barrier island Schiermonnikoog, where to date
never have been nourished is used as a Reference area. Because the nourishment has been carried
out in different phases a second impact area on the beach, Ameland west,  is  sampled,  to sample a
beach nourished in winter (see Figure 2).

Figure 2 OVerview of the research areas. White = subtidal sampling 2009, red = subtidal sampling 2010, 2011 en
2012, Green = beach sampling 2010, 2011 en 2012

Influence on morphodynamics
A change in the morphodynamics as a result of a nourishment may have an impact on the ecosystem
for a prolonged period of time after construction. In the study area, the beach nourishment was
constructed in late summer of 2011. By early spring next year, the nourishment was no longer visible
in the profile measurement, due to a series of storms that had passed shortly after construction. A
prolonged effect of this nourishment on the morphodynamics of the beach is therefore not expected.

The foreshore nourishment clearly influenced the behaviour of the bar system. In the first year after
construction, the sand was redistributed over the bars. The bars became more pronounced and a new

Impact Spillover

West

Reference
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outer bar was formed, somewhat further offshore than the original outer bar. This seemed to
stabilize the bar system, and over a period of several years the bars stopped migrating and remained
at their position. It is unsure, however, whether this would have any influence on the ecosystem.

The net annual volumes of erosion and sedimentation on the profile only seemed affected during the
first year after construction, when the sediment was redistributed over the profile and the bars. In
the following years, the annual sedimentation and erosion volumes fell within the r
ange of observed ‘natural’ erosion and sedimentation volumes.

Influence on macrobenthos
The macrobenthos of the beach was sampled before and after the implementation of the beach
nourishment. Before the start of the beach nourishment only a limited variation in the species
composition of the macrobenthos community was found. Also no differences were found between
Ameland and Schiermonnikoog at Community level on the basis of densities and biomass. Shortly
after the beach nourishment an effect of the nourishment was found as the samples had fewer
organisms and a lower biomass.

Because of the phased construction of the nourishment, we were able to discern between the impact
of a nourishment constructed in winter and one constructed in summer. After a summer nourishment,
the average density and biomass per sample is much lower than after a winter nourishment. For both
nourishments, the sampled values for density and biomass were lower than the values in non-
nourished areas.

The macrobenthos in the foreshore shows a large inter annual variation in densities and biomass. This
large variation can largely be attributed to the presence of one species in particular: Ensis directus.
Shortly after the nourishment, we found practically no organisms in the nourished areas. On the slope,
however, we did find densities of benthos comparable to the normal situation. This is remarkable,
since these locations are also situated in the nourished area. In 2012, the density of the breaker bar
had returned to densities comparable to the pre-nourishment situation. The situation on species level,
is not yet entirely similar to the situation before the nourishment. Some species seem to benefit from
the nourishment while others, mainly Bivalves, not yet fully have returned after two years.

Influence on epibenthos and demersal fish
Over all measured years, three species dominate the epibenthos in the foreshore of Ameland and
Schiermonnikoog: Crangon crangon, Liocarcinus holsatus and Carcinus maenas. These three species
cover 99% of the total density and the inter annual variation in densities is large. The nourishment
does  not  seem  to  have  a  visible  impact  on  the  species  richness,  densities  and  diversity  of  the
epibenthos.
When we include demersal fish, we found that the three dominant species were the brown shrimp,
the shore crab and the plaice. We observed a shift in the population structure of these three species
in the nourished area, compared to the reference area at Schiermonnikoog. Observed differences on
a species level cannot unambiguously be pointed to the nourishment activity.

Execution of the study
Reflecting  on  the  set-up  of  the  study,  we  can  point  out  four  points  for  attention.  Given  the  large
dominance of three epibenthic species, the large annual variation and the fact that no clear influence
of the nourishment on the epibenthos was found, sampling this group of organisms can be
questioned.
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The research showed that the results for demersal fish are partly determined by the method of
sampling. The tracks perpendicular to the shore give a clear image of the presence of fish in the near-
shore  zone,  and  in  that  way  provide  a  good  alternative  for  the  tracks  parallel  to  the  shore.
Furthermore, fishing perpendicular to the shore has the advantage that with the same effort, more
replicas can be taken. This increases the power of the analysis. The disadvantage is the loss of spatial
resolution. This makes it more difficult to observe local impacts from a nourishment.

The beach fauna was sampled in zones based on high tide and low tide during spring. The submersion
duration is an important parameter that could explain the species diversity of the macrobenthos. The
current method of sampling, strongly depends on the tide and weather, and therefore offers less
possibility for optimal execution. As an alternative, a sampling method could be used that uses
average values for the submersion duration.

A final point for attention is the communication between the contractor of the nourishment and the
contractor of the sampling. In the present situation, the contractor of the nourishment was allowed
to construct the nourishment in multiple phases and the sampling campaign had to be fitted to this.
This made it more difficult to set up a sampling plan in advance. In a future study, a joint consort
between contractor and researcher is recommended.

Follow up
The first part of this research showed that it is difficult to trace the impact of the nourishment after a
couple of years. However, there are indications that there is an impact on specific benthic organisms.

Now that we know that there is an impact of nourishments, the question remains how this impact
affects the life cycle of benthic organisms. To do this, in the next phase the study focuses on the
effect of a nourishment on the suitability of the area: for the settlement of larvae, growing up to adult
species, reproduction and colonize a nourished area. The suitability of the area is determined by the
interaction between abiotic and biotic factors. This means that the perceived status and/or
development in benthic organisms will be connected to the status and/or development of abiotiek
parameters. Knowledge on how the suitability of an area is influenced by a nourishment is a one of
the key elements for sustainable strategies for the coastal maintenance.

Given the relatively short time scale of the life cycle of different benthic organisms, this second phase
focuses on the development within one year compared to the net annual development highlighted in
the first phase.
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1 Inleiding

In Nederland is het huidige beleid voor het beheer van de Nederlandse kust is erop gericht om de
kustlijn ‘dynamisch’ te handhaven en de kusterosie tegen te gaan met natuurlijke materialen zoals
zand en daarbij gebruik te maken van de natuurlijke transportprocessen van het zand. Jaarlijks wordt
er langs de hele Nederlandse kust ongeveer 12 Mm3 zand aangebracht. In de toekomst wordt een
vergroting van het suppletievolume verwacht, naar mogelijk 20 Mm3 per jaar of meer. Het benodigde
zand wordt gewonnen buiten de doorgetrokken -20 meter diepte lijn. De natuurlijke zandige kust is
op deze manier veilig en kan ruimte bieden aan diverse gebruiksfuncties.

Een suppletie kan uitgevoerd worden op de vooroever, op het strand, langs een geulwand en in
uitzonderlijke gevallen nabij de duinen, in de vorm van een duinverzwaring. Tot 2001 werden er
voornamelijk strandsuppleties uitgevoerd (Figuur 1.1). In het geval van een strandsuppletie wordt een
hoeveelheid zand op het strand gebracht. Dit gebeurt meestal met een walpersleiding waarna het
materiaal mechanisch wordt verspreid in het gebied tussen de hoog- en laagwaterlijn.

Onderzoek toonde echter aan dat niet alleen het strand en de duinen zand nodig hebben, maar ook
de vooroever. Een eerste pilot van een vooroeversuppletie is in 1993 uitgevoerd bij Terschelling (van
Dalfsen & Essink 1997). Hier werd 2,1 Mm3 zand aangebracht tussen de twee buitenste brekerbanken
waarbij de tussengelegen trog in feite werd opgevuld. Tussen 1993 en 2001 zijn behalve
strandsuppleties ook acht onderwatersuppleties uitgevoerd. Na evaluatie in 2001 was de conclusie
dat de ervaringen met suppleties op de vooroever dusdanig positief waren dat vanaf 2001 bij de
uitvoering van suppleties het volgende principe wordt toegepast: “Op het strand waar het moet,
onder water waar het kan.” (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2000). Hierbij wordt het materiaal
in de meeste gevallen tegen de zeezijde van de buitenste brekerbank aangelegd op een diepte tussen
de 5 en 8 m beneden NAP. Op deze manier ligt het materiaal in de actieve zone van de vooroever en
kan via de natuurlijke processen verspreid worden over het bedreigde kustvak (van der Spek & de
Kruif et al. 2007).

Figuur 1.1 Overzicht strand- en vooroeversuppleties van 1991 t/m 2011

In 2001-2002 zijn er observaties langs de Nederlandse kust aan de macrofaunagemeenschap in de
vooroever gedaan en werd een belangrijke ecologische functie aan de troggen toebedeeld. (Janssen
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& Mulder 2004, Janssen & Mulder 2005). Op basis van deze studie is besloten dat bij een
onderwatersuppletie de troggen worden ontzien door vooral tegen de zeezijde van de buitenste
brekerbank te suppleren.

Hoewel suppleties worden gezien als noodzakelijk voor het handhaven van de veiligheid, bestaat er
de zorg dat de huidige suppleties van invloed zijn op het functioneren van het ecosysteem van de
ondiepe kustzone en het strand. Met het oog op een toekomstige vergroting van het suppletievolume
neemt ook de zorg over de effecten op de ecologie hiervan toe. In de afgelopen jaren is verschillende
keren geconstateerd dat vooral kennis over het ecologisch functioneren van de Nederlandse strand-
en brandingszone als onderdelen van het kustfundament nog onvoldoende is (van Dalfsen & Essink
1997). Hierdoor loopt Rijkswaterstaat het risico de effecten van de al optredende opschaling van de
suppletiehoeveelheden op het mariene ecosysteem onvoldoende te kunnen beoordelen (van Dalfsen
2009, Baptist & Wiersinga 2012).

Om de effecten op het kustsysteem te kunnen beschrijven is het van belang om het functioneren van
het kustsysteem in fysisch en ecologisch opzicht zo goed mogelijk te kennen. Tevens is kennis van het
kustsysteem noodzakelijk voor het kunnen aangeven op welke wijze suppleties het best zouden
kunnen worden uitgevoerd m.b.t. tot alle verschillende functies van de kust. Het geeft de
mogelijkheid om de monitoring van het kustsysteem te optimaliseren. Daarnaast het geeft richting
aan de nog benodigde aanvullende kennis welke d.m.v. onderzoek verkregen dient te worden.

1.1 Doel en achtergrond van het meerjarige onderzoek
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of en hoe de veiligheid gehandhaafd kan worden
door middel van suppleties zonder dat het ecosysteem hier grote negatieve invloed van ondervindt,
heeft Rijkswaterstaat met vier natuurbeschermingsorganisaties (Stichting de Noordzee, de
Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud en de Vogelbescherming) een
samenwerkingsovereenkomst1 opgesteld waarin is afgesproken om van 2009 t/m 2015 onderzoek te
doen naar de mogelijke effecten van zandsuppleties op het kustecosysteem.

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen of, en in welke mate, zandsuppleties ten behoeve van
onderhoud van de kust van invloed zijn op natuurwaarden en op welke wijze zandsuppleties in de
nabije toekomst kunnen bijdragen aan de opgave om kustveiligheid te realiseren in samenhang met
natuurbehoud en -ontwikkeling. Dit alles moet leiden tot een advies om wel of niet de huidige
richtlijnen voor suppleren aan te passen.

De basis van deze meerjarige studie is gelegd in 2009 met het ontwerp-meerjarenplan voor
monitoring en (toepassingsgericht) onderzoek: “Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst”
(Holzhauer & van der Valk et al. 2009). Aan de hand van deze studie is een veldonderzoek opgezet en
zijn vervolgens in 2009, 2010, 2011 en 2012 verschillende bemonsteringen bij Ameland en
Schiermonnikoog uitgevoerd waarvan de resultaten elk jaar zijn gerapporteerd (Wijsman &
Goudswaard et al. 2010, Vanagt & van de Moortel et al. 2011, Verduin & Leewis et al. 2012, Reinders
& Holzhauer et al. 2013).

1 Convenant gesloten op 24 maart 2009
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1.2 Leeswijzer
Deze studie is uitgevoerd in een samenwerking tussen Deltares, eCoast en het ILVO. Hierbij hebben
de verschillende partijen de volgende hoofdstukken voor hun rekening genomen.

Hoofdstuk Organisatie
1. Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Deltares
2. Onderzoeksopzet De onderzoeksopzet en aanpak om de effecten van de Amelandsuppletie

op het ecosysteem van de ondiepe kustzone in beeld te brengen.
Deltares ism
eCoast en
Kustadvies

3. De suppletie De uitvoering van de suppletie en de morfologische ontwikkeling van het
strand en de vooroever.

Deltares

4. Methode en
technieken

Korte beschrijving van de veldwerkzaamheden inclusief de gebruikte
materialen

Deltares ism
eCoast

5. Fysische
karakteristieken

Resultaat van een eerste analyse van de verticale bodemverandering en
de sedimentkarakteristiek in de studiegebieden na uitvoering van de
suppletie.

Deltares

6. Macrobenthos van
het strand

Resultaat van de analyse van de ontwikkelingen van het macrobenthos
op het stand tot een jaar na uitvoering van de strandsuppletie in de
zomer (Ameland Impact) en de winter (Ameland West).

eCoast

7. Macrobenthos van
de vooroever

Resultaat van de analyses van de ontwikkeling van het macrobenthos in
de ondiepe kustzone tot 2 jaar na uitvoering van de onderwatersuppletie
in het Impact gebied (Ameland Impact) en een gebied direct oostelijk
naast de suppletie (Ameland Uitstraling).

eCoast

8. Epibenthos Resultaat van de analyses van de ontwikkelingen in het epibenthos tot 2
jaar na uitvoering van de suppletie.

ILVO

9. Demersale vis Resultaat van de analyse naar de ontwikkeling van demersale vis in de
ondiepe kustzone tot 2 jaar na uitvoering van de suppletie.

ILVO

10. Evaluatie
onderzoeksopzet

Evaluatie van het uitgevoerde onderzoek inclusief een bespreking waar
eventuele aanpassingen en/of verbeteringen in de aanpak nodig is voor
het vervolg van het onderzoek.

Deltares ism
eCoast en ILVO

11. Conclusie,
discussie en
aanbevelingen

Samenvatting van alle conclusies inclusief een discussie van de resultaten
en aanbevelingen voor het vervolg onderzoek.

Deltares ism
eCoast en ILVO
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2 Onderzoeksopzet

Het  intergetijdestrand  en  de  ondiepe  vooroever,  ook  wel  de  ondiepe  kust  genoemd,  zijn  zeer
dynamische en daarom complexe gebieden. De natuurlijke variabiliteit in tijd en ruimte is groot en de
processen die zich er afspelen zijn niet allemaal even goed bekend. Ook factoren van buiten het
strand of de ondiepe vooroever kunnen van grote invloed zijn op dit ecosysteem. Wereldwijd vindt er
onderzoek plaats naar de ecologie van stranden (Defeo & McLachlan 2005, McLachlan & Dorlov 2007,
Schlacher & Schoeman et  al. 2008)  maar  er  is  tot  dusver  nog  maar  weinig  structureel  onderzoek
verricht dat specifiek inging op de effecten van suppleties op zandige vooroevers en stranden.

Alleen de RIACON en de Punaise studie zouden hiervoor in aanmerking komen (van Dalfsen & Essink
1997, van Dalfsen & Lewis 2001). In België wordt sinds 2001 onafgebroken onderzoek gedaan naar de
effecten van strandsuppleties. Dit onderzoek heeft tot dusverre geresulteerd in drie promotie-
onderzoeken: Speybroeck (2007), van Tomme (2013) en Vanden Eede (2013). Deze promotie-
onderzoeken zijn een combinatie van monitoringswerk, experimenteel werk en modellering. Het
Belgische onderzoek heeft als duidelijke beperking dat de onderzochte suppleties telkens van zeer
beperkte omvang waren (typisch ongeveer 300.000 m³) en dat het aantal monsters per monstername
erg beperkt was. Ook in Nederland werd de afgelopen 15 jaar onderzoek verricht naar de ecologische
effecten van strandsuppleties en potentiele mitigerende maatregelen (Janssen & Mulder 2005,
Janssen & Kleef et al. 2008, Leewis & van Bodegom et al. 2012).

Recente reviews en verkenningen zijn geschreven door (Speybroeck & Bonte et al. 2002, Speybroeck
& Bonte et  al. 2005,  Speybroeck  &  Bonte et  al. 2006a, Speybroeck & Bonte et  al. 2008,  Baptist  &
Leopold 2009, Rozemeijer 2009, Leewis & van Bodegom et al. 2012). Deze reviews en verkenningen
richten  zich  vooral  op  de  effecten  op  het  benthos,  wat  voor  de  hand  ligt,  aangezien  een  suppletie
direct wordt aangelegd in het leefgebied van het benthos. Om diezelfde reden ligt ook binnen dit
huidige onderzoek de focus op effecten van een suppletie op het bodemleven.

Structureel terugkerende metingen aan de macrobenthosgemeenschap in een niet gesuppleerd deel
van de Nederlandse ondiepe kustzone en het strand zijn niet bekend. Alleen de gebruikte
referentiegebieden in voornoemde studies kunnen als zodanig worden beschouwd. Verder geven de
waarnemingen van aangespoelde organismen op het Strand door Stichting ANEMOON (Gmelig
Meyling & de Bruyne 2009) een indicatie van ontwikkelingen in de macrofauna langs de kust. Zij het
dat de ruimtelijk reikwijdte hiervan slechts 1-3 km uit de kust is.  Over de variabiliteit binnen het
ecosysteem van de ondiepe kust gedurende een jaar is vrijwel niets bekend. Er is vooral vanuit
veiligheidsoogpunt aandacht geweest voor het begrijpen van de hydrologie en de geomorfologie van
de kustzone.

De opzet van het onderzoek is gebaseerd op het volgen van de ontwikkelingen in het suppletiegebied
om op deze manier de mogelijke invloed van een suppletie op het ecologisch functioneren van het
kustecosysteem te kunnen vaststellen. Echter de relatie tussen een ingreep en een ecologisch effect is
niet altijd direct even duidelijk. Zowel fysisch-chemische als ook biologische parameters laten
fluctuaties zien in de tijd waarbij de fluctuaties voor verschillende plaatsen ook niet parallel hoeven te
verlopen. Door een systematische herhaling van metingen kan informatie verkregen worden over
deze fluctuaties en daarmee ook inzicht in mogelijke aanwezige (cyclische) temporele patronen, zoals
seizoenale of jaar-op-jaar variaties. Herhaalde vergelijkbare metingen van fysisch-chemische en
biologische parameters kunnen informatie verschaffen over mogelijke verklarende of interacterende
parameters voor de (veranderlijkheid van) waargenomen patronen.
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In dit onderzoek is er vooral een focus geweest op de macrobenthosgemeenschap. Een deel van
variabiliteit in het macrobenthos wordt verklaard door fysische-chemische parameters, een ander
deel kan verklaard worden uit biologische (o.a. voedselweb) interacties. Plotselinge gebeurtenissen
spelen echter ook een rol. Daarnaast is het belangrijk zich te realiseren dat een waargenomen
macrobenthosgemeenschap op een zeker moment een resultante is van processen die zich voor de
waarneming over een langere periode hebben plaatsgevonden en daarom niet alleen verklaard
kunnen worden door de fysische parameters die op datzelfde moment zijn gemeten.

Het moge dan ook duidelijk zijn dat het vaststellen van het effect van een ingreep op dit variabele
natuurlijke patroon daarmee ook niet eenvoudig is. Met behulp van een meerjarig meetprogramma
rond de suppletie van Ameland midden 2010/2011 wordt getracht de kennis van de ondiepe kust in
relatie tot suppleties te vergroten. Deze suppletie is bijzonder interessant vanwege de omvang en de
aanleg van zowel een vooroever- als een strandsuppletie.

Uiteraard kent elk meetprogramma zijn grenzen, nog los van eventuele financiële en praktische
beperkingen. In dit programma zijn we de uitdaging aangegaan om, gebruikmakend van de
beschikbare kennis en met oog voor praktische en theoretische beperkingen, toch enkele stappen te
zetten richting uitspraken omtrent de effecten van suppleties op het ecosysteem en dit te vertalen
naar advies voor een optimalisering richting de uitvoeringspraktijk. Daarbij wordt er in deze interim
rapportage ook stil gestaan bij de nog bestaande kennisleemtes en evaluatie van het meetprogramma.

Het onderzoek beoogt de volgende hoofddoelen en subdoelen:
1. Inzicht krijgen in het herstel van het bodemleven (macrobenthos, epibenthos, demersale vis) op

het strand en in de vooroever na aanleg van een stand- en vooroeversuppletie.
– met  de  focus  op  bodemdieren,  omdat  hier  de  impact  het  grootst  is,  zonder  een

doorvertaling naar draagkracht voor de hogere trofische niveaus.
– waarbij onderscheid gemaakt wordt naar het effect op bodemdieren tussen een

strandsuppletie in de zomer en in de winter.
– met  betrekking  tot  demersale  vis  is  het  doel  een  goed  beeld  te  krijgen  van  wat  er

voorkomt in de ondiepe kustzone en in welke dichtheden. De effecten op de kinderkamer
worden niet specifiek onderzocht. Hiervoor is de meetfrequentie te laag en zal er naast in
de kustzone ook op dieper water gekeken moeten worden en daarmee valt het aspect
van de kinderkamerfunctie en de mogelijke beïnvloeding door onderwatersuppleties
buiten de scope van dit onderzoek.

– fysische aspecten die meegenomen worden zijn de morfologie van het strand en de
vooroever, sedimentsamenstelling en de dynamiek in bodemhoogte.

2. Identificeren van kennisleemtes en aanbevelingen voor verder onderzoek waarbij we rekening
moeten houden met het feit dat het hier om een gecombineerde strand- en
onderwatersuppletie gaat, waarbij de effecten van beide typen suppletie niet geheel te
scheiden zijn.

3. Te komen tot aanbevelingen voor de uitvoering van suppleties die zowel effectief als in de
praktijk uitvoerbaar zijn en daarbinnen zo goed mogelijk rekening houden met het ecologisch
functioneren van het ondiepe kustsysteem.

2.1 Relatiediagram
De ondiepe kustzone is een complex systeem van interacties tussen abiotische en biotische factoren
en processen. De aanwezigheid van organismen wordt in grote mate bepaald door de geschiktheid
van een gebied voor deze organismen om zich te vestigen en te overleven. De interactie tussen
hydrodynamische factoren (getijstroming, golven) en morfologische factoren (morfologie,
sedimentsamenstelling, sedimenttransport en diepte) bepaalt de habitatkarakteristieken van het
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gebied voor organismen. Door middel van suppleties worden de abiotische en biotische factoren en
processen tijdelijk of voor een langere periode beïnvloed. Hierdoor grijpt een vooroever- of
strandsuppletie niet alleen in op de habitatkarakteristieken van het gebied, maar zal een suppletie
door afdekking ook direct invloed hebben op vooral de bodemgebonden fauna, het macrobenthos.
Deze organismen zijn o.a. belangrijk als voedselbron voor verschillende vogels en vissen.

Op basis van de bestaande kennis en literatuur van de fysica en ecologie van de kustwateren is een
relatiediagram opgesteld van het functioneren van het kustecosysteem en de invloed van suppleren
hierop. Het diagram is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid, maar het laat zien wat naar
het huidige inzicht de belangrijkste factoren in de ondiepe kustzone en het strand zijn als het gaat om
de effecten van een strand- en een vooroeversuppletie.

Figuur 2.1 Schematische weergave van de belangrijkste relaties tussen abiotische en biotische processen en het
voorkomen van organismen in de ondiepe kustzone in relatie tot strand- en vooroeversuppleties

2.1.1 Effecten van suppleties op de habitatkarakteristieken
Door de aanleg van een vooroever- en/of strandsuppletie wordt lokaal de sedimentsamenstelling, de
morfologie en daarmee de hydraulica veranderd. De bodem wordt opgehoogd, het profiel verandert
en het zandvolume in het gebied tussen de duinvoet en de doorlopende 20 m dieptelijn (het
kustfundament) wordt vergroot. Het resultaat is dat de (golf)energie op de kust vermindert en de
momentane kustlijn (MKL) zeewaarts verplaatst.

Een onderwatersuppletie en een deel van de strandsuppletie staan onder invloed van de golven en
het getij. Het deel van de strandsuppletie hoger op het strand staat voornamelijk onder invloed van
de wind waardoor er vooral eolisch transport plaatsvindt van het gesuppleerde materiaal over het
strand en naar de duinen.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

20 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Het ondiepe kustsysteem zal naar een lokaal (dynamisch) evenwicht streven door herverdeling van
het zand in de directe omgeving. Het zand zal hierbij deel gaan uitmaken van het bankensysteem.
Daarnaast wordt hierbij ook het dynamische gedrag van de banken zelf beïnvloedt. Uit studies naar
een vooroeversuppletie tegen de buitenste brekerbank bij Egmond (van Duin & Wiersma et al. 2004)
en Noordwijk (Ojeda & Ruessink et  al. 2005), en tussen de twee brekerbanken bij Terschelling
(Grunnet & Ruessink 2005) bleek dat een vooroeversuppletie in staat is  om de zeewaartse migratie
van zandbanken tijdelijk te stoppen of te vertragen voor een periode van enkele jaren.

De vertraging van de bankenmigratie wordt mogelijk beïnvloedt door (Ojeda & Ruessink et al. 2005):
de plaats van de suppletie: de vertraging is sterker naarmate de suppletie verder zeewaarts
van de buitenste bank ligt, maar nog wel binnen de afstand waar de natuurlijke banken
uitdempen (de actieve zone)
korrelgrootte: een grote korrel vermindert het sedimenttransport en vertraagt op die manier
ook de migratie
de relatieve grootte van de suppletie: de vertraging is sterker bij een grote suppletie in
verhouding tot de zandbanken.

Het benutten van de natuurlijke processen voor zandverspreiding in het systeem is een belangrijke
reden voor de keuze om door middel van zandsuppleties de kust te onderhouden. Uit onderzoek naar
suppleties  (van  Dalfsen  &  Oosterbaan  1996,  Essink  1997,  Grotjahn  &  Liebezeit  1997,  van  Dalfsen  &
Essink  1997)  blijkt  dat  dit  proces  van  herverdeling  al  binnen  een  jaar  (of  zelfs  korter)  leidt  tot  een
herstel van het oorspronkelijke bankensysteem en het evenwichtsprofiel. Het zand wordt deels
kustlangs, deels kustdwars richting kust of zeewaarts getransporteerd. Op middellange termijn treedt
er  netto  erosie  op  ter  plaatse  van  de  gesuppleerde  gebieden,  dit  is  immers  ook  de  reden  dat  er  in
deze gebieden in de eerste plaats gesuppleerd moet worden. Uiteindelijk moet daarom (in veel
gevallen) de suppletie op die locatie worden herhaald. De erosie aan de kust is niet gelijkmatig in de
tijd, maar wordt beïnvloed door de seizoenen en incidenten zoals stormen. Het bepalen van een
zandbalans is daarom zeer complex. Modelstudies kunnen bijdragen aan een kwantificering van de
omvang van het zandtransport in tijd en ruimte.

Het benodigde zand voor een suppletie wordt gewonnen op dieper water (voorbij de doorgetrokken
NAP-20 meter dieptelijn). Hoewel gezocht wordt naar een sedimentsamenstelling die niet teveel
afwijkt van het sediment aanwezig op de suppletielocatie, zal het aangebrachte sediment toch vaak
een iets afwijkende korrelgrootte, sortering en gehalte aan slib en organisch stof hebben.
Tijdens en vlak na de suppletie kan slibrijk materiaal vrijkomen. Dit kan van invloed zijn op het
doorzicht en het lichtregime. De hoeveelheid slib die wordt toegevoegd in de waterkolom tijdens een
suppletie  zal  relatief  beperkt  zijn  (Grasmeijer  &  Eleveld  2010)  Overigens  is  het  wel  mogelijk  dat  er
accumulatie van slib zeer dicht nabij de bodem optreedt. Dit is waargenomen bij Egmond door het
NIOZ (pers. comm. G. Duineveld).

Verder wordt bij een strandsuppletie het gesuppleerde materiaal meestal mechanisch verspreid
waardoor er compactering plaatsvindt, wat mogelijk ook het sedimenttransport beïnvloedt. Door
wind en waterstroming wordt het sediment op natuurlijke wijze gesorteerd. Hierdoor komt na
verloop van tijd de sedimentsamenstelling op de locatie van suppletie steeds meer overeen met de
oorspronkelijke samenstelling en die van het omliggende gebied.

2.1.2 Effecten van suppleties op de bodemfauna
In de literatuur zijn verschillende onderdelen van het kustecosysteem met betrekking tot het
macrobenthos en vis beschreven (Janssen & Mulder 2004, Janssen & Kleef et  al. 2008,  Teal  &  van
Keeken 2011). Kwantificering van de onderlinge relaties is echter niet altijd even makkelijk. Van de
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kustzone is bekend dat er sprake is van een zonering in het macrobenthos. Hierbij neemt het aantal
soorten op het strand toe van de hoogwaterlijn tot  de laagwaterlijn.   In  de brandingszone daalt  het
aantal soorten om vervolgens weer te stijgen met de toenemende diepte (McLachlan & Brown 1990)
(Figuur 2.2)

Figuur 2.2 Relatie tussen het aantal soorten en de afstand vanaf de kust (McLachlan & Brown 1990)

De geldende hydrodynamiek, morfologie en sedimentsamenstelling zijn sturende factoren voor het
leven in de ondiepe kustzone en op het strand. Deze sturende factoren bepalen de
habitatkarakteristieken van een gebied maar zijn ook van invloed op de overleving, rekolonisatie, het
transport van voedsel, eieren, larven en adulte organismen. Wanneer een suppletie veranderingen
veroorzaakt in deze sturende factoren op het strand en/of de vooroever dan werkt dit door op het
aanwezige bodemleven. Dit kan uiteindelijk leiden tot wijzigingen in de gemeenschapsstructuur. Een
wijziging in de gemeenschapsstructuur van bodemdieren kan vervolgens weer leiden tot
veranderingen in de hoeveelheid aanwezig en beschikbaar voedsel voor hogere trofische niveaus
zoals vissen, vogels en zeezoogdieren. De verwachting is dat ook het tijdstip waarop en de mate
waarin de sturende factoren worden beïnvloed door de suppletie van groot belang is voor onder
ander de rekolonisatie door bodemdieren.

Als gevolg van de hierboven beschreven relaties beïnvloedt een suppletie niet alleen het
rekolonisatieproces van o.a. bodemdieren maar ook de verdere voedselketen. Beide processen zijn
belangrijk voor het vaststellen van de grootte van het effect van een suppletie. Dit kan handvatten
geven voor maatregelen die genomen kunnen worden om het effect van een suppletie te mitigeren.
In dit onderzoek wordt echter de focus gelegd op het rekolonistatieproces en de ontwikkeling van de
gemeenschap. De beïnvloeding van de voedselketen wordt alleen bezien in het licht van de soorten
en hoeveelheid biomassa die is waargenomen.

Een suppletie betekent in de regel een directe afdekking van bodemgebonden fauna in het
suppletiegebied. Het benthos kan in zekere mate omgaan met de sedimentatie die onder natuurlijke
omstandigheden optreedt als gevolg van wind en de hydrodynamiek. De tolerantie tegen begraving is
per soort verschillend, maar slechts een gering aantal soorten is in staat om een momentane
bedekking door zand van meerdere decimeters te overleven (Bijkerk 1988). De snelheid en dikte van
bedekking bij een suppletie zal vrijwel in alle gevallen de tolerantiegrens van soorten overschrijden en
zal daardoor lokaal leiden tot een grote sterfte onder het aanwezige benthos. Daarnaast leidt de
suppletie meestal tot een verandering in de sedimentatie en erosie in de directe omgeving van het
suppletiegebied waardoor via uitstraling van sediment indirect ook in de omgeving van de suppletie
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extra afdekking van bodemleven kan plaatsvinden. Maar deze afdekking gebeurt veel geleidelijker,
gedreven door natuurlijke processen, en zal daardoor in de meeste gevallen binnen de
tolerantiegrens van de aanwezige benthos vallen.

Naast sterfte van bodemgebonden fauna door afdekking, zal de suppletie ook invloed hebben op de
habitat, doordat het profiel is veranderd en de daarmee samenhangende waterdiepte op bepaalde
locaties. Mogelijk kan dit leiden tot aanpassingen in de lokale zonering van soorten, zowel op het
strand als in het sublitoraal in de vooroever.

Verschillende soorten bodemdieren hebben een verschillende preferentie voor de samenstelling van
het sediment waarin ze leven. Sommige soorten komen voornamelijk voor in een slibrijke omgeving,
terwijl andere soorten de voorkeur geven aan een grovere korrel. De sedimentcompositie van een
suppletie zal zeer waarschijnlijk (tijdelijk) iets afwijken van de sedimentsamenstelling van het gebied
waarin gesuppleerd wordt. Hierdoor zal er na suppletie een zone ontstaan waarvan de
sedimentsamenstelling verschilt van het oorspronkelijke sediment en van dat in de omgeving.
Wanneer de sedimentsamenstelling in deze zone buiten het preferentiegebied van bepaalde soorten
komt te liggen, kan dit een verandering teweeg brengen in de lokale zonering van deze soorten. Het
effect in tijd en omvang op de bodemdiergemeenschap zal deels afhankelijk zijn van de mate van de
afwijking van het oorspronkelijke sediment en de snelheid waarmee het gesuppleerde materiaal door
natuurlijke sortering weer terugkeert naar de oorspronkelijke samenstelling.

Een verminderde waterdiepte, een veranderde morfologie en een veranderde sedimentsamenstelling
kunnen leiden tot een (tijdelijke en/of plaatselijke) verandering van het gehalte aan zwevend stof. Het
gehalte aan zwevend stof is voornamelijk van invloed op het doorzicht en het lichtregime.
Veranderingen hierin kunnen invloed hebben op de (fyto)plankton-, benthos- en visgemeenschap. Zo
kan er tijdelijk een verminderde primaire productie optreden als gevolg van verminderd doorzicht.
Daarnaast is het mogelijk, dat de snelheid van opname van voedsel van filterfeeders afneemt door de
hogere concentratie zwevende deeltjes in de waterkolom en dat de kieuwen van vissen beschadigd
raken. Ook kan een verminderd doorzicht ertoe leiden dat soorten die bij het foerageren aangewezen
zijn op hun zicht, hier tijdelijk moeite bij zullen ondervinden (Baptist & Leopold 2010). Hierbij gaat het
om sommige soorten vis, krabben en vogels. Deze doorwerking is niet eenvoudig te bepalen en wordt
niet onderzocht binnen deze studie. Maar het is vanwege het beschermingsniveau van enkele hogere
soorten wel punt van aandacht.

Ondanks dat de vooroever vermoedelijk een kleinere rol heeft ten opzichte van gebieden las de
Waddenzee wordt ook vooroever gezien als een belangrijk opgroeigebied voor jonge vis (de
kinderkamer). Er is nog weinig bekend over randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voor
het goed functioneren van de kinderkamer, waardoor het niet goed mogelijk is om de effecten van
suppleties hierop in te schatten. In deze studie zijn de jonge bodemvissen (juveniel demersale vis)
bemonsterd om een indruk te krijgen van het effect van een suppletie hierop.

2.2 Onderzoeksgebieden
In het kader van het onderzoeksprogramma “Ecologisch gericht suppleren” is veldonderzoek
uitgevoerd aan de bodemfauna, sedimentsamenstelling en bodemhoogte, in en nabij het
gesuppleerde gebied op het strand en voor de kust van Ameland en als referentie op een
vergelijkbare locatie op Schiermonnikoog.

Op Ameland is het laatst aangelegde deel van de strand- en vooroeversuppletie, tussen strandpaal 17
en 20, als onderzoeksgebied aangewezen. Dit gebied wordt aangeduid als Ameland Impact (AI). Het
direct naast gelegen gebied, tussen strandpaal 20 en 23, is ook aangewezen als onderzoekgebied.
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Hoewel hier niet gesuppleerd is staat dit gebied onder directe invloed van de uitstralende werking
van de suppletie. Dit gebied wordt aangeduid als Ameland Uitstraling (AU). Als referentie is gekozen
voor een vergelijkbaar gebied op Schiermonnikoog, tussen strandpaal 12 en 14. Hier is nog nooit een
suppletie uitgevoerd en het gebied staat ook niet onder invloed  van deze of andere reeds
uitgevoerde suppleties. Dit gebied wordt aangeduid als Schiermonnikoog Referentie (SR) (Figuur 2.3).
Uit de analyses van de strand- en vooroevermonsters uit 2010 is gebleken dat de
bodemdiersamenstelling van Ameland en Schiermonnikoog voldoende overeen kwamen om
Schiermonnikoog als referentiegebied te kiezen (Vanagt & van de Moortel et al. 2011). Wel moet er
rekening gehouden worden met het feit dat de vooroever van Schiermonnikoog ondieper is en een
flauwer profiel heeft dan Ameland; respectievelijk circa -8 m NAP vs. circa -10 m NAP op 2500 m uit
de kust. Daarnaast is het dubbele bank-trog systeem meer geprononceerd in de vooroever van
Ameland dan bij Schiermonnikoog.

In een latere fase van het onderzoek is besloten om aanvullend op de strandbemonstering van de
hierboven beschreven gebieden ook het gesuppleerde strand tussen strandpaal 12 en 15 op Ameland
te bemonsteren. De belangrijkste reden hiervoor was dat de suppletie in dit gebied al in januari 2011
is uitgevoerd ten opzichte van het strand van Ameland impact welke in juli 2011 is gesuppleerd. Door
dit strand erbij te nemen konden mogelijke effecten veroorzaakt door het moment van aanleg van de
suppletie in het jaar (zomer versus winter) nader worden onderzocht. Dit gebied wordt aangeduid als
Ameland West (AW) (Figuur 2.3).

Figuur 2.3 Overzicht onderzoekslocaties. Wit = subtidale bemonstering 2009, rood = subtidale bemonstering 2010,
2011 en 2012, Groen = strandbemonstering 2010, 2011 en 2012

Impact Uitstraling

Referentie

West
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3 De suppletie

In 2010 en 2011 zijn voor de kust van Ameland zowel een vooroever- als een strandsuppletie
aangelegd. Een uitgebreide morfologische evaluatie van de suppletie is beschreven in Vermaas
(Vermaas & Elias et al. 2013). Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste kenmerken
en ontwikkelingen van deze suppletie.

3.1 Gefaseerde aanleg van de suppleties
De suppletie was in 3 percelen apart aanbesteed aan drie verschillende aannemers. Waarbij twee
aannemers zowel een strand als onderwater perceel voor hun rekening hebben genomen en een
aannemer slechts een onderwater perceel. De totale suppletie is daardoor verspreid over een periode
van mei 2010 tot en met juli 2011 aangelegd waarbij er de werkzaamheden binnen een strand of
onderwater perceel ook gefaseerd zijn uitgevoerd.

In de onderstaande figuur is de fasering van de verschillende percelen weergeven. De strandsuppletie
in perceel 1 (raai 1140 tot 1600) is aangelegd in het najaar/winter, tussen september 2010 en januari
2011. De strandsuppletie in perceel 3 (raai 1620 tot 2000) is in de zomer aangelegd in juli t/m
september 2011. De onderwatersuppletie in perceel 1 (raai 1100 tot 1400) en in perceel 2 (raai 1500
tot 1600) is  aangelegd in de zomer van 2010.  In perceel  3 is  de onderwatersuppletie (raai  1700 tot
2000) aangelegd in voorjaar van 2011.

Figuur 3.1 : Fasering aanleg suppletie en bemonstering Ameland midden 2010-2011

De totale suppletie had een ontwerpvolume van 6,6 miljoen m3 (Tabel 3.1) wat aanzienlijk groter is
dan voorgaande suppleties in dit gebied of elders aan de kust. Uit de beunvolumes (MARS),
opgegeven door de baggeraar, blijkt dat er bovendien meer dan het ontwerpvolume is gestort: in
totaal 7,7 miljoen m3. Waarvan 2,3 miljoen m3 op  het  strand  en  5,4  miljoen  m3 op  de  vooroever  is
gestort.
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Tabel 3.1 Overzicht van de aanleg van de verschillende percelen
Perceel Periode aanleg

(dd/mm/jj)
Begrenzing
(raai)

Ontwerpvolume
(miljoen m3)

Volume MARS
(miljoen m3)

1 strand 09/09/’10 – 10/01/’11 1140 – 1600 1,1 1,255
3 strand 18/07/’11 – 20/09/’11 1620 – 2000 0,9 1,046
Totaal strand 2,0 2,301

1 vooroever 24/05/’10 – 04/10/’10 1100 – 1460 1,9 2,232
2 vooroever 11/05/’10 – 10/08/’10 1480 – 1680 1,1 1,292
3 vooroever 05/01/’11 – 17/07/’11 1700 – 2000 1,6 1,880
Totaal vooroever 4,6 5,405

De strandsuppletie is op +3m NAP aangelegd en loopt door tot ongeveer -1m NAP. Het strand is hier
0,5  tot  1  meter  opgehoogd.  De  vooroeversuppletie  is  tegen  de  NAP-5m  dieptelijn  gelegd  en  volgt
deze  dieptelijn  langs  de  kust,  zie  Figuur  3.2.  De  zeewaartse  begrenzing  van  de  suppletie  is  in  een
rechte lijn langs de kust getrokken. Het gevolg is dat de breedte van de suppletie varieert; in het
westen is de vooroeversuppletie het smalste, in het oosten het breedst.

Figuur 3.2 Contouren van de verschillende percelen van de onderwatersuppletie bij Ameland, op de bodem van 2010.
De rode contourlijn geeft de  dieptelijn op NAP-5 m aan.

Zand depot
In perceel 1 is in de profielmeting van het najaar van 2012 een “horizontaal platform” te zien tussen
+1m en +2m NAP (zie zwarte pijl Figuur 3.3). Waarschijnlijk is dit (een deel van) het zand dat in de
zomer van 2012 voor de duinversterking in een depot op het strand was aangebracht, na de aanleg
van de strandsuppletie. Op basis van een snelle inschatting van het volume van dit platform lijkt dit
neer te komen op circa 40.000 m3 wat inderdaad overeenkomt met het gereserveerde volume voor
de duinverzwaring.
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Figuur 3.3 Profiel van het strand  in  perceel  1.  De  getrapte  vorm  van  de  profielen  komt  doordat  de  data  uit  de
verdichte  JARKUS-grids  is  verkregen.  Dit  heeft  dus  te  maken  met  de  interpolatie  en  heeft  geen  fysieke
betekenis.

3.2 Sedimentsamenstelling van het gesuppleerde materiaal
Winkavels M8 en M9, die beide vlakbij Ameland liggen (Figuur 3.4) zijn gebruikt voor beide suppleties.
Voorafgaand aan de suppletie is door Arcadis een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het
beoogde sediment voldeed aan de fysische eisen van een vooroever- en strandsuppletie.
Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de rapportage van Arcadis (2009). Voor dit onderzoek
werden op beide kavels 12 boringen uitgevoerd. Op kavel M8 werd tot een bodemdiepte van -2 m
gewonnen, op kavel M9 tot een bodemdiepte van -6 m. Voor iedere meter is een
korrelgrootteanalyse uitgevoerd, met uitzondering van bodemlaag -5 tot -6  m bij kavel M9. Hier
bleek het namelijk niet mogelijk om de boring door te zetten tot een diepte van 6 m. In totaal zijn 96
analyses uitgevoerd.

