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Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de biologische effecten van lozing van 

gechloreerd zeewater en meer specifiek de tweede T1-fase (voorjaar), d.i. de fase na het van start gaan 

van de lozing. Daarnaast wordt de verdere planning voor 2014 beschreven. 

 

STAALNAME 

 

De staalname vond plaats op 17 juni 2014. De epifauna van de kaaimuren werd vanaf de wal bemonsterd 

door Jozefien Derweduwen, Ellen Pecceu, Jan Wittoeck en Jan Ranson. Het  macrobenthos in het 

havendok werd opnieuw bemonsterd met de RIB Zeekat van het VLIZ 

(http://www.vliz.be/NL/Zeeleeuw/Zeeleeuw_RIB) door André Cattrijsse en Wim Versteeg. De 

staalnamelocaties waren dezelfde als bij de najaarscampagne van december 2013. De staalname is goed 

verlopen en alle punten werden vlot bemonsterd.  

 MACROBENTHOS EN SEDIMENT  

Het macrobenthos wordt omschreven als de organismen die in het sediment leven en 

groter zijn dan 1 mm. Het macrobenthos en het sediment werden bemonsterd (cf. ISO 

16665) met een Van Veen handgrijper (250 cm²) (Figuur 1).  

Er werden 5 stations bemonsterd (4 impact en 1 referentie). De 4 impactstations 

liggen op een transect volgens de lozingsgradiënt, telkens met toenemende afstand 

van elkaar en in de richting van de dominante stroming zoals overeengekomen met 

Riet Durinck van ARCADIS (Figuur 3, rode punten 1-4). Het referentiestation ligt 

buiten de voorspelde stromingsrichting van het lozingswater en zal dus niet 

geïmpacteerd worden door gechloreerd zeewater (Figuur 3, rood punt R). Per station 

werden 3 replica’s en één extra Van Veen voor sedimentanalyse genomen. In totaal 

waren er dus 20 Van Veenstalen. De macrobenthosstalen (15) werden  levend 

bewaard in een emmer en diezelfde dag in het labo opgespoeld over een 0,5 mm zeef 

waardoor de organismen grotendeels gescheiden werden van het sediment. Het overblijvend materiaal 

werd gekleurd met eosine (om de organismen beter te onderscheiden van het resterend sediment) en 

gefixeerd met 8% formaldehyde-zeewater oplossing. Van elk Van Veenstaal werd een foto genomen 

voor een grove karakterisatie van het sediment.  

Figuur 1: Van Veen 

handgrijper 

 

http://www.vliz.be/NL/Zeeleeuw/Zeeleeuw_RIB
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 EPIFAUNA 

Epifauna wordt omschreven als de organismen (> 1 mm) die geassocieerd zijn met een harde 

ondergrond, zowel vastzittende fauna (vb. oesters, mosselen,…), als mobiele fauna (vb. slakken, 

krabben,…). De bemonstering gebeurde met een aluminium frame van 0,25 m² (50 × 50 cm), via een 

raster nog eens onderverdeeld in subkwadranten van 10 × 10 cm (Figuur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Aluminium frame van 0,25 m² dat is onderverdeeld in subkwadranten van 10 op 10 cm. 

 

Er werden opnieuw 3 stations bemonsterd (2 impact en 1 referentie). De 2 impactstations zijn links en 

rechts van het lozingspunt gesitueerd (Figuur 3, gele punten 1-2) en het referentiestation ligt buiten het 

stromingstraject van het lozingswater (Figuur 3, geel punt R). Per station werden 3 replica’s verzameld, 

telkens ter hoogte van de laagwaterlijn en halverwege de getijdenzone. In totaal zijn er dus 18 

epifaunastalen verzameld. Eerst werden bedekkingspercentages van de sessiele epifaunasoorten geschat 

(cf. ISO 19493) en daarna werden telkens 2 subkwadranten (10 × 10 cm) representatief voor het volledig 

oppervlak van het frame afgeschraapt. De stalen werden gefixeerd met een formaldehyde-

zeewateroplossing (8 %). Van elk oppervlak werd vooraf een foto genomen om documentatie te hebben 

van de bedekkingsgraad, de dominante sessiele fauna en de grote mobiele fauna.  
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Figuur 3: Staalnamestations bemonsterd op 17 juni 2014. De rode punten (1, 2, 3 en 4 = impact en R = referentie ) duiden de 

macrobenthos- en sedimentstations aan; de gele punten (1 en 2 = impact en R = referentie) duiden de epifaunastations aan. 

 

VERWERKING VAN DE DATA 

 MACROBENTHOS  

Het macrobenthos wordt gedetermineerd (tot op soortniveau waar mogelijk) met behulp van Hayward 

& Ryland (1990), geteld en gewogen. Deze gegevens (soort of hoger taxon, aantal en natte biomassa 

(tot op 0,00001 g nauwkeurig)) worden ingevoerd in de Biolmon databank.  

