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1. Samenvatting
In dit rapport worden de werkwijze, methodiek en resultaten van de analyse van de ontwikkeling van
de benthische gemeenschappen rond de pilotsuppletie in het Amelander Zeegat op basis van de BISI
(Benthische Indicator Soorten Index) gepresenteerd. De verwachting is dat een ondiepe sublitorale
zandsuppletie in een buitendelta een efficiënte manier is om sediment terug te brengen in het
kustsysteem. Dit terwijl een suppletie in een dynamisch systeem als een buitendelta mogelijk slechts
een gering en tijdelijk effect heeft op het ecologisch functioneren. De centrale vraag in deze
rapportage is of er verschillen zijn in de benthische gemeenschappen tussen T0 en T1, die duiden op
eventuele korte-termijn-effecten van de pilotsuppletie. Naast het onderzoek naar korte-termijneffecten, is ook een doel om meer inzicht te krijgen in het functioneren van buitendelta’s en de
benthische gemeenschappen in het bijzonder.
De BISI is een methodiek die is ontwikkeld om op basis het voorkomen van selecties aan
indicatorsoorten te analyseren of mogelijke (abiotische en biotische) veranderingen binnen een
(deel)gebieden of habitat van belang zijn. Het gecombineerde voorkomen van indicatorsoorten ten
opzichte van een vastgesteld referentievoorkomen (uitgedrukt in een BISI-score) is een indicatie voor
de mate waarin een verandering of proces een rol speelt. Wanneer een ontwikkeling als niet natuurlijk
wordt gezien, of het gevolg is van menselijke activiteiten, kan worden gesproken over verstoring. Het
verschil in BISI-score is dan een maat voor de ontwikkeling van de kwaliteitstoestand van de
benthische gemeenschappen (een afgeleide van de kwaliteitstoestand van de benthische habitat(s)).
De huidige studie betreft een analyse van mogelijke korte-termijn-effecten ten gevolge van een
pilotsuppletie in het Amelander Zeegat. Er is gebruik gemaakt van de benthos monitoringdata van de
T0 (najaar 2017 en aanvullende bemonstering in voorjaar 2018 met de focus op het suppletiegebied)
en de T1 (najaar 2019) een half jaar na voltooiing van de uitvoer van de suppletie. Bij gebrek aan
zeegat-specifieke (referentie)data is hier gebruik gemaakt van de BISI voor het ‘Ondiep zandig
sublitoraal’ van de (Zuidelijke) Noordzee. Het gebruik van de BISI voor het brede habitattype (waar
ook de meer gedifferentieerde (sub)habitattypes van het zeegat onder vallen) is mogelijk. Het gebruik
van referentiewaarden plaatst de veranderingen in het voorkomen van indicatorsoorten in perspectief.
Wel is de vergelijking van het niveau van de BISI-score (in principe indicatief voor de
kwaliteitstoestand van de benthische habitats) met die in andere gebieden die geen zeegat betreffen,
niet goed mogelijk. Dit omdat de verwachting is dat zeegat-specifieke referentiewaarden voor
indicatorsoorten enigszins zullen afwijken van die voor het brede habitattype ‘Ondiep zandig
sublitoraal’, maar nu niet duidelijk is in welke mate.
Op basis van de habitatsamenstelling op T0 zijn voor het Amelander Zeegat 7 deelgebieden (delta,
overstromingsvlakte, kop van de buitendelta, Bornrif, inlaat, westelijke helling richting offshore, en
oostelijke helling richting offshore) onderscheiden. Er zijn duidelijke veranderingen zichtbaar in de
benthische gemeenschappen van de deelgebieden van de westelijke helling richting de offshore
(‘West’) en het van nature dynamische Bornrif. Deze veranderingen betreffen een achteruitgang in
abundantie van indicatorsoortenselecties die duiden op verstoringen en veranderingen in de
abiotische condities met een verstorende uitwerking op de benthische gemeenschappen op het
niveau van het deelgebied. Hoewel het suppletiegebied zelf grotendeels in deelgebied ‘West’ gelegen
is, betreffen de veranderingen (mochten ze gerelateerd zijn aan de suppletie) voornamelijk een
indirecte impact. Dit omdat het overgrote deel van de meetpunten (en het oppervlak) buiten het
suppletiegebied gelegen is. Daarnaast worden ook significante toenames in de abundanties van
indicatorsoortselecties gevonden die duiden op enige kwaliteitsverbetering in de deelgebieden ‘Delta’,
overstromingsvlakte (‘Flat’) en de kop van de buitendelta ‘Head’. Dit zijn de deelgebieden gelegen in
de luwte van de suppletie, waar de ontwikkelingen duiden op minder fluctuerende condities, hetgeen
kan betekenen dat hydrodynamische condities, substraatsamenstelling en sedimentatie in 2019
minder variabel zijn op locaties dan in 2017. Binnen de deelgebieden is een gedifferentieerd beeld te
zien. Resultaten duiden op veranderingen in stroomsnelheden, mediane korrelgrootte en
sedimentatie, die variëren op kleine schaal (nemen lokaal toe en elders juist af).
Door het ontbreken van inzicht in de natuurlijke variatie van benthische gemeenschappen in
zeegatsystemen, kan echter niet worden vastgesteld of de waarnemingen passen binnen de
‘natuurlijke’ fluctuaties van gemeenschappen in dynamische systemen als zeegaten. Het valt niet uit
te sluiten dat een ruimtelijk patroon met lokale achteruitgang van de gemeenschappen terwijl elders
herstel plaatsvindt, past in de natuurlijke dynamiek van zeegatsystemen. Hiervoor is het wenselijk om
de ontwikkeling van meerdere zeegaten, en de benthische gemeenschappen in het bijzonder (bij
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voorkeur ook zoveel mogelijk onverstoord) te monitoren. Op basis daarvan kan zicht worden gekregen
op de natuurlijke fluctuaties binnen zeegaten, en kan ook een zeegat-specifieke referentie worden
opgesteld. Nu is onduidelijk in hoeverre de gebruikte referentie voor het overkoepelende brede
habitattype, af ligt van de werkelijke referentiesituatie voor zeegaten.
Op basis van de huidige gegevens (twee meetmomenten: T0 en T1) is het nog onduidelijk of
veranderingen zijn toe te schrijven aan de suppletie, of dat andere processen en/of eventuele
verstoringen een rol spelen. Het voortzetten van de monitoring van het Amelander Zeegat, zodat meer
meetpunten in de tijd worden verkregen, kan duidelijk maken of waarnemingen; fluctuaties of
ontwikkelingen in een bepaalde richting betreffen. Het is ook van belang eventuele grootschalige
ontwikkelingen of verstoringen in beeld te krijgen, zodat eventuele veranderingen in het zeegat
kunnen worden gekoppeld aan de oorzaak. Monitoring en analyse van de ontwikkelingen in de
Noordzeekustzone op verschillende schaalniveaus kan hierin voorzien.
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2. Inleiding
Binnen het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
van de inzet van zandsuppleties ter versterking van de kust waarbij de ecologische effecten gering
zijn. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden in voorheen niet gebruikte gebieden zijnde
de buitendelta’s. Deze gebieden zouden potentieel geschikt kunnen zijn om op een effectieve manier
zand terug in het systeem te brengen. Dit omdat het gaat om van nature ondiepe sublitoraal gelegen
zandige gebieden (platen en geulen) gekenmerkt door een hoge natuurlijke dynamiek (o.a. Holzhauer,
2017). Met name door die natuurlijke dynamiek is de impact van een suppletie op het ecologisch
functioneren mogelijk relatief gering. Omdat er tot op heden weinig onderzoek is gedaan naar de
ecologie en het functioneren van buitendelta’s, dient dit echter nog te worden onderzocht (o.a. Verduin
& Leewis, 2018).
Om inzicht te verkrijgen in de ecologie van buitendelta’s en de potenties van zandsuppleties in
dergelijke systemen is in 2018 een pilotsuppletie in de buitendelta van het Amelander Zeegat
uitgevoerd. De suppletie betreft 5 Mm3 zand die in fases is aangebracht tussen maart 2018 en maart
2019 (Ebbens, 2019). Voorafgaand hieraan is in 2017 en in het voorjaar van 2018 de uitgangssituatie
vastgelegd door middel van een T0 bemonstering van de macrozoöbenthische gemeenschappen in
combinatie met sedimentkarakterisering (o.a. van den Bogaart et al., 2019).
Holzhauer (2017) heeft op basis van 4 abiotische parameters (helling in 2017, bodemhoogte in 2017,
verschil in bodemhoogte tussen 2016 en 2017 en de richting van de helling in 2017); 8 habitattypes1
onderscheiden met geoptimaliseerde ‘(dis)simmilarity’ over de parameters. De onderscheiden
habitattypes zijn daarbij ook onder te verdelen in 16 subhabitattypes op basis van
sedimentsamenstelling (metingen 2001) en bodemschuifspanning uit modelberekeningen. Op basis
van de (abiotische) habitatverdeling is het benthos bemonsteringsprogramma ingericht. Hierbij is
rekening gehouden met een eerder berekend te verwachten benodigd aantal meetlocaties per
habitattype om de power van de voorziene toetsing (verschillen in totale benthos dichtheid en
biomassa) te waarborgen (Kater, 2017). Voor de power berekeningen zijn (referentie) monitoringdata
van de vooroever van Schiermonnikoog uit de periode 2010-2013 gebruikt.
De T0 benthosbemonstering bestond in 2017 uit 166 boxcore-monsters genomen in september,
waarvan de benthossamenstelling is uitgewerkt en geanalyseerd (Verduin & Leewis, 2018).
Aangezien de exacte contouren van de suppletie ten tijde van de T0 nog niet bekend waren en het
suppletiegebied vanwege aanwezige meetapparatuur gedeeltelijk onbereikbaar was, zijn in september
2017 slechts 3 (van de 166) benthosmonsters op de suppletielocatie genomen. Er is zodoende
besloten in maart 2018 aanvullend te bemonsteren ten behoeve van de T0. Hierbij zijn 53 monsters
genomen waarvan er uiteindelijk 19 gelegen zijn in het suppletiegebied. De overige bezochte locaties
liggen enigszins verdeeld over het gehele gebied waarbij zoveel mogelijk op eerder bezochte locaties
is gemonsterd (Van Hal et al., 2018). In september 2019 zijn 209 benthosmonsters als T1 genomen,
vrijwel uitsluitend op eerder bezochte locaties. Daaronder nu 22 monsters gelegen in het
suppletiegebied.
Het doel van de huidige rapportage is om inzicht te verkrijgen in eventuele verschillen in benthische
habitatkwaliteit (de mate van verstoring zoals af te lezen aan de benthische gemeenschappen) in en
rond het proefsuppletiegebied van het Amelander Zeegat tussen de T0 (situatie voor suppletie) en de
T1 (situatie kort na uitvoer suppletie). Verstoring is daarbij een door menselijke activiteiten
veroorzaakte verandering in de benthische gemeenschappen gekenmerkt door een verarming van de
gemeenschappen met name zichtbaar in de achteruitgang van specifieke gevoelige (indicator)soorten
(o.a. Diaz et al., 2004; Hiscock et al., 2004). Mocht er sprake zijn van verschil in habitatkwaliteit, dan is
de vraag of deze het gevolg is van de suppletie of eventueel een andere oorzaak heeft. In het geval
van aan de suppletie te relateren verschillen betreft het korte-termijn-effecten zoals aanwezig in
september 2019 volgend op de afronding van de suppletie in maart 2019. Veranderingen in de
1

Met de hier gebruikte term ‘habitat’ wordt in feite ‘ecotoop’ bedoeld. Waar een habitat in feite soortspecifiek is
(habitat is leefomgeving waarin een bepaalde soort leeft waarbij een soort gebruik kan maken van meerdere
habitats), is een ecotoop een ecologisch begrensde eenheid, waarvan de samenstelling en ontwikkeling worden
bepaald door abiotische, biotische en (eventueel) antropogene condities (Bouma et al., 2005). Door het zeer wijd
verbreide gebruik van de term ‘habitat’ in de context van ‘ecotoop’ in relatie tot landschapsclassificaties en
karteringen waar in deze studie gebruik van wordt gemaakt (o.a. EUNIS classificatie (EUSeaMap, 2019) en
onderliggende rapportages Amelander Zeegat (o.a. Holzhauer, 2017, 2019) en correspondentie rond de ‘Marine
Strategy Framework Directive (MSFD/KRM)’ (Commission Decision, 2017; Min IenW & Min LNV, 2018)), zal ook
in de huidige rapportage de term ‘habitat’ worden gebruikt, wanneer in feite naar een ecotoop wordt verwezen.
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gemeenschappen kunnen duiden op ontwikkelingen of veranderingen met betrekking tot de
habitatsamenstelling en/of de benthische habitatkwaliteit. Ruimtelijke patronen met betrekking tot
aspecten van benthische gemeenschappen in relatie tot habitatkarakteristieken en abiotische (en
eventueel biotische) veranderingen verschaffen inzicht in de processen (o.a. Dutertre et al., 2013) en
het ecologisch functioneren van het Amelander Zeegat en zeegaten in het algemeen.
Hiervoor wordt de Benthische Indicator Soorten Index (BISI) ingezet. De BISI in een
beoordelingsmethodiek die de afgelopen jaren is ontwikkeld ter beoordeling van de kwaliteitstoestand
en kwaliteitsontwikkeling van benthische habitats (Wijnhoven & Bos, 2017; Wijnhoven 2019a, b). Het
voorkomen van (selecties aan) indicatorsoorten, indicatief voor een zeebodem van goede kwaliteit en
gevoelig voor specifieke verstoringen, wordt geëvalueerd. In principe is het talrijk aanwezig zijn van
indicatorsoorten indicatief voor een goede kwaliteitstoestand. Een geringe aanwezigheid of het
ontbreken van diverse indicatorsoorten duidt op verstoring. De meest waarschijnlijke oorzaak van een
gereduceerde kwaliteitstoestand is af te leiden uit het type indicatorsoorten die ontbreken (Hiscock et
al., 2004). In de BISI worden hiervoor naast een algemene kwaliteitsbeoordeling (op basis van op
standaard wijze geselecteerde indicatorsoorten), diverse specifieke beoordelingen uitgevoerd
(Wijnhoven, 2019a). Een BISI (de inrichting van de index met de selectie van indicatorsoorten) is
habitat specifiek. Als uitgangspunt wordt hier de BISI voor het ‘ondiepe zandige sublitoraal’ van de
Zuidelijke Noordzee (Wijnhoven 2019b) overeenkomend met de gecombineerde ‘MSFD Broad habitat
types’ ‘infralittoral – and circalittoral sand’ (Populus et al., 2017; EUSeaMap, 2019) genomen. De
betreffende BISI is onderdeel van beoordelingsmethodiek zoals uitgewerkt voor Kaderrichtlijn Mariene
strategie (KRM) beoordelingen (Min IenM & Min EZ, 2014; - 2018) bestaande uit BISIs voor 6
gecombineerde ‘MSFD Broad Habitat types’. De methodiek is tevens voorgesteld als onderdeel van
de OSPAR ‘Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP)’ met betrekking tot BH1
(‘Benthic Habitat indicator 1: Typical Species Composition’). Toepassingen in OSPAR-regio II
(‘Greater North Sea region’) en de afstemming met andere indicatoren wordt momenteel getest en
bediscussieerd (OSPAR CEMP BH1, in prep.; https://www.ospar.org/work-areas/bdc/ecaprha/cempreports).
Volgens het BISI-protocol (Wijnhoven, 2019a) is de indicator afgestemd op toepassing in het gebied
van het Amelander Zeegat. Dit betreft selectie van de soorten met voldoende zeggingskracht
passende bij de gerealiseerde monitoringsinspanningen. Daarnaast is het aantal specifieke
beoordelingen uitgebreid ter indicatie van de mogelijke rol van veranderingen in
habitatkarakteristieken die kunnen duiden op effecten van de suppletie. Daarvoor is de specifieke
indicatiewaarde van de indicatorsoorten behorende bij die beoordelingen op basis van literatuur
bepaald. De indicatiewaarde reflecteert de specifieke gevoeligheid van indicatorsoorten voor
betreffende veranderingen en drukt het relatieve gewicht van een soort in de berekening van de BISI
uit in een waarde tussen 0-12.

