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INLEIDING

Zoals in de technische bijlage van het contract MS/88/100 beschreven staat, 
is de algemene doelstelling van de onderzoeksopdracht het nagaan van de 
parameters die de verspreiding van benthische macroinvertebraten in het Schelde- 
estuarium bepalen en in het bijzonder het aandeel van verontreiniging hierin. De 
onderzoeksopdracht bestaat uit een kombinatie van (1) populatie-dynamisch 
gericht onderzoek van het macrozoöbenthos, (2) chemische analyse van het 
sediment, poriënwater en organismen en (3) kolonizatie-experimenten en toxiciteits- 
testen.

De eerste fase van het onderzoek is gericht op het in het veld bestuderen 
van de populatle-dynamiek van het macrozoöbenthos in relatie tot abiotische 
omgevingsvariabelen (zie ook werkplan technische bijlage van het contract 
MS/88/100). Het realiseren en uitvoeren van deze eerste fase vormt dan ook het 
belangrijkste onderdeel van het eerste werkjaar. De opzet van dit populatie- 
dynamisch onderzoek steunt op de resultaten die verkregen zijn uit het onderzoek 
dat door onze onderzoeksgroep sinds 1990 op het Groot Buitenschoor wordt 
uitgevoerd. Een korte bespreking van de belangrijkste resultaten wordt gegeven in 
het eerste deel van het hoofdstuk: 'Overzicht van de vervulde taken en verkregen 
resultaten’. Tevens worden op basis van deze resultaten de nodige konklusies 
getrokken welke bepalend zijn geweest voor de verdere uitbouw van dit populatie- 
dynamisch onderzoek. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt dan de prakti
sche uitvoering van het populatie-dynamisch onderzoek, verricht in 1993, bespro
ken.

In het hoofdstuk 'Inventarisering van begeleidende wetenschappelijke 
aktiviteiten’ wordt een beknopt verslag gegeven van de vergaderingen en kontakten 
in het kader van het Programma en wordt een overzicht gegeven van de deelname 
aan colloquia, seminaries en workshops.

In het hoofdstuk 'Prognoses en doelstellingen volgende fase van het 
onderzoek' wordt een overzicht gegeven van de geplande aktiviteiten in 1994 en de 
te verwachten resultaten.

Om de multidisciplinaire opzet van deze onderzoeks-opdracht te kunnen 
realiseren wordt er samengewerkt met andere instellingen en laboratoria, en dit in 
hoofdzaak met betrekking tot de chemische analyse. In het aanvangsverslag werd 
hiervan reeds melding gemaakt. In het hoofdstuk "Herziening van het aanvangs
verslag" wordt een geaktuallseerde stand van zaken gegeven. Tevens wordt in dit 
hoofdstuk een geaktualiseerde stand van zaken gegeven betreffende het personeel 
dat werkzaam Is op het onderzoeksprogramma.
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OVERZICHT VAN VERVULDE TAKEN 
EN VERKREGEN RESULTATEN

1. Populatie-cynamiek macrozoöbenthos op het Groot Buitenschoor

1.1. Inleiding

Sinds 1987 wordt op het Groot Buitenschoor onderzoek verricht nasr het 
voorkomen van macrozoöbenthos in relatie tot abiotische omgevingsvariabelen. 
Sinds 1990 bestaat het onderzoek uit twee onderdelen. Het onderzoek omvat 
ererzijds de studie van de ruimtelijke verspreiding van het macrozoöbenthos op het 
slik (d.i. een jaarlijkse bemonstering op een 25tal lokaties), en anderzijds de studie 
Ván de populatie-dynamiek van een aantal macrozoöbenthossoorten (d.i. maande
lijkse bemonstering op twee lokaties). Dit laatste onderdeel heeft in belangrijke 
niate de verdere uitbouw van het onderzoek in het kader van dit onderzoekspro
gramma bepaald (zie boven) en de belangrijkste resultaten en konklusies worden 
Her verder behandeld.

De eerste resultaten van het populatie-dynamisch onderzoek op het Groot 
Buitenschoor zijn gerapporteerd in Samanya (1991). Hierin wordt het voorkomen 
\an het macrozoöbenthos op de twee lokaties voor de periode augustus 1990 - 
jin i 1991 besproken. T.b.v. het onderzoeksprogramma van het Impulsprogramma 
Zeewetenschappen is dan een analyse gemaakt voor de volledige periode augus- 
us 1990 - oktober 1992 van één lokatie. De populatie-dynamiek van een aantal 
ioorten en de konklusies die hieruit voortkomen worden kort besproken.

1.2. Materiaal & Methode

f.2 .1. Het Groot Buitenschoor

Het Groot Buitenschoor ligt op de rechter Schelde-oever t.h.v. de Belgisch- 
Nederlandse grens (Zandvliet). Het maakt deel uit van een - nog altijd - groot 
complex van brakwatergetijdegebieden in het Schelde-estuarium. Het gebied heeft 
een opp. van ±  200 ha, waarvan 15 ha schorrengebied. Dwars door het gebied 
loopt een strekdam (leidam), die in de jaren '60 is aangelegd. Aan de ene zijde 
van de strekdam is het sediment relatief zandig, aan de andere zijde is het meer 
slibrijk. Tegen de vaargeul aan ligt een zandige plaat, de Ballastplaat. Dit gebied 
bestaat in hoofdzaak uit megaribbels.

1.2.2. Bemonstering en laboratoriumverwerking

Sinds 1990 is gestart met de maandelijkse bemonstering van het macrozo- 
obenthos op twee lokaties: één lokatie links van de strekdam (verder GBL ge
noemd), en één lokatie rechts van de strekdam (verder GBR genoemd). De 
monsters worden verzameld m.b.v. een steekbuis (diam. 4.5 cm) en gefixeerd met
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een geneutralizeerde formaldehyde-oplossing. Per lokatie worden 15 replica’s 
verzameld.

In het laboratorium wordt de inhoud van elk monster gezeefd op een zeef 
met een ronde opening van 1 mm, en daarna gekleurd met 0.02 % Bengaals Rose. 
Vervolgens worden alle organismen uitgezocht, gesorteerd, gedetermineerd en 
geteld. Van alle organismen wordt vervolgens de biomassa bepaald op basis van 
het asvrijdrooggewicht (AFDW).

Op elke lokatie werd tevens maandelijks een sedimentmonster verzameld 
t.b.v. het bepalen van de sedimentsamenstelling (mediane korrelgrootte, slibgehal- 
te, enz.).

Meer details aangaande de gehanteerde bemonsterings- en verwerkings
technieken in het veld en het laboratorium staan vermeld in Ysebaert & Meire 
(1991), Samanya (1991), Ysebaert et al. (1992), Van Damme (1993).

1.3. Resultaten

1.3.1. Voorkomen macrobenthos op GBL en GBR: periode aug 1990 - jun  1991

In Samanya (1991) worden de resultaten voor beide lokaties (GBL en GBR) 
besproken voor de periode augustus 1990 - juni 1991. Beide lokaties verschillen 
duidelijk wat betreft sedimentsamenstelling. GBL is een relatief zandige lokatie met 
in de beschouwde periode weinig variatie (mediane korrelgrootte ±  3.5 phi, 
slibgehalte ± 15 %). GBR daarentegen is een slibrijke lokatie, met vooral in de 
zomermaanden zeer hoge slibgehaltes (mediane korrelgrootte 7-8.6 phi, slibgehalte 
51-90%).

Door het grote verschil in sedimentsamenstelling worden beide lokaties 
gekenmerkt door duidelijk verschillende bodemdiergemeenschappen. GBR wordt 
gekenmerkt door een relatief arme gemeenschap met dominantie van Oligochaeta. 
In totaal zijn in deze periode 7 soorten waargenomen. GBL wordt gekenmerkt 
door een in vergelijking rijke bodemdiergemeenschap met ais dominante soorten 
Corophium volutator, Nereis diversicolor en Macoma balthica. In totaal zijn in deze 
periode 12 soorten waargenomen. Totale densiteit en biomassa zijn vele malen 
hoger in GBL. Voor meer details wordt verwezen naar Samanya (1991).

