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De Panne

“The natural Sea”
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Nieuwpoort Bad

Doelstelling  recente  Zeewering  : 

‘bescherming’ van de kustbevolking op een 
‘natuur - vriendelijke’ 
en  
‘socio-economisch vriendelijke’
manier  

EEN DUURZAME OPLOSSING  ?? 
Moeilijk ….Niet evident …. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Nieuwpoort_-_Nieuwpoort-Bad_1.jpg�


“Ecologisch strand”

IJzermonding : strand van Nieuwpoort en Lombardsijde

‘Referentie’ strand

Ecologische opvolging (situatie 2010)  van de zandsuppletie in 
zomer 2009 op strand van Lombardsijde :

• 650.000 m³ in situ over een afstand van 1200 m
• afkomstig van de nieuwe vaargeul naar Oostende
• korrelgrootte 200-250 µm  werd opgespoten (zomer 2009)



Vanden Eede et al., 2011



Aantallen MACROBENTHOS en Korrelgrootte 

Suppletie 2009Vanden Eede et al., 2011



Aantallen MACROBENTHOS en Korrelgrootte 

+ 30.000 ind/m²

Vanden Eede et al., 2011



“Referentie”

Voorjaar 2010 na Suppletie

korrelgrootte
VOOROEVER

STRAND

Vanden Eede et al., 2011



“Referentie”

Najaar na Suppletie

korrelgrootte
VOOROEVER

STRAND

Vanden Eede et al., 2011



MEER soorten macrobenthos aan de vooroever (ook in najaar)

VOOROEVER

STRAND

Vanden Eede et al., 2011



MEER aantallen ind. macrobenthos aan de vooroever (najaar) 

VOOROEVER

STRAND

Vanden Eede et al., 2011



Aantallen MACROBENTHOS en Korrelgrootte 

Ensis sp., Macoma, 
Owenia / Lanice

Spisula,
Donax

Vanden Eede et al., 2011

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Ensiskils.jpg�


Ensis spp. (invasieve soort) 

2009 – 2010 : massale recrutering op het laag strand Lombardsijde… verdere evolutie ? 

2009 - Suppletie in Lombardsijde lijkt een “positief” ecologische 
impact te hebben  ….

doch : zelfde positieve trends in referentiegebieden

Grote rijkdom van de vooroever ! 

Vanden Eede et al., 2011

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Ensiskils.jpg�


Impact studies van zandsuppleties  :  niet altijd eenduidig …

 korte termijn vaststelling : natuurlijke variabiliteit  “groter” dan 
impact ??? 

• Onzekerheden :

 ‘Echte’ referentiegebieden ? 
 Natuurlijke variabiliteit  : nood aan lange termijn monitoring  !
 Voorspelbaarheid ? 

• Lange termijn impact  ? : 

 global change, eutrofiëring, verzuring, ….

• Korte termijn impact  ? : 

 stormen, zeewering, strandopruiming, betreding, ..….



Welke ecologische kennis hebben we nodig om een gegrond advies 
te kunnen formuleren ivm de karakteristieken 

(korrelgrootte, helling, volume, tijdstip …) 
van een zandsuppletie ? 

Droogzandsuppletie ??

Profielsuppletie ??

Vooroeversuppletie ??

Speybroeck et al., 2006



1. Inventaris van de soorten (veldstudie) en van de omgevingskenmerken 
van de stranden (korrel, profiel, …)

2. Ecosysteembenadering : niet beperkt tot benthos, OF vogels, OF 
vissen, OF (kiezel)wieren, OF …  maar zoveel als mogelijk en met 
interacties tussen de soorten ! 

3. Ecologie van de sleutelsoorten (habitatkenmerken, preferenties voor 
korrelgrootte, reproductie, …. (veldstudie)

4. Tolerantie van de sleutelsoorten ivm korrelgrootte (experimenten)

5. Functionele rol van de sleutelsoorten (experimenten)

6. Nichemodel om effecten van suppleties te kunnen voorspellen aan de 
hand van de fundamentele ecologische kennis (zie 1-5)

Welke ecologische kennis hebben we nodig ? 



Degraer et al., 2003

1. Inventaris van de biologische soorten (+ stranden) 



Degraer et al., 2003



Speybroeck et al., 2006

2. ECOSYSTEEMBENADERING 



Kokmeeuw Drieteenstrandloper Steenloper

Scolelepis squamataGrijze garnaal Fucellia marina

voedt zich met ... voedt zich met ... voedt zich met ...

Strandvlo

voedt zich met ...

Microfytobenthos

zoekt beschutting van... Vaatplanten

voeden zich met ... Bathyporeia sarsi en
B. pilosa

Cf. verschillende referenties …

http://www.fugleognatur.dk/wildaboutdenmark/gallery_wad.asp?mode=species&ID=7408�


GHWS

GLWS

hoogstrandfauna laagstrandfauna

onder invloed van menselijke activiteiten ...

toerisme strandvisserij strandreiniging kustverdediging

grootschalige ingrepen zoals
strandsuppletie

...