2

Indicatiewaarde (IV) tussen 0-1: 0 = soort wordt niet meegenomen als indicatorsoort in berekening van de BISI;
1 = soort is zeer gevoelig voor specifieke verandering; tussenliggende waarde = soort is tot op zekere hoogte
indicatief voor specifieke verandering, en daarom telt de soort maar half (IV=0,5) of voor een kwart (IV=0,25) mee
in de beoordeling (berekening van de BISI-score).
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3. Methodiek
3.1

Karakteristieken benthosdata

De monitoring van de benthische gemeenschappen in het gebied van de proefsuppletie in het
Amelander Zeegat is uitgevoerd door middel van bemonstering met een boxcore met een oppervlak
van 0,078 m2. De bemonstering van de T0 in 2017 en de T1 in 2019 is uitgevoerd door Eurofins
AquaSense, de T0 bemonstering van 2018 door de Fieldwork Company, volgens het Rijkswaterstaat
bemonsteringsvoorschrift RWSV 913.00.B200 V7. Het uitzoeken en zo veel mogelijk tot op soort
determineren is voor alle monsters uitgevoerd door Eurofins AquaSense volgens het Rijkswaterstaat
Analysevoorschrift A2.107 V7. Bemonstering en determinatie is hiermee in overeenstemming met de
boxcore bemonstering elders in de Noordzee (kustzone) in het kader van MWTL/KRM3. De data zijn
door Eurofins AquaSense met betrekking tot de T0 (2018) en T1 (2019) als één set (versie 02 van 18
augustus 2020; Eurofins, 2020) aangeleverd en de T0 van 2017 (Eurofins, 2018) is later nog geleverd.
Het gerealiseerde bemonsterde oppervlak (gedeelte van monster uitgezocht op voorkomen benthos)
is iets kleiner dan de genoemde 0,078 m2, vanwege het nemen van sedimentmonsters voor
verschillende doeleinden (Verduin & Leewis, 2018). Het bemonsterde oppervlak komt daarmee uit op
0,075 m2 in 2017 en 0,077 m2 in 2018 en 2019. De verwachting is dat dit niet tot nauwelijks effect zal
hebben op de resultaten wanneer monsters van verschillende jaren worden vergeleken. De resultaten
van de sedimentbemonstering, zoals beschreven in Verduin & Leewis (2018) en Schellekens &
Verduin (2020) zijn als waarden voor mediane korrelgrootte (in µm) en organisch stof-gehalte (in %),
evenals de geregistreerde diepteligging (in m), aangeleverd, ter vergelijking met de hier
geanalyseerde benthosdata.

3.2

Indeling in deelgebieden en habitats

BISI-analyses worden uitgevoerd op het niveau van deelgebieden, waarvoor het Amelander Zeegat
op basis van de habitatkartering voor de T0 (Holzhauer, 2017; Verduin & Leewis, 2018) is ingedeeld in
7 eenheden met duidelijk te onderscheiden habitatsamenstelling (zie Figuur 1). Het werken met
deelgebieden maakt het mogelijk om ruimtelijke patronen in veranderingen in habitatkarakteristieken
en veronderstelde verstoringen op basis van veranderingen in de benthische gemeenschappen (zoals
volgend uit de BISI) te detecteren. Er is gekozen voor 7 deelgebieden omdat daarmee het
beschikbare aantal monsters in ieder gebied in zowel 2017 (T0) als 2019 (T1) minimaal 18 betreft.
Power analyses laten zien dat naar verwachting ten minste 15 (en voor enkele specifieke
beoordelingen liefst nog iets meer) monsters benodigd zijn voor het betrouwbaar kunnen detecteren
van relevante verschillen. Het streven is daarbij dat 90% betrouwbaarheid wordt behaald voor het
detecteren van een toename in de BISI-score ten opzichte van de huidige toestand met een factor 3
(200% toename) bij significantieniveau p<0,05 (zie voor de details van de power berekeningen
Appendix 6).
De toestand van een deelgebied kan worden beoordeeld op basis van alle beschikbare monsters voor
het betreffende deelgebied voor het te analyseren jaar. Dat suggereert dan een representatieve
bemonstering voor het deelgebied. Meetlocaties zijn echter niet random bepaald, maar randomgestratificeerd op basis van de habitatsamenstelling, waarna meetlocaties van 2017 en 2018, in 2019
weer zijn bemonsterd. Daarom wordt naast het middelen van de resultaten voor alle locaties ook
steeds een berekening uitgevoerd waarbij het gemiddelde per habitattype binnen het betreffende
deelgebied wordt bepaald. Vervolgens worden de gemiddelden van de habitattypes naar oppervlakteratio gemiddeld. Beide methodieken hebben voor- en nadelen. In het eerste geval is de
steekproefgrootte maximaal maar laat de representativiteit mogelijk te wensen over. In het tweede
geval is de representativiteit naar verwachting goed, maar is de steekproefgrootte voor weinig
bemonsterde habitattypes mogelijk aan de lage kant. Dit laatste heeft weinig invloed wanneer het
oppervlak van het weinig bemonsterde habitattype gering is, maar kan zeker van invloed zijn wanneer
het aandeel in oppervlak substantieel is. De resultaten van de analyses per deelgebied rekening
houdende met het procentuele voorkomen van habitattypes zullen worden gepresenteerd, waarbij
resultaten van de eerstgenoemde aanpak enkel zullen worden vernoemd indien substantieel
afwijkend.

3

MWTL is Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands; KRM is Kaderrichtlijn Mariene strategie; Beiden
verwijzen hier naar het nationale monitoringprogramma waarbij het benthos monitoringprogramma voor de
Noordzee sinds 2014 is aangepast om aan KRM-doelstellingen te kunnen voldoen (Min IenM & Min EZ, 2014).
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Zoals aangegeven wordt er rekening gehouden met de verdeling van het gebied in habitattypes in de
berekeningen. Hiervoor wordt de toestand voor de T0 (zoals weergegeven in Figuur 1) aangehouden.
Dit is de indeling in 8 habitattypes volgens Holzhauer (2017) en zoals gepresenteerd in Verduin &
Leewis (2018). Omwille van het vergroten van de steekproefgrootte, zijn de habitattypes ‘East side’ en
‘West side’ samengevoegd met ‘Offshore’ waarbij de laatstgenoemde habitattype aanduiding is
aangehouden. Zo worden er voor de BISI-analyses dus 6 habitattypes onderscheiden. Een
onderscheid in oost en west wordt wel gemaakt op het niveau van de deelgebieden.

Figuur 1. Overzichtskaart Amelander Zeegat met indeling in deelgebieden (ten behoeve van analyse op basis
van de BISI) en ligging suppletiegebied, geprojecteerd op habitatkaart T0 (onderscheid van 6 habitattypen)
en weergave van de benthos meetlocaties voor 2017.
De deelgebieden ‘West’ en ‘East’ bestaan in 2017 voornamelijk (meer dan 90%; zie Appendix 5) uit
het habitattype ‘Offshore’; vanaf 5 m NAP een lichte helling betreffende die overgaat naar dieper water
(Holzhauer, 2017). De kop van de buitendelta (‘Head’) bestaat voor meer dan de helft uit geul met aan
de westelijke kant een aanzienlijk erosiegebied (>30%) en aan de oostelijke kant enige sedimentatie.
Ten zuiden daarvan het deelgebied ‘Delta’ bestaande uit >40% geul, >30% erosiegebied en hier en
daar delen gekarakteriseerd door sedimentatie. Ten oosten hiervan het deelgebied ‘Flat’ wat ook voor
80% (Appendix 5) is gekarakteriseerd door waarschijnlijk laagdynamisch vlak ondiep gebied ‘Vlakte’
(Holzhauer, 2017). De vlakte gaat naar buiten toe over in het deelgebied ‘Bornrif’, gekarakteriseerd
door een afwisseling van erosie- en sedimentatiegebied met ook nog aanzienlijke stukken ‘Geul’ en
‘Offshore’. De verder in Holzhauer (2019) niet geclassificeerde delen van het ‘Bornrif’ zijn buiten
beschouwing gelaten in de oppervlakte verdeling. Tussen de eilanden ligt het deelgebied aangeduid
als ‘Inlet’ voornamelijk bestaande uit een diepe geul met steile hellingen resulterend in bijna 60%
habitattype ‘geul’ en ruim 35% ‘helling’.
Het gebied waar daadwerkelijk sediment is aangebracht zoals gepresenteerd in Schellekens &
Verduin (2020) is aangeduid als het suppletiegebied in Figuur 1 en de Appendices 3 en 4. Het
suppletiegebied ligt voor het grootste gedeelte in deelgebied ‘West’, een stukje van het erosiegebied
van de kop van de buitendelta meepakkend. Er zijn slechts 3 monsters genomen in het
suppletiegebied in 2017. Zodoende is er in 2018 een aanvullende T0 met 19 monsters gelegen in het
suppletiegebied (Appendix 3) uitgevoerd. De bemonstering van 2018 (die voor de uitvoer van de
suppletie diende te zijn afgerond) is echter in het voorjaar uitgevoerd, terwijl de T0 van 2017 en de T1
in het najaar zijn uitgevoerd. Het betreft 9 meetlocaties in het deelgebied ‘Head’ (kop van de
buitendelta), 15 locaties in het westelijke (’West’) en het oostelijke (‘East’) deelgebied
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gekarakteriseerd door ‘Offshore’ habitattype inclusief de aflopende helling komende van de
buitendelta, en 11 locaties in de deelgebieden ‘Delta’ (getijdeplaat) en ‘Flat’ (ondiepe
overstromingsvlakte). Er dient rekening mee te worden gehouden dat de bemonstering van 2018
gezien de ruimtelijke spreiding van de locaties niet noodzakelijkerwijs representatief is voor het gehele
Amelander Zeegat. Dit leidt ertoe dat op basis van de huidige databeschikbaarheid, ook na het testen
op eventuele verschillen tussen 2017 en 2018, enige onzekerheid zal blijven bestaan over de
bruikbaarheid van de 2018 bemonstering als T0 voor het suppletiegebied.
De algemene kwaliteitsbeoordeling op basis van de BISI (en dus op basis van de benthische
gemeenschappen) geeft aan of er mogelijk sprake is van verandering van de habitatkwaliteit van de
zeebodem. Specifieke beoordelingen geven vervolgens een indicatie van welke veranderingen in
habitatkarakteristieken (naast andere verstoringen) tussen T0 en T1 hier mogelijk een rol spelen. Die
bevindingen kunnen vervolgens worden vergeleken met de habitatkartering voor de T1 zoals
gepresenteerd in Holzhauer (2019) en Schellekens & Verduin (2020) en zoals in Appendix 4
weergegeven met aanduiding van de hier gebruikte 6 habitattypes, indeling in deelgebieden en de
positionering van de beschikbare meetlocaties voor de T1 (2019).

3.3

BISI-beoordeling Amelander Zeegat

Een BISI bestaat uit een algemene beoordeling van de kwaliteitstoestand, waarvoor op een
standaardwijze per habitattype indicatorsoorten zijn geselecteerd (Wijnhoven 2019a). De selectie
bestaat uit ‘typische soorten’ van het habitattype met:
-

-

Ofwel een grote gevoeligheid voor één van de dominante typische verstoringen in het
habitattype; in geval van ‘ondiep zandig sublitoraal van de Zuidelijke Noordzee’: Fysieke
bodemverstoring en ecologische verstoring (eutrofiëring, verontreinigingen en/of
zuurstofproblematiek).
Of indicatief op basis van drie belangrijke karakteristieken (‘species-traits’) zijnde potentieel
groot, potentieel langlevend en potentieel frequent veel nakomelingen hebbend.
En voldoende detecteerbaar met een realistische monitoringinspanning onder goede
kwaliteitsomstandigheden (dusdanig algemeen en ruimtelijk verspreid dat de trefkans
voldoende is om relevante verschillen te kunnen detecteren).