1.3.2. Populatie-dynamiek macrozoöbenthos op GBL: periode aug 1990 - okt 1992

Uit de resultaten van Samanya (1991) bleek duidelijk dat lokatie GBL, in 
vergelijking tot GBR, een meer gediversifiëerde bodemdiergemeenschap kent. In 
eerste instantie is dan ook geopteerd voor een verdere analyse van het benthos op 
GBL.

Figuur 1 toont het verloop van de totale densiteit en biomassa voor de 
periode augustus 1990 - oktober 1992. Een duidelijk seizoenaal patroon wordt 
vastgesteld met hoge waarden in de zomerperiode (juni - september) en lage in de 
winterperiode. Het aandeel van de verschillende soorten in de totale densiteit en 
biomassa vertoont eveneens een duidelijk seizoenaal patroon (Figuur 2). Wat 
betreft de densiteit is er in de zomerperiode gedurende een aantal maanden een
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an Corophium volutator, terwijl in de overige 'eanden de a an in
,:epas!d worden door Nereis diversicolor (Figuur 2). Dit :on  is

¿spreken in termen van biomassa (Figuur 3). De biomassa w : ,n alle
sdcmineerd door Nereis diversicolor, met enkel in de zom erp:; jd e  ook
f belangrijk aandeel van Corophium volutator en Macoma balthica. 

'd t nader ingegaan op de populatie-dynamiek van Corophium volutator, 
balthica en Nereis diversicolor.

.m volurator
guur 4 geeft het seizoenaal verloop weer van de densiteit en biomassa
periode augustus 1990 - oktober 1992. Opvallend zijn de korte zomerpie-

-arin C. volutator zeer abundant voorkomt. De duur van deze periode is v/el 
\  lend van jaar tot jaar en verklaart de relatief grote verschillen in jaargemia-
c densiteit en biomassa (Tabel 1). Zo worden in 1990 en 1992 nog hoge 
c siten waargenomen in oktober, terwijl in oktober 1991 de aantallen reeds
c ;ch zijn afgenomen. Na deze piek nemen de aantallen snel af om in de
w oeriode volledig te verdwijnen.

In het algemeen blijft de verhouding mannetje/wijfje hetzelfde gedurende de 
or zoeksperiode, met een groter aandeel aan wijfjes. In de zomerperiode 
wei ::en ’egg-bearing’ wijfjes aangetroffen. Geen grote variatie in de lengte van het 
1° pedunculaire segment van de antenne (PED1) wordt waargenomen (Tabel 1).

T a b e l 1 . Gemiddelde densiteit, biomassa, en lengte (±  
SE) van C. volutator in de bemonsteringsperiode.

TIME DENSITY
(N .m '2)

BIOMASS 
(g AFDW .m '2)

n PED1
(mm)

n

Aug-Dec 1990 9714 ±  4920 2.133 ± 1.001 4 0.557 ±  0.004 1333

Jan-D ec 1991 3120 ± 1470 1.019 ±  0.451 12 0.586 ± 0.006 1211

Jan-O ct 1992 7794 ±  2659 2.536 ± 0.942 10 0.574 ±  0.004 2412

Macoma balthica
Figuur 5 geeft het seizoenaal verloop weer van de densiteit en biomassa 

voor de periode augustus 1990 - oktober 1992. Gedurende de laatste vijf maanden 
van 1990 worden lage densiteiten en biomassa’s waargenomen met een gemiddel
de van resp. 144 N.m'2 en 0.119 g AFDW.nT2 (Tabel 2). De populatie neemt af in 
de loop van de winter, en verdwijnt in jaunuari 1991. M. balthica verschijnt terug in 
de late lente (mei 1991) en bereikt een piek in juli 1991 (2080 N.m '2). Daarna 
nemen de aantallen, net ais in 1990, geleidelijk af. In vergelijking met 1990 zijn de 
waargenomen aantallen in 1991 wel signifikant hoger. De jaargemiddelde densiteit 
en biomassa bedraagt in 1991 resp. 731 N.m'2 en 1.386 g AFDW.m"2 (Tabel 2). In 
het begin van 1992 neemt de populatie verder af en verdwijnt in maart 1992. In 
april wordt M. balthica terug aangetroffen en, net ais in 1991, bereikt de populatie 
een piek in juli 1992, om daarna terug geleidelijk af te nemen. De gemiddelde 
densiteit en biomassa voor de periode januari - oktober 1992 bedraagt resp. 456 
N.m'2 en 0.717 g AFDW.m'2 (Tabel 2).
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De lengte van M. balthica varieert in de bemonsteringsperiode tussen 1.5 
mm en 14.7 mm, met een gemiddelde tussen 4-6 mm. De meeste waargenomen 
individuen zijn dan ook eerstejaars (spat), en enkel in sommige maanden worden 
enkele meerjarige exemplaren waargenomen.

Tabel 2. Gemiddelde densiteit, biomassa, en lengte (± 
SE) van M. balthica in de bemonsteringsperiode.

TIME DENSITY
(N .m '2)

BIOMASS 
(g AFDW .m '2)

n LENGTH
(mm)

n

Aug-D ec 1990 144 ±  50 0.119 ±  0.021 4 3.967 ±  0.353 15

Jan-D ec 1991 731 ± 2 1 6 1.386 ± 0.451 12 5.914 ±  0.1015 267

Jan -O c t 1992 456 ± 173 0.717 ±  0.143 10 4.076 ± 0 .1 5 6 139

Nereis diversicolor
Figuur 6 geeft het seizoenaal verloop weer van de densiteit en biomassa 

voor de periode augustus 1990 - oktober 1992. In tegenstelling tot C. volutator en 
M. balthica  komt N. diversicolor ook in de winterperiode in relatief grote aantallen 
voor. Pieken worden waargenomen in de zomerperiode maar de periode verschilt 
van jaar to t jaar (Figuur 6). Na de piek nemen de aantallen af en blijven relatief 
stabiel gedurende de winter en de lente. Het verloop van de densiteit volgt echter 
niet steeds het verloop van de biomassa. Zo wordt de toename in densiteit in de 
maanden juli - augustus 1991 niet weerspiegeld in de biomassa (Figuur 6), terwijl in 
augustus 1992 een forse toename in biomassa niet te wijten is aan een toename 
van de densiteit.

Tabel 3. Gemiddelde densiteit, biomassa, en breedte (± 
SE) van N. diversicolor in de bemonsteringsperiode.

TIME DENSITY
(N .m '2)

BIOMASS 
(g AFDW .m '2)

n WIDTH
(mm)

n

Aug-D ec 1990 3554 ± 1 1 7 3 7.960 ±  2.989 4 1.062 ± 0.021 409

Jan-D ec 1991 3647 ±  451 9.036 ± 1.287 12 1.079 ±  0.014 1379

Jan-O ct 1992 4123 ±  189 16.037 ±  2.810 10 1.188 ± 0.014 1273

1.4. Konklusies

Op basis van de tweejarige bemonsteringsperiode op GBL kunnen reeds 
een aantal duidelijke patronen vastgesteld worden. Opvallend is de relatief grote 
gelijkenis in het temporeel patroon tussen de beschouwde jaren. De achterliggen
de processen die verantwoordelijk zijn voor deze patronen zijn echter nog niet 
begrepen. Een belangrijk element is het gegeven dat vele soorten, waaronder C. 
volutator, in de winter verdwijnen om daarna in de zomer plotseling in grote 
aantallen te verschijnen. Reproduceren deze soorten terplaatse, zijn het adulten
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die uit andere gebieden via de waterkolom het gebied kolonizeren, of zijn het larven 
die zich vanuit andere gebieden in het Groot Buitenschoor setllen en daar o n i  k
kelen? Ook de faktoren die verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van popula
ties gedurende de winterperiode zijn nog niet helemaal begrepen.

