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Niet-technische samenvatting
Het project “Biologische evaluatie van elf strandzones langs de Vlaamse Kust” (B.E.S.T.) is een
opdracht van AMINAL – afdeling Natuur – cel Kustzonebeheer en beoogt in eerste instantie de
inventarisatie van fauna en flora van elf welbepaalde strandzones. Op deze elf stranden (De
Westhoek (De Panne), Schipgatduinen, Zeebermduinen, Ijzermonding, Raversijde, Spinoladijk,
Paelsteenpanne, de Fonteintjes, Zeebrugge, Baai van Heist, VNR “De Zwinduinen en –polders”)
werden telkens vijf belangrijke componenten van het strandecosysteem bestudeerd:
1.
microfytobenthos (micro-algen),
2.
vaatplanten van het droog strand en embryonaal duin,
3.
zoöbenthos (mariene bodembewonende fauna),
4.
terrestrische arthropoden (insecten en andere geleedpotigen van het vloedmerk en het
droog strand),
5.
avifauna (op het strand rustende en foeragerende vogels).
In Figuur 3.1 worden de elf onderzochte stranden schematisch aangeduid langsheen de Vlaamse kust.
De stranden liggen verspreid langsheen de hele Vlaamse kust.
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Figuur 3.1 Situering van de onderzochte stranden; DP = De Westhoek (De Panne); SG = Schipgatduinen,
ZBD = Zeebermduinen; IJZ = Ijzermonding; RA = Raversijde; SPI = Spinoladijk; PSP = Paelsteenpanne;
FO = Fonteintjes; ZBR = Zeebrugge; BVH = Baai van Heist; ZDP = VNR “De Zwinduinen en –polders”
Voor het onderzoeken van het microphytobenthos werden per strand 5 locaties bemonsterd langsheen
een hoogtegradiënt. De eerste staalname greep plaats bij hoog water, de laatste bij laagwater; de overige
staalnames grepen plaats op vaste tijdsintervallen tussen hoog en laag water.
Pigmentanalyses werden uitgevoerd om (1) de totale microfytobenthosbiomassa (= hoeveelheid chlorofyl
a) te bepalen en (2) de bijdrage van verschillende groepen micro-algen tot de totale biomassa te bepalen
aan de hand van de pigmentsamenstelling van de stalen (chlorofyl b, peridinine, fucoxanthine,
diadinoxanthine, diatoxanthine, alloxanthine, luteine, zeaxanthine, echinone e.a.).
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Gedurende de maanden juni en september 2003 werden alle elf strandzones gekarteerd op kenmerkende
en/of zeldzame soorten van hoogstrand- en schorvegetaties. Stranden die in juni geïnventariseerd werden
kregen een tweede bezoek in september om najaarssoorten in kaart te brengen. Gezien het zeer warme
weer in de maanden juli en vooral augustus en de daaraan gebonden massa volk op het strand konden in
deze perioden geen inventarisaties plaatsvinden.
De elf stranden werden volledig afgezocht op typische strandplanten, dewelke werden ingemeten met een
hand GPS (model Garmin GPSmap76) en per puntlocatie werd een abundantieschatting gemaakt. De
puntgegegevens werden met een GIS omgevormd tot een rasterkaart met rastereenheden van 50 op 50
meter. Deze rastergegevens werden gebruikt om samenvattende overzichtskaarten van soortenrijkdom
en aantallen rode-lijstsoorten aan te maken per strandzone.
Per strandzone wordt de lokale variatie op twee manieren in kaart gebracht. Vooreerst wordt het aantal
soorten per grid van 50 x 50 meter geteld. Daarnaast wordt aan elke rode-lijstcategorie een waardering
toegekend. De som van deze waardering voor elke soort wordt eveneens per gridcel weergegeven.
Alle stranden werden voor het meiobenthos bemonsterd in een reeks ter onderzoek van de ruimtelijke
variabiliteit over deze elf stranden. Seizoenale bemonstering gebeurde enkel aan De Westhoek, de
Ijzermonding en het VNR “De Zwinduinen en –polders”. Meiobenthos is de benthische infauna kleiner dan
1 mm en groter dan 38 µm. Het meiobenthos werd -net zoals het macrobenthos- bemonsterd op gelijke
tijdsintervallen van hoog tot en met laag water.
Voor de ruimtelijke bemonstering werden de organismen tot op hoger taxonniveau gedetermineerd en
geteld. Daar determinatie tot op soort enorm tijdrovend is, werd hier geopteerd om enkel voor drie
temporeel bemonsterde stranden de nagenoeg belangrijkste groep van de meiofauna, zijnde de
Nematoda (Rondwormen) tot op genus of soort te determineren. Deze drie stranden zijn de stranden van
De Westhoek, de Ijzermonding en VNR “De Zwinduinen en –polders”.
Alle stranden werden voor het macrobenthos bemonsterd in een reeks ter onderzoek van de ruimtelijke
variabiliteit over deze elf stranden. Seizoenale bemonstering gebeurde enkel aan De Westhoek en VNR
“De Zwinduinen en –polders”. Macrobenthos is de benthische infauna groter dan 1 mm. De stalen van het
macrobenthos werden genomen met behulp van een rechthoekig, ijzeren frame (oppervlakte: 0,1026 m²).
Dit frame werd telkens vlak boven de waterlijn geplaatst. Dit werd gedaan startend bij hoog water en
eindigend bij laag water, waarbij het (variabel) aantal stalen op gelijke tijdsintervallen tussen de tijdstippen
van hoog en laag water werd genomen. Door het frame vlak boven de waterlijn te plaatsen werd een zo
goed mogelijk compromis gekozen om zowel (na droog vallen) snel gravende borstelwormen (bv.
Gemshoornworm Scolelepis squamata) als de zogenaamde “swashriders” (zoals isopoden en
amphipoden) kwantitatief te kunnen bemonsteren.
Alle stranden werden voor het epi- en hyperbenthos bemonsterd in een reeks ter onderzoek van de
ruimtelijke variabiliteit over deze elf stranden. Seizoenale bemonstering gebeurde enkel aan De Westhoek
en VNR “De Zwinduinen en –polders”. Het hyperbenthos is de fauna die geassocieerd met de bodem
voorkomt in de eerste 1 m-zone boven de bodem en wordt bemonsterd met behulp van een
hyperbenthische slee. Het epibenthos is de benthische fauna die op het oppervlak van de bodem leeft.
Hieronder bevinden zich voornamelijk grotere crustaceeën (bv. krabben) en benthische vissen zoals
platvissen. Het epibenthos werd bemonsterd met behulp van een 2 m brede boomkor met een net met
maaswijdte 5 mm. Zowel de hyperbenthische slee als de boomkor werden gesleept bij 1 m bovenstaand
water in de surfzone, over een afstand van 500 m en dit net onder de laagwaterlijn.
De staalnames ter bemonstering van de terrestrische arthropoden werden gestart in oktober 2002 en
liepen door tot oktober 2003, waarbij tijdens negen maanden bemonsteringen werden verricht. Tijdens de
zomermaanden juli en augustus waren staalnamen enkel mogelijk ter hoogte van, de voor publiek
ontoegankelijke reservaten van de Ijzermonding (Nieuwpoort) en de Baai van Heist. Bemonsteringen op
de publieke stranden waren tijdens deze periode uitgesloten omwille van de dagelijkse toeristische
overrompeling. Per strand werden twee parallelle rijen van telkens tien bodemvallen (replica’s) geplaatst,
met een afstand van drie meter tussen de vallen. Deze bodemvallen zijn plastieken bekers met een
diameter van 12 cm, die op voorhand wit werden geverfd om de insecten aan te trekken. De eerste rij
werd ter hoogte van de vloedlijn geplaatst, die zich in het beste geval liet onderscheiden door het
aangespoelde materiaal. De tweede rij bodemvallen werd ter hoogte van het hoogstrand geplaatst, die
zich steeds gemakkelijk liet onderscheiden door de aanwezigheid van de embryonale duintjes. Hierbij
vormde het strand van de Spinoladijk de enige uitzondering, daar het strand daar onmiddellijk wordt
opgevolgd door een dijk, en voorduinen dus ontbreken, waardoor hier dan ook geen bodemvallen konden
worden geplaatst. Omwille van het ontbreken van droog strand in Raversijde, kon daar geen
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bemonstering plaatsvinden. Doordat dit habitattype afwezig is, zullen soorten daaraan gebonden dus ook
volledig ontbreken. De vallen waren gedurende 24u operationeel: gedurende de eerste dag werden ze
geplaatst, waarop ze de volgende dag rond hetzelfde tijdstip werden geledigd. Iedere bodemval werd
gevuld met zeewater waaraan wat detergent was toegevoegd. Gelet op de korte bemonsteringsperiode
was dit een voldoende actieve conserveringsvloeistof. Formoloplossing, wat normaal wordt gebruikt, werd
met opzet vermeden omwille van het gevaar voor spelende kinderen, huisdieren en vogels.
Over de loop van één jaar vonden elf avifaunatelrondes plaats, telkens in een tijdsspanne van vijf
opeenvolgende dagen per ronde. De eerste telling vond plaats op 21 april 2003 en de laatste op 22 maart
2004. Tijdens elke telronde werd elk van de 11 trajecten bezocht in de periode van twee uur na hoog tij tot
twee uur na laag tij. Het onderzoek gebeurde onder gunstige weersomstandigheden met het oog op een
volledige inventarisatie. Dubbeltellingen met andere stranden werden vermeden. De tellingen vonden
zoveel mogelijk in de ochtend plaats teneinde een minimale verstoring door recreanten te hebben. Bij elke
telling werd de graad van verstoring door wandelaars geschat en werden ook andere verstoringen
(honden, vliegverkeer, sportactiviteiten etc.) genoteerd.
Er werd een onderscheid gemaakt tussen zacht en hard substraat enerzijds en tussen duinvoet, droog
strand en intergetijdengebied anderzijds. De combinatie hiervan levert zes secties op waarvoor de
aanwezige vogels afzonderlijk geteld werden. Per soort en per sectie werd geschat welk percentage van
de aanwezige vogels foerageerden. Foerageren had zowel betrekking op het zoeken van voedsel als op
het verorberen daarvan. Van de waargenomen soorten komt men aldus tot een aantalsevolutie op de 11
verschillende trajecten en tot een gedetailleerd overzicht van het strandgebruik.
De resultaten laten zien dat een welbepaalde strandzone voor de ene ecosysteemcomponent (of zelfs
soort) van groter belang kan zijn dan voor de andere. Het is dan ook niet aangewezen bepaalde stranden
aan te duiden als zijnde waardevoller dan andere. Eén van vele voorbeelden is de arme vaatplantenflora
op het strand van de Ijzermonding tegenover het belang van dit strand voor vogels en vloedmerk
geassocieerde arthropoden. Bovendien besloegen de onderzochte stranden reeds bij voorbaat een
selectie van eerder natuurlijke, minder verstoorde stranden waardoor de verschillen tussen de stranden
eerder klein zijn.
Toch kan voor een paar stranden voor vrijwel alle ecosysteemcomponenten een hoge waarde worden
vastgesteld: De Westhoek, VNR “De Zwinduinen en –polders” en Baai van Heist.
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Lexicon
Alle deze en alle overige termen worden eveneens in de tekst verklaard.

* amphipoden = vlokreeftjes; schaaldieren (Crustacea) behorend tot de orde van de Amphipoda
* asvrij droog gewicht = maat voor biomassa in gram; verschil tussen drooggewicht en asgewicht
* bivalven = tweekleppigen; weekdieren (Mollusca) behorend tot de klasse van de Bivalvia
* detritus = hier: kleine deeltjes dode en ontbindende planten en dieren
* GHHWS = gemiddeld hoog hoog water bij springtij; gemiddelde waterstand van het hoogste van beide
hoogwaterstanden bij springtij
* GIS = Geografisch InformatieSysteem; software ten behoeve van de weergave van geografische data,
de integratie van deze met gerelateerde data en de analyse ervan.
* GLLWS = gemiddeld laag laag water bij springtij; gemiddelde waterstand van het laagste van beide
laagwaterstanden bij springtij
* GLWS = gemiddeld laag water bij springtij; gemiddelde waterstand van het laag water bij springtij
* GPS = Global Positioning System; techniek waarmee positie bepaling op basis van satellietmetingen
gebeurt
* isopoden = pissebedden; schaaldieren (Crustacea) behorend tot de orde van de Isopoda
* low tide bar/rip-stranden = type binnen de morfodynamische classificatie van Masselink & Short
(1993); low tide bar/rip-stranden vertonen bij laag tij een ruggen- en geulenmorfologie en hebben een
steiler hoog strandgedeelte (typisch 1,6 % of meer); low tide bar/rip-stranden behoren tot de intermediaire
strandtypes (tussen dissipatieve en reflectieve stranden)
* morfodynamische classificatie = indeling van stranden naar morfologie en hydrodynamiek; gebaseerd
op golfbrekerhoogte (breaker height, Hb), golfperiode (T), hoogtij-sedimentvalsnelheid (fall velocity, wS) en
getijdenhoogteverschil (tidal range, TR; verder wordt MSR gebruikt, zijnde “mean spring tide range” ofte
het gemiddelde getijdenverschil bij springtij). classificatie is gebaseerd op twee parameters zijnde de
“relative tidal range” (= RTR = MSR/ Hb) en de “dimensionless fall velocity” (= Ω = Hb/wST); zie Masselink
& Short (1993)
* polychaeten = borstelwormen; gelede wormen (Annelida) behorend tot de klasse van de Polychaeta
* ultradissipatieve stranden = (Eng: ultra dissipative); type binnen de morfodynamische classificatie van
Masselink & Short (1993); ultradissipatieve stranden zijn vlakke en kenmerkloze stranden met veelal een
zwakke hellingsgraad (rond 1 %); sediment grotendeels bestaand uit “fine sands” (125-250 µm) en “very
fine sands” (63-125 µm); ultradissipatieve stranden behoren uiteraard tot het dissipatief type
* VNR = Vlaams natuurreservaat
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1. Inleiding
De ecologie van Vlaamse stranden
De tekst van dit onderdeel werd overgenomen uit het rapport van een project rond de ecologische impact van strandsuppleties
(Speybroeck et al., 2004). Dit project werd uitgevoerd door de contractanten van dit BEST-project en Vera Van Lancker & Mieke
Mathys (Universiteit Gent, Vakgroep Geologie & Bodemkunde, Renard Centre of Marine Geology) en werd gefinancieerd door de
Afdeling Waterwegen Kust van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ-WWK) van het Departement Leefmilieu en
Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De tekst omtrent vaatplanten en verdere algemene bijdragen aan
dit project werden geleverd door Sam Provoost (Instituut voor Natuurbehoud).