Regio-specifiek wordt daarnaast ook bepaald of de potentiële indicatorsoorten in de regio aanwezig
zijn en/of kunnen terugkeren.
Met de BISI wordt het voorkomen (de observatie Oi) van specifieke indicatorsoorten vergeleken met
het veronderstelde voorkomen onder goede kwaliteitsomstandigheden (de referentie Ri). Het
referentievoorkomen van indicatorsoorten is habitat specifiek en representeert maximum potentiaal
observaties (of schattingen hiervan) op basis van diverse internationale datasets voor verschillende
gebieden en jaren (Wijnhoven, 2019b). Het gebruik van het referentievoorkomen plaatst de observatie
in perspectief. Vervolgens worden resultaten per indicatorsoort meetkundig gemiddeld, zodat toe- en
afnames procentueel even zwaar wegen. Een BISI-score, als maat voor de kwaliteitstoestand van het
benthische habitat, wordt als volgt bepaald:
BISI = exp((1/S)*∑ln(IVi*(Oi/Ri))),
Met S het aantal indicatorsoorten en IVi de specifieke indicatiewaarde van soort i, die kan variëren
tussen 0 en 1 (met 0=niet indicatief en 1=zeer indicatief of gevoelig) afhankelijk van het type (de
algemene of een specifieke) beoordeling. De algemene kwaliteitsbeoordeling is een maat voor de
(gecombineerde) verstoring in algemene zin, waarin alle geselecteerde indicatorsoorten gelijkwaardig
(met IVi=1) worden meegewogen. De rol van eventuele oorzaken en/of eventuele gevolgen van de
waargenomen kwaliteitstoestand of kwaliteitsveranderingen worden inzichtelijk gemaakt door
specifieke beoordelingen. Soorten zijn veelal indicatief voor specifieke aspecten in verschillende mate
zoals aangeduid met aspect-specifieke indicatiewaarden. Zo is de ene soort zeer gevoelige voor
fysieke verstoring van de zeebodem, terwijl de ander mogelijk enige verstoring tolereert, maar dan
wellicht weer gevoeliger is voor eutrofiëring (hier ondergebracht in de categorie ‘ecologische
verstoring)’.
Een BISI-score is een waarde tussen 0,01 en 100, waarbij BISI=1 gelijk is aan de referentietoestand.
De score wordt beïnvloed door de aan-/afwezigheid van indicatorsoorten (hetgeen een exponentieel
verband vertoont) en de abundantie van die soorten (hetgeen een lineair verband vertoont). Zie
Appendix 1 voor de conceptuele respons van de BISI-score op het voorkomen van indicatorsoorten,
volgens de hier gebruikte methodiek (versie 2; Wijnhoven, 2019b).
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De originele BISI voor ondiep zandig sublitoraal habitattype bestaat uit 40 potentiële indicatorsoorten.
Voor ieder van de potentiële indicatorsoorten is (destijds op basis van uitgebreide datasets) bepaald
hoeveel monsters er naar verwachting nodig zijn om eventuele verschillen van 50% in ruimtelijk
voorkomen te kunnen detecteren met 80% betrouwbaarheid bij een significantieniveau van p<0,05
(conform Wijnhoven, 2019a). Het benodigde aantal monsters wordt vermeld in de ‘Assessment Tool’
(Wijnhoven, 2019b). De voorgestelde analyses voor het Amelander Zeegat maken gebruik van ten
minste 18 meetlocaties (het minimumaantal monsters beschikbaar voor individuele deelgebieden in de
te vergelijken jaren 2017 en 2019 en het suppletiegebied in de vergelijking 2018-2019). Zodoende
worden voor de Amelander Zeegat specifieke BISI ook enkel die indicatorsoorten geselecteerd die
aan het gestelde power-criterium (dat ruimtelijke verschillen in individueel voorkomen met 18 monster
kunnen worden gedetecteerd) voldoen. Dit betekent dat de potentiële indicatorsoorten Buccinum
undatum, Ensis siliqua, Pagurus bernhardus, Polititapes rhomboides en Spisula elliptica afvallen, en
de hier toegepaste algemene en specifieke BISIs gebruikmaken van alle of een aantal van 35
geselecteerde indicatorsoorten. Enkele taxonomische aanpassingen met betrekking tot de
onderscheiden indicatorsoorten ten opzichte van de BISI voor ‘ondiep zandig sublitoraal (Wijnhoven,
2019b) betreffen het samenvoegen van Eteone flava en E. longa tot Eteone spp. en het samenvoegen
van M. johnstoni, M. filiformis, M. mirabilis en M. papillicornis tot Magelona spp., vanwege niet
consequent of foutief onderscheid in met name data gebruikt voor afleiding referentie. Owenia is voor
het Amelander Zeegat niet tot op soort gedetermineerd en zodoende voor de beoordeling tot O.
fusiformis gerekend. De hier gebruikte selecties van indicatorsoorten met indicatiewaarden (en
literatuurreferenties) worden getoond in Appendix 2.
De volgende beoordelingen worden onderscheiden:
Algemene kwaliteitsbeoordeling:
- Toename BISI-score duidt op verbetering algemene kwaliteitstoestand zeebodem habitat (op
basis van voorkomen gevoelige soorten en indicatorsoorten in het algemeen (Alg).
Vanwege het momenteel ontbreken van inzicht in zeegat-specifieke referentie
gemeenschappen is niet duidelijk in welke mate de huidige BISI-scores indicatief zijn voor het
exacte kwaliteitsniveau van de habitats. Relatieve verschillen in de kwaliteitstoestand in tijd of
ruimte binnen het Amelander Zeegat kunnen met de BISI en toetsing van de resultaten wel
prima inzichtelijk worden gemaakt.
Specifieke beoordelingen voor het Amelander Zeegat:
- Fysieke verstoring zeebodem (A), op basis van voorkomen soorten gevoelig voor fysieke
verstoring);
- Ecologische verstoring (B); gecombineerde of afzonderlijke effecten van verontreinigingen,
eutrofiëring, zuurstofarme condities, toename temperatuur, op basis van voorkomen soorten
gevoelig voor ecologische verstoring);
- Intensiteit fysieke zeebodemverstoring (C), op basis van voorkomen potentieel grote soorten;
- Frequentie fysieke zeebodemverstoring (D), op basis van voorkomen potentieel langlevende
soorten;
In alle bovengenoemde specifieke beoordelingen duidt een afname van de BISI-score op een
toename van de verstoring (of een achteruitgang van de kwaliteitsscore) en vice versa.
- Grover geworden toplaag sediment (J), op basis van voorkomen soorten ontbrekend of
minder abundant in aanwezigheid grof sediment (mediane korrelgrootte >250µm);
- Fijner geworden toplaag sediment (K), op basis van voorkomen soorten ontbrekend of
minder abundant in aanwezigheid slib (>10% sediment fractie <63µm);
- Sedimentatie (L), op basis van voorkomen soorten gevoelig voor bedekking met sediment en
vertroebeling waterkolom;
- (Hoog)dynamischer geworden omstandigheden (M), op basis van voorkomen soorten
ontbrekend of minder abundant in aanwezigheid stroming >0,8m/s en/of golfwerking >0,2m/s;
- (Laag)dynamischer geworden omstandigheden (N), op basis van voorkomen soorten
ontbrekend of minder abundant in afwezigheid stroming <0,8m/s en/of golfwerking <0,2m/s;
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- Concurrentie exoten (O), op basis van voorkomen soorten gevoelig voor competitie met (hier
specifiek) Ensis leei (Amerikaanse zwaardschede).
In de bovengenoemde specifieke beoordelingen duidt een afname van de BISI-score op een
toename van de in potentie natuurlijke ontwikkeling, die echter verstorend is wanneer
veranderingen groter zijn of sneller verlopen dan te gebruikelijk onder natuurlijke
omstandigheden, en vice versa.
De volgende ontwikkelingen zijn (standaard) opgenomen als specifieke beoordelingen van de BISI
assessment tool (Wijnhoven, 2019b) en zodoende ook voor het Amelander Zeegat berekend (o.a.
Appendix 2 & 7), maar de resultaten worden in de huidige rapportage niet specifiek besproken:
- Herstel na verstoring (E), op basis van voorkomen soorten met frequent veel nakomelingen;
- Voedselweb functie (G), op basis van voorkomen soorten belangrijk als voedsel voor hogere
trofische niveaus;
- Biologische activatie toplaag van de zeebodem (I), op basis van voorkomen soorten met
bioturbatie of bioirrigatie activiteit.
In de bovengenoemde specifieke beoordelingen, duidt een afname van de BISI-score op een
afname van het genoemde ecologische proces of de ecosysteem functie zoals aangegeven
en vice versa.
Andere specifieke beoordelingen (zoals in gebruik ten behoeve van de KRM; Wijnhoven, 2019b,c; en
bijvoorbeeld ‘effecten van erosie’) zijn overwogen, maar afgevallen omdat een minimum aantal van 7
indicatorsoorten (uit het aanbod van de 35 geselecteerde indicatorsoorten) met specifieke
indicatiewaarde voor de beoordeling, niet werd gehaald. Het is gebleken dat de kans op toevallige
(niet aan de specifieke indicator gerelateerde) variatie bij gebruik van minder dan 6 indicatorsoorten
substantieel is, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten te gering wordt (o.a. Wijnhoven
2019c).
Ten eerste wordt de eventuele bruikbaarheid van de bemonstering van 2018 als T0 (voor vergelijking
met de T1 van met name het suppletiegebied) onderzocht. In aanwezigheid van verschillen tussen de
monsters van meetlocaties zowel in 2017 als in 2018 bemonsterd, duidt dit wellicht op een
seizoeneffect. Wanneer er geen significante verschillen worden geconstateerd is de seizoeninvloed
mogelijk gering, maar kan deze voor het suppletiegebied ook niet worden uitgesloten. Vergelijking van
de BISI-score op dezelfde meetlocaties in 2019 kan extra inzicht geven (2018 afwijkend van 2017 en
2019 duidt op mogelijke seizoeneffecten terwijl 2019 verschillend van 2017 en 2018 zou kunnen
wijzen op het ontbreken van een dergelijk effect). Vervolgens wordt onderzocht of er sprake is van
significante verschillen in de BISI-scores (ter indicatie van mogelijke kwaliteitsverschillen in de
benthische habitats en de duiding van de mogelijke oorzaken van die verschillen) voor de T0 en de T1
op het niveau van deelgebieden. Dezelfde toets voor het suppletiegebied wordt uitgevoerd indien de
data van 2018 voldoende bruikbaar blijken te zijn. BISI-resultaten worden vergeleken met behulp van
2-zijdige onafhankelijke (afhankelijke in geval gebruik overeenkomende meetlocaties) t-testen met
significantieniveau van p<0,05. Een voorbeeldberekening van de BISI op T0 (op basis van alle 166
beschikbare monsters ten behoeve van het algemene beeld, een representatieve monstername
suggererend) wordt getoond in Appendix 7.
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4. Resultaten
4.1

Toetsing bruikbaarheid 2018

Om patronen beter te kunnen duiden, is het van belang te weten of er duidelijke effecten zichtbaar zijn
van de suppletie in het suppletiegebied zelf. Daarvoor is het dan echter weer van belang te weten of
de resultaten zoals verkregen tijdens de bemonstering in 2018, vergelijkbaar zijn met die van 2017.
Idealiter kunnen seizoeneffecten worden uitgesloten. Er dient te worden aangetekend dat hoewel
locaties enigszins verdeeld liggen, grote delen van o.a. de ‘Delta’, het ‘Bornrif’ en de ‘Inlet’ niet
vertegenwoordigd zijn in de dataset met overeenkomstige metingen voor de jaren 2017, 2018 en
2019. Ook is het suppletiegebied slechts zeer beperkt vertegenwoordigd in de analyse. De analyse is
zodoende niet geheel representatief voor het hele Amelander Zeegat en het suppletiegebied in het
bijzonder.
Figuur 2 toont de gemiddelde BISI-scores voor het geheel aan 35 overeenkomstige meetlocaties voor
2017, 2018 en 2019. Het betreft resultaten van alle meetlocaties zoals bemonsterd in 2018,
grotendeels gelegen buiten het suppletiegebied, met uitzondering van 3 meetlocaties die in het
suppletiegebied gelegen zijn (Appendix 3). Eventuele significantie van mogelijke verschillen in
(algemene en specifieke) BISI-scores per beoordelingstype zijn achtereenvolgens weergegeven voor
de toetsing van 2017 ten opzichte van 2018, 2017 ten opzichte van 2019 en 2018 ten opzichte van
2019. Hierbij ‘-‘ is geen significant verschil; ‘a’ is significant bij p<0,05; b is p<0,01, c is p<0,001.

Figuur 2. Resultaten BISI-analyse voor de 35 gemeenschappelijke meetlocaties van het Amelander Zeegat
(AMLZG) zoals bemonsterd in 2017 (T0), 2018 (T0) en 2019 (T1). Per type beoordeling (algemeen en
specifiek) zijn eventuele significante verschillen per beoordelingstype voor achtereenvolgens de
vergelijkingen 2017-2018, 2017-2019, 2018-2019, aangeduid met a (p<0,05), b (p<0,01) en c (p<0,001); betekent ‘niet significant’ op basis van t-testen. (Let wel; in tegenstelling tot de bemonstering van 2017 en
2019 die in het najaar is uitgevoerd, heeft de bemonstering van 2018 plaatsgevonden in het voorjaar).
Hoewel er geen significant verschil in de algemene kwaliteitstoestand van de meetlocaties zowel
bemonsterd in 2018 als in 2017 wordt waargenomen, is er wel sprake van een significant lagere BISIscore voor de specifieke beoordelingen met betrekking tot de mate van fysieke verstoring en de
intensiteit en frequentie van die verstoring, en de beoordelingen die duiden op een afname van
mediane korrelgrootte en zowel het dynamischer als minder dynamisch worden van de (lokale)
omstandigheden, in 2018. Wat betreft de eventuele rol van fysieke verstoring, blijkt ook in 2019 het
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voorkomen van de specifieke indicatorsoorten significant lager te zijn dan in 2017, maar komt dit
patroon niet terug in de analyses met betrekking tot de intensiteit en de frequentie. Wel zijn de
indicatorsoorten gevoelig van frequente bodemverstoring zowel in 2019 als in 2017 abundanter dan in
2018, zodat mogelijk het seizoen hier een rol speelt. De significante afname van indicatorsoorten
gevoelig voor afnemende mediane korrelgrootte is echter ook in 2019 zichtbaar ten opzichte van
2017. De significante veranderingen van de BISI-scores die duiden op een afname van
hoogdynamische omstandigheden en een toename van laagdynamische omstandigheden in 2019 ten
opzichte van zowel 2017 als 2018 staan los van eventuele seizoeninvloeden.
De resultaten duiden op verschil in hydrodynamische condities (en de invloed daarvan op de
benthische gemeenschappen) tussen de seizoenen, maar laten zien dat er daarna ook sprake is van
een jaar-tot-jaar verschil tussen 2017 en 2019. Waar de impact van het ontstaan van hoogdynamische
condities in het voorjaar van 2018 groter was dan in het najaar van 2017 is dat effect weer significant
afgenomen in het najaar van 2019 (ten opzichte van beide meetmomenten). De toegenomen impact
van het ontstaan van laagdynamische condities op de benthische gemeenschappen in het voorjaar
van 2018 ten opzichte van het najaar van 2017 is in het najaar van 2019 juist toegenomen (significant
ten opzichte van beide meetmomenten). In hoeverre de suppletie hierin een rol speelt is op basis van
twee meetmomenten (T0 en T1) zonder inzicht in vergelijkbare systemen en/of de ontwikkelingen in
bijvoorbeeld de Noordzeekustzone moeilijk te bepalen. Hiervoor is meer inzicht in de natuurlijke
fluctuaties binnen zeegaten en inzicht in autonome ontwikkelingen en/of grootschalige trends in
veranderingen en verstoringen nodig.
Hiermee kan niet worden uitgesloten dat eventueel waar te nemen verschillen in het suppletiegebied
tussen 2018 en 2019 in feite te maken hebben met het seizoen waarin de monstername heeft
plaatsgevonden. Zodoende kan de monstername van 2018 voor het suppletiegebied hier niet
zondermeer functioneren als een T0, en dient een slag om de arm te worden gehouden bij de
interpretatie van waargenomen veranderingen in het suppletiegebied.
Het patroon met betrekking tot de rol van fysieke verstoring lijkt te duiden op seizoenale variatie die
groter is dan het jaar-tot-jaar verschil in de periode van monitoring.

4.2

Vergelijking 2019 ten opzichte van 2018 voor het
suppletiegebied

Figuur 3. Ontwikkelingen suppletiegebied Amelander Zeegat tussen 2018 en 2019. a) Resultaten BISI analyse
voor de 21 gemeenschappelijke meetlocaties van het suppletiegebied. Per type beoordeling (algemeen en
specifiek) zijn eventuele significante verschillen aangeduid met * (p<0,05), ** (p<0,01) en *** (p<0,001); ns
is ‘niet significant’ op basis van t-testen. b) Ter vergelijking de verandering in habitatkarakterisering van de
desbetreffende meetlocaties op basis van habitatkarteringen voor T0 (Holzhauer, 2017) en T1 (Holzhauer,
2019).
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Figuur 3a toont de resultaten van de vergelijking van de BISI-scores (afspiegeling van voorkomen
selecties aan indicatorsoorten) voor de meetlocaties van het suppletiegebied zowel bemonsterd in
2018 als in 2019. Over de gehele linie (de algemene en alle specifieke beoordelingen, met
uitzondering van de selectie aan indicatorsoorten gevoelig voor concurrentie met E. leei) laten een
significante achteruitgang zien. Met uitzondering van de selectie aan indicatorsoorten gevoelig voor
sedimentatie (significant met p<0,05) is het significantieniveau p<0,001. Een vergelijking van de
habitatkarakterisering van de meetlocaties (ervan uitgaande dat die representatief zijn voor de situatie
in het suppletiegebied) laat zien dat met name delen voorheen gekarakteriseerd als ‘offshore’ (met
name overgang in vorm van lichte helling van buitendelta naar de offshore) in 2019 worden
gekenmerkt door sedimentatie (en dat ook het erosiegebied iets is afgenomen) (Figuur 3b).
Eén van de karakteristieken van de zeebodemhabitats in het suppletiegebied die tussen het voorjaar
van 2018 en het najaar van 2019 significant (p<0,001) is veranderd is de mediane korrelgrootte, die
van gemiddeld 183 µm is toegenomen naar 212 µm (Figuur 4). Een dergelijke substantiële
veranderingen wordt op het niveau van de deelgebieden niet waargenomen, met uitzondering van de
‘Inlet’, waar het sediment in het najaar van 2017 fijner is dan in het najaar van 2019. De mediane
korrelgrootte neemt significant (p<0,01) toe van gemiddeld 254 µm naar 270 µm. In het deelgebied
gelegen op de kop van de buitendelta (‘head’) is echter sprake van een geringe maar significante
afname van de gemiddeld waargenomen mediane korrelgrootte. In 2017 zijn in totaal maar 3
monsters gelegen in het suppletiegebied; 2 vallende in het deelgebied ‘Head’ en 1 in het deelgebied
‘West’.
Om te onderzoeken wat ten grondslag ligt aan de waargenomen veranderingen in korrelgrootte, zijn
de monsters afkomstig van meetlocaties zowel bemonsterd in 2018 als in beide jaren 2017 en 2019
eveneens geanalyseerd op het niveau van deelgebieden (zie de resultaten in Appendix 8). Het betreft
een relatief beperkt aantal monsters van 10, 6, 9, 4, 6 stuks gelegen in respectievelijk de
deelgebieden ‘West’, ‘Delta’, ‘Head’, ‘Flat’ en ‘East’. Significante verschillen in mediane korrelgrootte
die worden gevonden zijn een significant (p<0,05) kleinere mediane korrelgrootte in het voorjaar van
2018 dan in het najaar van zowel 2017 als 2019 in deelgebied ‘West’ en een significant kleiner
mediane korrelgrootte in 2018 dan in 2017 in het deelgebied ‘Head’.