De doelstelling van de onderzoeksopdracht is dan ook het in detail nagaan 
van de faktoren en processen die het voorkomen van macrozoöbenthos in net 
Schelde-estuarium bepalen. Volgende onderdelen lijken essentieel om de hierbo
ven gestelde vragen te kunnen beantwoorden:
1 / Het zoutgehalte is één van de belangrijkste omgevingsvariabelen die het 
voorkomen en de verspreiding van het macrozoöbenthos bepalen. Het Groot 
Buitenschoor, gelegen in de brakwaterzone en meer bepaald in het ß-mesohalini- 
cum, wordt gekenmerkt door een relatief laag en sterk schommelend zoutgehalte. 
Een aantal soorten bereiken in deze zone de (stroomopwaartse) grens van hun 
verspreidingsgebied. De stressfaktor is voor de meeste soorten dan ook zeer 
groot in deze zone en het zoutgehalte kan mede de oorzaak zijn waarom bepaalde 
soorten verdwijnen in de winterperiode. Door op verschillende lokaties in het 
estuarium, gaande van de mariene zone to t de zoetwaterzone, het macrozoöben
thos te bestuderen, kan het effekt van het zoutgehalte op het voorkomen van het 
macrozoöbenthos beter begrepen worden.
2 / De sterke verontreinigingsgraad van het estuarium heeft mogelijk effekten op de 
populatie-dynamiek van het macrozoöbenthos. De doelstelling is dan ook het 
voorkomen en de verspreiding van microverontreinigingen in verschillende abioti- 
sche en biotische komponenten te bestuderen. Een belangrijk onderzoeks- 
objektief is om beter inzicht te krijgen in de biologisch beschikbare fraktie en de 
toxiciteit van microverontreinigingen en welke faktoren hierop een invloed hebben.
3 / Een ander belangrijk kenmerk van estuaria is de grote mobiliteit van organis
men. Door het drijfvermogen van water en het snelle transport o.i.v. hydrodynami
sche faktoren (getij, wind) is een snelle dispersie van organismen mogelijk. Zo 
produceren de meeste benthische organismen een groot aantal nakomelingen 
waarbij de verspreiding van de larven vaak via watertransport gebeurt. Veie 
benthische organismen zijn in staat om ook als adult zich via de waterkolom 
(passief en /o f aktief) te verplaatsen (bv. Corophium volutator). Het bemonsteren 
van de waterkolom kan dan ook een beter inzicht geven in de migratie en repro- 
duktie van benthische organismen en kan mogelijk een idee geven in hoeverre 
bepaalde gebieden afhankelijk zijn van andere gebieden voor de vestiging van 
benthische invertebraten.
4 / Het gebruik van een kleinere maaswijdte bij het zeven van het macrozoöbenthos 
(250 ¡im i.p.v. 1 mm) kan een beter inzicht verkregen worden in de populatie- 
struktuur (oa. voorkomen van juveniele of larvale stadia) van het macrozoöbenthos. 
5 / In dit alles speelt het lange termijn onderzoek een belangrijke rol. Schommelin
gen in de abiotische omgevingsvariabelen kunnen immers in belangrijke mate het 
voorkomen van macrozoöbenthos bepalen. Effekten van bv. strenge winters 
kunnen maar via lange-termijn onderzoek begrepen worden.

Het probleem bij dit type veldonderzoek is dat men vaak te maken krijgt met 
een kombinatie aan faktoren die het voorkomen van het macrozoöbenthos zullen 
bepalen. Daarom worden er in de toekomst ook veld- en laboratorium-experimen- 
ten voorzien. Deze zijn echter later in het onderzoeksprogramma gepland (zie 
technische bijlage van het kontrakt).
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2. Populatie-dynamisch onderzoek 1993

2.1. Inleiding

Op basis van de resultaten en de konklusies afkomstig uit het onderzoek dat 
tot dusver op het Groot Buitenschoor is uitgevoerd, is in 1993 gestart met een 
uitgebreid populatie-dynamisch onderzoek in het volledige Schelde-estuarium. 
Hierna volgt een bespreking van dit onderzoek. Zoals in de technische bijlage van 
het kontrakt gespecifiëerd bestaat het veldonderzoek niet alleen uit het bemonste
ren van het macrozoöbenthos, maar wordt tevens uitgebreid onderzoek verricht 
naar zowel de verontreinigingsgraad van het sediment en het poriënwater, ais naar 
de gehalten aan microverontreinigingen in organismen.

2.2. Studiegebied & bemonsteringslokaties

Het studiegebied beslaat de volledige estuariene gradiënt van het Schelde- 
estuarium. D.W.Z., dat zowel in de mariene zone, ais in de brakke zone én het 
zoetwatergetijdegebied van het estuarium bemonsteringslokaties gelegen zijn 
(Figuur 7). De nadruk ligt wel in hoofdzaak op de brakwaterzone. In totaal zijn er 
zeven bemonsteringslokaties geselekteerd (Tabel 4). Alle lokaties bevinden zich in 
het intergetijdegebied. Hierna volgt een korte beschrijving van de verschillende 
bemonsteringslokaties.

Het Paulinaschor is gelegen op de linker Schelde-oever en is één van de 
grootste slikken- en schorrenkomplexen in de mariene zone van het Schelde- 
estuarium. De bemonsterings-lokatie op het Paulinaschor is een nieuwe lokatie die 
in maart 1993 voor het eerst bemonsterd is. Sinds juni 1993 is deze lokatie wel 
enkele honderden meters verplaatst. De huidige bemonsteringslokatie valt nu 
samen met de plaats waar ook door het Centrum voor Estuarien en Marien 
Onderzoek (NIOO-CEMO) te Yerseke onderzoek wordt verricht. Uit een overleg 
met Dr. H. Hummel van het NIOO-CEMO bleek immers dat zij hier reeds verschei
dene jaren onderzoek verrichten naar de effekten van zware metalen op de mollusc 
Macoma balthica. Aangezien het werk dat wij verrichten een aanvulling is op hun 
werk leek het ons aangewezen om voor eenzelfde bemonsteringslokatie te opteren.

Het schor van Baalhoek is gelegen op de linker Schelde-oever tussen 
Walsoorden en Baalhoek en grenst aan het Verdronken Land van Saeftinghe. Het 
is een relatief groot slikkengebied met hoog in de getijdezone hier en daar Sparti- 
na-pollen. De bemonsteringslokatie is relatief hoog in de getijdezone gelegen (± 
0.5 + NAP) reeds vroeger door onze onderzoeksgroep bemonsterd in het kader 
van het OOSTWEST-onderzoeksprogramma van Rijkswaterstaat. Gegevens 
betreffende het macrozoöbenthos en abiotische omgevingsvariabelen zijn beschik
baar voor de periode september 1990 - september 1991.

De Platen van Valkenisse en Walsoorden vormen het grootste platenkomplex 
in de brakwaterzone van het Schelde-estuarium. De Platen worden gekenmerkt 
door een verscheidenheid aan habitats, gaande van grofzandig tot slibrijk en van 
hoog-dynamisch tot laag-dynamisch. De bemonsteringslokatie is gelegen in het
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<e oostelijke deel van de Platen van Valkenlsse op ±  0.5 + NA,' Net 
. . e nonsteringslokatie op het Schor van Baalhoek is deze lokatie ‘eeds 
er acor onze onderzoeksgroep bemonsterd in het kader van het OOS~7-/EST- 
'Zoeksprogramma van Rijkswaterstaat. Gegevens betreffende het rracrozo- 
:hos en abiotische omgevingsvariabelen zijn beschikbaar voor de perioce 
?mber 1990 - september 1991.