 

 SEDIMENT 

 

De sedimentstalen werden gedroogd in een oven bij 60 °C en vervolgens op een zeef met maaswijdte 

1,6 mm afgezeefd waarna het residu via natte meting met een Mavern Mastersizer 2000LF werd 

geanalyseerd. De belangrijkste parameters voor verdere analyse zijn mediane korrelgrootte (< 1600 µm) 

en slibpercentage. 
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 EPIFAUNA + WIEREN 

De epifaunastalen werden over een 0,5 mm zeef gebracht en gespoeld waarna de organismen 

gedetermineerd worden (tot op soortniveau waar mogelijk) met behulp van Hayward & Ryland (1990) 

en Hayward et al. (1999) en geteld. Per taxon wordt ook aangegeven of het om een primaire sessiel, 

secundair sessiel of mobiel organisme gaat. Primair sessiele organismen zijn organismen die 

rechtstreeks op het hard substraat vastzitten, secundair sessiele organismen zijn vastgehecht op de 

primaire sessiele organismen en mobiele organismen verplaatsen zich op en tussen de sessiele 

organismen en de kale rotsen. 

Oesters worden als primair sessiel aangeduid. Wieren, pokken, mosselen en sponzen (Porifera) kunnen 

zowel primair als secundair sessiel zijn. Mosdiertjes (Bryozoa), de borstelwormen Polydora sp., 

Fabricia stellaris, Phyllodoce sp. en de slijkgarnaal (Mono)corophium sp. worden als secundair sessiel 

aanzien en alle andere organismen als mobiel. Deze gegevens (soort of hoger taxon, sessiel of mobiel 

en aantal of code) worden opgenomen in een excel-bestand voor verdere verwerking. 

 

 

ANALYSE EN EVALUATIE VAN DE VERWERKTE DATA 

 

 MACROBENTHOS  

 

De analyse van de macrobenthosstalen dient nog te gebeuren en wordt vervolgens meegenomen in het 

eindrapport. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Macrobenthosstalen vóór analyse (één referentiestaal: links en twee impactstalen: midden en rechts) 

 

 SEDIMENT 

 

De mediane korrelgrootte d (0.5) van het sediment op het referentiestation ZR vertoont de laagste waarde 

(18,33 µm). De waarden op de impactstations nemen geleidelijkaan toe met de afstand tot de uitlaat 

(ZI1-ZI4) (Tabel 1). 

 

Tabel 1: Overzicht van de mediane korrelgrootte van de sedimentstations. 

locatie d (0.5) 

 ZI1 18,79 

 ZI2 19,55 

 ZI3 22,64 

ZI4 24,51 

 ZR 18,33 
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 EPIFAUNA + WIEREN 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelde bedekkingspercentages van groenwieren, roodwieren, 

bruinwieren, mosselen, oesters en kale plekken, dit zowel voor de referentie- en impactstations als 

boven- en onderaan in de getijdenzone. Er dient rekening te worden gehouden met een aanzienlijke 

overlap; wieren en mosselen kunnen zowel op de kale stukken (primair) als op de oesters voorkomen 

(secundair).  

 

Tabel 2: Overzicht van de gemiddelde bedekkingspercentages (± standaarddeviaties) van de sessiele fauna (mosselen en 

oesters), algen en kale plekken, voor de referentie- en impactstations, bovenaan en onderaan in de getijdenzone. 

  groenwier roodwier bruinwier totaal wieren mosselen oesters kaal 

impact laagwater 37,3±19,7 26,2±17,6 3,7±3,7 67,2±15,7 15±7,8 23,5±13,6 12,7±12,2 

 hoogwater 19,3±23,4 1,3±2,1 67,2±26,2 87,8±15,9 0±0 0±0 4±6,2 

referentie laagwater 41±13,1 2,7±4,6 25,8±22,9 69,5±33,0 5,3±2,3 26,7±12,2 9,3±10,1 

 hoogwater 6,7±8,3 0±0 84±24,3 90,7±16,2 0±0 0±0 2,7±4,6 

 

Uit Tabel 2 blijkt dat bruinwieren de hoger gelegen zone sterk domineerden. Groenwieren, oesters, 

roodwieren, mosselen en kale plekken daarentegen, werden vooral onderaan in de getijdenzone 

aangetroffen.  

Er zijn ook verschillen tussen de impact- en referentiegebieden merkbaar: meer roodwieren en mosselen 

maar beduidend minder bruinwieren in het impactgebied ten opzichte van het referentiegebied. Of deze 

waargenomen verschillen significant zijn, zal blijken uit het eindrapport. 

 

De verdere analyses van de epifaunastalen zullen eveneens opgenomen worden in het eindrapport. 

 

Figuur 5: Voorbeeld van een epifaunastaal in de lager gelegen referentiezone: totaal kwadrant (links) en 2 subkwadranten 

(midden en rechts). 
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PLANNING 2014 

 

De staalnames zijn afgerond. Het eindrapport mag verwacht worden tegen eind 2014. 
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