Figuur 4. Vergelijking mediane korrelgrootte van het suppletiegebied en de diverse deelgebieden van het
Amelander Zeegat op basis gemeenschappelijke meetlocaties in 2017 (deelgebieden), 2018
(suppletiegebied) en 2019 (zowel suppletiegebied als deelgebieden. Variatie binnen de (deel)gebieden in
weergegeven als +/- de gevonden standaarddeviatie. Eventuele significante verschillen tussen de
meetmomenten zijn aangeduid met * (p<0,05), ** (p<0,01) en *** (p<0,001); ns is ‘niet significant’ op basis
van 2-zijdige gepaarde t-testen. (Let wel; in tegenstelling tot de bemonstering van 2017 en 2019 die in het
najaar is uitgevoerd, heeft de bemonstering van 2018 plaatsgevonden in het voorjaar).
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4.3

Vergelijking T0-T1 per deelgebied

4.3.1. Deelgebied ‘West’
Het resultaat van de BISI-analyses voor het deelgebied ‘West’ (waar deels het suppletiegebied in valt)
laat, met uitzondering van de algemene kwaliteitsbeoordeling, voor alle specifieke beoordelingen een
achteruitgang in de abundantie van de selecties aan indicatorsoorten zien van 2017 naar 2019 (Figuur
5a). Op basis van enkel gemeenschappelijke meetlocaties toont ook de algemene kwaliteitstoestand
een significante afname (Appendix 9a). De achteruitgang is voor de verschillende specifieke
beoordelingen vergelijkbaar, in die zin dat waar relatief de hoogste BISI-scores in 2017 worden
behaald, ook na de teruggang in 2019 nog de hoogste scores worden gevonden en vice versa. Het
patroon dat er in het deelgebied tussen 2017 en 2019 veranderingen zijn opgetreden die tot uiting
komen in de benthische gemeenschappen, is niet direct terug te zien in de habitatverdeling (die
grotendeels onveranderd is en voor het overgrote deel is gekarakteriseerd als ‘offshore’; Figuur 5b) op
basis van de aangeleverde habitatkaarten.
In overeenstemming met de significante achteruitgang van de indicatorsoorten gevoelig voor
concurrentie met Ensis leei, zijn de dichtheden en het aandeel van de locaties waar de exoot wordt
aangetroffen in het deelgebied ‘West’ significant toegenomen (Figuur 6; Appendix 10).

4.3.2. Deelgebied ‘Delta’
Figuur 5c laat zien dat in het deelgebied ‘Delta’ de absolute verschillen in BISI-score gering zijn. Maar
rekening houdende met het voorkomen van de habitattypes is er sprake van een significante toename
van de abundanties van alle indicatorsoortselecties (zowel de algemene als de specifieke) van 2017
naar 2019. Enige uitzondering is de selectie aan soorten indicatief voor ecologische verstoring die juist
een geringe maar significante achteruitgang laat zien; Figuur 5c. Op basis van enkel de
gemeenschappelijke locaties is hetzelfde patroon enkel significant voor de soorten gevoelig voor
afnemende mediane korrelgrootte en voor soorten gevoelig voor toenemende en afnemende
hydrodynamiek. In alle drie de gevallen duidt de ontwikkeling dus op enige ‘verbetering’; mogelijk
minder invloed van veranderende sediment- en stromingscondities. Ter vergelijking is op basis van de
habitatkarteringen in dit deelgebied met name een achteruitgang van het habitattype ’geul’ zichtbaar
ten bate van sedimentatiegebieden en zijn er gebieden gekarakteriseerd als ‘vlakte’ ontstaan (Figuur
5d; Appendix 4).
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Figuur 5. Ontwikkelingen deelgebied Amelander Zeegat tussen T0 (2017) en T1 (2019). Resultaten BISIanalyse op basis van alle beschikbare monsters gemiddeld, rekening houdende met de habitat
oppervlakteratio voor het desbetreffende deelgebied, uitgaande van de habitatkartering voor de T0. Aantal
beschikbare monsters voor de T0 (2017) en T1 (2019) tussen haakjes weergegeven. Per type beoordeling
(algemeen en specifiek) zijn eventuele significante verschillen aangeduid met * (p<0,05), ** (p<0,01) en ***
(p<0,001); ns is ‘niet significant’ op basis van t-testen. Achtereenvolgens de resultaten voor de deelgebieden
‘West’ (a), ‘Delta’ (c), ‘Head’ (e), ‘Flat’ (g), ‘Bornrif’ (i), ‘East’ (k) en ‘Inlet’ (m). Ter vergelijking de verandering
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in de habitat oppervlakteverdeling van de T0 (2017) situatie naar de T1 (2019) voor dezelfde deelgebieden
(b, d, f, h, j, l, n).

4.3.3. Deelgebied ‘Head’
Voor het deelgebied van de kop van de buitendelta ‘Head’, is een lichte maar significante toename
van de abundanties van de indicatorsoortenselectie indicatief voor de algemene kwaliteitstoestand,
zichtbaar. Een dergelijke verbetering is zichtbaar voor de meeste specifieke selecties ter indicatie van
de rol van verstoringen of mogelijk verstorende veranderingen in abiotische omstandigheden. Enkel
de BISI-scores met betrekking tot sediment verfijning (afnemende mediane korrelgrootte) en
laagdynamischere omstandigheden, laten een significante achteruitgang zien (Figuur 5e). Beiden
duiden (evenals de afgenomen invloed van vergroving sediment en hoogdynamische
omstandigheden) op een afname van de dynamiek in het deelgebied. Dit is in overeenstemming met
het toegenomen aandeel sedimentatiegebied volgens de habitatkaarten (Figuur 5f). De eventuele
kwaliteitsverbeteringen met betrekking tot de invloed van fysieke en ecologische verstoring zijn gering,
maar wel significant. De enige beoordeling zonder significante veranderingen is die van de soorten
potentieel gevoelig voor concurrentie met Ensis leei. Dit ondanks dat het aantal locaties waar Ensis
leei wordt aangetroffen wel significant is toegenomen in dit deelgebied (Appendix 10). De Ensis leei
dichtheden op de locaties zijn echter niet hoog (en ook niet significant toegenomen; Figuur 6).

4.3.4. Deelgebied ‘Flat’
In het deelgebied van de overstromingsvlakte (‘Flat’) worden geringe maar significante toenames
waargenomen voor de indicatorsoorten gevoelig voor veranderende sedimentsamenstelling en
hydrodynamiek. Daarnaast ook mogelijk minder fysieke en ecologische verstoring in het deelgebied,
hetgeen leidt tot een significante toename van de BISI-score met betrekking tot de algemene
kwaliteitstoestand (Figuur 5g). Vergelijking van de habitatsamenstelling toont een verandering waarbij
habitat gekarakteriseerd als ‘Vlakte’ over is gegaan in het type gekarakteriseerd door ‘Sedimentatie’
(Figuur 5h). Eveneens wordt uitbreiding van het habitattype ‘Geul’ ten koste van het habitattype
‘Vlakte’ waargenomen van de T0 naar de T1.

4.3.5. Deelgebied ‘Bornrif’
Het van nature dynamische deelgebied ‘Bornrif wordt gekenmerkt door afwisselde sedimentatie en
erosie gebiedjes, in de vorm van golven die wellicht onder natuurlijke omstandigheden vrij mobiel zijn.
Van de T0 naar de T1 is een significante (p<0,001) afname van de indicatorsoorten gevoelig voor
laagdynamische condities en voor een hoger slibgehalte (verfijning sediment) waar te nemen (Figuur
5i). Tegelijkertijd is ook de BISI-score op basis van indicatorsoorten gevoelig voor hoogdynamische
condities significant (p<0,001) afgenomen, hetgeen een toename van dergelijke omstandigheden
impliceert. Tezamen met een mogelijke toename van de fysieke en ecologische verstoring in het
deelgebied (gezien de significant afgenomen BISI-scores voor de betreffende specifieke
beoordelingen) leidt dit tot een significant afgenomen BISI-score voor de algemene kwaliteitstoestand.
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Figuur 6. Vergelijking van de aangetroffen dichtheden (n/m2) van de Amerikaanse zwaardschede in monsters
van het Amelander Zeegat per deelgebied voor dezelfde meetlocaties in 2017 (T0) en in 2019 (T1). Ter
vergelijking eveneens het verschil in de dichtheden tussen het voorjaar van 2018 en het najaar van 2019 in
het suppletiegebied. Eventuele significante verschillen tussen de meetmomenten zijn aangeduid met *
(p<0,05), ** (p<0,01) en *** (p<0,001); ns is ‘niet significant’ op basis van t-testen.

4.3.6. Deelgebied ‘East’
In het aan de offshore kant aangrenzende deelgebied ‘East’ is eveneens een significante (p<0,001)
afname van de soorten gevoelig voor lagere stroomsnelheden waar te nemen, terwijl de soorten
gevoelig voor hogere stroomsnelheden juist een significante (p<0,001) toename vertonen. Dit lijkt in
overeenstemming met de uitbreiding van het sedimentatiegebied volgens de habitatkaarten. In
tegenstelling tot het deelgebied ‘Bornrif’ is hier juist een significante (p<0,001) toename van
indicatorsoorten gevoelig voor afname van de mediane korrelgrootte zichtbaar (Figuur 5k), waar in het
deelgebied ‘Bornrif’ sprake was van een achteruitgang. In deelgebied ‘East’ geen significante
veranderingen in de mate van fysieke en ecologische verstoring zodat ook de algemene
kwaliteitstoestand ongewijzigd is van 2017 naar 2019.

4.3.7. Deelgebied ‘Inlet’
In het deelgebied van de ‘Inlet’ is er mogelijk sprake van minder variatie in de hydrodynamische
omstandigheden wat betreft zowel overgang naar laagdynamischere als hoogdynamischere
omstandigheden. Daarnaast ook een significante toename van de indicatorsoorten gevoelig voor
verfijning van het sediment (Figuur 5m). Waar de fysieke verstoring in het deelgebied iets lijkt te zijn
afgenomen (significante verbetering BISI-score op basis van indicatorsoorten gevoelig voor fysieke
verstoring), is de ecologische verstoring mogelijk juist toegenomen (significante afname BISI-score;
Figuur 5m). Op basis van analyse gemeenschappelijke locaties zijn ook de potentieel grotere en
langlevendere indicatorsoorten enigszins maar wel significant toegenomen (Appendix 9m). Eén en
ander leidt er echter toe dat de algemene kwaliteitstoestand van de ‘Inlet’ niet is veranderd. Ook de
verandering op basis van de habitatsamenstelling lijkt gering (Figuur 5n). De geringe maar significante
toename van de abundantie van indicatorsoorten potentieel gevoelig voor concurrentie met E. leei is
niet direct te relateren aan de E. leei dichtheden zelf, aangezien de exoot enkel in 2019 en dan ook op
slechts één meetpunt is aangetroffen in de ‘Inlet’ (Figuur 6; Appendix 10).

21

Korte-termijn-effecten suppletie AMLZG o.b.v. BISI – Wijnhoven (2021)
Eindrapport

4.3.8. Algemene tendens
Waar de BISI-scores over het algemeen (voor ieder van de monitoringmomenten) laag zijn, liggen de
waardes ten minste voor de indicatorsoorten gevoelig voor vergroving van het sediment en voor
sedimentatie steeds substantieel hoger dan voor de andere indicatorsoortselecties. Daarnaast lijken
de BISI-scores in de deelgebieden ‘West’ en ‘East’ en tot op zekere hoogte ook het Bornrif hoger uit te
pakken dan in de overige deelgebieden (Figuur 6; Appendix 10).
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5. Discussie
5.1

Toegepaste beoordelingsmethodiek

5.1.1. Algemene principe BISI
Met de BISI wordt het voorkomen van een range aan indicatorsoorten (die juist geselecteerd zijn
omdat ze gevoelig zijn voor onnatuurlijke verstoring of verandering) afgezet tegen het
referentievoorkomen van die soorten. Indifferente of potentieel profiterende en moeilijk te monitoren
soorten worden buiten beschouwing gelaten. Het referentievoorkomen van soorten (in principe de
abundantie van de soorten in een overeenkomstige onverstoorde referentiesituatie) wordt gebruikt om
veranderingen van individuele soorten in perspectief te plaatsen. Een verandering met enkele
exemplaren kan substantieel zijn wanneer het een van nature minder talrijke soort betreft, terwijl het
weinig betekenend is wanneer het een zeer talrijke soort betreft. Enerzijds geeft een standaard
selectie van indicatorsoorten (algemene beoordeling) een indicatie of er sprake kan zijn van verstoring
van het benthische habitat. Anderzijds wordt door middel van de analyse van specifieke selecties aan
indicatorsoorten duiding gegeven welke factoren mogelijk ten grondslag liggen aan de waargenomen
verandering, of wat de eventuele gevolgen voor het ecologisch functioneren zijn (Wijnhoven et al.,
2019a).
Onder natuurlijke omstandigheden zullen benthische soorten afwisselend toe- en afnames vertonen of
wellicht verschuivingen binnen gebieden laten zien. Met name wanneer het van nature dynamische
gebieden betreft. De verwachting is dan dat lokaal indicatorsoorten kunnen toenemen en elders
afnemen. Gemiddeld zal het voorkomen van indicatorsoorten in een gebied daarmee niet veranderen.
Sprekende over een gemiddelde, is er uiteraard ook altijd sprake van variatie rond dat gemiddelde;
bijvoorbeeld van jaar tot jaar. Dit betekent dat om waargenomen veranderingen te kunnen duiden, het
van belang is om inzicht te hebben in de gebruikelijke fluctuaties van indicatorsoortgemeenschappen
in een bepaald type gebied (dat men wenst te beoordelen). Daarvoor is het wenselijk dat monitoring
(gevolgd door evaluatie op basis van de BISI) heeft plaatsgevonden in diverse gebieden van hetzelfde
type waarbij de voorkeur uitgaat naar ervaring in gebieden met zo min mogelijk onnatuurlijke
verstoring. Echter ook de ontwikkeling van gebieden met een bepaalde mate van verstoring zal inzicht
kunnen verschaffen in de natuurlijke dynamiek van indicatorsoortengemeenschappen (zonder dat de
exacte referentietoestand bekend is). Het is dan wellicht moeilijk in te schatten wat de actuele
kwaliteitstoestand is (in welke mate wijkt de toestand af van de onverstoorde situatie), maar relatieve
kwaliteitsverschillen in tijd of ruimte kunnen worden gedetecteerd en worden getoetst, waarbij duidelijk
onderscheid moet kunnen worden gemaakt in verschillende drukniveaus (of de situatie met en zonder
een specifieke druk tegen de achtergrond van een constante mate van verstoring). Daarvoor zijn dan
wel meerdere meetmomenten nodig, om het onderscheid te kunnen maken tussen natuurlijke
fluctuaties en ontwikkelingen in een bepaalde richting (trends), of juist een afwijking daarvan. Ook een
ruimtelijk patroon kan enig inzicht in de mogelijke ontwikkelingen (en of die naar verwachting als wel
of niet natuurlijk kunnen worden beschouwd) verschaffen. Met name wanneer eventuele
veranderingen te duiden zijn in relatie tot ruimtelijke patronen met betrekking tot een gekende druk. Er
wordt dan gezocht naar specifieke beoordelingen die wijzen op veranderingen die logischerwijs ook
kunnen worden verklaard door de impact van een gekende druk. Complicerend is dan echter wel dat
de eventuele impact niet altijd voorspelbaar is (het onderzoek in een gebied is vaak juist opgestart om
hier inzicht in te verschaffen), en dat de mate van te verwachten verstoring habitat specifiek is. Het
ene habitattype wordt gekenmerkt door gemeenschappen die minder gevoelig zijn voor verstoringen
terwijl een ander type juist meer gevoelige soorten kan bevatten. Het meten van de uitgangssituatie
(voor een gekende verstoring) dient hier inzicht in te geven.
Indicatorsoorten worden geselecteerd wanneer ze voldoende indicatief/gevoelig zijn bevonden op
basis van de literatuur. Zie overzicht gebruikte literatuur per indicatorsoort inclusief enkele standaard
databases als AMBI (Borja et al., 2000), BIOTIC (MarLIN, 2006), ‘Marine macrofauna genus trait
handbook’ (Marine Ecological Surveys Limited, 2008), ‘World Register of Marine Species’ (WoRMS,
2019; met daarin verwijzingen naar databases op het niveau van taxonomische groepen) in Appendix
2. Over de indicatiewaarde van specifieke soorten is altijd discussie mogelijk. Dit komt voort uit het feit
dat aanwijzingen worden verkregen uit diverse gebieden in relatie tot diverse drukfactoren, waarbij de
onderzochte verstoring vaak ook niet de enige factor is die een rol kan spelen. Soorten waarover veel
discussie bestaat (tegenstrijdig wordt gerapporteerd) zijn minder geschikt als indicatorsoorten. Vaak
betreft een discussie eerder de mate van gevoeligheid (zoals in de BISI uitgedrukt in een
indicatiewaarde). Vanwege enige onzekerheid in de absolute indicatiewaarde, wordt in een
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beoordeling op basis van de BISI altijd gebruik gemaakt van diverse indicatorsoorten. Dit is ook van
belang om de eventuele invloed van toevallige veranderingen leidend tot indicaties te reduceren
(Bustos-Baez & Frid, 2003; Rosenberg et al., 2004; Li et al., 2017). De conceptuele respons (en het
bijbehorende rekenvoorbeeld zoals weergegeven in Appendix 1) laat zien dat de veranderingen in
BISI-scores waar het in de huidige studie (en in het algemeen) om gaat niet het resultaat zijn van een
geringe verandering van één enkele indicatorsoort. Het betreft diverse indicatorsoorten en
substantiële veranderingen in dichtheden (ten minste wanneer het significante verschillen betreft).
Er wordt gestreefd naar de selectie van zo specifiek mogelijke (typisch gerelateerd aan één type
verstoring) indicatorsoorten voor de duiding van mogelijke oorzaken in specifieke beoordelingen. In de
praktijk is dit echter vaak lastig (gevoelige soorten zijn vaak gevoelig voor meerdere typen
verstoringen), te meer omdat ook wel voldoende indicatorsoorten dienen te worden geselecteerd voor
een betrouwbare analyse (Zettler et al., 2013). Naar mate een verstoring toeneemt, zal dit resulteren
in een achteruitgang van een range aan indicatorsoorten (in meer of mindere mate indicatief voor
diverse veranderingen en verstoringen) (Pearson & Rosenberg, 1978). Daarmee wordt het feit dat er
sprake is van verstoring (of gereduceerde habitatkwaliteit) duidelijker, maar neemt de specificiteit van
specifieke beoordelingen af. In de praktijk kan het ertoe leiden dat er een behoorlijke overlap is in de
onderliggende indicatorsoorten, waardoor de resultaten van specifieke beoordelingen zullen
correleren. Dit is echter conform de interpretatie van multivariate patronen op basis van alternatieve
methodieken: o.a. Ter Braak & Smilauer, 1998; Clarke & Gorley, 2006). Analyse van verschillende
clusters aan datasets (variatie ruimtelijke schaal en alternatieve classificaties) en analyse van
verschillen in de tijd in vergelijking tot gekende patronen in abiotische veranderingen en verstoringen
(in overeenstemming met Ysebaert & Herman, 2002), zorgen voor beter inzicht in de oorzaken van
veranderingen in de indicatorgemeenschappen.