Het Groot Buitenschoor is gelegen op de rechteroever t.h.v. de Belgisch- 
erlandse grens. Twee bemonsteringslokaties worden hier sinds augustus 1990 
ndelijks bemonsterd. Zie voor meer details 1.2.1. Het Groot Buitenschoor.

De Plaat van Krankeloon is gelegen op de rechter Schelde-oever, juist 
oomopwaarts het fort St.-Marie (linkeroever) en het voormalig fort St.-Filips 

echteroever). Het is gelegen in de zone van maximale turbiditeit. De bemonste- 
ngslokatie, Boerenschans genaamd, is een nieuwe lokatie die in maart 1993 voor 

ie t eerst bemonsterd is.
De Ballooi is een op de linker Schelde-oever gelegen slik t.h.v. Steendorp- 

Temse. Tesamen met de op de rechter Schelde-oever gelegen Notelaar vormt het 
één van de grootste slikken- en schorrenkomplexen in het zoetwatergetijdegebied 
van het Schelde-estuarium. De bemonsteringslokatie is een nieuwe lokatie die in 
maart 1993 voor het eerst bemonsterd is.

Tabel 4. Situering van de verschillende bemonsteringslokaties

BEMONSTERINGSLOKATIE SITUERING

Paulinaschor (P) mariene zone (polyhalien)

Baalhoek (BH) brakwaterzone (a-mesohalien)

Platen van Valkenisse (PvV) brakwaterzone (a-mesohalien)

Groot Buitenschoor R (GBR) brakwaterzone (ß-mesohalien)

Groot Buitenschoor L (GBL) brakwaterzone (ß-mesohalien)

Boereschans (BS) brakwaterzone (oligohalien)

Ballooi (BL) zoetwatergetijdegebied
(limnetisch)

2.3. Bemonsteringsschema

Tabel 5 geeft het bemonsteringsschema weer dat is opgesteld voor de 
verschillende onderdelen. Dit schema vormt de leidraad voor de bemonsteringen 
die in 1993 uitgevoerd zijn en vormt de basis voor de bemonsteringen die in 1994 
zullen uitgevoerd worden.

De verschillende onderdelen worden in de verdere hoofdstukken nader 
behandeld.
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Tabel 5. Bemonsteringsschema.

Bemonsteringsonderdeel Bemonsteringsfrekwentie

B enthos
m acrobenthos 
O ligochaeta  
vertika le  verspre id ing

m aandelijks (GBL 3x maand) 
m aandelijks (GBR & G BL 3x m aand) 

d riem aandelijks

S ed im ent g ranulom etrie  
S ed im ent dynam iek

m aandelijks (GBR & G BL 3x m aand) 
m aandelijks

C hem ische  analyse zware m etalen ea. 
sed im ent 
poriënw ater 
o rgan ism en

m aandelijks
driem aande lijks

m aande lijks-driem aandelijks0

C hem ische analyse PCBs PAKs OCPs 
sed im ent 
o rgan ism en

driem aandelijks
d riem aandelijks

0 afhankelijk van de soort

Om deze multidisciplinaire aanpak te realiseren wordt er samengewerkt met 
verschillende mensen en instituten/instellingen. In het volgende wordt kort 
geschetst wie welke verantwoordelijkheden heeft. De koördinatie gebeurt door het 
Instituut voor Natuurbehoud.

Populatie-dynamiek:
macrozoöbenthos : Instituut voor Natuurbehoud 
Oligochaeta : Instituut voor Natuurbehoud /  Universiteit Gent

Sediment:
sedimentkarakteristieken : Instituut voor Natuurbehoud (analyse te WL) 
sedimentdynamiek : Instituut voor Natuurbehoud

Chemische analyse:
zware metalen ea. : Laboratorium voor Analytische Scheikunde (VUB) 
organische micro’s : Provinciaal Instituut voor Hygiëne (Antwerpen) ?

De Oligochaeta-studie wordt gefinancierd door het Instituut voor Natuurbe
houd zelf. De analyse van de zware metalen gebeurt in een samenwerkingsver
band waarbij het Instituut zelf de helft bekostigt, en het Laboratorium voor Analyti
sche Scheikunde de andere helft. De analyse van de organische microverontreini
gingen zal voor de helft gebeuren via de werkingskosten van de onderzoeksop
dracht zelf, de andere helft wordt door het Instituut voor Natuurbehoud zelf 
bekostigd. Hierop wordt echter in het hoofdstuk 'Herziening van het Aanvangsver- 
slag’ nader ingegaan.
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2.4. Populatie-dynamisch onderzoek benthos (macrozoöbenthos en O ligo
chaeta)

Het benthos wordt op alle bemonsteringslokaties maandelijks bemonsterd. 
Op Paulinaschor, Baalhoek, Boereschans en Ballooi is de bemonstering gestart In 
maart 1993, op de Platen van Valkenisse in april 1993 (Tabel 6). Deze laatste 
lokatie is tesamen met Baalhoek wel nog in november 1992 bemonsterd (Tabel 6).

In juni en september 1993 is tevens een bemonstering uitgevoerd t.b.v. de 
vertikale verspreiding van macrozoöbenthos en Oligochaeta (zie verder).

Tabel 6. Bemonsteringsfrekwentie van het macrobenthos 
in de periode november 1992 - september 1993.

+ = maandelijkse bemonstering macrobenthos + Oligochaeta 
+ + = bemonstering vertikale verspreiding macrobenthos

LOKATIE nov
1992

maa
1993

apr
1993

mei
1993

jun
1993

jul
1993

aug
1993

sep
1993

Paulinaschor + + + +  + + + +  +

Baalhoek + + + + +  + + + +  +

Valkenisse + + + +  + + + +  +

B u itenschoor L + + + + +  + + + +  +

B u itenschoo r R + + + + +  + + + +  +

B oereschans + + + +  + + + +  +

Ballooi + + + +  + + + +  +

Het Groot Buitenschoor wordt reeds veel langer bemonsterd (zie boven). 
Tevens worden, naast de maandelijkse bemonstering op beide bemonsterings
lokaties, sinds juli 1992 op GBL en maart 1993 op GBR twee extra bemonsteringen 
per maand uitgevoerd. M.a.w., de bemonsteringsfrekwentie is hier om de tien 
dagen (Tabel 7).

T a b e l  7 . Bemonsteringsfrekwentie op het Groot Buitenschoor 
* = bemonsterd - = niet bemonsterd

jul
'92

aug
’92

sep
*92

ok t
’92

nov
’92

dec
'92

jan
’93

feb
'93

maa
'93

apr
'93

mei
'93

jun
'93

jul
'93

aug
'93

G BL _** * * * * . * . * * * * * -* * rtrt* * * * * . * * * * * * * * * * * * *

GBR * * * * * * * ★ .* * * . * * * * * * * * * * * * *
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De wijze waarop bemonsterd wordt is verschillend van lokatie tot lokatie. Op 
Paulinaschor, Baalhoek en Valkenisse worden naast 15 kleine steekbuismonsters 
(diam. 4.5 cm), ook 5 grote steekbuismonsters (diam. 15 cm) verzameld (Tabel ..). 
Deze laatste moeten een beter beeld geven van het voorkomen van grote en 
dieplevende macrobenthossoorten. Op het Groot Buitenschoor worden deze grote 
steekbuismonsters niet verzameld omdat hier geen grote en dieplevende macro
benthossoorten voorkomen.

Oligochaeta worden op alle lokaties bemonsterd. Er worden geen extra 
monsters verzameld, maar 5 kleine steekbuismonsters dienen zowel voor macrozo
öbenthos ais voor Oligochaeta. Aangezien op Boereschans en Ballooi geen 
macrozoöbenthos wordt aangetroffen, worden hier enkel 5 kleine steekbuismon
sters voor Oligochaeta verzameld.