Het ecosysteem van de Vlaamse stranden wordt reeds decennia lang sterk beïnvloed door diverse
antropogene activiteiten, waarbij zowel negatieve als positieve effecten op het strandecosysteem werden
waargenomen. Naast onder andere het ruimen van de vloedmerklijn, de herprofilering van het droog
strand, het aanplanten van rijshout en betreding is strandsuppletie een belangrijke menselijke invloed.
In wat volgt zal voor specifiek afgebakende zones langsheen een transversale gradiënt op de kustlijn de
biodiversiteit worden beschreven, waarbij mogelijke oorzaken van een lagere biodiversiteit samen met
hun effect zullen worden aangehaald. Voor een gedetailleerder beeld omtrent de effecten van
zandsuppleties wordt hier verwezen naar Speybroeck et al. (2004).
De gehanteerde zonatie ziet er als volgt uit:
• supralitorale zone, (i.c. zone boven de GLWS die onder invloed van zeewater) waarvan hier
behandeld:
o embryonale duinen,
o droog strand,
o vloedmerk,
• litorale zone, hier gebruikt als synoniem voor de intertidale zone = zone tussen de hoog- en
laagwaterlijn (i.c. GHHWS en GLLWS),
• infralitorale zone, waarvan hier behandeld:
o vooroeverzone, i.c. gedefinieerd als de zeewaartse verderzetting van het strandprofiel, tot
een diepte van –4 m (t.o.v. het Z-peil).