5.1.2. Beoordeling op basis van breed habitattype
Een habitat (of eigenlijk ecotoop), zoals het in deze studie gebruikte ‘MSFD broad habitat type’ ondiep
zandig sublitoraal, is een herkenbare landschapseenheid met naast abiotische, specifieke biotische
karakteristieken (Bouma et al., 2005). Een habitat omvat in potentie een specifieke
soortensamenstelling, waarbij de mate van onnatuurlijke verstoring bepaald of de gerelateerde
soorten ook (in te verwachten voorkomen) aanwezig zijn. De schaal of het niveau waarop habitats
worden gedefinieerd bepaald hoe nauwkeurig een referentiegemeenschap (bestaande uit
indicatorsoorten) kan worden beschreven. Samenvoeging van habitats op een hoog aggregatieniveau,
waardoor brede habitattypes worden gedefinieerd, zorgt voor meer interne variatie (niet
noodzakelijkwijs het gevolg van verstoring). Het zeer gedetailleerd classificeren van habitats vraagt
om aanzienlijke monitoringsinspanningen wanneer de omvang van het totale te beoordelen gebied
groot is. Gebrek aan inzicht in de zeer specifieke situaties kan er ook toe leiden dat onduidelijk is wat
een geschikte referentie is. Een tussenweg wordt dus veelal gezocht. Een voordeel van brede
habitattypes is dat veel informatie aanwezig is, met betrekking tot hoe de referentie eruitziet en kan
worden beschreven aan de hand van het voorkomen van indicatorsoorten. Interne variatie (los van
verstoring) binnen een breed habitat kan ertoe leiden dat de toestand afwijkt (met name dat het
voorkomen van indicatorsoorten minder is dan de referentie voor het karakteristieke (gemiddelde)
habitat) wanneer de lokale situatie een toestand qua abiotiek en biotiek naar de rand van de
habitatklasse betreft.
Het inrichten van een specifieke op zeegaten gerichte BISI is op dit moment niet mogelijk, omdat het
ontbreekt aan voldoende zeegat-specifieke data om specifieke indicatorsoorten te selecteren en om
het referentievoorkomen vast te stellen. Zodoende is er hier gekozen om de BISI van het bredere
habitattype ‘Ondiep zandig sublitoraal’ toe te passen, aangezien dit habitattype in principe ook de
zeegaten omvat, en er al ervaring is opgedaan met de indicator in omliggende gebieden. De
consequentie van het gebruik van de BISI behorende bij het brede habitattype is dat in werkelijkheid
het referentievoorkomen van individuele soorten voor zeegaten zal afwijken van hetgeen hier gebruikt.
Er is in feite gewerkt met een zo goed mogelijke benadering. Het gevolg hiervan is dat het niveau van
de BISI-score niet goed te vergelijken zal zijn met het niveau elders (waar de referentievoorkomens
wel behoorlijk zijn geschat). Wel kan door middel van het gebruik van een temporele referentie (T0;
die niet onverstoord is maar waar wel de onderzochte potentiële drukfactor afwezig is) worden
bepaald of een verandering positief of negatief is. Frequente toepassing, en na verloop van tijd
eventuele bijstelling, dient inzicht te geven of een goede kwaliteitstoestand (in overeenstemming met
onverstoorde gebieden elders) wordt benaderd of niet. Er kunnen dus voorlopig geen uitspraken
worden gedaan over een kwaliteitstoestand in verhouding tot andere gebieden of een mogelijk effect
van de suppletie. Wel maakt het gebruik van de BISI van het brede habitattype het mogelijk om
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relatieve verschillen binnen hetzelfde gebied in ruimte en tijd te evalueren, omdat de eventuele overof onderschatting van de referentie voor een specifieke soort hetzelfde zal zijn (CBS, 2019).
Aangezien verschillen op een schaal van voorkomen van 0,01x tot 100x de referentiedichtheden
worden meegewogen, is het niet de verwachting dat de indicator tegen de begrenzingen aanloopt. Dat
is enkel het geval wanneer werkelijke referentiedichtheden buiten die begrenzingen zouden kunnen
vallen.

5.1.3. Duiding BISI-score
Een gemiddelde BISI-score voor een te evalueren gebied zal een bepaald niveau hebben. In
afwezigheid van een zeegat-specifieke referentie betreft het een relatieve maat voor de
kwaliteitstoestand, waarbij verbeteringen en verslechteringen wel zichtbaar worden maar de afstand
tot een goede kwaliteitstoestand onbekend is (zie discussie over referentie en vaststellen goede
kwaliteitstoestand). Voor een dynamisch gebied kan men stellen dat de benthische gemeenschappen
die worden aangetroffen behoren bij een gebied waar natuurlijke overgangen en veranderingen met
een zekere regelmaat of continu plaatsvinden. Ook dynamische milieus bevatten uiteraard
indicatorsoorten die terugkomen in de BISI (van in dit geval het ondiepe zandige sublitoraal).
Indicatorsoorten (behorende bij een dynamisch milieu) zullen niet verdwijnen wanneer zandbanken of
zandgolven verplaatsen als onderdeel van natuurlijke ontwikkeling. Hooguit zullen specifieke soorten
mee opschuiven (resulterend in lokale afname en elders toename) zodat de resulterende gemiddelde
BISI relatief constant blijft. Daarnaast speelt echter ook dat grootschalige ontwikkelingen en/of
natuurlijke verstoring (zoals weerinvloeden) voor natuurlijke variatie kunnen zorgen. Dit kan tot
uitdrukking komen in een afname van de BISI, maar valt binnen de bandbreedte van de gemiddelde
kwaliteitstoestand. Wat die ‘natuurlijke’ bandbreedte is, zal pas duidelijk worden wanneer de
vergelijking kan worden gemaakt met vergelijkbare gebieden (zeegaten) elders. De gemiddelde
bandbreedte is niet noodzakelijkerwijs een natuurlijke bandbreedte in het gebied van het Amelander
Zeegat, omdat het aannemelijk is dat (continu) meerdere drukfactoren een rol spelen in het gebied,
zoals verontreinigingen en nutriëntenbelasting en visserijactiviteiten (Glorius et al., 2018).
Wanneer veranderingen in de habitatsamenstelling afwijken van wat gebruikelijk is onder normale
omstandigheden (natuurlijk dan wel het gebruikelijke verstoringsniveau), zal dit effect hebben op de
indicatorsoortensamenstelling. Bepaalde indicatorsoorten zullen verdwijnen, maar niet elders weer
verschijnen of mee opschuiven aangezien dit mogelijk tijd behoeft. Wel zal het zo zijn dat soorten van
een dynamisch milieu als een zeegat mogelijk minder gevoelig zijn voor onnatuurlijke veranderingen,
of dat de populaties sneller herstellen (Rijnsdorp et al., 2018; Callaway et al., 2020). Dat is uiteraard
ook exact de reden waarom de proefsuppletie in een zeegat plaatsvindt.
De huidige toepassing van de BISI is een eerste toepassing op een relatief klein schaalniveau ter
grootte van een zeegat, waarbij het ook de eerste toepassing is voor het type systeem en het type
potentiële verstoring als een suppletie. De bevindingen op basis van de BISI zijn veelbelovend omdat
ook hier blijkt dat significante veranderingen in de benthische gemeenschappen veelvuldig worden
bevestigd door specifieke veranderingen in de habitatsamenstelling. Dergelijke veranderingen
betekenen op lokaal niveau een verstoring en resulteren daarmee in een (tijdelijke) achteruitgang van
de abundantie van indicatorsoorten en daarmee de kwaliteit van de benthische habitats. Dit is echter
afhankelijk van de gebruikelijke variatie van de benthische gemeenschappen tot uitdrukking komend
in een BISI-score. Om hier inzicht in te krijgen is het nodig om de monitoring in het gebied van het
Amelander Zeegat voort te zetten en/of de resultaten te vergelijken met observaties in vergelijkbare
gebieden elders. Voortzetting is tevens van belang om inzicht te verkrijgen in de natuurlijke ruimtelijke
en temporele variabiliteit van zeegaten, en de benthische gemeenschappen in het bijzonder.