De vertikale verspreiding van het macrozoöbenthos in de bodem wordt 
bestudeerd door de sedimentcore van 5 kleine steekbuismonsters op te delen in
verschillende frakties. De core wordt opgedeeld in de volgende frakties (van boven
naar onder, in cm): 1 - 2 - 2 - 5 - 5 - rest.

Een aanvang is gemaakt met de analyse van deze monsters. In eerste
instantie is prioriteit gegeven aan de monsters afkomstig uit de tien-daagse 
bemonstering op het Groot Buitenschoor. In tweede instantie wordt gewerkt aan 
de analyse van de monsters afkomstig van de andere lokaties.

2.5. Sedimentkarakteristieken en sedimentdynamiek

Bij elke bemonstering van het benthos wordt eveneens sediment verzameld 
voor de bepaling van de granulometrie. Hiervoor worden vijf monsters genomen 
tot op een diepte van 10 cm, met een steekbuis met diam. 2 cm.

Voor het analyseren van deze monsters kan het Instituut voor Natuurbehoud 
gebruik maken van de meetapparatuur van het Waterbouwkundig Laboratorium te 
Borgerhout. De sedimentmonsters worden geanalyseerd op basis van de laserdif- 
fraktie techniek ("COULTER LS 100 Partiele Size Analyser"). Bepaald wordt zijn 
korrelgrootteverdelingen, mediane korrelgrootte, slibfraktie, zandfraktie, enz.

Maandelijks wordt tevens de sedimentdynamiek bepaald d.m.v. hoogtemetin
gen.

2.6. Chemische analyse

Zoals eerder reeds gemeld worden de chemische analyses niet door het 
Instituut voor Natuurbehoud zelf uitgevoerd, maar gebeuren de analyses in andere 
laboratoria onder de vorm van een samenwerkingsverband. Tabel 8 geeft een idee 
van welke parameters onderzocht worden en in welke kompartimenten.

Het onderzoek naar de zware metalen, sulfiden, redox potentiaal, ea. is 
gestart in maart 1993 en sedertdien zijn maandelijks monsters verzameld van zowel 
het abiotische ais het biotische kompartiment.

Het onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van organische 
microverontreinigingen zal minder frekwent gebeuren omwille van de hoge analyse-
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kosten 
kelijk, V 
problee 
voerd ir

er). Tevens zijn voor deze analyses relatief veel materiaal nooaza- 
leine c rganismen, die vaak in lage dichtheden voorkomen, een 

/ormer De eerste bemonsteringen t.b.v. dit onderdeel zijn uitge- 
ii 1993 en zijn herhaald in september 1993.

,ei 8. Chemische analyse: parameters en kompartimenten

CHEMICAL ANALYSIS

Metals: - essential
- toxic

pcßs, VXK-S & OCPs 
Organic c & n
Sul kit species : - TS

- AVS

PH & EH

Abiot]Le comp.

sed..ment

Compartment

Biotic comp.

porewater

Corophium
volutator

I
Nereis

diversicolor
I

Macoma
balthica

I
Serobi cu 1 aria 

plana
I

Cerastoderma
edule
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INVENTARISERING VAN BEGELEIDENDE 
WETENSCHAPPELIJKE AKTIVITEITEN

- In het kader van het projekt PROEST (PROcesonderzoek ESTuaria) van Rijkswa
terstaat is door het Instituut voor Natuurbehoud een vergelijkend onderzoek verricht 
naar het macrozoöbenthos van het Schelde- en Eems-estuarium. Doei van dit 
projekt is het bestuderen van essentiële processen en Strukturen in het ecologisch 
funktioneren van estuaria, met het doei het vergroten van de inzichten in de 
ecologische potenties in relatie tot het maatschappelijk gebruik van deze gebieden. 
Deze studie werd uitgevoerd in de loop van 1992 en resulteerde in 1993 in de 
publikatie van het rapport 'Het voorkomen van macrozoöbenthos in de littorale 
zone van het Schelde- en Eems-estuanum in relatie tot zoutgradiënt en sndimont 
kenmerken (auteurs: T. Ysebaert & P. Meire). Tevens is door Tom Ysebaert op de 
JEEP-workshop "Major biological Processes in European Tidal estuaries" (Faro 
(Portugal), 26-31 januari) een lezing gehouden hierover met ais titel: ’Synoptic 
comparisons of selected groups: A comparison of the benthic fauna of the Schel
de- and Eems-estuary’.

- Het Instituut voor Natuurbehoud is nauw betrokken bij het projekt OOSTWEST. 
Het projekt OOSTWEST beoogt een analyse te geven van de problematiek rond 
baggeren, storten en de inrichting van het Schelde-estuarium. In het verlengde 
hiervan wordt een verkenning uitgevoerd naar oplossingsrichtingen, die recht doen 
aan de funktie ais vaarweg en tegelijk de ekologische karakteristieken ais estuarium 
versterken. Hierbij wordt gestreefd naar een lange termijn visie ais kader voor 
maatregelen op korte en middellange termijn. In die zin vormt het een nadere 
uitwerking van het Beleidsplan Westerschelde. Het Instituut voor Natuurbehoud 
participeert in de overkoepelende werkgroep OOSTWEST en de werkgroep 
Natuurontwikkeling.

- Van 18 t /m  22 oktober 1993 zal Ysebaert Tom deelnemen aan de training 
workshop "Statistical Analysis and Interpretation of community ecology data, using 
PRIMER". Deze workshop vindt plaats in het Plymouth Marine Laboratory te 
Plymouth (UK) en wordt georganizeerd door Dr. Clark en Dr. Warwick. De 
doelstelling van de workshop is de deelnemers te leren omgaan met en het leren 
interpreteren van 'community data’. Dit zal gebeuren a.h.v. verschillende analyse
technieken, gebruik makend van een nieuw analysepakket PRIMER, dat door het 
Plymouth Marine Laboratory is ontwikkeld. De workshop omvat zowel theoretische 
lessen ais praktische sessies. De praktische sessies zijn bedoeld om de deelne
mers vertrouwd te maken met de PRIMER software. Ook zal de mogelijkheid 
bestaan om eigen data met het PRIMER software-pakket te analyseren.

K
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PROGNOSES EN DOELSTELLINGEN 
VOLGENDE FASE VAN HET ONDERZOEK

Het hierboven beschreven onderzoek dat in 1993 werd uitgevoera vormt de 
basis van het populatie-dynamisch onderzoek zoals het in de doelstellingen van de 
technische bijlage van het kontrakt omschreven staat. In 1994 zal dit veldonder
zoek verder worden gezet op basis van het bemonsteringsschema dat in Tabel 5 
uitgewerkt is. In het laboratorium zullen de monsters verder geanalyseerd worden, 
met bijzondere aandacht voor de kleinere frakties (gezeefd op 250 um) en oe 
vertikale verspreiding van het macrozoöbenthos.

Tevens zullen in 1994 een aantal nieuwe onderzoekselementen toegevoegd 
worden. Deze worden kort toegelicht. Het bemonsteren van de waterkolom, dat in 
het werkplan van de technische bijlage bij het kontrakt reeds voorzien was in 1993, 
zal in het voorjaar van 1994 uitgevoerd worden. Het bemonsteren van de waterko
lom moet inzicht geven in de migratiepatronen van benthische invertebraten (zowel 
adulte ais larval stadia). Dit vormt een belangrijke bijdrage to t het populatie- 
dynamisch onderzoek.