In de volgende tabel (Tabel 3.2) staan per bodemlaag de gemiddelde resultaten van D50 en het
gemiddelde percentage slib (< 63 m). De kalkgehaltes van de monsters zijn niet bepaald, dus hier
kunnen we geen uitspraak over doen. De gemiddelde D50 op alle monsterpunten liggen tussen de 140
en 180 m, de gemiddelde slibfracties liggen allen ongeveer tussen 2 en 5 %. Dit komt goed overeen
met het zand dat van nature bij Ameland in de vooroever aanwezig is. Bij de monstername op het
strand en vooroever in 2010 bij Ameland en Schiermonnikoog werd een gemiddelde D50 van rond de
170 m gevonden, met een slibpercentage van circa 2%. Het zand is daarom voldoende geschikt
bevonden voor een suppletie op dit deel van de kust (Arcadis 2009). Op het strand komt van nature
iets grover zand voor, met een gemiddelde D50 van 210 - 240 m en een slib percentage rond de 1%.
In paragraaf 5.1 gaan we verder in op de sedimentsamenstelling op het strand en vooroever vóór en
na suppleren.
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Tabel 3.2 Overzicht van de gemiddelde D50 en het gemiddelde slibgehalte gevonden op de winlocaties M8 en M9.
Kavel Diepte beneden waterbodem

[m]
Gemiddelde D50

[µm]
Gemiddeld slibgehalte

[%]
M8 0 – 1 150 5.0

1 – 2 140 5.4
M9 0 – 1 180 2.1

1 – 2 160 2.4
2 – 3 150 3.0
3 – 4 150 3.6
4 – 5 140 4.0
5 – 6 — —

Figuur 3.4 Gebruikte zandwinlocaties M8 en M9 bij Ameland. Bron: Arcadis (2009) (bewerkt).

3.3 Bodemontwikkeling van de suppletie

3.3.1 Strandsuppletie
Met de afronding van de strandsuppletie in perceel 3 in juli 2011 was de strandsuppletie op Ameland
Midden klaar. Figuur 3.5 geeft de veranderingen in volume per raai weer. De natuurlijke
veranderingen op het strand zijn zichtbaar aan de hand van het verschilvolume tussen 2009 en 2010
(paarse lijn). Deze varieert tussen ca. +50 en -50 m3/m. De volumeverandering ten gevolge van de
suppletie is weergegeven met de blauwe lijn. Let hierbij op dat de suppletie in perceel 1 eerder is
aangelegd dan in perceel 3.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 29

Perceel 1 Perceel 3

Figuur 3.5 Aangelegd volume strandsuppletie (blauwe lijn) en verschilvolumes tussen de -2 en +6 m NAP op basis van
de reguliere JarKus opnamen. Paarse lijn: Natuurlijke variatie. Rode lijn: Het jaar na aanleg in perceel 1,
perceel 3 is nog de natuurlijke verandering. Groene lijn: Volume verschil na de storm.

De ontwikkeling van de strand suppletie is  voor een groot deel  bepaald door de storm in de winter
van 2011/2012. Er is tijdens deze storm in perceel 3 duidelijk meer erosie opgetreden dan in perceel 1,
waarbij in perceel 3 zelfs meer zand is verdwenen dan de gesuppleerde hoeveelheid. Bij raai 1200
(perceel  1)  ligt  de  bodem  in  het  voorjaar  van  2012  nog  boven  die  van  2010,  bij  raai  1400  en  1600
(perceel  1)  is  de bodem in het voorjaar van 2012 ongeveer gelijk  aan die van 2010 en bij  raai  1800
(perceel 3) ligt de bodem lager dan die van 2010. Verder zijn in de raaien 1400 en 1600 kleine geultjes
te zien rond de 0 / -1m NAP. Dit zijn vermoedelijk mui-geulen, gevormd door de storm.

Deze veranderingen zijn ook duidelijk zichtbaar in de volumeveranderingen in het gesuppleerde
gebied (Figuur 3.5). Het linker deel van de grafiek (Perceel 1) laat zien dat er al enig volumeverlies is
opgetreden tussen 2011 en 2010 (rode lijn), maar dat er nog een groot deel van het suppletievolume
duidelijk zichtbaar aanwezig is. De volumeverandering in het jaar erna, tussen 2012 en 2011 (groene
lijn),  toont  de  invloed  van  de  storm  in  het  najaar  van  2011,  waarbij  een  groot  deel  van  het  totale
volume is geërodeerd.

In perceel 3 (rechter deel van de grafiek) is de suppletie pas aangelegd na de profielmeting in het
voorjaar van 2011, daarom is er nog geen volumeverandering te zien in het verschil tussen 2011 en
2010 (rode lijn). In het volumeverschil tussen 2012 en 2011 (groene lijn) zou het suppletievolume wel
te zien moeten zijn. Dit is echter niet het geval. Blijkbaar is door de storm, die vlak na aanleg van de
suppletie in perceel 3 heeft plaatsgevonden, een dusdanig flinke erosie opgetreden dat het
suppletievolume niet meer aanwezig is.

Het volumeverschil tussen 2012 en 2011 lijkt hierdoor op het volumeverschil op de natuurlijke
volumeverandering zoals te zien in 2010-2009, maar hierbij moet dus rekening worden gehouden dat
het suppletievolume ook verloren is gegaan. Mogelijk is dit veroorzaakt doordat het zand in perceel 3
relatief kort voor de storm was aangelegd en daardoor nog niet volledig was geconsolideerd.

3.3.2 Vooroeversuppletie
De volgende figuren geven de bodemontwikkeling in de periode 2010-2012 in detail weer op basis
van de JarKus voorjaarsopnamen. Figuur 3.6 toont de bodemligging bij de Jarkus voorjaarsopnames,
Figuur 3.7 toont de verschilkaarten van de verschillende bodems.
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a)

b)

c)

Figuur 3.6 Bodemligging in het voorjaar van 2010 (a), 2011 (b) en 2012 (c).
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a)

b)

c)

Figuur 3.7 Verschilkaarten tussen de bodems van voorjaar 2010 en 2011 (a), najaar 2011 en voorjaar 2011 (b), en
voorjaar 2012 en 2010 ( c).

De uitgangssituatie is het voorjaar van 2010 (Figuur 3.6-a). In het voorjaar van 2011 is de aanleg van
de vooroeversuppletie nog niet volledig voltooid. Percelen 1 en 2 van de vooroeversuppletie zijn
geheel aangelegd en duidelijk terug te zien in de verschilkaart van 2011-2010 (Figuur 3.7-a,
aangegeven met nummers 1 en 2).  De onderwatersuppletie in perceel  3 is  in het voorjaar van 2011
gedeeltelijk al aangelegd maar nog niet afgerond (Figuur 3.7-a, nr. 3). Het vervolg van de aanleg van
onderwatersuppletie in perceel 3 is te zien op de verschilkaart van de extra opname in najaar 2011
minus voorjaar 2011 (Figuur 3.7-b, nr. 5).

De  kaart  van  het  voorjaar  van  2011  laat  zien  dat  na  de  onderwatersuppletie  in  perceel  1  en  2  het
bankensysteem zich heeft hervormd en er een nieuwe buitenbank is ontstaan, zeewaarts van de
oorspronkelijke bank. Landwaarts hiervan liggen nog 2 banken (blauwe en rode lijn) (Figuur 3.6-b).
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Bij de voorjaarsmeting in 2012 (Figuur 3.6-c) is ook de aanleg in het derde perceel afgerond. De twee
middenbanken hebben zich ontwikkeld tot lange, rechte banken en zijn verder zeewaarts verplaatst.
Dicht aan de kust vormt zich weer een nieuwe binnenste bank. Deze nieuwe banken strekken aan
oostelijke zijde tot voorbij het suppletiegebied. Ongeveer ter hoogte van raai 2100, smelten deze
twee middenbanken vervolgens weer samen (rode en blauwe lijn in Figuur 3.6-c). Hier lijkt dus sprake
te zijn van een uitstralingseffect naar het oosten, als gevolg van het oostwaarts gerichte netto
zandtransport langs de kust van Ameland.

Een andere interessante ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het westelijk deel van het
suppletiegebied. Hier ligt een veld zaagtandbanken, die een overgang lijken te vormen tussen de
buitendelta en de ongestoorde eilandkust. De zaagtandbanken staan ruwweg loodrecht op de kust en
lijken in oostelijke richting te migreren. Het westelijke deel van de vooroeversuppletie ligt na aanleg
verder zeewaarts dan de oorspronkelijke buitenste bank, waardoor de suppletie binnen het
invloedsgebied van een veld zaagtandbanken is komen te liggen. Ook hier ontstaat aanvankelijk een
nieuwe buitenste bank (Figuur 3.6-b), maar vervormt al snel tot meer oostwaarts strekkende
zaagtandbanken (Figuur 3.6-c en Figuur 3.7-c, nr. 6). De bodemhoogteveranderingen geassocieerd
met de migratie van de zaagtandbanken (Figuur 3.7-a, nr. 4) zijn van gelijke ordegrootte als de
suppletie.

Figuur 3.8 toont voor vier raaien de opeenvolgende gemeten profielen boven elkaar, vanaf het
voorjaar 2010 (onderop, donkerblauw) tot het voorjaar 2013 (bovenop, donkerrood). In deze
weergave is de vervorming van de vooroeversuppetie in de tijd goed te volgen. Het cyaankleurige
profiel is van de uitloding, hierin is het banket van de suppletie goed te zien.
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Figuur 3.8 Tijdstapeling van de profielontwikkeling (raai 1200, 1400, 1600 en 1800).2  De verticale schaal is
aangegeven in de figuren; bij de voorjaarsprofielen 2010 is bovendien de ligging van het hoogste en
laagste punt in de figuur weergegeven.

Naast het ontstaan van een nieuwe bank zijn de bestaande banken hoger geworden. Dit is te
herleiden uit de profielen. Hierin is de onderwatersuppletie herkenbaar als een plateau dat zeewaarts
van de -5 m NAP diepte lijn is aangelegd (Figuur 3.8). In perceel 1 (raai 1200 en 1400) ligt de suppletie
hiermee aan de zeewaartse zijde van de tweede, buitenste, bank. In perceel 2 en 3  is dit niet volledig
het geval, als gevolg van kustlangse variaties in de ligging van de banken. Vanaf raai 1500 oostwaarts
is er nog een derde, dieper liggende bank aanwezig, die zeewaarts van de suppletie ligt. Dit is ook
goed te zien in Figuur 3.2. In dit gebied ligt de suppletie dus in een diepe trog. De trog die rond de
500  m  vanaf  RSP  ligt,  en  die  qua  ligging  overkomt  met  de  buitenste  trog  in  perceel  1,  is  bij  het
suppleren wel ontzien.

Na het suppleren vinden er grote veranderingen plaats aan het profiel en de configuratie van de
banken. De suppletie vervormt in korte tijd van een horizontaal plateau naar een zeewaartse bank
(op een afstand van circa 1200 m vanaf RSP).  In alle  raaien ontstaat er  tussen het voorjaar 2011 en
voorjaar 2012 een meervoudig bankensysteem en is de suppletie niet meer in de oorspronkelijke
vorm van een plateau te herkennen.

Van west naar oost (raai 1200 richting 1800) neemt de hoogte van de middelste bank toe van ca. 1.7
m naar ca. 2.5 m. De buitenste bank is in raai 1200 slechts vaag aanwezig, met een hoogte van ca. 0.4
m en wordt naar het oosten toe steeds hoger. De banken vertonen een duidelijke asymmetrie met
een steile landwaartse helling en een flauwere helling zeewaarts. Dit duidt op een landwaarts
sedimenttransport en verplaatsing. In paragraaf 3.5 gaan we dieper in op het autonome bankgedrag
en de invloed van een vooroeversuppletie hierop.

2 Voordat de suppletie wordt aangelegd wordt de bodem gemeten, dit is de inpeiling. Kort na de aanleg van de
suppletie wordt de bodem opnieuw gemeten, de zogeheten uitpeiling.
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3.4 Overzicht van eerdere suppleties in het gebied
De kop van Ameland grenzend aan het Borndiep wordt al sinds 1947 beschermd door harde
kustverdedigingsmaatregelen. In 1947 was dit in de vorm van zinkwerk en sinds 1979 in de vorm een
stortstenen onderwaterdam en stortstenen dammen dwars op de kust. In aanvulling op deze harde
kustverdedigingsmaatregelen zijn er vanaf 1979 strandsuppleties uitgevoerd lang de gehele Noordzee
kust van Ameland.

Suppleties vinden voornamelijk plaats op de Noordwestelijke eilandkop (ter plaatse van het Bornrif)
en in het midden van het eiland (strandpaal 10 - 20). Initieel werden de suppleties vooral uitgevoerd
op het strand of het duin. In 1998 is de eerste vooroeversuppletie uitgevoerd waarbij 1.5 miljoen m3

zand werd aangebracht. Sindsdien zijn er in 2003, 2006 en 2010-2011 vooroeversuppleties
aangebracht. In totaal is er 23 miljoen m3 zand op Ameland gesuppleerd sinds 1980 (Tabel 3.3 en
Figuur 3.9).

Jaar (maand) Raai (km) Type suppletie Volume (10^6 m3)
Eilandkust Ameland
1 1980 (10) 10.00-16.00 zeewaartse duinverzwaring 2,20
2 1990 (8) 13.80-15.20 landwaartse duinverzwaring 0,04
3 1990 (8) 12.40-17.00 zeewaartse duinverzwaring 0,93
4 1992 (7) 11.50-12.80 duinverzwaring 0,23
5 1992 (7) 11.50-19.60 strand 1,44
6 1996 (7) 7.20-11.20 strand 1,55
7 1998 (4) 13.00-21.00 onderwater 2,03
8 2003 (7) 9.40-13.60 onderwater 1,43
9 2006 (5) 12.00-17.00 onderwater 1,50
10 2006 (5) 11.00-16.00 strand 1,00
11 * 2010 (5-10) 11.40-16.00 strand 0.93
12 * 2010(5-9) 11.00-14.60 onderwater 1,94
13 * 2010(5-8) 14.80-16.80 onderwater 1.12
14 * 2011(1-7) 17.00-20.00 onderwater 1,63
15 * 2011(7-9) 16.20-20.00 strand 0,91
Totaal 18,9

Noordwest kop van Ameland (Borndiep)
1 1979 (6-9) 1.60-2.20 Strand 0,30
2 1994 (7) binnenkant Strand 0,19
3 1997 (5) 1.20-3.00 Strand 0,51
4 2000 (4-6) 1.00-2.60 Strand 0,40
5 2004 (5) 2.00-3.20 Strand 0,40
6 2007 (7-8) 2.00-3.20 Strand 0,30
7 2007 (7-12) 1.95-3.02 onderwater 1,20
8 2010/11 2.00-4.00 Strand 1,89
Totaal 5,2

Tabel 3.3 Overzicht suppleties uitgevoerd op Ameland gebaseerd op de suppletiedatabase 2013 van Rijkswaterstaat.
* = suppleties onderdeel van deze evaluatie
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Figuur 3.9  Overzicht ontwikkeling cumulatieve (boven) en jaarlijkse (onder) suppletievolumes op Ameland.

De recente (2010-2011 ) vooroeversuppletie bij Ameland midden is erg groot, in totaal 4.7 miljoen m3.
Deze grote hoeveelheid is aangebracht omdat de suppletie in 2006 op dezelfde locatie met een
volume van 1.5 miljoen m3 snel verdwenen was.

Een verschil tussen de onderwatersuppletie 2010/2011 en de onderwatersuppletie van 1998 is de
volumeverandering na een stormachtige winter. Spanhoff & Biegel et al. (2002) zien een verlies van 1
miljoen m3 zand na de stormachtige winter van 1999/2000. Dit is een aanzienlijk deel van de
aangelegde 2,5 miljoen m3 zand. De huidige suppletie laat echter na de initiële verliezen een
vergelijkbare volumeverandering in de vooroever zien als vóór de aanleg. Zelfs na de stormachtige
winter 2011/2012 is er geen grote erosie opgetreden, terwijl de condities deze winter nog zwaarder
waren dan in 1999/2000. De precieze oorzaak hiervoor is niet helemaal duidelijk. Mogelijk komt dit
door het grotere volume van deze suppletie of is de vooroever gevoed door het materiaal dat
geërodeerd is van het strand.

3.5 Ontwikkelingen van het bankensysteem onder invloed van suppleties
De metingen vanaf 1971 tot 2012 geven een goed beeld van de grootschalige morfologische
veranderingen van de bodem in de studiegebieden van Ameland en Schiermonnikoog.

Onderstaande figuren tonen een tijdstapeling (of ‘timestack’) van de profielhoogte van een
karakteristieke raai in elk van de drie studiegebieden. Dit geeft een beeld van de evolutie van het
profiel op één specifieke raai. De figuren moeten als volgt worden gelezen: de kleurenschaal geeft de
profielhoogte, de verticale as geeft de gemeten jaren en de horizontale as geeft de afstand ten
opzichte van de rijksstrandpalen rij (RSP) weer. Elke ‘horizontale balk’ is dus een weergave van de
gemeten profielhoogte in een bepaald jaar. Met zwarte lijnen zijn de banktoppen aangegeven. De
suppleties zijn met witte kaders aangegeven. De timestacks van de overige beschouwde raaien zijn
weergegeven in bijlage E.
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Figuur 3.10 Timestack van het profiel op raai 1840, Ameland Impact. De lijnen geven schematisch de locatie van de
banktoppen aan. De witte kaders zijn de vooroeversuppleties in deze raai.

Figuur 3.11 Timestack van het profiel op raai 2200, Ameland. De lijnen geven schematisch de locatie van de
banktoppen aan.
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Figuur 3.12 Timestack van het profiel op raai 1300, Schiermonnikoog.

3.5.1 Periode vóór de uitvoering van suppleties (1970 – 1998)
In de periode voor 1998 is er in studiegebieden op Ameland (Ameland impact en Ameland uitstraling)
sprake van een cyclisch bankgedrag (Figuur 3.10 en Figuur 3.11). Afhankelijk van het moment van
opname zijn er 2 of 3 duidelijke banken te onderscheiden. Deze banken zijn ontstaan aan de kust en
migreren langzaam zeewaarts om vervolgens rond de 800 m ten opzichte van de Rijksstrandpaal (RSP)
uit te dempen.

Op Ameland Impact zijn er tussen 1975 en 1995 vier cycli te observeren (zwarte lijnen Figuur 3.10). In
1993 zien we nog een restant van een uitdempende buitenbank rond de 800 m RSP (gestippelde
zwarte lijn). De middenbank migreert vervolgens zeewaarts en ligt rond 1995 op de positie van de
buitenbank. Landwaarts hiervan, rond 250 m RSP, ligt dan inmiddels een nieuwe middenbank en rond
de RSP lijn heeft zich een nieuwe binnenbank gevormd.

Op Schiermonnikoog zien we een ander bankgedrag (Figuur 3.12). Het voornaamste verschil met
Ameland is het minder steile en ondiepere profiel, en de stabiele ligging van de banken over de
gehele periode. Bij het vergelijken van de resultaten tussen Ameland en Schiermonnikoog op dit
onderdeel, is het dus belangrijk om te beseffen dat wat betreft de hier beschouwde autonome
morfodynamiek, de Noordzeekust van Schiermonnikoog niet volledig vergelijkbaar is met het
beschouwde gebied van Ameland.

3.5.2 Periode na de uitvoering van suppleties (1998 – 2012)
Binnen het studiegebied ‘Ameland impact’ zijn sinds 1992 vier suppleties uitgevoerd, twee
strandsuppleties in 1992 en 2010/2011 en twee vooroeversuppleties in 1998 en 2010/2011.

De onderwatersuppletie van 1998 heeft het lokale autonome bankgedrag ter plaatse van de suppletie
verstoord. In Figuur 3.10 is te zien hoe al in 1999 de oorspronkelijke buitenste bank en de suppletie
zijn vervormd tot twee banken. De dan nieuw gevormde buitenste bank ligt duidelijk zeewaarts van
de oorspronkelijke buitenbank. Op de plaats van de oorspronkelijke buitenbank is een nieuwe
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middenbank ontstaan. De oorspronkelijke middenbank heeft daarmee rol van binnenste bank
overgenomen. Het lokale bankensysteem lijkt daarmee een halve fase te zijn versprongen. Tot 2003
blijft dit systeem vrij stabiel, daarna is weer een patroon van zeewaartse migratie zichtbaar. Ondanks
dat de suppletie van 1998 kustlang tussen raai 1300 en raai 2100 is aangelegd, is ook in raai 2200 nog
een trendbreuk in het migratiepatroon van de banken zichtbaar rond 1999, zie Figuur 3.11.

De vooroeversuppletie in 2010/2011, aangelegd op Ameland tussen raai 1700 en 2000, veroorzaakt
een vergelijkbare, lokale verstoring van het bankengedrag. Wederom is er een fasesprong zichtbaar
en is er een nieuwe buitenbank, zeewaarts van de oorspronkelijke buitenbank te ontstaan (Figuur
3.10 en Figuur 3.11). Vanaf raai 2200 richting het oosten, is de oorspronkelijke bankenconfiguratie
nog aanwezig.
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4 Methode en technieken

4.1 Tijdstip van bemonsteren

4.1.1 Bemonstering in september
Om een beeld te krijgen van het aanwezige macrobenthos in de vooroever en op het strand kan op
verschillende tijdstippen in het jaar worden bemonsterd. Bij een bemonstering in het (vroege)
voorjaar wordt een beeld verkregen van de gemeenschap die de winter heeft overleefd. Een
bemonstering later in het voorjaar geeft inzicht in de rekrutering maar heeft als nadeel dat hierbij
veel juveniele organismen worden bemonsterd die zeer waarschijnlijk het jaar niet zullen overleven.

Een bemonstering in het najaar geeft een geconsolideerd beeld van de gevestigde individuen. De
biomassa  is  hoog  omdat  de  organismen  goed  gegroeid  zijn,  er  nog  geen  lage  temperaturen  zijn
opgetreden en de eierproductie nog niet is geweest. Je kunt grof weg stellen dat ze zich klaar hebben
gemaakt voor de winter. Deze biomassa in het najaar wordt voornamelijk ingezet voor
basismetabolisme en vrijwel niet als prooi. Alleen voor bepaalde schelpdieren en overwinterende
vogels  vormt het benthos een prooi  in de winter.  Het najaarsbeeld is  goed voor het monitoren van
trendmatige veranderingen in diversiteit, aantallen en biomassa. In het voorjaar zijn deze parameters
op de termijn van weken tot maanden een stuk variabeler.

Voor het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een effect van de suppletie op het
macrobenthos is er bij de opzet van dit onderzoeksprogramma voor gekozen om de suppletie met
een zo goed mogelijke ruimtelijke spreiding te bemonsteren op basis van één grote campagne per
jaar. Een bemonstering op het moment in het jaar dat de bodemdiergemeenschap gemiddeld gezien
zich maximaal heeft ontwikkeld paste hier het beste bij. Daarom is ervoor gekozen om de
bemonstering elk jaar uit te voeren in de periode midden augustus tot en met midden oktober.

4.1.2 Bemonstering van het strand meerdere keren gedurende het jaar
Door de toevoeging van Ameland West aan het strandonderzoek is de mogelijkheid gecreëerd om het
effect van het moment van suppleren (een suppletie in de winter versus de zomer) op de mate van
rekolonisatie van het strand te onderzoeken. Om de ontwikkeling van de bodemdiergemeenschap
gedurende het jaar in beide gebieden goed te kunnen volgen en vergelijken is er besloten om de
bodemdieren van het strand naast de grote monstercampagne in het najaar met ook in de vroege
zomer van 2011 en 2012, het late najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 te bemonsteren.

4.2 Veldcampagne

4.2.1 Uitgevoerde bemonsteringen
In het onderstaande schema (Figuur 4.1) zijn alle uitgevoerde bemonsteringen van 2009 tot en met
2012 van het macrobenthos (MB) op het strand en in de vooroever, epibenthos (EB) en demersale vis
(DV) in de vooroever, weergegeven.
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Ameland Schiermonnikoog
West Impact Uitstraling

Strand Strand Onderwater Strand Onderwater Strand Onderwater
MB MB MB EB DV MB MB MB MB EB DV

2009 aug - - t0 - - - t0 - - - -
2010 sept - t0 t0 t0 t0 t0 t0 t0 t0 t0 t0

2011

jan suppletie suppletiejuli t1 t0 t0 - t0 - - -
aug suppletiesept - t1 t1 t1 - t1 - t1 t1 t1
nov t2 t1 - - - - - t1 - - -

2012
mrt t3 t2 - - - - - t2 - - -
juni t4 t3 - - - - - t3 - - -
sept t5 t4 t2 t2 t2 t1 t2 t4 t2 t2 t2

Figuur 4.1 Overzicht van de strand- en vooroeverbemonsteringen en suppleties die in de studiegebieden zijn
uitgevoerd (MB= macrobenthos + sediment, EB= Epibenthos, DV= Demersale vis) blauw = Bemonstering
om inzicht te krijgen in de impact van suppleren en de mate van herstel, paars = Bemonstering om inzicht
te krijgen in het effect van het moment van suppleren, grijs= n.v.t.

In 2009 is een eerste bemonstering van het bodemleven in de vooroever uitgevoerd (Wijsman &
Goudswaard et  al. 2010). In 2010 is kort voor aanvang van de suppletiewerkzaamheden een
aanvullende t0 bemonstering uitgevoerd waarbij naast de vooroever ook het strand werd
bemonsterd (Heusinkveld & Vanagt 2011, Vanagt & van de Moortel et al. 2011). In 2011 en 2012 is
deze bemonstering herhaald om de effecten van suppleties op de bodemdieren van het strand door
de tijd te kunnen volgen (Leewis & Heusinkveld et al. 2012, Verduin & Leewis et al. 2012, Heusinkveld
2013, Reinders & Holzhauer et  al. 2013). Vooraf aan alle bemonsteringen behalve in 2009 is een
meetplan opgesteld aan de hand waarvan de bemonstering is uitgevoerd (Vanagt & Heusinkveld 2010,
Verduin & Leewis et al. 2011, Holzhauer & Reinders et al. 2012)

In september is steeds een gecombineerde strand- en vooroeverbemonstering uitgevoerd, met
uitzondering van 2009 en 2011. In 2009 is enkel het macrobenthos van de vooroever bemonsterd. In
2011 was het vanwege de aanleg van de strandsuppletie niet mogelijk om de strandbemonstering in
september uit te voeren. Er is toen gekozen om vóór aanleg van de suppletie het strand te
bemonsteren, waardoor er net als voor de vooroever twee t0 opnames van het macrobenthos
beschikbaar zijn.
Verder is het strand van AW, AI en SR vanaf juli 2011 meerdere malen per jaar bemonsterd om een
beter beeld te krijgen van het effect van een strandsuppletie aangelegd in de winter versus een
strandsuppletie aangelegd in de zomer.

4.2.2 Bemonsteringsmethodiek van het strandmacrobenthos
Het strand van elk studiegebied (AI, AU, AW en SR) is met
behulp van een metalen steekframe bemonsterd (Figuur
4.2) over drie kustdwarse raaien met een onderlinge
afstand van circa een kilometer. Op elke raai is met
afgaand water, elk uur, op het net drooggevallen strand
een monster genomen (Figuur 4.3). Op deze manier
ontstaan drie parallelle, kustdwarse raaien met elk zeven
strata (duur van een afgaand tij). Gelijktijdig is er naast
het macrobenthosmonster op elk monsterpunt een
mengmonster van het sediment genomen met behulp van
drie steekbuisjes en is de compactheid van het sediment
bepaald.

Figuur 4.2 Steekframe strandbemonstering
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Een meer gedetailleerde beschrijving van alle uitgevoerde strandbemonsteringen is beschreven in
(Heusinkveld 2011, Heusinkveld & Vanagt 2011, Heusinkveld 2012, Leewis & Heusinkveld et al. 2012,
Heusinkveld 2013).

Belangrijkste reden voor deze aanpak van de strandbemonstering is dat op deze manier ook soorten
die zich dieper kunnen ingraven wanneer het water zakt worden bemonsterd. Bij twijfel waar het
monster genomen zou moeten worden (bv bij droogvallende banken) is het monster, zoveel mogelijk
op het meest zeewaartse gelegen deel van het strand genomen. Deze methode wordt ook bij
suppletieonderzoek in België toegepast (Speybroeck & Bonte et  al. 2005).  Er  zijn echter ook studies
waarin gebruik gemaakt wordt van een andere methodiek. Zo wordt bijvoorbeeld door Janssen &
Mulder (2005) het strand bemonsterd door de monsterlocaties op basis van de voorspelde getijcurve
en overspoelingsduur gelijkmatig te verdelen over een raai.

Figuur 4.3 Schematische weergave strandbemonstering

Uit de strandbemonsteringen van 2010 en 2011 bleek dat de natuurlijke variatie van de dichtheid en
biomassa van het macrobenthos op het strand groot is. Van het geschatte maximale aantal soorten
per gebied werd in 2011 87% tot 94% bereikt voor de meest gunstige schatter (Bootstrapping) en 66%
tot 88% voor de meest ongunstige schatter (Jackknife 2) (Verduin & Leewis et al. 2012). Om een beter
beeld te krijgen van de aanwezige soorten op het strand is de bemonsteringsinspanning van 2012
verdubbeld ten opzichte van de eerdere jaren (Tabel 4.1). Het aantal sedimentmonsters is hierbij niet
verdubbeld.

Tabel 4.1 Overzicht aantal strandmonsters per bemonstering per gebied
Datum AW AI AU SR Opmerkingen
2009 (t0) - - - -

Sept 2010 (t0) - 24a 22b 21 a) Extra monsters genomen op het hoge strand
b) Extra monster vanwege grote afstand tussen strata

Juli 2011 (t0) 18c 21 21 23d c) Hoogste strandmonsters zijn niet genomen
d) Extra monsters in de waargenomen troggen op het strand

Nov 2011 (t1) 21 20e - 18f e) Laagste monster niet genomen water zakte niet verder
f) Laagste monsters niet genomen water zakte niet verder

Maart 2012 (t2) 21 20g - 19h g) Monster niet genomen
h) Monsters niet genomen

Juli 2012 (t3) 21 21 - 21

Septi 2012 (t4) 42 42 42 30j i) Verdubbeling van de bemonsteringsinspanning
j) Monsters niet genomen
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4.2.3 Bemonsteringsmethodiek van het macrobenthos in de vooroever
Van  2010  tot  en  met  2012  is  de  vooroever  van  alle  drie  de
onderzoeksgebieden (AI, AU en SR) bemonstert met behulp van een
‘Van Veenhapper’ (Figuur 4.4) vanaf een ondiep stekend schip over zes
kustdwarse raaien met een onderlinge afstand van circa 500 m. Het
meest ondiepe monsterpunt (LW) van de vooroeverbemonstering sluit
aan op het laagste monsterpunt van de strandbemonstering (Stratum
7).  Het  meest  diepe  monsterpunt  ligt  op  circa  3  km  uit  de  kust
gerekend vanaf de laagwaterlijn. Op elke raai zijn 10 monsters
genomen op een vooraf bepaalde locatie. De monsterlocaties zijn kort
voor de bemonstering bepaald, ten opzichte van het op dat moment
aanwezige patroon van banken en troggen, aan de hand van een
recente bodem opname (Figuur 4.5) van maximaal een maand oud.

Figuur 4.4 Van Veenhapper

In 2009 is het macrobenthos bemonsterd volgens een vast grid (Wijsman & Goudswaard et al. 2010).
Naast het macrobenthosmonster is op iedere monsterlocatie een sedimentmonster genomen uit het
materiaal van de Van Veenhapper.

De macrobenthos bemonsteringen van de ondiepe vooroever zijn zoveel mogelijk overdag uitgevoerd.
Een uitzondering hierop was 2010 toen zijn er, om tijd te winnen, op Schiermonnikoog ook een aantal
monsters in de nacht genomen (Tabel 4.2). Deze dag en nacht monsters zijn later gebruikt voor een
analyse van mogelijke verschillen in het voorkomen van het macrobenthos tussen dag en nacht. Een
meer gedetailleerde beschrijving van alle uitgevoerde sublitorale bemonsteringen van het
macrobenthos is beschreven in (Heusinkveld & Vanagt 2011, Leewis & Heusinkveld et  al. 2012,
Heusinkveld 2013).

De reden om de monsterpunten geheel volgens de geldende morfologie in te plannen komt voort uit
de veronderstelling dat de verspreiding van de bodemdieren voor een belangrijk deel wordt bepaald
door de aanwezige morfologische kenmerken van de ondiepe vooroever, zoals troggen en banken.

Figuur 4.5 Schematische weergave monsterlocaties in de vooroever. De gele zone geeft de suppletie aan. De
gemarkeerde (*) monsterlocaties zijn extra locaties die enkel in het Impact gebied of het Referentiegebied
zijn bemonsterd.

In de onderstaande tabel is het aantal macrobenthosmonsters in de ondiepe vooroever per gebied
weergegeven.
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Tabel 4.2 Overzicht aantal sublitorale macrobenthos monsters per bemonstering per gebied
Datum AI AU SR Opmerkingen
2009a (t0) 17 6 - a) Er zijn buiten de studiegebieden nog 47 monsters genomen.

Sept 2010 (t0) 60 60 67b b) 34  monsters  ’s  nachts  en  33  monsters  overdag  genomen  waarvan  er  7
monsters zijn genomen op een zelfde locatie als een nachtmonster.

Sept 2011 (t1) 64c 60 60 c) Ter verificatie van  de  Side  Scan  Sonar  opname  zijn  er  4  extra  monsters
genomen.

Sept 2012 (t2) 66d 61e 16f

d) 6 extra monsters in een zeer ondiepe trog.
e) 1 extra monster in een zeer ondiepe trog.
f) 44 monsters niet genomen wegens het eerder afbreken van de

monstercampagne vanwege slechte weersomstandigheden.

4.2.4 Bemonsteringsmethodiek van het epibenthos en demersale vis
Het epibenthos en de juveniele demersale vis zijn in de
onderzoeksgebieden AI en SR bemonsterd, met behulp van
een  kleine  boomkor  met  een  fijnmazig  net  (22  mm
gestrekte maaswijdte). Er zijn in elk gebied, kustlangs 6
slepen uitgevoerd met een gelijke afstand en een zelfde
snelheid. De locaties van de slepen zijn vooraf bepaald aan
de hand van het op dat moment geldende patroon van
banken en troggen (Figuur 4.7).

Om de omstandigheden van de bemonsteringen zo gelijk
Figuur 4.6 Vistuig

mogelijk te houden is in 2011 en 2012 zoveel mogelijk met afgaand tij met de stroom mee gesleept.
Dit in tegenstelling tot 2010 toen er geen rekening met de stromingsrichting en getij is gehouden en is
de treksnelheid van het schip ten opzichte van de stroomsnelheid van het water zoveel mogelijk gelijk
gehouden.

In 2010 is de epibenthos- en demersale visbemonstering zowel overdag als ‘s nachts uitgevoerd. De
reden hiervoor was dat demersale visfauna complexe dag/nacht migratiepatronen kunnen vertonen
waardoor er verschillen tussen dag en nacht kunnen optreden (Beyst & Cattrijsse et al. 1999). Omdat
uit analyse bleek dat er geen significante verschillen zijn tussen de dag en nacht bemonstering, is in
2011 en 2012 gekozen om enkel nog overdag te bemonsteren en meerdere trekken per stratum te
nemen.

Het aantal gevangen vis tijdens de bemonsteringen in 2010 en 2011 waren onvoldoende om een
nauwkeurig beeld te krijgen van de aanwezige vissoorten waarop voor 2012 is besloten om per
stratum drie in plaats van twee trekken uit te voeren. Daarnaast zijn enkele kustdwarse trekken
uitgevoerd om na te gaan of met deze methodiek meer en/of andere vissen gevangen worden dan
met kustlangse trekken in verschillende strata.

In  2012  is  naast  het  standaard  gebruikte  net  een  net  met  kleinere  maaswijdte  getest  (10  mm
gestrekte maaswijdte). De reden hiervoor was dat de aantallen jonge vis in 2010 en 2011 zeer gering
waren. Om na te gaan of de geringe vangst mogelijk een gevolg is van de gekozen maaswijdte van het
net is er met een net gevist met een maaswijdte die in het onderzoek in de Waddenzee wordt
gehanteerd.

Een meer gedetailleerde beschrijving van alle uitgevoerde bemonsteringen van het epibenthos en de
demersale vis is beschreven in (Heusinkveld & Vanagt 2011, Leewis & Heusinkveld et al. 2012,
Wittoeck & De Backer 2012)
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Figuur 4.7 Schematische weergave locatie van de slepen voor de epibenthos en demersale visbemonstering

In de onderstaande tabel is het aantal slepen in de ondiepte vooroever per gebied weergegeven.

Tabel 4.3 Overzicht aantal slepen per bemonstering per gebied
Datum AI SR Opmerkingen
2009 (t0) - -
Sept 2010 (t0)a 12 12 a) 6 slepen ’s nachts en 6 slepen overdag.
Sept 2011 (t1) 12 12
Sept 2012 (t2)b 20 20 b) 18 trekken kustlangs en 2 trekken kustdwars

4.2.5 Bemonsteringsmethodiek stroomsnelheid
In 2010 is de stroomsnelheid met behulp
van een ADCP3 op  twee  locaties  op  de
zeewaartse helling van de buitenste
brekerbank  gemeten,  op  circa  -8  m  NAP.
Daarnaast is de stroomsnelheid ook op
twee locaties op de laagwaterlijn gemeten
met behulp van een aquadop4.

a) b)
Alle stroommeters hebben gedurende 14
dagen de stroomsnelheid gemeten.

Figuur 4.8 Meetapparatuur stroomsnelheid a) ADCP, b) Aquadop

4.2.6 Bemonsteringsmethodiek bodemkarakteristieken
In  2010  is  vooraf  aan  de  suppletie,  met
behulp van een Medusa-sensor, een
gebiedsdekkende opname gemaakt van de
korreldiameter, het slibgehalte en de
ruwheid van de toplaag van de bodem van de
vooroever en het natte strand van Ameland
Impact. De Medusa-sensor is over de bodem

3 ADCP= Een Acoustic Doppler Current Profiler is een hydro-akoestische stroommeter, vergelijkbaar met een sonar. De
stroomsnelheid van het water over de diepte wordt gemeten met behulp van geluidsgolven die weerkaatsen op de
deeltjes in de waterkolom.
4 Aquadop = is ook een akoestische stroommeter maar kan in veel ondieper water meten dan de ADCP.
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getrokken vanaf een klein schip en op het
strand met een quad.

Figuur 4.9 Schematische weergave Medusa-sensor

De Medusa-sensor meet de van nature voorkomende radioactieve straling uit de bodem. Aan de hand
van de gemeten straling en in het lab geanalyseerde sedimentmonsters uit het gebied zijn
verschillende mineralen en bodemtypen onderscheiden en vertaald naar een kaart van de
sedimentsamenstelling van de bodem.

De bodemruwheid is bepaald aan de hand van een trillingssensor die geluidsignalen registreert die
later is omgezet naar bodemruwheid.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de Medusa bemonstering is beschreven in (van Egmond &
Rooke et al. 2010)

Om inzicht te krijgen in de relatie tussen morfologie, sediment
en  bodemdieren  is  in  2010  en  2012,  een  side  scan  sonar
opname (SSS-opname) gemaakt in het suppletiegebied voor de
kust van Ameland.
Aan de hand van de opnames is gekeken naar het voorkomen
van “harde” structuren in de vorm van schelpenbanken en/of
hoge dichtheden aan kokerwormen, de aanwezigheid van
morfologische structuren en bodempatronen en is geprobeerd
een beeld te krijgen van samenstelling van het oppervlakte
sediment in het gebied.

Een side scan sonar (SSS) maakt met behulp van akoestiek een
opname van de bodem. Er wordt een signaal uitgezonden en
de weerkaatsing geeft informatie over de structuur van de
bodem. Dit kan vertaald worden in morfologie. De reflectie van
het SSS signaal wordt deels beïnvloed door de ‘hardheid’ van
de zeebodem. Figuur 4.10 Side scan sonar

Indien de hoeveelheid gereflecteerd signaal laag is wordt een groter deel van het uitgezonden signaal
geabsorbeerd door de zeebodem, wat veelal wordt geïnterpreteerd als een toename aan fijn korrelig
materiaal op of in de zeebodem (silt/slib/klei, afhankelijk van de lokale omstandigheden).

Een meer gedetailleerde beschrijving van de SSS-opnames is beschreven in (Vonhögen-Peeters 2013a,
Vonhögen-Peeters 2013b)

4.3 Laboratorium analyses
Nadat de bodemdiermonsters en sedimentmonster van het strand en de vooroever zijn verzameld
zijn ze overgebracht naar het laboratorium.

4.3.1 Bodemdieren
De bodemdiermonsters zijn eerst uitgezocht waarna alle organismen zoveel mogelijk tot op
soortsniveau zijn gedetermineerd en tot slot is de biomassa bepaald. Voor het uitzoeken zijn de
monsters eerst gekleurd met Bengaals rose waarna de monsters grondig zijn gespoeld om zoveel
mogelijk van de fixatievloeistof te verwijderen, waarmee de monsters in het veld waren gefixeerd.
Vervolgens zijn de monsters uitgezocht en zijn de organismen samengevoegd naar hogere
taxonomisch niveaus.
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Het determineren van de organismen is gebeurd met behulp van een binoculaire microscoop en de
meest recente determinatieliteratuur. Voor nomenclatuur is de TWN-lijst en indien deze geen
uitsluitsel geeft, het World Register of Marine Species (WoRMS) (http://www.marinespecies.org)
gevolgd.

De biomassa, in asvrij drooggewicht, is via conversie bepaald. Dit is overeenstemming met de
methode gehanteerd voor de MWTL benthosbemonsteringen van Rijkswaterstaat (Templeman & J.T.
van der Wal et al. 2009). Afhankelijk van de taxonomische groep wordt een andere methode gebruikt.
Voor verschillende organismen zijn de volgende methoden toegepast:

Voor Polychaeta is het natgewicht bepaald door alle polychaeten per  soort  te  wegen.  De
individuen zijn op absorberend papier voorzichtig gedroogd, tot er geen oppervlaktevocht meer
aanwezig was (Worsfold & Hall 2010). De drooggedepte organismen zijn vervolgens voorzichtig
in een aluminium kroesje (kleine organismen) of een porseleinen kroesje (grotere organismen)
geplaatst en gewogen tot op 0.0001 gram nauwkeurig. Met behulp van bestaande
conversiefactoren is het natgewicht omgerekend naar asvrij drooggewicht (Rumohr & Brey et al.
1987, Ricciardi & Bourget 1998).
Voor Bivalvia en Echinodermata is de biomassa bepaald door omrekening van de lengte-
gegevens via een vaste conversie op basis van literatuur of bepaald aan de hand van de
werkelijke gegevens (Templeman & J.T. van der Wal et al. 2009). Hiervoor is indien mogelijk de
lengte en breedte gemeten tot op 0,01 mm nauwkeurig. Bij Ophiura sp. Is de diameter van de
discus gemeten tot op 0,01 mm nauwkeurig.
Voor Crustacea is gewerkt met een vaste, soorts specifieke toegekende biomassawaarde
(Templeman & J.T. van der Wal et al. 2009).
Voor  heremietkreeften  is  de  biomassa  berekend  aan  de  hand  van  de  schaarhoogte  (Reiss  &
Neumann et al. 2005)

4.3.2 Sediment
De sedimentmonsters zijn donker en koel bewaard en bij aankomst in het laboratorium ingevroren op
-16 °C tot analyse. De sedimentmonsters van het strand zijn niet ingevroren of gekoeld en daarom is
hiervoor geen organisch stof bepaling uitgevoerd. In Tabel 4.4 is aangegeven hoeveel monsters er per
gebied zijn geanalyseerd.

Tabel 4.4 Overzicht beschikbare monsters voor sedimentanalyse
Datum AW AI AU SR Opmerkingen

Strand

Sept 2010 (t0) - 12 7 8 AW: geen monstername
Juli 2011 (t0) 12 14 14 13
Nov 2011 (t1) 13 14 - 13 AU: geen monstername

Maart 2012 (t2) 21 20 - 19 Geen sediment analyse
AU: geen monstername

Juni 2012 (t3) 21 21 - 21 Geen sediment analyse
AU: geen monstername

Sept 2012 (t4) 14 14 14 10 Ook organisch stof gehalte bepaald

Vooroever
Sept 2010 (t0) - 19 20 13
Sept 2011 (t1) - 30 29 30
Sept 2012 (t2) - 33 31 7

Voor de analyse van de sedimentmonsters is een vooronderzoek uitgevoerd naar de te volgen
methodiek om de continuïteit en vergelijkbaarheid met de t0 studie uit 2010 het beste te kunnen
garanderen (Verduin & Leewis et  al. 2012). De sedimentanalyses zijn uitgevoerd door het
Laboratorium voor sedimentanalyse van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije

http://www.marinespecies.org/
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Universiteit in Amsterdam. Dit laboratorium heeft ook bij de t0 studie van 2010 de sedimentanalyses
uitgevoerd.