5.2

Ontwikkelingen in Amelander Zeegat

5.2.1. Betekenis waargenomen veranderingen deelgebieden
Significante veranderingen in BISI-scores duiden op mogelijke verstoring van de natuurlijke
omstandigheden, afwijkend van de variatie zoals die continu plaatsvindt. Het feit dat wanneer
significante veranderingen in indicatorsoortselecties worden waargenomen, dit vaak een groot aantal
van de specifieke beoordelingen betreft, duidt erop dat de indicatorsoortselectie behorende bij het
brede habitattype ‘ondiep zandig sublitoraal’ wellicht te weinig onderscheidend is voor specifieke
situaties in een zeegat. De gevoeligheid van de methodiek, met name met betrekking tot de detectie
van de oorzaak van waargenomen veranderingen in de benthische gemeenschappen indicatief voor
habitatkwaliteit, zou enigszins kunnen worden verbeterd door de selectie van zeegat-specifieke
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indicatorsoorten met bijbehorende referentiewaarden. Daarvoor is het wel nodig dat data van
meerdere zeegaten (en bij voorkeur ten minste een zeegat met laag verstoringsniveau) en/of
meerdere meting in de tijd, beschikbaar komen. Voor evaluatie op grote lijnen, waar het de toe- of
afname van het totale verstoringsniveau betreft, met mogelijke indicatie van de meest
relevante/waarschijnlijke oorzaken en enige ruimtelijke differentiatie, is ook de huidige indicator
toereikend.
De resultaten tonen een significante afname van de algemene kwaliteitstoestand (afname van de BISI
duidend op toegenomen verstoring en/of abiotische verandering afwijkend van de gebruikelijke
fluctuaties) in het deelgebied ‘Bornrif’ en het deelgebied ‘West’ (enkel op basis van de analyse van
gemeenschappelijke meetlocaties) van 2017 naar 2019. Het lijkt erop dat op het van nature (in
abiotisch opzicht) dynamische Bornrif met continu verschuivende zandgolven (een situatie waar de
lokale gemeenschappen naar verwachting op aangepast zijn) bepaalde delen juist minder dynamisch
zijn geworden. Dit is onder andere af te lezen aan de afname van de BISI-score op basis van voor
laagdynamische condities gevoelige soorten en de afname van soorten die minder abundant zijn in
habitats bestaande uit fijner sediment. Anderzijds nemen ook soorten gevoelig voor hoogdynamische
condities af. Dit duidt erop dat de hoogdynamische omstandigheden (niet ongebruikelijk in zeegaten
en het Bornrif in het bijzonder) verplaatst zijn naar delen die minder dynamisch waren. Verschuivingen
in habitatconstitutie zijn ook zichtbaar in de habitatkarteringen (en de sommering daarvan in Figuur
5j). In het westelijke deelgebied zijn die verschuivingen in habitatsamenstelling minder duidelijk uit de
karteringen en betreffen het wellicht veranderde omstandigheden binnen het habitattype ‘Offshore’.
Het patroon van afname van de indicatorgemeenschappen is in overeenstemming met hetgeen
waargenomen in het suppletiegebied tussen 2018 en 2019. De suppletie valt grotendeels in het
deelgebied ‘West’, maar ook daarbuiten is er wellicht sprake van veranderingen aangezien slechts 1 à
2 meetlocaties (in de vergelijking van 18 gemeenschappelijke locaties) het suppletiegebied betreffen.
Daarnaast is er juist sprake van een significante toename van de indicatorsoortselectie indicatief voor
de algemene kwaliteitstoestand in de deelgebieden ‘Delta’, ‘Head’ en ‘Flat’. Mogelijk dat hier juist,
onder invloed van de suppletie, condities meer zijn gestabiliseerd waardoor indicatorsoorten kunnen
toenemen. Voor zover te onderscheiden gaat het toch wel om zowel typische soorten voor
hoogdynamische condities met grover sediment als laagdynamischere condities met fijner sediment.
Dient te worden opgemerkt dat de indicatorsoortselecties en abundanties (passend bij het brede
habitattype ‘ondiep zandig sublitoraal’) wellicht eerder zijn afgestemd op de gemiddeld minder
dynamische omstandigheden zoals te vinden in het brede habitattype, dan de van nature
dynamischere omstandigheden in zeegaten. Dit lijkt te worden ondersteund door de talrijkere (in
verhouding tot de referentie abundanties) aanwezigheid van de typische soorten voor grover sediment
en omstandigheden met sedimentatie in ieder van de deelgebieden.
In ieder van de deelgebieden suggereren de resultaten een verandering in de fysieke en ecologische
verstoring in lijn met de algemene kwaliteitsontwikkeling in de deelgebieden. Het is op basis van de
huidige resultaten (twee meetmomenten) onduidelijk of additionele bodemverstorende activiteiten
en/of ecologische kwaliteit (o.a. nutriënten en verontreinigingen) hier ook een rol spelen, of dat de
patronen volgen uit abiotische veranderingen in het gebied, mogelijk onder invloed van de suppletie.
Verandering in dynamiek, sedimentatie en substraat samenstelling is tot op zekere hoogte
vergelijkbaar met fysieke verstoring, ondanks dat is gepoogd de indicatorsoortenselecties specifiek te
laten zijn. Zelfs in relatie tot ecologische verstoring kunnen dezelfde parameters een rol spelen,
denkend aan nutriënten/toxische stoffen aan-/afvoer en accumulatie op locaties.
In het deelgebied ‘East’ en de ‘Inlet’ minder grote veranderingen, maar mogelijk wel enige afname in
het voorkomen van situaties die hoogdynamischer worden (met gemeenschappen gevoelig voor
afnemende korrelgrootte). Zo ook een afname van het voorkomen van situaties waar een overgang
naar een laagdynamische toestand heeft plaatsgevonden in de ‘Inlet’, maar een uitbreiding van die
situaties met ontwikkeling naar lage dynamiek in het deelgebied ‘East’.
Daarnaast is het algemene kwaliteitsniveau (of de verwachte mate van verstoring) over de gehele
onderzoeksperiode (T0 – T1) hoger (met minder verstoring) in de gebieden ‘West’ en ‘East’ die deels
buiten het zeegat vallen en door hun diepteligging en de specifieke morfologie van het gebied mogelijk
van nature stabieler zijn en minder onderhevig aan abrupte (potentieel verstorende) veranderingen.
Anderzijds kan het ook zo zijn dat de gemeenschappen daar beter zijn aangepast aan veranderingen.
In mindere mate geldt dit ook voor het Bornrif in vergelijking tot de overige deelgebieden, wat door zijn
natuurlijke dynamiek juist mogelijk minder kwetsbaar is voor abrupte veranderingen.
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5.2.2. Mogelijke effecten van de suppletie
De sedimentanalyses voor het suppletiegebied laat een significante toename van de mediane
korrelgrootte zien tussen voorjaar 2018 en najaar 2019 (Figuur 4). Het was niet direct de verwachting
dat de korrelgrootte zou gaan toenemen in het suppletiegebied, gezien de mediane korrelgrootte van
>200 µm op de suppletielocatie in 2017 (Verduin & Leewis, 2018) en een veronderstelde mediane
korrelgrootte van het gesuppleerde materiaal van tussen de 170-200 µm (Ebbens, 2019). De
resultaten van de sedimentanalyses op basis van gemeenschappelijke meetpunten per deelgebied
laten zien dat er hier wellicht sprake is van een seizoeneffect. In deelgebied ‘West’ is in 2017 en 2019
een patroon van vergelijkbare mediane korrelgrootte met significant lagere waarden in 2018 waar te
nemen. Dat seizoenverschillen aanwezig kunnen zijn, is wel een bekend fenomeen, zoals gezien in
het kombergingsgebied van het Borndiep en voor de eilandkwelders in de Waddenzee. Daar is
waargenomen dat in de relatief rustige (zomer)maanden een laag slibrijk sediment wordt opgebouwd
op de wadplaten, die in de onrustige maanden door golfwerking tijdens stormen weer verdwijnt (Oost
& Cleveringa, 2017).
Het duidelijkste effect van een suppletie is wellicht een bedekking van de soorten met een zandpakket
(op de suppletielocatie zelf), waardoor gevoelige soorten verdwijnen. In de huidige specifieke
beoordelingen wordt dan met name een achteruitgang van de soorten gevoelig voor sedimentatie
verwacht. Echter, bij de volumes die het betreft, is de verwachting dat al gauw een substantieel deel
van de benthische fauna (ten minste tijdelijk) verdwijnt (Baptist et al., 2009). Het voorkomen van
indicatorsoorten blijkt in het najaar van 2019 in het suppletiegebied over de gehele linie significant
lager te zijn dan in het voorjaar van 2018. Het is niet de verwachting dat dit anders zou zijn wanneer
het gebied in het najaar van 2017 zou zijn bemonsterd. Op basis hiervan kan worden gesteld, dat er
ten minste tijdelijk sprake is van kwaliteitsverlies van de benthische gemeenschappen en daarmee de
kwaliteitstoestand van het benthische habitat. Of het huidige niveau (nog) een substantiële verstoring
betreft valt echter met de geringe kennis over de dynamiek van benthische gemeenschappen in
zeegaten, nog niet op te maken. Voor duidelijke conclusies met betrekking tot de
sedimentsamenstelling en herkomst van verschillen in het Amelander Zeegat, is de dataset voor 2018
te beperkt, en is een eenmalige observatie te gering.
De BISI-resultaten duiden daarnaast op veranderingen die mogelijk tijdelijke verstoringen van het
deelgebied ten noordwesten (deelgebied ‘West’) en de dynamische rand van het zeegatsysteem
betreffen (het ‘Bornrif’). Of de waargenomen veranderingen het resultaat zijn van de suppletie of dat
andere proces een rol spelen bij de optredende verschuivingen aan de randen van het zeegat is op
basis van de huidige proefopzet in deze fase (na de twee meetmomenten van T|0 en T1) niet duidelijk.
Daarnaast lijkt het gebied achter de suppletie bestaande uit ‘Delta’, “Flat’ en ‘Head’ juist iets minder
bloot te staan aan veranderende condities, waarbij in theorie een ‘drempel’ in de vorm van een
suppletie, gepaard gaande met continue aanvoer van sediment zou kunnen helpen. Ook dit blijft
echter speculeren op basis van de huidige informatie.
Naast eerdergenoemde monitoring in vergelijkbare systemen en detectie van de grootschalige
ontwikkelingen in de verre omgeving, zal ook een herhaling van de monitoring in het gebied van het
Amelander Zeegat meer inzicht geven in met name de duur, maar ook de mate en de oorzaak van de
waargenomen veranderingen in de abiotische condities en de benthische gemeenschappen. De
huidige studies rond de proefsuppletie in het Amelander Zeegat zijn een eerste stap in het verkrijgen
van inzicht in het ecologisch functioneren van zeegaten. Meer zicht op jaar-tot-jaar - en seizoenvariatie en de toestand en ontwikkeling van benthische gemeenschappen in gekend onverstoorde of
minder verstoorde zeegaten zou waardevol zijn. Vooral in de duiding van mogelijke effecten.

5.2.3. Habitatverstoring in perspectief
Het dient te worden opgemerkt, dat ondanks dat er sprake is van een significante verandering in de
benthische gemeenschappen over de tijd (T0 – T1), het niet duidelijk is wat de mate van verstoring is
ten opzichte van natuurlijke variatie. De gebruikte referentie in de methodiek is die van het ‘Ondiepe
zandige sublitoraal’, terwijl een zeegat een zeer specifieke situatie binnen dit brede habitattype betreft.
De benthische gemeenschappen voor zeegaten komen niet overeen met het gemiddelde voor ondiep
zandig sublitoraal en bevinden zich waarschijnlijk eerder richting de uitersten van de bandbreedte
waarbinnen onverstoorde gemeenschappen voor het brede habitattype zich begeven. Hoe de huidige
gebruikte referentie zich verhoudt tot de werkelijke referentie voor zeegaten is op dit moment
onduidelijk. De resultaten laten zien dat de relatieve abundantie van indicatorsoorten gevoelig voor
vergroving van het sediment en voor toenemende sedimentatie, hoger is dan voor andere
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indicatorsoortselecties. Dit kan betekenen het Amelander Zeegat voor suppletie al enige mate van
verstoring kent die minder groot is voor de genoemde aspecten, of dat zeegaten in het algemeen (ten
opzichte van het gemiddelde ondiepe zandige sublitoraal minder vatbaar zijn voor vergroving van het
substraat en toenemende sedimentatie.
De situatie na suppletie (T1) wordt vergeleken met de situatie voor suppletie (T0) bestaande uit één
meting (het jaar 2017). Het is echter op dit moment onduidelijk ‘hoe normaal’ het jaar 2017 is geweest.
Zo is het onduidelijk of veranderingen van de benthische gemeenschappen in de buurt liggen van wat
kan worden verwacht in gebieden zonder suppleties, of dat het een flinke impact betreft (daar waar
achteruitgang is waargenomen). Hiervoor is in feite een ‘onverstoorde’ externe referentie noodzakelijk.
Wat betreft de veranderingen in het Amelander Zeegat is een hersteltijd van een half jaar in het geval
het effecten van de suppletie betreffen, ook zeer gering (Baptist et al., 2009; Dernie et al., 2003; ICES,
2016). Zeker in het suppletiegebied zelf is dat evident. Herstel binnen een periode van één of enkele
jaren zou ook al kunnen betekenen dat een verstoring nog als gering kan worden gezien.

5.2.4. Andere ontwikkelingen in het gebied
In diverse deelgebieden (‘Delta’, ‘Flat’, ‘Inlet’ en mogelijk ‘Head’ is er sprake van een significante
(p<0,05) toename van de indicatorsoorten gevoelig voor fysieke bodemverstoring. Zowel de grotere
als de langlevende indicatorsoorten nemen toe. Dit zou kunnen duiden op vermindering van de
visserijdruk in intensiteit en frequentie (Bolam et al., 2014; Wijnhoven & Bos, 2017; Rijnsdorp et al.,
2018) gedurende de bestudeerde jaren (2017-2019). Het is op dit moment onduidelijk of de suppletie
bijdraagt aan de toename van de abundanties van (ook deze) indicatorsoortselecties, maar ook een
positief bijeffect in de vorm van (tijdelijk) verminderde visserijdruk in het gebied is nu niet uit te sluiten.
Tevens is een specifieke beoordeling met betrekking tot de mogelijke impact van exoten (Ensis leei)
uitgevoerd. Diverse (indicator)soorten kunnen hinder ondervinden van en reageren op de toename
van de exoot, door competitie om ruimte en voedsel en beïnvloeding van de abiotiek in de omgeving.
In potentie kan de uitbreiding van E. leei populaties en de vorming van schelpdierbanken ook leiden
tot habitattransitie (Gollasch et al., 2015). De opkomst van E. leei, kan echter ook worden gezien als
een secundair effect van verstoring van de habitat in algemene zin, waar de exoot mogelijk profiteert
van vrijkomende ruimte (niches), wanneer andere (inheemse) soorten achteruitgaan (Wijnhoven &
Hummel, 2009). Er wordt een significante achteruitgang in de indicatorsoorten potentieel gevoelig
voor competitie met E. leei waargenomen in deelgebied ‘West’. Dit is ook juist het deelgebied waar het
aantal meetlocaties waar de soort wordt aangetroffen significant (p<0,05) is uitgebreid naar bijna
driekwart van de meetlocaties (Appendix 10) en ook de gemiddelde dichtheden significant (p<0,001)
zijn toegenomen met een factor 50 (Figuur 6). Het is niet direct de verwachting dat de betreffende
indicatorsoorten achteruit zijn gegaan door de opkomst van de exoot, maar het is zeer wel mogelijk
dat de exoot profiteert van de verstoring in dit deel van het systeem waar de betreffende
indicatorsoorten door achteruit zijn gegaan. Te meer daar alle specifieke beoordelingen voor
deelgebied ‘West’ een significante achteruitgang laten zien.
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7. Appendix
7.1

Appendix 1. Conceptuele respons van de BISI

a) Ervan uitgaande dat alle indicatorsoorten aanwezig zijn toont de grafiek de BISI-score wanneer alle
soorten (met indicatiewaarde IVi voor alle soorten =1) voorkomen met een abundantie (Oi) oplopend van
0,01x tot 100x de referentiewaarde (Ri). b) Ervan uitgaande dat wanneer soorten aanwezig zijn, hun
abundantie gelijk is aan de referentiewaarde, dan toont de grafiek het verloop van 1 indicatorsoort tot alle
indicatorsoorten aanwezig. In beide grafieken zijn de niveaus van BISI=1 en BISI=0,5 weergegeven waarbij de
eerste de kwaliteitstoestand gelijk aan de (interne) referentie (Ri) van de BISI weergeeft. c) Rekenvoorbeeld
waarmee de orde van grootte in aantal betrokken indicatorsoorten en/of de veranderingen in dichtheden
om te komen tot verschillen zoals waargenomen in het gebied van het Amelander Zeegat te verduidelijken.
Rekenvoorbeeld:
In de huidige studie varieert de range van de BISI-score, als resultaat van de beoordelingen
tussen de 0,02 en 0,15 (Figuren 2, 3 en 5). De gevoeligheid van de indicator met betrekking
veranderingen in individuele indicatorsoorten is afhankelijk van het betrokken aantal
indicatorsoorten in de beoordeling, aangezien de verandering in het aandeel aan indicatorsoorten
ten opzichte van het totaal wordt berekend. Een verschil van een factor 2 in de BISI-score
(frequent waargenomen in de huidige studie) is het resultaat van een verandering van ongeveer
20% in het aantal waargenomen indicatorsoorten of een factor 2 verandering van de dichtheden
van alle waargenomen indicatorsoorten (zie conceptuele respons BISI in Appendix 1a,b). In de
praktijk betreft het uiteraard vaak een combinatie van de twee. In deze studie betreft het aantal
indicatorsoorten per specifieke beoordeling 9 tot 35 (meestal ruim boven de 15; zie Appendix 2).
Een 20% toename betekent dan dat dit wordt bewerkstelligd door 2 tot 7 extra soorten aanwezig
(meestal ruim meer dan 3 extra indicatorsoorten aanwezig). Of het betreft een verdubbeling van
alle aanwezige indicatorsoorten. Waar de verandering in de BISI het resultaat is van een
toename van slechts enkele indicatorsoorten, betekent dit al gauw dat dichtheden het
veelvoudige dienen te betreffen van origineel aanwezig (50% soorten is verviervoudiging
dichtheden; 25% soorten is verachtvoudiging dichtheden, et cetera).
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7.2

Appendix 2. Indicatorsoorten BISI 'Ondiep zandig
habitat' - KG2 Amelander Zeegat toepassing

a) Overzicht indicatiewaarde (ivi) per individuele indicatorsoort per type beoordeling (algemeen of specifiek).
Inclusief aanduiding van het minimaal benodigde aantal monsters ten behoeve van de power (ten minste
kunnen detecteren van 50% verandering in het ruimtelijk voorkomen van individuele indicatorsoorten in één
van de datasets van diverse landen/gebieden voor verschillende jaren in OSPAR-regio II (‘Greater North Sea
region’; Wijnhoven 2019b). Eveneens weergegeven is de referentie dichtheid (n/m2) per individuele indicator
soort die wordt gehanteerd in de berekening van de BISI.
Druk
ind.
Exoten

Boordelingen:
- Algemene kwaliteitsbeoordeling zeebodem habitat (Alg.).
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- Specifieke beoordelingen, waarbij de genoemde factoren een afname in het voorkomen van de
desbetreffende indicatorsoorten bewerkstelligd: Fysieke verstoring zeebodem (A); Ecologische verstoring
(gecombineerde of afzonderlijke effecten van verontreinigingen, eutrofiëring, zuurstofarme condities, toename
temperatuur; B); Intensiteit fysieke zeebodemverstoring op basis van potentiële grootte indicatorsoorten (C);
Frequentie fysieke zeebodemverstoring op basis van potentiële leeftijd indicatorsoorten (D); Toename
mediane korrelgrootte (meer grof sediment; J); Afname mediane korrelgrootte (meer slib; K); Toename
sedimentatie (L); Toename hydrodynamiek (stroming en/of golfwerking; M); Afname hydrodynamiek (stroming
en/of golfwerking; N); Impact van exoten (hier specifiek Ensis leei geanalyseerd; O).
Voor de volgende specifieke beoordelingen is de BISI-score indicatief voor de (mate van) aanwezigheid van een
ecologische functie: Herstel op basis van potentiële rekrutering (indicatorsoorten hebben frequent veel
nakomelingen; E); Voedselweb functie (rol als voedsel voor hogere trofische niveaus; G); Biologische activatie
toplaag van de zeebodem (rol bioturbatie en bioirrigatie; I); deze specifieke beoordelingen zijn in de huidige
studie echter niet gebruikt.
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b) Referenties gebruikt voor de bepaling van de gepresenteerde indicatiewaarden per individuele indicatorsoort. Voor alle indicatorsoorten is tevens het feit of de soort als
indicatief wordt beschouwd voor de habitat types ‘Ondiep grof sediment’ en ‘Ondiep slibrijk’ (Wijnhoven, 2019b) meegewogen voor respectievelijk de specifieke
beoordelingen ‘toename korrelgrootte’ en ‘afname korrelgrootte’.
Soort

