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 Megasuppleties kunnen in 
de vorm van een eiland of 
schiereiland worden 
uitgevoerd.

Variant ‘Eiland’ (2008) Variant ‘Haak’ (2008)

Eerste ontwerp (‘Kustboekje’, 2007)

Megasuppletie Zandmotor



Biotische gevolgen

 Wat zijn de biotische gevolgen van de aanleg van 
eilanden in zee?
 Onmogelijk te beantwoorden; hangt af van 

randvoorwaarden zoals afmetingen, afstand tot de 
kust, onderlinge afstand, harde/zachte verdediging en 
de inrichting en het gebruik van de eilanden.

 Een antwoord kan momenteel alleen gebaseerd zijn op 
eerste inschattingen.



Gevolgen van eilanden

 Beinvloeding van de waterbeweging langs de kust
 Mogelijke toename van troebelheid (tijdens aanleg?) met 

uitstraling naar de Waddenzee
 Semi-permanente habitat verstoring in de kustzone.
 Ecologische kwaliteit van de kustzone:

 Kinderkamer voor juveniele vis
 Habitat voor trekvissen
 Foerageergebied voor kustvogels en vis- en schelpdieretende 

zeevogels
 Overwinteringsgebied voor zeevogels
 Zeezoogdieren habitat









Plannen met de Razende Bol / Noorderhaaks



Afweging van biotische gevolgen

 Hiërarchische aanpak: hydro- en morfodynamica, 
slib- en stoftransport, samen met nutriënten en 
temperatuur zijn bepalend voor de primaire 
productie. Wijzigingen in plankton en bodemfauna 
zijn mede bepalend voor de hogere trofische 
organismen als vissen, vogels en zeezoogdieren. 

 Een afweging voor hogere trofische niveaus vindt 
plaats op basis van i) voedselbeschikbaarheid, ii) 
habitathoeveelheid iii) habitatkwaliteit (incl. 
verstoring) en iv) populatiedynamica.



Een hypothetisch eiland
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Verandering in waterbeweging



Zeebodem ecosysteem

 tijdelijke verandering van zeebodemecosystemen 
door de winning van zand; 

 permanent verlies van bestaande 
zeebodemecosystemen; en 

 het ontstaan van (nieuwe) zeebodem-
ecosystemen van zacht en hard substraat. 
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Habitatveranderingen aan de kust
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Kustnatuur



Vis

 De kustzone is belangrijk voor (beschermde) 
trekvissen als Rivierprik, Zeeprik, Houting, Fint en 
Zalm.

 De kustzone vormt de kraamkamer voor 
commerciele en niet-commerciele juveniele 
vissoorten.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



Vogels
 een afname van het foerageergebied voor 

zeevogels; 
 het ontstaan van rust- en foerageergebied voor 

kustvogels; 
 het ontstaan van broedhabitat voor kustvogels; en 
 het ontstaan van een geschikte vluchtplaats voor 

`falls' van over de Noordzee trekkende 
lijsterachtigen (Zanglijster, Kramsvogel, 
Koperwiek), kleine zangvogels (Vinken, 
Goudhaantjes, ed.), plevieren (Kievit, 
Zilverplevier) en spreeuwen. 



Grote Stern, Visdief, Noordse Stern en Dwergstern

 Grondbroeders van kaal substraat, bij voorkeur 
schelpen. 

 Koloniebroeders, meestal samen met 
Kokmeeuwen. 

 Visuele visjagers. De Grote Stern zoekt zijn 
prooien in dieper kustwater, verder offshore, dan 
de kleinere sterns. 



Roodkeelduiker, Parelduiker, Kuifduiker, Geoorde 
fuut, Roodhalsfuut en Fuut

 Viseters. 
 Ze vangen hun prooi op zicht, zwemmend onder 

water. 
 Futen zitten over het algemeen dicht aan de kust 

(< 1500 m) en duikers verder weg. 



Zwarte zee-eend, Grote zee-eend en Eidereend

 Schelpdiereters.
 Foerageren in de kustzone op schelpdieren als 

Halfgeknotte strandschelp en Amerikaanse 
Zwaardschede. 

www.birdpix.nl



Zeehonden

  
 



Onderzoek:

 Zwevend stofgehalte, doorzicht, nutrienten.
 De verandering in groeiomstandigheden voor algen en 

schelpdieren.
 Morfologische veranderingen van de Noordzeekustzone.
 De benthosgemeenschap.
 Wijzigingen in vislarventransport naar de ondiepe 

kustzone.
 Habitat- en voedselcondities voor (juveniele) vissen, 

vogels, en zeezoogdieren.
 Effecten van verstoring & vervuiling. 
 Uitstralende effecten op Natura2000 habitats in Noordzee 

en Waddenzee 



Dank voor uw aandacht.
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