Monstervoorbereiding
Voorafgaand aan de sedimentanalyses wordt gecontroleerd of er grove delen (> 2 mm) in het
monster aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is, moet ook de schelpfractie van het monster bepaald
worden. Op twee momenten kan er tijdens de monstervoorbereiding worden besloten tot een
dergelijke analyse.
1 Tijdens de voorbehandeling voor de korrelgrootte bepaling, wordt het monster over een 2 mm

zeef gespoeld. Wanneer er materiaal achterblijft op de zeef is het van belang om deze fractie
ten opzichte van het gehele monster te bepalen. Dit wordt bepaald met niet-voorbehandeld
monstermateriaal.

2 Een tweede controlestap wordt gedaan bij de bepaling van het organisch stof. Wanneer er,
voorafgaand aan het malen van de monsters tot een maximale korrelgrootte van ca. 1 mm, grof
materiaal  (>  2  mm)  wordt  aangetroffen,  wordt  de  analyse  van  de  schelpfractie  (>  2  mm)
ingezet.

Wanneer er geen grof materiaal aanwezig is, kan direct worden aangevangen met de
monstervoorbereiding voor de bepaling van de korrelgrootteverdeling en het organinsch stof gehalte.
Deze behandelingen worden hieronder uitgelegd.

Korrelgrootteverdeling
Ter voorbehandeling van deze analyse zijn het organisch materiaal en de carbonaten verwijderd. De
monsters zijn voorbehandeld met 15% H2O2 en 0,5% HCl.  Na het uitwassen van de opgeloste ionen
worden de monsters gesuspendeerd in Na4P2O7 ×10  H2O 1%. De korrelgrootteverdeling is bepaald
met behulp van laserdiffractie. Het gemeten bereik van de Laser Diffractie Analyzer (Helos KR van
Sympatec)  is  0,1  m  tot  2000  m,  met  een  drie  lenzensysteem  met  ieder  31  sensoren.  Uit  93
meetpunten wordt de korrelgrootteverdeling berekend volgens de onderstaande Wentworth-
verdeling.

Tabel 4.5 Wentworth verdeling
klasse Afmeting [µm]
Klei < 8
Silt 8 - 63
Zand 63 – 2000

Zeer fijn zand 63 – 125
Fijn zand 125 – 250

Medium zand 250 – 500
Grof zand 500 – 1000

Zeer grof zand 1000 – 2000
Grind / Schelp > 2000

Wanneer er bij de monstervoorbereiding grof materiaal (> 2 mm) is waargenomen, is een analyse van
de (schelpen)fractie noodzakelijk. Voor deze analyse worden monsters gedurende 24 uur gedroogd
bij 70 °C en gewogen. De totale fractie is bepaald door middel van natzeven over een gecertificeerde
zeef  van  2,0  mm.  Na  drogen  wordt  de  grove  fractie  gewogen  en  wordt  de  fractie  >2  mm  als
percentage over het totale monster berekend.

Organisch stof
Als voorbehandeling zijn de monsters voorgedroogd bij 60°C en daarna met de hand gemalen tot een
maximale korrelgrootte van ca. 1 mm. De analyse van het organisch stof gehalte is uitgevoerd met
behulp van Thermo Gravimetrische Analyse (TGA). Voor deze analyse is 1 tot 2 gram van het monster
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gedroogd  en  gemalen.  Voor  de  analyse  is  de  TGA  701  van  Leco  gebruikt.  Dit  apparaat  is
programmeerbaar in maximaal 6 stappen van 25°C tot 1000°C. Uit de gloeiverliescurve is het
percentage droogstof organisch gehalte uit het traject van 105-550°C berekend.

4.4 Databewerkingen

4.4.1 Modificaties in de dataset
Alle gevonden organismen zijn vermeld in overzichtstabellen in de jaarrapportages van de
verschillende bemonsteringen. Vóór de analyse van de gegevens van het strand en de vooroever zijn
de volgende modificaties in de dataset doorgevoerd:

Macrobenthos
Asteroidea, Bryozoa, Cirripedia, Cnidaria, Calanoida, Gastropoda eipakketten, Nematoda en mobiele
soorten zoals vissen, Chaetognatha, garnalen, zwemkrabben, Decapoda larven en niet-benthische
Mysidae vallen niet onder het macrobenthos en kunnen ook niet kwantitatief bemonsterd worden
met een Van Veen Happer. Deze soorten zijn daarom niet meegenomen in de analyses.
Ook terrestrische organismen zoals spinnen en insecten en parasieten zoals Hyperia galba en
Prodajus ostendensis vallen niet onder het macrobenthos en zijn in de analyses niet meegenomen.

Daarnaast zijn voor de analyses van diversiteit de niet tot op soortniveau gedetermineerde individuen
niet als soort toegevoegd in de analyses. Van deze individuen kon immers niet met zekerheid gezegd
worden of ze tot een andere soort behoorden dan exemplaren uit dezelfde familie die tot op soort
gedetermineerd waren. Echter, indien in hetzelfde monster geen individuen voorkwamen uit dezelfde
familie zijn deze exemplaren wel meegenomen voor de bepaling van de diversiteit.

Epibenthos
Bivalvia zijn geen epibenthos en worden niet kwantitatief bemonsterd met een 3 m boomkor. Abra
alba, Donax vittatus, Ensis directus, Ensis arcuatus, Ensis sp., Macoma balthica en Spisula subtruncata
zijn om die reden buiten beschouwing gelaten.
Echinocardium cordatum is  een infauna soort  die niet  kwantitatief  bemonsterd wordt met een 3 m
boomkor en is om die reden ook weggelaten uit de analyses.
Idotea baltica en I. linearis zijn soorten die voorkomen in wierpakketten en daarom niet tot het
epibenthos gerekend worden. Ze worden bovendien niet kwantitatief bemonsterd met een 3 m
boomkor. Daarom zijn deze soorten ook weggelaten uit de analyses.
Hyperia galba is een vlokreeft die voorkomt in kwallen en evenmin kwantitatief bemonsterd wordt en
is daarom ook niet meegenomen in de analyses.

Demersale vis
De pelagische soorten Sprattus sprattus, Clupea harengus en Trachurus trachurus zijn niet
meegenomen in de data analyses omdat deze soorten niet kwantitatief bemonsterd worden met een
3 m of 2 m boomkor.
Cyclopterus lumpus is buiten beschouwing gelaten omdat deze soort enkel geassocieerd met wier
voorkomt en daarom niet kwantitatief bemonsterd wordt. Daarnaast wordt deze soort niet
beschouwd als een demersale vissoort.

4.4.2 Weergave dichtheid, biomassa, lengte-frequentie
Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de verschillende metingen en eventueel andere studies
is het aantal individuen per bodemmonster en per bodemdier soort omgezet naar aantal individuen
per m² (dichtheid). De exacte treklengte verschilt per trek. Voor het epibenthos en demersale vis is
het aantal individuen per trek en per soort omgezet naar aantal individuen per 1000 m² (dichtheid).
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De biomassa per bodemmonster en per bodemdier soort is omgezet naar gram asvrij drooggewicht
(AFDW) per m². De biomassa (enkel voor epibenthos) per monster en per soort is omgerekend naar
grammen nat gewicht (WW5) per 1000 m².

Voor de lengte-frequenties van vis, krabben en garnalen is eveneens het aantal individuen per lengte-
klasse omgerekend naar aantal individuen per 1000 m² per lengte-klasse.

4.4.3 Groepering sublitorale macrobenthosmonsters
Naast het gebruik van de data per monster voor de verschillende gebieden zijn de gegevens van het
macrobenthos in het sublitoraal voor een aantal analyses gegroepeerd. Redenen hiervoor zijn: het
vergroten van de statistische kracht, het opvangen van onnauwkeurigheden in de bemonstering en
het vergroten van het inzicht van relaties in een breder perspectief.

Er zijn een drietal argumenten op basis waarvan de sublitorale macrobenthosmonsters zijn
gegroepeerd.
1. Op basis van de indeling in habitats waargenomen met de side scan sonar
2. Op basis van de verwachte energie dissipatie
3. Op basis van de geomorfologie

Ad 1) Indeling in habitats op basis van side scan sonar opname
Op basis van de met de SSS-opname gevonden kenmerken van de bodemmorfologie is een indeling
van de vooroever van Ameland Impact gemaakt. Er zijn drie gebieden gedefinieerd waarvan de
grenzen min of meer kustparallel lopen (Figuur 4.11). Rond de grenzen van deze gebieden zit een
bandbreedte van circa 10m.

De drie gebieden kunnen als volgt worden omschreven:
1 Een gebied zeewaarts van het bankensysteem (gebied 1, rood). De bodem bestaat uit zand met

grootschalige golfribbels op de bodem.
2 Een middengebied (blauw). Dit gebied omvat de brekerbanken met daartussen de troggen. Op

de top en flanken van de brekerbanken liggen zandribbels die kleiner zijn dan in het gebied
zeewaarts van de banken. In de troggen zijn geen zandribbels zichtbaar. Dit gebied kan verder
onderverdeeld worden op basis van een detail analyse van de SSS data in (gebied 2a, donker
blauw en gebied 2b, licht blauw).

3 Een gebied aansluitend op het strand (gebied 3, groen). Dit gebied ligt in de brekerzone en
heeft zandribbels op de zandbanken met daar tussen mogelijk slib. Dit gebied is vergelijkbaar
met het middengebied, alleen zijn de zandbanken kleiner van omvang.

In het gebied aansluitend op het strand zijn op de SSS mozaïek zones te zien waar de data moeilijk te
interpreteren zijn. In deze zones zijn de metingen waarschijnlijk verstoord door het schroefwater van
het meetschip.

De uitwerking van de side scan sonar data in de deelgebieden is in detail beschreven in (Vonhögen-
Peeters 2013a).

5 WW = Wet Weight
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Figuur 4.11 Side Scan sonar mozaïek met indeling in deelgebieden

Ad 2) Indeling op basis van verwachte energie dissipatie
Een alternatieve manier van het groeperen van de strata is een indeling op basis van de verwachte
ecologische structurering van de monsters. Hiervoor is uitgegaan van de dissipatie van energie als
belangrijkste sturende factor voor de aanwezigheid van bodemdieren.
De eerste groep bestaat enkel uit het meest kustwaarts gelegen stratum (laagwater). Dit stratum
vormt een uitloper van het intergetijdenstrand en is daarmee uniek ten opzichte van de andere strata.
Ook de eerste trog kent een zeer eigen dynamiek en ecosysteem waardoor ook dit stratum een groep
vormt. De strata tussen de binnenste brekerbank en de buitenste brekerbank worden blootgesteld
aan brekende golven. Afhankelijk van de zijde van de bank (land of zeezijde) en de diepte is impact
van de golven niet op elke locatie gelijk. Binnen de groep ‘banken’ is dus enige heterogeniteit
mogelijk.  De  diepere  strata  H4  en  HD  liggen  buiten  het  bankensysteem  en  worden  daarom  samen
genomen in de groep ‘offshore’ (Tabel 4.6).

Ad 3) Indeling op basis van alle morfologische eenheden
In de bemonsteringsmethodiek zijn in de vooroever 10 strata gedefinieerd aan de hand van de
geldende morfologie (zie paragraaf 4.2.3). Omdat sommige strata morfologisch gezien veel overlap
vertonen zijn enkele van deze strata samengevoegd. De strata laagwater en eerste trog vormen
wederom beide twee aparte groepen. Binnen de bankenzone is er op basis van golfimpact en diepte
gekozen voor een indeling naar ondiepe bank (eerste bank met zee gerichte helling), diepe trog
(tweede trog met landwaarts gerichte helling) en diepe bank (tweede bank met zee gerichte helling).
De strata H4 en HD liggen buiten de banken zone en zijn samengebracht in de groep offshore.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle groepering van strata. Voor elk van de
onderstaande groeperingen is nagegaan in hoeverre ze overeenkomen met de
bodemdiergemeenschap.
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Tabel 4.6 Overzicht mogelijke groeperingen sublitoraal bodemdieren
Indeling Omschrijving

Habitat Bodemdiergemeenschap Morfologie
LW LW LW Laagwater
Tr1, B1 Tr1 Tr1 Ondiepe trog
H1, Tr2, H2, B2, H3, H4 B1, H1, Tr2, H2, B2, H3 Banken

B1, H1 Ondiepe bank
Tr2, H2 Diepe trog
B2, H3 Diepe bank

HD H4, HD H4, HD Offshore

4.4.4 Indeling in zones verticale bodemvariatie
De verticale bodemvariatie is een fysische parameter berekend uit de jaarlijkse bodemhoogte
opnames (JarKus). De mate van de verticale bodemvariatie wordt bepaald door natuurlijke processen
van waterbeweging, wind en sedimenttransport. De verticale bodemvariatie is over het hele profiel
(van duin tot -20 m NAP) verschillend. Grofweg kan het profiel worden opgedeeld in een droog
gedeelte (supralitoraal), een intergetijde gedeelte (litoraal) en een permanent nat gedeelte
(sublitoraal). Dit permanent natte gedeelte kan vervolgens nog worden opgedeeld in een bankenzone
en de diepere vooroever (zie Figuur 4.12). De verticale bodemvariatie in het droge deel wordt
voornamelijk beïnvloed door de wind, in het intergetijde gedeelte door de wind en het water en in
het permanent natte gedeelte enkel door het water.

Omdat niet alle profielmetingen tot voorbij de buitenste brekerbank doorlopen, is de diepere
vooroever niet meegenomen in deze analyse. In deze zone zal naar verwachting de invloed van de
suppletie op de morfodynamiek ook relatief beperkt zijn.

Figuur 4.12 Schematische weergave van de dieptezones in het profiel. (N.B., de verticale as is sterk uitvergroot ten
opzichte van de horizontale as.)

Voor elk van deze drie delen van het profiel (zie Tabel 4.7) is de gemiddelde verticale bodemdynamiek
bepaald.
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Tabel 4.7 Opdeling profiel in zones
Zone Omschrijving
Droog strand Vanaf de duinvoet (op NAP +3) tot aan de gemiddeld hoogwaterlijn (GHW6).
Intergetijdezone Vanaf de gemiddeld hoogwaterlijn (GHW) tot de gemiddeld laagwaterlijn (GLW6).

Bankenzone Vanaf de gemiddeld laagwaterlijn (GLW) tot NAP -7m. Indien het profiel de NAP -7m meerdere
malen doorkruist, wordt de meest zeewaartse als zonegrens aangehouden

4.5 Statistiek
Voor de statistische analyses is gebruik gemaakt van Primer v6 met PERMANOVA add-on (Clarke &
Gorley 2006) en Statistica 10.0.

4.5.1 Univariaat
Voor het beschrijven van de totale dichtheid, soortenrijkdom, biomassa (enkel voor het
macrobenthos en epibenthos) en diversiteit zijn univariate analyses uitgevoerd. De diversiteit is
beschreven aan de hand van de diversiteitindices Shannon-Wiener en Pielou’s evenness.

Voor de analyses van epibenthos en demersale vis is gebruik gemaakt van de factoren ‘jaar’, eiland
(Ameland of Schiermonnikoog) en stratum. Eventuele significante verschillen (p<0.05) tussen de
waarden voor de verschillende jaren, de twee eilanden en/of de verschillende dieptestrata zijn getest
met een two-way nested Permanova gebaseerd op een Euclidean distance matrix, eventueel gevolgd
door paarsgewijze testen. Indien bij meerdere paarsgewijze testen het aantal unieke permutaties te
laag bleek (< 100), is de Monte Carlo permutatie toegepast om het significantieniveau aan te passen.
De verschillende dieptestrata zijn genest in “eiland” aangezien deze voor beide onderzoeksgebieden
dezelfde waren en het onderzoek voornamelijk gericht is op het detecteren van een mogelijk effect
van de suppletie.

Voor de macrobenthos analyse is gebruik gemaakt van de factoren ‘jaar’, ‘eiland’, ‘gebied’, ‘stratum’,
‘suppletie’, ‘zomer/wintersuppletie’ en ‘aantal maanden sinds suppletie’. Met behulp van deze
factoren zijn MANOVA’s uitgevoerd op basis van een crossed design.

4.5.2 Multivariaat
Via een multivariate analyse is getracht inzicht in de epibenthos-, (juveniele) demersale vis- en
macrobenthosgemeenschap van de vooroever en macrobenthosgemeenschap van het strand te
krijgen. Om te voldoen aan de normaliteits eis van de data is de dataset getransformeerd (square
voor vis en macrobenthos en fourth root voor epibenthos). Daarna is een resemblance analyse
uitgevoerd gebruik makend van de Bray-Curtis similariteits coëfficiënt.

4.5.3 Multi Dimensional Scaling
Met behulp van een MDS (Multi Dimensional Scaling) kan de variatie tussen de verschillende
monsters visueel inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij zijn de factoren toegevoegd om eventuele
significante verschillen tussen de verschillende a priori gedefinieerde groepen te bepalen.

Om de gecombineerde effecten van de factoren op de multivariate dataset te testen, is voor het
epibenthos en de demersale vis een two-way nested PERMANOVA (Permanova+, Anderson & Gorley
et al. (2008)) uitgevoerd waarbij het significantieniveau is bepaald op p<0.05.

6 GHW en GLW afkomstig van Gemiddelde Getijkromme 1991.0 (RWS-RIKZ 1994)
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Verschillen tussen bodemdiergemeenschappen werden bepaald aan de hand van de factoren en met
behulp van een crossed Anosim, waarbij de te onderzoeken variabele telkens is gecrossed met de
factor die de hoogste significantie gaf.

4.5.4 Cluster analyse
Met een SIMPER analyse (Primer v6) is achteraf bepaald welke soorten aan de basis liggen van de
eventuele significante verschillen tussen de a priori gedefinieerde groepen, een zogeheten cluster
analyse.

Om het waargenomen multivariate patroon te verklaren zijn voor de epibenthos en demersale vis
analyse de omgevingsvariabelen: watertemperatuur, mediane korrelgrootte, absolute diepte ten
opzichte van NAP, totale macrobenthos dichtheid en biomassa en de verschillende sedimentfracties
die  niet  sterk  gecorreleerd  (r  <  0.8)  waren  met  de  mediane  korrelgrootte  (slibfractie  0-63  µm,  zeer
fijne, fijne, grove en zeer grove zandfractie) gelinkt aan het multivariate patroon via een DISTLM
analyse in Primer/Permanova. Hiervoor is gebruik gemaakt van de BEST procedure, waarbij een
match gevonden wordt tussen het patroon van de biotische variabelen en het patroon van de
omgevingsvariabelen behorende bij de monsters. De mate waarin deze twee patronen
overeenkomen geeft de mate aan waarmee de abiotische variabelen het biotische patroon verklaren.

Voor analyse zijn de sedimentfracties en de dichtheid van het macrobenthos getransformeerd (resp.
arcsinus en square root). Daarna zijn de variabelen genormaliseerd.

Omdat niet voor elk monster de sedimentsamenstelling is bepaald, is de DISTLM analyse uitgevoerd
op een gereduceerde dataset waarbij enkele macrofaunamonsters niet zijn opgenomen. Dit betreft
uit 2010 beide monsters uit de strandtrog (stratum Tr1) en één monster uit de tweede trog (stratum
Tr2) van Schiermonnikoog en uit 2012 betreft het alle monsters op laagwater, eerste en tweede trog
en de tweede bank (strata LW Tr1, B2 en Tr2) van Schiermonnikoog.

4.5.5 Lengte-frequentie verdeling epibenthos en demersale vis
Lengte-frequenties voor vissoorten, krabben en garnalen zijn geanalyseerd tussen de a priori
gedefinieerde groepen. Om tot betrouwbare resultaten te komen is deze analyse enkel voor de meest
dominante soorten uitgevoerd waarbij een minimum van n> 40 individuen is aangehouden.
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5 Fysische karakteristieken

Dit hoofdstuk beschrijft de analyses naar veranderingen in het sediment en de dynamiek van de
bodem. Hierbij staat de vraag centraal, wat de toestand van het systeem was vóór de aanleg van de
suppleties, tijdens en erna.
De samenstelling van het sediment wordt beschreven aan de hand van de korrelgrootteverdeling
(paragraaf 5.1). De dynamiek van de bodem beschrijven we aan de hand van de mate waarin de
bodem jaarlijks verandert (in verticale zin). Deze variatie wordt beschreven in paragraaf 0.

5.1 Korrelgrootteverdeling
In de volgende paragrafen bespreken we de resultaten van de korrelgrootteverdeling op het strand
en in de vooroever. Per gebied is per meetcampagne de gemiddelde korrelgrootteverdeling en
mediane korrelgrootte (D50) bepaald. Bij de vooroever is onderscheid gemaakt in dieptezones, zie
Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Opdeling van de monsterpunten in de vooroever in dieptezones. Tr = trog, B = bank, H = helling. Zie ook
Figuur 4.5, in paragraaf 4.2.3 .

Zone Monsterpunten
Intergetijdegebied Laagwater, strandtrog
Bankenzone Tr1, B1, H1, Tr2, H2, B2, H3
Diepere vooroever H4, diepere helling

5.1.1 Strand
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de sedimentanalyse van de strandbemonsteringen. In Figuur 5.1 zijn
deze resultaten grafisch weergegeven in diagrammen. Wanneer een gebied op een bepaald moment
niet is bemonsterd of wanneer te weinig monsters waren om een voldoende betrouwbaar
gemiddelde te bepalen, is dit in de figuur aangegeven met “onvoldoende gegevens”.

Tabel 5.2 Korrelgrootteverdeling op het strand. NB: Van het suppletiezand is de fractie klei niet afzonderlijk
gemeten. Klei en silt zijn hier dus samengenomen in één fractie < 63 µm (slib).

Locatie Opname D50

[µm]

Klei

[%]

Silt

[%]

Zeer fijn
zand
[%]

Fijn
Zand
[%]

Middel
zand
[%]

Grof
zand
[%]

Zeer grof
zand
[%]

Suppletiezand 153 3.63 23.80 65.27 6.95 0.34 0.02

Ameland West
2011 (t0) 212.41 0.00 0.00 4.46 64.87 30.65 0.01 0.00
2011 (t1) 221.55 0.12 0.27 1.72 64.21 33.67 0.01 0.00

Ameland Impact

2010 (t0) 233.72 0.62 0.42 2.32 57.32 36.09 3.13 0.11
2011 (t0) 236.59 0.58 0.44 2.63 55.24 38.25 2.72 0.15
2011 (t0),
B5 en B6 305.19 0.46 0.38 1.64 32.39 46.69 17.26 1.20

2011 (t1) 212.06 0.07 0.00 4.90 64.50 30.38 0.10 0.06
2012 (t4) 227.69 0.00 0.00 1.67 61.89 35.93 0.52 0.00

Ameland
Uitstraling

2010 (t0) 231.27 0.60 0.41 2.39 58.64 35.41 2.37 0.18
2011 (t0) 226.71 0.60 0.46 2.68 61.66 32.14 2.38 0.08
2011 ( - ) - - - - - - - -
2012 (t1) 222.15 0.00 0.00 2.27 63.23 34.39 0.11 0.00

Schiermonnikoog

2010 (t0) 212.41 0.64 0.51 3.34 69.41 24.08 1.55 0.47
2011 (t0) 211.70 0.64 0.51 3.28 70.06 24.45 1.05 0.01
2011 (t1) 213.84 0.00 0.00 1.36 71.23 27.41 0.00 0.00
2012 (t4) 224.77 0.00 0.00 2.24 61.66 35.97 0.12 0.00
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Resultaten september 2010 (t0)
Het strand van Ameland en Schiermonnikoog bestaat voornamelijk uit zeer fijn tot middelfijn zand. In
het gehele onderzoeksgebied ligt de mediane korrelgrootte (D50)  tussen de 194 µm en 287 µm. Het
percentage klei ligt tussen de 0.47 en 0.74 %, voor silt ligt dit tussen 0.23 en 0.71 %.
De onderlinge verschillen in sedimentsamenstelling tussen de gebieden zijn vrij klein. Vooral de
monsters uit het impactgebied en het uitstralingsgebied komen gemiddeld sterk overeen. Op
Schiermonnikoog vonden we iets fijner zand dan op Ameland.

Het zand van de suppletie is fijner dan het zand dat oorspronkelijk op het strand voorkomt. Met name
de fracties < 125 µm (klei+silt en zeer fijn zand) zijn sterker vertegenwoordigd. De fracties > 500 µm
(grof en zeer grof zand) zijn nagenoeg afwezig.

Resultaten juli 2011
In het impactgebied zien we op twee monsterpunten op raai B (B5 en B6)  een sterke toename van de
fractie grof  zand.  Deze twee monsterpunten weken sterk af  van de overige twaalf  monsters en zijn
daarom apart in de tabel gezet. Van de overige twaalf monsters in dit gebied was de gemiddelde
verdeling nagenoeg gelijk aan die van de t0-meting in september 2010, met alleen een kleine
verschuiving van fijn zand naar middelfijn zand. Ook het uitstralingsgebied en Schiermonnikoog
vertonen weinig verschil met de eerdere metingen.
De onderlinge verschillen tussen de gebieden zijn nog steeds relatief klein, alleen in het impactgebied
is het zand iets grover. Dit verschil zit hem vooral in een kleine verschuiving van fijn naar middelfijn
zand, ten opzichte van de andere gebieden.

Voor Ameland West is  in juli  2011 de eerste monstername uitgevoerd.  Hier  is  de strandsuppletie al
aangelegd, dus dit betreft hier de t1-meting. (In tegenstelling tot de andere gebieden, waar nog niet is
gesuppleerd). Het zand bij Ameland West is iets fijner dan in het impactgebied en in het
uitstralingsgebied. Opvallend is het ontbreken van de grofste fracties (> 500 µm) en de kleinste
fracties  (<  63  µm).  Het  zand  heeft  dus  een  smallere  korrelgrootteverdeling  en  is  daarmee  sterker
gesorteerd. Dit valt alleen niet met zekerheid in verband te brengen met de aanleg van de
strandsuppletie, vanwege het ontbreken van een t0-meting.

Resultaten november 2011
Ook in het impactgebied is de suppletie nu aangebracht. Er is bij deze meting een duidelijke toename
te zien van de fracties kleiner dan 250 µm, wat gepaard gaat met een afname in de mediane
korreldiameter. Dit zou kunnen komen door het relatief fijne suppletiemateriaal.
Net als bij Ameland West in juli 2011, valt ook hier op dat het zand sterker gesorteerd is, waarbij de
grofste fracties (> 500 µm) en de kleinste fracties (< 63 µm) vrijwel geheel ontbreken. Ook nu is het
niet met zekerheid te relateren aan de aanleg van de suppletie, omdat hetzelfde beeld ook bij
Schiermonnikoog zichtbaar is. Bij Schiermonnikoog is bovendien een verschuiving zichtbaar van de
fractie ‘zeer fijn zand’ naar ‘fijn zand’. Maar de gemiddelde D50 blijft  ongeveer  gelijk  aan  die  bij  de
voorgaande metingen.

Resultaten september 2012
In het impactgebied is de mediane korreldiameter weer iets toegenomen, richting een waarde van
vóór de suppletie. Het impactgebied, het uitstralingsgebied en Schiermonnikoog vertonen nagenoeg
dezelfde korrelgrootteverdeling. Deze verdeling wijkt relatief weinig af van de verdeling in 2010, met
het voornaamste verschil dat in alle drie gebieden het sediment sterker is gesorteerd rond de fracties
fijn en middelfijn zand. De kleinste en de grootste fracties ontbreken nagenoeg.
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Figuur 5.1 Diagrammen met de gemiddelde korrelgrootteverdeling op het strand van Ameland en Schiermonnikoog,
monstername in 2010, 2011 (2 keer) en 2012. Van het suppletiemateriaal is alleen informatie beschikbaar
over het slibpercentage, hierin zijn klei en silt dus samengenomen in één fractie.
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5.1.2 Vooroever
Tabel 5.3 geeft een overzicht van de sedimentanalyse van de strandbemonsteringen. In Figuur 5.2 zijn
deze resultaten grafisch weergegeven in diagrammen. Tabel 5.4 toont de resultaten per dieptezone.
Hiervan zijn ook diagrammen gemaakt; deze zijn te vinden in bijlage 1.1.1.1.D.1.

Tabel 5.3 Korrelgrootteverdeling op de vooroever.
Locatie Opname D50

[µm]

Klei

[%]

Silt

[%]

Zeer fijn
zand
[%]

Fijn
Zand
[%]

Middel
zand
[%]

Grof
zand
[%]

Zeer
grof
zand
[%]

Suppletiezand 153 3.63 23.80 65.27 6.95 0.34 0.02

Ameland Impact
2010 (t0) 168.35 1.05 1.23 13.17 78.26 5.31 0.81 0.17
2011 (t1) 179.32 1.30 1.65 11.95 70.64 13.44 1.02 0.00
2012 (t2) 177.80 0.07 1.65 12.49 71.85 13.91 0.01 0.02

Ameland
Uitstraling

2010 (t0) 172.17 1.01 1.46 12.57 76.00 7.77 1.09 0.10
2011 ( t1) 180.47 1.04 1.23 11.95 71.22 13.10 1.44 0.01
2012 (t2) 173.39 0.17 2.32 13.33 72.02 12.15 0.00 0.00

Schiermonnikoog
2010 (t0) 170.96 0.89 1.04 12.39 77.57 6.10 1.15 0.86
2011 (t1) 182.92 0.96 1.14 9.25 75.96 11.63 1.06 0.01
2012 (t2) - - - - - - - -

Resultaten september 2010 (t0)
Alle drie de gebieden (Ameland impact, Ameland uitstraling en Schiermonnikoog) hebben nagenoeg
dezelfde korrelgrootteverdeling op de vooroever, met een D50 rond 170 µm. Het sediment bestaat
voornamelijk uit fijn zand (circa 77%) en bevat ongeveer 1% klei en 1% silt.

Het suppletiezand is met een D50 van 154 µm iets fijner dan het materiaal in de vooroever. Dit komt
vooral  door  een  grotere  fractie  aan  zeer  fijn  zand  (gemiddeld  circa  24%).  Ook  het  percentage  slib
(klei+silt) is iets groter, met gemiddeld 3.6%

Resultaten november 2011 (t1)
Na de aanleg van de vooroeversuppletie zouden we een toename van fijner sediment in de vooroever
van het impactgebied verwachten, afkomstig van het suppletiezand. Maar dit blijkt niet geval te zijn:
we zien een sterke afname van de fractie fijn zand (125 – 250 µm),  gepaard met een toename van
middelgrof  zand  (250  –  500  µm).  Het  sediment  is  dus  grover  geworden.  Dezelfde  wijziging  zien  we
ook in het uitstralingsgebied en bij Schiermonnikoog. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een storm
die kort voorafgaand aan de monstercampagne was opgetreden.
De vergroving van het zand treedt vooral op in het intergetijdegebied en in de bankenzone. In de
diepere vooroever is juist een verfijning van het materiaal zichtbaar, zie Tabel 5.4.
Net als in 2010, hebben de gebieden nagenoeg dezelfde korrelgrootteverdeling. De verandering in de
samenstelling lijkt hier dus vooral te zijn gedomineerd door een natuurlijke invloed.

Resultaten september 2012 (t2)
In 2012 is de mediane korreldiameter in het impactgebied en het uitstralingsgebied iets afgenomen.
Dit  komt vooral  door het vrijwel  verdwijnen van de fracties > 500 µm. De fracties tussen 63 en 500
µm zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Binnen de klei+silt fractie is een verschuiving
opgetreden: de klei fractie is nagenoeg verdwenen, gecombineerd met een toename van de silt
fractie.  In  het  impactgebied  is  de  totale  fractie  klei+silt  met  ongeveer  1%  afgenomen,  in  het
uitstralingsgebied is deze nagenoeg gelijk gebleven. Het afnemen van de grofste en de fijnste fracties
duidt op een sterkere sortering van het materiaal. Evenals in 2011, heeft dit waarschijnlijk te maken
met een storm kort voor de monstercampagne.
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De  sterke  toename  van  de  fractie  aan  silt  wordt  vooral  bepaald  door  een  sterke  toename  in  de
diepere vooroever. In de bankenzone is de hoeveelheid silt juist afgenomen en in het
intergetijdegebied werd zelfs helemaal geen silt meer aangetroffen (met uitzondering van één
sedimentmonster in het impactgebied, waar juist een zeer grote hoeveelheid silt in werd gevonden.
Dit monster staat apart in Tabel 5.4 vermeld).

Net als bij de eerdere metingen zijn de onderlinge verschillen tussen de gebieden vrij klein.

Tabel 5.4 Korrelgrootteverdeling op de vooroever, overzicht per dieptezone.
Locatie Opname D50

[µm]

Klei

[%]

Silt

[%]

Zeer fijn
zand
[%]

Fijn
Zand
[%]

Middel
zand
[%]

Grof
zand
[%]

Zeer grof
zand
[%]

In
te

rg
et

ijd
eg

eb
ie

d

Ameland Impact

2010 (t0) 186.60 0.82 0.78 6.81 80.03 10.82 0.75 0.00
2011 (t1) 196.67 0.80 0.74 8.87 66.84 21.51 1.25 0.00
2012 (t2) 200.69 0.00 0.00 5.23 71.53 23.25 0.00 0.00

2012,
tr0-1 168.55 1.70 21.23 8.24 50.78 18.06 0.00 0.00

Ameland
Uitstraling

2010 (t0) 188.10 0.86 0.85 6.45 80.03 10.58 1.20 0.05
2011 (t1) 218.14 0.68 0.59 4.57 61.08 29.64 3.38 0.06
2012 (t2) 208.18 0.00 0.00 4.53 67.79 27.67 0.01 0.00

Schiermonnikoog
2010 (t0) 190.93 0.73 0.69 5.58 79.76 11.79 1.42 0.05
2011 (t1) 201.43 0.71 0.65 4.16 75.45 18.10 0.93 0.00
2012 (t2) - - - - - - - -

Ba
nk

en
zo

ne

Ameland Impact 2010 (t0) 167.00 0.99 1.15 13.18 79.54 4.11 0.80 0.24
2011 (t1) 177.95 1.48 1.97 11.72 71.17 12.57 1.09 0.01
2012 (t2) 176.20 0.08 1.00 13.44 72.21 13.24 0.01 0.03

Ameland
Uitstraling

2010 (t0) 169.58 1.02 1.47 12.58 78.51 5.42 0.87 0.12
2011 (t1) 173.30 1.09 1.29 13.04 74.52 9.09 0.97 0.00
2012 (t2) 170.63 0.02 0.61 14.31 75.48 9.58 0.00 0.00

Schiermonnikoog 2010 (t0) 167.10 0.90 1.10 13.48 78.01 3.79 1.15 1.58
2011 (t1) 185.67 0.90 1.06 8.03 76.80 12.13 1.06 0.01
2012 (t2) - - - - - - - -

Di
ep

er
e

vo
or

oe
ve

r

Ameland Impact 2010 (t0) 164.29 1.29 1.61 15.70 74.48 6.01 0.85 0.06
2011 (t1) 166.09 1.26 1.60 15.71 72.87 7.96 0.61 0.00
2012 (t2) 164.31 0.08 5.32 15.24 70.89 8.47 0.00 0.00

Ameland
Uitstraling

2010 (t0) 172.05 1.04 1.63 14.59 69.62 11.54 1.50 0.08
2011 (t1) 170.59 1.21 1.57 14.83 69.78 11.33 1.27 0.00
2012 (t2) 159.84 0.80 9.89 15.76 62.73 10.83 0.00 0.00

Schiermonnikoog 2010 (t0) 167.72 0.96 1.12 13.90 75.71 7.30 1.02 0.00
2011 (t1) 164.03 1.26 1.68 16.05 73.26 6.65 1.10 0.00
2012 (t2) 166.91 0.00 0.00 18.80 70.84 10.36 0.00 0.00
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Figuur 5.2 Diagrammen met de gemiddelde korrelgrootteverdeling op de vooroever van Ameland en
Schiermonnikoog, monstername in 2010, 2011 en 2012. Van het suppletiemateriaal is alleen informatie
beschikbaar over het slibpercentage, hierin zijn klei en silt dus samengenomen in één fractie.
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5.2 Jaarlijkse verticale bodemvariaties
Onder invloed van golven, wind en getij vinden er het hele jaar door bodemveranderingen plaats aan
het kustprofiel. De ordegrootte hiervan zal per seizoen verschillen. Bodemdieren zullen moeten
kunnen omgaan met deze verticale variaties van het profiel. Het is van belang om te weten of het
aanbrengen van een suppletie tot een andere dynamiek leidt, en daarmee mogelijk tot een andere
belasting voor bodemdieren.

De aanleg van een suppletie veroorzaakt een instantane bodemverandering op de uitvoeringslocatie.
Zoals beschreven in hoofdstuk 3, heeft een vooroeversuppletie tot enkele jaren na de aanleg nog
invloed op het bankgedrag. Samengevat waren er drie belangrijke effecten 1) er ontstond een extra
buitenste bank, 2) de banktoppen werden hoger en 3) de zeewaartse migratie van de banken
stagneerde. De vraag is nu of dit ook effect heeft op de jaarlijkse bodemveranderingen en daarmee
mogelijk ook het ecosysteem beïnvloedt.

De (natuurlijke) bodemveranderingen spelen zich af op verschillende tijd- en ruimteschalen. De
jaarlijkse JarKus opnamen vormen een grote dataset aan bodemgegevens, maar deze opnamen geven
geen inzicht in de ontwikkelingen op korte termijn, binnen het jaar. Hiervoor zijn bodemopnames met
een hogere meetfrequentie nodig. Wij beperken ons daarom hier tot de (netto) jaarlijkse
bodemveranderingen. Deze hebben we bepaald door voor elke afzonderlijke raai steeds de gemeten
profielen van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.

Door per studiegebied (Ameland Impact, Ameland Uitstraling en Schiermonnikoog) de gemiddelde
jaarlijkse verandering van de verticale dynamiek op het droge strand, intergetijde gebied en de
bankenzone (zie ook par. 4.4.4) te bekijken, kunnen we per zone nagaan of er een trend in de tijd is te
onderscheiden. Om ervoor te zorgen dat erosie en sedimentatie elkaar niet uitmiddelen, is de
absolute waarde van de veranderingen gebruikt. Daarnaast is onderscheid gemaakt in verschillende
perioden, onder andere om d korte termijn en de lange termijn invloed van de suppletie te kunnen
onderscheiden, zie Tabel 5.5. Omdat in het studiegebied de strandsuppletie van het najaar 2011 niet
meer was terug te zien in de Jarkus opnamen, beperken we ons hierbij  voornamelijk  tot  de invloed
van de vooroeversuppleties. De strandsuppleties in het beschouwde gebied (in 1992 en 2011) hebben
vooral een lokaal en momentaan effect gehad, zoals verderop wordt beschreven.

Tabel 5.5 Onderscheid in verschillende periodes van het suppletieregime op Ameland Impact, op basis van de
vooroeversuppleties.

Tijdvak Omschrijving

1985 – 1998
Referentieperiode, vóór het uitvoeren van de eerste vooroeversuppletie op Ameland. (De profielen van
vóór 1985 liepen niet ver genoeg zeewaarts door om meegenomen te worden bij het bepalen van het
gemiddelde.)

1999 Eerste jaar na aanleg van de vooroeversuppletie

2000 – 2003 Impactperiode, vlak na de eerste vooroeversuppletie in 1998. In deze periode lijkt de ligging van de
binnenste banken te stabiliseren

2004 – 2010 Tussenperiode waarin het migratie patroon van de banken weer herstelt
2011 Aanleg van de vooroeversuppletie (eindoplevering in beschouwde raaien: juli 2011)

2012 - 2012 Eerste jaar na de aanleg van de tweede vooroeversuppletie in 2010/2011. Opnieuw stabilisatie van de
ligging van binnenste banken

Figuur 5.3 t/m Figuur 5.5 tonen een timestack van de profielveranderingen van enkele karakteristieke
raaien in elk van de drie studiegebieden. De timestacks van de overige beschouwde raaien zijn
weergegeven in bijlage F.
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Figuur 5.3 Timestack van de verticale bodemveranderingen op raai 1840, Ameland (blauw is verdieping, rood is
ophoging). De zwarte lijnen geven schematisch de locaties van de banktoppen aan.

Figuur 5.4 Timestack van de verticale bodemveranderingen op raai 2200, Ameland (blauw is verdieping, rood is
ophoging). De zwarte lijnen geven schematisch de locatie van de banktoppen aan.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 63

Figuur 5.5 Timestack van de verticale bodemveranderingen (blauw is verdieping, rood is ophoging) op raai 1300,
Schiermonnikoog. De zwarte lijnen geven schematisch de locatie van de banktoppen aan, zoals ook
aangegeven in Figuur 3.12.
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In Figuur 5.6 tot en met Figuur 5.8 geven de kleine punten de jaarlijkse (netto) bodemveranderingen
van alle raaien in het beschouwde gebied weer. De grote markers geven hiervan de gemiddelde
waarde weer, voor dat specifieke jaar. De doorgetrokken lijn geeft het gemiddelde aan van de
bepaalde periode (volgens de indeling in Tabel 5.5).

Figuur 5.6 Gemiddelde bodemveranderingen in de dieptezone ‘droog strand’, voor de onderzochte gebieden.
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Figuur 5.7 Gemiddelde bodemveranderingen in de intergetijdezone, voor de onderzochte gebieden.
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Figuur 5.8 Gemiddelde bodemveranderingen in de bankenzone, voor de onderzochte gebieden.

5.2.1  Autonome ontwikkelingen in de jaarlijkse verticale bodemveranderingen
In deze paragraaf beschouwen we eerst de autonome situatie, in de periode vóór de uitvoering van
suppleties (1975-1998).

De zeewaartse migratie van de zandbanken bij Ameland geeft een redelijk gelijkmatig sedimentatie-
erosie patroon. Erosie treedt steeds op aan de landzijde van de bank, en depositie aan de zeezijde van
de bank. De migratie van de zandbanken zorgt hiermee voor grote verticale bodemveranderingen. In
dynamische jaren kan het voorkomen dat op een bepaalde plek het ene jaar een trog wordt
waargenomen, terwijl het jaar erop een bank wordt waargenomen. Dit is terug te zien in de jaarlijkse
verticale bodemdynamiek op Ameland Impact (raai 1840, in Figuur 5.3) en Ameland Uitstraling (raai
2200, in Figuur 5.4): de dynamiek neemt vanaf het droge strand geleidelijk toe tot een maximum
halverwege de bankenzone. Hier kunnen lokale bodemveranderingen voorkomen in de orde van 2
meter (Ameland Uitstraling) tot 3 meter (Ameland Impact). Verder zeewaarts op het profiel nemen de
bodemveranderingen weer geleidelijk af, tot een minimum voorbij de buitenste brekerbank.

Op Schiermonnikoog (raai 1300, in Figuur 5.5) zijn de geleidelijke patronen van erosie en
sedimentatie niet zichtbaar omdat de banken hier meer op dezelfde plek blijven liggen. Wel duidelijk
te zien is dat de locatie van de banktoppen (aangegeven met de zwarte lijnen) globaal overeenkomt
met gebieden waar de jaarlijkse bodemveranderingen maximaal zijn. Terwijl de bank min of meer op
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zijn plek blijft, kan de hoogte van de bank per meting dus wel variëren. De verticale veranderingen bij
Schiermonnikoog zijn maximaal 1 à 2 meter en zijn dus kleiner dan bij Ameland te zien is.

Behalve de kustdwarse gradiënt zien we langs Ameland dus ook een kustlangse gradiënt in de
bodemveranderingen. De bodemveranderingen lijken vanaf het impactgebied richting het oosten
geleidelijk af te nemen. Dat de netto bodemveranderingen bij Schiermonnikoog kleiner zijn dan bij
Ameland, zal mogelijk te maken hebben met de stabielere ligging van de banken en de flauwere
helling van het kustprofiel.