Referenties

Abra alba
Abra prismatica
Ampelisca sp.
Bathyporeia elegans
Bathyporeia guilliamsoniana
Cerastoderma edule
Chamelea sp.
Corystes cassivelaunus
Donax vittatus
Dosinia exoleta
Echinocardium cordatum
Ensis ensis
Eteone sp.
Euspira nitida
Fabulina fabula
Gari fervensis
Goniada maculata
Lanice conchilega
Limecola balthica
Liocarcinus holsatus
Lutraria lutraria
Mactra stultorum
Magelona sp.
Mytilus edulis
Nephtys cirrosa

Bijkerk (1988); Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Daan et al. (2013); MolluscaBase (2019)
Bijkerk (1988); Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Daan et al. (2013); MolluscaBase (2019)
Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Bos et al., (2011); Horton et al. (2019)
Bijkerk (1988); Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Horton et al. (2019)
Bijkerk (1988); Borja et al. (2000); MarLIN (2006); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Horton et al. (2019)
Wolff (1973); Bijkerk (1988); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Gollasch et al. (2015); MolluscaBase (2018)
Borja et al. (2000); Daan et al. (2013); Marine Ecological Surveys Limited (2008); MolluscaBase (2019)
Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Marine Ecological Surveys Limited (2008); WoRMS (2019)
Wolff (1973); Bijkerk (1988); Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Daan et al. (2013); MolluscaBase (2019)
Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Daan et al. (2013); MolluscaBase (2019)
Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Hill(2008); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Queirós et al. (2013); Kroh & Mooi (2019)
Bijkerk (1988); Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); Hill (2006); MarLIN (2006); Daan et al. (2013); Gollasch et al. (2015); MolluscaBase (2019)
Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Read & Fauchald (2018)
Bijkerk (1988); Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); De Bruyne et al. (2013); MolluscaBase (2019)
Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); MarLIN (2006); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Rayment (2008); Daan et al. (2013); MolluscaBase (2019)
Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Daan et al. (2013); MolluscaBase (2019)
Borja et al. (2000); Hiscock et al. (2004); Marine Ecological Surveys Limited (2008); Bos et al. (2011); Read & Fauchald (2019)
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7.3

Appendix 3. Amelander Zeegat met indeling in deelgebieden, ligging suppletiegebied en
aanduiding benthos meetlocaties 2018 geprojecteerd op de habitatkaart voor de T0
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7.4

Appendix 4. Amelander Zeegat met indeling in deelgebieden, ligging suppletiegebied en
aanduiding benthos meetlocaties 2019 (T1) geprojecteerd op de habitatkaart voor de T1
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7.5

Situatie
2017

Appendix 5. Overzicht oppervlakte aandeel habitattypes per deelgebied volgens de
kartering van 2017 (T0) en van 2019 (T1) met aanduiding van het aantal genomen
benthosmonsters

Habitat oppervlakte aandeel per deelgebied

Deelgebied Erosie Geul

Aantal monsters per habitat per deelgebied

Helling Offshore Sedimentatie Vlakte Erosie

Geul Helling Offshore Sedimentatie Vlakte Totaal

Delta

0,312

0,404

0,050

0,069

0,164

0,002

10

9

12

1

8

0

40

Head

0,331

0,527

0,012

0,019

0,106

0,005

10

9

1

0

1

0

21

Bornrif

0,538

0,073

0,035

0,026

0,303

0,025

12

2

2

0

11

0

27

Flat

0,133

0,034

0,001

0,000

0,032

0,800

0

0

0

0

0

22

22

Inlet

0,054

0,583

0,354

0,000

0,007

0,002

1

7

11

0

0

0

19

West

0,006

0,027

0,000

0,929

0,038

0,000

0

1

0

16

2

0

19

East

0,006

0,000

0,000

0,993

0,000

Situatie
2019

0,000

0

0

0

18

0

0

18

Totaal

33

28

26

35

22

22

166

Habitat oppervlakte aandeel per deelgebied

Deelgebied Erosie Geul

Aantal monsters per habitat per deelgebied

Helling Offshore Sedimentatie Vlakte Erosie

Geul Helling Offshore Sedimentatie Vlakte Totaal

Delta

0,339

0,203

0,026

0,031

0,278

0,122

14

8

9

1

12

5

49

Head

0,348

0,272

0,005

0,028

0,315

0,032

12

7

3

0

7

0

29

Bornrif

0,324

0,196

0,004

0,157

0,222

0,098

14

4

0

4

5

0

27

Flat

0,155

0,124

0,001

0,000

0,164

0,556

2

1

0

0

2

22

27

Inlet

0,056

0,619

0,242

0,000

0,083

0,000

1

6

11

0

1

0

19

West

0,031

0,041

0,000

0,910

0,015

0,003

4

2

0

16

18

0

40

East

0,023

0,000

0,000

0,943

0,034

0,000

0

0

0

15

3

0

18

Totaal

47

28

23

36

48

27

209
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7.6

Appendix 6. Resultaten power analyses; simulatie
testset grootte met effect op de BIS-score en effect
op te detecteren verschillen.

Voor het verkrijgen van inzicht in het benodigde aantal monsters en de mogelijk te detecteren
verschillen zijn voorafgaand aan de analyses met betrekking tot de (kwaliteits)ontwikkeling van het
Amelander Zeegat, power analyses uitgevoerd. Het is van belang zicht te hebben op het benodigde
aantal monsters voor BISI-analyses zodat hiermee, bij de indeling van het Amelander Zeegat in te
analyseren deelgebieden (zoals gepresenteerd in Hoofdstuk 3.2), rekening kan worden gehouden.
Daarnaast kan op basis van de resultaten van power analyses worden besloten monsterselecties voor
analyses juist uit te breiden of op te splitsen, en zijn resultaten van power analyses van belang bij de
interpretatie van wel of niet waargenomen significantie van mogelijke verschillen in
beoordelingsresultaten. De power analyses zijn uitgevoerd op basis van het totaal aan benthos
monsters voor de T0 in 2017, uitgaande van beoordeling op basis van de BISI. Hiervoor zijn random
testsets samengesteld uit het bestaande aanbod van 166 monsters (met teruglegging) bestaande uit
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 of 40 monsters (10 testsets per monsteraantal). Voor iedere testset is de
gemiddelde dichtheid (en standaarddeviatie) per indicatorsoort bepaald, op basis waarvan de BISIscores (voor algemene en specifieke kwaliteitsbeoordelingen) kunnen worden berekend. Dit resulteert
in 14 verschillende typen beoordelingen die naast dat ze variëren in type beoordeling/indicatie ook
variëren in het aantal betrokken indicatorsoorten. Het aantal indicatorsoorten heeft effect op de power
van de beoordeling, naast dat de individuele indicatorsoorten voldoende indicatief en onderscheidend
dienen te zijn. Voor de 14 (algemene en specifieke) beoordelingen kan de trend in het risico op type 1
fouten (als percentage niet afwijkend van de originele dataset met 166 monsters) en de mate waarin
50% en 200% verschil in BISI-score (met significantieniveau p<0,05) significant detecteerbaar is,
worden bepaald. In alle gevallen wordt de kans (als aantal gevallen ‘waar’ ten opzichte van ‘niet waar’,
op het aanbod van 10 monsters) tegen de testset-grootte uitgezet. Er wordt gestreefd naar minder dan
10% van de BISI-scores significant afwijkend van het origineel en optimalisatie van het te detecteren
verschil. Gezien de over het algemeen zeer lage BISI-scores en de variatie in kwaliteitstoestand op
kleine schaal binnen het Amelander Zeegat, is een toename in de BISI-score van 50% behoorlijk
klein. Analyse van de testset resultaten laat zien dat het ‘gemiddelde plus/min 2 keer de
standaarddeviatie (Avg±2*Stdev)’ voor de BISI-resultaten per testset de variatie in de uitkomsten van
de verschillende beoordelingen aardig dekt (is dan ook een veelgebruikte standaard ter indicatie van
de range van voorkomen). Het resultaat van de BISI-beoordelingen van testsets (met toenemend
monsteraantal) voor alle type beoordelingen, laat zien dat de gemiddelde BISI-score + 2x de
standaarddeviatie niet boven de 0,109 uitkomt (Figuur App. 6a). Een toename van de BISI-score met
200% komt uit op een waarde (0,327) die de waarde van een evenredige afname van BISI ten
opzichte van de referentie (BISI-score gaat van 1 naar 0,333) benadert, maar niet overstijgt. Dit
betekent dat het kunnen detecteren van verschillen van 200% in BISI-score (ten opzichte van de
huidige toestand) zal volstaan, omdat de kwaliteitstoestand binnen die range significant te
onderscheiden is van de referentietoestand. Bij een grotere (dus significante toename) bestaat de
mogelijkheid dat de kwaliteit vergelijkbaar (niet te onderscheiden) is van de referentietoestand,
waarmee het te beoordelen gebied als van goede kwaliteit dient te worden geclassificeerd. Voor het
kunnen detecteren van verschillen van 200% volstaan voor de meeste van de specifieke
beoordelingen al een gering aantal van 5 monsters. In andere gevallen dient wellicht ook te worden
geconcludeerd dat de (natuurlijke) variatie binnen het Amelander Zeegat te groot is, en is beoordeling
op basis van deelgebieden (zoals ook zal worden gedaan) voor de hand liggender. Door het potentieel
geringe aantal benodigde monsters om relevante verschillen te kunnen detecteren wordt de
betrouwbaarheid van de beoordeling (minimaal in 90% van de gevallen bij een bepaalde
steekproefgrootte een niet van de originele dataset afwijkend resultaat) leidend voor het benodigde
aantal monsters. Met toename van de testset grootte (aantal monsters) neemt in eerste instantie de
BISI-score toe (wordt bij gering aantal monsters gedrukt door het frequent onterecht missen van
indicatorsoorten). Al vrij snel wordt een gemiddelde BISI waargenomen die overeenkomt met die van
de originele dataset. Afhankelijk van de waargenomen variatie met betrekking tot de resultaten voor
het type beoordeling is het benodigde aantal monsters kleiner of gelijk aan 15 (Figuur App. 6a). Voor
enkele van de indicatoren waarvoor de kwaliteitstoestand op T0 grote verschillen vertoont binnen het
Amelander Zeegat, zijn meer monsters nodig om resultaten te vinden die niet afwijken van de
originele dataset. Een minimumaantal van 20 (representatieve) monsters per gebied lijkt in de meeste
gevallen te volstaan om daarnaast ook relevante verschillen in BISI-score (ten minste verschillen van
200% ten opzichte van toestand T0; 2017) te kunnen detecteren (Figuur App. 6b en Tabel App. 6c).
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Hierbij dient te worden aangetekend dat de gerealiseerde power van de toetsen in deze rapportage
veelal groter zal zijn dan hier weergegeven, omdat zal worden gewerkt met de analyse van relevante
sub-eenheden in de vorm van deelgebieden. Dit resulteert naar verwachting in geringere interne
(natuurlijke) variatie, zodat in werkelijkheid een lager aantal monster zal volstaan om de voorgestelde
betrouwbaarheid en detectie gevoeligheid te behalen (of andersom zal de betrouwbaarheid en
gevoeligheid groter zijn dan hier aangegeven bij het voorgestelde aantal monsters).
Figuren en tabel Appendix 6. Resultaten power analyses BISI-beoordelingen voor testsets (met variërend aantal
monsters als random getrokken met teruglegging uit het totaal van 166 monsters beschikbaar voor het
Amelander Zeegat op T0; 2017).

a) Trend van de BISI-score voor 10 steekproeven per monsteraantal van 5 tot 40 toenemend in stappen van
5, voor zowel de gemiddelde BISI (Avg) als de range in variatie voor de BISI weergegeven als het gemiddelde +
tweemaal de standaarddeviatie (Avg+2*Stdev). De driehoekjes geven ter vergelijking de BISI-score en
genoemde variatie weer voor de complete dataset van 166 monsters voor de T0 in 2017 (en hebben in feite
n=166 als waarde op de x-as). Bij een waarde van 3x de maximum waargenomen ‘gemiddelde BISI + 2 maal
de standaard deviatie’ bedraagt deze 0,327. Deze 200% toename van de te kunnen verwachten range in BISI
resultaten ten opzichte van de T0 is nog net kleiner dan de BISI-waarde van 0,333 welke bij een 200%
toename de referentiewaarde van BISI=1 zou opleveren. Het minimaal kunnen detecteren van 200%
toename (of overeenkomstige afname) in BISI-score waarborgt zodoende dat wanneer veranderingen een
significante toename betreffen, ook kan worden gedertecteerd of daarmee een kwaliteitstoestand wordt
bereikt overeenkomstig de referentie of dat er naar verwachting nog ruimte is voor kwaliteitsverbetering.
b) Voorbeeld resultaten (power) berekening benodigd aantal monsters voor een betrouwbare beoordeling
(testtest in 90% gevallen niet afwijkend voor originele dataset) en berekening benodigd aantal monsters om
in 90% gevallen verschillen in BISI van respectievelijk 50% en 200% ten opzichte van toestand T0 (2017) te
kunnen detecteren. Met betrekking tot de beoordeling Algemene kwaliteitstoestand (gebruikmakende van
31 indicatorsoorten), zijn naar verwachting 15 monsters nodig voor een betrouwbare beoordeling, verschillen
van 50% zijn wellicht te klein om (betrouwbaar) te detecteren, maar verschillen van 200% zijn al
detecteerbaar met 5 representatieve monsters. (Het beoordelen van deelgebieden in plaats van het gehele
Amelander Zeegat zal de interne variatie reduceren en zodoende de power van de testen te goede komen).
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c) Resultaten power analyses met indicatie benodigde aantal monsters voor betrouwbaarheid 90% bij
significantieniveau van p<0,05.
Type beoordeling*

Indicatief benodigd aantal monsters bij
betrouwbaarheid 90 % en significantieniveau p<0,05
Testset niet
Verschil van
Verschil van
afwijkend van
50% significant
200% significant
origineel
detecteerbaar
detecteerbaar
Gen ALGEMENE KWALITEIT
15
5
A
Fysieke verstoring
15
36
5
B
Ecologische verstoring
35
5
C
Intensieve bodemverstoring (o.b.v. grootte)
26
35
5
D
Frequente bodemverstoring (o.b.v. leeftijd)
24
30
5
E
Tekenen van herstel (o.b.v. rekrutering)
5
5
G
Voedselweb functie
15
5
I
Bioturbatie functie
15
8
J
Vergroving sediment (o.b.v. mediane korrel)
10
-#
K
Verfijning sediment (o.b.v. mediane korrel)
5
20
5
L
Sedimentatie
15
25
M
Hoogdynamischer (stroming/turbulentie)
15
46
5
N
Laagdynamischer (stroming/turbulentie)
5
20
O
Concurrentie Ensis leei
15
8
*Zie o.a. Appendix 2 voor gedetailleerdere specificatie type beoordelingen
- Betrouwbaarheid met realistische bemonstering substantieel lager dan 90% (interne variatie binnen gehele
gebied van Amelander Zeegat te groot)
#
80% betrouwbaarheid o.b.v. 25 monsters
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Appendix 7. Resultaten BISI-toepassing Amelander
Zeegat op T0 (2017)

Getoond worden de waargenomen gemiddelde dichtheden ± standaarddeviatie (Oi) berekend op basis van de
monitoringdata van 2017 (boxcores), uitgaande van een representatieve bemonstering met n=166, beoordeeld
ten opzichte van de referentiedichtheden (Ri). De indicatiewaarde (IVi) van de indicatorsoorten voor de
verschillende drukfactoren en mogelijke ecologische effecten is weergegeven, waaronder het aantal
indicatorsoorten per evaluatie wordt gegeven. Via de formule:

BISI = exp((1/S)*∑ln(IVi*(Oi/Ri))),
wordt de BISI-score (resulterende kwaliteitsbeoordeling) die vetgedrukt is weergegeven onder de kolom van de
respectievelijke algemene en specifieke beoordelingen. De significantie van de lagere kwaliteitstoestand dan
het referentieniveau is bepaald met behulp van 2-zijdige onafhankelijke t-testen, waarvan de resultaten in
dezelfde kolom zijn weergegeven. Hier is de BISI-waarde voor alle beoordelingen significant lager dan de
referentie. Voor berekening wordt tevens het aantal monsters (hier n=166) in overweging genomen. De input
data zijn hiermee inzichtelijk gemaakt, maar niet alle rekenstappen (waaronder de berekening van de
‘samengestelde standaarddeviatie’) zijn hier in detail weergegeven. De volgende beoordelingen zijn
uitgevoerd: - Algemene kwaliteitsbeoordeling zeebodem habitat (Alg.).
- Specifieke beoordelingen, waarbij de genoemde factoren een afname in het voorkomen van de
desbetreffende indicatorsoorten bewerkstelligd: Fysieke verstoring zeebodem (A); Ecologische verstoring
(gecombineerde of afzonderlijke effecten van verontreinigingen, eutrofiëring, zuurstofarme condities, toename
temperatuur; B); Intensiteit fysieke zeebodemverstoring op basis van potentiële grootte indicatorsoorten (C);
Frequentie fysieke zeebodemverstoring op basis van potentiële leeftijd indicatorsoorten (D); Toename
mediane korrelgrootte (meer grof sediment; J); Afname mediane korrelgrootte (meer slib; K); Toename
sedimentatie (L); Toename hydrodynamiek (stroming en/of golfwerking; M); Afname hydrodynamiek (stroming
en/of golfwerking; N); Impact van exoten (hier specifiek Ensis leei geanalyseerd; O).
Voor de volgende specifieke beoordelingen is de BISI-score indicatief voor de (mate van) aanwezigheid van een
ecologische functie: Herstel op basis van potentiële rekrutering (indicatorsoorten hebben frequent veel
nakomelingen; E); Voedselweb functie (rol als voedsel voor hogere trofische niveaus; G); Biologische activatie
toplaag van de zeebodem (rol bioturbatie en bioirrigatie; I); deze specifieke beoordelingen zijn in de huidige
studie echter niet gebruikt.
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BISI 'ondiep zandig
habitat' - KG2 Amelander
Zeegat toepassing
Indicatorsoorten

Oi

Ri

Oi/Ri

(T0 2017) ±stdev (T0 2007) ±stdev
Uitgaande van gebruik standaard happer
2

2

(n/m )

of boxcorer (ongeveer 0,1 m )

Abra alba

12,821

0,884

5,897

0,069

0,460

Abra prismatica

15,556

0,000

0,000

0,010

Ampelisca sp.