De bespreking van de zones zal zich beperken tot de hier bestudeerde componenten van het
strandecosysteem:
1. microfytobenthos (fotosynthetische micro-organismen; eukaryote algen en cyanobacteria)
2. vaatplanten;
3. zoöbenthos (macrobenthos, meiobenthos, hyperbenthos en epibenthos)
4. terrestrische arthropoden (geleedpotigen van vloedmerklijn, droog strand en embryonale
duinen)
5. avifauna (vogels)
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De supralitorale zone
MICROFYTOBENTHOS
Tot op heden is er geen informatie over het voorkomen en verspreiding van benthische microalgen
(microfytobenthos, MFB) in het supralitoraal. Gezien de sterke uitdroging van deze zone lijkt een rijke
MFB-gemeenschap onwaarschijnlijk.
VAATPLANTEN
Op de Vlaamse stranden zijn vaatplanten beperkt tot de supralitorale zone: ze worden aangetroffen op de
vloedmerklijn, het droog strand en de voorduinen.
De meeste soorten zijn kortlevend en daarmee aangepast aan het dynamisch karakter van dit biotoop:
geschikte groeiplaatsen kunnen tijdens één storm verdwijnen, terwijl elders nieuwe biotopen ontstaan. In
stabiele supralitorale zones kunnen zich ook overblijvende plantensoorten vestigen. De meeste soorten
worden door middel van drijvende zaden, die lange tijd in zeewater kunnen overleven, via het zeewater
verbreid (i.e. thalassochorie), waardoor vloedmerken makkelijk gekoloniseerd kunnen worden (Rappé,
1996 & 1997). De planten profiteren er van de lokale nutriëntenaanrijking en de tijdelijke beschutting
tijdens de kiemingsfase.
Een aantal soorten vertoont een natuurlijke voorkeur voor de supralitorale zone, maar hun voorkomen
beperkt zich niet tot natuurlijke groeiplaatsen: een belangrijke populatie strandbiet (Beta vulgaris maritima)
groeit bijvoorbeeld op de stenen beschoeiing van de Nieuwpoortse havengeul. Momenteel herbergt de
Baai van Heist de soortenrijkste vegetatie met de meest uitgebreide en stabiele populaties in Vlaanderen
(Devos et al., 1995; Cosyns et al., 1999; Van Landuyt et al., 2000).
De meest algemene vloedmerksoort is zeeraket (Cakile maritima), veelal vergezeld door stekend
loogkruid (Salsola kali kali). Zeldzamer zijn strandmelde (Atriplex litoralis) en strandbiet (Beta vulgaris
maritima) en slechts sporadisch worden soorten als gelobde melde (Atriplex laciniate), gele hoornpapaver
(Glaucium flavum) en zandduizendknoop (Polygonum oxyspermum raii) gevonden. Deze laatste soort
heeft een heel beperkte verspreiding in Noordwest-Europa. Alhoewel pas vrij recent voor het eerst
vermeld (Rappé 1984), kan kustmelde (Atriplex glabriuscula) geregeld op de Vlaamse stranden worden
waargenomen. Vermeldenswaard zijn verder enkele waarnemingen van zeelathyrus (Lathyrus japonicus
maritimus) (zie onder meer Rappé, 1984 & 1996).
In stabiele supralitorale zones kunnen zich ook overblijvende plantensoorten zoals zeepostelein
(Honckenya peploides) en melkkruid (Glaux maritima) vestigen. Ook zeekool (Crambe maritima) en
zeevenkel (Crithmum maritimum) zijn overblijvend: deze soorten werden slechts vrij recent voor het eerst
aan onze kust waargenomen en blijven zeer zeldzame verschijningen (Rappé & Goetghebeur, 1975;
Rappé, 1989, 1996).
De vestiging van biestarwegras (Elymus farctus boreoatlanticus) in het vloedmerk of in vegetaties met
zeeraket initieert de primaire duinvorming. Bij voldoende zandtoevoer groeien de embryonale duintjes aan
en ontzilt het substraat. In dit stadium wordt helm (Ammophila arenaria) dominant en neemt de taak van
landschapsvormer over. In de zeereep wordt dit gras veelal vergezeld door soorten met een robuust
wortelgestel, leerachtige of succulente bladeren en een hoge zouttolerantie. Aan de zeezijde of loefzijde is
helm de enige dominante soort, terwijl duinzwenkgras (Festuca juncifolia) aan de lijzijde minstens even
abundant kan zijn. Daar worden ook algemene ruigtekruiden als bitterzoet (Solanum dulcamara),
akkerdistel (Cirsium arvense) en akkermelkdistel (Sonchus arvensis) aangetroffen. Lokaal groeien zeer
specifieke duinsoorten als blauwe zeedistel (Eryngium maritimum), zeewinde (Calystegia soldanella) en
zeewolfsmelk (Euphorbia paralias). Zij kunnen eigenlijk in het volledig ‘chaotisch voorduin’ voorkomen
(Rappé et al., 1996; Provoost et al., 2004b).
Naast het hierboven geschetste algemene verhaal worden twee aparte fenomenen vastgesteld op de
Baai van Heist. Ten eerste ontwikkelt zich op de duintjes die tegen de zeedijk gelegen zijn een
biestarwegras-mosduinvegetatie (Cosyns et al., 2002). Deze zone ligt grotendeels buiten het bereik van
de mariene dynamiek en kent te weinig zandtoevoer voor de vestiging en voortbestaan van vitale
helmduinen. De mosduinvegetatie in deze zone is uniek aan de Vlaamse kust en vertoont affiniteiten met
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vegetaties van ‘groene stranden’ zoals die bijvoorbeeld in Nederland te vinden zijn. Het type wordt
beschreven aan de hand van 12 vegetatie-opnamen als “Mosduin met knikmos (Bryum spec.),
biestarwegras en hertshoornweegbree” in een (preliminair) overzicht van de vegetatie van het dynamisch
kustlandschap (Provoost et al. 2004a). Ten opzichte van de overige vegetatietypen kan het vrij scherp
worden afgelijnd door de aanwezigheid van knikmossen evenals door sierlijke vetmuur, zeepostelein en
scherpe fijnstraal. Deze laatste zijn drie van de 10 (in deze dataset) waargenomen Rode lijst-soorten voor
dit type. Hoewel zich in dit jonge milieu een aantal vanuit beheersoogpunt mogelijk ongewenste maar
inheemse soorten vestigen (bv. witte honingklaver), is deze vegetatie niet ruderaal te noemen (ruderaal in
de zin van ‘door de mens verstoord’).
Een tweede specifiek fenomeen dat wordt vastgesteld, is de vestiging van biestarwegras op het zandig
laag schor met klein schorrekruid.
De kenmerkende soorten van het supralitoraal worden gecatalogeerd als zeldzaam tot (sterk) bedreigd
(Biesbrouck et al., 2001). Gezien de efemere verspreiding van vele soorten is een accurate schatting van
de populatiegrootte echter moeilijk en is het aangewezen herhaalde inventarisaties over meerdere jaren
uit te voeren.
Naast de invloed van zandsuppleties (zie Speybroeck et al., 2004) worden de supralitorale vaatplanten
beïnvloed door tal van antropogene activiteiten.
• Strandreiniging is in hoge mate verantwoordelijk voor het verdwijnen van vloedmerken, waardoor
tal van planten de supralitorale zone niet kunnen koloniseren en duinvorming niet kan worden
ingezet (Provoost et al., 1996, 2004b).
• Zandhaver (Leymus arenarius) is een Noordeuropese zeereepsoort die in ons gematigd klimaat
op natuurlijke standplaatsen moet onderdoen voor helm. Zandhavervegetaties worden eerder in
antropogeen verrijkte en enigszins dynamische milieus aangetroffen (o.a. De Raeve, 1989; Rappé
et al., 1996).
• Rijshoutaanplanten vormen een geprefereerde standplaats voor soorten van het droog strand,
gezien de beschutting en geringere betreding. De vegetatie tussen rijshoutaanplanten bevat
verder heel wat soorten met een natuurlijke verspreiding in het embryonaal duin.
ZOOBENTHOS
In het supralitoraal worden slechts weinig mariene benthische organismen aangetroffen. Toch zijn
nematoden aanwezig in de bodem van het droogstrand. Het droogstrand is de dynamische
overgangszone tussen het mariene en het terrestrische milieu. Hierdoor worden zowel typische mariene
(Enoplolaimus littoralis, Axolaimus helgolandicus), typische brakwater (Pellioditis marina) als typisch
terrestrische vrijlevende nematoden (Aporcelaimus spp., Aporcelaimellus spp.) in deze zone van het
strand aangetroffen. Het aantal nematodensoorten op het droogstrand mag dan wel significant lager (± 10
sp) liggen dan in het litoraal (± 35 sp), door de aanwezigheid van brakwater en terrestrische
vertegenwoordigers wordt deze zone gekarakteriseerd door een zeer hoge taxonomische diversiteit (i.e.
de taxonomische verwantschap tussen de aangetroffen soorten is zeer klein daar vertegenwoordigers uit
verschillende Classes van het Phylum Nematoda samen voorkomen). Op het strand van De Westhoek
(De Panne) werd tevens een vloedmerklijngemeenschap aangetroffen die een scherpe, smalle overgang
vormt tussen het droog strand en het littoraal. Deze gemeenschap wordt gekarakteriseerd door
Parachromadorita sp.nov.1. (Gheskiere et al., in press).
Het droog strand en de vloedmerklijn zijn helaas ook de delen van het strand die het meest onderhevig
zijn aan de directe en indirecte invloeden van het kusttoerisme. Duincomplexen moeten massaal
plaatsruimen voor hotels en andere toeristische infrastructuur (Nordstrom et al., 2000) en toeristische
stranden worden nagenoeg dagelijks machinaal en/of chemisch gereinigd. Een kwart van alle
hotelbedden wereldwijd bevinden zich reeds langs of in de directe nabijheid van de kustlijn (Gormsen,
1997). Hierdoor is het droogstrand niet meer die unieke overgangszone tussen het mariene en
terrestrische milieu en gaat de kenmerkende hoge interstitiële taxonomische diversiteit verloren. De
interstitiële droogstrandfauna van toeristrische stranden wordt gekenmerkt door één of een aantal
extreem koloniserende en taxonomisch zeer verwante soorten. (Gheskiere et al., in prep.)
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TERRESTRISCHE ARTHROPODEN
De arthropodenfauna van het vloedmerk, droog strand en embryonale duinen is bijzonder divers en omvat
soorten die al dan niet strikt aan dit zoute milieu gebonden zijn: (1) halobionte soorten, die enkel in zoute
milieus kunnen voorkomen, (2) halofiele soorten, die zowel in zoute milieus als in zoete omstandigheden
leven, en (3) haloxene soorten, die eerder toevallige bezoekers zijn.
Veel soorten zijn afhankelijk van het aanspoelsel ter hoogte van de vloedmerklijn. De Europese
arthropodenfauna van het aanspoelsel werd reeds vrij intensief bestudeerd (Backlund, 1945; Ardö, 1957;
Tsacas, 1959; Remmert, 1964; Egglishaw, 1959; Caussanel, 1970; Cheng, 1976; Dobson, 1976; Doyen,
1976; Moore & Legner, 1976; Louis, 1977; Bergerard, 1989). Hoewel seizoensafhankelijk, bestaat het
aanspoelsel hoofdzakelijk uit bruinwierpakketten, waarin de typische opruimers (vliegen) en hun
predatoren en parasieten worden gevonden. Vele soorten zoals pissebedden, spinnen en loopkevers, die
in de duinen talrijk voorkomen, worden dikwijls tussen aanspoelsel op de hoogwaterlijn aangetroffen,
vooral als een verbinding strand-duin nog aanwezig is (Vandomme, pers. med.).
De Strandvlo Talitrus saltator (Amphipoda, Talitridae) is een dominante soort van het vloedmerk (Lincoln,
1979) en speelt een belangrijke rol als primaire afbreker van aangespoeld afgestorven plantaardig en
dierlijk materiaal (Robertson & Mann, 1980; Griffiths et al., 1983; Stenton-Dozey & Griffiths, 1983; Adin &
Riera, 2003). Ze wordt aangetroffen op sterk geëxposeerde (grof)zandige stranden van zodra minimale
hoeveelheden aan organisch aanspoelsel en rottende wieren aanwezig zijn. De soort komt in grote
aantallen voor op het strand van Lombardsijde, nabij de IJzermonding en de Baai van Heist (Maelfait,
ongepubl. data). Tijdens periodes met springtij migreren individuen van de hoogwaterlijn naar de voorste
duinenrij waar ze dan ook massaal aangetroffen kunnen worden (Maelfait, ongepubliceerde gegevens).
Roofmijten (Gamasina) spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van droog strand en embryonaal
duin (Koehler et al., 1995; Salmane, 2000). Springstaarten (zie verder) en andere invertebraten vormen
het voedsel voor Gamasina-mijten (Koehler et al., 1995). Bepaalde soorten zijn specifiek voor het
vloedmerk (o.a. Thinoseius spp.; Remmert, 1964; Egglishaw, 1959), droog strand en/of de embryonale
duinen. Gespecialiseerde halofiele en halobionte soorten verdwijnen naarmate het strand droger wordt en
het aanspoelsel vermindert. Gedetailleerde gegevens over het voorkomen van roofmijten langs de
Vlaamse stranden zijn niet voorhanden.
Spinnen (Aranea), gebonden aan geëxposeerde, grofkorrelige zandstranden, zijn afwezig langsheen de
Vlaamse kust. Op stranden in verbinding met duinen kunnen echter sporadisch aan duinen gebonden
soorten aangetroffen worden (Vandomme, pers. med.). Het gaat dan vaak over soorten die in de Rode
Lijst van de spinnen van Vlaanderen (Maelfait et al., 1998) opgenomen zijn. In hoeverre die zwerftochten
op het strand van belang zijn voor de overleving van die spinnen is niet gekend. Zoals dit geldt voor
allerlei groepen arthropoden, kunnen spinnen verder in grote getale in het aanspoelsel worden
aangetroffen als gevolg van anemohydrochorie (i.e. via wind komen ze in kustwater terecht, waarna ze
aanspoelen op de vloedmerklijn) (Palmen, 1944).
Op het droog strand en primaire duinen zijn bodembewonende springstaarten (Collembola) vooral gekend
omwille van hun sterke trofische relatie met mycorrhiza (i.e. symbiose tussen planten en schimmels) van
verschillende plantensoorten (o.a. Kruipwilg Salix repens) (Read, 1989). Omwille van de positieve relatie
tussen mycorrhiza en de sedimentstabiliteit, kan de verspreiding van mycorrhiza-diasporen door
springstaarten de sedimentstabiliteit sterk beïnvloeden (Koehler et al., 1995).
Twee soorten (Folsomia sexoculata en Isotoma maritima) voeden zich uitsluitend met rottend
wiermateriaal (Janssens, 2002). Door hun cryptische levenswijze is echter weinig ecologische informatie
over springstaarten beschikbaar.
Totnogtoe werden 14 families kevers (Coleoptera) op de Vlaamse stranden aangetroffen. De
soortenrijkste families zijn de Staphylinidae (Kortschildkevers: 30 soorten) en de Carabidae (Loopkevers:
20 soorten) (Haghebaert, 1989). 46 soorten werden op de vloedmerklijn van Vlaamse stranden
aangetroffen, waarvan 34 echte halobionte en 12 halofielen of haloxene soorten. De meeste kevers van
zandstranden zijn rovers van o.a. strandvlooien (Bergerard, 1989), maar op het strand worden ook
grazers (o.a. Bledius arenarius en B. subniger) en parasieten (o.a. Aleochara-soorten spp.) gevonden.
Bledius-soorten nemen een centrale rol binnen het voedselweb ter hoogte van de vloedmerklijn in (Den
Hollander & Van Etten, 1974; Steidle et al., 1995). Cafius xantholoma is de meest algemene
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kortschildkever van de Vlaamse stranden (Haghebaert, 1989). Loopkevers en zandloopkevers (Carabidae
en Cicindelidae) van het droog strand zijn vaak sterk aangepast aan het leven op en in zandige,
dynamische substraten (Turin, 2000) (i.e. psammofiele kevers met gravende poten of met lange poten om
oververhitting tegen te gaan)) en/of zijn halobionte of halofiele soorten. Ze zijn vaak zeer mobiel in functie
van een seizoenale habitatwisseling van en naar nabijgelegen overwinteringshabitatten (vb. duinen).
Cicindela maritima (Strandzandloopkever) en Bradycellus distinctus zijn halofiele soorten die voornamelijk
op het droog strand en de voorste zeereep worden aangetroffen (Turin, 2000). Amara convexiuscula en
Bembidion normannum kunnen heel abundant voorkomen onder aanspoelsel van wieren en schelpen
(Turin, 2000).
Een heel specifieke gemeenschap Diptera (vliegen en muggen) is strikt gebonden aan de supralitorale
zone (incl. het vloedmerk en het droog strand) en vormen er de meest abundante insectengroep. Hun
larven voeden zich met het organisch materiaal ter hoogte van de vloedmerklijn (Ardö, 1957; Tsacas,
1959). Na beperkte aandacht in het verleden (Meunier, 1898; Villeneuve, 1903; Bequaert, 1913; Bequaert
& Goetghebuer, 1913; Goetghebuer, 1928, 1934, 1942) werd pas vanaf 1980 een grondige faunistische
inventarisatie van de Belgische vliegenfauna uitgevoerd (Grootaert & Pollet, 1988; Grootaert, 1989;
Grootaert & Pollet 1989), later gevolgd door meer ecologische studies (Pollet & Grootaert, 1994, 1995,
1996). Chersodromia spp. (Dansvliegen Hybotidae) zijn zeer kleine vliegjes typisch voor het droog strand,
waarvan de larven in de gangen van strandvlooien zouden leven (Tsacas, 1959). Chersodromia hirta was
vóór 1980 vrij algemeen langs de Vlaamse kust, terwijl de soort momenteel als bedreigd wordt
gecatalogeerd (Grootaert, 1998).
Aphrosylus-soorten (slankpootvliegen, Dolichopodidae) worden typisch op de artificiële harde substraten
aangetroffen, terwijl foeragerende individuen ook wel op het strand worden gevonden. Strandvliegen
(Coelopidae), waarvan de larven van zeewier leven, komen vrijwel uitsluitend in aangespoelde
bruinwierpakketten voor (Egglishaw, 1959, 1961; Dobson, 1974). Mogelijk vormen ze een belangrijke
voedselbron voor steltlopers (Smit & Wolff, 1981). Op het droog strand komen geen typische
vliegensoorten voor, alhoewel soorten van de zeereep er tijdelijk teruggevonden kunnen worden (Pollet,
2000).
Er wordt aangenomen dat de arthropoden van Vlaamse stranden ernstig bedreigd zijn door overmatige
recreatie en de systematische verwijdering van aanspoelsel op de meeste stranden, waardoor tevens
embryonale duinvorming langs de zeereep verhinderd wordt. Zo werd een negatieve correlatie tussen
betreding en dichtheid van Talitrus saltator op Poolse stranden aangetoond (Weslawski et al., 2000) en is
de zeldzaamheid van strandvliegen langsheen de Vlaamse kust vermoedelijk het gevolg van het ruimen
van de vloedmerklijn, waardoor grote paketten bruinwieren ontbreken (Grootaert, pers. med.).
AVIFAUNA
Voor de avifauna heeft de supralitorale zone een belangrijke potentie als broedgebied voor kustvogels. In
Vlaanderen zijn het vooral Strandplevier Charadrius alexandrinus en Dwergstern Sterna albifrons die hier
tot broeden kunnen komen. Beide soorten staan op de Rode Lijst van met uitsterven bedreigde
broedvogels (Devos & Anselin, 1999). In de loop van de twintigste eeuw zijn de meeste Vlaamse stranden
onder invloed van antropogene druk (vnl. vernietiging van de broedbiotoop en verstoring) namelijk
ongeschikt geworden als nestplaats voor kustbroedvogels (Stienen & Van Waeyenberge, 2002).
In 1954 werden nog 45 broedkoppels Strandplevier op verschillende Vlaamse stranden waargenomen
(Raes, 1989), terwijl de soort vanaf 1990 nagenoeg niet meer op de stranden nestelde. Enkel in 1994 en
1995 broedde – in afwezigheid van sterke toeristische druk – één koppel Strandplevier op het strand van
Lombardsijde (Devos & Anselin, 1996; Anselin et al., 1998).
Halverwege de vorige eeuw broedden nog relatief veel Dwergsternen op de stranden tussen Koksijde en
Oostduinkerke (maximaal 30 paar in 1951 en 1952, verdwenen in 1962), te Lombarsijde (maximaal 11
koppels in 1959, verdwenen in 1960) en aan de Zwinduinen (maximaal 75 paar in 1939, verdwenen in
1957). Het laatste broedgeval in een natuurlijk habitat dateert van 1973 (Van Den Bossche et al., 1995;
Seys, 2001).
Het voorkomen van beide soorten kustbroedvogels is nu vrijwel beperkt tot de voorhaven van Zeebrugge
(Westdam en Oostdam) en de Baai van Heist (Stienen & Van Waeyenberge, 2002; Van Waeyenberge et
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al., 2002), waar ze broeden op relatief onverstoorde, met zand opgespoten terreinen die het equivalent
vormen van natuurlijke supralitorale zones.
De supralitorale zone is verder ook belangrijk als rust- en foerageergebied voor vogels, dit hoofdzakelijk
tijdens het winterhalfjaar en de trekperiode. Bij hoog water kunnen de meeste meeuwen en steltlopers
moeilijk aan voedsel geraken. Ze gebruiken de supralitorale zone dan ook voornamelijk om te overtijen of
als verzamelplaats voordat de hoogwatervluchtplaatsen worden opgezocht (voornamelijk. Zilvermeeuw
Larus argentatus en Kokmeeuw L. ridibundus en ook Stormmeeuw L. canus en Kleine Mantelmeeuw L.
fascus). De belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen bevinden zich ofwel in de grotere slikkengebieden
(IJzermonding, Voorhaven van Zeebrugge, het Zwin) (naast de vermelde meeuwensoorten steltlopers
waaronder voornamelijk Scholekster Haematopus ostralegus en Bonte Strandloper Calidiris alpina, naast
kleinere aantallen van o.a. Zilverplevier Pluvialis squaterola, Bontbekplevier Charadrius hiaticula &
Tureluur Tringa totanus) ofwel op strandhoofden, voornamelijk te Nieuwpoort, Raversijde en
Blankenberge (Engledow et al., 2001; voornamelijk Steenloper Arenaria interpres, Paarse Strandloper
Calidris maritima en Drieteenstrandloper Calidris alba). Sommige soorten voeden zich ook in het
supralitoraal onder meer met materiaal op de vloedmerklijn (bv. Steenloper; Smit & Wolff, 1981).
De bedreigingen waaraan kustbroedvogels in NW-Europa worden blootgesteld worden samengevat in
Meininger & Graveland (2000). Belangrijke oorzaken voor de teloorgang van broedplaatsen op stranden
van onder meer sternen en plevieren in Nederland zijn het verdwijnen van de gebieden zelf, onder andere
als gevolg van uitbreiding van industrie en bungalowparken (zie ook Arts et al., 2000) en het verdwijnen
van de dynamiek in de gebieden (met vegetatiesuccessie als gevolg). Ook strandrecreatie legt een steeds
zwaardere druk op broedgebieden voor sternen en plevieren, wat leidt tot afname van het broedsucces en
de dichtheden en inkrimping van het areaal (zie ook Pienkowski, 1993; Schulz & Stock, 1993).
Een belangrijke factor voor de populatieontwikkeling en het welslagen van de broedsels van sternen, is de
aanwezigheid van voldoende voedsel (o.a. Sprot Sprattus sprattus, Zandspiering Ammodytes tobianus en
jonge Haring Clupea harengus) (Brenninkmeijer & Stienen, 1994). Overbevissing van prooisoorten kan
dan ook een bedreiging voor broedvogels vormen. Andere bedreigingen voor kustbroedvogels zijn
predatie door onder andere Bruine rat Rattus norvegicus en de belasting van het milieu met toxische
stoffen (sternen staan aan de top van de voedselketen waardoor ze deze accumuleren).
Naast het verdwijnen van geschikte foerageergebieden, wordt de belangrijkste bedreiging voor
foeragerende of overtijende steltlopers en meeuwen gevormd door visuele en/of auditieve verstoring o.a.
wandelaars, honden, boten of kleine vliegtuigjes (Cayford, 1993). Verstoring kan – afhankelijk van de
duur, de frequentie, de sterkte, de voorspelbaarheid en de ruimtelijke verspreiding – onder meer leiden tot
een verminderde foerageerefficiëntie en dus voedselopname, energieverlies als gevolg van
paniekvluchten en het verlaten van foerageergebieden of hoogwatervluchtplaatsen (Goss-Custard &
Verboven, 1993; Kirby et al., 1993; Smit & Visser, 1993; Fitzpatrick & Bouchez, 1998).