Wanneer  we  kijken  naar  Figuur  5.6  tot  en  met  Figuur  5.8,  dan  zien  we  dat  er  sprake  is  van  lokale
variaties (raaien onderling binnen één gebied), en temporele variaties (tussen verschillende jaren) in
de  orde  van  0.1  tot  0.5  meter.  Deze  verschillen  treden  al  op  in  de  periode  vóór  de  suppleties  bij
Ameland en hebben dus te maken met natuurlijke fluctuaties in ruimte en tijd.

5.2.2 De invloed van suppleties op de jaarlijkse verticale bodemveranderingen
Als we de periode vóór de eerste suppleties vergelijken met de periode erna, kunnen we het volgende
opmerken:

Strand en intergetijdegebied, na strandsuppletie
De aanleg van de strandsuppletie in 1992 was te zien in een momentane toename van de
bodemveranderingen op het strand in 1993. In het intergetijdegebied is geen significante toename te
zien. Ook bij Ameland Uitstraling was geen duidelijk effect te zien op de bodemveranderingen. Vanaf
1994 liggen de jaarlijkse bodemveranderingen van het strand in het impactgebied weer rond het
gemiddelde. De strandsuppletie in 2011 is door een zware storm kort na aanleg al niet meer terug te
vinden in de profielen van 2012. Beide strandsuppleties hebben na de aanleg dus geen zichtbare
invloed meer gehad op de jaarlijkse bodemveranderingen van het strand of het intergetijdegebied.

Strand en intergetijdegebied, na vooroeversuppletie
Op het strand en in het intergetijdegebied zien we geen duidelijk effect van de vooroeversuppleties,
ten opzichte van de natuurlijke fluctuaties in de jaarlijkse bodemveranderingen. Alleen het jaar 2012
geeft een opvallend hoge waarde voor de bodemverandering, met name voor het uitstralingsgebied.
Dit komt door een flinke erosie aan het profiel van het droge strand tot aan de laagwaterlijn. Deze
erosie is het gevolg geweest van een forse storm in de winter van 2011/2012.

Bankenzone, vlak na suppleren
In  de  bankenzone  van  het  impactgebied  op  Ameland  zien  we  in  het  jaar  direct  volgend  op  de
vooroeversuppleties (1999 en 2012) een duidelijke toename van de netto bodemveranderingen. Deze
toename is toe te schrijven aan de eerder beschreven herverdeling van het suppletiezand in het
profiel (fasesprong, ontstaan extra bank, hogere banktoppen). Omdat de toename in 2012 ook bij
Schiermonnikoog zichtbaar was, hebben zwaardere golfcondities hier mogelijk ook een versterkende
rol in gespeeld.

Ook in het uitstralingsgebied was in eerste jaar na suppleren een lichte stijging te zien in de
bodemveranderingen, zowel in 1999 als in 2012. Omdat hierbij ook een (kleine) fasesprong zichtbaar
was in de configuratie van de zandbanken, net zoals in het impactgebied, is hier waarschijnlijk sprake
van een uitstralingseffect.

Bankenzone, eerste jaren na suppleren
De  periode  van  2000  –  2003  is  de  periode  waarin  de  horizontale  positie  van  de  banken  in  het
suppletiegebied min of meer stabiel bleef. Er is in deze periode alleen geen duidelijke invloed van de
suppletie op de bodemveranderingen te zien. De gemiddelde verticale bodemvariatie in het
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impactgebied komt weer overeen met de referentieperiode. In het uitstralingsgebied lijkt de
gemiddelde bodemvariatie wel iets verhoogd, maar het verschil is erg klein in verhouding tot de
natuurlijke fluctuaties.

Bankenzone, vanaf 5 jaar na suppleren
In de periode van 2004 – 2009 zijn in beide gebieden bij Ameland de fluctuaties tussen de
verschillende  jaren  groot.  Dit  komt  vooral  door  twee  uitschieters  in  2005  en  2008.  Het
bankensysteem heeft in deze jaren een fasesprong doorgemaakt, waarbij een trog een bank is
geworden en andersom. Natuurlijke invloeden, zoals grote stormen, kunnen hier een grote rol bij
spelen. In hoeverre de suppletie van 1998 hier nog invloed op heeft gehad is niet zeker, maar dit lijkt
ook niet waarschijnlijk. Bij Schiermonnikoog zijn deze uitschieters in 2005 en 2008 niet te zien. Dit is
te verklaren door het flauwere kustprofiel en het meer statische bankensysteem bij Schiermonnikoog.

Samengevat: vlak na de vooroeversuppletie zorgt de herverdeling van het suppletiezand in de
bankenzone voor een duidelijke toename van de bodemveranderingen in het impactgebied. In het
uitstralingsgebied is dit effect ook zichtbaar, maar minder sterk. Qua ordegrootte liggen de
bodemveranderingen zowel in het impactgebied als in het uitstralingsgebied nog in dezelfde orde als
de natuurlijke fluctuaties. Bodemveranderingen van dezelfde orde zijn bijvoorbeeld ook opgetreden
in 2005 en 2008, in jaren dat er niet is gesuppleerd. Hoger op het profiel, op het droge strand en het
intergetijdegebied, is geen duidelijk effect zichtbaar. De eventuele invloed van de vooroeversuppletie
is daar niet te onderscheiden in de ruis van de natuurlijke invloeden.

In de eerste jaren na de suppletie, wanneer de banken min of meer op hun plek bleven liggen, was al
geen duidelijke toename meer zichtbaar van de bodemveranderingen in de bankenzone. Het
stabiliseren van de horizontale positie van de banken leidde dus niet tot een andere (netto) jaarlijkse
bodemverandering ten opzichte van de autonome situatie.
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6 Macrobenthos van het strand

Het macrobenthos van het strand is onderzocht van 2010 tot en met 2012 in vier verschillende
onderzoeksgebieden. De methodiek van de bemonstering en tijdstippen is kort beschreven in
paragraaf 4.2.2. In meer detail is van elke bemonstering een veldrapportage geschreven (Heusinkveld
2011, Heusinkveld & Vanagt 2011, Heusinkveld 2012, Leewis & Heusinkveld et al. 2012, Heusinkveld
2013) en jaarlijks een analyse rapport (Wijsman & Goudswaard et al. 2010, Vanagt & van de Moortel
et al. 2011, Verduin & Leewis et al. 2011, Reinders & Holzhauer et al. 2013). In deze rapportage wordt
er specifiek gekeken naar de ontwikkeling van het strand van 2010 tot en met 2012 in relatie tot de
suppletie. Voor de detailbeschrijving van wat er is aangetroffen in een specifiek jaar van wordt
verwezen naar de jaarlijkse rapportages.

Voor het analyseren van de mogelijke effecten van de strandsuppletie bij Ameland op het
macrobenthos van het strand is het belangrijk om eerst de natuurlijke variatie, en de sturende
parameters (‘drivers’) van die natuurlijke variatie, goed in kaart te brengen.

In de onderstaande paragrafen wordt de ontwikkeling van het macrobenthos op het strand van 2010
tot en met 2012 in relatie tot de strandsuppletie besproken. Hierbij is de volgende systematiek
gehanteerd:

1. Identificatie van mogelijke natuurlijke drivers in de vorm van tijd, ruimte en ingreep.
2. Stapsgewijze analyse van de natuurlijke drivers in functie van hun sturende eigenschappen

op de macrofaunagemeenschap van het strand. Hierbij wordt steeds eerst naar de
tijdsafhankelijke drivers gekeken (temporeel) en vervolgens naar de ruimtelijke drivers
(ruimtelijke patronen).

3. Analyse van een mogelijk effect van de suppletie waarbij rekening is gehouden met de
natuurlijke drivers die een duidelijk structurerende rol spelen

4. Uitsplitsing naar het type suppletie (zomer/winter suppletie) als discriminerende factor

6.1 Identificatie natuurlijke drivers
De ontwikkeling van een faunagemeenschap wordt bepaald door fysische en biologische parameters.
In de ondiepe kustzone spelen vooral de fysische eigenschappen zoals sedimentsamenstelling,
hellingsgraad, stroming, golfwerking, getij, etc. een cruciale rol (McLachan & Dorvlo 2005). Het is
echter, zonder een langdurige en frequente inspanning, bijna onmogelijk om van alle mogelijke
fysische parameters een voldoende nauwkeurig beeld te krijgen om natuurlijke versus onnatuurlijke
variatie in de faunagemeenschap in kaart te kunnen brengen. Sommige van deze parameters zijn
variabel in de tijd en andere weer in de ruimte, of een combinatie van beide.

Een alternatieve manier om de natuurlijke variatie in een faunagemeenschap onder invloed van
fysische en biologische parameters te ondervangen, is het identificeren van overkoepelende drivers,
die een set van parameters gemeen hebben. Temporele drivers geven een indicatie over variatie in
de  tijd  als  gevolg  van  één  of  meerdere  sturende  parameters,  terwijl ruimtelijke drivers juist
verschillen kunnen markeren tussen regio’s, gebieden, specifieke locaties of zelfs microhabitats.

6.1.1 Temporele drivers
Een beeld van de jaar op jaar variatie kan verkregen worden doordat er monsters zijn genomen in
drie opeenvolgende jaren. Het hoogste niveau van temporele variatie is dus variatie tussen jaren en
geeft de driver ‘jaar’.
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Daarnaast zijn op het strand monsters genomen in de maanden maart, juni, juli, september en
november. Deze maanden kunnen opgedeeld worden in drie seizoenen: voorjaar (maart), zomer
(juni-september) en najaar (november). Dit geeft ons de mogelijkheid om naast de jaar op jaar
variatie ook te kijken naar eventuele seizoensmatige verschillen, via de driver ‘seizoen’.

6.1.2 Ruimtelijke drivers
De onderzochte stranden liggen op twee eilanden, op Ameland liggen drie locaties en op
Schiermonnikoog ligt het referentiestrand. In eerste instantie kunnen we dus eventuele patronen op
het niveau tussen Ameland versus Schiermonnikoog onderzoeken. Dit geeft de driver ‘eiland’.

Bij aanvang van het onderzoek is bepaald dat op Ameland naast het impactgebied, ook het
naastgelegen uitstralingsgebied opgevolgd zou worden. Tijdens de zomercampagne van 2011 is
beslist om een extra impactgebied toe te voegen op Ameland: Ameland West. Er zijn op Ameland dus
drie zones afgebakend, hetgeen zorgt voor de driver ‘gebied’ die valt binnen de driver eiland.

Binnen elk gebied is gedurende afgaand getij van hoog- naar laagwater bemonsterd waarbij elk uur
een monster is genomen. Dit heeft geresulteerd in telkens 7 hoogtestrata per gebied, die de bekende
zonering van het macrobenthos op getijdenstranden moest ondervangen. De driver ‘hoogteligging’ is
dus een maat voor de kustdwarse zonering van de macrobenthosgemeenschap.

6.1.3 Drivers in relatie tot de suppletie
Als eerste is er natuurlijk het verschil tussen de gebieden die wel zijn gesuppleerd en de gebieden die
niet zijn gesuppleerd. Dit geeft de driver ‘wel/geen suppletie’. Belangrijk hierbij is dat de opnames van
Ameland Impact die gemaakt zijn vóór de suppletie ook als ‘geen suppletie’ worden gekenmerkt.

Op Ameland zijn twee gesuppleerde gebieden onderzocht (Ameland Impact en Ameland West). De
suppletie in deze gebieden is op een verschillend moment in het jaar uitgevoerd. In Ameland West is
de suppletie in de winter aangelegd waar dit voor Ameland Impact in de zomer was. Dit geeft de
mogelijkheid om een analyse uit te voeren naar het moment van suppleren in het jaar, uitgedrukt in
de driver ‘zomer-/wintersuppletie’

De tijd die is verstreken sinds de suppletie kan ook van invloed zijn op de ontwikkeling van de
macrobenthosgemeenschap. Binnen het onderzoek is daarom voor de gesuppleerde gebieden een
onderscheid gemaakt naar het aantal maanden sinds het uitvoeren van de suppletie en uitgedrukt in
de driver ‘maand sinds suppletie’.

Een overzicht van de verschillende drivers is samengevat in de volgende tabel.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 71

Tabel 6.1 Overzicht drivers inclusief uitwerking
Driver Uitwerking

Temporeel
Jaar 2010, 2011, 2012
Seizoen Voorjaar (maart),  Zomer (juni-september),  Najaar (November)

Ruimtelijk

Eiland Ameland Schiermonnikoog
Gebied Ameland

West
Ameland
Impact

Ameland
Uitstraling

Schiermonnikoog
Referentie

Hoogteligging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Suppletie
Wel/geen suppletie Wel , Geen
Maanden sinds suppletie 0, 3, 8, 11, 14, 16, 18
Zomer-/ winter suppletie Zomer (Ameland Impact), Winter (Ameland West)

6.2 Temporele patronen

6.2.1 Jaar
In 2010 tot en met 2012 werden per jaar in totaal respectievelijk 31, 40 en 35 soorten aangetroffen.
Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de totale bemonsteringsinspanning in 2010
het laagst was en in 2012 het hoogst (zie ook par 4.2.2 en Tabel 6.2). Tevens zijn hier de gesuppleerde
monsters van 2011 en 2012 ook meegenomen. Het gemiddeld aantal soorten per monster lag in alle
jaren in dezelfde orde grootte (ong. 4 soorten per monster).

De evenness –  een maat voor het relatieve voorkomen van de soorten ten opzichte van elkaar,  was
overeenkomstig  voor  de  jaren  2011  en  2012.  De  lagere  waarde  voor  het  jaar  2010  wijst  op  de
aanwezigheid van een dominante soort. Dit was Scolelepis squamata.

Tabel 6.2 Univariate data opgesplitst per jaar
Jaar # monsters # soorten Pilou’s Evenness Dichtheid Biomassa

tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD
2010 67 31 4,4 2,8 0,48 0,24 1331 1789 0,9337 1,2326
2011 140 40 4,6 2,7 0,59 0,25 811 1070 0,8143 0,8403
2012 274 35 3,9 1,9 0,57 0,24 692 1213 0,3468 0,8146

De hoogste gemiddelde dichtheid en biomassa per monster werd gevonden in 2010. De dichtheid
maar vooral de biomassa lag in 2012 beduidend lager dan in de twee voorgaande jaren. Tussen 2010
en 2011 was er een duidelijke daling in dichtheid van de meest dominante soort, Scolelepis squamata,
maar deze daling is niet terug te vinden in de biomassa (Figuur 6.1). In 2012 lag de biomassa van
Scolelepis squamata wel beduidend lager dan in 2010 en 2011.

Lanice conchilega was zowel in 2010 als in 2011 aanwezig op de stranden, maar bleek in 2012 zo goed
als verdwenen, net zoals Eteone longa. De vlokreeftjes Eurydice pulchra en Haustorius arenarius
bereikten in 2012 dan weer hun hoogste dichtheid.
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Figuur 6.1 Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) per jaar voor de meest dominante soorten

De spreiding van de strandmonsters op basis van de gemeenschapsopbouw wordt weergegeven met
behulp van een MDS grafiek. MDS staat voor Multi-Dimensional Scaling. De interpretatie van een
MDS grafiek is eenvoudig, punten die dicht bij elkaar liggen zijn monsters waarvan de gemeenschap
met elkaar overeenkomt.

In de onderstaande figuur (Figuur 6.2) is de spreiding van alle strandmonsters ongeacht wel of geen
suppletie weergegeven met daarbij een indicatie van de drie monitoringsjaren. Hoewel er een
duidelijke overlap is in de monsters, kan er toch een chronologische sequentie over de jaren
vastgesteld  worden.  De  monsters  uit  2010  sluiten  immers  aan  op  de  monsters  van  2011  en  de
monster van 2011 sluiten aan op de monsters van 2012. Tussen 2010 en 2012 lijkt er minder overlap
te zijn. Dit patroon wordt verder bevestigd door de statistische analyse met behulp van de Anosim-
test (Tabel 6.3). Hoewel voor zowel dichtheid als biomassa de test op een significant verschil wijst in
de gemeenschap tussen de jaren (p<0.001), liggen de R-waarden erg laag dat op een overlap van de
jaren duidt. De R-waarde van de Anosim ligt enkel voor biomassa in 2010 versus 2012 boven de 0,2.
Dit is het gevolg van de beduidend lagere biomassa in 2012 ten opzichte van 2010.

Figuur 6.2  Overeenkomst tussen de verschillende strandmonsters per jaar op basis van hun
macrobenthosgemeenschap. De afstand tussen de punten geeft de overeenkomst tussen de
monsterpunten weer.

jaar
2010
2011
2012

2D Stress: 0,23
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Tabel 6.3 Resultaten Anosim jaarvariatie strandfauna
Jaar Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Jaar x hoogte 0,102 0,001 0,187 0,001
Posthoc 2010 – 2011 0,107 0,003 0,092 0,02

2010 – 2012 0,150 0,002 0,250 0,001
2011 - 2012 0,076 0,002 0,198 0,001

De zeer lage biomassa in 2012 is gevonden op zowel Ameland als Schiermonnikoog tijdens de
campagnes van maart en juli 2012. De biomassa-waardes van de september campagne
(zomercampagne) van 2012 waren niet opvallend verschillend van de zomerwaardes van 2010 of
2011.

Samenvattend is er beperkte variatie gevonden in de macrobenthosgemeenschap over de drie jaren.
De  variatie  tussen  de  jaren  is  echter  klein  genoeg  voor  een  vergelijking  tussen  de
macrobenthosgemeenschap voor en na de suppletie.

6.2.2 Seizoen
De macrobenthosmonsters op het strand in de vier gebieden zijn genomen in drie seizoenen: voorjaar,
zomer en najaar. Helaas zijn er niet in elk jaar in elk seizoen evenveel monster genomen. Er zijn
zomermonsters uit 2010, 2011 en 2012, voorjaarsmonsters uit 2012 en najaarsmonsters uit 2011. Dit
betekent dat ‘voorjaar’ en ‘najaar’ niet gerepliceerd zijn, waardoor de statistische power van deze
analyse beperkt is.

Gezien het grote verschil in bemonsteringsinspanning tussen de drie seizoenen, is het niet
verwonderlijk dat in de zomer het grootste aantal soorten is gevonden (Tabel 6.4). De monsters van
de zomer bevatten monsters van voor en na de suppletie (t0, t1, t4 en t5). De monsters van het voor-
en najaar bevatten enkel monsters na de suppletie (respectievelijk t3 en t2).

In  de  zomer  ligt  het  gemiddeld  aantal  soorten  per  monster  iets  hoger  dan  in  het  najaar  en  het
voorjaar. Qua evenness is er geen verschil tussen de drie seizoenen. Een reden kan zijn dat in het
voorjaar de macrobenthosgemeenschap nog volop in ontwikkeling is. Het mag dus niet verbazen dat
de gemiddelde dichtheid per monster in het voorjaar lager is dan in de zomer en het najaar. De lage
biomassa in het voorjaar van 2012 is zowel op Ameland als Schiermonnikoog waargenomen.

Tabel 6.4 Univariate data opgesplitst per seizoen
Seizoen # monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa

tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD
Voorjaar 60 19 3,4 1,2 0,57 0,26 580 1220 0,0667 0,1321
Zomer 363 49 4,4 2,4 0,56 0,23 861 1310 0,7033 1,0259
Najaar 58 18 3,7 2,4 0,56 0,28 776 1192 0,7156 0,7821

De toename in dichtheid van het voorjaar naar de zomer is vooral toe te schrijven aan een aantal
minder algemene soorten die ontbreken in het voorjaar (Figuur 6.3). Voor biomassa wordt het
verschil zowel veroorzaakt door het ontbreken van de minder algemene soorten maar ook door een
toename in de biomassa van Scolelepis squamata.
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Figuur 6.3  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) per seizoen voor de meest dominante soorten

De Anosim geeft een significant effect tussen voorjaar ten opzichte van zomer en najaar, zij het met
een zeer lage R-waarde (Tabel 6.5). Voor biomassa blijkt uit de Anosim een duidelijker significant
effect van seizoen, waarbij voorjaar afwijkt van zomer en najaar.

Tabel 6.5 Resultaten Anosim seizoensvariatie strandfauna
Jaar Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Seizoen  x hoogte 0.030 0.033 0.169 0.001
Posthoc Voorjaar – zomer 0.088 0.01 0.294 0.001

Voorjaar – najaar 0.142 0.001 0.426 0.001
zomer - najaar 0.028 NS 0.029 NS

6.3 Ruimtelijke patronen

6.3.1 Eiland
Over de drie jaren zijn er op Schiermonnikoog (het referentiestrand) in totaal 131 strandmonsters
verzameld en op Ameland (Impact, Uitstraling en West) 350. Dit leverde op Schiermonnikoog een
totaal van 39 soorten op, tegenover 47 op Ameland (Tabel 6.6). Echter het gemiddeld aantal soorten
per monster lag hoger in Schiermonnikoog dan op Ameland. Desondanks vertoonde de evenness op
Ameland een hogere waarde, wijzend op een beter gespreide relatieve verdeling van de verschillende
soorten.

Zowel voor dichtheid als biomassa werden eveneens de hoogste gemiddeldes gevonden op
Schiermonnikoog. Voor dichtheden is dit deels toe te schrijven aan S. squamata, deels aan een aantal
andere soorten (Figuur 6.4). Voor biomassa ligt het verschil zo goed als volledig bij M. balthica en
Eurydice pulchra.

Tabel 6.6 Univariate data opgesplitst per eiland
Eiland # monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa

tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD
Ameland 350 47 3,9 2,3 0,58 0,25 701 1091 0,5331 0,8688
Schiermonnikoog 131 39 5,0 2,2 0,53 0,23 1122 1663 0,7306 1,0481
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Figuur 6.4  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) per eiland voor de meest dominante soorten

Ondanks de univariate verschillen, is er in de analyse naar mogelijke ruimtelijke verschillen op
gemeenschapsniveau geen verschil tussen Ameland en Schiermonnikoog waargenomen, noch voor
dichtheden, noch voor biomassa. Dit is te zien in de overeenkomst van de monsters in Figuur 6.5.

Figuur 6.5 Overeenkomst tussen de verschillende strandmonsters per eiland op basis van hun
macrobenthosgemeenschap. De afstand tussen de punten geeft de overeenkomst tussen de
monsterpunten weer

De Anosim voor zowel dichtheid als biomassa (crossed met hoogte) was niet significant.

Globaal gesproken kan dus gesteld worden dat de gemeenschapsopbouw van de strandfauna in
Ameland in overeenstemming is met Schiermonnikoog, wat Schiermonnikoog tot een geschikt
referentiegebied maakt.

Eiland
Ameland
Schiermonnikoog

2D Stress: 0,23
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6.3.2 Gebied
Zoals in de voorgaande paragraaf aangegeven, is er tussen Ameland en Schiermonnikoog geen
significant verschil aangetroffen in de samenstelling van de strandfaunagemeenschap. Op
Schiermonnikoog is één gebied bemonsterd. Op Ameland zijn drie gebieden bemonsterd: Ameland
West, Ameland Impact en Ameland Uitstraling.

De bemonsteringsinspanning lag op eenzelfde niveau in Ameland West, Ameland Impact en
Schiermonnikoog. In Ameland Uitstraling zijn eenmaal per jaar monsters genomen in de zomer (Tabel
6.7). Het is belangrijk hier rekening mee te houden, zeker gezien de lage biomassawaarden in
voorjaar 2012.

Tabel 6.7 Univariate data opgesplitst per gebied
Gebied # monsters # soorten Pilou’s Evenness Dichtheid Biomassa

tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD
West 124 36 4,1 2,2 0,57 0,27 775 991 0,4917 0,7621
Impact 142 32 3,8 2,3 0,60 0,23 486 561 0,4104 0,6764
Uitstraling 84 25 3,8 2,3 0,55 0,24 955 1696 0,8603 1,2604
Referentie 131 39 5,0 2,2 0,53 0,23 1122 1666 0,7306 1,0481

In het gebied Ameland Uitstraling is het minste aantal soorten aangetroffen. Maar het gemiddelde
aantal soorten per gebied komt overeen met Ameland Impact. Zoals eerder besproken lag het
gemiddeld aantal soorten per monster op Ameland lager dan op Schiermonnikoog dit is ook terug te
zien in het gemiddeld aantal soorten per gebied. Qua evenness valt de hogere waarde van Ameland
Impact op, wat erop wijst dat er dit gebied minder gedomineerd wordt door één of meerdere soorten
dan de andere gebieden.

Op Ameland vertonen de gebieden Ameland West en Ameland Uitstraling de hoogste gemiddelde
dichtheden. De dichtheid van het macrobenthos in Ameland Impact lag duidelijk lager. Deze lagere
dichtheid is niet terug te vinden in de gemiddelde biomassa.

Wat betreft de biomassa valt de hoge biomassa in Ameland Uitstraling op. Deze waarde is echter een
overschatting ten opzichte van de andere drie gebieden, omdat in Ameland Uitstraling alleen
monsters in de zomer zijn genomen.

Figuur 6.6  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) per gebied voor de meest dominante soorten

De lagere dichtheid in Ameland Impact is grotendeels toe te schrijven aan de lage dichtheid aan
Scolelepis squamata. Qua biomassa valt de zeer hoge waarde voor Scolelepis squamata in Ameland
Uitstraling op (Figuur 6.6). De relatief hoge biomassawaarde van de zwemkrab Portumnus latipes is te
wijten aan enkele zeer grote exemplaren van deze soort in Ameland West.
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Ondanks de univariate verschillen, zijn op gemeenschapsniveau tussen de gebieden op het strand van
Ameland (West, Impact en Uitstraling) en Schiermonnikoog (Referentie) geen significante verschillen
waargenomen voor dichtheden noch biomassa (Anosim niet significant). Dit is terug te zien in de MDS
plot waar de monsters van alle vier de bemonsterde gebieden elkaar overlappen (Figuur 6.7).

Figuur 6.7 Overeenkomst tussen de verschillende strandmonsters per gebied op basis van biomassa. De afstand
tussen de punten geeft de overeenkomst tussen de monsterpunten weer

Gemiddeld gesproken zijn er over de vier gebieden in de drie monitoringsjaren wel verschillen in de
strandfauna, maar deze verschillen zorgen niet voor een significant andere gemeenschapsopbouw.

6.3.3 Hoogteligging
Strandfauna vertoont een duidelijke kustdwarse zonering (McLachan & Brown 2006). Om te
onderzoeken of dit ook het geval is voor de in deze studie bemonsterde stranden, zijn telkens zeven
hoogtestrata per gebied bemonsterd, waarbij het eerste stratum het hoogste stratum is net boven de
waterlijn bij hoogtij en het zevende stratum het laagste stratum net boven de waterlijn bij laagtij.

Uit de analyse op basis van hoogteligging is gebleken dat er een duidelijke toename was van het
gemiddeld aantal soorten tussen het eerste en het vierde stratum, daarna is de stijging erg beperkt (

gebied
AI
AU
SR
AW

2D Stress: 0,23
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Tabel  6.8).  Gemiddeld werden er maar één tot  drie soorten gevonden in de hoogste twee strata.  In
strata drie en vier is een duidelijk lagere evenness waargenomen, wat wijst op een hogere dominantie
van één soort, S. squamata (Figuur 6.8.). De dichtheid in het eerste stratum ligt beduidend lager dan
in alle andere strata. De twee hoogtestrata drie en vier zijn de strata zijn met de hoogste gemiddelde
dichtheid en biomassa.
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Tabel 6.8 Univariate data opgesplitst per hoogtestrata
Hoogte-
ligging

# monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa
tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD

1 59 12 1,3 1,0 0,62 0,36 265 911 0,4943 1,0464
2 68 17 2,4 1,7 0,62 0,24 729 1491 0,4616 0,6643
3 72 17 4,3 1,8 0,46 0,25 1761 2100 0,9079 1,1876
4 72 27 5,1 1,9 0,49 0,24 1094 1258 0,6889 1,0580
5 72 23 5,3 1,8 0,58 0,23 646 772 0,5137 0,7871
6 72 33 5,3 2,1 0,60 0,23 572 476 0,4482 0,7823
7 57 28 5,5 1,8 0,66 0,17 496 397 0,4918 0,8499

De lage dichtheid in het eerste stratum wordt niet weerspiegeld in de biomassa. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat ondanks de lage dichtheid aan S. squamata er een biomassa-
waarde  voor  deze  soort  is  gemeten  die  overeenkomstig,  of  zelfs  hoger  is  dan  in  de  andere  strata
(Figuur  6.8).  Het  lijkt  er  dus  op  dat  hoog  op  het  strand  vooral  grotere  exemplaren S. squamata
voorkomen.

Vanaf stratum twee vinden we ongeveer 200 ind/m² van alle andere soorten behalve S. squamata. Bij
de strata twee en drie gaat het hierbij vooral om de vlokreeften Eurydice pulchra en Bathyporeia
pilosa. In de laagste vier strata vinden we dan weer Macoma balthica en Eteone longa.

Figuur 6.8  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) per hoogtestrata voor de meest dominante soorten

Op basis van de gevonden resultaten voor aantal soorten, dichtheid en biomassa komt een patroon
naar voren dat er voor pleit om de zonering over zeven strata terug te brengen naar een indeling in
drie zones die overeenkomen met hoog strand, midden strand en laag strand. Deze compactere
indeling draagt tevens bij aan de robuustheid van de vergelijking tussen de verschillende zones
doordat het aantal monsters per zone toeneemt. Daarnaast verkleint het de invloed van het tijdstip
van monstername ten opzichte van de getijdecurve en de verschillen die daardoor kunnen ontstaan
ten aanzien van de locatie van monstername.

Opdeling in hoog, midden en laag strand
Voor het opdelen van de strata in de drie zones (hoog, midden en laag strand) is gebruik gemaakt
van de relatieve hoogteligging van elk monsterpunt ten opzichte van de gemiddelde getijdenrange.

De gemiddelde getijdenrange is de range tussen de gemiddelde laagwaterstand en de gemiddelde
hoogwaterstand. Deze gemiddelde waterstanden zijn bepaald door het gemiddelde te nemen van de
waterstand op het moment van respectievelijk laag- en hoogwater op dag van monstername en in
de voorgaande getijcyclus (Figuur 6.9). Het gemiddeld gemeten laagwater- en hoogwaterpunt liggen
zo op respectievelijk 0% en 100% van de gemiddelde getijdenrange.

De punten boven de hoogwaterlijn (Hoog strand) (verzameld  net boven de waterlijn op het tijdstip
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van hoogwater) krijgen hierdoor een waarde boven de 100% en alle andere punten een waarde
tussen de 0 en 100%. Het midden strand ligt tussen de 30 en 100%, het laag strand beneden de 30%.

Figuur 6.9 Bepaling relatieve hoogteligging van de monsterpunten. Ter illustratie zijn twee strandprofielen
weergegeven met een verschillende hellingsgraad en getijdenrange (resp. 2.0 en 1.6m). Om de ligging
van de monsterpunten te kunnen vergelijken wordt een relatieve hoogteligging bepaald. Het
laagwaterpunt is het 0-punt en het hoogwaterpunt is het 100% punt. Ondanks het verschil in
hoogteligging is de relatieve getijdenrange tussen hoog- en laagwater te vergelijken.

Deze indeling resulteert in een duidelijk significant zoneringspatroon in de macrofauna gemeenschap
voor zowel dichtheden als biomassa (Tabel 6.9).

Tabel 6.9 Resultaten Anosim hoogte-effect strandfauna
Hoogteligging Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Hoogte x Jaar 0.413 0.001 0.331 0.001
Posthoc Hoog – Midden 0.624 0.001 0.324 0.001

Hoog – Laag 0.634 0.001 0.594 0.001
Midden - Laag 0.204 0.001 0.296 0.001

Opvallend is dat gemiddeld vooral het hoog strand erg verschilt van het midden en laags stand en dat
gezien de spreiding van de vele stations van het hoog strand er veel variatie aanwezig is (Figuur 6.10).
Verder valt op dat het midden en laag strand meer van elkaar verschillen voor biomassa dan voor
dichtheid.
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Figuur 6.10 Overeenkomst tussen de verschillende strandmonsters per hoog, midden en laagt strand op basis van
dichtheid. De afstand tussen de punten geeft de overeenkomst tussen de monsterpunten weer

Wanneer  er  verder  ingezoomd  wordt  op  het  met  de  pijl  aangegeven  cluster,  wordt  duidelijk  dat  er
binnen het hoog strand nog twee subgroepen te onderscheiden zijn: een hoogstrandgemeenschap
die hoofdzakelijk  uit  één soort  bestaat (nr  1)  (Talitrus saltator) en een hoogstrandgemeenschap die
dichter tegen het midden strand aan zit (nr 2) met één of twee aquatische soorten (Figuur 6.11).

Figuur 6.11 Overeenkomst tussen de verschillende strandmonsters op basis van dichtheid, ingezoomd uit Figuur 6.10
met indicatie van de twee hoogstrandgemeenschappen. De afstand tussen de punten geeft de
overeenkomst tussen de monsterpunten weer
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Wanneer we nog verder inzoomen onderscheiden ook het midden en laag strand zich van elkaar,
maar wel met een duidelijke overlap (Figuur 6.12). Voor biomassa zijn overeenkomstige patronen
aangetroffen. Alle verschillen, voor zowel dichtheid als biomassa, zijn in de Anosim significant.

Figuur 6.12 Overeenkomst tussen de verschillende strandmonsters op basis van dichtheid; detail van midden en
laagstrandgemeenscha. De afstand tussen de punten geeft de overeenkomst tussen de monsterpunten
weer

Het is voor verdere analyses cruciaal om rekening te houden met de zonering, omdat zowel qua
soortenrijkdom, dichtheid, biomassa als gemeenschapsopbouw er een duidelijk effect van
hoogteligging (i.e. een zoneringspatroon) gevonden is.

6.4 Suppletie effect
De hoogte ligging op het strand is, met een duidelijk onderscheid tussen hoog, midden en laag strand
is een belangrijke natuurlijke sturende parameter voor strandfauna. Tussen de verschillende jaren
was er ook een significant verschil, maar beperkter.

Voor het aantonen van een mogelijk suppletie-effect is daarom enkel rekening gehouden met de
hoogteligging. Daarnaast is vanwege de grote verschillen binnen de hoog strand monsters, en tussen
de hoog strand en midden/laag strand monsters, de multivariate analyse voor het suppletie-effect
enkel uitgevoerd op de monsters van het midden en laag strand.

6.4.1 Wel versus geen suppletie
Er zijn negen campagnes op een gesuppleerd strand uitgevoerd, op een totaal van 20. Vijf hiervan
lagen op Ameland West, vier op Ameland Impact. Dit geeft een totaal van 259 niet-gesuppleerde
monsters (waarvan 42 in Ameland Impact voor de suppletie) en 222 gesuppleerde monsters.

Het gemiddeld aantal soorten per monster in de niet-gesuppleerde gebieden lag iets hoger dan in de
wel gesuppleerde gebieden (Tabel 6.10). Hierbij dient opgemerkt te worden dat het soortenrijkere
Schiermonnikoog bij de niet-gesuppleerde monsters ondergebracht is. Qua evenness is  er  geen
verschil tussen wel of niet gesuppleerde gebieden.
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Tabel 6.10 Univariate data opgesplitst wel of geen suppletie
Wel/geen
suppletie

# monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa
tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD

Geen suppletie 259 44 4,5 2,4 0,55 0,23 1002 1563 0,7776 1,0817
Wel suppletie 222 41 3,9 2,2 0,58 0,26 598 808 0,3740 0,6466

Het verschil in dichtheid en biomassa tussen de niet-gesuppleerde en wel gesuppleerde monsters met
een factor 2 respectievelijk 3, is opvallend. Voor wat betreft dichtheid zien we een duidelijk lagere
waarde voor S. squamata, maar ook de andere dominante soorten zijn gehalveerd in dichtheid
(Figuur 6.13). De biomassa van S. squamata in de gesuppleerde monsters ligt gemiddeld meer dan 60%
lager; M. balthica is volledig afwezig en ook de biomassa van Euridyce pulchra ligt beduidend lager in
de gesuppleerde monsters.

Figuur 6.13  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) van de meest dominante soorten voor wel of geen
suppletie

Op basis van de univariate analyses lijkt het er dus op dat de gesuppleerde monsters minder
organismen bevatten en een lagere biomassa hebben. Dit verschil zit deels in de meest dominante
soort, Scolelepis squamata, die in lagere dichtheden voorkomt met vooral kleinere exemplaren.
Daarnaast verdwijnt ook een aantal soorten volledig of bijna volledig na de suppletie.

Het is dan ook opmerkelijk dat de multivariate analyse van de macrofaunagemeenschap noch voor
dichtheid, noch voor biomassa een merkbaar significant verschil toont tussen de gesuppleerde en
niet-gesuppleerde monsters (Figuur 6.14; Tabel 6.11).

Tabel 6.11 Resultaten Anosim suppletie-effect strandfauna
Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Suppletie x zonering Suppletie 0.039 0.001 0.035 0.018
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Figuur 6.14 Overeenkomst tussen de strandmonsters op basis van dichtheid. Wel versus niet-gesuppleerdgebied. De
afstand tussen de punten geeft de overeenkomst tussen de monsterpunten weer

6.4.2 Zomer versus wintersuppletie
De suppletie in Ameland West is aangelegd in de winter en in Ameland Impact in de zomer. In beide
gebieden is zowel in het jaar van de suppletie, als in het daaropvolgende jaar na de suppletie de
strandfauna meerdere malen bemonsterd. In plaats van de eerder uitgewerkte analyse ‘wel versus
geen suppletie’, maken we hier dus een onderscheid tussen geen suppletie (alle monsters van de
referentiegebieden en de monsters van voor de suppletie), een wintersuppletie en een
zomersuppletie.

Na de wintersuppletie zijn 124 monsters geanalyseerd en na de zomersuppletie 98 monsters. Waar
soorten in de niet-gesuppleerde monsters (36 ten opzichte van 44), zijn er in de monsters van de
zomersuppletie aanmerkelijk minder soorten gevonden (23, Tabel 6.12). Dit blijkt ook duidelijk uit het
aantal soorten per monster.
Ook de gemiddelde dichtheid en biomassa per monster is veel lager na de zomersuppletie dan na de
wintersuppletie. Voor beide suppleties liggen de waarden duidelijk onder de waarden van de niet-
gesuppleerde monsters.

Tabel 6.12 Univariate data opgesplitst volgens zomer/winter  suppletie
Winter/zomer
suppletie

# monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa
tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD

Geen suppletie 259 44 4,5 2,4 0,55 0,23 1002 1563 0,7776 1,0817
Winter-suppletie 124 36 4,1 2,2 0,57 0,27 775 991 0,4917 0,7621
Zomer-suppletie 98 23 3,5 2,0 0,60 0,24 374 391 0,2071 0,3802

Zoals uit Figuur 6.15 blijkt, liggen de dichtheid- en biomassawaarden voor de zomersuppletie duidelijk
lager vanwege S. squamata. Dit is in overeenstemming met veronderstelling van Janssen & Leewis et
al. (2011)  dat  bij  een  suppletie  in  de  zomer  alle  settlers  van S. squamata worden gedood, gevolgd
door een verminderde recruitment. Voorts is na de wintersuppletie de zwemkrab Portumus latipes

suppletie
geen
wel

2D Stress: 0,23
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verantwoordelijk voor een substantieel deel van de biomassa, waar deze soort zo goed als ontbreekt
na de zomersuppletie.

Figuur 6.15  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) van de meest dominante soorten voor winter- en
zomer suppletie

De Anosim-test geeft voor dichtheid weliswaar een significant verschil tussen de winter- en
zomersuppletie, maar met een zeer lage R-waarde, waardoor dit verschil te verwaarlozen is. Voor
biomassa is de test niet significant (Tabel 6.13). Dit betekent dat er op gemeenschapsniveau geen
meetbaar verschil is tussen geen suppletie, een wintersuppletie en een zomersuppletie (Figuur 6.16).

Tabel 6.13 Resultaten Anosim zomer versus wintersuppletie strandfauna
Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Zomer/winter x zonering Zomer/ winter 0.038 0.013 0.016 NS

Figuur 6.16  Overeenstemming van de strandmonsters op basis van biomassa met indicatie soort suppletie ('g' = niet
gesuppleerd; 'w' = wintersuppletie; 'z' = zomersuppletie). De afstand tussen de punten geeft de
overeenkomst tussen de monsterpunten weer

soort_suppletie
g
w
z

2D Stress: 0,23
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6.4.3 Aantal maanden sinds suppletie
Ondanks de schijnbaar duidelijke verschillen tussen de zomersuppletie, de wintersuppletie en niet-
gesuppleerde monsters in de univariate analyse komt dit beeld op gemeenschapsniveau niet terug.
Dit duidt er op dat ondanks verschillen in het voorkomen van soorten, de gemeenschapsstructuur
niet fundamenteel anders is, maar dat het herstelpatroon niet noodzakelijk gelijk loopt. In de meest
gedetailleerde analyse kijken we daarom naar de twee vormen van suppletie in de tijd, om zo
eventuele verschillen in herstel na een zomer- of wintersuppletie te identificeren. Hierbij wordt er
vanuit gegaan dat de gemeenschapsopbouw naarmate er meer tijd is verstreken sinds de suppletie
steeds meer op de gemeenschapsopbouw van de uitgangssituatie gaat lijken. Hiermee krijgen we een
koppeling tussen de ruimtelijke en temporele variatie na een suppletie.

In Figuur 6.17 is het verloop van dichtheid en biomassa van de vier onderzochte gebieden in de tijd
weergegeven, met indicatie van het moment van suppleren. In de onderstaande tabel is het aantal
maanden dat de bemonstering na de zomer/wintersuppletie is uitgevoerd weergegeven.

Tabel 6.14 Overzicht per bemonstering van het  aantal maanden na de suppletie per gebied
Bemonstering Aantal maanden na suppletie

AW AI AU SR
2010 0 - -
2011a (Juli) 5 0 - -
2011b (November) 9 4 -
2012a (Maart) 13 8 -
2012b (Juli) 17 12 -
2012c (September) 19 14 - -

Voor de wintersuppletie (AW) blijkt dat vijf maanden na de suppletie de hoogste dichtheid en
biomassa waarden worden bereikt (AW 2011a). In het najaar van 2011 (AW 2011b) en de zomer van
2012 (AW 2012c) liggen de biomassa-waarden in de lijn van de andere (niet-gesuppleerde) opnames
op Ameland (zijnde AU en AI in 2010 en 2011a). Voor dichtheid zien we hetzelfde beeld.

Figuur 6.17 Dichtheid en biomassa strandfauna over de verschillende campagnes, met aanduiding van het tijdstip van
suppleren
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Een ander patroon is zichtbaar in Ameland Impact, waar in de zomer van 2011 de zomersuppletie
plaats vond. Hier lagen zowel dichtheid als biomassa duidelijk lager in het najaar 2011 (AI 2011b).
Voor de dichtheden was er tot 14 maanden na de suppletie (AI 2012c) een gradueel herstel zichtbaar.
De biomassa laat echter een ander beeld zien. In het voorjaar volgend op de suppletie (AI 2012a) viel
de biomassa juist terug tot de laagste waargenomen waarden van alle campagnes. De biomassa bleef
ook gedurende de vroege zomer van 2012 (AI  2012b) zeer laag.  Zelfs  in de late zomer van 2012 (AI
2012c), 14 maanden na de suppletie lag de biomassa nog steeds lager dan voor de suppletie.

Belangrijk is om op te merken dat eenzelfde zeer lage biomassa in het voorjaar en vroege zomer van
2012 ook teruggevonden is op Ameland West en op het niet gesuppleerde strand van
Schiermonnikoog. Maar voor zowel Ameland West als Schiermonnikoog was de biomassa in de late
zomer van 2012 (AI 2012c), wel terug op een ‘normaal’ niveau, terwijl dit in Ameland Impact niet het
geval was.

Kijken we naar de individuele soorten, dan valt op dat S. squamata in Ameland West de hoogste
dichtheid bereikt kort na de suppletie en daarna weer iets afneemt. In Ameland Impact ligt de
dichtheid van S. squamata kort na de suppletie op hetzelfde niveau als voor de suppletie.

