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Sam envatting

Het 'VIBEG (V isserij in Beschermde Gebieden) akkoord ' be tre ft twee H ab ita t- en Vogelrichtlijngebieden: 
'N oordzeekustzone' en 'V lakte  van de Raan'. Het doei van d it akkoord is om de instandhoudingsdoelen te 
realiseren voor hab ita ttype  H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Europese N atura-2000, 
in com binatie m et een ecologisch verantw oorde en duurzam e visserij in deze gebieden.

In het N2000 gebied V lakte van de Raan is in 2013 een nu lm eting uitgevoerd naar het voorkom en van 
bodem dieren, m iddels een bodem schaaf en zuigkor. In  voorliggend data rapport w o rd t een overzicht 
gegeven van de aangetroffen soorten in de voorgestelde gesloten gebieden en daarbuiten.
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1 In le id ing
In  decem ber 2011 is een overeenkom st gesloten tussen de overheid en alle belanghebbenden over de 
invu lling naar een praktische u itw erk ing van de aanw ijzing to t Natura 2000-gebied van twee gebieden in 
de Nederlandse kustw ateren voor alle v isse rijac tiv ite iten . D it akkoord is beter bekend ais 'VIBEG 
akkoord ', w aarb ij VIBEG staa t voor "V isserij in Beschermde Gebieden" en be tre ft de Natura 2000- 
gebieden: de V lakte  van de Raan en de Noordzeekustzone. De doelstelling van d it akkoord is om de 
instandhoudingsdoelen voor hab ita ttype  H1110B en schelpdieretende vogels zoals gesteld in het 
aanw ijz ingsbeslu it van m aart 2011 in het kader van het Europese N atura-2000 program m a (ELI, 2011) 
te realiseren, in com binatie m et een ecologisch verantw oorde en duurzam e visserij in deze gebieden.

Op de V lakte van de Raan worden onderzoeksgebieden ingesteld welke worden gesloten voor visserij 
activ ite iten . Deze onderzoeksgebieden worden verder aangeduid ais 'gesloten gebieden'. Door de 
pro jectgroep JFF ("Jo in t Fact F inding") is een voorstel gedaan voor de ligging van de gesloten gebieden. 
Door Troost et al. (2013) is u itgew erkt hoeveel stations er ten m inste bem onsterd zouden moeten 
worden binnen de gesloten gebieden en daarbuiten, om een eventuele verandering aan te kunnen tonen 
in kw a lite it van :

1. het hab ita ttype  binnen het Natura 2000 gebied V lakte van de Raan (doei 1);
2. het hab ita ttype  binnen het gesloten gebied en binnen het open gebied (doei 2).

D it volgens de randvoorwaarden zoals gesteld in W ijnhoven et al. (2013): tussen twee tijdsopnam en kan 
m et het voorgestelde aantal m onsterpunten een verandering in tre fkans van m instens 50%  aangetoond 
worden m et een zekerheid van 80% . Door W ijnhoven et al. (2013) en T roost et al. (2013) is een 
aanbeveling gedaan om voor het aan kunnen tonen van de kw a lite it van FI1110B (doei 1) in to taa l 8 
sta tions te bem onsteren m et een boxcorer (aanslu itend aan het MWTL program m a) en 39 stations m et 
een bodem schaaf (o f zu igkor in de ondiepere delen; aansluitend aan het WOT program m a). Door Troost 
e t al. (2013) is aanbevolen om d it aantal te  verdubbelen door 8 boxcorer en 39 schaaf stations binnen 
het gesloten gebied te positioneren, en dezelfde aantallen in het open gebied te positioneren, om zo 
veranderingen in zowel het open ais het gesloten gebied aan te kunnen tonen (doei 2). Vervolgens is 
door de opdrachtgever de keuze gem aakt om m onitoring voor doei 2 alleen u it te  voeren m et de 
bodemschaaf. Flet aantal te  bem onsteren boxcorer locaties bleef daarm ee op 8 in to taa l liggen, en het 
aantal te  bem onsteren schaaf locaties kwam daarm ee op 2 x 39 = 78 te liggen.

Ten tijde  van de nu lm eting waren de door JFF voorgestelde gesloten gebieden gelokaliseerd zoals 
weergegeven in Figuur 1. Er werden drie gebieden onderscheiden. Flet m eest w este lijk  gelegen gebied is 
na u itvoering van de nulm eting tweem aal aangepast. Ook deze contouren zijn weergegeven in Figuur 1. 
De aanpassing van de contouren na de u itvoering van de het ve ldw erk heeft consequenties voor de 
bru ikbaarheid van de nulm eting zoals die in 2013 is u itgevoerd.