In de tweede helft van 1994 voorziet de planning het opzetten van een aantal 
veldexperimenten. Azoische sedimenten zullen uitgezet worden om herkolonizatie 
te bestuderen. Reeds in de eerste helft van 1994 zullen hiervoor de mogelijkheden 
onderzocht worden.
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HERZIENING VAN HET AANVANGSVERSLAG

Lijst van overeenkomsten en kontrakten

Zoals in het aanvangsverslag reeds werd aangegeven, is met het Laboratori
um voor Analytische Scheikunde (Prof. Bayens) van de Vrije Universiteit Brussel 
een overeenkomst gesloten voor de analyse van zware metalen. Hierbij worden de 
kosten ± gedeeld door beide Instellingen. De financiering van deze samenwerking 
gebeurt volledig a.h.v. eigen kredieten van het Instituut voor Natuurbehoud. In 
bijlage is de technische bijlage van het kontrakt en een verantwoordingsnota 
bijgevoegd. De startdatum van deze overeenkomst is 1 september 1993 en loopt 
in eerste instantie over één jaar. Met de uitvoering van deze samenwerking was 
echter reeds eerder van start gegaan waardoor het onderdeel zware metalen een 
gelijke start heeft gekend ais de start van het populatie-dynamisch onderzoek van 
het macrozoöbenthos. Rapportage van de resultaten is voorzien en zullen opgeno
men worden bij verdere rapportage t.b.v. het Impulsprogramma Zeewetenschap
pen.

De organische microverontreinigingen (PCBs & OCPs, PAKs) zullen door het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne (Antwerpen) geanalyseerd worden. In eerste 
instantie zijn een zestigtal analyses voorzien aan 10.000,- per analyse. De helft van 
deze kosten zal gedragen worden door de werkingskosten van het onderzoeks
programma, de andere helft door het Instituut voor Natuurbehoud zelf. De officiële 
opdracht aan heLPIH is in voorbereiding en zal later worden toegezonden.

Personeel

Vanaf het begin van de onderzoeksopdracht is ais wetenschappelijk 
personeelslid lie. Tom Ysebaert aangeworven. In de bijlage van het aanvangsver
slag werden reeds de nodige formulieren (personeelsregister, arbeidsovereen
komst) van dit personeelslid toegevoegd. De arbeidsovereenkomst had ais 
aanvangsdatum 1/11/1992 en ais einddatum 31/12/1992. Ondertussen is deze 
arbeidsovereenkomst gewijzigd en heeft nu ais einddatum 30 september 1996. 
Zoals in het aanvangsverslag reeds aangegeven werd, is sinds 1 mei Nico De 
Regge ais laborant werkzaam. De nodige dokumenten (personeelsregister, 
arbeidsovereenkomst, enz.) worden afzonderlijk toegezonden.

In deze onderzoeksopdracht is tevens het onderzoek opgenomen dat door 
lie. Ranan Samanya verricht wordt aan Oligochaeta in het Schelde-estuarium. De 
opzet van dit onderzoek is gelijkaardig aan het onderzoek naar het macrozoöben
thos (zie boven). Het onderzoek vormt een belangrijke bijdrage tot de studie naar 
de effekten van verontreiniging op benthosgemeenschappen in het Schelde- 
estuarium. De kosten van deze studie worden gedragen door het Instituut voor 
Natuurbehoud en loopt aan de Universiteit Gent (Laboratorium voor Ecologie der 
Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud).
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FIGUREN

Figuur 1. Totale maandelijkse densiteit en biomassa op het Groot Buitenschoor 
(lokatie GBL) in de periode augustus 1990 - oktober 1992.

Figuur 2. Veranderingen in soortensamenstelling (op basis van densiteit) op het 
Groot Buitenschoor (lokatie GBL) in de periode augustus 1990 - oktober 1992.

Figuur 3. Veranderingen in soortensamenstelling (op basis van biomassa) op het 
Groot Buitenschoor (lokatie GBL) in de periode augustus 1990 - oktober 1992.

Figuur 4. Densiteit (N.m'2.m nd'2) en biomassa (g AFDW.m"2 mnd'2) van Corophi
um volutator in de periode augustus 1990 - oktober 1992.

Figuur 5. Densiteit (N.m'2.mnd"2) en biomassa (g AFDW.m'2.mnd'2) van Macoma 
balthica in de periode augustus 1990 - oktober 1992.

Figuur 6. Densiteit (N.m'2.mnd'2) en biomassa (g AFDW.m'2.mnd"2) van Nereis 
diversicolor in de periode augustus 1990 - oktober 1992.

Figuur 7. Situering van de bemonsteringslokaties in het Schelde-estuarium.
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Figuur 1. Totale maandelijkse densiteit en biomassa op het Groot Buitenschoor 
(lokatie GBL) in de periode augustus 1990 - oktober 1992.
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Figuur 2. Veranderingen in soortensamenstelling (op basis van densiteit) op het 
Groot Buitenschoor (lokatie GBL) in de periode augustus 1990 - oktober 1992.
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Figuur 3. Veranderingen in soortensamenstelling (op basis van biomassa) op het 
Groot Buitenschoor (lokatie GBL) in de periode augustus 1990 - oktober 1992.
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Figuur 4. Densiteit (N.m‘2 mnd’2) en biomassa (g AFDW.nV2. mnd’2) van Corophi
um volutator in de periode augustus 1990 - oktober 1992.
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Figuur 5. Densiteit (N.m'2.mnd’2) en biomassa (g AFDW.m'2 mnd‘2) van Macoma
balthica in de periode augustus 1990 - oktober 1992.
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Figuur 6. Densiteit (N.m'2.mnd'?) en biomassa (g AFDW.m'2.mnd'2) van Nereis
diversicolor in de periode augustus 1990 - oktober 1992.
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BIJLAGE

De bijlage bevat de technische bijlage bij de overeenkomst inzake het uitvoeren van 
de onderzoeksopdracht ’Biobeschikbaarheid en toxiciteit van zware metalen in het 
brakwatergetijdegebied van het Schelde-estuarium: een hypotheek voor natuuront
wikkeling?’. Deze overeenkomst werd gesloten tussen enerzijds het Instituut voor 
Natuurbehoud en het Laboratorium voor Analytische Scheikunde (VUB).
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Bijlage bij de overeenkom st inzake het uitvoeren van de onderzoeksopdracht:

Biobeschikbaarheid en toxiciteit van zware metalen in het 
brakwate'getijdegebied van het Schelde-estuarium: een hypotheek voor 
natuurontwikkeling?

Deze b ijlage m aakt integraal deel u it van de overeenkomst.

1. Kader van het onderzoek

1.1. A lgem een

H et m enselijk  ingrijpen in het algemeen en verontre in ig ing in he t b ijzo n d e r hebben  een 
be langrijke  w eerslag op  het funktioneren  van aquatische ekosystem en. Vele pers is ten te  s to ffen  (e.g. 
zw are metalen, organ ische m icroverontre in ig ingen) w orden geadsorbeerd aan het gesuspendeerd  
m ateriaal en bezinken naar de bodem . Toxische sedim enten tasten de  'kw a lite it' aan  va n  het 
aquatisch m ilieu o m d a t ze versch illende processen op  populatie- en ekosysteem niveau  kunnen  
veranderen. N ie t alleen de organ ism en die in de bodem  zelf leven kunnen aange tast w o rd e n , m aar 
ook de  hogere  tro fische  n iveaus (vissen, vogels) d ie deze bodem organism en ais voedse l geb ru iken .

Kennis inzake de effekten van abiotische om gevingsvariabelen in he t a lgem een  en van 
veron tre in ig ing  in he t b ijzonde r op he t funktioneren van een aquatisch ekosysteem  is n o o d za ke lijk  wil 
men (in nog te  saneren gebieden) natuurontw ikkelingsprojekten u itwerken. V o o r he t ve rw eze lijken  
van een bepaa ld  streefbeeld  is im m ers het opstellen en ev. s tu ren  van  d e  a b io tische  
randvoorw aarden van  g ro o t belang. "Kan men in een gebied aan na tuu ron tw ikke ling  doe n  a is  de 
veron tre in ig ing  van  d ie  aard is d a t een normaal funktioneren van het ekosysteem  n ie t m o g e lijk  is?" 
en "Vanaf w e lke  ve ron tre in ig ingsgraad  is het dan wel toelaatbaar?" Tevens is een eva luatie  va n  de 
effekten van ing repen  enkel m oge lijk  indien vo ldoende relevante b io tische  en a b io tische  aspekten  
van de  u itgangss itua tie  z ijn  vastge legd.