De litorale zone
MICROFYTOBENTHOS
Het microfytobenthos (MFB), de fotosynthetische micro-organismen (eukaryote algen en cyanobacteria)
die in intertidale sedimenten voorkomen, wordt meestal gedomineerd door diatomeeën (kiezelwieren)
maar lokaal of tijdelijk kunnen ook dense populaties Cyanobacteria, dinoflagellaten, euglenoiden, Cryptoen Chrysophyta (Goudwieren) voorkomen (MacIntyre et al. 1996, Barranguet et al. 1997, Noffke &
Krumbein 1999). Het MFB is de belangrijkste primaire producent in intergetijdengebieden, en draagt in
ondiepe kustgebieden en estuaria ook in belangrijke mate bij tot de biomassa en de primaire productie in
de waterkolom (de Jonge & van Beusekom 1995, MacIntyre et al. 1996).
Zandige sedimenten worden doorgaans gedomineerd door vastgehechte levensvormen (epipsammon),
terwijl vrijlevende vormen (epipelon en tychoplankton) dominant zijn in slibrijke sedimenten. Er bestaat
een sterke relatie tussen sedimentologische kenmerken, als stabiliteit, porositeit, permeabiliteit,
doordringing van licht en gassen, en het watergehalte, en de biologische activiteit van het MFB in
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sedimenten, waardoor het sedimenttype in sterke mate de verspreiding van het MFB bepaalt (Sabbe,
1997; Paterson & Hagerthey, 2001).
De kennis over de diversiteit, structuur en dynamiek van het MFB van zandstranden is beperkt (Meadows
& Anderson, 1968; Steele & Baird, 1968; Amspoker, 1977; Asmus & Bauerfeind, 1994; FernandezLeborans & Fernandez-Fernandez, 2002). De soortenrijkdom in intertidale sedimenten kan evenwel hoog
zijn: op getijdenplaten in het Westerschelde-estuarium werden bijvoorbeeld zo’n 200 benthische
diatomeeënsoorten aangetroffen (Sabbe, 1997). Voor de Vlaamse stranden zijn slechts preliminaire
gegevens beschikbaar: in totaal werden tot op heden ongeveer 120 soorten gerapporteerd (Van der Ben,
1973; Blondeel, 1996).
Niettegenstaande het feit dat er sterke indicaties bestaan dat het MFB een belangrijke voedselbron vormt
voor het micro-, meio- en macrobenthos (bv. Sundbäck & Persson, 1981; Middelburg et al., 2000; Granéli
& Turner, 2002; Moens et al., 2002), is er tot op heden nog slechts weinig gekend over de kwalitatieve en
kwantitatieve rol van het MFB in voedselwebben op zandstranden.
Aangezien de ecologie van het MFB van zandstranden grotendeels ongekend is, is momenteel
onvoldoende informatie voorhanden om de effecten van antropogene invloeden in te kunnen schatten.
ZOOBENTHOS
De mariene benthische fauna wordt meestal opgedeeld in vier groepen.
Meiobenthos is de benthische infauna kleiner dan 1 mm en groter dan 38 µm, met als voornaamste
groepen nematoden (rondwormen) en copepoden (roeipootkreeftjes). Macrobenthos is de benthische
infauna groter dan 1 mm, voornamelijk bestaande uit tweekleppige weekdieren (Bivalvia), borstelwormen
(Polychaeta) en kleine schaaldieren (Crustacea). Het hyperbenthos is de fauna die geassocieerd met de
bodem voorkomt in de eerste 1 m-zone boven de bodem, veelal gedomineerd door de aanwezigheid van
aasgarnalen (Mysida). Het epibenthos is de benthische fauna die op het oppervlak van de bodem leeft.
Hieronder bevinden zich voornamelijk grotere crustaceeën (bv. krabben) en benthische vissen zoals
platvissen.
De meiofauna van zandstranden wordt gedomineerd door nematoden (rondwormen) en harpacticide
copepoden (roeipootkreeftjes) (McLachlan, 1983). Nematoden domineren in fijnere sedimenten,
harpacticiden domineren in grover sediment. Nematoden voeden zich met bacteriën, microfytobenthos,
andere meiofaunaorganismen, detritus en opgelost organisch materiaal (McLachlan, 1983), terwijl
copepoden voornamelijk microfytobenthos eten (Granéli & Turner, 2002). Een scheiding tussen de
voedselwebben van macrofauna enerzijds en meiofauna en bacteriën anderzijds wordt gesuggereerd
door de beperkte invloed van het voedingsgedrag van macrofauna op de bacteriële densiteiten (Jansson,
1967; Kemp, 1987; McLachlan, 1983). De meiofauna is meestal abundanter dan de macrofauna, terwijl de
macrofauna een groter deel van de totale biomassa uitmaakt (Greene, 2002).
De meiofaunadensiteit op het strand van De Westhoek nam toe van het hoog litoraal naar het laag litoraal
(Gheskiere et al., 2002; Gheskiere et al., in press). De nematodendiversiteit nam er toe vanaf het hoog
litoraal en bereikte een maximum rond midtij-niveau. Drie -niet volmaakt gescheiden- soortenassociaties
werden aangeduid: droog strand (zie hoger, supralitoraal; Rhabditis sp. en Axonolaimus helgolandicus),
hoog intertidaal (Trissonchulus sp., Dichromadora hyalocheile en Parachromadorita sp.) en laag
intertidaal (meerdere soorten waaronder Odontophora phalarata, O. rectangula, Cyartonema elegans en
Chaetonema riemanni).
Van de benthische fauna is het macrobenthos het best bestudeerd (McLachlan, 1983). Net zoals op de
meeste stranden wereldwijd (McLachlan & Jaramillo, 1995) domineren polychaeten (borstelwormen) en
crustaceeën (schaaldieren) het macrobenthos van Vlaamse stranden (Degraer et al., 1999a; Degraer et
al., 2003a).
Omwille van het verband tussen morfodynamiek en het aanwezige macrobenthos (Degraer et al. 2003a)
wordt hier eerst kort de morfodynamiek van de Vlaamse stranden toegelicht.
De gevolgde morfodynamische classificatie is die van Masselink & Short (1993) en is gebaseerd op de
brekerhoogte van de golven (breaker height, Hb), de golfperiode (T), de hoogtij sedimentvalsnelheid (fall
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velocity, wS) en het getijdenhoogteverschil (tidal range, TR; verder wordt MSR gebruikt, zijnde “mean
spring tide range” ofte het gemiddelde getijdenverschil bij springtij). Hieruit worden 2 parameters berekend
waarop de classificatie is gebaseerd, zijnde de “relative tidal range” (= RTR = MSR/ Hb) en de
“dimensionless fall velocity” (= Ω = Hb/wST). Langsheen de Vlaamse kust kan van west naar oost een
overgang waargenomen van ultradissipatieve stranden (Eng: ultra dissipative) naar low tide bar/ripstranden (geen Nederlandse term voorhanden). Ultradissipatieve stranden zijn vlakke en kenmerkloze
stranden met veelal een zwakke hellingsgraad (rond 1 %). Ze hebben een sediment grotendeels bestaand
uit “fine sands” (125-250 µm) en “very fine sands” (63-125 µm). Low tide bar/rip-stranden vertonen bij laag
tij een ruggen- en geulenmorfologie en hebben een steiler hoog strandgedeelte (typisch 1,6 % of meer).
Low tide bar/rip-stranden behoren tot de intermediaire strandtypes (tussen dissipatieve en reflectieve
stranden), terwijl ultradissipatieve stranden uiteraard tot een dissipatief type behoren.
Omwille van de relatief lage omgevingsstress op ultradissipatieve stranden, wordt de hoogste
macrobenthische dichtheid en diversiteit aangetroffen op zwak hellende, brede en fijnkorrelige stranden
(McLachlan, 1983; McLachlan, 1990; McArdle & McLachlan, 1991; McArdle & McLachlan, 1992;
McLachlan et al., 1995; de la Huz et al., 2002; Degraer et al., 2003a).
Enkele typische soorten zijn de voor het hoog intertidaal kenmerkende polychaet Scolelepis squamata
(Gemshoornworm, de vlokreeftjes Bathyporeia sarsi en B. pilosa en de pissebed Eurydice pulchra
(Agaatpissebed) en de voor het lager intertidaal kenmerkende polychaet Nephtys cirrosa (een zandzager)
en de tweekleppige Donax vittatus (Zaagje).
Meer reflectieve stranden, zoals de low tide bar/rip-stranden ten oosten van Oostende, zijn duidelijk
soortenarmer maar ze herbergen wel enkele zeldzamere soorten, zoals de polychaeten Hesionides
arenaria en Ophelia rathkei en het vlokreeftje Haustorius arenarius (Degraer et al., 2003a). Korrelgrootte
en swashklimaat zouden de ecologisch meest structurerende factoren langsheen deze morfodynamische
gradiënt zijn (o.a. McLachlan, 1983; McLachlan & Jaramillo, 1995; Brazeiro, 2001; Ricciardi & Bourget,
1999; Gray, 2002). Toch zouden ook biologische interacties een structurerende rol kunnen spelen (Defeo
et al., 1997).
Verder wordt een transversale gradiënt onderscheiden waarbij boven in de intergetijdenzone een zeer
soortenarme, maar zeer dense gemeenschap voorkomt. Op de Vlaamse stranden wordt deze
gemeenschap gedomineerd door de Gemshoornworm Scolelepis squamata, de Agaatpissebed Eurydice
pulchra en de vlokreeftjes Bathyporeia pilosa en B. sarsi (Degraer et al., 2003a; Van Hoey et al., 2004).
Lager in de intergetijdenzone is de soortenrijkdom hoger, maar zijn de densiteiten lager dan in de hoog
intertidale gemeenschap (Degraer et al., 2003a). Kenmerkende soorten van het laag intertidaal zijn onder
meer de Zandzager Nephtys cirrosa, het Zaagje Donax vittatus en de borstelwormen Spio spp. en
Spiophanes bombyx. In het laag intertidaal worden veelal soorten aangetroffen, die een korttijdige
blootstelling aan de lucht kunnen overleven, maar waarvan de optimale omstandigheden zich beneden de
laagwaterlijn bevinden (Degraer et al., 1999a). De transversale zonatie is duidelijker waarneembaar op
dissipatieve stranden dan op meer reflectieve stranden (Jaramillo & McLachlan, 1993; McLachlan &
Jaramillo, 1995; Knox, 2001). De zonatiepatronen van verschillende soorten zijn seizoensgebonden:
sommige soorten ondernemen seizoenale migraties langsheen de transversale gradiënt (Grober, 1992;
Degraer et al., 1999a).
Het macrobenthos voedt zich voornamelijk met dierlijk detritus en in mindere mate met fytobenthos en detritus (Josefson et al., 2002; Sundbäck & Persson, 1981).
De biomassa van het macrobenthos op Vlaamse stranden werd tot op heden slechts eenmalig bepaald
(asvrij droog gewicht = AFDW) met waarden van 40 tot 800 mgAFDW/m² (Elliott et al., 1997). Hierbij werd
een initiële stijging waargenomen vanaf de hoogwaterlijn richting laagwaterlijn, gevolgd door een daling
tot voorbij het midtijniveau en tenslotte opnieuw een trage stijging richting de infralitorale zone.
Macrobenthische organismen vormen een belangrijke voedselbron voor vogels (zie verder) en
epibenthische vissen (o.a. Schol Pleuronectes platessa) en macro-crustaceeën (o.a. Grijze garnaal
Crangon crangon) (Mooij, 1982; Dankers et al., 1983; McLachlan, 1983; Hartmann-Schröder, 1996; Beyst
et al., 1999; Stuer, 2001). Een aantal platvissen (o.a. Schol Pleuronectes platessa, Tong Solea solea,
Griet Scophtalmus rhombus, Tarbot S. maximus en Schar Limanda limanda) zijn in hun juveniele stadia
voor wat betreft hun voedsel voor een belangrijk deel aangewezen op de intertidale infauna (Beyst et al.,
1999): het intertidaal fungeert als “broedkamer” of “kinderkamer” voor deze soorten. Juveniele platvissen
migreren met het hoogwater naar de intertidale zone en ontsnappen er aan predatoren uit diepere zones
en vinden er ook voedsel (McLachlan, 1983; Gibson & Robb, 1996; Beyst et al., 1999; Gibson &
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Yoshiyama, 1999; Wilber et al., 2003). Dit geldt ook voor hyperbenthische organismen zoals Mysida
(aasgarnalen) (Beyst et al., 2001a) en grote crustaceeën zoals de Strandkrab Carcinus maenas (Hunter &
Naylor, 1993).
Voor verschillende vis- en hyperbenthische soorten vormt de surfzone een migratieroute tussen
verschillende broedkamers of tussen een broedkamer en het dieper mariene milieu (Beyst et al., 2001a,
2001b). Opmerkelijk is dat zowel vlakke (ultradissipatieve) stranden als intermediaire stranden hoge
densiteiten aan platvissen vertonen, terwijl de hoogste soortenrijkdom op de intermediaire stranden lijkt te
worden bereikt (Beyst et al., 2002a, 2002b). De lagere rijkdom van de reflectieve stranden aan de
Oostkust kan ook te wijten zijn aan de invloed van de Westerschelde.
Heel wat stranden (voornamelijk langsheen de westelijke kust) vertonen een zwinnenmorfologie (cf. Fig.
2). Deze zwinnen herbergen door langer onder water te blijven en een hogere voedselrijkdom, een
benthische fauna die in veel opzichten meer gelijkenissen vertoont met deze van infralitorale zones dan
met de rest van de litorale zone (Boulez, 2002). Hiervan zijn hoge densiteiten aan Spio spp. een
voorbeeld. Zowel qua densiteiten als qua diversiteit overtreffen zwinnen de naburige strandbanken. Bij
studies van strandbenthos bleven ze echter veelal buiten beschouwing omdat ze strikt genomen niet de
typische strandorganismen bevatten.
De antropogene bedreigingen voor de benthische fauna in de litorale zone hangen – op accidentele
bedreiging zoals olieverontreiniging na – voornamelijk samen met het kusttoerisme en ze zijn dus
vergelijkbaar met deze in de supralitorale zone (zie eerder). Bij intense betreding van het strand, bv. door
activiteiten zoals beach volleybal, kan aanzienlijke schade van het macrobenthos optreden (Moffett et al.,
1998).
AVIFAUNA
Enkel in het kader van drie recente studies werden gestandaardiseerde tellingen van foeragerende
steltlopers bij laagwater verricht (Engledow et al., 2001; Stuer, 2002; De Groote, 2003). Hieruit blijkt dat
heel wat vogelsoorten zich voeden met de intertidale macrofauna. Op de Vlaamse zandstranden gaat het
hierbij enerzijds om meeuwen en anderszijds om steltlopers, waarvan de Scholekster Haematopus
ostralegus en de Drieteenstrandloper Calidris alba de belangrijkste vertegenwoordigers zijn (Engledow et
al., 2001; Stuer, 2002). Tijdens het winterhalfjaar 2000-2001 waren naar schatting tot 1450 Scholeksters
en tot 350 Drieteenstrandlopers aanwezig langs de Vlaamse kust (Engledow et al., 2001). Gemiddeld zat
hiervan respectievelijk meer dan 50% en 70% op het strand. Scholeksters foerageren er op bivalven en
polychaeten, veelal in nog natte, goed doordringbare substraten (i.e. langs de randen van zwinnen en
langs de laagwaterlijn; Stuer, 2002). Drieteenstrandlopers foerageren in de swashzone en zijn sterk
afhankelijk van de aanwezigheid van Scolelepis squamata als prooi (Smit & Wolff, 1981; Mooij, 1982;
Dankers et al., 1983; McLachlan, 1983; Glutz von Blotzheim et al., 1984). Van de meeuwachtigen zijn het
vooral Stormmeeuw Larus canus en Kokmeeuw L. ridibundus die veelvuldig in de litorale zone op het
vloedmerk en in plassen foerageren op wormen en garnalen; de overige meeuwensoorten (o.a. Grote
mantelmeeuw Larus marinus) zijn voor hun voedselvoorziening veel meer afhankelijk van de infralitorale
zone (Spanoghe, 1999; Engledow et al., 2001; Stuer, 2002).
Ook voeden meeuwen zich in de intergetijdenzone vaak met aangespoelde dode dieren en voedsel
achtergelaten door mensen (Engledow et al., 2001, Stuer, 2002). Pas in 1989 en 1990 en later vanaf
1998 werden enkele totaaltellingen van de overwinterende meeuwen uitgevoerd (Spanoghe & Devos,
2002). Het totaal aantal meeuwen varieerde daarbij tussen ongeveer 7.000 en 32.000 exemplaren. Een
totaaltelling van meeuwen uitgevoerd tijdens de zomermaanden suggereert dat de aantallen dan lager
liggen (ongeveer 6.000 exemplaren). De Zilvermeeuw Larus argentatus is de algemeenste soort met 40 à
70 % van het totaal. Kokmeeuw komt op de tweede plaats met 13-42%. Stormmeeuw, Kleine
Mantelmeeuw Larus fuscus en Grote Mantelmeeuw maken meestal minder dan 10% van het totaal aantal
meeuwen uit (Spanoghe, 1999; Spanoghe & Devos, 2002).
In het afgelopen decennium maken ook Visdief en Grote Stern geregeld en in toenemende mate gebruik
van zowel de supralitorale als litorale zones in en rond de havens van Zeebrugge, Oostende en
Nieuwpoort om te rusten of te slapen, en ook om zich te verzamelen voor en na het broedseizoen
(Stienen & Courtens, pers. med.). De bedreigingen waaraan de avifauna van de litorale zone kan
blootgesteld worden zijn vergelijkbaar met deze die vermeld zijn van de supralitorale zone (zie eerder).
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De infralitorale zone
MICROFYTOBENTHOS
Er is bijzonder weinig specifieke informatie beschikbaar over het infralitorale microfytobenthos (MFB) van
zandstranden. Accumulaties van gespecialiseerde ‘surf zone’ diatomeeën zijn vooral gekend van het
zuidelijk halfrond (Campbell 1996). Dezelfde soorten komen ook in Europa (en langs de Vlaamse kust,
Blondeel 1996), maar over hun kwantitatief belang en hun specifieke levensstrategie is niets gekend.
Gezien de sterke turbiditeit in het infralitoraal is te verwachten dat er weinig in situ primaire productie is in
de sedimenten, en dat tychoplankton, plankton en geresuspendeerd MFB hier een belangrijke rol zullen
vervullen. Het is momenteel niet gekend of de vooroeverzone gekenmerkt wordt door gespecialiseerde
planktongemeenschappen (i.e. verschillend van de pelagische Noordzee gemeenschappen).
Aangezien de ecologie van het MFB van zandstranden grotendeels ongekend is, is momenteel
onvoldoende informatie voorhanden om de effecten van antropogene invloeden in te kunnen schatten.
ZOOBENTHOS
Omwille van de moeilijke toegankelijkheid van de Belgische vooroever voor onderzoeksschepen, is
momenteel enkel het macrobenthos ervan beschreven. Gegevens over het meio-, hyper- en epibenthos
zijn niet beschikbaar.
In tegenstelling tot de litorale zone, gekenmerkt door één enkele macrobenthische gemeenschap (i.e.
Scolelepis squamata - Eurydice pulchra gemeenschap), worden er op de vooroever verschillende
gemeenschappen aangetroffen. De drie subtidale macrobenthische gemeenschappen, zoals
onderscheiden door Van Hoey et al. (2004) (i.e. Abra alba – Mysella bidentata, Nephtys cirrosa en
Ophelia limacina - Glycera lapidum gemeenschap), alsook de recent beschreven Macoma balthica
gemeenschap worden er elk in specifieke sedimenten aangetroffen (Degraer et al., 2003b). Voor een
gedetailleerde beschrijving van de gemeenschappen en hun fysische habitat (o.a. sedimentologie) wordt
verwezen naar Degraer et al. (2003b) en Van Hoey et al. (2004).
Deze gemeenschappen zijn evenwel niet homogeen verdeeld over de Belgische vooroever. Ten oosten
van Oostende wordt het macrobenthos gedomineerd door de soorten-arme, maar densiteit-rijke M.
balthica gemeenschap (87% van alle bemonsterde stations), terwijl deze gemeenschap nagenoeg
afwezig is ten westen van Oostende (7% van de bemonsterde stations (Degraer et al., 2003b). De
stations ten westen van Oostende zijn eerder gelijkmatig verdeeld over de drie overige subtidale
gemeenschappen. De in soorten en densiteiten rijkste A. alba – M. bidentata gemeenschap domineert ter
hoogte van de Westelijke Kustbanken. Vooral binnen deze laatste gemeenschap worden heel wat
tweekleppigen (Bivalvia: o.a. A. alba (Witte dunschaal), Spisula subtruncata (Afgeknotte strandschelp) en
Fabulina fabula (Rechtsgestreepte platschelp)) gevonden.
Gezien (1) het belang van tweekleppigen als voedselbron voor o.a. de Zwarte zee-eend Melanitta nigra
en Kabeljauw Gadus morhua (Degraer et al., 1999b) en (2) de hoge soortenrijkdom en macrobenthische
densiteit (Van Hoey et al., 2004), wordt de gemeenschap momenteel naar voor geschoven als de
ecologisch belangrijkste gemeenschap van het BCP (Degraer & Vincx, 2003). Met het nodige
voorbehoud, wordt dan ook van west naar oost een daling in ecologische waarde van de
macrobenthische gemeenschappen waargenomen.
Antropogene activiteiten zijn wijd verbreid op de Belgische vooroever (Maes et al., 2000). Kerckhof &
Houziaux (2003) bieden een overzicht van de voornaamste bedreigingen voor de mariene fauna van het
BCP. Specifiek voor het benthos van de vooroever worden de volgende bedreigingen aangehaald: (1)
boomkorvisserij, (2) baggeren en dumpen van baggerspecie, (3) introductie van soorten, (4)
kustverdedigingswerken, (5) eutroficatie (zuurstofdepletie) en (6) pollutie.
Voornamelijk de impact van de boomkorvisserij op het bodemleven wordt sterk aangehaald. De intensiteit
van de boomkorvisserij op het BCP is zeer hoog en wordt als een zeer belangrijke bedreiging voor
gevoelige benthische habitats en gemeenschappen beschouwd. Verschillende rifbouwende – en dus