Rapportnummer C064/14 5 van 12



Locaties TO (2013)
•  doei 1 en 2

•  alleen doei 2

o vervallen in nieuw plan (2014)

Doei aangepast monitoringsplan (2014) 
O  1 en 2 

O  2 

gebied
□  Raanjotaal

A1 : Westpit (ZW)

A2: Westpit (NO)

\ // / \  B: Geul v.d. Walvischstaart 

Y ///\ C: Wielingen

¡ J  oude grenzen gesloten gebied Westpit

Figuur 1. Ligging van het Natura 2000 gebied Vlakte van de Raan en de door JFF voorgestelde gesloten 
gebieden en monsterlocaties. Ten tijde van de nulmeting bestond gesloten gebied A (Westpit) u it één gebied 
m et een oriëntatie van noordwest naar zuidoost (langs de grens m et België). Na de nulmeting is door JFF eerst 
voorgesteld het gebied A (Westpit) te kantelen, zodat het een oriëntatie kreeg van noordoost naar zuidwest 
(langs de zeewaartse begrenzing van de Vlakte van de Raan). Omdat d it voorstel op bezwaren stu itte  is 
vervolgens voorgesteld om gebied A op te splitsen in twee kleinere gebieden, in de kaart weergegeven ais A l 
en A2. De gesloten gebieden volgens het meest recente voorstel zijn gearceerd. De tijdens de nulmeting 
bemonsterde stations, evenals de voorgestelde monitoringslocaties voor 2014 zijn ook in deze kaart 
weergegeven.
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2 Kennisvraag
Om veranderingen in de kw a lite it van hab ita ttype  H l l lO  (subtype B) in het Natura 2000 gebied V lakte 
van de Raan te kunnen volgen, en zesjaarlijks te kunnen rapporteren over de staat van instandhouding 
van het hab ita ttype  aan de EU, is m on ito ring  nodig. Het m in isterie  van EZ heeft IMARES gevraagd om 
een nu lm eting u it te  voeren aan de bodem diergem eenschap in het Natura 2000 gebied V lakte  van de 
Raan, w aarb ij uitgegaan m oest worden van de 78 stations te bem onsteren m et een bodem schaaf (o f 
zu igkor in de ondiepste gebieden), zoals aanbevolen in W ijnhoven et al. (2013) en Troost et al. (2013).

Naar aanleiding van de voorgestelde veranderingen in de ligging van de gesloten gebieden heeft de 
opdrachtgever gevraagd om de data te ordenen naar de m eest recente contouren van de gesloten 
gebieden. D it houdt in dat er een g ro te r aantal stations dan oorspronke lijk  bedoeld lig t in het open 
gebied, en een kle iner aantal s ta tions dan oorspronke lijk  bedoeld in het gesloten gebied.

3 Methoden

3 .1  L ig g in g  m o n s te rp u n te n

In  to taa l m oest een aantal van 78 stations bem onsterd w orden, waarvan 39 stations binnen de gesloten 
gebieden en nog eens 39 sta tions in het overige gebied binnen de begrenzingen van Natura 2000 gebied 
V lakte  van de Raan. Een deel daarvan werd al bem onsterd in de jaa rlijkse  WOT schelpdiersurvey in de 
Nederlandse kustzone (31 sta tions). Aansluitend aan die survey zijn de resterende sta tions nodig voor de 
nulm eting op dezelfde w ijze bem onsterd (47 sta tions). Voor de to ts tandkom ing  van de aantallen stations 
en de localisatie daarvan w ord t verwezen naar Troost et al. (2013), waarin het m onitoringsplan voor d it 
N2000 gebied beschreven staat. Voor de m ethodiek van bem onstering w ord t daarnaast verwezen naar 
Goudswaard et al. (2013). De m onitoringslocaties staan weergegeven in Figuur 1. Vanwege de w ijz ig ing 
in gebied W estp it liggen mom enteel van de in 2013 bem onsterde 39 stations nog slechts 28 in het 
gesloten gebied. In het open gebied liggen er nu 51. Van de oorspronkelijke  15 stations in het W estpit 
gebied zijn 13 stations in het open gebied komen te liggen. Van de stations die oorspronke lijk  in het 
open gebied lagen is één terechtgekom en binnen het W estpit gebied A2.