Onderzoek naar de impact van strandsuppletie op typische strandfauna:
(1) ecologie van sleutelsoorten en (2) experimenten omtrent herstel

3. Ecologie van de sleutelsoorten 

Speybroeck et al.

http://www.biopix.dk/TransferHighLogin.asp?Language=da&PhotoId=7565�


⇒ Zeer hoge aantallen en biomassa  (e.g. Degraer et al., 2003) 
=> functioneel belang voor jonge pladijs en steltlopers 
(e.g. Dankers et al., 1983; Lasiak, 1983; McLachlan, 1983;  Beyst et al., 
1999)

⇒ ‘typische strandsoort’ ; Scolelepis squamata – Eurydice 
pulchra community (Van Hoey et al., 2004)

⇒ ?? Kennis van de ecologie (levenscyclus, korrelgrootte 
preferenties, populatie dynamiek , .. ...) Drieteenstrandloper

Pladijs (Pleuronectes platessa)

Veldstudie : vb. Scolelepis squamata
gemshoornworm

Speybroeck et al., 2007

3. Ecologie van de sleutelsoorten 



Veldstudie  Scolelepis squamata 

Speybroeck et al., 2007



4. Tolerantie van sleutelsoorten 

Preferentie  experimenten

Tolerantie
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Speybroeck et al., 2008

Bathyporeia pilosa and B. sarsi



ANOXIC

OXIC

Macrobenthische activiteit

Bioturbatie en bio-irrigatie

− Benthische respiratie
− Zuurstof in de bodem
− Nutrientenfluxen
− Denitrificatie

Braeckman et al., 2010, 2011

Lanice conchilega
(schelpkokerworm)

5. Functionele rol van sleutelsoorten 



Braeckman et al., 2010

5. Functionele rol van sleutelsoorten 

Abra
alba

Nephtys sp. Lanice
conchilega



stabiliseren sediment

schuilplaats

wijzigen ‘benthic boundary layer’

Zuurstofpomp

Biodiversiteitsverhoging

Verhoogde biomassaproductie

Aggregaties

geassocieerde fauna

Voedsel voor hogere 
trofische niveaus

Lanice riffen zijn uiteindelijk gerelateerd 
met de productie van goederen voor 

menselijke consumptie

Lanice conchilegaRabaut et al., 2010



6. Nichemodel 

Bonte et al., in prep

 Een simulatiemodel om de effecten van strandsuppletie in te schatten 

 Data : 
 biota (aantallen, biomassa, aan/afwezigheid); 
 habitat (korrelgrootte, strandprofiel, organische stof)

 Assumptie/ kennis : de biota hebben een optimum voor korrelgrootte, hoogteligging en 
hoeveelheid organisch materiaal

vb :

 Origineel strandprofiel zoveel 
mogelijk behouden
 Korrelgrootte tussen 180 – 355µmm optimaal

Speybroeck et al., 2008
Van Tomme et al., in prep



Simulatiemodel: input abiotiek

• Veranderingen in strandprofiel

Bonte et al., in prep



Simulatiemodel: input abiotiek

• Geassocieerde veranderingen in korrelgrootte en organisch 
materiaal
– Korrelgrootte suppletie (300 µm)
– Korrelgrootte evenwicht ~ GLLWS
– Time Till Equilibrium: tijd nodig voordat profiel het 

evenwichtsprofiel benadert (=uitgangssituatie) ~ dikte 
suppletie

– Organisch materiaal: is gecorreleerd met korrelgrootte

Bonte et al., in prep



Simulatiemodel: input

• Assumpties
– Dispersie is niet limiterend: onmiddellijke kolonisatie
– Mortaliteit na suppletie is absoluut

• Nichemodel = gerealiseerde niche, dus biotische interacties
(competitie, predatie) zijn per definitie ingesloten

Bonte et al., in prep



Output Bathyporeia sarsi
(1000 simulaties)

Uitgangssituatie

Suppletie

Herstel

Bonte et al., in prep
In ontwikkeling !! (Feb 2012)



Droogzandsuppletie ??
Profielsuppletie ??

Vooroeversuppletie ??



DROOGZANDSUPPLETIE
Terrestrische arthropoden : Suppleties met natuurlijk, water(over-)verzadigd sediment is 

wenselijk om directe mortaliteit; als wierpakketten blijven liggen na suppletie, zal herstel van 
deze strandfauna sneller gebeuren; een zachthellend strandprofiel nodig voor herstel van 
terrestrische arthropoden

Duinplanten : Algemene richtlijn  : zandsuppleties dienen het hoogstrand zoveel mogelijk te 
ontzien. In strandzones met hoge recreatiedruk  biedt de aanplant van (milieuvriendelijke) 
rijshouthagen vestigingsmogelijkheden voor hoogstrandvegetaties.

PROFIELSUPPLETIE
Winterperiode (om snel herstel benthos mogelijk te maken)
Kiezelwieren : snel herstel mogelijk; korrel moet < 400 µm
Benthos : profiel behouden; fijnere korrel (tss 180 en 350 µm) optimaal
Vogels : aandeel nat strand zal afnemen waardoor bijv. de Drieteenstrandloper over 
een kleiner foerageergebied zal beschikken zowel in ruimte als in tijd. 

VOOROEVERSUPPLETIE
‘beter’ voor de typische strandfauna (Bathyporeia spp; Eurydice, Scolelepis, …); 
Alhoewel “Vooroever”benthos veel rijker is dan de strandfauna; zal de  connectiviteit 
voor de verspreiding van de soorten via zeewater sneller kunnen (als korrel OK is); over 
welke afstanden ?? 

AANBEVELINGEN voor strandsuppletie langsheen de Vlaamse Kust  : 



HARD vs ZACHT ?

Engledow et al., 2001

HARD

ZACHT



HARD vs ZACHT ? 70-80 spp. 70-80 spp.

WELKE PRIORITEITEN ? 

Stranden, zeewering en natuur …

Moeilijk huwelijk !

http://www.biopix.dk/TransferHighLogin.asp?Language=da&PhotoId=7565�
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