19
habitatstructurerende en biodiversiteit-verhogende – organismen, zoals oesters (oesterbanken) en de
Zandkokerworm Lanice conchilega (Lanice riffen), zouden door de boomkorvisserij zijn verdwenen of
sterk bedreigd. Ook grotere, habitatstructurerende epibenthische soorten in de kustzone, zoals sponzen,
worden door de boomkorvisserij bedreigd.
Door het creëren van nieuwe habitats (harde substraten) en het wijzigen van de oorspronkelijk aanwezige
habitats (erosie – sedimentatie) hebben kustverdedigingswerken een drastische impact op het benthos
van de Belgische vooroever. De impact op de oorspronkelijke aanwezige fauna is momenteel echter
slecht gekend.
Tenslotte zijn eutroficatie en pollutie ook wijd verbreide problemen op het BCP met een algemene
negatieve invloed op het volledige mariene ecosysteem.
AVIFAUNA
De ondiepe wateren voor onze kust zijn van internationale betekenis voor een aantal zeevogelsoorten
(Seys, 2001; Van Waeyenberge et al. 2001; Stienen et al., 2002; Haelters et al., 2004), waarvan de
meeste soorten tenminste in een bepaald seizoen sterk kustgebonden zijn (Zwarte Zee-eend Melanitta
nigra, Fuut Podiceps cristatus, Dwergmeeuw Larus minutus en sternen (Dwergstern Sterna albifrons,
Visdief en Grote Stern). Internationaal minder belangrijk maar wel sterk kustgebonden zijn Kok- en
Stormmeeuw. Al deze soorten zijn echter niet strikt gebonden aan de vooroever, maar wel aan ondiepe
zandbanken of daarmee samenhangende voedselbestanden die zich veelal binnen 10 kilometer van de
kust bevinden. Van de meeste soorten bevindt zich slechts een gering deel in de feitelijke infralitorale
zone.
Voor Zwarte Zee-eend is vooral de westelijke kust van belang. Met name de gebieden “Trapegeer,
Broersbank, Potje” en “Stroombank, Nieuwpoortbank, Oostendebank” herbergen ’s winters (vooral
februari en maart) vaak grote aantallen. Terwijl het eerste gebied vooral in de jaren 1980 van belang was,
nam vanaf de jaren 1990 het belang van het tweede gebied sterk toe. Zwarte Zee-eenden zijn afhankelijk
van de aanwezigheid van kleine schelpdieren (zoals Spisula spp.) op niet al te grote diepte. Ze zijn
uitermate gevoelig voor verstoring (o.a. door scheepvaart en vliegverkeer) en voor verontreiniging met olie
en andere oppervlakkige verontreinigende stoffen. Ook schelpdiervisserij (boomkorren) vormt een
bedreiging voor de soort. Futen zijn wintergasten (vooral december-februari) en sterk kustgebonden; ze
bevinden zich over het algemeen binnen 15 km van de kust. Hoewel ze langs de hele kustlijn voorkomen,
zijn de belangrijkste concentratiegebieden gelegen langs de westelijke kust (rond het Westdiep), verder
oostelijk (Middelkerkebank, Oostendebank, Wenduinebank) en op de Vlakte van de Raan langs oostelijke
kust. De soort is strikt piscivoor (= voedt zich met vis). Futen zijn weinig gevoelig voor verstoring, maar
door hun overwegend zwemmende levenswijze wel gevoelig voor olieverontreiniging. Dwergmeeuwen
bereiken de hoogste aantallen tijdens de trekperiodes (maart-april en september-oktober). Hun
verspreidingsgebied vertoont sterke seizoensfluctuaties. In de herfst zijn ze het sterkst kustgebonden. De
grootste aantallen zijn dan te vinden langs de oostkust (vooral rond de haven van Zeebrugge), hoewel
ook rond de havens van Oostende en Nieuwpoort verhoogde concentraties voorkomen. Dwergmeeuwen
zijn niet erg verstoringsgevoelig, maar wel gevoelig voor olieverontreiniging (ze slapen ’s nacht op zee) en
mogelijk ook voor aanvaringen met verticale objecten (windmolens).
De Grote Stern is zowel zomergast (broedvogel te Zeebrugge) als doortrekker en is van april tot
november op het BCP aanwezig. Voor deze soort zijn de belangrijkste (foerageer)gebieden verspreid
langs de westkust (Westdiep, Smalbank), de middenkust (Stroombank en westelijke Wenduinebank) en
de oostkust (Vlakte van de Raan en de Scheur). Grote Sternen zijn visuele jagers die leven van slechts
enkele soorten vis. Ze zijn als zodanig gevoelig voor verontreiniging van het water met accumulerende
toxische stoffen en mogelijk ook voor vertroebeling van het water. Ook de Visdief is zowel een zomergast
(broedvogel te Zeebrugge) als een doortrekker die van april tot november op het BCP aanwezig is. Het
belangrijkste concentratiegebied ligt rond de haven van Zeebrugge. Buiten het havengebied zelf zijn
vooral de westkant van de haven (Wenduinebank en omgeving) en de Vlakte van belang als
foerageergebied. Visdieven zijn eveneens gevoelig voor de aanwezigheid van accumulerende toxische
stoffen en aanvaringen met verticale objecten (windmolens). Ze zijn waarschijnlijk minder gevoelig voor
vertroebeling van het water dan Grote Sternen omdat ze van nature al redelijk troebele wateren

20
opzoeken. Voor de Dwergstern tenslotte is vooral het Zeebrugse havengebied en de directe omgeving
daarvan (straal van 2 km) van belang. Evenals de overige sternensoorten zijn het toppredatoren die
gevoelig zijn voor verontreiniging met accumulerende stoffen. Mogelijk heeft een verminderde
transparantie van het zeewater een negatief effect op het foerageersucces van deze visuele jager. De
vermelde sternensoorten zijn alle drie gevoelig voor veranderingen in het bestand van hun prooivissen,
wat kan leiden tot grote fluctuaties in het broedsucces en schommelingen in hun populaties.
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Figuur 1.1 Productiviteitsallocatie op Vlaamse stranden voorgesteld aan de hand van gekende taxa.