De soort Macoma balthica verdwijnt na de suppletie, om in gedurende de eerste 18 maanden na
aanleg van de suppletie niet terug te keren. De zwemkrab P. latipes, een typische opportunistische
soort, komt dan weer in hogere aantallen voor in de gesuppleerde zones.
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7 Macrobenthos in de vooroever

Net zoals het macrobenthos van het strand, is ook het macrobenthos van de vooroever onderzocht in
2010,  2011 en 2012.  Echter,  in de vooroever zijn ook in 2009 monsters verzameld (met behulp van
dezelfde apparatuur maar in een equidistant grid). In tegenstelling tot op het strand zijn in de
vooroever slechts drie gebieden bemonsterd. De methodiek van de bemonstering en tijdstippen zijn
kort beschreven in paragraaf 4.2.2. In meer detail is van elke bemonstering een veldrapportage
geschreven (Heusinkveld 2011, Heusinkveld & Vanagt 2011, Heusinkveld 2012, Leewis & Heusinkveld
et al. 2012, Heusinkveld 2013) en jaarlijks een analyse rapport (Wijsman & Goudswaard et al. 2010,
Vanagt & van de Moortel et al. 2011, Verduin & Leewis et al. 2011, Reinders & Holzhauer et al. 2013).
In deze rapportage wordt specifiek gekeken naar de ontwikkeling van het macrobenthos van de
vooroever van 2009 tot en met 2012 in relatie tot de suppletie. Voor de detailbeschrijving van wat er
is aangetroffen in een specifiek jaar van wordt verwezen naar de jaarlijkse rapportages.

Voor het analyseren van de mogelijke effecten van de vooroeversuppletie bij Ameland op het
macrobenthos van de vooroever is het belangrijk om eerst de natuurlijke variatie, en de sturende
parameters (‘drivers’) van die natuurlijke variatie, goed in kaart te brengen, zoals ook voor de
strandfauna is gebeurd.

In de onderstaande paragrafen wordt de ontwikkeling van het macrobenthos in de vooroever van
2009  tot  en  met  2012  in  relatie  tot  de  vooroeversuppletie  besproken.  Hierbij  is  de  volgende
systematiek gehanteerd:

1. Identificatie van mogelijke natuurlijke drivers in de vorm van tijd, ruimte en ingreep.
2. Stapsgewijze analyse van de natuurlijke drivers in functie van hun sturende; eigenschappen

op de macrofaunagemeenschap van de vooroever. Hierbij wordt steeds eerst naar de
tijdsafhankelijke drivers gekeken (temporeel) en vervolgens naar de ruimtelijke drivers
(ruimtelijke patronen);

3. Analyse van een mogelijk effect van de suppletie waarbij rekening is gehouden met de
natuurlijke drivers die een duidelijk structurerende rol spelen.

7.1 Identificatie natuurlijke drivers
De ontwikkeling van een faunagemeenschap wordt bepaald door fysische en biologische parameters.
De ondiepe kustzone is een fysiek gedomineerd systeem, waarbij eigenschappen zoals
sedimentsamenstelling, stroming, golfwerking, getij, morfologie etc. een cruciale rol (McLachlan &
Dorlov 2007). Het is echter, zonder een langdurige en frequente inspanning, bijna onmogelijk om van
alle mogelijke fysische parameters een voldoende nauwkeurig beeld te krijgen om natuurlijke versus
onnatuurlijke variatie in de faunagemeenschap in kaart te kunnen brengen. Sommige van deze
parameters variabel zijn immers variabel in de tijd, andere weer in de ruimte, of een combinatie van
beide.

Een alternatieve manier om de natuurlijke variatie in een faunagemeenschap onder invloed van
fysische en biologische parameters te ondervangen, is het identificeren van overkoepelende drivers,
die een set van parameters gemeen hebben. Temporele drivers geven een indicatie over variatie in
de  tijd  als  gevolg  van  één  of  meerdere  sturende  parameters,  terwijl ruimtelijke drivers juist
verschillen kunnen markeren tussen regio’s, gebieden, specifieke locaties of zelfs microhabitats.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

90 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

7.1.1 Temporele drivers
Een beeld van de jaar op jaar variatie kan verkregen worden doordat er monsters zijn genomen in vier
opeenvolgende jaren. Het hoogste niveau van temporele variatie is dus variatie tussen jaren en geeft
de driver ‘jaar’.

In  tegenstelling  tot  het  strandonderzoek,  zijn  op  de  vooroever  enkel  monsters  genomen  in  de  late
zomer (augustus – oktober), waardoor seizoensmatige verschillen, en dus de driver ‘seizoen’, niet
onderzocht konden worden.

7.1.2 Ruimtelijke drivers
De  onderzochte  vooroevers  liggen  op  twee  eilanden:  op  Ameland  liggen  twee  locaties  en  op
Schiermonnikoog ligt het referentiestrand (in 2009 zijn enkel in Ameland monsters genomen). In
eerste instantie kunnen we dus eventuele patronen op het niveau tussen Ameland versus
Schiermonnikoog onderzoeken. Dit geeft de driver ‘eiland’.

Bij aanvang van het onderzoek is bepaald dat op Ameland naast het impactgebied, ook het
naastgelegen uitstralingsgebied gevolgd zou worden. Er zijn op Ameland dus twee zones afgebakend,
hetgeen zorgt voor de driver ‘gebied’ die valt binnen de driver eiland.

Binnen elk gebied is een bemonsteringsstrategie gevolgd met als doel maximaal de gedetailleerde
morfologische entiteiten van de ondiepe kustzone te kunnen bemonsteren: per kustdwarse raai zijn
hiervoor monsters genomen op de banken, in de troggen en op de hellingen, alsook een monsterpunt
buiten het bankensysteem. Hieruit volgt de driver ‘morfologie’. Deze driver geeft weer in welke mate
morfologische eigenschappen van de ondiepe kustzone een structurerend effect hebben op het
voorkomen van macrobenthos.

7.1.3 Drivers in relatie tot de suppletie
In  tegenstelling  tot  het  strand,  is  de  vooroever  enkel  in  de  late  zomer  bemonsterd,  en  dit  in  één
impactgebied en twee referentiegebieden. Daardoor kan voor de vooroever slechts één suppletie-
gerelateerde driver onderzocht worden: ‘wel/geen suppletie’. Belangrijk hierbij is dat de opnames
van Ameland Impact die gemaakt zijn vóór de suppletie als ‘geen suppletie’ worden gekenmerkt.

Een overzicht van de verschillende drivers is samengevat in de volgende tabel.

Tabel 7.1 Overzicht drivers inclusief uitwerking
Driver Uitwerking

Temporeel Jaar 2009, 2010, 2011, 2012

Ruimtelijk
Eiland Ameland Schiermonnikoog
Gebied Ameland Impact Ameland Uitstraling Schiermonnikoog Referentie
Morfologie trog, bank, helling, diepere vooroever

Suppletie Wel/geen suppletie Wel Geen
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7.2 Resultaten: Temporele patronen

7.2.1 Jaar
Van  2009  tot  en  met  2012  werden  per  jaar  respectievelijk  in  totaal  64,  77,  74  en  67  soorten
aangetroffen. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat de totale
bemonsteringsinspanning in 2009 beduidend lager lag dan in de andere jaren (Tabel 7.2). Het
gemiddeld aantal soorten per monster lag duidelijk hoger in 2009 dan in de andere jaren; hierbij dient
rekening gehouden te worden met het feit dat in 2009 meer dieper gelegen monsters zijn verzameld.
In 2012 lag het gemiddeld aantal soorten dan weer lager dan in 2010 en 2011. Voor 2012 valt de hoge
evenness-waarde op. In 2012 was dus niet echt een dominante soort aanwezig, in tegenstelling tot in
2009 en 2011.

Tabel 7.2 Univariate data opgesplitst per jaar
Jaar # monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa

Tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD
2009 70 64 15,09 3,10 0,47 0,14 4518 3291
2010 187 77 11,78 4,82 0,67 0,19 1053 1053 4,2582 9,0550
2011 176 74 11,79 4,65 0,51 0,21 2582 2611 24,4617 29,3448
2012 141 67 8,45 3,30 0,77 0,15 387 270 10,8917 18,3983

De hoogste gemiddelde dichtheid werd gevonden in 2009, met een waarde die 10x hoger lag dan in
2012. Vervolgens werd in 2010 de laagste waarde en in 2011 de tweede hoogste aangetroffen. In
2009 is geen biomassa bepaald. De gemiddelde biomassa lag in 2011 beduidend hoger dan in 2010 en
2012 (Tabel 7.2).

De hoge dichtheden in 2009 en 2011 waren geheel toe te schrijven aan de zeer hoge abundantie van
Ensis directus, de Amerikaanse zwaardschede (Figuur 7.1). Voorts valt op dat de gemiddelde dichtheid
van Magelona johnstonii (borstelworm), de tweede meest dominante soort, tussen 2009 en 2012 elk
jaar daalde.

Qua  biomassa  bleek  dat  de  hoge  waarde  van  2011  ten  opzichte  van  2010  en  2012  volledig  toe  te
schrijven was aan de uitzonderlijk hoge biomassa van Ensis directus. Terwijl in 2010 de biomassa van
deze soort zelfs verwaarloosbaar was. De gewone hartegel Echinocardium cordatum was de tweede
meest dominante soort qua biomassa, met constante waarden over de drie monitoringsjaren.
Tenslotte valt de hoge biomassa-waarde van Macoma balthica in 2012 op.

Figuur 7.1 Gemiddelde dichtheid  en biomassa  per jaar voor de meest dominante soorten

De onderstaande grafiek toont de spreiding van de monsters op basis van de dichtheden en
gemeenschapsopbouw, met daarbij een indicatie van de vier monitoringjaren ongeacht wel of geen
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suppletie. Er is sprake van een duidelijke clustering per jaar. Voor de biomassa is een overeenkomstig
patroon waargenomen.

Dit patroon wordt verder bevestigd door de statistische analyse met behulp van de Anosim-test
(Tabel 7.3). Voor zowel dichtheid als biomassa vertoont de test per jaar een duidelijk significant
verschil, met hoge R-waarden.

Figuur 7.2 Overeenkomst tussen de subtidale macrobenthosmonsters met jaar indicatie. De afstand tussen de
punten geeft de overeenstemming weer.

Tabel 7.3 Resultaten Anosim jaarvariatie sublitorale fauna
Jaar Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Jaar x morfologie 0.543 0.001 0.524 0.001
Posthoc 2009 - 2010 0.469 0.001

2009 - 2011 0.64 0.001
2009 - 2012 0.924 0.001
2010 – 2011 0.486 0.001 0.536 0.001
2010 – 2012 0.422 0.001 0.380 0.001
2011 - 2012 0.697 0.001 0.673 0.001

In tegenstelling tot de strandgemeenschap, waar de jaarlijkse variatie beperkt was, zijn er in de
macrobenthosgemeenschap van de vooroever wel grote jaarlijkse schommelingen vastgesteld. Deze
schommelingen waren grotendeels toe te schrijven aan de hoge variabiliteit van de meest dominante
soort: Ensis directus. In jaren waarin de soort een goede recrutering kent, kunnen zeer hoge aantallen
en biomassa’s aangetroffen worden; het er opvolgende jaar kan de populatie grotendeels
gedecimeerd zijn.

Een duidelijke jaarlijkse variabiliteit blijft echter zichtbaar, ook indien we E. directus als  soort  uit  de
dataset verwijderen. Bij verdere analyses van een mogelijk suppletie-effect zal dus rekening
gehouden moeten worden met de jaar-op-jaar variabiliteit.
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7.3 Ruimtelijke patronen
Omdat in 2009 geen monsters verzameld zijn op Schiermonnikoog, en rekening houdend met de
grote jaar-op-jaar variabiliteit, is voor het onderzoeken van de ruimtelijke drivers 2009 uit de dataset
verwijderd.

7.3.1 Eiland
Over de drie jaren zijn er op Schiermonnikoog (het referentiegebied) in totaal 143 vooroevermonsters
verzameld en op Ameland (Impact en Uitstraling) 361. Dit leverde op Schiermonnikoog 66 soorten op,
tegenover 101 op Ameland (Tabel 7.4). Het gemiddeld aantal soorten per monster lag hoger in
Ameland dan op Schiermonnikoog; de evenness was op beide eilanden vrijwel identiek.

Tabel 7.4 Univariate data opgesplitst per eiland
Eiland # monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa

Tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD
Ameland 361 101 11,61 4,91 0,65 0,19 1405 1873 14,5059 24,1835
Schiermonnikoog 143 66 8,92 3,06 0,63 0,25 1390 1986 9,7948 16,4753

Op Ameland waren qua dichtheid Ensis directus  en de polychaete worm Magelona johnstonii de twee
meest voorkomende soorten, op Schiermonnikoog was er een duidelijke dominantie van E. directus.
Op dit eiland werd echter ook Lanice conchilega in vrij hoge aantallen gevonden.

Beide eilanden werden qua biomassa gedomineerd door de bivalven Ensis directus en Macoma
balthica, op Ameland aangevuld met de stekelhuidige Echinocardium cordatum.

Figuur 7.3  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) per eiland voor de meest dominante soorten

Zoals te verwachten volgens de beperkte univariate verschillen, is er in de analyse naar mogelijke
ruimtelijke verschillen op gemeenschapsniveau geen verschil tussen Ameland en Schiermonnikoog
waargenomen, noch voor dichtheden, noch voor biomassa (Figuur 7.4).

De Anosim voor dichtheid (crossed met jaar) was weliswaar significant, maar met een lage R-waarde
(R=0.126; p<0.001); voor biomassa was de Anosim niet significant.
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Figuur 7.4 Overeenkomst tussen de macrobenthosmonsters aan de hand van dichtheid met indicatie per eiland. De
afstand tussen de monsterpunten geeft de overeenstemming weer.

Globaal gesproken komt de gemeenschapsopbouw van vooroeverfauna in Ameland en
Schiermonnikoog niet geheel overeen.

7.3.2 Gebied
Zoals in de voorgaande paragraaf aangegeven is er tussen Ameland en Schiermonnikoog een klein
significant verschil aangetroffen in de samenstelling van de vooroever gemeenschap. Op
Schiermonnikoog is er een gebied bemonsterd. Binnen Ameland zijn er twee gebieden bemonsterd:
Ameland Impact en Ameland Uitstraling.

Tabel 7.5 Univariate data opgesplitst per gebied
Gebied # monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa

tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD
Impact 184 87 11,05 5,03 0,65 0,21 1314 1653 14,8277 25,7203
Uitstraling 177 86 12,20 4,73 0,65 0,18 1498 2077 14,1714 22,5432
Referentie 143 66 8,92 3,06 0,63 0,25 1390 1986 9,7948 16,4753

De bemonsteringsinspanning lag op eenzelfde niveau in Ameland Impact en Ameland Uitstraling; op
Schiermonnikoog is een 40-tal monsters minder verzameld (Tabel 7.5).

Zowel qua aantal soorten, gemiddeld aantal soorten per monster, evenness, gemiddelde dichtheid als
gemiddelde biomassa waren de verschillen tussen Ameland Impact en Uitstraling beperkt tot
verwaarloosbaar: enkel qua dichtheid vertoonde het Uitstralingsgebied hogere waarden.

Dit blijkt ook uit de resultaten van de belangrijkste soorten: de licht hogere dichtheden in Ameland
Uitstraling kunnen toegeschreven worden aan Ensis directus en Macoma balthica; de
soortensamenstelling kwam zeer overeen. Qua biomassa vallen de iets hogere waarden van
Echinocardium cordatum in Ameland Impact op, met dan weer hogere waarden voor Macoma
balthica in Ameland Uitstraling.
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Figuur 7.5  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) per gebied voor de meest dominante soorten

Net als voor de univariate analyses, zijn op gemeenschapsniveau ook tussen de gebieden op de
vooroever van Ameland (Impact en Uitstraling) en Schiermonnikoog (Referentie) geen significante
verschillen waargenomen voor dichtheden noch biomassa (Anosim gebied x jaar niet significant).
Gemiddeld gesproken zijn er over de drie gebieden in de drie monitoringsjaren nauwelijks verschillen
waargenomen in voorkomen van macrobenthos in de vooroever.

7.3.3 Morfologie
Er zijn indicaties dat de morfologie van de ondiepe kustzone een duidelijke structurerende invloed
heeft op het voorkomen van het macrobenthos, waarbij met name de troggen een hogere
biodiversiteit en biomassa herbergen (Janssen & Kleef et  al. 2008). Bij een suppletie kunnen één of
meerdere troggen opgevuld worden en kan de morfologie grondig gewijzigd worden. Het is daarom
belangrijk de detailzonering van het macrobenthos binnen het ondiepe banken-troggensysteem in
kaart te brengen.

In 2010, 2011 en 2012 is een bemonsteringsstrategie uitgewerkt waarbij in de verschillende
kustdwarse morfologische entiteiten (strata) telkens monsters zijn genomen: op de banken, in de
troggen en op de hellingen. De strandtrog (Tr0) kwam niet in alle gebieden voor waardoor hier slechts
enkele monsters in zijn genomen. De univariate analyses zijn op stratumniveau uitgewerkt.

Het totaal aantal gevonden soorten per morfologische entiteit varieerde tussen 21 en 67, waarbij de
laagste waarde is gevonden in de strandtrog (Tr0), waar slechts 8 monsters zijn verzameld (Tabel 7.6).
Kijken we naar het gemiddeld aantal soorten per monster, dan zien we dat enkel de drie meest
kustwaarts  gelegen  monsterlocaties  (laagwater  (LW),  strandtrog  (Tr0)  en  de  eerste  trog  (Tr1))
waarden lager dan 10 laten zien. Niet alleen het gemiddeld aantal soorten maar ook de
soortensamenstelling, dichtheid en biomassa in deze twee strata komt overeen met de laagste
strandmonsters. De hoogste dichtheden zijn gevonden op beide zijden van de buitenste bank (H2 en
H3). Qua biomassa valt op dat alle strata zeewaarts van de buitenste bank de hoogste waarden
vertonen. Dit is volledig toe te schrijven aan het voorkomen van twee bivalven-soorten (Ensis directus
en Macoma balthica) en  de  hart  egel Echinocardium cordatum. Voor de meer kustwaarts gelegen
strata wordt de biomassa zo goed als volledig bepaald door Ensis directus.

Tabel 7.6 Univariate data opgesplitst per hoogtestrata
Morfologie # monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa

tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD
LW 58 51 6,66 3,14 0,63 0,21 537 551 0,9973 4,2911
Tr0 8 21 6,13 1,81 0,90 0,05 124 61 0,3304 0,3060
Tr1 27 44 9,22 4,34 0,67 0,18 1297 2151 16,9587 39,0379
B1 45 56 11,18 4,24 0,68 0,16 825 833 4,5344 5,8628
H1 57 66 11,53 5,55 0,60 0,21 1488 1498 12,8402 22,0660
Tr2 38 58 10,13 3,65 0,64 0,20 1253 1598 8,1716 12,8602
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H2 41 50 11,85 4,18 0,56 0,25 2139 2088 13,9405 21,6129
B2 51 56 10,94 4,89 0,61 0,21 1442 1644 8,8352 11,7443
H3 84 67 12,04 4,11 0,63 0,26 2250 3094 20,0895 27,6652
H4 41 56 11,83 4,02 0,72 0,20 1272 1790 24,8155 25,9059
HD 54 61 12,96 4,30 0,66 0,14 1237 911 21,2101 24,2507

Figuur 7.6  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) per hoogtestratum voor de meest dominante soorten
op basis van aantallen

Voor multivariate analyse zijn deze verschillende strata op drie manieren gegroepeerd: op basis van
habitatkenmerken uit de SSS-opnames, op basis van de verwachte energie dissipatie en op basis van
de detailmorfologie. De methodiek is in detail uitgelegd in hoofdstuk 4.2.

Tabel 7.7 geeft de Anosim-waarden weer voor de opdeling volgens habitatkarakteristieken zoals
afgeleid uit de sidescan sonar opnames (SSS).

Tabel 7.7 Resultaten Anosim morfologie-effect vooroever fauna
Morfologie Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Zone_SSS x Jaar 0.251 0.001 0.287 0.001
Posthoc LW – ondiepe trog 0.709 0.001 0.680 0.001

LW – banken 0.549 0.001 0.567 0.001
LW – offshore 0.871 0.001 0.861 0.001
Ondiepe trog – banken 0.186 0.001 0.238 0.001
Ondiepe trog – offshore 0.345 0.001 0.353 0.001
Banken - offshore NS NS

Het bankensysteem (zone 3; vanaf de zeewaartse helling van de eerste bank tot en met de
buitenzijde van de buitenste bank) en het offshore monster (zone 4) zijn niet significant van elkaar
verschillend. Verder zijn deze twee zones en de andere zones (zone 2; de ondiepe trog en zone 1; de
overgangszone tussen strand en vooroever) wel significant verschillend.

Zoals verwacht wijkt de overgangszone tussen strand en vooroever erg af van alle andere monsters
(nr 1 in Figuur 7.7). Verder is er een duidelijke zeewaartse gradiënt aanwezig.
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Figuur 7.7  Overeenkomst tussen de subtidale macrobenthosmonsters met indicatie van de opdeling in van zones op
basis van het habitat waargenomen met de  SSS. De afstand tussen de monsterpunten geeft de
overeenkomst weer. Zone 1 = Laagwater, 2 = Ondiepe trog, 3 = Banken, 4 = Offshore)

Een volgende alternatieve manier van indeling is een indeling volgens de verwachte energie dissipatie.
De twee verschillen zijn dat hierbij de eerste bank (B1) tot het bankensysteem wordt gerekend, en
het monster op de helling van de buitenste bank (H4) tot de offshore groep wordt gerekend.

Tabel 7.8 Resultaten Anosim morfologie-effect vooroever fauna, opdeling volgens verwachte energie dissipatie
Morfologie Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Zone_ecol x Jaar 0.290 0.001 0.292 0.001
Posthoc LW – ondiepe trog 0.779 0.001 0.739 0.001

LW – banken 0.549 0.001 0.551 0.001
LW – offshore 0.888 0.001 0.891 0.001
Ondiepe trog – banken 0.253 0.001 0.237 0.001
Ondiepe trog – offshore 0.623 0.001 0.648 0.001
Banken - offshore NS NS

Zoals uit Tabel 7.8 blijkt, zijn de resultaten van de Anosim sterk vergelijkbaar met de eerdere indeling,
met iets hogere R-waarden, wat erop wijst dat deze indeling de groepering van de monsters beter
verklaart.

Tenslotte is er een opdeling gemaakt, per morfologische entiteit (laagwater, ondiepe trog, ondiepe
bank, diepe trog en diepe bank). Dit leverde opnieuw een hogere R-waarden op voor de
overkoepelende Anosim-analyses (Tabel 7.9). Opvallend is dat de ondiepe trog en ondiepe bank
weinig verschil laten zien, terwijl de ondiepe bank zelf opnieuw weinig verschilt van alle meer
zeewaarts gelegen groepen. De diepe trog wijkt enigszins af van de offshore monsters, maar weer erg
weinig van de ondiepe bank en diepe bank. Het verschil tussen de diepe bank en offshore is
verwaarloosbaar.

Tabel 7.9 Resultaten Anosim morfologie-effect vooroever fauna, opdeling volgens morfologische eniteit
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Morfologie Dichtheid Biomassa
R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde

Zone_detail x Jaar 0.333 0.001 0.320 0.001
Posthoc LW – ondiepe trog 0.779 0.001 0.739 0.001

LW – ondiepe bank 0.496 0.001 0.497 0.001
LW – diepe trog 0.702 0.001 0.676 0.001
LW – diepe bank 0.705 0.001 0.692 0.001
LW – offshore 0.888 0.001 0.891 0.001
Ondiepe trog – ondiepe bank 0.156 0.005 0.153 0.002
Ondiepe trog – diepe trog 0.427 0.001 0.388 0.001
Ondiepe trog – diepe bank 0.551 0.001 0.543 0.001
Ondiepe trog – offshore 0.623 0.001 0.648 0.001
Ondiepe bank – diepe trog 0.152 0.001 0.113 0.001
Ondiepe bank – diepe bank 0.224 0.001 0.216 0.001
Ondiepe bank – offshore 0.294 0.001 0.304 0.001
Diepe trog – diepe bank 0.147 0.001 0.136 0.001
Diepe trog – offshore 0.318 0.001 0.346 0.001
Diepe bank - offshore 0.056 0.017 NS

Het lijkt er dus sterk op dat er, vanaf de ondiepe trog, eerder sprake is van een zeewaartse gradiënt
dan van een duidelijke groepering volgens de morfologische entiteiten (Figuur 7.8).

Figuur 7.8 Overeenstemming tussen sublitorale macrofaunamonster op basis van dichtheid, ingedeeld volgens de
detailmorfologie. De afstand tussen de monsterpunten geeft de overeenstemming weer. Zone 1 =
Laagwater Zone 2 = Ondiepe trog, Zone 3 = Ondiepe bank, Zone 4 = Diepe trog, Zone = 5 Diepe Bank, Zone
6 = Offshore.
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7.4 Suppletie-effect
Voor het aantonen van een mogelijk suppletie-effect dient in ieder geval rekening gehouden te
worden met de jaar-op-jaar variabiliteit. Naast het temporele effect van verschillen tussen de jaren, is
er ook een duidelijke diepte gradiënt gevonden in het voorkomen van het macrobenthos op de
vooroever.

Het invoegen van meerdere categorische variabelen maakt multivariate analyses erg complex. We
hebben er daarom voor gekozen om de diepte gradiënt niet als factor mee te nemen in de analyses,
maar de analyses enkel uit te voeren op die dieptestrata waar ook de suppletie in is aangelegd: H1,
H2, Tr2, B2. De locaties H3 en H4 zijn hierbij genomen omdat uit het suppletieprofiel blijkt dat een
deel van de suppletie zich zeewaarts richting deze monsterpunten heeft verschoven.

7.4.1 Wel versus geen suppletie
In 2011 en 2012 zijn in totaal 45 monsters verzameld in het suppletiegebied van Ameland Impact; in
dezelfde morfologische strata zijn in Ameland Uitstraling en Schiermonnikoog 267 monsters
verzameld (Tabel 7.10). Het totaal aantal aangetroffen soorten lag hoger in de niet-gesuppleerde
monsters. Echter, noch het gemiddeld aantal soorten per monster, noch de evenness waren duidelijk
verschillend tussen wel en niet gesuppleerde monsters.

De gemiddelde dichtheid per monster lag duidelijk hoger voor de niet gesuppleerde monsters; de
biomassa lag echter in dezelfde grootteorde.

Tabel 7.10 Univariate data opgesplitst wel of geen suppletie
Wel/geen
suppletie

# monsters # soorten Pilou's Evenness Dichtheid Biomassa
tot tot gem SD gem SD Gem SD gem SD

Geen suppletie 267 86 11,70 4,38 0,61 0,23 1811 2259 15,0803 21,8624
Wel suppletie 45 55 10,18 4,95 0,70 0,20 1141 1734 16,5131 27,0699

Het verschil in dichtheid tussen wel en niet gesuppleerde monsters was grotendeels toe te schrijven
aan het voorkomen van Ensis directus en Magelona johnstonii, de twee meest dominante soorten. Dit
verschil is niet terug te vinden in de biomassa. Tot de niet gesuppleerde monsters behoren ook de
monsters uit 2010. Dit was een jaar met een beperkt aantal vooral kleine exemplaren van Ensis
directus.

Figuur 7.9  Gemiddelde dichtheid (links) en biomassa (rechts) van de meest dominante soorten voor wel of geen
suppletie

De Anosim voor wel versus geen suppletie (gecorrigeerd voor verschillen tussen jaren) toont aan dat
er een significant verschil is tussen de wel en niet gesuppleerde monsters (Tabel 7.9), zowel voor wat
betreft dichtheid als biomassa. Twee van de gesuppleerde monsters (uit 2011, vlak na de suppletie)
waren volledig leeg, hetgeen een deel van het significante resultaat verklaart.
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Tabel 7.11 Resultaten Anosim suppletie-effect vooroever benthos
Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Suppletie x jaar Suppletie 0.305 0.001 0.361 0.001

Kijken we in meer detail naar het resultaat (Figuur 7.10), dan is er nog steeds een aantal gesuppleerde
monsters die erg afwijken van alle andere monsters. Een deel van de gesuppleerde monsters valt
echter ook volledig binnen de cluster van niet gesuppleerde monsters. Dit blijken met name de
monsters uit  2012 te zijn,  één jaar na de suppletie.  Een meer gedetailleerde analyse van het effect
van de suppletie in 2011, en het herstel naar 2012 toe, dringt zich dus op.

Figuur 7.10 Overeenstemming tussen de monsterpunten op basis van de dichtheid van het macrobenthos in de
vooroever. Wel versus niet-gesuppleerd: focus op detail. De afstand tussen de punten geeft de
overeenstemming weer.

7.4.2 Detailanalyse suppletie
Om de mogelijke effecten van de suppletie in meer detail te bekijken, is in eerste instantie gekeken
naar het verschil tussen de gesuppleerde monsters in 2011 (twee maanden na de suppletie) en 2012
(14 maanden na de suppletie). Zoals uit Tabel 7.12 blijkt, is het significante verschil tussen wel en niet
gesuppleerd volledig toe te schrijven aan de monsters uit 2011. In 2012 is er geen significant verschil
tussen de wel en niet gesuppleerde monsters wat betreft dichtheden en een beperkt verschil wat
betreft biomassa.

Tabel 7.12 Resultaten Anosim detailanalyse suppletie effect
Suppletie Dichtheid Biomassa

R-waarde p-waarde R-waarde p-waarde
Suppletie x Jaar 0.312 0.001 0.361 0.001
Posthoc Geen – 2011 wel 0.398 0.001 0.446 0.001

Geen – 2012 wel NS 0.198 0.001



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 101

Dit is voor de monsters van Ameland visueel voorgesteld in Figuur 7.11. De gesuppleerde monsters uit
2011 verschillen van de niet gesuppleerde monsters uit 2011. In 2012 clusteren alle monsters samen.

Figuur 7.11 Overeenstemming tussen de subtidale macrobenthosmonsters in de suppletiezone in Ameland (2011 en
2012) met aanduiding van de jaren en aantal maanden sinds suppletie. De twee lege monsters van 2
maanden na de suppletie zijn niet weergegeven

In 2011, nauwelijks 2 maanden na het afronden van de vooroeversuppletie, is er een duidelijk
significant verschil tussen de gesuppleerde en niet-gesuppleerde monsters (Anosim morfologie X
suppletie: R=0,795; p<0,01).

Omdat de suppletie over de buitenste brekerbank is aangelegd loont het de moeite om nog verder in
detail te kijken wat er in 2011 en 2012 op gemeenschapsniveau gaande is rond de buitenste
brekerbank (B2 en H3) van Ameland.

In het impactgebied zijn de monsters op de buitenste brekerbank van de vier meest oostelijk gelegen
raaien (2.B2 t/m 6.B2) leeg of bijna leeg. Ook het eerstvolgende monster in het uitstralingsgebied
(7.B2) ligt  circa 200 meter van de grens van het suppletie vak en is  zo goed als  leeg.  Dit  is  niet  het
geval  voor  de  andere  B2  monsters  die  verder  dan  500  meter  van  de  suppletie  af  liggen.  Hier  is
duidelijk sprake is van een uitstralingseffect.
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Figuur 7.12  Overeenstemming tussen de monsterpunten in het sublitoraal in de suppletiezone in 2011 in Ameland.
Twee lege outliers van de B2-zone van het suppletiegebied zijn weergegeven met een pijl.

Voorts valt in de bovenstaande MDS plot op dat de meest westelijk gelegen monsters op de buitenste
brekerbank (1.B2 en 2.B2) dichter bij de Ameland Uitstraling monsters van hetzelfde stratum liggen.
De twee meest westelijk gelegen monsters net zeewaarts van de buitenste brekerbank (1.H3 en 2.H3)
liggen daarentegen  weer verder van de rest van de H3 monsters.

Als we nog verder inzoomen op de cluster van monsters in het suppletiegebied (Figuur 7.13) dan zien
we dat de drie meest westelijk gelegen monsters op het midden van de suppletie (waar ervoor de
tweede trog was) qua gemeenschap erg lijken op de oostelijk gelegen trog- en hellingmonsters. De
drie meest oostelijk gelegen monsters op het midden van de suppletie komen dan weer beter
overeen met de – armere – bankmonsters (B2) van het uitstralingsgebied.
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Figuur 7.13  Cluster-analyse van de suppletiezone op Ameland in 2011, met indicatie van de afwijkende monsters
(blauw)

In 2012 zijn de hierboven beschreven patronen uit 2011 nog slechts zeer beperkt zichtbaar. De
ANOSIM levert weliswaar een significant verschil op tussen wel en niet gesuppleerd, maar met een
lage R-waarde. Uit de MDS-plot lijkt dit beperkte significante verschil vooral te verklaren door een
verschil in de buitenste trog-fauna (T2) (Figuur 7.14).

Figuur 7.14: Overeenstemming tussen de macrobenthosmonsters in de suppletiezone op Ameland in 2012. De afstand
tussen de punten geeft de overeenstemming weer.

Group average

Samples

100

80

60

40

20

0

Transform: Square root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

sinds_suppletie
0
2

Transform: Square root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

stratum_post
H3
T2
B2
H1
H2

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14
14

14

14

14 14

14

14

14

0

14

14

14

14

0

14

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

2D Stress: 0,24

Gesuppleerd

Niet gesuppleerd



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

104 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

7.4.3 Analyse op soortsniveau
In een laatste stap is naar de meest voorkomende soorten gekeken. De selectie hiervan is gebeurd op
basis van SIMPER-analyse (suppletie versus niet-suppletie; morfologie; jaar), waarbij telkens de 5%
meest bijdragende soorten voor of similariteit binnen een groep, of dissimilariteit tussen groepen, is
genomen.

Hieruit is volgende soortenlijst naar voor gekomen:
Diogenes pugilator Lanice conchilega
Ensis directus Nephtys hombergii
Macoma balthica Spiophanes bombyx
Magelona johnstoni Echinocardium cordatum
Nephtys cirrosa

Van  elk  van  deze  soorten  is  het  voorkomen  in  de  suppletiezone  van  Ameland  in  detail  bekeken  in
2010, 2011 en 2012. De kaartjes zijn weergegeven in Bijlage 1.1.1.1.A.2.

Diogenes pugilator
Deze typische opportunistische aaseter kwam in 2010 vooral voor op de binnenste brekerbank (B1).
Kort na de suppletie in 2011 werd deze soort nog steeds waargenomen op de binnenste brekerbank
van Ameland Uitstraling. In het suppletiegebied werd de soort nu echter ook in lage aantallen
aangetroffen. In 2012 vonden we D. pugilator eerder rond de buitenste brekerbank (B2), en vooral in
het gesuppleerde zone. Het lijkt er dus op dat deze opportunistische soort mogelijk profiteert van de
verstoring die een suppletie veroorzaakt.

Ensis directus
Deze schelpdiersoort is dominant aanwezig in de ondiepe kustzone van Ameland en reageert duidelijk
op de suppletie. In 2010 werd E. directus vanaf de buitenste trog algemeen aangetroffen in Ameland,
behalve  in  het  stratum  op  de  zeewaartse  helling  van  de  buitenste  brekerbank  (H4).  Kort  na  de
suppletie in 2011 zien we in Ameland Uitstraling eenzelfde patroon. In Ameland Impact is de soort op
de plaats van de suppletie zo goed als afwezig. In 2012 was E. directus duidelijk minder algemeen
aanwezig, en werd ze enkel aangetroffen in H4. Onmiddellijk na een suppletie verdwijnt de soort dus
uit het suppletiegebied.

Macoma balthica
Van alle geselecteerde soorten is M. balthica de belangrijkste vertegenwoordiger van de categorie
‘langlevende soorten’. In 2010 is er geen duidelijk verspreidingspatroon waarneembaar, de soort
komt over de volledige bemonsterde zone voor. Ook in 2011 komt M. balthica over de volledige zone
voor, behalve op de exacte locatie van de suppletie, waar ze zo goed als afwezig is. In 2012, meer dan
een jaar na de suppletie, zien we dat de aantallen in de suppletiezone nog steeds lager liggen dan in
de er naastgelegen uitstralingszone.
Macoma balthica wordt duidelijk negatief beïnvloed door de suppletie, en de hersteltijd lijkt langer te
zijn dan één jaar.

Magelona johnstoni
Deze polychaete worm wordt gekenmerkt door een snelle recrutering. Waar ze in 2010 bijna volledig
ontbrak, zien we hoge dichtheden in 2011 in het volledige onderzochte gebied, behalve op de
buitenste brekerbank in het impact gebied. In 2012 komt de soort nog steeds overal in hoge
dichtheden voor. Magelona johnstoni lijkt in beperkte mate te profiteren van de suppletie.
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Nepthys cirrosa
N. cirrosa is een kleine, prederende polychaete worm van ondiepe kustzones. In 2010 en 2012 was
deze soort frequent aanwezig in het bankensysteem voor Ameland (en Schiermonnikoog). In 2011
was de soort volledig afwezig. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit een gevolg was van de suppletie,
omdat de soort in 2011 ook ontbrak op Schiermonnikoog.
N. cirrosa ondervindt geen lange-termijn effecten van een suppletie; wegens het ontbreken van de
soort in het volledige studiegebied in 2011, kunnen geen conclusies getrokken worden voor de impact
van de suppletie op korte termijn.

Lanice conchilega
Dit is een sedentaire polychaete worm, die een koker bouwt met schelpgruis. L. conchilega kan zeer
dichte concentraties vormen. Dit vlekkerige voorkomen maakt het echter ook lastig om betrouwbare
bestandsopnames te maken met een monsterapparaat als een Van Veen happer. De
verspreidingskaarten uit 2010, 2011 en 2012 laten ook een te versnipperd beeld zien om conclusies te
trekken over deze soort.

Nepthys hombergii
In tegenstelling tot N. cirrosa is N. hombergii een meer opportunistische soort die zijn voedsel ook als
aaseter verzamelt. Deze soort kwam in alle drie de jaren over het volledige onderzoeksgebied voor,
en de kaart van 2011 laat geen opmerkelijk patroon zien ten opzichte van de suppletie. Deze soort
lijkt dus ongevoelig te zijn voor een vooroeversuppletie.

Spiophanes bombyx
Deze kleine polychaete worm is een depositfeeder. In 2010 was deze soort algemeen in het volledige
onderzoeksgebied. In 2011 lagen de aantallen duidelijk lager, maar werd de soort evengoed in het
suppletiegebied als in het uitstralingsgebied aangetroffen. In 2012 lagen de aantallen nog steeds zeer
laag, met één uitschieter, in het suppletiegebied.
Deze soort lijkt dus, net zoals Nepthys hombergii, ongevoelig te zijn voor een vooroeversuppletie.

Echinocardium cordatum
De gewone hartegel is een erg mobiel organisme, dat aan zijn voedsel komt als deposit feeder. In
2010 werd deze soort vooral gevonden in het bankensysteem van Ameland Impact. In 2011 was de
gewone hartegel nog steeds vooral in de westelijke raaien op Ameland aanwezig, maar dit keer
verder zeewaarts, buiten het bankensysteem. In het suppletiegebied zelf werd de soort enkel
aangetroffen op de meest westelijke raai. In 2012 was E. cordatum in lagere dichtheden aanwezig
over het hele onderzoeksgebied. Echinocardium cordatum lijkt  een  effect  te  ondervinden  van  de
suppletie.
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8 Epibenthos

Het  epibenthos  van  de  vooroever  is  gemeten  van  2010  tot  en  met  2012  in  twee  verschillende
onderzoeksgebieden, Ameland Impact en Schiermonnikoog Referentie. De methodiek van de
bemonstering en tijdstippen is kort beschreven in paragraaf 4.2.4. In meer detail is van elke
bemonstering is een veldrapportage geschreven (Heusinkveld & Vanagt 2011, Leewis & Heusinkveld
et al. 2012, Heusinkveld 2013) en jaarlijks een analyse rapport (Vanagt & van de Moortel et al. 2011,
Verduin & Leewis et al. 2012, Reinders & Holzhauer et al. 2013). In deze rapportage wordt er specifiek
gekeken naar de ontwikkeling van het epibenthos van 2010 tot en met 2012 in relatie tot de suppletie.
Hierbij wordt gekeken naar soortenrijkdom, dichtheid, diversiteit, gemeenschapsopbouw en de
lengte-frequentie. Voor de detailbeschrijving van wat er is aangetroffen in een specifiek jaar wordt
verwezen naar de jaarlijkse rapportages.

8.1 Soortenrijkdom, dichtheid en diversiteit
In de jaren 2010 tot en met 2012 zijn er in totaal 84 kustlangse slepen uitgevoerd. Hierin werden 16
verschillende epibenthische soorten aangetroffen Hiervan komen vier soorten in minder dan 5 % van
de monsters voor nl. Cancer pagurus, Pandalus montagui, Palaemon elegans en Portumnus latipes.
De drie meest voorkomende soorten zijn Crangon crangon, Carcinus maenas en Liocarcinus holsatus,
die in meer dan 95% van de monsters voorkomen, zie Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Aangetroffen soorten epibenthos, inclusief het percentage van voorkomen in de monsters.
Aangetroffen soorten (Lat.) Nederlandse naam % voorkomen in monsters
Alloteuthis subulata Dwergpijlinktvis 8,3
Anthozoa Bloemdieren 13,1
Asterias rubens Gewone zeester 40,5
Cancer pagurus Noordzeekrab 3,6
Carcinus maenas Gewone strandkrab 95,2
Cephalopoda juv juveniele inktvissen 39,3
Crangon crangon Grijze garnaal 98,8
Diogenes pugilator Kleine heremietkreeft 21,4
Liocarcinus holsatus Gewone zwemkrab 97,6
Ophiura ophiura Gewone slangster 16,7
Pagurus bernhardus Gewone heremietkreeft 56,0
Palaemon elegans Gewone steurgarnaal 1,2
Pandalus montagui Ringsprietgarnaal 2,4
Philocheras trispinosus Driepuntsgarnaaltje 13,1
Portumnus Iatipes Breedpootkrab 4,8

Het hoogste aantal epibenthische soorten werd gevonden in 2012. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat dit eveneens het jaar is waarin het hoogste aantal slepen genomen werd (zie paragraaf
4.2.4). In Ameland Impact zijn ieder jaar meer soorten gevonden dan in Schiermonnikoog. De hoogste
dichtheden werden waargenomen in 2011 met een maximum gemiddelde dichtheid van 944
ind./1000 m² in Ameland Impact (Tabel 8.2).
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Tabel 8.2 Aantal genomen slepen, totaal aantal gevonden soorten en totale dichtheid aan epibenthos per jaar, per
gebied.

Jaar # slepen Tot. # soorten Gem. # ind/1000 m²
AI SR AI SR

2010 24 10 7 101 176
2011 24 8 6 944 677
2012 36 14 13 274 271

De drie meest dominante soorten in termen van relatief voorkomen, wanneer alle monsters in acht
genomen worden, zijn Crangon crangon (91%), Liocarcinus holsatus (5%)  en Carcinus maenas (3%).
Alle andere soorten maken slechts 1% van de totale dichtheid uit. Over de gebieden en jaren heen
blijven dezelfde drie soorten dominant (Tabel 8.3, Figuur 8.1). Het is hierbij vooral de grijze garnaal
(Crangon crangon) die het ondiepe kustecosysteem domineert.

Tabel 8.3 Relatief voorkomen van de drie dominante soorten per jaar en per gebied.
Ameland Impact Schiermonnikoog

C. crangon L. holsatus C. maenas Andere C. crangon L. holsatus C. maenas Andere
2010 87,6 11,6 0,5 0,3 92,8 6,8 0,4 < 0,1
2011 89,6 4,7 4,5 1,2 87 6,3 6,3 0,4
2012 94,6 4,2 0,2 1 98,5 1,1 0,2 0,2

Er zijn slechts drie andere soorten die in één gebied, in één bepaald jaar in iets hogere dichtheden
voorkomen. Dit zijn Asterias rubens in Ameland Impact in 2011 (gem. 19 ind./1000 m²), Ophiura
ophiura eveneens in Ameland Impact in 2012 (gem. 3 ind./1000 m²) en Pagurus bernhardus in 2011 in
beide gebieden (Ameland Impact: gem. 2 en Schiermonnikoog: gem. 1 ind./1000 m²) (Figuur 8.1).