26,492

0,000

0,000

0,010

Bathyporeia elegans

322,222

48,916

90,448

Bathyporeia guilliamsoniana

497,222

0,080

0,952

0,000

13,590

0,000

0,000

6,548

0,000

0,000

25,833

5,141

12,340

Cerastoderma edule
Chamelea sp.
Corystes cassivelaunus
Donax vittatus
Dosinia exoleta

ivi (Indicatie Waarde voor individuele indicatorsoorten voor specifieke evaluaties)
Gen A

B

C

D

E

G

1 0,75

0,5

0,5

0,5

0,010

1

0

0,5

0,5

0,2

1

0,010

0

0,5

0,5 0,25

0,2

0,5

0,152

0,281

1 0,25

1 0,25

0,1

1

1

1,035

0,010

0,002

1

0

1 0,25

0,1

1

0,000

0,010

0,010

1

0,5

0,5 0,75

0,9

0,1

0,010

0,010

1

1

0,5 0,75

1

0,010

0,010

1 0,75

0,199

0,478

1

0,5

1

M

N

Gen

A

B

C

D

E

G

I

K

L

na

na

-426,539 na

-776,760 -784,536 -915,134 -721,993 -746,968 -693,503 -759,188 -760,255 na

-746,968 na

-808,565

-799,272 -776,760 -899,599 -915,134 -837,056 -862,031 -923,627 -759,188 -760,255 na

-746,968 na

-808,565

1

1

1

1

0

1

0

0,5 -764,458 na

1

1

0

1

0

0,5 na

1

0

1

0,5

0

1

0,5 -312,934 -462,810 -210,173 -448,074 -578,672 -270,469 -295,444 -241,978 na

-308,731 -347,402 na

-303,446 -357,041

1

1

0

1

0,5

0

1

0,5 -764,458 na

-760,255 -798,926 na

-754,970 -808,565

1

0,5

1

0

0,5

1

0

0,2

0

0

0

1

0

0

1

0,5 -764,458 -684,209 -776,760 -717,229 -647,967 -989,160 na

na

-760,255 na

0,5 -764,458 -731,965 -661,698 -669,474 -647,967 -721,993 -746,968 -693,503 na

-760,255 na

na

-377,800 -378,867 na

na

-258,519 na

na

-754,970 -808,565

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0,3

1

1

0

0,5

0,5

0

0

1

0 0,25

0,010

0,010

1

1

0,5 0,75

1

0,1

9,967

0,010

0,019

1

1

1 0,75

1

1

Ensis ensis

3,889

0,000

0,000

0,010

0,010

1

1 0,25

1

0,4

0,1

Eteone sp.

36,796

2,249

7,856

0,061

0,213

1

0,5 0,25

0,5

0,2

1

-661,698 -899,599 -1030,196 -721,993 -746,968 -693,503 na

1 -764,458 -799,272 -776,760 -717,229 -665,457 -1104,222 -746,968 -808,565 -759,188 na

0 -268,008 -302,821 -280,309 -288,086 -351,376 -225,542 -250,518 na

0

0

1

0

0

1

0

0 -764,458 -684,209 -661,698 -717,229 -647,967 -721,993 -862,031 -808,565 na

na

-746,968 na

1 0,25

1

1

0

1

0

1 -764,458 -684,209 -891,823 -669,474 -800,071 -1104,222 -746,968 -923,627 -759,188 -760,255 na

-746,968 na

0

0,5

0

0

0

0

0

0 -463,956 -498,769 -591,320 -484,034 -614,631 -421,491 na

0,000

0,000

0,010

0,010

1

0,5

0,5

0,5

1

1

0

0

1

0

0

0

20,741

0,032

0,092

1

0,5

0,5 0,25

0,3

1

1 0,25

0

0

0

1

0

0,5 -764,458 -799,272 na

-508,063 na

-784,536 -763,029 -721,993 -746,968 na

7,175

0,000

0,000

0,010

0,010

1

1

0,5 0,75

1

0,5

0

0

1

1

0

0

0

0,5 -764,458 -684,209 -776,760 -717,229 -647,967 -837,056 na

0,000

0,000

0,010

0,010

1 0,25

0 0,75

0,3

1

1

0

0

1

0,5

0

0

0,5 -764,458 -914,334 na

Lanice conchilega

645,128

7,631

20,463

0,012

0,032

1

0,1

1

1

1

1

0

0

1

0

na

44,566

20,663

46,795

1

0 0,25

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0

0,5

1

0

0

0,000

0,000

0,010

0,010

1

0

0,5

0,3

1

1

0

0

0

0

0

1

0 -764,458 na

Lutraria lutraria

22,692

0,000

0,000

0,010

0,010

1

0,5

0

1

0,6

0,5

0 0,25

0

1

0

0

0

Mactra stultorum

12,121

0,000

0,000

0,010

0,010

1

1

0,5

0,5

0,6

0,5

0

0

1

1

0,5

0

0

1 -764,458 -684,209 -776,760 -784,536 -732,764 -837,056 na

639,744

85,863

132,583

0,134

0,207

1 0,25 0,25 0,25

0,3

1

1

1

0

0

0

0,5

1

1 -333,379 -483,255 -460,744 -468,520 -416,747 -290,914 -315,889 -262,424 na

0,952

0,000

0,000

0,010

0,010

1

0,5

0 0,75

36,145

31,962

0,387

0,342

1

0,5

0

Nephtys hombergii

10,000

6,426

15,654

0,643

1,565

1

1
0,5

Ophiura ophiura
Owenia fusiformis
Pontocrates altamarinus

13,333

0,161

2,070

0,012

0,155

1

651,111

0,402

3,419

0,010

0,005

1 0,25

502,703 na

375,338

0,5 -764,458 -799,272 na

1

1

1

0

1

1

1

0,5

0

1 -764,458 -799,272 na

0,3

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0

0

0,5 -157,476 -192,290 na

0,5 0,75

0,5

1

0,5

0,5

1

0

0,5

0,5

0

0

0,5 0,75

1

1

0

0

0

1

0

0

0 -733,528 -768,341 na

1

1

1

0

0

0

0

0,5

0

0,5

-73,418

6,830

na

na

430,105

520,192

458,596

-717,229 -647,967 -721,993 -746,968 na
-71,989

4,627

5,891

0

0,5

0 0,25

0,1

1

1 0,25

1

1

0

0

0

0,5 na

3,762

0,055

0,215

1

0,5

0

0,5

0,4

1

0

0

1

1

1

1

0

0,5 -481,236 -516,050 na

-808,565

-719,101 na

-665,635

Spiophanes bombyx

552,308

15,100

32,940

0,027

0,060

0

0,5

0,5

0,5

0,2

0,5

0

1

1

0

0

1

0

0 na

Spisula subtruncata

0,303

12,932

49,725

42,675

164,092

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

0

0,5

0

0

1

-30,953 -170,991 -117,525

Thia scutellata

10,000

0,000

0,000

0,010

0,010

1

0,5

0

0,5

0,1

1

0

0

0

1

0,5

1

0

Thracia sp.

36,667

0,000

0,000

0,010

0,010

1

1

0,5 0,75

1

0,1

0

0

0

0

0

0

0

Urothoe poseidonis

74,103

76,627

211,287

1,034

2,851

0

0

0,5 0,25

0,1

0,5

0,5

0,5

0

1

0

0

1

119,139

-11,459

296,744

271,769

-501,315 -516,849 -438,771 na

588,285

610,797

0,5 -764,458 -799,272 na

603,020

624,528

665,564

95,110
na

-632,311 -609,800 -617,576 -748,173 -670,095 na

623,099

-760,255 na

na

na

-808,565

na

-693,503

na

na

-68,148 na

-754,970 na

-430,952 -323,891 -262,424

259,549

694,054

na

na

258,482 na

na

na

-870,032 na
210,172
-525,343

na

628,369 na
na

-92,013

-652,933 na

na

na

-67,037

-201,583
na

-475,966 -477,034 -400,642 -463,747 na

0 -764,458 -684,209 -776,760 -717,229 -647,967 -1104,222 na
-6,742 -129,581 -260,178

-693,503

na

-107,886 -170,991 na
na

-526,542 -592,227 na

640,588

na

-759,188 -760,255 -798,926 na

na

1,000 0,617 0,538 0,564 0,496 0,774 0,900 0,652 0,969 0,975 0,615 0,900 0,944 0,652
31
30
26
35
35
35
25
23
16
20
13
15
9
23

520,192 na
na

na

na

468,234
na

-784,536 -1030,196 -721,993 na

0,5 na

na

-808,565

-759,188 -760,255 -683,864 -862,031 na

-753,606 -664,791 -691,062 -716,038 na

219,466 na

na

na

na

19,638

-808,565

-555,075 na

-177,554 -240,844 -115,011 -255,049 -201,583 -152,206 -153,273 -191,944 na
-26,189

-693,503
na

na

na

-923,627 na
na

na

na

507,973 na
na

-808,565

-760,255 -798,926 na

na

0,964

BISI = exp((1/S)*∑ln(IVi*(Oi/Ri)))

na

na

15,422

(met IVi = ivi/ivavg)
2-zijdige onafhankelijke t-test (met referentie)

-760,255 na

0 -764,458 -914,334 -776,760 -717,229 -763,029 -721,993 -746,968 -693,503 na

3,333

Gemiddelde Indicatie waarde (ivavg ):
Aantal soorten (S)

619,194

-669,474 -732,764 -837,056 na

-85,720

17,500

Sigalion mathildae

482,624

-776,760 -784,536 -847,826 -721,993 -746,968 na

0,5

0,5 0,75

na

1 -736,591 -771,404 -748,893 -756,669 -1002,328 -694,125 -719,101 -665,635 -731,320 na

19,679

93,333

na

na

na

0,952

Nephtys cirrosa

na

-759,188 -760,255 na

-717,229 -847,826 -721,993 -746,968 na

21,026

Mytilus edulis

na

na

Liocarcinus holsatus

Magelona sp.

na

0 -572,565 -607,378 -584,867 -707,705 -655,933 -530,099 -555,075 -731,734 na

70,476

0,5

-760,255 na

na

1

7,149

-923,627 na

-693,503

-754,970 -808,565

0

27,247

0,5 -764,458 -684,209 -776,760 -717,229 -647,967 -1104,222 na

na

0

Goniada maculata
Limecola balthica

na

na

-798,926 -746,968 na

0,5

0,5

225,000

0,5

O

0,5 0,25

0,5

0,5

N

0

1

0 -444,029 -411,535 -456,331 -464,107 -442,600 -401,564 -426,539 -373,073 na

M

1

0,000

0,5

J

0

0,5

0

ni*IISi

O

0

0,000

Gari fervensis

L

0

2,892

Fabulina fabula

K

1

19,109

Euspira nitida

J

1

532,821

Echinocardium cordatum

I

na

na

694,054

-760,255 -798,926 -746,968 na

-808,565

na

-38,547 na

-580,008 na

588,630 na
na

na

9,763 na

na

na

na
15,048

-38,547

-3,345

-3,409

-3,173

-3,236

-3,427

-3,344

-2,785

-2,751

-2,378

-3,522

-2,466

-3,281

-3,187

-3,356

0,035

0,033

0,042

0,039

0,032

0,035

0,062

0,064

0,093

0,030

0,085

0,038

0,041

0,035

Significantie van verschil in BISI met de referentie:
Pooled Std Dev
0,053
0,049
0,068
0,028
0,025
0,043
0,112
0,113
0,268
0,072
0,161
0,037
0,144
0,060
Computed t Statistic
166,101 179,237 129,193 309,202 356,716 202,593
76,436
75,475
30,815 123,095
51,877 234,011
60,488 145,781
Critical Value of t
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
1,967
Probability of Computed t
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Significance
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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Appendix 8. Mediane korrelgrootte op
gemeenschappelijke locaties zoals bemonsterd in
2017, 2018 en 2019.

Vergelijking mediane korrelgrootte (in µm) van gemeenschappelijke meetlocaties bemonsterd in 2017, 2018
en 2019. Gemiddelden +/- standaarddeviatie op het niveau van deelgebieden van het Amelander Zeegat
worden getoond. Achtereenvolgens is voor ieder deelgebied weergegeven of de vergelijking 2017-2018,
2017-2019 en 2018-2019 een significant verschil bij p<0,05 (a) of geen significant verschil (-) oplevert op
basis van 2-zijdige gepaarde t-testen. (Let wel; in tegenstelling tot de bemonstering van 2017 en 2019 die in
het najaar is uitgevoerd, heeft de bemonstering van 2018 plaatsgevonden in het voorjaar).
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Appendix 9. Resultaten BISI voor
gemeenschappelijke meetlocaties van
deelgebieden bemonsterd in 2017 (T0) en 2019 (T1).
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Ontwikkelingen deelgebied Amelander Zeegat tussen T0 (2017) en T1 (2019). Resultaten BISI analyse op
basis van de monsters van gemeenschappelijke locaties. Aantal gebruikte monsters per jaar tussen haakjes
weergegeven. Per type beoordeling (algemeen en specifiek) zijn eventuele significante verschillen aangeduid
met * (p<0,05), ** (p<0,01) en *** (p<0,001); ns is ‘niet significant’ op basis van t-testen. Achtereenvolgens
de resultaten voor de deelgebieden ‘West’ (a), ‘Delta’ (c), ‘Head’ (e), ‘Flat’ (g), ‘Bornrif’ (i), ‘East’ (k) en ‘Inlet’
(m). Ter vergelijking de verandering in de habitatkarakterisering van de desbetreffende monsters van T0
(2017) situatie naar de T1 (2019) voor dezelfde deelgebieden (b, d, f, h, j, l, n).
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7.10 Appendix 10. Verandering in aan/-afwezigheid van
Ensis leei.

Vergelijking van het aandeel monsters voor dezelfde meetlocaties op T0 (2018 of 2017) en T1 (2019) per
deelgebied van het Amelander Zeegat waarin de Amerikaanse zwaardschede aanwezig is. Eventuele
significante verschillen tussen de meetmomenten zijn aangeduid met * (p<0,05), ** (p<0,01) en ***
(p<0,001); ns is ‘niet significant’ op basis van t-testen.
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