3 .2  B o d e m b e m o n s te r in g

De bodem schaaf is toegepast vana f de Isis in de periode 9-11 april 2013 en vana f de YE42 op 1 en 2 ju li 
2013. Het be tre ft de standaard bodem schaaf m et een mesbreedte van 10 cm en een diepte van 10 cm, 
dezelfde die ook in de WOT bestandsopnam e in de kustzone w ord t gebru ik t (Goudswaard et al, 2012).
De afgelegde sleepafstand over de bodem is rond de 150 meter. Op deze w ijze is ongeveer een 
oppervlak van 15 m 2 afgevist en w ord t een volum e van 1 .5m 3 sedim ent gezeefd over een 5 mm zeef.
Zes sta tions zijn bem onsterd m et de zuigkor. De aangepaste zu igkor aan boord van de YE42 heeft een 
mesbreedte van 20 cm en w ord t ingezet in de ondiepe gedeelten. Zowel de kor ais de spoelmolen is 
voorzien van gaas m et een m aasw ijdte van 5 mm. De diepte van het mes op de zu igkor is 7 cm. Ook 
m et de zu igkor w ord t over een afstand van ongeveer 150 m gevist, resulterend in een bevist oppervlak 
van ongeveer 30 m 2. De gevangen soorten zijn aan boord gedeterm ineerd volgens dezelfde m ethodiek 
ais gehanteerd in de WOT bestandsopnam e (Goudswaard et al. 2013).
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4 Resultaten
Opvallend is dat Spisula subtruncata  geheel n iet aangetroffen is binnen de huidige contouren van de 
gesloten gebieden, en Ensis sp. slechts op 4 van de 28 locaties. Binnen het open gebied komen beide 
soorten op re la tie f m eer stations voor (resp. 36 en 16 van de 51).

Er zijn daarnaast nog zes andere soorten die wél in het open gebied zijn aangetroffen m aar n iet in het 
gesloten gebied. D it be tre ft Corystes cassivelaunus, Liocarcinus navigator, Donax v itta tus , M ytilus edulis, 
Pisida longicorn is  en Psammechinus m iliaris. Ook soorten in het genus Macropodia  zijn alleen 
aangetroffen in het open gebied. De Macropodia  spp., Pisida longicornis  en Psammechinus m ilia ris  zijn 
slechts op één locatie aangetro ffen, in het gebied dat tijdens  de nu lm eting binnen het gesloten gebied 
W estp it v ie l, m aar er naderhand buiten is gevallen.

In het gesloten gebied W ielingen, dat re la tie f ondiep lig t, zijn in to taa l m aar twee soorten aangetroffen 
(Carcinas m aenas  en Macoma balth ica).
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Tabel 1. Het aantal locaties waar m et de bodemschaaf een soort is aangetroffen, het gemiddeld aantal dieren pe r m2 en de biomassa in grammen versgewicht per 
m2. D it is uitgewerkt pe r gesloten gebied, voor het totale gesloten gebied ("gesloten totaal"), voor het open gebied (m et alle 51 stations en m et de oorspronkelijk 
geplande 39 stations waarvan e r één in het gesloten gebied terecht is gekomen, dus n = 28) en voor het gehele N2000 gebied (doei 1 ).

Phylum TaxonName ACC

Vlakte van de Raan
Gesloten (deel)gebieden Open gebied Gehele gebied

Geul v.d. Walvischstaart 
{N=13)

Locaties Aantal Biomassa 
(N /m 2 ) (gr/m 2)

Locaties

W estp it

<N=3)

Aantal
{N /m 2)

Biomassa
{gr/m 2)

W ielingen
{N=12)

Locaties Aantal Biomassa 
{ N /m 2) (gr/m 2)

Gesloten (totaal)
( N=28)

Locaties Aantal Biomassa 
(N /m 2) (gr/m 2)

Open incl. 'extra' 
(N=51)

Locaties Aantal Biomassa 
(N /m 2 ) (gr/m 2)

Open (exl. 'extra') 
(N=38)

Locaties Aantal Biomassa 
(N /m 2 ) (gr/m 2)

Doei 1(N =38, waarvan 6 in 

gesloten gebied)

Locaties Aantal Biomassa 
(N /m 2) (gr/m 2)

Arthropoda Carcinus maenas 0 0 2 0.09 1.22 2 0.04 0.52 9 0.15 0.43 5 0.11 0.56 4 0.10 0.84
Corystes cassivelaunus 0 0 0 0 4 0.04 0.22 2 0.04 0.22 2 0.04 0.22
Diogenes pugila tor 3 0.04 0.03 0 0 3 0.02 0.01 16 0.15 0.04 16 0.21 0.06 14 0.20 0.04
Liocarcinus holsatus 6 0.04 0.45 0 0 6 0.02 0.21 12 0.24 0.72 6 0.24 0.66 6 0.24 0.66
Liocarcinus navigator 0 0 0 0 8 0.15 0.34 5 0.13 0.40 4 0.12 0.32
Macropodia 0 0 0 0 1 <0.01 <0.01 0 0
Pagurus bernhardus 3 0.02 0.06 1 0.12 0.46 0 4 0.02 0.08 12 0.09 0.10 11 0.11 0.14 9 0.10 0.11
Pisidia longicornis 0 0 0 0 1 0.14 0.38 0 0
Portumnus latipes 7 0.12 0.10 0 0 7 0.06 0.05 17 0.13 0.08 17 0.17 0.11 15 0.17 0.11
Thia scutellata 0 2 0.32 0.43 0 2 0.03 0.05 1 0.01 <0.01 0 0