Figuur 8.1 Gemiddelde dichtheid (ind./1000 m²) van de verschillende epibenthische soorten per jaar en per gebied.

Voor de univariate parameters soortenrijkdom (S), dichtheid (N), Shannon-Wiener diversiteit (H) en
Pielou’s evenness (J’)  werd  afzonderlijk  een  nested  (met  stratum  genest  in  locatie)  two-way
Permanova uitgevoerd op basis van Euclidean distance matrix om te onderzoeken of er significante
verschillen zijn tussen gebieden en/of jaren over alle strata heen.

Voor zowel soortenrijkdom als dichtheid werd enkel een significant verschil gevonden voor de factor
jaar. Er zijn dus verschillen in soortenrijkdom en dichtheid tussen de jaren maar niet tussen de
gebieden. Voor 2010 werd een significant lagere soortenrijkdom en dichtheid gevonden in zowel
Ameland Impact (resp. 4.6 ± SD 1 en 202 ± SD 138 ind./1000 m²) als Schiermonnikoog (3.8 ± SD 1 en
353 ± SD 247 ind./1000 m²) in vergelijking met 2011 en 2012 (Figuur 8.2).
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Voor H en J’ werden eveneens significante verschillen gevonden tussen de jaren waarbij alle jaren
onderling significant verschillen van elkaar. De laagste H (0.3 ± SD 0.2 voor Ameland Impact en 0.1 ±
SD  0.1  voor  Schiermonnikoog)  en  J’  (0.2  ±  SD  0.2  voor  Ameland  Impact  en  0.1  ±  SD  0.06  voor
Schiermonnikoog) werden waargenomen in 2012 wat te verklaren is door de extreem hoge
dominantie van garnaal (Crangon crangon). Terwijl het jaar 2011 significant hogere waarden laat zien
voor  H  (0.7  ±  SD  0.3  in  Ameland  Impact  en  0.7  ±  SD  0.2  in  Schiermonnikoog)  en  J’  (0.4  ±  SD  0.2  in
Ameland Impact en 0.4 ± SD 0.1 in Schiermonnikoog) in vergelijking met 2010 en 2012.

Figuur 8.2 Gemiddelde soortenrijkdom ± SD, dichtheid ± SD, Shannon-Wiener diversiteit ± SD en evenness ± SD per
locatie over de verschillende jaren voor het epibenthos.

Daarnaast werden er ook significante verschillen waargenomen tussen de strata over gebieden en
jaren heen waarbij de laagste Shannon-diversiteit (H) over het algemeen gevonden werd in de meest
ondiepe strata LW en Tr 1 (Figuur 8.5). Het is echter belangrijk op te merken dat zowel evenness als
Shannon diversiteit zeer laag zijn en dat dit wordt veroorzaakt door de sterke dominantie van vnl. de
grijze garnaal (Crangon crangon).

Wanneer we het ruimtelijk patroon bekijken van de gemiddelde soortenrijkdom en dichtheid in de
verschillende dieptestrata dan vinden we een overeenkomstig patroon in beide gebieden. De laagste
dichtheden worden in beide gebieden en in bijna elk jaar  in het diepste stratum (HD) waargenomen,
behalve in 2010 in Ameland Impact en in 2012 in Schiermonnikoog (Figuur 8.3; Figuur 8.4). Naast het
diepste stratum zijn er verder geen duidelijk waarneembare ruimtelijke patronen voor
soortenrijkdom en dichtheid in de ondiepe kustzone.

De suppletie lijkt geen invloed gehad te hebben op soortenrijkdom, dichtheid of diversiteit van het
epibenthos in de gesuppleerde zone (rode vak in Figuur 8.3-Figuur 8.5). Het patroon in de
gesuppleerde zone wijkt immers in 2011 niet af van het jaar voor aanleg (2010) en het jaar na aanleg
(2012).
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Figuur 8.3 Ruimtelijke voorstelling van de gemiddelde dichtheid N (ind./1000 m²) in de verschillende dieptestrata per
jaar en per locatie voor epibenthos. De witte lijn is een indicatie van het dieptestratum. De rode rechthoek
geeft een indicatie van het gesuppleerde gebied.
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Figuur 8.4 Ruimtelijke voorstelling van de gemiddelde soortenrijkdom in de verschillende dieptestrata per jaar en per
locatie voor epibenthos. De witte lijn is een indicatie van het dieptestratum. De rode rechthoek geeft een
indicatie van het gesuppleerde gebied.
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Figuur 8.5 Ruimtelijke voorstelling van de gemiddelde Shannon-Wiener diversiteit in de verschillende dieptestrata per
jaar en per locatie voor epibenthos. De witte lijn is een indicatie van het dieptestratum. De rode rechthoek
geeft een indicatie van het gesuppleerde gebied.
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8.2 Gemeenschapsanalyse
Aan de hand van de dichtheid is met behulp van een clusteranalyse de gemeenschapsopbouw van het
epibenthos nader bekeken.

Figuur 8.6 MDS plot van de vierdemachtswortel getransformeerde dichtheidsdata van het epibenthos, elke stip stelt
één afzonderlijk monster voor. Verder zijn in kleur-en symboolcodes locatie/jaar groepen (AI=Ameland
Impact, SR= Schiermonnikoog Referentie) en de monsters waar de effectieve suppletie heeft
plaatsgevonden (Sup2011 en Sup 2012) aangeduid. Vector overlay is gebaseerd op multiple correlatie en
enkel soorten met correlatie > 0.3 worden weergegeven.

De 2-way nested PERMANOVA analyse gebaseerd op de a priori gedefinieerde groepen (locatie, jaar
en stratum(loc)) geeft een significant jaar x locatie interactie (p=0.0059) aan. De pairwise tests geven
aan dat er voor beide gebieden significante verschillen zijn in de gemeenschapsstructuur tussen alle
jaren. Deze verschillen zijn voornamelijk te wijten aan dichtheidsverschillen van de dominante
soorten. Zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf en zoals blijkt uit de soortsvectoren uit de
bovenstaande MDS plot zijn er in 2011 zowel in Schiermonnikoog als Ameland veel hogere
dichtheden aangetroffen van grijze garnaal (Crangon crangon),  zwemkrab  (Liocarcinus holsatus) en
strandkrab (Carcinus maenas). Daarnaast werd in 2012 ook een significant verschil in
gemeenschapsstructuur waargenomen tussen het impactgebied Ameland Impact en de het
referentiegebied Schiermonnikoog. Dit verschil is te wijten aan subtiele dichtheidsverschillen van
grijze garnaal (Crangon crangon)  en  zwemkrab  (Liocarcinus holsatus) en aan de gewone slangster
(Ophiura ophiura) die enkel aangetroffen wordt in Ameland Impact en niet in Schiermonnikoog
Referentie.

De analyse geeft aan dat de jaarlijkse variatie groot is en dit weerspiegelt zich voornamelijk in
dichtheidsverschillen van dominante soorten. Er zijn geen indicaties dat de suppletie de
gemeenschapsstructuur van het epibenthos negatief beïnvloed heeft. Daarenboven clusteren de
monsters waar in 2011 effectief de suppletie heeft plaatsgevonden (sup2011 en sup2012) mooi
samen met de andere punten binnen dit jaar dus dit duidt evenmin op een effect van suppletie
(Figuur 8.6).
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Om te bepalen welke omgevingsvariabelen het bovenstaande geobserveerde patroon kunnen
verklaren werd een DISTLM analyse uitgevoerd gebaseerd op de BEST procedure, waarbij een match
gevonden wordt tussen het patroon van de biotische variabelen en het patroon van de
omgevingsvariabelen behorende bij de monsters. Hieruit bleek dat waterdiepte, de fijne en grove
sediment fractie het waargenomen patroon het best verklaren maar er wordt door deze drie
geselecteerde parameters slechts 20% van de waargenomen variatie verklaard.

8.3 Lengte analyse
Bij monstername werd de lengte van krabben en garnalen gemeten. Hier wordt de lengte-verdeling
onderzocht van de drie dominante soorten Crangon crangon (grijze garnaal) Liocarcinus holsatus
(gewone zwemkrab) en Carcinus maenas (gewone  strandkrab)  om  na  te  gaan  of  er  verschillen  in
populatieverdeling zijn tussen beide locaties en/of tussen de verschillende jaren.
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Figuur 8.7 Lengte verdeling van de dominante epibenthos soorten voor Ameland (AI) en Schiermonnikoog (SR) over
de verschillende jaren. Let op: de dichtheidswaarden op de Y-as kunnen niet vergeleken worden tussen
2011  en  de  andere  jaren,  aangezien  voor  2011  enkel  de  gemeten  individuen  uitgezet  zijn,  terwijl  voor
2010 en 2012 omgerekend werd naar de volledige vangst. De verschillende methodes hebben te maken
met verschillende uitvoerende organisaties in 2011 en 2010/2012.

De populatiestructuur van de grijze garnaal is constant over de tijd en met dominante lengteklassen
tussen 30 en 40 mm in overeenstemming met beide gebieden (Figuur 8.7).

Voor de zwemkrab zien we een overeenkomstige verschuiving van de populatiestructuur tussen 2010
en 2011 voor de beide gebieden. In 2010 werden meer kleinere exemplaren gevangen met de
dominante lengteklassen tussen 27 en 33 mm terwijl voor 2011 de lengteklassen tussen 37 en 43 mm
domineerden. In 2012 zien we een onderscheid tussen Ameland Impact en Schiermonnikoog met een
dominantie van grotere individuen (37-41 mm) in Schiermonnikoog. Terwijl we in Ameland Impact
verschillende lengtepieken terugvinden van zowel kleine als grote individuen. Daarnaast worden in
Ameland Impact ook hogere dichtheden zwemkrab aangetroffen (Figuur 8.7).
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Het lengte-frequentie patroon voor de strandkrab is over de jaren vrij vergelijkbaar tussen de beide
gebieden. In 2011 worden twee pieken waargenomen, één van individuen tussen 44 en 49 mm en
één van individuen tussen 53 en 56 mm (Figuur 8.7).

De suppletie heeft geen invloed op de populatieverdeling van grijze garnaal en gewone strandkrab
aangezien de waargenomen lengtepatronen zeer sterk gelijkend zijn tussen het impact (AI) en het
referentiegebied (SR). Voor gewone zwemkrab zien we een jaar na suppletie een verschillend
lengtepatroon tussen impact- en referentiegebied met meer kleine en grote individuen in het
impactgebied. Dit wijst er mogelijk op dat de suppletie een invloed heeft op de zwemkrabpopulatie.

8.4 Species accumulatie curve
Via een ‘species accumulatie curve’ gebaseerd op het aantal geobserveerde soorten werd nagegaan
of er over de jaren heen voldoende monsters werden genomen om een correct beeld te krijgen van
het epibenthos in beide gebieden. In 2010 en 2011 werden in beide gebieden telkens 12 monsters (2
replica’s per stratum) genomen. Uit de grafiek blijkt dat hiermee een onderschatting van het aantal
soorten gebeurt. In Ameland Impact werd in 2010, 71% en 2011, 57% van het totale (over de 3 jaren)
aantal geobserveerde soorten in Ameland teruggevonden. In Schiermonnikoog was dat voor 2010, 50%
en voor 2011 slechts 43%.

Figuur 8.8 Aantal epibenthos soorten in functie van het aantal genomen monsters gebaseerd op het aantal
geobserveerde soorten (Sobs).

In 2012 werden per gebied telkens 18 monsters genomen (3 replica’s per stratum) hiermee werd in
beide gebieden 93% van het totale aantal geobserveerde soorten waargenomen.
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9 Demersale vis

Demersale vis in de vooroever is gemeten van 2010 tot en met 2012 in twee verschillende
onderzoeksgebieden, Ameland Impact en Schiermonnikoog Referentie. De methodiek van de
bemonstering en tijdstippen is kort beschreven in paragraaf 4.2.4. In meer detail is van elke
bemonstering is een veldrapportage geschreven (Heusinkveld & Vanagt 2011, Leewis & Heusinkveld
et al. 2012, Heusinkveld 2013) en jaarlijks een analyse rapport (Vanagt & van de Moortel et al. 2011,
Verduin & Leewis et al. 2012, De Backer & Hostens 2013).

In deze rapportage wordt er specifiek gekeken naar de ontwikkeling van demersale vis van 2010 tot
en met 2012 in relatie tot de suppletie. Hierbij wordt gekeken naar soortenrijkdom, dichtheid,
diversiteit, gemeenschapsopbouw en de lengte-frequentie. Voor de detailbeschrijving van wat er is
aangetroffen in een specifiek jaar wordt verwezen naar de jaarlijkse rapportages.

9.1 Soortenrijkdom, dichtheid en diversiteit
In de 84 monsters werden 27 verschillende demersale vissoorten aangetroffen. Hiervan komen 8
soorten  in  minder  dan  5  %  van  de  monsters  voor  nl. Callionymus reticulatus, Echiichtys vipera,
Gasterosteus aculeatus, Mullus sp., Myoxocephalus scorpius, Pholis gunnellus, Scophthalmus rhombus,
Trisopterus luscus. De 3 meest voorkomende soorten zijn grondel Pomatoschistus sp., schol
Pleuronectes platessa en kleine zeenaaldSyngnathus rostellatus,  die  in  meer  dan  75%  van  de
monsters voorkomen, zie Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Tabel met aangetroffen soorten vis, inclusief het percentage van voorkomen in de monsters.
Aangetroffen soorten (Lat.) Nederlandse naam % voorkomen in monsters
Agonus cataphractus Harnasmannetje 57
Ammodytes tobianus Zandspiering 9
Arnoglossus laterna Schurftvis 6
Callionymus lyra Gewone pitvis 9
Callionymus reticulatus Rasterpitvis 3
Chelidonichthys lucerna Rode poon 36
Ciliata mustela Vijfdradige meun 31
Echiichthys vipera Kleine pieterman 2
Eutrigla gurnardus Grauwe poon 8
Gadus morhua Kabeljauw 13
Gasterosteus aculeatus Driedoornige stelkelbaars 2
Limanda limanda Schar 31
Liparis liparis Slakdolf 26
Merlangius merlangus Wijting 41
Mullus sp Mul 1
Myoxocephalus scorpius Gewone zeedonderpad 2
Osmerus eperlanus Spiering 53
Pholis gunnellus Botervis 1
Platichthys flesus Bot 13
Pleuronectes platessa Schol 76
Pomatoschistus Grondel 92
Scophthalmus maximus Tarbot 30
Scophthalmus rhombus Griet 3
Solea solea Tong 48
Syngnathus rostellatus Kleine zeenaald 76
Trisopterus luscus Steenbolk 3



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

118 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Zoarces viviparus Puitaal 8

Tabel 9.2 Het aantal slepen, het totaal aantal gevonden soorten en de totale dichtheid (ind/1000 m²) aan demersale
vis over de verschillende jaren voor het impact- (AI) en het referentiegebied (SR).

Jaar # slepen Tot. # soorten Gem. # ind/1000 m²
AI SR AI SR

2010 24 17 14 4 6
2011 24 17 15 2 1
2012 36 22 19 10 15

Net als voor het epibenthos wordt het hoogste aantal soorten in beide gebieden gevonden in 2012,
het jaar waarin de meeste slepen uitgevoerd werden (Tabel 9.2). Door de jaren heen werd steeds het
hoogste aantal soorten in Ameland (AI) gevonden. De hoogste gemiddelde dichtheden werden
aangetroffen in 2012 en de laagste dichtheden in 2011 zowel in Ameland Impact als Schiermonnikoog
(Tabel 9.2) dit in tegenstelling tot het epibenthos. Behalve in 2011, werden de hoogste dichtheden
steeds aangetroffen in Schiermonnikoog (Tabel 9.2; Figuur 9.1).

De dominante soorten verschillen in relatief voorkomen tussen de jaren en tussen de gebieden (Tabel
9.3). De grondel (Pomatoschistus sp.) is de enige soort die elk jaar in beide gebieden tot de drie meest
dominante soorten behoort. Daarnaast zijn schol (Pleuronectes platessa) en kleine zeenaald
(Syngnathus rostellatus) de twee soorten die elk jaar terugkomen als dominante soort in één of beide
gebieden (Tabel 9.3).

Tabel 9.3 Relatief voorkomen van de drie meest dominante vissoorten per jaar en per gebied.
AI SR

2010

Pomatoschistus sp 38% 19%
Pleuronectes platessa 21% 24%
Agonus cataphractus 15%
Syngnathus rostellatus 31%

2011

Pomatoschistus sp 32% 38%
Merlangius merlangus 23%
Syngnathus rostellatus 9%
Osmerus eperlanus 15%
Pleuronectes platessa 13%

2012
Pomatoschistus sp 54% 21%
Syngnathus rostellatus 17% 23%
Pleuronectes platessa 9% 41%

Figuur 9.1 Gemiddelde dichtheid (ind./1000 m²) van de verschillende demersale vissoorten per jaar en per gebied.
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Voor de univariate parameters soortenrijkdom (S), dichtheid (N) en Shannon-Wiener diversiteit (H)
werd afzonderlijk een nested (met stratum genest in locatie) two-way Permanova uitgevoerd op basis
van een Euclidean distance matrix om te onderzoeken of er significante verschillen zijn tussen locaties
en/of jaren over alle strata heen. Voor Pielou’s evenness (J’)  was dit  niet  mogelijk  omdat er  te veel
‘missing values’ waren doordat in 2011 (vnl. in Ameland Impact) vaak slechts 1 vissoort aanwezig was
in het monster.

Voor de gemiddelde dichtheid per stratum was er enkel een significant verschil voor de factor jaar
(p=0.0001) waarbij alle jaren significant van elkaar verschilden. In 2011 werden de laagste
gemiddelde dichtheden teruggevonden (Ameland Impact: 3.5 ± SD 5.3 ind./1000 m²,
Schiermonnikoog: 2.3 ± SD 1.3 ind./1000 m²), terwijl in 2012 de hoogste gemiddelde dichtheiden
werden aangetroffen (Figuur 9.2).

Figuur 9.2 Gemiddelde soortenrijkdom±SD, dichtheid±SD, Shannon-Wiener diversiteit±SD en evenness±SD per
locatie voor de verschillende jaren voor de demersale vis.

Wanneer we naar het ruimtelijk patroon kijken van de verschillende univariate parameters dan zien
we duidelijk dat gemiddelde dichtheiden voor alle strata veel lager liggen in 2011 en dit zowel voor
het impact gebied Ameland Impact als voor de referentie Schiermonnikoog. Verder is er tussen de
strata niet echt een duidelijk patroon waarneembaar (Figuur 9.3).

Voor  soortenrijkdom  zien  we  hetzelfde  patroon.  Wel  wordt  in  2010,  2012  en  voor  de  referentie
Schiermonnikoog in 2011, het laagste aantal soorten aangetroffen op de strandhelling en in Tr1,
terwijl het soortenaantal toeneemt in de bankenzone. In 2011 is de soortenrijkdom uitzonderlijk laag
op de locatie van de suppletie wat een indicatie kan zijn van suppletie, maar ook in de referentie
Schiermonnikoog treffen we een lagere soortenrijkdom aan in vergelijking met 2010 en 2011 (Figuur
9.4).

De gemiddelde soortenrijkdom en Shannon-diversiteit verschilden significant tussen de strata van jaar
tot jaar en dit was verschillend voor Ameland Impact en de referentie Schiermonnikoog (jaar x str(loc)
resp. p=0.0497 en p=0.0433). Voor soortenrijkdom werd in het diepste stratum HD en in de diepe trog
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(Tr2), zowel in Ameland Impact als de referentie Schiermonnikoog, een significant lager soortenaantal
gevonden in 2011 ten opzichte van 2012 (Figuur 9.4).

Ook vinden we in 2011 een lagere diversiteit in de suppletiezone op Ameland dan in 2010 en 2012 en
is deze ook lager dan in de vergelijkbare zone op Schiermonnikoog in 2011 (Figuur 9.5).

In Ameland was de diversiteit op de buitenste brekersbank (B2) en het diepste stratum (HD)
significant lager in 2010 dan in 2011 (Figuur 9.5). In Schiermonnikoog werd enkel op de zeewaartse
helling van de buitenste brekerbank (H3) een significant lagere diversiteit waargenomen in 2010 dan
in 2011 (Figuur 9.5).
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Figuur 9.3 Ruimtelijke voorstelling van de gemiddelde dichtheid (ind./1000 m²) in de verschillende dieptestrata per
jaar en per locatie voor demersale vis. De witte lijn is een indicatie van het dieptestratum. De rode
rechthoek geeft een indicatie van het gesuppleerde gebied.
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Figuur 9.4 Ruimtelijke voorstelling van de gemiddelde soortenrijkdom in de verschillende dieptestrata per jaar en per
locatie voor demersale vis. De witte lijn is een indicatie van het dieptestratum. De rode rechthoek geeft
een indicatie van het gesuppleerde gebied.
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Figuur 9.5 Ruimtelijke voorstelling van de gemiddelde Shannon-Wiener diversiteit in de verschillende dieptestrata
per  jaar  en  per  locatie  voor  demersale  vis.  De  witte  lijn  is  een  indicatie  van  het  dieptestratum.  De  rode
rechthoek geeft een indicatie van het gesuppleerde gebied.
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9.2 Gemeenschapsanalyse (op basis van dichtheidsmatrix)

Figuur 9.6 MDS plot van tweedemachtswortel getransformeerde dichtheidsdata van demersale vis, elke stip stelt één
afzonderlijk monster voor. Verder zijn in kleur-en symboolcodes locatie/jaar groepen (AI=Ameland, SR=
Schiermonnikoog) aangeduid en de monsters waar de effectieve suppletie (Sup 2011 en Sup 2012) heeft
plaatsgevonden. Vector overlay is gebaseerd op multiple correlatie en enkel soorten met correlatie > 0.3
worden weergegeven.

De 2-way nested PERMANOVA analyse gebaseerd op de a priori gedefinieerde groepen (locatie, jaar
en stratum(loc)) geeft een significante jaar x stratum(loc) interactie (p=0.0002) aan. Dit betekent dat
er tussen de verschillende strata verschillen gevonden worden in gemeenschapsstructuur en dat deze
verschillen tussen de jaren en/of tussen de gebieden. De pairwise tests geven inderdaad verschillende
significante verschillen weer maar geen enkele geeft indicatie dat er een impact van suppletie
aanwezig is. Voor de gedetailleerde resultaten van deze pairwise test verwijzen we naar bijlage C.

Daarnaast was ook de interactie jaar x locatie significant. Dit betekent dat er verschillen in
gemeenschapsstructuur gevonden worden tussen jaren die verschillend zijn tussen de locaties en/of
verschillen in gemeenschapsstructuur tussen locaties die verschillend zijn tussen de jaren. Er werd
enkel in 2012 een significant verschil in gemeenschapsstructuur gevonden tussen Ameland Impact en
Schiermonnikoog en dit is vnl. toe te schrijven aan hogere dichtheden grondel (Pomatoschistus sp.) in
Ameland Impact en hogere dichtheden schol, kleine zeenaald en spiering in Schiermonnikoog
(SIMPER en Figuur 9.1). Bovendien wordt voor elk gebied tussen alle jaren een significant verschil
aangetroffen in gemeenschapsstructuur. Deze verschillen zijn vooral te wijten aan
dichtheidsverschillen in dominante soorten, aan verschillende dominante soorten over de jaren en
aan de veel lagere dichtheden vis gevonden in 2011 in beide gebieden.

Net als voor het epibenthos, tonen de multivariate analyses aan dat de jaarlijkse variatie voor de
demersale visgemeenschap groot is met grote dichtheidsverschillen tussen soorten over de jaren. De
slepen waar in 2011 effectief suppletie heeft plaatsgevonden zijn met een apart symbool aangeduid
in de MDS en deze clusteren samen met de andere strata van hetzelfde jaar. Er is dus geen directe
indicatie om aan te nemen dat de suppletie de demersale visgemeenschap negatief beïnvloed heeft.
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Om te bepalen welke omgevingsvariabelen het bovenstaande geobserveerde patroon kunnen
verklaren werd een DISTLM analyse uitgevoerd gebaseerd op de BEST procedure met het BIC
criterium. Waterdiepte, de grove sediment fractie en totale biomassa van het macrobenthos
verklaren het waargenomen patroon het best. Er wordt 20% van de waargenomen variatie verklaard
door de drie geselecteerde parameters.

9.3 Lengte analyse
Bij monstername werd de lengte van alle vissen gemeten. De lengte analyse is enkel betrouwbaar
wanneer voldoende individuen per soort verzameld werden. Daarom wordt hier enkel de lengte-
verdeling onderzocht van de drie dominante soorten Pleuronectes platessa (schol), Pomatoschistus sp.
(grondel) en Syngnathus rostellatus (kleine zeenaald) om na te gaan of er verschillen in
populatieverdeling zijn tussen beide locaties en/of tussen de verschillende jaren.
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Figuur 9.7 Lengte verdeling van de dominante vissoorten voor Ameland (AI) en Schiermonnikoog (SR) over de
verschillende jaren.

In  2010  en  2012  is  de  lengte  verdeling  van  schol  (Pleuronectes platessa) heel vergelijkbaar en er
worden voornamelijk 0-jarigen gevangen. In 2011 werd bijna geen schol gevangen (n 25) waardoor
de lengteverdeling niet representatief is. De weinige individuen die gevangen werden, waren wel iets
groter  (eerder  1-jarigen)  dan  in  2010  of  2012.  Eveneens  valt  op  dat  in  2010,  de  waargenomen
dichtheden schol voor Ameland en Schiermonnikoog in de zelfde grootte-orde liggen, terwijl er in
2012 tot 10 keer meer schol gevangen werd in Schiermonnikoog (Figuur 9.7).

Voor grondel (Pomatoschistus sp.) liggen de dichtheden tussen beide gebieden in dezelfde grootte-
orde over de jaren. Wel vindt er een verschuiving in de lengte-verdeling plaats. In 2010 zijn de
dominante lengteklasses (40 tot 55 mm) kleiner dan in 2011 (65 tot 75 mm). In 2012 vinden we voor
Ameland  twee  dominante  lengtegroepen,  één  bij  40  tot  50  mm  en  één  bij  60  tot  70  mm.  In
Schiermonnikoog vinden we enkel de grote grondels van 60 tot 70 mm als dominant (Figuur 9.7).

Voor kleine zeenaald (Syngnathus rostellatus) werden in 2011 zeer weinig individuen (n 25) gevangen
waardoor de lengteverdeling niet representatief is. Voor 2010 en 2012 vinden we hetzelfde patroon
terug: hogere dichtheden kleine zeenaald in Schiermonnikoog dan in Ameland Impact en in beide
gebieden eenzelfde populatiestructuur met als dominante lengteklassen 8, 9 en 10 cm (Figuur 9.7).
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De suppletie heeft geen effect op de populatiestructuur van kleine zeenaald aangezien we over de
jaren heen en voor beide gebieden hetzelfde patroon waarnemen. Voor schol vinden we dezelfde
lengteverdeling terug na suppletie maar wel een veel lagere dichtheid in vergelijking met 2010, het
jaar voor suppletie, wat mogelijk een indicatie is voor een negatieve impact op 0-jarige schol. Voor
grondel daarentegen vinden we hogere dichtheden van de kleine individuen wat mogelijk wijst op
een aantrekkingseffect na suppletie.

9.4 Species accumulatie curve
Via een ‘species accumulatie curve’ gebaseerd op het aantal geobserveerde soorten werd nagegaan
of er over de jaren heen voldoende monsters werden genomen om een correct beeld te krijgen van
de aanwezige demersale visfauna in beide gebieden. In 2010 en 2011 werden in beide gebieden
telkens 12 monsters (2 replica’s per stratum) genomen. Uit de grafiek blijkt dat hiermee een
onderschatting van het aantal soorten gebeurt. In Ameland  werd in 2010 en 2011 63% van het totale
aantal geobserveerde soorten gevonden. In Schiermonnikoog was dat voor 2010, 61% en voor 2011,
65% (Figuur 9.8). In 2012 werden per gebied telkens 18 monsters genomen (3 replica’s per stratum)
hiermee werd in Ameland Impact, 81% en in Schiermonnikoog 83% van het totale aantal
geobserveerde soorten waargenomen.

Figuur 9.8 Aantal demersale vissoorten in functie van het aantal genomen monsters gebaseerd op het aantal
geobserveerde soorten (Sobs).
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10 Evaluatie onderzoeksopzet

De gebruikte benaderingen en gehanteerde methoden in dit onderzoek zijn alle gebaseerd op
algemene methodieken die gangbaar zijn bij onderzoek naar morfologie en ecologie van strand en
vooroever maar ook aansluiten op eerder onderzoek uitgevoerd in dit studie gebied.

In  deze  studie  is  specifiek  een  bemonstering  van  het  subtidale  benthos  en  vis,  als  ook  de
bemonstering van het macrofauna op het strand toegepast. Er bestaan richtlijnen voor subtidaal
benthos onderzoek (Rijkswaterstaat 2013) en strandonderzoek (Schlacher & Schoeman et  al. 2008),
echter het onderzoeksdoel bepaalt uiteindelijk de precieze opzet en te gebruiken methoden.

Monitoring bevat grofweg twee onderdelen: de monsternamestrategie en de gebruikte methoden.
De tweede bepaalt mede de eerste, maar de strategie bepaalt in grote mate de zeggingskracht
(statistische power) van een monitoringsplan. De keuze voor methoden wordt vaak door de situatie
bepaald. Zoals ook het geval in deze studie.

Bijvoorbeeld: Idealiter zou gebruik gemaakt worden van een boxcorer voor het nemen van de
bodemmonsters. Het studiegebied is echter erg ondiep met relatief hard zand. Vanwege het harde
zand  is  het  niet  mogelijk  om  met  een  kleine  boxcorer  te  werken.  Een  grotere  boxcorer  vraagt  een
platform of schip met een relatief zware kraan. Dergelijke schepen kunnen moeilijk ondiep komen.
Met  andere  woorden,  is  het  niet  mogelijk  om  met  een  boxcorer  te  werken  en  moet  er  naar  een
alternatief  gezocht  worden.  In  deze  studie  is  er  daarom  gekozen  voor  het  werken  met  een  ‘van
Veenhapper’.

Ondanks het feit dat de gemaakte keuzes vaak gedreven worden door de praktijk is het belangrijk om
kritische te blijven ten opzichte van de gemaakte keuzes. Daarnaast moet men zich goed te realiseren
wat deze keuzes voor gevolgen hebben voor de resultaten. In de volgende paragraven worden enkel
van de keuzes met betrekking tot de veldwerkzaamheden uitgevoerd binnen deze studie geëvalueerd.

10.1 BACI opzet

Voor dit onderzoek is gekozen voor de Before After Control Impact (BACI) benadering (Green 1979).
Hiervoor  is  het  van  belang  om  geschikt  referentiegebied  te  kiezen.  Het  gebruik  van  een
referentiegebied maakt het mogelijk om de waarnemingen in het studiegebied in een breder kader
kunnen plaatsen waarbij natuurlijke trends en eventuele andere invloeden kunnen worden
meegenomen in de interpretatie van de gevonden resultaten. Echter heeft de BACI-methodiek ook
zijn beperkingen (Underwood 1992).

Verder is er in deze studie vanwege budget keuzes slechts een referentiegebied aangewezen. Voor
een meer ideale opzet zouden dat er twee zouden moeten zijn (Underwood 1991). Het meenemen
van een zogenaamd uitstralingsgebied wordt minder frequent gedaan, maar werd gezien de
onderzoekvragen gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk erg relevant gevonden.

10.1.1 Keuze referentielocatie (Control area)
Voor een goede vergelijking met een ongestoorde situatie is gezocht naar een referentiegebied met
overeenkomstige abiotische en biotische omstandigheden en waar de metingen onder dezelfde
voorwaarden kunnen worden uitgevoerd.
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Het vinden van een geschikt referentiegebied voor een monitoringstudie is lastig aangezien al snel
kleine verschillen in de ruimte kunnen optreden. Het is niet strikt noodzakelijk dat de
macrobenthosgemeenschap in het referentiegebied en studiegebied volledig gelijk is. Het is vooral
belangrijk dat de processen zo gelijk mogelijk zijn zodat er gekeken kan worden naar veranderingen in
trends. Naarmate de gelijkenis groters is wordt het wel makkelijker om ingreep-effect relaties aan te
tonen. Daarom wordt bij voorkeur een referentielocatie zo dicht mogelijk bij de meetlocatie gezocht.
Echter beïnvloeding ten gevolge van de activiteit moet wel uitgesloten zijn.

In deze studie is gekozen voor een referentielocatie op Schiermonnikoog. Oostelijk en zeewaarts van
de suppletielocatie op Ameland is beïnvloeding door de geplande suppletie niet uitgesloten.  Op een
grotere afstand van de suppletielocatie wijkt het kustprofiel van Ameland te veel af van dat van de
suppletielocatie. Westelijk van de suppletielocatie hebben recentelijk suppleties plaatsgevonden
waardoor  ook  hier  het  strand  en  de  vooroever  niet  als  geschikt  referentiegebied  wordt  gezien.  De
overwegingen die hebben geleid tot de keuze van Schiermonnikoog als referentiegebied zijn
samengevat in Tabel 10.1.

Tabel 10.1 Vergelijking van mogelijke referentiegebieden op basis van de door (Vanagt & van de Moortel et al. 2011)
gehanteerde criteria.

Criterium Terschelling Ameland Oost Schiermonnikoog
Ecologie Waarschijnlijk

overeenkomstig
Overeenkomstig Waarschijnlijk overeenkomstig

(van Dalfsen 2009)
Onder invloed van de suppletie? Nee Ja Mogelijk maar heel beperkt
Nieuwe suppleties voorzien? Geen garantie Nee Onwaarschijnlijk
Recente informatie uit andere
studies beschikbaar?

Nee Ja (Wijsman &
Goudswaard et al.

2010)

Ja (van Dalfsen 2009)

Conclusie Matig Matig Goed

Ondanks dat Schiermonnikoog als referentiegebied is toegepast bestaan er duidelijke verschillen
tussen Schiermonnikoog en Ameland. Zo is het strand van Ameland vele malen smaller dan dat van
Schiermonnikoog. Het grootste verschil zit echter in de zone boven de hoogwaterlijn, deze is op
Schiermonnikoog heel breed. Deze zone maakt echter geen onderdeel uit van het gebied waarin het
onderzoek heeft plaatsgevonden.

In  de  zone  vanaf  de  hoogwaterlijn  tot  circa  3  km  uit  de  kust  is  bij  Schiermonnikoog  de  helling  wel
vlakker en is het dubbele banken patroon minder duidelijk zichtbaar dan bij Ameland. Het onderzoek
laat zien dat de geomorfologische verschillen tussen de beide eilandkusten zich ook vertalen in
verschillen in de aanwezige fauna.

De keus voor Schiermonnikoog als referentie blijkt niet perfect, maar van alle mogelijkheden wel
goed te verantwoorden, zowel op basis van de op voorhand beschikbare informatie als op basis van
de resultaten. De rol van de morfologie en bijbehorende dynamiek in het structureren van de
macrobenthosgemeenschap in de ondiepe kust zone verdient echter zeker meer aandacht.

10.2 Locatie van de monsterpunten
In deze studie naar de effecten van de suppletie op het kustecosysteem is niet enkel gekeken naar de
specifieke locaties van de strand- en vooroeversuppletie, maar is de gehele actieve zone van de
ondiepe kust bekeken. Hierbij is gebruik gemaakt van doorlopende raaien vanaf de hoogwaterlijn
(circa +3 m NAP) tot 3 km uit de kust (circa -12 meter NAP).
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10.2.1 Subtidaal macrobenthos
De verspreiding van organismen in de ondiepe kustzone wordt voor een groot deel bepaald door een
combinatie van verschillende fysische factoren waaronder overspoelingsduur, waterbeweging,
sedimentverdeling, morfologie, etc. die elkaar continu beïnvloeden. Daarnaast veranderen de fysische
factoren op verschillende tijdschalen van uren, dagen, seizoenen, jaren tot decennia en eeuwen.
Ondanks dat het habitat in de ondiepe kustzone continu aan verandering onderhevig is zijn er
verschillende morfologische entiteiten (strata) in de vorm van banken, troggen en hellingen te
onderscheiden.

Om de verspreiding van organismen in de ondiepe kustzone en de effecten hierop van een suppletie
te onderzoeken is het belangrijk om naast de morfologie van het gebied rekening te houden met de
dynamiek daarin. Om deze reden is in 2010 gekozen om de bemonstering niet volgens een grid uit te
voeren met vaste afstanden tussen de locaties, zoals gebruikt in 2009 (Wijsman & Goudswaard et al.
2010), maar om de monsterlocaties voor macrofauna, epifauna en juveniele vis zodanig te
positioneren dat deze de verschillende aanwezige strata volgen (stratified sampling). Om zo
onderscheid te maken in het patroon van banken en tussenliggende troggen.

Aangezien de morfologie in het gebied niet vast ligt, is elk jaar kort voorafgaand aan de bemonstering
de bodem in kaart gebracht waarna de monsterpunten zijn ingepland. Kustlangs is er wel gewerkt
met raaien met vaste tussenliggende afstanden.

In de praktijk bleek het vaak lastig om de exacte positie t.o.v. een stratum te bepalen, alvorens een
monster  te  nemen.  De  verschillende  strata  zijn  (kustdwars)  niet  erg  breed  (50-100m),  en  de
dieptemeter van het schip is niet voldoende nauwkeurig om te allen tijde in kaart te brengen of het
schip  zich  nu  wel  of  niet  boven  een  trog  bevond.  Hierdoor  was  vooral  voor  het  eerste  jaar  (2010)
nodig om achteraf de daadwerkelijke positie van elk monsterpunt tov een bijvoorbeeld een bank of
trog opnieuw uit te lezen uit de topografische kaart. Gaandeweg de monstercampagnes is hier wel
meer ervaring mee opgedaan en zijn de monsterlocaties nauwkeuriger in het veld bepaald.

De SSS analyse laat zien dat er, op basis van verschillen in sedimentsamenstelling, bodempatronen en
morfologische structuren, mogelijk drie habitats kunnen worden onderscheiden in de ondiepe
kustzone. Een brandingszone hoog tegen de laagwaterlijn inclusief de eerste dicht tegen het strand
gelegen bank, een zone die de brekerbanken en de tussenliggende troggen omvat en een derde zone
zeewaarts gelegen van de buitenste brekerbank vanaf circa 8 m diepte. De Medusa metingen lijken
deze driedeling te bevestigen. Deze indeling voegt daarmee enkele strata binnen de ondiepe kustzone
samen.
Uit de analyse van de soortensamenstelling (soorten en dichtheid) van de 11 onderscheiden strata
komt  een  beeld  naar  voren  waarin,  vanaf  de  ondiepe  trog,  er  eerder  sprake  is  van  een  zeewaartse
gradiënt dan van een duidelijk onderscheid in fauna volgens de afzonderlijke strata. Mogelijk is
daarmee de diepte en/of de dynamiek als parameter sterker sturend voor het waargenomen patroon
in de bodemfauna in de ondiepe kustzone dan de kleinschalige morfologie.

Dit kan mogelijk tot aanpassing leiden van de mate van detail van de nu gehanteerde stratified grid
benadering in eventuele vervolgstudies.

10.2.2 Strand macrobenthos
Er bestaat een soort specifieke zonering van macrobenthos op het getijdestrand (Speybroeck & Bonte
et al. 2006b, Janssen & Kleef et al. 2008) die overeenkomt met de zoneringsschema’s van (Dahl 1952)
en (Salvat 1964).
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De soortdiversiteit neemt hierbij toe van de hoogwaterlijn naar de laagwaterlijn, waarbij de dichtheid
halverwege, rond gemiddeld tij, piekt. Tevens kunnen er binnen soorten nog ook verschillen
optreden, bijvoorbeeld in de kustdwarse zonering van adulten en juvenielen.

Janssen & Mulder et al. (2007) tonen met verschillende statistische methoden aan dat de hoogte (tov
NAP) van voorkomen op het getijdestrand de belangrijkste verklarende variabele is voor
soortdiversiteit van macrobenthos. De hoogte van voorkomen op het getijdestrand wordt
verondersteld gerelateerd te zijn aan de voedselbeschikbaarheid en predatiedruk, beide toenemend
in de richting van laagwater. Naast deze biologische factoren spelen vooral fysische factoren, zoals
schommelingen in temperatuur en zoutgehalte en de weersomstandigheden,
waterstandsverhogingen en verlagingen, een belangrijke rol. De variatie in het voorkomen van de
populaties macrobenthos kustdwars wordt aldus veroorzaakt door een combinatie van fysische en
biotische factoren die op verschillende ruimte- en tijdschalen inwerken. Uiteindelijk is het voorkomen
in zones op het natte strand vooral een resultante van al deze factoren gedurende een zekere
voorafgaande periode. Dit basisprincipe vormt het theoretische uitgangspunt voor het kiezen van de
monsterpunten op het strandprofiel.

De keuze van de locaties voor de bemonstering in dit onderzoek werd gestuurd door het moment van
hoogwater en laagwater op de dag van bemonstering. Tussen deze uiterste posities werden met
afgaand water nog 5 locaties bemonsterd met een interval van een uur. Om de maximale ruimtelijke
kustdwarse zonering te kunnen onderzoeken is gekozen om de bemonsteringen uit te voeren op
dagen rondom springtij. In de praktijk blijkt echter dat de heersende weersomstandigheden die de
opzet van water beïnvloeden al sterk beperkingen oplegt ten aanzien van de uitvoering. Meerdere
malen  is  een  bemonstering  om  deze  reden  uitgesteld  of  moest  er  worden  geconstateerd  dat  de
voorspelling ten aanzien van het opkomen en afgaan van het water niet juist was waardoor de
ruimtelijke kustdwarse zonering niet maximaal was.

Een tweede nadeel is dat mobiele soorten mogelijk worden overschat omdat ze mogelijk mee
migreren met het getij. Zo bemonster je verschillende keren dezelfde populatie.

Wanneer  de  zonering  zoals  gesteld  de  resultante  is  van  een  zekere  voorafgaande  periode  is  het  de
vraag of de gekozen methodiek niet onvoldoende aandacht geeft aan dit tijdaspect. Mogelijk wordt
hieraan beter tegemoet gekomen door uit te gaan van een ‘equi-overspoelingsduur’ die een betere
vergelijking tussen verschillende momenten van bemonstering in de tijd mogelijk maakt (Janssen &
Mulder 2005). De posities van de monsterpunten worden daarbij vooraf bepaald op basis van hun
hoogteligging tussen gemiddeld hoogwater en gemiddeld laagwater en wordt berekend aan de hand
van de gemiddelde getijcurve van de betreffende locatie. In het veld worden de posities met behulp
van DGPS opgezocht en met het afgaand water bemonsterd.

De theorie voor de keuze van de monsterlocaties gecombineerd met de ervaring opgedaan in het
onderzoek ten aanzien van het uitvoeren van het monsterplan maakt dat een wijziging in de
bemonsteringsopzet waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘equi-overspoelingsduur’ benadering in
komende onderzoeksprogramma’s moet worden overwogen.

10.2.3 Subtidaal epibenthos en vis
De ruimtelijke schaal van de bemonsterde gebieden is relatief beperkt wat van invloed is op de
mogelijkheden om een goede bemonsteringstrategie te kiezen voor de beschrijving van de aanwezige
epifauna en vispopulatie. Er is gekozen om ook hier de bemonstering af te stemmen op de
verschillende morfologische entiteiten aanwezig in het gebied.
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Er zijn zes kustparallelle transecten (strata) bemonsterd van circa één zeemijl. Bij de bemonstering
bleek dat vanwege de lage dichtheid en diversiteit in het gebied de inspanning tijdens sommige
bemonsteringen maar nauwelijks groot genoeg was om een goede weergave van de aanwezige
soorten en hun dichtheid te bewerkstelligen. De breedte van de strata in de ondiepe delen gaf
nauwelijks  ruimte  om  extra  trekken  uit  te  voeren  zonder  het  risico  te  lopen  dat  eenzelfde  gebied
twee maal bevist zou worden. Om statistisch beter met de resultaten te kunnen omgaan is
geprobeerd  om  per  stratum  3  kortere  in  elkaars  verlengde  liggende  slepen  uit  te  voeren.  Dit  heeft
echter niet geleid tot een duidelijke verbetering van de resultaten.