1.2. H et Schelde-estuarium

H et Sche lde-estuarium  is één van de weinige estuaria in E uropa w aar nog d e  overgang  
van zou t-b rak-zoe t in z ijn  to ta lite it aanwezig is. Relatief u itgestrekte  b rakw a te r- en
zoe tw ate rin te rge tijdengeb ieden  kom en nog steeds voor. Het is dan o o k  een geb ied  van
internationale  w aarde. H et eko log isch  belang en de nog aanwezige potenties van  het geb ied 
hebben er to e  gele id  d a t he t een belangrijk onderdeel vorm t van de  G roene H o o fd s tru k tu u r en het 
ais E ko log isch  Im pu lsgeb ied  is aangeduid in Vlaanderen.

De m enselijke  d ru k  op het Schelde-estuarium is echter zeer g ro o t en nog s teeds is het 
S chelde-estuarium  één van de meest vervuilde estuaria in Europa. Deze ve ron tre in ig ing  v o rm t dan 
ook een be langrijke  restriktie  vo o r in de toekom st geplande na tuu ron tw ikke lingsp ro jek ten  in het 
kader van het E ko log isch  Im pulsgebied. Tot nog toe is de kennis over de  e ffekten van  m enselijk  
Ingrijpen (oa, ve ron tre in ig ing) op  het funktioneren van het estuariene S che lde-ekosysteem  echter 
zeer gering. E ko log isch  onderzoek naar het funktioneren van het Sche lde-estuarium  vo rm t da n  ook 
een be lang rijk  onderzoeksdee l van het Instituut voor Natuurbehoud.

De s tud ie  van het m acrozoöbenthos vorm t één van de be langrijks te  onderzoeksde len  van 
het w e tenschappe lijk  onde rzoek in het Schelde-estuarium. Het m acrozoöben thos neem t im m ers  een 
centra le  p laats in  in het estuariene ecosysteem en geldt ais een zeer be langrijke  voe d se lb ro n  vo o r
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w atervogels en vissen. Tevens staan bodem dieren in direkt kontakt m et het sed im ent w a a rd o o r ze 
z ich u itstekend lenen to t he t bestuderen van verontreinigde sedim enten. V oor de s tud ie  van  het 
m acrozöoben thos  is  aan het Ins tituu t vo o r Natuubehoud een lange-term ijn onde rzoeksp lan  (1993- 
1996) on tw ikke ld  m et de vo lgende  doelstellingen:
1 /  verdere inventarisa tie  van de  bestaande toestand;
2 /  s tud ie  van  de  popu la tiedynam iek  van benthos en O ligochaeta;
3 /  relatie to t (a )b io tische  om gevingsvariabe len, met nadruk op  de effekten van ve ron tre in ig ing  en 
sed im entdynam iek.

H et m u ltid isc ip lina ir karakter w aarbij ekologisch onderzoek m et ch em isch  en 
hyd rom orfo log isch  onde rzoek gekoppe ld  w ord t staat hierbij centraal. B ijkom ende doe ls te lling  is het 
m odelleren van  het m acrozoöben thos  om  voorspellingen te kunnen doe n  in he t kade r van 
na tuuron tw ikke lingspro jekten . De stud ie  w il een b ijdrage leveren in het leren beg rijpen  van  de 
stu rende processen  b innen het estuariene ekosysteem, en m eer bepaald in  hoeverre m enselijk  
ingrijpen (oa. ve ron tre in ig ing) h ie rin  een rol spelen.

V o o r de  u itw erk ing  van d it lange-term ijn onderzoeksplan staat centraa l het 
onderzoeksp ro jek t d a t aan het Instituut voor N atuurbehoud lo o p t in he t kade r va n  het 
Im pu lsp rogram m a Zeew etenschappen (DPWB). Hierin w orden de eko iog ische  aspekten  va n  het 
onderzoeksp lan  u itgew erkt. H et h ie r voorgeste lde pro jekt zo rg t vo o r een invu lling van het chem isch  
onderzoek naar zw are metalen.

2. Onderzoeksobjektieven

H et p ro je k t heeft to t d o e i om  het voorkom en en de verspre id ing van  zw are  m eta len  in 
versch illende estuariene (ab io tische  en biotische) kom ponenten te bestuderen. Een be langrijk  
onde rzoeksob jek tie f is  o m  be te r inz ich t te krijgen in de b io log isch besch ikbare  fraktie  en d e  to x ic ite it 
van  zw are m eta len  en w e lke  fak to ren  h ierop een invloed hebben. Kennis inzake de  b io log isch  
besch ikbare fra k tie  is eko log isch  im m ers veel relevanter dan het lou te r bepalen van  bulk 
koncentraties. H ie rdoo r kan een beter inzicht in de im pakt van zware metalen op  bodem die ren  
verkregen w orden .

3. Nut en toepasbaarheid van het project

De resu lta ten  van d it p ro jek t vorm en een onm isbaar onderdeel van het m u ltid isc ip lina ir 
onderzoek d a t is opgeze t aan het Instituut voor N atuurbehoud v o o r de  s tud ie  van  het 
m acrozoöben thos  in he t Schelde-estuarium . De koppeling m et het eko log isch  en hyd ro m o rfo lo g isch  
onderzoek gebeurt aan h e t Instituu t vo o r N atuurbehoud binnen het p ro jek t van  het 
Im pu lsp rogram m a Zeew etenschappen en kadert in het W erkprogram m a van  het Instituu t. Het 
geheel levert een b ijd rage  ten  aanzien van het onderzoek naar integraal beheer van  w a te rlopen  en 
eco log isch  riv ierherstel.

D e resu lta ten van d it p ro je k t moeten een beter inz ich t verschaffen in de processen  d ie  de 
sorp tie  en de b io log isch  besch ikbare  fraktie  van potentieel tox ische  stoffen bepalen. D it Inzicht is 
noodzake lijk  b ij het opste llen en toetsen van m ilieukwalite itsdoelstellingen v o o r sed im ent en bodem .

M et he t o og  op  toekom stige  ontw ikkelingen is het tevens van belang om  v o o r het gedrag 
van  (veron tre in igende) sto ffen de  verschillende tijdschalen in ogenschouw  te  nemen. V oo r opge loste  
sto ffen is de  aanpassingstijd  na sanering slechts een aantal maanden, vo o r aan slib  gebonden  
verontre in ig ingen ech te r decennia.

4. ínhoud van de studie

De stud ie  w o rd t u itgevoerd  op  een achttal lokaties d ie  de vo lled ige  estuariene grad iën t 
bedekken. H ie rd o o r kan in elk karakteristiek deel van het estuarium  (m arien-brak-zoet) het 
voo rkom en  van  zw are m etalen bestudeerd worden. De vo lgende lokaties kom en in aanm erking :

8
( • / ■ )



- P au linaschor (m arien)
- Baaihoek (brak)
- P laten van V a lken isse  (brak)
- G roo t B u itenschoo r (brak, 2  lokaties)
- B oereschans (brak, o ligohalien)
- B a iloo i (zoet)

De loka ties z ijn  zo  gekozen dat er tevens een variatie bestaat in de sed im entsam enste lling  
(bv. G ro o t B u itenschoor). A angezien er du idelijke seizoenale verschillen op treden  in rivierafvoer, 
vu illast, hyd rodynam iek , enz. zu llen de verschillende lokaties m aandelijks bem onsterd  w orden .