Chordata Syngnathus acus 1 0.01 NA 0 0 1 0.01 NA 0 0 0
Cnidaria Actiniaria 0 2 0.38 1.35 0 2 0.04 0.14 22 8.75 6.63 11 10.90 7.35 8 9.37 5.99
Echinodermata Asterias rubens 1 0.01 0.06 0 0 1 0.00 0.03 13 0.58 5.36 9 0.71 5.08 7 0.69 4.45

Ophiura albida 0 2 9.23 2.61 0 2 0.99 0.28 14 0.54 0.15 7 0.21 0.05 5 0.16 0.04
Ophiura ophiura 6 0.30 0.68 3 5.62 10.34 0 9 0.74 1.42 36 7.26 10.44 25 6.58 9.10 23 6.25 8.31
Psammechinus miliaris 0 0 0 0 1 0.02 0.14 0 0

Mollusca Abra alba 0 1 0.26 0.13 0 1 0.03 0.01 23 2.41 0.88 14 2.34 0.83 12 2.00 0.58
Angulus fabu la 1 0.01 0.00 0 0 1 0.00 0.00 12 0.72 0.24 9 0.78 0.26 9 0.78 0.26
Donax vittatus 0 0 0 0 13 0.56 0.83 11 0.68 0.98 10 0.64 0.89
Ensis 4 0.34 5.71 0 0 4 0.16 2.65 36 112.67 259.46 26 38.15 98.99 23 37.87 96.75
Euspira nitida 0 1 0.09 0.03 0 1 0.01 0.00 6 0.09 0.07 1 0.04 0.03 1 0.04 0.03
Macoma balthica 1 0.01 0.01 0 6 5.56 4.03 7 2.38 1.73 13 24.07 17.59 10 32.27 23.61 9 5.81 6.08
Mytilus edulis 0 0 0 0 2 <0.01 0.01 2 <0.01 0.01 2 <0.01 0.01
Sepia officinalis 2 0.01 NA 0 0 2 0.01 NA 0 0 0
Spisula eiiiptica 0 1 0.88 0.79 0 1 0.09 0.09 0 0 1 0.07 0.06
Spisula solida 0 3 5.82 7.67 0 3 0.62 0.82 4 0.15 0.20 0 1 0.07 0.08
Spisula subtruncata 0 0 0 0 16 0.45 0.58 10 0.24 0.46 9 0.22 0.44
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5 Discussie en conclusies
Binnen de m eest recente contouren van de gesloten gebieden liggen slechts 28 van de m instens 
benodigde 38 stations. D it be tekent da t de u itgevoerde nulm eting w aarsch ijn lijk  te  weinig stations bevat 
binnen het gesloten gebied om nu (T0) verschillen aan te kunnen tonen, en om na een volgende 
bem onstering (T i) verschillen te kunnen detecteren binnen de gesloten gebieden (doei 2). De resultaten 
van de nu lm eting zouden m oge lijk  wél voldoende kunnen zijn om veranderingen in het gehele Natura 
2000 gebied aan te kunnen tonen (doei 1; veranderingen van m instens 50%  m et een zekerheid van 
80% , zie W ijnhoven et al. (2013) en Troost et al. (2014). Daarbij w ord t de kanttekening geplaatst dat 
het gesloten gebied W estpit s terk is ondervertegenw oordigd te rw ijl d it gelegen is in het rijks te  gebied 
qua bodemdiergemeenschappen en in het gebied w aar de grootste  effecten van gebiedssluiting verw acht 
worden (Van Kooten en Craeymeersch, 2013; T roost et al. 2014). Ook de observatie dat een aantal 
soorten (v r ijw e l) n iet vertegenw oord igd is in de sta tions die binnen de m eest recente contouren van de 
gesloten gebieden liggen, w ijs t erop dat het aantal stations binnen de gesloten gebieden volgens de 
m eest recente contouren te laag is geweest en ondervertegenw oordigd binnen de m eest w este lijke  
gelegen W estp it gebieden. O m dat de gesloten gebieden nog n iet de fin itie f z ijn , en de gebiedssluiting nog 
n ie t in w erking is getreden, w ord t aanbevolen om een tweede nu lm eting u it te  voeren in 2014. Volgens 
het m eest recente voorstel voor m onitoring locaties (Troost et al. 2014), aansluitend bij het meest 
recente voorste l voor de ligging van gesloten gebieden, moeten dan in aanvulling op de WOT survey nog 
47 sta tions bem onsterd worden. D it is hetzelfde aantal ais in 2013.
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