In Figuur 1.1 wordt een schematisch beeld geschetst van de ruimtelijke verspreiding van gekende taxa en
hun trofische rol.

21

2. Doelstelling
De algemene doelstelling omvat de wetenschappelijke evaluatie van de ecologische waarde van de
Vlaamse stranden ter hoogte van (1) "De Westhoek", (2) de Schipgatduinen, (3) de Zeebermduinen, (4)
"De Ijzermonding", (5) Raversijde, (6) de Spinoladijk, (7) "De Paelsteenpanne", (8) "De Fonteintjes", (9)
Zeebrugge-Bad, (10) "De Baai van Heist" en (11) VNR “De Zwinduinen en –polders".
Binnen de algemene doelstelling worden drie deelaspecten onderscheiden:
(1) inventarisatie van de flora en fauna;
(2) wetenschappelijke evaluatie van een eventuale opname van de strandzones in het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) of het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON);
(3) evaluatie van gewenste en/of vereiste natuurtechnische inrichting- en beheersmaatregelen ter
hoogte van de strandzones.
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3. Materiaal en methode
Situering van de elf strandzones
In Figuur 3.1 worden de elf onderzochte stranden schematische aangeduid langsheen de Vlaamse kust.
De stranden strekken zich over de hele Vlaamse kust uit.
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Figuur 3.1 Situering van de onderzochte stranden; DP = De Westhoek (De Panne); SG = Schipgatduinen, ZBD = Zeebermduinen;
IJZ = Ijzermonding; RA = Raversijde; SPI = Spinoladijk; PSP = Paelsteenpanne; FO = Fonteintjes; ZBR = Zeebrugge; BVH = Baai
van Heist; ZDP = VNR “De Zwinduinen en –polders”

In wat volgt wordt de afbakening van de onderzochte stranden in detail toegelicht. De verwijzingen naar
sectienummers en kustdelen zijn algemeen gebruikte conventies en kunnen teruggevonden worden op de
Kustlijnkaarten van AWZ-WWK (Anoniem 1998, 1999). De hier gebruikte namen zullen in het verdere
rapport gebruikt worden om de stranden aan te duiden en zo zal bv. het toponiem Schipgatduinen
gebruikt worden om te verwijzen naar het voor deze duinen gelegen strand.
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DE WESTHOEK
Het bestudeerde strand aan De Panne is het strand gelegen voor het Vlaams Natuurreservaat “De
Westhoek” en wordt in het westen begrensd door de Frans-Belgische grens en in het oosten door het
duinpad dat ter hoogte van het vissersdorp een doorsteek door de duinen vormt. Dit stemt overeen met
het kustdeel “Natuurreservaat Westhoek” en de secties 1 tot en met 6.

SCHIPGATDUINEN
Het bestudeerde strand is het strand gelegen voor de Schipgatduinen tussen Koksijde-Bad en
Oostduinkerke-Bad in het kustdeel “Koksijde-Oost” en beslaat de secties 35 tot en met 39.
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ZEEBERMDUINEN
Het bestudeerde strand is het strand gelegen voor het Vlaamse Natuurreservaat Ter Yde, deelgebied de
Zeebermduinen, en bevindt zich tussen Oostduinkerke-Bad en Nieuwpoort-Bad. Het ligt grotendeels in
het kustdeel “Groenenduik-bad” en beslaat een deel van sectie 47 en de secties 48 tot en met 51.

IJZERMONDING
Het strand aan de Ijzermonding bevindt zich ter hoogte van het gelijknamige Vlaams Natuurreservaat op
de oostelijke oever van de Ijzer. Het hier onderzochte deel behelst enkel de secties 60 tot en met de
westelijke helft van sectie 63 in het kustdeel “Militair domein Lombardsijde”. Er dient te worden opgemerkt
dat de onderstaande kaart dateert van vóór de natuurontwikkelingsingrepen in het Vlaams
Natuurreservaat de Ijzermonding, waardoor de oostelijke afbakening van het onderzochte strand op de
kaart minder makkelijk te maken valt.
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RAVERSIJDE
Het strand van Raversijde bevindt zich tussen Middelkerke-Bad en Mariakerke-Bad en werd in dit
onderzoek beschouwd van sectie 89 tot en met sectie 102 en strekt zich zo uit van het kustdeel
“Middelkerke-Oost” over “Raversijde-West” tot en met “Raversijde-Oost”.
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SPINOLADIJK
De Spinoladijk is gelegen ten oosten van de vaargeul van Oostende en werd hier beschouwd vanaf de
oostelijke strekdam aan het einde van de dijk. Dit stemt overeen met de secties 118 tot en met 124 in de
kustdelen “Oostende-Oost” en “Bredene-West”.

PAELSTEENPANNE
De Paelsteenpanne bevindt zich grotendeels in het kustdeel “Hippodroom” en strekt zich in dit onderzoek
uit over de secties 133 tot en met 139.
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FONTEINTJES
Het strand van de Fonteintjes werd hier uiteindelijk beschouwd vanaf de meest westelijke plas in het
reservaat tot aan Zeebrugge-Bad. Dit stemt overeen met de secties 199 tot en met 212 in de kustdelen
“Pier-Zeebrugge” en “Zeebrugge-strand”. De vraagtekens op de kaart omtrent de westelijke grens van het
onderzocht strandgedeelte geven aan dat de partners bij aanvang vrij gelaten werden om die zone al dan
niet te bemonsteren, terwijl in de praktijk enkel ten westen van deze zone bemonsterd werd.

ZEEBRUGGE
Het strand van Zeebrugge-Bad werd hier beschouwd van sectie 213 tot en met sectie 216 en de
westelijke havenmuur in het kustdeel “Zeebrugge-strand”.

28
BAAI VAN HEIST
Het strand van het Vlaams Natuurreservaat de Baai van Heist werd hier bestudeerd van sectie 217 tot en
met sectie 219 in het kustdeel “Heist”.
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VNR “DE ZWINDUINEN EN –POLDERS”
Het strand ter hoogte van het Vlaams Natuurreservaat (VNR) “De Zwinduinen en –polders” werd
beschouwd vanaf het oud zwembad tot aan de Nederlands-Belgische grens. Niet alleen het strand ter
hoogte van VNR “De Zwinduinen en –polders” maar ook het strand ter hoogte van het Zwin werd
onderzocht. Dit zijn de secties 246 tot en met 255. Het zwembad werd ondertussen afgebroken en de site
werd heringericht.
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Staalname methodiek en –strategie
MICROFYTOBENTHOS
Staalname
Het sediment werd bemonsterd met behulp van ‘contact cores’. De cores hebben een diameter van 27.3
mm en een diepte van 2 mm. De contact core wordt op het sediment geplaatst en bovenaan (waar een
klein reservoir is) gevuld met vloeibare stikstof. Dit bevriest de bovenste laag van het sediment, waarna
de bovenste 2 mm vrij eenvoudig bemonsterd kan worden. Per staalnamelocaties werden 5 cores
gepoold (totaal volume sediment: 5.85 cm3). De stalen werden bewaard in aluminium potjes in vloeibare
stikstof en in het labo bij -80°C bewaard tot analyse (zie onder).
Er werden per strand 5 locaties bemonsterd langsheen een hoogtegradiënt. De eerste staalname greep
plaats bij hoog water, de laatste bij laagwater; de overige staalnames grepen plaats op vaste
tijdsintervallen tussen hoog en laag water. De waterstanden (en dus staalnamehoogtes) voor deze
tijdstippen werden later opgevraagd bij het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ). Voor bemonsterde
strandzones en staalnamedata, zie tabel 3.1. Alle strandzones werden eenmalig bemonsterd gedurende
de zomermaanden, behalve De Westhoek en VNR “De Zwinduinen en –polders”, waar een seizoenale
staalname werd uitgevoerd.

Pigment extractie en -analyse
Pigmentanalyses werden uitgevoerd om (1) de totale microfytobenthosbiomassa (= hoeveelheid chlorofyl
a) te bepalen en (2) de bijdrage van verschillende groepen micro-algen tot de totale biomassa te bepalen
aan de hand van de pigmentsamenstelling van de stalen (chlorofyl b, peridinine, fucoxanthine,
diadinoxanthine, diatoxanthine, alloxanthine, luteine, zeaxanthine, echinone e.a.).
5 cm3 sediment werd gelyofiliseerd. De pigmenten werden geëxtraheerd met 5 ml 90% aceton en 1 min
gesoniceerd. Het extract werd gefilterd over 0.2 µm en geanalyseerd met High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) volgens de methode van Wright et al. (1991). De verschillende pigmenten geven
pieken waarvan het oppervlak recht evenredig is met de concentratie van het pigment in het extract. Voor
de verschillende pigmenten werd vooraf een calibratie uitgevoerd met standaardoplossingen. Aan de
hand van de concentraties bekomen via de HPLC methode kunnen vervolgens verhoudingen van
bepaalde merkerpigmenten tov chlorofyl a bepaald worden. Met het software programma CHEMTAX
(Mackey et al. 1996) wordt de algensamenstelling van een staal bepaald op basis van de geïdentificeerde
pigmenten. CHEMTAX vertrekt vanuit een initiële pigmentratio matrix die de relatieve verhoudingen van de
geïdentificeerde pigmenten bevat binnen elke taxonomische groep. Vervolgens wordt een tweede matrix
opgesteld met de verschillende pigment concentraties voor elk staal. Vanuit deze twee matrices berekent
CHEMTAX een derde matrix met de procentuele bijdrage van elke taxonomische groep tot de chlorofyl a
concentratie in elk staal.
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Stations

date

Spinoladijk
Zeebermduin
Schipgatduinen
Fonteintjes
Raversijde
Baai v. Heist
VNR “De Zwinduinen en –polders”
De Westhoek
Ysermonde
Zeebrugge-bad
Paelsteenpanne

19/08/2002
20/08/2002
20/08/2002
21/08/2002
22/08/2002
30/08/2002
23/06/2003
24/06/2003
22/08/2003
19/09/2003
22/09/2003

De Westhoek
VNR “De Zwinduinen en –polders”
De Westhoek
VNR “De Zwinduinen en –polders”
De Westhoek
VNR “De Zwinduinen en –polders”
VNR “De Zwinduinen en –polders”
De Westhoek

04/11/2003
05/11/2003
19/01/2004
20/01/2004
17/03/2004
18/03/2004
01/06/2004
02/06/2004

Tabel 3.1 BEST-microfytobenthosbemonstering: strandzones en staalnamedata
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VAATPLANTEN
Gedurende de maanden juni en september 2003 werden alle elf strandzones gekarteerd op kenmerkende
en/of zeldzame soorten van hoogstrand- en schorvegetaties. Stranden die in juni geïnventariseerd werden
kregen een tweede bezoek in september om najaarssoorten in kaart te brengen. Gezien het zeer warme
weer in de maanden juli en vooral augustus en de daaraan gebonden massa volk op het strand konden in
deze perioden geen inventarisaties plaatsvinden.
De elf stranden werden volledig afgezocht op typische strandplanten. De soorten vermeld in Tabel 3.
werden met een hand GPS (model Garmin GPSmap76) ingemeten en per puntlocatie werd een
abundantieschatting gemaakt (abundantieschaal zie Tabel 3.3). De precisie van deze metingen op het
strand is vrij hoog (ongeveer tot op 5 meter nauwkeurig) aangezien er nauwelijks storende structuren
aanwezig zijn (cfr. bomen, hoge gebouwen).
Tabel 3.2: Typische soorten hoogstrand, zeereep en schor die gekarteerd werden.
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Armeria maritima Willd.
Engels gras
Aster tripolium L.
Zulte
Atriplex glabriuscula Edmondst.
Kustmelde
Atriplex laciniata L.
Gelobde melde
Atriplex littoralis L.
Strandmelde
Cakile maritima Scop.
Zeeraket
Calystegia soldanella (L.) R. Brown
Zeewinde
Catapodium marinum (L.) C.E. Hubbard
Laksteeltje
Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm.
Strandduizendguldenkruid
Crambe maritima L.
Zeekool
Crithmum maritimum L.
Zeevenkel
Eryngium maritimum L.
Blauwe zeedistel
Euphorbia paralias L.
Zeewolfsmelk
Glaucium flavum Crantz
Gele hoornpapaver
Glaux maritima L.
Melkkruid
Halimione pedunculata (L.) Aell.
Gesteelde zoutmelde
Halimione portulacoides (L.) Aell.
Gewone zoutmelde
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Zeepostelein
Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) Zeelathyrus
P.W. Ball
Limonium vulgare Mill.
Lamsoor
Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard
Dunstaart
Plantago maritima L.
Zeeweegbree
Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge ex Zandduizendknoop
Ledeb. subsp. raii (Bab.) D.A. Webb et Chater
Sagina maritima G. Don
Zeevetmuur
Salicornia 'europaea' groep
Zeekraal
Spartina townsendii H. et J. Groves
Engels slijkgras
Spergularia marina (L.) Besser
Zilte schijnspurrie
Spergularia media (L.) C. Presl subsp. angustata Gerande schijnspurrie
(Clavaud) Kerguélen et Lambinon
Suaeda maritima (L.) Dum.
Klein schorrenkruid
Triglochin maritimum L.
Schorrezoutgras
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Tabel 3.3: Gebruikte abundantieschaal voor het karteren van aandachtsoorten (Vreeken et al. 1999).
Abundantiecode
A
B
C
D
E
F
G

aantal exemplaren
of bloeistengels
1
2-5
6-25
26-50
51-500
501-5000
>5000

Omvang
groeiplaats (m²)
<1,0
1,0-5,0
5,1-25,0
25,1-50,0
50,1-500
501-5000
>5000

De puntgegegevens werden met een GIS omgevormd tot een rasterkaart met rastereenheden van 50 op
50 meter. Deze rastergegevens werden gebruikt om samenvattende overzichtskaarten van
soortenrijkdom en aantallen rode-lijstsoorten aan te maken per strandzone.
Per strandzone wordt de lokale variatie op twee manieren in kaart gebracht. Vooreerst wordt het aantal
soorten per grid van 50 x 50 meter geteld. Daarnaast wordt aan elke rode-lijstcategorie een waardering
toegekend (zie Tabel 1.4). De som van deze waardering voor elke soort wordt eveneens per gridcel
weergegeven.
Tabel 1.4: Waardering per rode-lijstcategorie.
Rode-Lijstcategorie
vrij zeldzaam
Zeldzaam
Zeer zeldzaam
Kwetsbaar
Bedreigd
Met uitsterven bedreigd