De param eters die op  elke lokatie bepaald w orden zijn
- zw are  m etalen ('essentia l' en 'tox ic ')
- o rgan ische  C  &  N
- su lfu r species (TS and AVS)
- pH &  Eh
- sed im ent oxygen  dem and
- lip ids, hum ic  substances

De h ie rboven  ve rm e lde  m etingen zullen uitgevoerd w orden in de vo lgende kom partim en ten :

- sed im ent
- poriënw ate r
- ben th ische  o rgan ism en

V ier m aal pe r ja a r zal o o k  de  vertikale verdeling van de zware m etalen in he t sed im en t en 
he t po riënw a te r bestudeerd  w orden. H iertoe zuilen speciale cores verzam eld w o rd e n  d ie  het 
toe la ten  het sed im en t en he t poriënw ate r op te delen in afzonderlijke segmenten.

De m acrozoöben thossoo rten  die op  de verschillende lokaties verzam eld w o rd e n  kunnen 
versch illen  van  loka tie  to t loka tie , m aar ge tracht m oet worden om  zoveel m oge lijk  deze lfde  soorten  
e n /o f  genera  te  verzam elen. Soorten  die in aanm erking kom en zijn:
- Nereis diversicolor
■ Corophium volutator
- Macoma balthica
- Oligochaeta
- Cerastoderma edule
- andere

M eerdere  soo rten  dienen, in de mate van het m ogelijke, verzam eld te w o rd e n  o p  elke 
lokatie. V o o r een aanta l so o rte n  zoa ls  Corophium  and O ligochaeta m oeten de  verzam eltechn ieken 
nog on tw ikke ld  w orden .

Bepaa lde  soo rten  zu llen per leeftijdsklasse e n /o f per lengteklasse onde rzoch t w orden .
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6. Begroting

W erkingskosten

analysekosten 360.000,-

rapporte ringskosten, 
deelnam e congressen, 
adm in istra tiekosten
verp laatsings- en ve rb lijfskosten  115.000,-

T o taa l 475.000,-

ln  de  w erk ingskos ten  z ijn  adm in istra tiekosten , gebru ik van co m pu te rin fras truc tuu r en rap- 
porte ringskosten, e.d. inbegrepen.
De verp laa ts ings- en ve rb lijfskos ten  w orden  berekend conform  de  d iens tno ta  A .A .D ./1 9 9 0 /1 .

7. Bestuursentiteit

Instituu t v o o r N a tuurbehoud (A dm in istra tie  Milieu. N atuur en Land inrich ting), K iew itd ree f 5, 3500 
Hasselt tel 011 /2 1 0 1 10, fax  011 /242262.

8. Verslagen

Het aanvangsvers lag , in  v ijf exemplaren, d ien t overeenkom stig  art. 5.1. van de 
overeenkom st aan het Ins tituu t te  w orden  voorge legd één m aand na de  aanvang van  de 
onderzoeksopdrach t. D it aanvangsverslag om vat een nauw keurige beschrijv ing  van  de gehanteerde  
m ethod ieken: m e thod iek  van  het verzam elen van de versch illende m onsters, ana lyse- en 
verw erk ingsm ethod ieken.

H e t tussen tijds  vers lag , in v ijf exem plaren, d ien t overeenkom stig  art. 5 .2. van  de 
overeenkom st aan het Ins tituu t te  w orden  voorge legd zes m aanden na de  aanvang  van  de 
onde rzoeksopdrach t. D it tussen tijds  verslag om vat een korte  situering van de  eerste resultaten. Op 
basis van d it tussen tijds  ve rs lag  kan dan eventueel het p ro jek t b ijgestuurd  w orden.

H et e indverslag, in 25 exem plaren, d ient overeenkom stig  art. 5.3. van de  ove reenkom st aan 
het in s tituu t te  w o rd e n  voo rg e le g d  ten laatste één m aand na het ve rs trijken  van  de 
onde rzoeksperiode  van  1 jaar.

9. Betalingen

Na vo o rle g g in g  van het e indverslag aan en aanvaarding d o o r het Instituu t en na ind ien ing 
van een verzam e ls taa t van  de  gem aakte kosten m et de  nod ige  bew ijsstukken w o rd t m axim aal het 
o nde r pun t 6  van  deze b ijlage  overeengekom en to ta le  bedrag uitbetaald.
Deze beta ling gebeurt d o o r overschrijv ing  op de bankrekening van de  VUB C o i -  06Â J3 Ï m et ais 
m edede ling  n r f _  ¿ O o S O
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O pgem aakt te  H asselt in v ie r exem plaren, waarvan elke partij verklaart een exem plaar te  hebben  
ontvangen op

V oor de Inste lling, de Prom otoren

Prof. Dr. D E -d A E G -€ R E  
R ector

I

Prof. Dr. W. BAEYENS

• *--} C

V o o r het
Instituu t v o o r N atuurbehoud,

Dr. F, Dehairs

\S->

Prof. Dr. E. KUIJKEN
D irecteur

v o o r DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR 
De Heer N. DE BATSELIER

¡.o. Ir. A. DENTENEER 
D irecteur-G eneraal AMINAL
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INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD
K iew itd ree f 5, 3500 H asselt (België)

Te l: 011.21.01.10
Fax: 011.24.22.62

Verantwoordingsnota

Betreft: Onderzoeksopdracht 'Biobeschikbaarheid en toxiciteit van zware metalen 
in het brakwatergetijdegebied van het Schelde-estuarium: een hypotheek voor 
natuurontwikkeling?’

De betrokken onderzoeksopdracht is volledig in overeenstemming met de richtlijnen 
van de Kabinetsnota van 16.10.1992 met ref.: GO/V9/1075/17949, zoals hieronder 
geargumenteerd:

- De studie kan niet in eigen beheer worden uitgevoerd. Het projekt vergt een 
analytisch laboratorium waar zware metalen in verschillende abiotische (sediment 
en poriënwater) en biotische (verschillende soorten macrozoöbenthos) kom ponen- 
ten kunnen geanalyseerd worden. Het opzetten en uitvoeren van deze analyses en 
het Interpreteren van de resultaten vereist een licentiaat in de scheikunde. De 
aangezochte onderzoekseenheid (Vrije Universiteit Brussel, Laboratorium voor 
Analytische Scheikunde, Prof. Bayens) heeft niet alleen een goed uitgerust labora
torium voor het analyseren van zware metalen, maar is ook gespecialeerd in 
mariene en estuariene milieus. Studies naar het voorkomen en de verspreiding van 
zware metalen in het Schelde-estuarium zijn reeds door de aangezochte onder
zoekseenheid verricht. -

- De studie is geïntegreerd in het werkprogramma van het Instituut voor Natuurbe
houd en kadert meer bepaald onder het I.N. projekt 3.14 'Onderzoek naar ekolo- 
gie, ekologisch hersel en integraal waterbeheer van rivieren en hun valleien’ .

- Gezien het voorgaande punt zullen de resultaten van deze studie in een breder 
verband nuttig gebruikt kunnen worden, meer bepaald in het opstellen en toetsen 
van milieukwaliteitsdoelstellingen en in het onderzoek ten aanzien van integraal 
waterbeheer, ekologisch rivierherstel en natuurontwikkelingsprojekten.

- Deze onderzoeksopdracht is een samenwerkingsverband tussen het Instituut 
voor Natuurbehoud en het Laboratorium voor Analytische Scheikunde (VUB). Het 
samenwerkingsverband bestaat hierin dat het Instituut de werkingskosten van de 
onderzoeksopdracht op zich neemt, terwijl het Laboratorium voor Analytische 
Scheikunde de loonkosten draagt. In de bijlage van het bijgevoegde kontrakt is 
dan ook enkel sprake van werkingskosten.

Het Ins tituu t v o o r N a tuurbehoud  (I.N.) is een wetenschappelijke instelling van het 
M in is terie  van  de  V laam se G em eenschap, Departem ent Leefm ilieu en infrastructuur. 
A dm in is tra tie  M ilieu, N atuur en Land inrich ting  (AMINAL).