Er is middels kustdwarse transecten geprobeerd om de invloed van de richting van de slepen op de
vangst te kunnen vaststellen. Kustdwarse slepen lijken daarbij een iets grotere vangst te genereren en
daarmee effectiever te zijn in het beschrijven van de populatie juveniele vis in de ondiepe kustzone.
Kustdwarse slepen geven echter geen inzicht in de aanwezigheid van een eventuele zonering ten
opzichte van de kust. Daarmee draagt deze methodiek niet bij tot de discussie over mogelijke
optimalisering van de positie van een suppletie ten opzicht van de kust, een van de variabelen waarop
gestuurd kan worden bij het suppletiebeleid. Tevens is een kustdwarse bemonstering ook niet
geschikt om een mogelijk effect te meten van een relatief lokale en kustparallel uitgevoerde suppletie.

Het  SSS  en  Medusa  onderzoek  lijkt  echter  de  opsplitsing  in  de  6  kustparalle  strata  niet  te
ondersteunen. Mogelijk kan ook de epifauna en visfauna goed beschreven worden aan de hand van
de drie onderscheiden gebieden. Daarmee is er ruimte om het gebied te bevissen. De keuze voor de
positie van de slepen zou dan bijvoorbeeld at random bepaald kunnen worden per gebied waarbij ook
minder vastgehouden hoeft te worden aan kustparallel te vissen. Enkele kruisingen in slepen zijn dan
acceptabel.

10.3 Bemonsteringsinspanning
Het hoofddoel van de veldbemonstering was om een representatief beeld te krijgen van de
aanwezige fauna met daarbij de een mogelijkheid deze statistisch te toetsen op significantie
verschillen.

De ondiepe kustzone, waaronder het strand en de bankenzone, vormen een habitat waarin omwille
van de dynamische fysische omstandigheden slechts een beperkte hoeveelheid soorten kan gedijen.
Een grote bemonsteringinspanning kan leiden tot een toename in het aantal waargenomen soorten
omdat hiermee de kans dat een minder frequent voorkomende soort wordt gevangen toeneemt. Het
blijft echter de vraag in hoeverre deze weinig frequent voorkomende soort bijdraagt aan het
functioneren van systeem en of deze daarmee een belangrijke bijdrage levert aan het beantwoorden
van de vragen over de impact van suppleties op het ecosysteem van de ondiepe kust.

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het voorkomen van fauna in de kustzone is in 2009 en 2010
een inschatting gemaakt van het minimale aantal monsters voor uitspraken met enige statistische
betrouwbaarheid.

Na afloop van elke bemonstering is de robuustheid van de verkregen resultaten getoetst met een
accumulatie curve van het aantal soorten (Vanagt & van de Moortel et al. 2011, Verduin & Leewis et
al. 2012, Reinders & Holzhauer et al. 2013).  Er  kan  gesteld  worden  dat  de  verkregen  waarden
weliswaar voor de meeste analyses binnen de randvoorwaarden voor een toetsing op
representativiteit zijn gebleven maar dat deze niet heel ruim is. Een extra inspanning zou ongetwijfeld
meer soorten hebben opgeleverd, maar het is de vraag of deze additionele informatie leidt tot andere
uitkomsten ten aanzien van de beantwoording van de vragen.
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Om na te gaan of een grotere monsterinspanning inderdaad tot andere en betere inzichten leidt is in
2012 de monsterinspanning op het strand verdubbeld. Deze verdubbeling was gebaseerd op het
gesuggereerde minimale volume sediment voor strandonderzoek uit (Schlacher & Schoeman et  al.
2008). De uiteindelijke toename in aantal gevonden soorten was erg beperkt.

10.4 Bemonstering in de tijd

10.4.1 Moment van bemonsteren
De strandfauna is in 2010 t/m 2012 telkens in dezelfde periode in het najaar bemonsterd. In 2011 en
2012 zijn bijkomende bemonstering uitgevoerd in het voorjaar en het najaar. Hoewel de spreiding
over het jaar onvoldoende was om een seizoenaal patroon te kunnen identificeren is het beeld over
de mate van herstel na een strandsuppletie versterkt.

Het vooroevergedeelte is slechts eenmaal per jaar bemonsterd. Deze keuze was vooral ingegeven
door  de  hoge  kosten  die  gepaard  gaan  met  monsternames  vanaf  een  schip,  in  vergelijking  met  de
kosten voor strandmonsternames. Eventuele verschillen in kolonisatie en overleving gedurende het
jaar kan met een eenmalige bemonstering niet worden vastgesteld.

Op het strand zijn twee suppletie gebieden opgevolgd, een suppletie uitgevoerd in de zomer en een
uitgevoerd in de winter. Dit had tot doel om eventuele verschillen tussen de zomer- en
wintersuppletie te kunnen achterhalen. De keuze om extra te bemonsteren in 2011 en 2012 is erg
zinvol gebleken gezien de resultaten i.v.m. zomer- versus wintersuppletie.

10.4.2 Dag en/of nacht bemonsteren
Het is bekend dat de aanwezigheid van sommige epibenthossoorten en demersale vissen een relatie
vertoont met het getij of de wisseling van dag en nacht (Gibson & Burrows et al. 1998). Dit geldt ook
voor de zeer ondiepe kustzone (Beyst & Buysse et  al. 2001,  Beyst  &  Hostens et  al. 2002). De
uitvoering van verschillende bemonsteringen voor zowel sublitorale macrofauna, epifauna en vis is
vooral  ingestoken  om  zo  efficiënt  mogelijk  te  werken  rond  het  getij  waardoor  er  regelmatig  lange
dagen is gewerkt. Hierdoor is mogelijk een fout geïntroduceerd door onvoldoende rekening te
houden met verschillen in aanwezigheid gedurende de dag of de nacht.

Op het strand is er voor verschillende soorten ook sprake van een dag/nachtritme (McLachlan &
Brown 1990). Aangezien de bemonsteringen van het strand altijd overdag zijn uitgevoerd is deze
variabele hier uitgesloten.

Om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van dag/nacht op de aanwezigheid van epifauna en
juveniele vis is in 2010 een kleine vergelijkende studie uitgevoerd waarbij zowel overdag als in de
avond en nacht is gevist. Vissen zijn ‘s nachts actiever dan overdag en zouden daardoor gedurende de
avond/nacht makkelijker te vangen zijn. Het resultaat van deze studie liet zien dat binnen een gebied
de verschillen tussen dag en nacht niet dermate groot (lees significant) waren dat bij de analyse van
de data hier rekening mee gehouden moest worden. De studie was echter beperkt in omvang en
mede door de lage dichtheid van de soorten moet deze uitkomst met enige reserve worden
gehanteerd. Het blijft dan ook de voorkeur hebben om de verschillende bemonsteringen gedurende
een zelfde periode van de dag aan te houden.
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10.5 Materiaal

10.5.1 Steekbuis vs steekframe
Tijdens het onderzoek is uitvoerig gediscussieerd over de methodiek van het bemonsteren van de
intertidale strandfauna. In dit onderzoek is gekozen voor het gebruik van een steekframe. De
belangrijkste reden hiervoor was dat deze methodiek zou aansluiten bij de methodologie zoals
die bij overeenkomstig onderzoek gebruikt wordt (zie bijv. Speybroeck & Alsteens et al. (2007b).
Tevens komt het monsteroppervlak van 0,1 m2 overeen met monsteroppervlak van de Van Veen
Happer die is gebruikt voor de bemonstering van de sublitorale macrofauna waardoor de
resultaten van het strand gekoppeld konden worden aan die van de vooroever.

Nadelen aan het gebruik van een frame zijn onder meer de beperkte werkdiepte waardoor een
deel van de bodemfauna mogelijk niet wordt bemonsterd en het risico dat organismen zoals
strandvlooien relatief eenvoudig uit het frame kunnen ontsnappen. Door nauwgezet te werken is
geprobeerd het laatste te minimaliseren. Door juist met afgaand water en op de vloedlijn te
monsteren is geprobeerd om onderschatting van de aanwezige fauna door niet diep genoeg te
steken te ondervangen. Hier is echter geen controle experiment op uitgevoerd.

Het gebruik van een steekbuis heeft als voordeel dat gemakkelijker op een grotere diepte
gestoken kan worden. Echter ook hier zit een grens aan. Daarnaast moeten meerdere monsters
gestoken om een zelfde monsteroppervlak te verkrijgen.

10.5.2 Maaswijdte
In dit onderzoek is onder andere gekeken naar de kinderkamerfunctie van de kust door te vissen op
de juveniele demersale vis.  Om deze te bemonsteren is  gekozen voor het werken met een kleine,  3
meter brede boomkor en een net met een gestrekte maaswijdte van 22 mm (in de kuil). Een dergelijk
net is gangbaar is voor dit type onderzoek (De Backer & Hostens 2013). Uit testen die in dit onderzoek
zijn uitgevoerd met een net met een kleinere maaswijdte blijkt dat dit invloed heeft op de vangst
doordat er meer grondels worden gevangen. In de praktijk blijkt het vissen met een dergelijk tuig erg
lastig omdat het moeilijk is om het net goed aan de grond te houden. Hierdoor is de daadwerkelijke
visinspanning onzeker wat een weerslag heeft op de betrouwbaarheid van de data.

10.5.3 Side scan sonar (SSS)
Opnames met SSS zijn ingezet om aanvullende informatie te verkrijgen over het (patchy) voorkomen
van bodemfauna, in het bijzonder concentraties van kokerwormen (vnl Lanice conchilega). Informatie
hierover kan relatief gemakkelijk worden gemist wanneer niet vlakdekkend maar via een
puntbemonstering wordt geïnventariseerd. De techniek is met succes toegepast langs de Nederlandse
kust (van Overmeeren 2007, van Overmeeren & Craeymeersch et al. 2009)  maar  blijkt  niet  echt
geschikt voor de detectie van deze structuren in dit ondiepe gebied vanwege de gevoeligheid van de
opnames voor golf en stromingscondities.

10.5.4 Bepaling biomassa
In dit onderzoek is de biomassa van het macrobenthos bepaald aan de hand van conversiefactoren
die gebruik maken van vastgestelde waarden voor de verschillende soorten. Het asvrijdrooggewicht
wordt daarbij bepaald op basis van lengtematen of natgewicht van de soorten. Voor Polychaeten is de
biomassa per soort bepaald door weging. Deze methodiek wordt ook gehanteerd in het MWTL zoute
benthos (Rijkswaterstaat 2012).
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Het voordeel van deze methodiek is dat er in het laboratorium geen tijdrovende verassing van de
organismen hoeft plaats te vinden waarbij juist bij kleine organismen een behoorlijk grote
foutenmarge in de metingen kan plaatsvinden omdat de drooggewichten per individu de
grenswaarde van het meetinstrument benaderen. Een nadeel aan deze methode is dat op deze wijze
jaarfluctuaties in de conditie van de dieren niet even goed wordt meegewogen. De resultaten geven
daarmee een schatting van de biomassa op basis van standaardwaarden maar weerspiegelen minder
goed de werkelijke aanwezige biomassa en houden daarmee geen rekening met een jaarlijkse
natuurlijke variatie. Op zich kan de eerste methode nog worden verbeterd door voor elke
bemonstering opnieuw biomassa relaties vast te stellen. Dit is echter tijdrovend en vraagt per soort
en lengtegroep om voldoende individuen. Daarnaast wordt ervanuit gegaan dat door steeds op
dezelfde periode in het jaar te monsteren de conditie van het macrobenthos vergelijkbaar is.

De biomassabepaling voor vis heeft plaatsgevonden door middel van directe weging aan boord en
geeft daarmee een goed beeld van de aanwezige biomassa tijdens de bemonstering.

De gehanteerde methodiek voor het bepalen van de biomassa volgt weliswaar de voorschriften van
Rijkswaterstaat, maar geven een schatting van de aanwezige biomassa waarbij mogelijk onvoldoende
inzicht wordt verkregen in natuurlijke fluctuaties van de biomassa binnen soorten.
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11 Conclusie, discussie en aanbevelingen

11.1 Macrobenthos van het strand
Het strandecosysteem wordt gekenmerkt door de bijzondere combinatie van mariene en
terrestrische invloeden, die elkaar met het opkomen en vallen van het getij telkens opvolgen. De
mariene invloeden worden gekenmerkt door golven, (getij)stroming, zout water en
sedimentatieprocessen; de terrestrische invloeden zijn aanwezig in de vorm van neerslag, zon,
zoetwateruitstroom en wind. Elk van deze elementen komt in wisselende omstandigheden voor, in
beperkte tot grote mate. Het mag dan ook niet verbazen dat het strandecosysteem één van de meest
instabiele en dynamische is: zowel op korte als op middellange tijdsschaal kunnen de fysico-
chemische omstandigheden op een strand drastisch wijzigen.

De fauna van zandstranden kent dan ook alle kenmerken van soorten die aangepast zijn aan
dynamische habitats: een beperkt aantal soorten, een snelle recrutering, een korte levensduur en een
gemeenschap die vooral door fysische parameters gestructureerd wordt (McLachan & Dorvlo 2005).
Op de middellange termijn is de aanzanding en erosie van sediment een dominante fysische
parameter. Deze veranderingen worden gedreven door golfwerking en getijstroming. De
macrobenthos-soorten die frequent op stranden voorkomen, zullen dus aangepast moeten zijn aan
veranderingen in de sedimentsamenstelling en de morfologie (volume). Een (strand)suppletie brengt
eveneens een wijziging in het sedimentvolume en mogelijk ook –samenstelling met zich mee.

De resultaten van suppletieonderzoek op zandstranden lijkt te bevestigen dat de meest dominant
aanwezige strandfauna snel herstelt na een strandsuppletie (Speybroeck & Bonte et al. 2006a, Leewis
& van Bodegom et  al. 2012, Vanden Eede 2013), vergelijkbaar met het herstel van strandfauna na
grote morfologische veranderingen door stormen (Saloman & Naughton 1977). In sommige gevallen
blijkt een ingreep (suppletie) of gebeurtenis (storm) zelfs te worden gevolgd door een tijdelijke
toename van bepaalde soorten, die op deze manier lijken te profiteren van de verstoring (Saloman &
Naughton 1977, Leewis & van Bodegom et al. 2012). Dit betekent echter niet dat de soortdiversiteit
zich ook snel hersteld hiervoor is verder meerjarig onderzoek nodig.

De in dit rapport besproken situatie van de strandsuppleties op Ameland is in zoverre bijzonder
omdat het om een zeer grote (gefaseerd aangelegde) strandsuppletie in combinatie met een
vooroeversuppletie gaat. In theorie betekent dit dat twee vormen van rekrutering en / of migratie
suboptimaal of zelfs vrijwel onmogelijk waren: recrutering/migratie over korte afstand vanuit
aangrenzend onverstoord strand (vanwege de omvang van de strandsuppletie) en
rekrutering/migratie vanuit de vooroeverbodem (vanwege de aanleg van de vooroeversuppletie).

11.1.1 Waargenomen veranderingen in biomassa
In Ameland Impact werd de strandsuppletie in de zomer van 2011 aangelegd.  Dit  betreft  het meest
oostelijke deel van de suppletie. Tijdens de eerste twee campagnes volgend op de suppletie, in
november 2011 en maart 2012, werden verlaagde waarden waargenomen voor zowel de dichtheden,
biomassa als de biodiversiteit. In juli en september 2012, 12 en 14 maanden na de suppletie, werden
waarden gevonden die vergelijkbaar waren met de andere stranden. Een belangrijke opmerking
hierbij is dat in het voorjaar van 2012 overal bijzonder lage biomassawaarden gevonden werden.
Deze zijn waarschijnlijk een gevolg van de strenge wintermaanden begin 2012. Maar, waar de andere
gebieden in de vroege zomer van 2012 alweer normale biomassa-waarden lieten zien, was dit in
Ameland Impact nog niet het geval.
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Op het strand van Ameland West vond de suppletie plaats tijdens de winter van 2010-2011. Tijdens
de eerstvolgende campagne, in juni 2011, werden een verhoogde dichtheid, biomassa en diversiteit
waargenomen, maar in november 2011 waren de waarden weer vergelijkbaar met andere stranden.
Verhoogde dichtheden na een strandsuppletie werden eerder ook al waargenomen en werden
toegeschreven aan over-rekolonisatie (Leewis & van Bodegom et al. 2012).

11.1.2 Waarnemingen in de soortendiversiteit
Kijken we op soortsniveau, dan valt op dat een aantal soorten na de suppleties (nagenoeg) is
verdwenen. Het gaat hier echter in alle gevallen om soorten die niet typisch tot de strandfauna
behoren, maar wel op stranden gevonden kunnen worden. Dit zijn soorten die voornamelijk een
sublitoraal voorkomen hebben, maar die onder gunstige omstandigheden ook laag in de intergetijden
zone kunnen gedijen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het nonnetje, Macoma balthica.

De meest kenmerkende strandsoort, Scolelepis squamata,  lijkt  echter  weinig  last  te  hebben  van  de
suppleties. Zowel na de zomer- als de wintersuppletie werden waarden voor dichtheden en
biomassa’s gevonden die vergelijkbaar of zelfs hoger waren dan in de referentiesituatie. Ook Leewis &
van Bodegom et  al. (2012) en Speybroeck (2007) toonden aan dat de populatie van deze soort  zich
zeer snel herstelt na een suppletie. Hetzelfde geldt voor andere typische strandfauna als Bathyporeia
pilosa en Eurydice pulchra.

Ondanks de wisselende, maar duidelijk waarneembare, effecten op soortsniveau, blijkt geen van de
multivariate analyses te wijzen op een verandering in gemeenschapssamenstelling van het
strandbenthos na een suppletie, noch op het typische zoneringpatroon van de verschillende soorten
(McLachan & Jaramillo 1995, Degraer & Volckaert et al. 2003).

11.1.3 Conclusies voor de macrobenthos van het strand
De resultaten van de univariate analyses tussen studiegebieden én die opgesplitst in wel/geen
suppletie tonen een duidelijk verschil in dichtheden en biomassa. Op basis van de univariate analyses
lijkt het er op dat gesuppleerde monsters minder organismen bevatten en een lagere biomassa
hebben. Dit verschil zit deels in de meest dominante soort, Scolelepis squamata, die in lagere
dichtheden voorkomt met vooral kleinere exemplaren. Daarnaast verdwijnen ook een aantal soorten
volledig of bijna volledig na de suppletie.

Voor wat betreft dichtheid zien we een duidelijk lagere waarde voor S. squamata, maar ook andere
dominante soorten zijn gehalveerd in dichtheid. De biomassa van S. squamata in de gesuppleerde
monsters ligt gemiddeld meer dan 60% lager; M. balthica is volledig afwezig en ook de biomassa van
Euridyce pulchra ligt gevoelig lager in de gesuppleerde monsters. Het is opmerkelijk dat de
multivariate analyse van de macrofaunagemeenschap noch voor dichtheid, noch voor biomassa een
merkbaar significant verschil toont tussen de gesuppleerde en niet-gesuppleerde monsters.

Met de huidige kennis kan worden geconcludeerd dat er aanwijzingen zijn dat strandsuppleties
effecten hebben op het (herstel in) vóórkomen van macrozoobenthos op het getijdestrand. Of deze
effecten ook na meer dan een jaar na suppletie nog aanwezig zijn kan pas worden bepaald aan de
hand van de resultaten van de bemonsteringen over de jaren ná 2012.
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Uit de vergelijking van de winter en zomer suppletie blijkt dat het moment van suppleren een effect
heeft op het herstel van het gesuppleerde gebied. Welke periode het beste is hangt af van de
levenscyclus van verschillende soorten organismen in combinatie met de biologische en fysische
processen. Het gaat hierbij specifiek om het moment van reproductie, duur van de larvale periode en
de settlement. Dit kan per soort verschillen. Nadere studie van de kenmerkende soorten kan mogelijk
meer duidelijkheid geven welke periode ecologisch gezien optimaal is.

11.2 Macrobenthos sublitoraal
De vooroever wordt gekenmerkt door een hoge dynamiek waardoor de aanwezige fauna eveneens
aangepast moet zijn aan sterk wisselende omstandigheden. In tegenstelling tot het strand, wordt de
dynamiek hier uitsluitend veroorzaakt door mariene processen.

De vooroever van de Waddeneilanden, en van een groot deel van de Hollandse kust, wordt
gekenmerkt door een prominent bankensysteem met één of meer banken. Aan dit bankensysteem
zijn specifieke morfologische en hydrodynamische processen gekoppeld, zodat het aannemelijk lijkt
dat de macrofauna in de vooroever gestructureerd wordt door de aanwezigheid van de morfologische
entiteiten. Eerder onderzoek toonde aan dat met name de buitenste trog mogelijk een hotspot voor
biodiversiteit van benthos was (Janssen & Kleef et al. 2008),  maar  dit  kon  vervolgens  niet  worden
bevestigd door het onderzoek van van Dalfsen (2005), (van Dalfsen 2009).

Om de mogelijke effecten van een vooroeversuppletie in kaart te brengen, is het in ieder geval
belangrijk om na te gaan hoe de morfologie een structurerende invloed zou kunnen hebben op het
macrobenthos. Vooroeversuppleties kunnen immers op verschillende manieren aangelegd worden:
het opvullen van één of twee troggen, het suppleren tegen de buitenste brekerbank, etc. Indien er
duidelijke verschillen zijn in voorkomen van macrobenthos binnen de troggen of banken, zou dit een
motivatie kunnen zijn om een bepaalde vorm van vooroeversuppletie te prefereren.

In dit onderzoek is daarom veel aandacht besteed aan het goed in kaart brengen van de morfologie
van de vooroever en het positioneren van de macrobenthosmonsters volgens de verschillende
morfologische entiteiten. Hiervoor is gebruik gemaakt van de JARKUS-opnames van Rijkswaterstaat,
aangevuld met specifieke acoustische opnames van de bodemmorfologie vlak voor het verzamelen
van de benthosmonsters. Dit heeft geresulteerd in een gedetailleerd beeld van het vóórkomen van
macrobenthos in de troggen, op de banken, op de hellingen en buiten het bankensysteem van
Ameland en Schiermonnikoog in drie opeenvolgende jaren.

Vanwege de grote hoeveelheid monsters die verzameld zijn per morfologische entiteit, is de kans dat
een afwijkend resultaat in één monster als representatief wordt beschouwd aanzienlijk verkleind. In
het jaarverslag van 2010 (Vanagt & van de Moortel et al. 2011) werd dit  namelijk  als  een mogelijke
verklaring gezien voor de waargenomen hotspot van biodiversiteit in de buitenste trog bij het
onderzoek van Janssen & Kleef et al. (2008).

11.2.1 Waargenomen verschillen kustdwars
Hoewel de hypothese voor het verklaren van een verhoogde biodiversiteit in troggen – lagere
stroomsnelheden, hoger slibgehalte, minder dynamiek, aanwezigheid van Lanice, zoals beschreven in
Janssen & Kleef et  al. (2008) erg aannemelijk is, hebben we in het huidig onderzoek met drie jaar
intensief monsteren in de vooroever, niet kunnen vaststellen dat het voorkomen van macrobenthos
significant verschilt tussen troggen en banken. De potentieel verhoogde diversiteit macrobenthos in
de trog wordt door Janssen & Kleef et al. (2008) verklaard uit het voorkomen van velden Lanice.
Echter zijn er tijdens de vlakdekkende Side scan sonar opnames in 2010 ook geen Lanice velden
waargenomen. Dit wil niet direct zeggen dat er zeer lokaal geen verhoogde diversiteit in de troggen
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aanwezig kan zijn. Het bemonsteren van lokale clusters met hogere diversiteit aan bodemdieren
vraagt gebiedsdekkende monitortechnieken. Het bemonsteren via bodemhappen is hiervoor niet
geschikt.

Tijdens de huidige bemonstering is over het algemeen is geconstateerd dat het vooral de afstand tot
de kust en de diepte zijn, die de faunasamenstelling bepalen. Een correlatie tussen diepte en benthos
in de Zuidelijke Noordzee is goed gedocumenteerd (zie onder meer (van Hoey & Degraer et al. 2004)),
maar niet op het detailniveau van de ondiepe kustzone.

Kijken we naar de volledige gradiënt van laagwater tot buitenste brekerbank, dan blijkt dat de
monsters die kustwaarts liggen van de ondiepe brekersbank, duidelijk verschillen van alle diepere
monsters. Bovendien is er binnen deze groep monsters nog eens een groot verschil tussen de
monsters uit de ondiepe trog en de monsters kustwaarts hiervan (Laagwater monsters). Deze
monsters rond laagwater lijken qua faunasamenstelling en vóórkomen erg op de laag strand monsters
en vormen dus duidelijk de overgang tussen het strand en de vooroever.

De faunasamenstelling van de monsters bovenaan de zeewaartse helling van de buitenste brekerbank
(H3) komt meer overeen met de samenstelling van het bankensysteem dan met de samenstelling van
de dieper gelegen monsters (HD). De monsters verzameld onderaan de zeewaartse helling van de
buitenste bank (H4), sluiten daarentegen juist weer beter aan bij de dieper gelegen monsters.

Voor het suppletieonderzoek betekent dit dat het volledige suppletiegebied (van de zeewaartse
helling van de ondiepe brekerbank tot en met de zeewaartse helling van de buitenste brekerbank)
samen geanalyseerd kan worden, hetgeen de power van de resultaten verhoogt.

11.2.2 Interjaarlijkse variatie
Het analyseren van de resultaten werd bemoeilijkt door de zeer grote jaar-op-jaar variatie in het
voorkomen van macrobenthos in de vooroever. Vooral de dichtheden en biomassa van Ensis directus,
de meest dominante benthossoort in de vooroever, schommelde sterk tussen de jaren. Van deze
soort is bekend dat jaren met een grote succesvolle broedval opgevolgd kunnen worden door jaren
met nauwelijks broedval (Wijsman & Goudswaard et al. 2006). Zware stormen kunnen dan weer hevig
huishouden in mesheftbanken, met miljoenen aanspoelende schelpen als gevolg (Vanagt & van de
Moortel et al. 2011). Maar ook andere soorten vertoonden een sterke variatie tussen opeenvolgende
jaren.

Dit maakt het identificeren van een mogelijk suppletie-effect in de huidige opzet - met één meting per
jaar - moeilijk, omdat bij duidelijke veranderingen in aantallen benthos na de suppletie evengoed te
wijten kunnen zijn aan een (natuurlijk) jaareffect. Dit onderstreept het belang van goede
referentiegebieden. Zowel Ameland Uitstraling (ten oosten van het suppletiegebied) als
Schiermonnikoog bleken te voldoen aan de criteria voor een geschikt referentiegebied: de
gemeenschapsopbouw van het benthos was niet wezenlijk anders, ondanks de morfologische
verschillen tussen Ameland en Schiermonnikoog. Helaas zijn er in 2012 vanwege slechte
weersomstandigheden geen monsters verzameld in het bankensysteem van Schiermonnikoog, enkel
meer zeewaarts.

11.2.3 Waargenomen rekolonisatie
Uit de uitloding van de vooroeversuppletie blijkt dat op verschillende plaatsen meer dan één meter
zand is neergelegd. Slechts enkele weken na de suppletie werd het gebied al bemonsterd. Dit kan ook
goed verklaren waarom in 2011 monsters zijn verzameld waar helemaal geen macrobenthos in is
gevonden (enkele monsters op de buitenste bank, B2). Toch bleken niet alle buitenste bankmonsters
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(B2) uit het suppletiegebied volledig faunaloos te zijn: de meer westelijk gelegen monsters, waar de
suppletie het eerste was aangelegd, vertoonden al duidelijke tekenen van herkolonisatie. Twee van
de twee meest westelijke monsters bevatten meer dan 10 soorten, het derde monster telde slechts
één soort. Dat een zandlaag van meer dan één meter voor volledige defaunatie kan zorgen, was reeds
bekend (Speybroeck & Alsteens et al. 2007a), maar de bijzonder snelle herkolonisatie van
verschillende soorten polychaeten, crustaceeën maar vooral van bepaalde molluscen is opmerkelijk.

Opvallend is ook dat één B2 monster uit het uitstralingsgebied op Ameland vrijwel faunaloos bleek te
zijn. Het betreft het monster op de 7de raai, net ten oosten van de suppletie. Uit de profielmeting blijft
dat de suppletie niet tot zo ver oostelijk is aangelegd, hetgeen suggereert dat er hier sprake is van een
kustlangs uitstralingseffect. Toch blijkt ook dit uitstralingseffect (op deze korte termijn) ruimtelijk zeer
beperkt. Het monster op de volgende oostelijke raai, bevatte alweer een normale
macrobenthossamenstelling  voor  een  B2  monster.  Ook  een  aantal  van  de  H3  monsters  in  het
impactgebied, monsters zeewaarts van de suppletie op de helling van de buitenste brekerbank,
vertoonden een verlaagde aanwezigheid van benthos. Het uitstralingseffect lijkt dus niet alleen kust-
langs maar ook zeewaarts aanwezig te zijn, maar ook hier was de afstand van dit effect beperkt.

11.3 Epibenthos en demersale vis

11.3.1 Monstername epibenthos en demersale vis
De hoogste soortenaantallen werden waargenomen in 2012 in beide gebieden en dit zowel voor
epibenthos als voor demersale vis. Dit is te wijten aan de verhoogde monstername-inspanning in
2012 waar per stratum 3 replica’s bemonsterd werden in plaats van 2 in de voorgaande jaren. Door
de lagere monstername-inspanning in voorgaande jaren werd daardoor een aantal soorten niet
bemonsterd.  Het  gaat  hier  om  ‘zeldzame’  soorten  die  slechts  in  één  of  twee  monsters  gevangen
werden en dus in zeer lage aantallen voorkomen. Een potentieel suppletie-effect op deze ‘zeldzame’
soorten is echter bijna nooit aan te tonen, ongeacht de monstername-inspanning. De reden is dat het
ondiepe kustsysteem gedomineerd wordt door een beperkt aantal soorten en dat ‘zeldzame’ soorten
altijd in te lage aantallen voorkomen om hierover duidelijke conclusies te trekken. Het verhogen van
de monstername-inspanning maakt hier geen verschil. Dit betekent dat in de jaren waarin slechts 2
replica’s per stratum genomen werden, al een goed beeld kon worden verkregen van de epibenthos
en demersale visgemeenschappen in de ondiepe kustzone. Wel kunnen we concluderen dat het
nemen van 3 replica’s per stratum een duidelijker beeld geeft van de totale biodiversiteit in de
ondiepe kustzone.

Daarnaast is uit de verschillende analyses gebleken dat, net als bij de macrobenthos in het sublitoraal,
de variatie van jaar tot jaar zeer groot is, wat het onderzoeken van een potentieel suppletie-effect
sterk bemoeilijkt. Ook om die reden is het nemen van 3 replica’s per stratum aan te raden, aangezien
daarmee de power verhoogd wordt.

11.3.2 Waarnemingen in de epibenthos- en (juveniele) demersale visgemeenschap
Er wordt bij zowel epibenthos als demersale vis een zeer grote natuurlike jaarlijkse variatie
waargenomen. Dit maakt het waarnemen van een potentieel suppletie-effect moeilijker, zeker als die
impact relatief klein is. De jaarlijkse verschillen treden vooral op in de dichtheid van de meest
dominante soorten en niet op het niveau van soortensamenstelling, zoals ook in andere studies
aangetoond werd (Selleslagh & Amara 2008).

Niet alleen tussen jaren is de variatie groot, ook tussen de replica’s worden soms grote verschillen
(voornamelijk in dichtheden), teruggevonden. Dit kan veroorzaakt zijn doordat replica’s niet allen op
dezelfde dag bemonsterd werden en dat de omgevingsomstandigheden van dag tot dag licht
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verschillen. Dit benadrukt de hoge natuurlijke variabiliteit op de korte termijn. De ingebrachte
omgevingsvariabelen (sedimentparameters, watertemperatuur, absolute diepte ten opzichte van NAP,
macrobenthos dichtheid en biomassa) verklaren slechts +/- 20% van het waargenomen multivariate
patroon in de epibenthos en demersale visgemeenschap per jaar. Dit betekent dat andere niet-
meegenomen variabelen ook een belangrijke rol spelen in het verklaren van de waargenomen
patronen. Mogelijke variabelen zijn een strenge winter, jaarlijkse variatie in recrutering, turbiditeit,
weersomstandigheden voorafgaand aan de monstername, etcetera. (Beyst & Buysse et  al. 2001,
Selleslagh & Amara 2008).

In de epibenthosgemeenschap en in de univariate parameters van deze gemeenschap is geen
suppletie-effect merkbaar. De t1 situatie (2011) clustert apart maar zowel in het suppletie als het
referentiegebied. Dit is te wijten aan veel hogere dichtheden aan garnaal, strandkrab en zwemkrab in
2011 in beide gebieden. Ook wanneer we specifiek naar de suppletiezone kijken, wordt geen impact
van suppletie waargenomen op gemeenschapsniveau van het epibenthos.

Voor de demersale visgemeenschap werd een overeenkomstig patroon waargenomen als voor het
epibenthos. Het jaar 2011 clustert apart omdat de dichtheden en soortenrijkdom veel lager liggen
dan in het voorgaande en het volgende jaar in zowel het suppletie- als het referentiegebied.

Wanneer we specifiek inzoomen op de suppletiezone dan liggen de soortenaantallen en de Shannon-
diversiteit in 2011 nog lager dan in dezelfde zone in het referentiegebied. Dit zou doen vermoeden
dat er in de visgemeenschap toch sprake is van een suppletie-effect. Maar dit kan niet statistisch
worden bevestigd, omdat ook in het referentiegebied de visgemeenschap verarmd is ten opzichte van
het voorgaande en het volgende jaar.

Het suppletiejaar 2011 springt er dus uit bij de analyses van zowel het epibenthos als de demersale
vis op zowel de impactlocatie als de referentielocatie. Toch lijkt het erg onwaarschijnlijk dat de
uitstraling van het suppletie-effect op Schiermonnikoog nog merkbaar zou zijn. De waarneming kan
namelijk ook verklaard worden aan de hand van de natuurlijke omstandigheden. In de week
voorafgaand aan de monsterperiode in 2011 woedde er namelijk gedurende een aantal dagen een
hevige  storm.  Deze  storm  had  invloed  op  de  morfologie  van  het  ondiepe  kustsysteem  en  heeft
daarmee hoogstwaarschijnlijk ook een invloed gehad op de epibenthos en demersale
visgemeenschap. Een tweede verklaring zou de koude winter van 2010-2011 kunnen zijn. Eerder
onderzoek (Beukema 1992) toonde aan dat na een koude winter de piek van garnalen later in het jaar
komt, wat de zeer hoge aantallen garnaal kan verklaren die in 2011 gevonden zijn. Daarnaast is ook in
verschillende studies aangetoond dat koude winters een invloed hebben op de epibenthos en
visgemeenschappen (Neumann & Ehrich et al. 2008).

In de analyses voor epibenthos en demersale vis zijn de afzonderlijke strata meegenomen (genest in
locatie) en niet de gegroepeerde zones zoals gedefiniëerd voor macrobenthos waarbij de tweede trog,
de buitenste brekersbank en de buitenste helling als bankensysteem gegroepeerd werden. Voor een
aantal analyses werden de huidige analyses herhaald met de gegroepeerde zones voor epibenthos en
vis en de conclusies zoals hierboven beschreven veranderen niet door de een andere groepering van
de monsters. Dit is ook zichtbaar in de ruimtelijke weergave van de resultaten. Hoe dan ook werd de
ruimtelijke variatie van de afzonderlijke strata meegenomen in de analyses zoals ze nu uitgevoerd zijn.

11.3.3 Waarnemingen in de soortendiversiteit
Wanneer we op soortsniveau kijken naar de meest dominante soorten, dan vinden we voor een
aantal soorten (zwemkrab (Liocarcinus holsatus) en grondel (Pomatoschistus sp.))  een
lengteverschuiving over de jaren. In 2011 werden er grotere exemplaren gevangen dan in 2010, zowel
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in het impact- als in het referentiegebied. Ook dit is waarschijnlijk te verklaren door de strengere
winter van 2010-2011 waardoor de recrutering anders verliep dan in 2010.

Wat echter opvalt, is dat in 2012, één jaar na suppletie, drie dominante soorten (zwemkrab, grondel
en schol) een andere populatiestructuur en/of dichtheid vertonen in het suppletiegebied op Ameland,
ten opzichte van het referentiegebied Schiermonnikoog. Van zwemkrab en grondel zijn in het
suppletiegebied hogere dichtheden aanwezig en werden vooral meer kleine exemplaren aangetroffen
(twee pieken te onderscheiden). Voor schol bleef de populatiestructuur vergelijkbaar, maar werden in
het referentiegebied tot 10 keer hogere dichtheden waargenomen, terwijl dit in 2010 niet het geval
was.

Dit geeft aan dat er mogelijk toch iets veranderd zou zijn in het fysische milieu, waardoor vooral
zwemkrab maar ook grondels  meer aangetrokken lijken te worden tot  de kust  van Ameland,  terwijl
schol eerder de voorkeur geeft aan de kust van Schiermonnikoog. Het kan gaan om veranderingen in
stromingspatronen en/of veranderingen in sedimentsamenstelling. Wanneer we naar de
sedimentsamenstelling kijken in de verschillende strata in Ameland (Bijlage D)  dan lijkt  er  sprake te
zijn van een kleine toename van de fractie middelgrof zand vanaf de buitenste brekerbank tot aan de
strandhelling, na de suppletie. Bij het macrobenthos is echter geen effect gevonden van deze kleine
wijziging in samenstelling, dus lijkt het minder waarschijnlijk dat dit een verklaring is voor de
veranderingen in de populatiestructuur voor epibenthos en vis. Alleen voor juveniele schol is eerder
aangetoond (Gibson & Robb 2000) dat deze een voorkeur heeft voor fijnere sedimentfracties, dus
mogelijk heeft de verandering in bodemsamenstelling hierbij wel een rol gespeeld.

Maar het blijft slechts een indicatie, vooral ook omdat de sedimentsamenstelling van dezelfde strata
in het referentiegebied ontbreken voor 2012. Mogelijk zijn er nog andere niet-gemeten (natuurlijke)
factoren die hier ook een rol in spelen.

Het zou interessant zijn deze resultaten verder op te volgen om te zien of ditzelfde patroon zichtbaar
is  in  de  metingen  van  2013.  Het  is  dan  wel  belangrijk  om  ook  sedimentgegevens  van  het
referentiegebied te verzamelen.

11.4 Verticale bodemvariaties
De sedimentatie-erosiewaarden na de aanleg van de suppleties zijn van de zelfde orde van grootte als
de natuurlijke sedimentatie-erosiewaarden aan het profiel. Het is daardoor lastig om de
waargenomen veranderingen in het bankgedrag geheel toe te schrijven aan de invloed van de
suppleties.

In het eerste jaar na de vooroeversuppletie zorgt de herverdeling van het suppletiezand in de
bankenzone voor een duidelijke toename van de bodemveranderingen binnen het impactgebied. In
het uitstralingsgebied is dit effect ook zichtbaar, maar minder sterk. Qua ordegrootte liggen de
bodemveranderingen zowel in het impactgebied als in het uitstralingsgebied nog in dezelfde orde als
de natuurlijke fluctuaties. Bodemveranderingen van dezelfde orde zijn bijvoorbeeld ook opgetreden
in 2005 en 2008, jaren dat er niet is gesuppleerd. Of de suppletie ook na de aanleg nog een extra
belasting vormt voor bodemdieren in de vooroever, is op basis van deze resultaten dus nog niet goed
vast te stellen. Om dit te kunnen bepalen is het vooral van belang om te weten op welke termijn de
bodemveranderingen plaatsvinden en hoe dit zich verhoudt tot de korte termijn dynamiek in de
natuurlijke situatie. Hiervoor zijn gegevens met een hogere dichtheid in de tijd nodig.

In de eerste paar  jaar na de suppletie, wanneer de horizontale migratie van de banken stagneerde,
was al geen duidelijke toename meer zichtbaar van de bodemveranderingen in de bankenzone. Het
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stabiliseren van de horizontale positie van de banken leidde dus niet tot een andere (netto) jaarlijkse
bodemverandering ten opzichte van de autonome situatie.

11.4.1 Veranderingen in het bankgedrag.
In het jaar direct na suppleren was als gevolg van de herverdeling van het suppletiezand in de
bankenzone een tijdelijke toename van de verticale bodemveranderingen zichtbaar. Maar
vergelijkbare bodemveranderingen zijn ook in de natuurlijke situatie waargenomen. Voor
bodemdieren zal het daarom vooral van belang zijn in welk tijdsbestek deze bodemveranderingen
plaatsvinden. Aangezien de verdeling van het zand wordt aangestuurd door natuurlijke processen als
golven en stroming is het te verwachten dat dit een redelijk geleidelijk proces is gedurende het eerste
jaar, met enige variatie over de seizoenen.

Hoe dit zich verhoudt (qua grootte en snelheid) tot de natuurlijke bodemveranderingen is nog niet
aan te geven, omdat we daarvoor onvoldoende gegevens hebben van de korte termijn veranderingen.
Het is mogelijk dat de herverdeling van het suppletiezand in het eerste jaar een extra belasting voor
bodemdieren in de bankenzone oplevert.

Anderzijds ontstaat na de suppletie ook een ander bankensysteem, met extra banken en troggen.
Door de tijdelijke stabilisatie van de positie van de middenbanken in de eerste jaren na een suppletie,
zou de dynamiek in een trog bovendien lager kunnen zijn dan in de natuurlijke situatie. In deze
periode zou dit mogelijk juist ook een voordeel kunnen opleveren voor bepaalde soorten.

11.4.2 Onderscheid tussen begraving of ontgraving
In de huidige studie is alleen nog gekeken naar de verticale bodemveranderingen in absolute zin, er is
dus geen onderscheid gemaakt tussen begraving of ontgraving. Voor bodemdieren is hier wel een
duidelijk verschil. Ontgraving verhoogt misschien tijdelijk het risico op predatie, maar overmatige
begraving zal lokaal alle benthos doen sterven. Welk effect het meest nadelig is, zal in grote mate
afhangen van de snelheid waarmee de veranderingen plaatsvinden.

De vraag is dus: “In hoeverre hebben de morfologische veranderingen na de aanleg van een suppletie
invloed op de mate van begraving en ontgraving waaraan benthos jaarlijks worden blootgesteld?”.
Simpelweg onderscheid maken tussen de mate van netto jaarlijkse begraving en ontgraving zal niet
voldoende zijn om hier een uitspraak over te doen. Er zal ook rekening gehouden moeten worden
met de snelheid waarmee dit gebeurt en de locatie (banktrog versus banktop).

Om de korte termijn veranderingen in het bankgedrag en de het onderscheid tussen begraving en
ontgraving nader te onderzoeken zijn meer gegevens nodig van de korte termijn veranderingen aan
de bodem. Dit vraagt om een frequentere monitoringsinspanning. Maar ook een modelstudie zou
hierbij een uitkomst kunnen bieden. Met behulp van 2D-raaimodellen zijn we inmiddels voldoende in
staat om het ontstaan, migreren en uitdempen van de banken te kunnen simuleren. In een
modelstudie zou het bankgedrag (autonoom en na suppleren) kunnen worden gekoppeld aan het
vóórkomen van bepaalde habitattypen. Hierbij kan onder andere worden gekeken naar de
hydrodynamische belastingen aan de bodem (schuifspanning, stroming), de beschikbaarheid aan
nutriënten in de langsstroming door de troggen, en de hoogteligging op het profiel.
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11.5 Sedimentsamenstelling

11.5.1 Korrelgrootteverdeling strand 2010 - 2012
De gebieden Ameland impact en Ameland uitstraling hebben een vergelijkbare korrelgrootteverdeling
op het strand, met een mediane diameter rond 230 µm. Bij Schiermonnikoog is het materiaal iets
fijner, met een mediane diameter rond 210 µm. Het suppletiezand, met een D50 rond 150 µm, is fijner
dan het materiaal dat oorspronkelijk op het strand voorkwam.