Waarde
0
1
2
5
7
10

ZOOBENTHOS
Meiobenthos
Alle stranden werden voor het meiobenthos bemonsterd in een reeks ter onderzoek van de ruimtelijke
variabiliteit over deze elf stranden. Seizoenale bemonstering gebeurde enkel aan De Westhoek, de
Ijzermonding en het VNR “De Zwinduinen en –polders”. Meiobenthos is de benthische infauna kleiner dan
1 mm en groter dan 38 µm. Het meiobenthos werd -net zoals het macrobenthos- bemonsterd op gelijke
tijdsintervallen van hoog tot en met laag water. Dit gebeurde met behulp van een perspex steekbuis met
een diameter van 3,6 cm. De buis werd in het zand geduwd en daarna bovenaan afgesloten. Door dit
afsluiten kan de buis uit het zand getrokken worden zonder een deel van het staal te verliezen. De buis
werd geleegd in een recipiënt dat achteraf gevuld werd met een 8%-formoloplossing om het staal te
fixeren.
Het meiobenthos vormt hier de groep met de kleinste soorten binnen het bestudeerde zoöbenthos. Ze zijn
bijna onzichtbaar voor het blote oog en kunnen, zelfs met kleuring, niet gescheiden worden van de rest
van het staal. Er zijn dus een aantal extra stappen nodig voordat deze organismen kunnen
gedetermineerd worden. Het staal werd over een 1 mm-zeef gegoten om macrobenthissche organismen
uit het staal te verwijderen. Onder deze zeef bevond zich een 38 µm-zeef die het meiobenthos opving. De
1 mm-zeefrest werd bewaard op formol en de 38µm-zeefrest werd verder behandeld om er het
meiobenthos uit te halen. Deze laatste zeefrest onderging decantatie en werd opnieuw gezeefd over een
38-µm zeef. In tegenstelling tot de vorige procedures wordt de zeefrest eerst nog een aantal keer
gecentrifugeerd alvorens deze klaar is voor determinatie.
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Het materiaal op de zeef werd met behulp van een ludoxoplossing in een centrifugebekertje gebracht en
de bekertjes die tegenover elkaar in de centrifuge zatten, werden met ludox op gelijk gewicht gebracht.
Deze ludox-oplossing heeft een dichtheid van 1,18 g/cm³, wat overeenkomt met de dichtheid van de
organismen. Hierbij werd geen water toegevoegd, anders zou de dichtheid van de oplossing veranderen.
Doordat de dichtheid van de ludoxoplossing min of meer gelijk is aan die van de organismen, komt het
meiobenthos tijdens het centrifugeren in die oplossing terecht. Wanneer het supernatans na het
centrifugeren afgegoten werd over de zeef, bleef het zand, dat meekwam tijdens het decanteren, in het
bekertje achter. Hierdoor is het zand gescheiden van de organismen. Aan het bekertje werd nu nogmaals
ludox toegevoegd en het zand werd omgewoeld waarna nogmaals gecentrifugeerd werd. Het omwoelen
is nodig om het samengeperste zand los te maken en er voor te zorgen dat organismen opnieuw kunnen
overgaan in de ludoxfractie. Hierna werd opnieuw de bovenstaande oplossing afgegoten en bij het eerder
afgegotene gevoegd waarna opnieuw ludox in het bekertje werd gedaan. Na het roeren in het bekertje
wordt voor een derde en laatste maal gecentrifugeerd en het supernatans werd nogmaals bij de rest
gevoegd. De ludoxoplossing met het meiobenthos erin werd dan op een 38 µm- zeef gebracht en het
meiobenthos werd dan met formol in een recipiënt gebracht om later te determineren.
Voor de ruimtelijke bemonstering werden de organismen tot op hoger taxonniveau gedetermineerd en
geteld. Daar determinatie tot op soort enorm tijdrovend is, werd hier geopteerd om enkel voor drie
temporeel bemonsterde stranden de nagenoeg belangrijkste groep van de meiofauna, zijnde de
Nematoda (Rondwormen) tot op genus of soort te determineren. Deze drie stranden zijn de stranden van
De Westhoek, de Ijzermonding en VNR “De Zwinduinen en –polders”.
Macrobenthos
Alle stranden werden voor het macrobenthos bemonsterd in een reeks ter onderzoek van de ruimtelijke
variabiliteit over deze elf stranden. Seizoenale bemonstering gebeurde enkel aan De Westhoek en VNR
“De Zwinduinen en –polders”. Macrobenthos is de benthische infauna groter dan 1 mm. De stalen van het
macrobenthos werden genomen met behulp van een rechthoekig, ijzeren frame (oppervlakte: 0,1026 m²).
Dit frame werd telkens vlak boven de waterlijn geplaatst. Dit werd gedaan startend bij hoog water en
eindigend bij laag water, waarbij het (variabel) aantal stalen op gelijke tijdsintervallen tussen de tijdstippen
van hoog en laag water werd genomen. Door het frame vlak boven de waterlijn te plaatsen werd een zo
goed mogelijk compromis gekozen om zowel (na droog vallen) snel gravende borstelwormen (bv.
Gemshoornworm Scolelepis squamata) als de zogenaamde “swashriders” (zoals isopoden en
amphipoden) kwantitatief te kunnen bemonsteren. De eersten bevinden zich dan nog niet te diep in het
sediment, terwijl de tweede groep organismen dan pas in sediment ‘gevangen’ zit. Dit heeft echter tot
gevolg dat niet alle soorten kwantitatief kunnen bemonsterd worden (zie nuancering bij algemene inleiding
resultaten ruimtelijke variatie). Het frame werd in het sediment geduwd en binnen de randen werd alle
sediment, tot op een diepte van ongeveer 15 cm, uitgegraven. Het staal werd daarna in het zeewater
levend gezeefd op een 1 mm zeef en vervolgens gefixeerd met een 8%-formoloplossing.
Voorafgaand aan het uitpikken werden de macrobenthosstalen gekleurd met Bengaals roze of eosine,
kleurstoffen die organische moleculen kleuren. Zodoende konden de organismen eenvoudiger
onderscheiden worden van de anorganische fractie (schelpengruis en wat residueel zand) die aanwezig
bleef na het zeven op het strand. Na ongeveer 24 uur konden de stalen dan getrieerd worden waarbij de
organismen van het schelpengruis en het zand gescheiden werden.
De determinatie werd bijna steeds uitgevoerd tot op soort. Borstelwormen (en soms ook andere
organismen) worden vaak beschadigd bij het triëren waardoor vaak onvolledige individuen worden
teruggevonden. Om de densiteiten zo juist mogelijk in te schatten werden alleen stukken waar een kop
aan zit, als individu in rekening gebracht.
Hyperbenthos
Alle stranden werden voor het hyperbenthos bemonsterd in een reeks ter onderzoek van de ruimtelijke
variabiliteit over deze elf stranden. Seizoenale bemonstering gebeurde enkel aan De Westhoek en VNR
“De Zwinduinen en –polders”. Het hyperbenthos is de fauna die geassocieerd met de bodem voorkomt in
de eerste 1 m-zone boven de bodem. Het hyperbenthos werd bemonsterd met behulp van een
hyperbenthische slee (Fig. 3.2). Deze slee bestaat uit een metalen frame van 100 cm breed en 40 cm
hoog, voorzien van twee boven elkaar geplaatste netten met een maaswijdte van 1 mm (en met elk een
opening van 20 cm hoog). De slee werd met mankracht door de surfzone gesleept (1 m bovenstaand
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water), parallel aan de kustlijn en over een afstand van 500 m en dit net onder de laagwaterlijn. Ook hier
worden de organismen bewaard in emmers en overgoten met een 8%-formoloplossing.

Figuur 3.2: hyperbenthische slee
De organismen werden uit de stalen gepikt en vervolgens werd (indien mogelijk en dus zo goed als altijd)
gedetermineerd tot op soort met behulp van determinatiesleutels.
Epibenthos
Alle stranden werden voor het epibenthos bemonsterd in een reeks ter onderzoek van de ruimtelijke
variabiliteit over deze elf stranden. Seizoenale bemonstering gebeurde enkel aan De Westhoek en VNR
“De Zwinduinen en –polders”. Het epibenthos is de benthische fauna die op het oppervlak van de bodem
leeft. Hieronder bevinden zich voornamelijk grotere crustaceeën (bv. krabben) en benthische vissen zoals
platvissen. Het epibenthos werd bemonsterd met behulp van een 2 m brede boomkor met een net met
maaswijdte 5 mm (Fig. 3.3). De kor werd gesleept bij 1 m bovenstaand water in de surfzone, over een
afstand van 500 m en dit net onder de laagwaterlijn. Het epibenthos werd in emmers gestockeerd en
fixeerd in een 8%-formoloplossing.