Na het suppleren zien we in het impactgebied een duidelijke toename in de fijnere sedimentfracties.
De  gemiddelde  mediane  korreldiameter  neemt  af  van  234  µm  in  2010  naar  212  µm  in  november
2011. Een jaar later, in september 2012, lijkt de verdeling alweer meer op die van vóór de suppletie,
met een D50 van 228 µm.
Vanaf november 2011 lijkt in alle gebieden het materiaal sterker gesorteerd te zijn, de grofste en de
fijnste fracties zijn nagenoeg afwezig.
In 2012 vertonen de gebieden Ameland impact, uitstraling en Schiermonnikoog vrijwel dezelfde
korrelgrootteverdeling.

11.5.2 Korrelgrootteverdeling vooroever 2010 - 2012
Voor het natte gedeelte van het profiel zijn de verschillen in samenstelling tussen de gebieden
onderling erg gering. Het overwegend fijne zand heeft een mediane korrelgrootte van gemiddeld
rond de 170 – 180 µm.

De monsternames van november 2011 en september 2012 werden beide voorafgegaan door een
storm. Dit heeft waarschijnlijk een grote invloed gehad op de korrelgrootteverdeling in de vooroever.
In alle drie gebieden zien we een toename van het grovere materiaal, met name in het intergetijde
gebied en in de bankenzone. In de diepere delen van het profiel, buiten de bankenzone, zien we juist
een toename aan fijner materiaal, vooral silt.

In 2012 heeft bovendien een sterke sortering van het sediment plaatsgevonden. Er werd vrijwel geen
zand grover dan 500 µm in de monsters aangetroffen, hetzelfde geldt voor de klei fractie (<8 µm). Silt
werd vrijwel alleen in de diepere vooroever gevonden. Daar was de hoeveelheid silt zelfs relatief
hoog (ongeveer 5 tot 10%).

Een duidelijk effect van de suppletie is niet te zien, alle drie gebieden vertonen dezelfde trends.

11.6 Vervolg onderzoek aan bodemfauna in de ondiepe kustzone
Het onderzoek rond de suppletie 2010-2011 laat zien dat de impact van de suppletie na enkele jaren
nog moeilijk traceerbaar is. Er zijn echter wel aanwijzingen dat er een impact is op o.a. specifieke
bodemdieren.

Nu  we  weten  dat  er  een  impact  is  komt  de  vraag  naar  voren  op  welke  wijze  de  impact  van  een
suppletie doorwerkt in de levenscyclus van bodemdieren. Hiervoor is het van belang om in te zoomen
op het effect van een suppletie op de geschiktheid van het gebied: voor vestiging van larven, het
opgroeien tot volwassen bodemdieren, het reproduceren en het rekoloniseren van een gesuppleerd
gebied. De geschiktheid van het gebied wordt bepaald door het samenspel tussen abiotische en
biotische factoren.
Kennis over hoe suppleties de geschiktheid van een gebied beïnvloeden geeft invulling aan het
opstellen van duurzame strategieën voor het kustonderhoud.
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Gezien de relatief korte tijdschaal waarop de levenscyclus van verschillende bodemdieren zich
afspelen  wordt  er  in  deze  2de fase van het onderzoek ingezoomd op de ontwikkelingen binnen een
jaar t.o.v. de netto jaarlijkse ontwikkeling die in de 1ste fase  is  belicht.  In  deze  2de fase  staat  de
koppeling tussen abiotiek en biotiek centraal. Hiermee wordt bedoeld dat de verklaring van de
waargenomen status en/of ontwikkeling in bodemdieren voornamelijk wordt gezocht in de status
en/of ontwikkeling van de abiotiek om zo grip te krijgen op het proces dat plaatsvindt.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 147





1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 149

12 Literatuur

Anderson,  M.  J.,  R.  N.  Gorley  en  K.  R.  Clarke  (2008).  PERMANOVA+  for  PRIMER:  Guide  to  software  and
statistical methods. PRIMER-E:. Plymouth, UK.

Arcadis (2009). Grondonderzoek zandwingebieden, Arcadis.

Baptist, M. J. en M. F. Leopold (2009). "The effects of shoreface nourishments on Spisula and scoters in The
Netherlands." Marine Environmental Research 68(1): 1-11.

Baptist, M. J. en M. F. Leopold (2010). "Prey capture success of Sandwich Terns Sterna sandvicensis varies
non-linearly with water transparency." Ibis 152(4): 815-825.

Baptist, M. J. en W. Wiersinga (2012). Zand erover. Vier scenario's voor zachte kustverdediging. De levende
natuur. Jaargang 113, nr 2.

Beukema, J. J. (1992). "Dynamics of juvenile shrimp Crangon crangon in a tidal-flat nursery of the Wadden
Sea after mild and cold winters." Marine Ecology Progress Series 83: 157-165.

Beyst,  B.,  D.  Buysse,  A.  Dewicke  en  J.  Mees  (2001).  "Surf  Zone  Hyperbenthos  of  Belgian  Sandy
Beaches:Seasonal Patterns." Estuarine, Coastal and Shelf Science 53: 877–895.

Beyst, B., A. Cattrijsse en J. Mees (1999). "Feeding ecology of juvenile flatfishes of the surf zone of a sandy
beach." Journal of Fish Biology 55: 1171-1186.

Beyst, B., K. Hostens en J. Mees (2002). "Factors influencing the spatial variation in fish and
macrocrustacean communities in the surf zone of sandy beaches in Belgium." Journal of the Marine
Biological Association of the U.K. 82(2): 7.

Bijkerk, R. (1988). Ontsnappen of begraven blijven. De effecten op bodemdieren van een verhoogde
sedimentatie als gevolg van baggerwerkzaamheden. Groningen, rdd aquatic ecosystems.

Clarke, K. R. en R. N. Gorley (2006). Primer v6: user manual/tutorial. . Plymouth, PRIMER-E.

Dahl, E. (1952). "Some aspects of the ecology and zonation of the fauna on sandy beaches." Oikos 4: 1-27.

De Backer, A. en K. Hostens (2013). T2 situatie - ecologische analyse 2012: Epibenthos en (juveniele)
visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog. Oostende, ILVO.

Defeo,  O.  en  A.  McLachlan  (2005).  "Patterns  ,  processes  and  regulatory  mechanisms  in  sandy  beach
macrofauna: a multi-scale analysis." Marine Ecology Progress Series 295: 1-20.

Degraer, S., A. Volckaert en M. Vincx (2003). "Macrobenthic zonation patterns along a morphodynamical
continuum of macrotidal, low tide bar/rip and ultra-dissipative sandy beaches." Estuarine, Coastal and
Shelf Science 56: 459-468.

Essink, K. (1997). Risk analysis of coastal nourishment techniques. RIACON Final evaluation report. Haren,
RIKZ.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

150 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Gibson, R. N., M. T. Burrows en A. D. Ansell (1998). "Diel movements of juvenile plaice Pleuronectes
platessa in relation to predators, competitors, food availability and abiotic factors on a microtidal nursery
ground." Marine Ecology Progress Series 165(145-159).

Gibson, R. N. en L. Robb (2000). "Sediment selection in juvenile plaice and its behavioural basis." Journal of
Fish Biology 56: 1258-1275.

Gmelig Meyling, A. W. en R. H. de Bruyne (2009). Onder het zand beland. Effecten van strand- en
onderwatersuppleties op het macro- en epibenthos van de nabije kustzone onderzocht met behulp van
Systematisch Strandonderzoek (pilotstudie) Periode 1978-2008. Bennebroek, Stichting anemoon/
Metridium.

Grasmeijer,  B.  T.  en M. A. Eleveld (2010).  Evaluation o SPM measurements in the North Sea. Research in
the framework of the EIA sand extraction North Sea 2008-2012. Marknesse, Alkyon.

Green, R. H. (1979). Sampling Design and Statistical Methods for Environmental Biologists.

Grotjahn, M. en G. Liebezeit (1997). Risk of beach nourishment for the foreshore and shallow shoreface
benthic communities on the island of Norderney, Germany. Evaluation of the nourishment in 1994. .
RIACON National Evaluation Report (Germany). Norden, Wilhelmshaven, Aqua-Marin, TERRAMARE.

Grunnet, N. M. en B. G. Ruessink (2005). "Morphodynamic response of nearshore bars to a shoreface
nourishment." Coastal Engineering 52: 19.

Heusinkveld, J. (2011). Monsterverslag Ameland strand juli en november 2011. Monstername
macrobenthos tbv onderzoek naar effecten van kustsuppleties. Groningen, The fieldwork company.

Heusinkveld, J. (2012). Veldverslag strandbemonstering Ameland maart en juni 2012.

Heusinkveld, J. (2013). Veldverslag Ameland september 2012, The Fieldwork Company.

Heusinkveld, J. en T. Vanagt (2011). Monsterverslag veldcampagne ecologie Ameland 2010. Belgie,
Oostende, The FieldworkCompany, eCOAST.

Holzhauer, H., J. Reinders, L. M. Vonhögen, A. De Backer en J. Heusinkveld (2012). Meetplan veldcampagne
Ameland 2012, Deltares.

Holzhauer, H., B. van der Valk, J. van Dalfsen, M. Baptist en G. Janssen (2009). Ecologisch gericht suppleren,
nu en in de toekomst. Het ontwerp meerjarenplan voor monitoring en (toepassingsgericht) onderzoek.
Delft, Deltares, IMARES & VU Amsterdam.

Janssen, G. M., H. Kleef, S. Mulder en P. Tydeman (2008). "Pilot assessment of depth related distribution of
macrofauna in surf zone along Dutch coast and its implications for coastal management." Marine Ecology
29(1): 186–194

Janssen, G. M., L. Leewis en S. Marx (2011). Mitigation of the ecological effects of nourishment on sandy
shores, a case study. Fifth International Symposium on Sandy Beaches. Rabat, Morocco, Travaux de
l’Institut Scientifique. série générale no. 6: 121-123.

Janssen, G. M. en S. Mulder (2004). De ecologie van de zandige kust van Nederland. Inventarisatie van het
macrobenthos van strand en brandingszone. Haren, RIKZ.

Janssen, G. M. en S.  Mulder (2005).  "Zonation of macrofauna across sandy beaches and surf zones along
the Dutch coast*." OCEANOLOGIA 47 (2): 265–282.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 151

Janssen, G. M., S. Mulder, A. F. Zuur, E. N. Ieno en G. M. Smith (2007). Univariate and multivariate analysis
applied on a Dutch sandy beach community. Analysing Ecological Data. A. F. Zuur, E. N. Ieno and G. M.
Smith, Springer Science.

Leewis,  L.,  J.  Heusinkveld en E. C.  Verduin (2012).  Veldcampagne Ameland 2011 Veldverslag. Amsterdam,
Grontmij Nederland B.V.

Leewis, L., P. M. van Bodegom, J. Rozema en G. M. Janssen (2012). "Does beach nourishment have long-
term effects on intertidal macroinvertebrate species abundance?" Estuarine, Coastal and Shelf Science 113:
172-181.

McLachan, A. en A. C. Brown (2006). Sandy-Beach Invertabrates. The ecology of sandy shores., Academic
Press.

McLachan, A. en A. Dorvlo (2005). "Global patterns in sandy beach macrobenthic communities." Journal of
Coastal Research 21(4): 674-687.

McLachan, A. en E. Jaramillo (1995). "Zonation on sandy beaches." Oceanography and Marine Biology: An
Annual Review 33: 305-335.

McLachlan, A. en A. C. Brown (1990). The Ecology of sandy shores, Elsevier.

McLachlan, A. en A. Dorlov (2007). "Species - area relationships for sandy beach macrobenthos in the
context of intertidal width." OCEANOLOGIA 49(1): 91-98.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2000). 3e Kustnota Traditie, Trends en Toekomst. Den Haag.

Neumann, H., S. Ehrich en I. Kröncke (2008). "Effects of cold winters and climate on the temporal variability
of an epibenthic community in the German Bight." Climate Research 37: 241-251.

Ojeda, E., B. G. Ruessink en J. Guillen (2005). "Morphodynamic response of a two-barred beach to a
foreshore nourishment." Coastal Engineering 55: 12.

Reinders, J., H. Holzhauer, K. Lock en T. Vanagt (2013). Bemonstering Ameland 2013 Concept titel, Delters
& eCoast.

Reiss, H., H. Neumann en I. Kroncke (2005). "Chela-height vs. Body-weight relationships for North Sea
hermit crabs (Paguridae)." ICES Journal Of Mar. Science 62: 723-726.

Ricciardi, A. en E. Bourget (1998). "Weight-to-weight conversion factors for marine benthic organisms."
Marine Ecology Progress Series 163: 245-251.

Rijkswaterstaat (2012). Voorschrift A2.107 – RWSV Waterbodem zacht, marien – Uitzoeken en
determineren van Macrozoöbenthos.

Rijkswaterstaat (2013). Voorschrift – RWSV. Bemonstering van macrozoöbenthos en bodemsamenstelling
in het litoraal en sublitoraal van mariene wateren.

Rozemeijer, M. J. C. (2009). Rekolonisatie van de zeebodem na zandwinning en suppletie: een review.
Lelystad, Rijkswaterstaat.

Rumohr, H., T. Brey en S. Ankar (1987). "A compilation of biometric conversion factors for benthic
invertebrates of the Baltic Sea." Balthic Marine Biology 9: 1-56.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

152 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Saloman, C. H. en S. P. Naughton (1977). "Effect of hurricane eloise on the benthic fauna of panama city
beach, Florida, USA." Marine Biology 42: 357-363.

Salvat, B. (1964). "Les conditions hydrodynamiques instertitielles des sédiments meubles intertidaux et la
répartition  verticale  de  la  faune endogée."  Cahiers  de  Recherche  de  la  Academie  des  Sciences  Paris 259:
1576-1579.

Schlacher, T. A., D. S. Schoeman, J. Dungan, M. Lastra, A. Jones, F. Scapini en A. McLachan (2008). "Sandy
beach ecosystems: key fetures, sampling inssues, managmenet challenges and climate change impacts."
Marine Ecology 29(Suppl. 1): 70-90.

Selleslagh, J. en R. Amara (2008). "Inter-season and interannual variations in fish and macrocrustacean
community structure on a  astern English Channel sandy beach: Influence of environmental factors."
Estuarine, Coastal and Shelf Science 77: 721-730.

Spanhoff,  R.,  E.  J.  Biegel  en  A.  M.  Walburg  (2002).  Evaluatie  onderwatersuppletie  Ameland.  .  Den  Haag,
Rijkswaterstaat RIKZ.

Speybroeck, J. (2007). Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach
nourishment. . PhD, Gent.

Speybroeck, J., L. Alsteens, M. Vincx en S. Degraer (2007a). "Understanding the life of a sandy beach
polychaete of functional importance - Scolelepis squamata (Polychaeta: Spionidae) on Belgian sandy
beaches (northeastern Atlantic, North Sea)." Estuarine, Coastal and Shelf Science 74: 109-118.

Speybroeck,  J.,  L.  Alsteens,  M.  Vincx  en  S.  Degraer  (2007b).  "Understanding  the  life  of  a  sandy  beach
polychaete of functional importance – Scolelepis squamata (Polychaeta: Spionidae) on Belgian sandy
beaches (northeastern Atlantic, North Sea)." Estuarine, Coastal and Shelf Science 74: 109-118.

Speybroeck, J., D. Bonte, W. Courtens, T. Gheskiere, P. Grootaert, J.-P. Maelfait, M. Mathys, S. Provoost, K.
Sabbe, E. Stienen, V. V. Lancker, M. Vincx en S. Degraer (2006a). Studie over de impact van zandsuppleties
op het ecosysteem.

Speybroeck, J., D. Bonte, W. Courtens, T. Gheskiere, P. Grootaert, J.-P. Maelfait, M. Mathys, S. Provoost, K.
Sabbe, E. Stienen, V. Van Lancker, M. Vincx en S. Degraer (2006b). Studie over de impact van
zandsuppleties op het ecosysteem.

Speybroeck, J., D. Bonte, W. Courtens, T. Gheskiere, P. Grootaert, J. Maelfait, S. Provoost, K. Sabbe, E. W.
M.  Stienen,  V.  van  Lancker,  W.  van  Landuyt,  M.  Vincx  en  S.  Degraer  (2008).  "The  Belgian  sandy  beach
ecosystem: a review." Marine Ecology 29 (Suppl. 1): 171–185.

Speybroeck, J., D. Bonte, W. Courtens, T. Gheskiere, P. Grootaert, J. P. Maelfait, M. Mathys, S. Provoost, K.
Sabbe, E. Stienen, M. van de Walle, V. van Lancker, W. van Landuyt, E. Vercruysse, M. Vincx en S. Degraer
(2005). How may beach nourishment affect the sandy beach ecosystem? The case of Belgian beaches.
Dunes and Estuaries 2005 – International Conference on Nature Restoration. Practices in European Coastal
Habitats, Koksijde, Belgium, VLIZ.

Speybroeck, J., D. Bonte, R. Dasseville, T. Gheskiere, P. Grootaert, M. Lionard, J.-p. Maelfait, K. Sabbe, E. W.
M. Stienen, K. Van den Broeck, M. Van De Walle, W. Van Landuyt, E. Vercruysse, W. Vyverman, M. Vincx en
S. Degraer (2002). Biologische evaluatie van elf strandzones langs de Vlaamse kust - B.E.ST.

Teal,  L.  R.  en O. A. van Keeken (2011).  The importance of the surf zone for fish and brown shrimp in The
Netherlands. A literature review. IJmuiden, Imares.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 153

Templeman, D.,  J.T.  van der Wal,  G. van Moorsel,  M. de Kluijver,  W. Lewis,  A. Storm, T.  van Haaren en T.
Vanagt (2009). The Macrobenthic Fauna in the Dutch Sector of the North Sea in 2007 and a comparison
with previous data. Amsterdam, Grontmij | Aquasense.

Underwood, A. J. (1991). "Beyond BACI: experimental designs for detecting human environmental impacts
on temporal variations in natural populations." Austalian Journal of Marine Freshwater Research 42: 569–
587.

Underwood, A. J. (1992). "Beyond BACI: the detection of environmental impact on populations in the real,
but variable, world." Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 161(145-178).

van Dalfsen, J. A. (2005). Inventarisatie brandingszone zandige kust. Apeldoorn, TNO.

van Dalfsen, J. A. (2009). Inventarisatie brandingszone. Den Helder, IMARES.

van Dalfsen, J. A. en K. Essink (1997). Risk analysis of coastal nourishment techniques in The Netherlands.
RIACON. Haren, RIKZ.

van Dalfsen, J. A. en W. E. Lewis (2001). Punaise 3. Lange-termijn effecten op de bodemfauna van een
tijdelijke zandwin/overslagput in de kustzone ter hoogte van Heemskerk. , TNO.

van Dalfsen, J. A. en J. Oosterbaan (1996). Risk analysis of coastal nourishment techniques. The effects on
benthic fauna of sand extraction off the island Terschelling. The Netherlands. Report 5: Post-Extraction
survey, September-October 1994. RIACON. Haren, Rijksinstituut voor Kust en Zee.

van der Spek, A. J. F., A. C. de Kruif en R. Spanhoff (2007). Richtlijnen onderwatersuppleties. Den Haag,
RIKZ.

van  Duin,  M.  J.  P.,  N.  R.  Wiersma,  D.  J.  R.  Walstra,  L.  C.  van  Rijn  en  M.  J.  F.  Stive  (2004).  "Nourishing  the
shoreface: observations and hindcasting of the Egmond case, The Netherlands." Coastal Engineering 51(8 -
9 ): 25.

van Egmond, F., W. Rooke en S. de Vries (2010). Ameland, kartering sedimentsamenstelling suppletievak
en strand. Groningen, Medusa Explorations BV.

van Hoey, G., S. Degraer en M. Vincx (2004). "Macrobenthic community structure of soft-bottom
sediments at the Belgian Continental Shelf. ." Estuarine, Coastal and Shelf Science 59: 599-613.

van Overmeeren, R. A. (2007). Sidescan sonar metingen langs de Noord-Hollandse kust bij Egmond, TNO.

van Overmeeren,  R.  A.,  J.  Craeymeersch,  J.  A.  van  Dalfsen,  F.  Fey,  S.  van  Heteren  en  E.  Meesters  (2009).
"Acoustic habitat and shellfish mapping in shallow coastal water - sidescan sonar experiences in The
Netherlands." Estuarine, Coastal and Shelf Science 85: 437-448.

van Tomme, J. (2013). Biotic interactions within sandy beach ecosystems, with implications for an
ecologically-sound beach nourishment. Doctorate (PhD.), University of Ghent.

Vanagt, T. en J. Heusinkveld (2010). Meetplan veldcampagne ecologie Ameland 2010. Ostende, Belgie,
eCOAST.

Vanagt, T., L. van de Moortel, J. Heusinkveld, S. Vanden Eede, L. van Steenbrugge, G. Van Hoey en M. Vincx
(2011). Veldcampagne ecologie Ameland 2010. Ostend, eCOAST.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

154 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Vanden Eede, S. (2013). Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for
coastal policy in Belgium. PhD, Ghent University.

Verduin, E. C., L. Leewis en D. Templeman (2012). Veldcampagne Ameland 2011. Onderzoek naar de
ecologische effecten van zandsuppleties op macrobenthos, epibenthos en demersale vis op Ameland,
Grontmij.

Verduin, E. C., L. Leewis en S. van Rooij (2011). Veldcampagne Ameland 2011. Meetplan. Amsterdam,
Grontmij.

Vermaas, T., E. P. L. Elias en L. Vonhögen-Peeters (2013). Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland
2010-2011 (in concept). Delft, Deltares.

Vonhögen-Peeters, L. M. (2013a). Analyse SSS-opname Ameland 2010, Deltares.

Vonhögen-Peeters, L. M. (2013b). Veldrapport SSS-opname 2012. Delft, Deltares.

Wijsman, J., K. Goudswaard, E. Meesters en T. Vanagt (2010). Macrofaunagemeenschap in het
onderwatersuppletiegebied Ameland-midden tijdens de zomer 2009 (T0-meting), IMARES-Grontmij.

Wijsman,  J.,  P.  C.  Goudswaard,  E.  Meesters  en  T.  Vanagt  (2006).  Marcofaunagemeenschap  in  het
vooroeversuppletiegebied Ameland-Midden tijdens de zomer 2009 (T0-meting). , IMARES.

Wittoeck, J. en A. De Backer (2012). Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2012. Bemonstering
epibenthos en demersale vis.

Worsfold, T. en D. Hall (2010). National Marine Biological Analytical Quality Control Scheme; Guidelines for
processing marine macrobenthic invertebrate samples: a processing requirements protocol. version 1.0.



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 A-1

Bijlagen

A Verspreiding van het macrobenthos

A.1 Strand
Verspreiding Bathyporeia pelagica op het strand van Ameland Impact en Uitstraling (links) en
Schiermonnikoog (rechts) voor september 2010
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Verspreiding Eurydice pulchra op het strand van Ameland Impact en Uitstraling (links) en
Schiermonnikoog (rechts) voor september 2010, juli en november 2011 en september 2012.

Geen opname
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Verspreiding Macoma balthica op het strand van Ameland Impact en Uitstraling (links) en
Schiermonnikoog (rechts) voor september 2010, en juli 2011.
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Verspreiding Scolelepis squamata op  het  strand  van  Ameland  Impact  en  Uitstraling  (links)  en
Schiermonnikoog (rechts) voor september 2010, juli en november 2011 en maart, juli en september
2012.

Geen opname

Geen opname
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Geen opname
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A.2 Subtidaal
Verspreiding Diogenes pugilator in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog (rechts)
voor september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens
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Verspreiding Ensis directus in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog (rechts) voor
september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

A-8 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Verspreiding Echinocardium cordatum in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog
(rechts) voor september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens
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Verspreiding Lanice conchilega in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog (rechts) voor
september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens
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A-10 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Verspreiding Macoma balthica in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog (rechts) voor
september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens
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Verspreiding Magelona johnstoni in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog (rechts)
voor september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens
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A-12 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Verspreiding Nephtys cirrosa in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog (rechts) voor
september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens
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Verspreiding Nephtys hombergii in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog (rechts)
voor september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

A-14 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

Verspreiding Spiophanes bombyx in de vooroever van Ameland(links) en Schiermonnikoog (rechts)
voor september 2010, 2011 en 2012

Geen gegevens
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B EPIBENTHOS

B.1 Univariaat

Soortenrijkdom: PERMANOVA table of results
Unique

Source df     SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms  P(MC)
Ja  2 30,546 15,273   13,169 0,0006   9952 0,0003
Lo  1 7,7934 7,7934   4,2277  0,0765     46 0,0619
St(Lo) 10 18,434 1,8434   1,0229  0,4417   9939 0,4405
JaxLo  2 2,9028 1,4514   1,2515  0,3081   9945 0,3043
JaxSt(Lo) 20 23,194 1,1597  0,64355  0,8554   9936 0,8578
Res 48   86,5 1,8021
Total 83 174,81

PAIR-WISE TESTS Term 'Ja'
Unique

Groups      t P(perm)  perms
2010, 2011 5,5322 0,0007   8606
2010, 2012 4,6239 0,0014   9850
2011, 2012 0,2169  0,8387   9851

Dichtheid: PERMANOVA table of results
Unique

Source df       SS       MS Pseudo-F P(perm)  perms
Ja  2 2,5004E7 1,2502E7   5,3379 0,0054   9955
Lo  1 3,3853E5 3,3853E5  0,11352     0,8    462
St(Lo) 10 2,9821E7 2,9821E6   1,3193  0,2573   9945
JaxLo  2 1,5777E6 7,8884E5   0,3368  0,7678   9962
JaxSt(Lo) 20 4,6843E7 2,3422E6   1,0362  0,4698   9943
Res 48  1,085E8 2,2604E6
Total 83  2,068E8

PAIR-WISE TESTS Term 'Ja'

Unique
Groups      t P(perm)  perms
2010, 2011 2,5149 0,0227   9842
2010, 2012 3,3216 0,0078   9846
2011, 2012 2,1142  0,0505   9843

Shannon-Wiener: PERMANOVA table of results
Unique

Source df        SS        MS Pseudo-F P(perm)  perms
Ja  2     3,752     1,876   58,802 0,0001   9957
Lo  1   0,10966   0,10966  0,61079  0,5053    462
St(Lo) 10    1,7954   0,17954   7,0225 0,0001   9929
JaxLo  2 6,6534E-2 3,3267E-2   1,0427  0,3734   9938
JaxSt(Lo) 20   0,63807 3,1903E-2   1,2478  0,2528   9923
Res 48    1,2272 2,5567E-2
Total 83      7,66
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PAIR-WISE TESTS Term 'Ja'
Unique

Groups      t P(perm)  perms
2010, 2011  7,779 0,0001   9839
2010, 2012  2,234 0,0454   9815
2011, 2012 10,562 0,0001   9804

Pielou’s evenness: PERMANOVA table of results
Unique

Source df        SS        MS Pseudo-F P(perm)  perms
Ja  2    1,1624   0,58119   41,515  0,0001   9939
Lo  1 4,9228E-2 4,9228E-2  0,66778  0,5012    462
St(Lo) 10   0,73719 7,3719E-2   5,5278  0,0001   9941
JaxLo  2 2,5542E-2 1,2771E-2  0,91225  0,4199   9947
JaxSt(Lo) 20   0,27999    1,4E-2   1,0498  0,4332   9922
Res 48   0,64013 1,3336E-2
Total 83    2,9271

PAIR-WISE TESTS Term 'Ja'
Unique

Groups      t P(perm)  perms
2010, 2011 5,8003 0,0004   9820
2010, 2012 3,1037 0,0075   9845
2011, 2012 8,9136 0,0002   9833

B.2 Multivariaat

PERMANOVA table of results
Unique

Source df     SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms
Ja  2  14917 7458,3   21,279  0,0001   9951
Lo  1 592,74 592,74  0,96585  0,4464    462
St(Lo) 10   6137  613,7   1,7432 0,0046   9872
JaxLo  2 1970,4 985,22    2,811 0,0059   9934
JaxSt(Lo) 20 7009,9 350,49  0,99559  0,4991   9855
Res 48  16898 352,05
Total 83  48560

PAIR-WISE TESTS Term 'JaxLo' for pairs of levels of factor 'Locatie'

Within level '2010' of factor 'Jaar'
Unique

Groups      t P(perm)  perms
AI, SR 1,0269  0,4425    462

Within level '2011' of factor 'Jaar'
Unique

Groups      t P(perm)  perms
AI, SR 1,0627  0,3718    462

Within level '2012' of factor 'Jaar'
Unique

Groups      t P(perm)  perms
AI, SR 1,7633 0,0022    461
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PAIR-WISE TESTS Term 'JaxLo' for pairs of levels of factor 'Jaar'

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Unique

Groups      t P(perm)  perms
2010, 2011 3,5657 0,0032   9409
2010, 2012 3,1837 0,004   9802
2011, 2012 3,2632 0,0016   9811

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Unique

Groups      t P(perm)  perms
2010, 2011 4,7264 0,0034   9419
2010, 2012 1,9291 0,0318   9814
2011, 2012  4,307 0,0018   9816

B.3 DISTLM

Selection criterion: BIC
Selection procedure: Best

VARIABLES
1           Watertemp (°C)   Trial
2       Diepte (m) tov NAP   Trial
3                   Median   Trial
4                  Mud (%)   Trial
5                63-125 µm   Trial
6                  125-250   Trial
7 perc_Middle  Coarse Sand Exclude
8         perc_Coarse Sand   Trial
9   perc_Very Coarse  Sand   Trial

Total SS(trace): 40082

NO STARTING TERMS

BEST SOLUTIONS
BEST RESULT FOR EACH NUMBER OF VARIABLES
       BIC       R^2       RSS   No.Vars  Selections
    442,18 7,5847E-2     37042         1  8
    441,23    0,1427     34362         2  6;8
    440,08   0,20715     31779         3  2;6;8
    442,12   0,23187     30788         4  1;2;6;8
    444,77   0,24939     30086         5  1;2;6;8;9
    447,81   0,26222     29572         6  1;2;4;6;8;9
    451,08   0,27246     29161         7  1-4;6;8;9
    454,43   0,28168     28791         8  1-6;8;9



1207723-000-ZKS-0013, 18 maart 2014

B-18 Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012

OVERALL BEST SOLUTIONS
       BIC       R^2       RSS   No.Vars  Selections

440,08   0,20715     31779         3  2;6;8
    441,23    0,1427     34362         2  6;8
    441,29   0,19306     32344         3  2;3;8
    441,31   0,14179     34399         2  3;8
    441,75   0,13629     34619         2  2;8
    442,12   0,23187     30788         4  1;2;6;8
    442,18 7,5847E-2     37042         1  8
    442,26   0,12981     34879         2  2;6
    442,54   0,22717     30976         4  2;6;8;9
    442,63 6,9797E-2     37284         1  3
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C DEMERSALE VIS

C.1 Univariaat

Soortenrijkdom: PERMANOVA table of results
Unique

Source df     SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms
Ja  2 260,19  130,1   10,111 0,0014   9950
Lo  1 2,9429 2,9429  0,84889  0,3805   1369
St(Lo) 10 34,643 3,4643  0,48542  0,8864   9933
JaxLo  2 29,735 14,868   1,1555  0,3373   9961
JaxSt(Lo) 20  257,6  12,88   1,8048 0,0497   9932
Res 50 356,83 7,1367
Total 85 966,38

PAIR-WISE TESTS Term 'JaxSt(Lo)' for pairs of levels of factor 'Jaar'

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'B2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011      3  0,3275      2 0,0899
2010, 2012 1,0142  0,5043      7 0,3799
2011, 2012 3,0984  0,0972      4 0,0517

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'H3' of factor 'Stratum'

Unique
Groups         t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011    1,3868  0,6627      2 0,2982
2010, 2012 8,8852E-2       1      9 0,9351
2011, 2012    1,5868  0,2969      9 0,2112

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'HD' of factor 'Stratum'

Unique
Groups         t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011    9,8995  0,3275      3 0,0097
2010, 2012 8,7149E-2       1      6 0,9354
2011, 2012    3,7474  0,1016     10 0,0334

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'LW' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  1,1767  0,6665      2 0,3658
2010, 2012  2,1483  0,1946      7 0,1195
2011, 2012 0,13912       1      7 0,8988

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr1' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  0,4932       1      3 0,6668
2010, 2012  3,9095  0,1025      7 0,0283
2011, 2012 0,90429  0,3998      7 0,4255
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Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,9612  0,3322      3 0,1878
2010, 2012 1,3467  0,3005      6   0,27
2011, 2012 4,0451   0,099      7 0,0308

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'B2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups        t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011   4,0249  0,3308      3 0,0596
2010, 2012   2,9286  0,1958      9 0,0589
2011, 2012 Negative

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'H3' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  4,9193  0,3347      3 0,0402
2010, 2012 0,24495       1      6 0,8265
2011, 2012  4,8693  0,0998      7 0,0161

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'HD' of factor 'Stratum'

Unique
Groups         t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011    2,3534  0,3357      3 0,1436
2010, 2012 6,8734E-2       1      7 0,9536
2011, 2012    3,8645  0,1019      9 0,0268

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'LW' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 0,27735       1      2 0,8018
2010, 2012  1,5356  0,2958      4 0,2161
2011, 2012  1,4639  0,6093      2 0,2398

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr1' of factor 'Stratum'

Unique
Groups                t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 Denominator is 0
2010, 2012        2,8856E-9       1      2      1
2011, 2012           1,3416  0,3949      4 0,2724

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  2,5298  0,3346      3  0,127
2010, 2012 0,98693   0,382      9 0,3673
2011, 2012  3,2465  0,0481     14 0,0202
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Dichtheid: PERMANOVA table of results
Unique

Source df     SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms
Ja  2 6502,3 3251,2   20,301 0,0001   9946
Lo  1 242,24 242,24   2,5459  0,1399   4487
St(Lo) 10  951,3  95,13  0,76298  0,6582   9924
JaxLo  2 274,49 137,24    0,857  0,4369   9949
JaxSt(Lo) 20 3204,5 160,23   1,2851  0,2339   9921
Res 50 6234,1 124,68
Total 85  18634

PAIR-WISE TESTS Term 'Ja'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 3,4633 0,0088   9849 0,0051
2010, 2012 3,2249 0,0114   9837 0,0082
2011, 2012 6,0972 0,0002   9820 0,0003

Shannon diversiteit: PERMANOVA table of results
Unique

Source df      SS      MS Pseudo-F P(perm)  perms
Ja  2  3,9622  1,9811    4,871 0,0193   9942
Lo  1 0,86834 0,86834   4,5016   0,055   4426
St(Lo) 10  1,9288 0,19288  0,87446  0,5564   9920
JaxLo  2 0,96078 0,48039   1,1811  0,3263   9965
JaxSt(Lo) 20  8,1428 0,40714   1,8459 0,0433   9935
Res 50  11,028 0,22057
Total 85  26,676

PAIR-WISE TESTS Term 'JaxSt(Lo)' for pairs of levels of factor 'Jaar'

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'B2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  47,216  0,3314      2 0,0005
2010, 2012  2,4731   0,204     10 0,0901
2011, 2012 0,28426       1      7 0,7933

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'H3' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,8514  0,3305      3 0,2121
2010, 2012 1,6066  0,2955     10  0,215
2011, 2012 1,4845  0,3051     10 0,2343

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'HD' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  7,3208  0,3349      3 0,0193
2010, 2012 0,77035  0,7024     10  0,495
2011, 2012  2,0252  0,2046     10 0,1328
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Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'LW' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  1,2053  0,6743      3 0,3489
2010, 2012  1,6259  0,3028     10 0,2093
2011, 2012 0,30808   0,898     10  0,777

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr1' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 0,16607       1      3  0,882
2010, 2012  2,4292  0,2008     10 0,0919
2011, 2012 0,88459  0,7066     10 0,4427

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  3,6685  0,3414      3 0,0701
2010, 2012 0,29735  0,8973     10 0,7816
2011, 2012  1,9598  0,1986     10 0,1509

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'B2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  2,9522  0,3289      3 0,0977
2010, 2012  1,8177  0,2042     10 0,1683
2011, 2012 0,81865  0,5041     10 0,4679

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'H3' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 13,057  0,3191      3 0,0056
2010, 2012 1,7639  0,2045     10 0,1759
2011, 2012 2,4723  0,1967     10 0,0907

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'HD' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,4404  0,3256      3 0,2934
2010, 2012 0,6994  0,7034     10 0,5303
2011, 2012 2,9688  0,1047     10 0,0603

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'LW' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 0,42147  0,6693      3 0,7144
2010, 2012 0,24898  0,8947     10 0,8149
2011, 2012 0,86062  0,5951     10 0,4463
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Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr1' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  2,0533  0,3411      3 0,1783
2010, 2012 0,17767  0,8979     10 0,8704
2011, 2012   1,084  0,3956     10 0,3496

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  1,003  0,6702      3 0,4141
2010, 2012 1,0848  0,3837     21 0,3243
2011, 2012 0,4953  0,7701     21 0,6469

C.2 Multivariaat

PERMANOVA table of results
Unique

Source df       SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms
Ja  2    45432  22716   12,012 0,0001   9937
Lo  1   5338,5 5338,5   2,1721  0,0756   4611
St(Lo) 10    24586 2458,6   2,0028 0,0001   9834
JaxLo  2   7688,3 3844,1   2,0327 0,025   9928
JaxSt(Lo) 20    37853 1892,7   1,5418 0,0002   9810
Res 50    61379 1227,6
Total 85 1,8355E5

PAIR-WISE TESTS Term 'JaxSt(Lo)' for pairs of levels of factor 'Jaar'

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'B2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,9419  0,3333      3  0,122
2010, 2012 1,3335  0,0951     10 0,2105
2011, 2012 2,8157  0,0994     10 0,0198

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'H3' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,4505   0,349      3 0,2153
2010, 2012 1,0573  0,5019     10 0,3869
2011, 2012  1,637  0,1947     10 0,1274

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'HD' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 3,8229  0,3354      3 0,0243
2010, 2012 1,4009  0,2001     10 0,1934
2011, 2012 3,1075  0,0998     10 0,0163
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Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'LW' of factor 'Stratum'

Unique
Groups       t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 0,93192  0,6676      3 0,5043
2010, 2012  1,4993   0,098     10 0,1553
2011, 2012  1,3798  0,1026     10 0,1988

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr1' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,0881  0,3311      3  0,391
2010, 2012  1,927  0,0988     10 0,0714
2011, 2012 1,3525  0,1012     10 0,2134

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,8855   0,335      3 0,1214
2010, 2012 1,3744  0,1031     10 0,2018
2011, 2012 2,5672  0,1028     10 0,0323

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'B2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,5892  0,3383      3 0,1932
2010, 2012 1,4233  0,2004     10 0,1963
2011, 2012 1,0541  0,4064     10 0,3944

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'H3' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 4,0765  0,3356      3 0,0229
2010, 2012 1,3297  0,2922     10  0,225
2011, 2012 2,7006   0,095     10 0,0266

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'HD' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 2,5531   0,334      3 0,0629
2010, 2012 1,5611  0,0979     10 0,1293
2011, 2012 3,5056  0,1012     10 0,0095

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'LW' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,6464  0,3376      3 0,1743
2010, 2012 1,7194  0,0991     10 0,1335
2011, 2012 3,7524   0,104     10 0,01
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Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr1' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011  1,813  0,3268      3 0,1409
2010, 2012 1,4266  0,2025     10 0,2015
2011, 2012 1,5539  0,0988     10 0,1252

Within level 'SR' of factor 'Locatie'
Within level 'Tr2' of factor 'Stratum'

Unique
Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 1,6727  0,3344      3 0,1575
2010, 2012 1,2325  0,2863     21 0,2564
2011, 2012 2,2989  0,0441     21 0,0131

PAIR-WISE TESTS Term 'JaxLo' for pairs of levels of factor 'Locatie'

Within level '2010' of factor 'Jaar'
Unique

Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
AI, SR 1,4977  0,0852    462 0,0676

Within level '2011' of factor 'Jaar'
Unique

Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
AI, SR 1,1423  0,2818    462 0,2724

Within level '2012' of factor 'Jaar'
Unique

Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
AI, SR 1,8669 0,0146   4612 0,0073

PAIR-WISE TESTS Term 'JaxLo' for pairs of levels of factor 'Jaar'

Within level 'AI' of factor 'Locatie'
Unique

Groups      t P(perm)  perms  P(MC)
2010, 2011 2,9642 0,0056   9405 0,0009
2010, 2012 2,1397 0,0152   9770  0,004
2011, 2012 3,6385 0,0024   9773 0,0002

C.3 DISTLM

Selection criterion: BIC
Selection procedure: Best

VARIABLES
 1           Watertemp (°C)   Trial
 2       Diepte (m) tov NAP   Trial
 3                   Median   Trial
 4                  Mud (%)   Trial
 5                63-125 µm Exclude
 6                  125-250   Trial
 7 perc_Middle  Coarse Sand Exclude
 8         perc_Coarse Sand   Trial
 9   perc_Very Coarse  Sand   Trial
10                Dichtheid   Trial
11                 Biomassa   Trial
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Total SS(trace): 1,555E5

MARGINAL TESTS
Variable SS(trace) Pseudo-F      P     Prop.
Watertemp (°C)    4681,5   2,0797 0,0494 3,0106E-2
Diepte (m) tov NAP     10274   4,7399 0,0009 6,6071E-2
Median      4242    1,879 0,0779  2,728E-2
Mud (%)    5233,5   2,3335 0,0317 3,3656E-2
125-250    4267,1   1,8904 0,0735 2,7441E-2
perc_Coarse Sand     12737   5,9774 0,0002 8,1907E-2
perc_Very Coarse  Sand    1358,7  0,59056 0,7988 8,7373E-3
Dichtheid    8501,3   3,8748 0,0021 5,4671E-2
Biomassa     10559   4,8812 0,0006 6,7906E-2

res.df: 67

NO STARTING TERMS

BEST SOLUTIONS
BEST RESULT FOR EACH NUMBER OF VARIABLES
       BIC       R^2       RSS   No.Vars  Selections
    535,27 8,1907E-2  1,4276E5         1  8
    534,11   0,15092  1,3203E5         2  8;11
    534,15   0,20107  1,2423E5         3  2;8;11
    535,82   0,23015  1,1971E5         4  2;6;8;11
    537,68   0,25625  1,1565E5         5  1;2;6;8;11
     539,9   0,27762  1,1233E5         6  1-3;6;8;11
    542,95   0,28996  1,1041E5         7  1-3;6;8;9;11
    546,17   0,30026  1,0881E5         8  1-4;6;8;9;11
    549,41   0,31027  1,0725E5         9  1-4;6;8-11

OVERALL BEST SOLUTIONS
       BIC       R^2       RSS   No.Vars  Selections
    534,11   0,15092  1,3203E5         2  8;11

534,15   0,20107  1,2423E5         3  2;8;11
     534,6   0,14492  1,3297E5         2  2;8
    535,27 8,1907E-2  1,4276E5         1  8
    535,61   0,18401  1,2689E5         3  6;8;11
    535,82   0,23015  1,1971E5         4  2;6;8;11
    536,01   0,12728  1,3571E5         2  2;11
    536,08   0,22733  1,2015E5         4  1;2;8;11
    536,18   0,17719  1,2795E5         3  1;8;11
    536,32 6,7906E-2  1,4494E5         1  11
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D Sediment samenstelling

D.1 Korrelgrootteverdeling in de vooroever, uitgesplitst per dieptezone
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D.2 Korrelgrootteverdeling op de slepen bij de bemonstering van epibenthos en vis
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E Timestack grafieken van de bodemligging

E.1 Ameland Impact (AI)
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E.2 Ameland Uitstraling (AU)
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E.3 Schiermonnikoog Referentie (SR)
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