Figuur 3.3: boomkor
De organismen werden uit de stalen gepikt en vervolgens werd (indien mogelijk en dus zo goed als altijd)
gedetermineerd tot op soort met behulp van determinatiesleutels.
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TERRESTRISCHE ARTHROPODEN
De staalnames werden gestart in oktober 2002 en liepen door tot oktober 2003, waarbij tijdens negen
maanden bemonsteringen werden verricht (10/02; 01/03; 03/03; 05/03; 06/03; 07/03; 08/03; 09/03; 10/03).
Tijdens de zomermaanden juli en augustus waren staalnamen enkel mogelijk ter hoogte van, de voor
publiek ontoegankelijke reservaten van de Ijzermonding (Nieuwpoort) en de Baai van Heist.
Bemonsteringen op de publieke stranden waren tijdens deze periode uitgesloten omwille van de
dagelijkse toeristische overrompeling.
Per strand werden twee parallelle rijen van telkens tien bodemvallen (replica’s) geplaatst, met een afstand
van drie meter tussen de vallen (totaal transect: 27 m). Deze bodemvallen zijn plastieken bekers met een
diameter van 12 cm, die op voorhand wit werden geverfd om de insecten aan te trekken. De eerste rij
werd ter hoogte van de vloedlijn geplaatst, die zich in het beste geval liet onderscheiden door het
aangespoelde materiaal. De tweede rij bodemvallen werd ter hoogte van het hoogstrand geplaatst, die
zich steeds gemakkelijk liet onderscheiden door de aanwezigheid van de embryonale duintjes. Hierbij
vormde het strand van de Spinoladijk de enige uitzondering, daar het strand daar onmiddellijk wordt
opgevolgd door een dijk, en voorduinen dus ontbreken, waardoor hier dan ook geen bodemvallen konden
worden geplaatst. Omwille van het ontbreken van droog strand in Raversijde, kon daar geen
bemonstering plaatsvinden. Doordat dit habitattype afwezig is, zullen soorten daaraan gebonden dus ook
volledig ontbreken. De vallen waren gedurende 24u operationeel: gedurende de eerste dag werden ze
geplaatst, waarop ze de volgende dag rond hetzelfde tijdstip werden geledigd. Iedere bodemval werd
gevuld met zeewater waaraan wat detergent was toegevoegd. Gelet op de korte bemonsteringsperiode
was dit een voldoende actieve conserveringsvloeistof. Formoloplossing, wat normaal wordt gebruikt, werd
met opzet vermeden omwille van het gevaar voor spelende kinderen, huisdieren en vogels.
Gedurende de verschillende staalnameperioden waren niet alle bodemvallen steeds operationeel.
Bodemvallen ter hoogte van de vloedmerk konden bij ongewoon hoge waterstanden (springtij), worden
overspoeld en/of worden meegesleurd wanneer de zee zich terugtrok. Deze ter hoogte van de
embryonale duintjes konden worden ondergestoven door het sedimenttransport gemediëerd door de
wind. Naast deze fysische factoren, speelden ook nog andere oncontroleerbare factoren een rol: enerzijds
vandalisme, anderzijds konden strandreinigingsmachines, bij de opkuis van het strand, het volledige
transect ter hoogte van de vloedmerk verwijderen.
De inhoud van de geledigde bodemvallen werd naar het laboratorium overgebracht en daar aangerijkt met
formol (concentratie 4%) ter conservering. Alle groepen (uitz. Diptera) werden uiteindelijk tot op
soortniveau gedetermineerd. Omwille van de grote diversiteit aan verzamelde Diptera, werd deze orde
eerst tot op familieniveau gedetermineerd. Verdere determinatie tot op soort, werd enkel uitgevoerd voor
deze families die specifieke kustsoorten omvatten. Dit zijn de soorten die voor hun habitat en
levenscyclus, strikt gebonden zijn aan het aangespoeld, organisch materiaal of de embryonale duintjes.
Bij de interpretatie van de verzamelde gegevens kon amper gebruik gemaakt worden van de beschikbare
Rode Lijsten om de eenvoudige redenen dat deze niet bestaan voor het grootste deel van de onderzochte
taxa en voor die taxa waarvoor ze bestaan, zijn alle halobionten en halofielen opgenomen in de Rode
Lijsten. Voor vergelijking en eenvormigheid hebben we steeds met deze laatste verdergewerkt, maar dit
zijn dan in principe de Rode Lijst-soorten, gebonden aan stranden.
Om wille van de zeer succesrijke staalnamen waren meerdere onderzoekers bij de determinaties
betrokken: D. Bonte (spinnen, vliesvleugelen, vlinders), K. Desender (loopkevers), P. Grootaert (vliegen),
F. Janssens (springstaarten), J.-P. Maelfait (strandvlooien), G. Haghebaert (Kortschildkevers), M. Pollet
(vliegen), T. Struyve (kevers), K. Van den Broeck (vliegen) en V. Vandomme (loopkevers en spinnen).
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AVIFAUNA
Over de loop van één jaar vonden elf telrondes plaats, telkens in een tijdsspanne van vijf opeenvolgende
dagen per ronde. De eerste telling vond plaats op 21 april 2003 en de laatste op 22 maart 2004. Tijdens
elke telronde werd elk van de 11 trajecten (Tabel 3.5) bezocht in de periode van twee uur na hoog tij tot
twee uur na laag tij. Het onderzoek gebeurde onder gunstige weersomstandigheden met het oog op een
volledige inventarisatie. Dubbeltellingen met andere stranden werden vermeden. De tellingen vonden
zoveel mogelijk in de ochtend plaats teneinde een minimale verstoring door recreanten te hebben. Bij elke
telling werd de graad van verstoring door wandelaars geschat (Tabel 3.5) en werden ook andere
verstoringen (honden, vliegverkeer, sportactiviteiten etc.) genoteerd. De tellingen zijn uitgevoerd met
behulp van een verrekijker (vergroting 10x) en een telescoop (30x).
Er werd een onderscheid gemaakt tussen zacht en hard substraat enerzijds en tussen duinvoet, droog
strand en intergetijdengebied anderzijds. De combinatie hiervan levert zes secties op waarvoor de
aanwezige vogels afzonderlijk geteld werden. Per soort en per sectie werd geschat welk percentage van
de aanwezige vogels foerageerden. Foerageren had zowel betrekking op het zoeken van voedsel als op
het verorberen daarvan. Van de waargenomen soorten komt men aldus tot een aantalsevolutie op de 11
verschillende trajecten en tot een gedetailleerd overzicht van het strandgebruik. Voor het gemak worden
in deze studie niet altijd alle soorten afzonderlijk behandeld, maar zijn de soorten onderverdeeld in zes
functionele groepen, namelijk meeuwen, sternen, steltlopers, ganzen en eenden, zangvogels (i.e.
uitgezonderd kraaiachtigen) en overige soorten. Per traject werd de totale lengte (in strekkende meters
strand) gemeten (Tabel 3.5) en gebruikt om een dichtheid te berekenen (aantal vogels per strekkende
km). Er werd tevens een onderverdeling gemaakt in drie grotere deelgebieden waarbij de trajecten De
Westhoek tot en met IJzermonding de westkust vormen, Raversijde tot en met Paelsteenpanne de
middenkust en Fonteintjes tot en met VNR “De Zwinduinen en –polders” de oostkust.
Tabel 3.5 Mate van verstoring door wandelaars per traject tijdens de 11 tellingen, waarbij: A = < 5, B = 5-20, C = 21100, D = 101-200, E = 201-400 en F = > 400 wandelaars. Uiteindelijk is per traject een score van de mate van
verstoring gegeven die tevens rekening houdt met de lengte van het traject en andere verstorende elementen.

Westhoek
Schipgatduinen
Zeebermduinen
IJzermonding
Raversijde
Spinoladijk
Paelsteenpanne
Fonteintjes
Zeebrugge-Bad
Baai van Heist
VNR “De Zwinduinen en –
polders”

Apr Mei Jun Jul Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Lengte
(m)
B
A
B
C
A
A
C
A
A
A
B
1593
C
B
B
E
B
C
D
A
A
B
B
1153
D
B
B
E
C
D
C
A
A
B
B
1178
C
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
1223
D
A
B
F
B
C
C
B
A
C
C
3891
A
D
C
C
A
B
C
B
A
A
A
2225
B
D
D
D
B
C
C
A
A
A
A
1756
D
C
D
E
D
C
C
B
B
B
A
2684
C
B
D
D
B
B
C
A
A
B
A
516
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
519
B

B

B

E

C

C

C

A

B

B

B

2799

score
matig
veel
veel
weinig
matig
matig
veel
veel
matig
weinig
matig
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Beheersvoorstellen: impactanalyse
In dit onderdeel worden een reeks van de meest courante menselijke ingrepen op zandstranden
geëvalueerd inzake de omvang van hun (nefaste) impact op de verschillende ecosysteemcomponenten.
De reeks van meest courante menselijke ingrepen werd samengesteld door de partners tijdens de
workshop van 6 juli 2004. Per ecosysteemcomponent kennen de partners een score van 0 tot 3 toe aan
elke menselijke ingreep waarbij 0 = “activiteit is zonder noemenswaardig nefast effect voor de
ecosysteemcomponent” en 3 = “zeer nefaste impact op de ecosysteemcomponent”. Hierbij wordt per
ecosysteemcomponent op basis van literatuur en/of eigen deskundigheid geargumenteerd waarom een
bepaalde ingreep al dan niet nefast is voor de component.
baden (liggen, lopen en zwemmen)
wandelen en aanverwante (strandjutten) = verstoring (en compactie)

toerisme
(s.s. = individu gerelateerd)

hond uitlaten = verstoring ((en eutrofiëring))
strandsporten = verstoring en compactie
“met zandverplaatsing”: kastelen bouwen, putten graven, visaas verzamelen, ...
afval
manueel = verstoring
strandreiniging
mechanisch = (grotere) verstoring en habitatdestructie

beheer

“zachte” kustverdediging: suppleties, herprofileringen, rijshout- en helmaanplantingen, ...
= verstoring en habitatdestructie maar ook habitatcreatie

(i.f.v. kustverdediging,
toerisme en/of natuurbeheer)

“harde” kustverdediging: strandhoofden, dijken, strekdammen, ...
= verstoring en habitatdestructie maar ook habitatcreatie
toeristische infrastructuur (surfclubs, strandzetels, strandcabines, ijswagens, ...)
= strikt genomen enkel ruimtelijk verlies maar geven uiteraard aanleiding tot vertrappeling, afval, ...

“calamiteiten”

aanspoelsel & vervuiling (olie, plastics, autowrakken...) = verlies habitatkwaliteit door intoxicatie, ...

in cross table vs. de ecosysteemcomponenten
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4. Resultaten en bespreking
Structurele inventaris flora en fauna
A. RUIMTELIJKE VARIABILITEIT

ALGEMEEN
In deze inleiding worden per component, volgens de wensen van de auteurs, resultaten en/of
bemerkingen geformuleerd die algemener van toepassing zijn dan slechts voor één bepaald strand.
Hierna volgt de compilatie van de resultaten per strand met de stranden gerangschikt van west naar oost
en met per strand een bespreking van elke ecosysteemcomponent.
Microfytobenthos
Totale MFB biomassa
In Fig. 4.1 wordt de ruimtelijke (per strandzone en langs hoogtegradiënt) variatie in MFB-biomassa (als
mg chl a m-²) gedurende de zomer (wanneer de biomassa van het MFB in zandige sedimenten haar
hoogtepunt bereikt, Sabbe 1997) weergegeven. De totale MFB-biomassa varieert tussen 0 en 19.5 mg chl
a m-² (2.35 ± 2.9). Dit is ruwweg vergelijkbaar met de (weinige) gegevens die beschikbaar zijn voor
zandige sedimenten (zandstranden) wereldwijd (bv. Colne estuarium, UK, zandige locatie – 18.8 ± 4.6
mg chl a m-², Thornton et al. 2002), maar is heel wat lager met de MFB-biomassa die doorgaans
aanwezig is in meer slibrijke (en dus minder dynamische) estuariene en mariene sedimenten in
gematigde streken (128 ± 101 mg chl a m-², Cahoon (1999)). In het nabijgelegen Schelde-estuarium
variëren de waarden bijvoorbeeld tussen 30 en 250 mg chl a m-², Jong & Jonge 1995), in de Waddenzee
tussen 30 en 420 mg chl a m-² (MacIntyre et al. 1996). Niettegenstaande deze lage waarden dient toch
opgemerkt te worden dat standing stock (biomassa) gegevens op zich niet noodzakelijk toelaten om een
goed idee te krijgen van het belang van de MFB gemeenschap voor het functioneren van het zandstrandecosysteem. Zo kan bij intensieve begrazing door meio- en macrobenthos de biomassa van het MFB laag
zijn, terwijl de productie ervan (en dus de turnover van de biomassa) hoog is. Productiegegevens konden
echter niet verzameld worden in het kader van het huidige project.
De verschillen tussen de strandzones zijn vaak uitgesproken. Zoals verder aangetoond zal worden (zie
Fig. 4.3) zijn deze vooral te wijten aan de specifieke korrelgrootte van het sediment, wat op zijn beurt de
dynamiek van de sedimenten weerspiegelt. Fijnzandige (125-250 µm) sedimenten worden doorgaans
gekenmerkt door hogere biomassa’s dan meer grofkorrelige sedimenten, waar de dynamiek van het
sediment accumulatie van populaties verhindert. Een tweede opvallende trend (zie eveneens verder, Fig.
4.3) is dat de biomassa doorgaans afneemt met de hoogteligging op het strand. Dit wordt waarschijnlijk
vooral veroorzaakt door de sterke uitdroging van hoger gelegen zones bij laag water, en daarmee
gepaard gaande variaties in temperatuur, saliniteit, etc.
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Figuur 4.1 Microfytobenthos-biomassa (mg chl a m ²) gedurende de zomer per strandzone en
langsheen de hoogtegradiënt. Voor De Westhoek en VNR “De Zwinduinen en –polders” zijn zowel
de data van zomer 2003 als zomer 2004 weergegeven (zie tabel 4.1).
Biomassa van verschillende groepen micro-algen
Diatomeeën (Bacillariophyta) waren gedurende de hele staalnameperiode veruit de meest dominante
groep. Daarnaast waren zowel dinoflagellaten (Dinophyta) als groenwieren (Chlorophyta) plaatselijk (of
tijdelijk) aanwezig. De biomassa van blauwwieren (Cyanobacteria) en euglenoide organismen
(Euglenophyta) was steeds erg laag (Figs. 4.2 en 4.4). Dit stemt overeen met vroegere waarnemingen
van het Vlaamse strand (Blondeel 1996, expert judgement K. Sabbe). Niettegenstaande het feit dat
gedurende het huidige project geen gedetailleerde gegevens over de diatomeeënsoortensamenstelling
van de stranden verzameld werden, hebben microscopische analyses aangetoond (expert judgement K.
Sabbe) dat de aanwezige soorten overeenkwamen met de soorten waargenomen door Blondeel (1996).
Haar soortenlijst is hieronder opgenomen (zie tabel 4.1). Heel wat soorten van deze lijst zijn typisch en
algemeen op heel wat Europese Atlantische stranden. Binnen een Belgische context echter zijn ze uniek:
ze komen enkel en alleen aan de kust voor.
De zandige sedimenten van de Vlaamse kust worden doorgaans gedomineerd door aan zandpartikels
vastgehechte soorten (het zg. epi-psammon), waarbinnen verschillende levensvormen onderscheiden
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kunnen worden. Adnate en gesteelde vormen zijn stevig vastgehecht aan de partikels, kleine (< 10 µm)
beweeglijke soorten leven in nauwe associatie met individuele zandpartikels maar kunnen vrij bewegen
over de korrels. Dominante epipsammische diatomeeën aan de Vlaamse kust behoren vooral tot de groep
van de araphide en monoraphide diatomeeën, met o.a. de genera Opephora, Achnanthes en
Achnanthidium spp., Cocconeis en Anorthoneis, maar ook tot de raphide genera Navicula en Amphora s.l.
Dominante soorten zijn o.m. Achnanthidium delicatulum, Amphora cf. pediculus, A. cf. subacutiuscula,
Biremis lucens, Cocconeis peltoides, Navicula perminuta, Nitzschia cf. frustulum, Opephora mutabilis en
O. guenter-grassii. Veel taxa uit deze gemeenschap zijn echter nog niet beschreven (zie tabel 4.1).
Vrijlevende, epipelische soorten (meestal > 20 µm) komen eveneens tot ontwikkeling in zandstranden.
Over hun diversiteit, structuur en dynamiek is vrijwel niets gekend. De meeste aanwezige epipelische
soorten zijn specifiek voor zandstranden (bv. Petroneis humerosa, Diploneis littoralis en Amphora
arenaria) en komen niet voor in het epipelon van meer slibrijke sedimenten. Een andere typische
component van de diatomeeënflora van zandstranden is de zg. interstitiële flora. Deze bestaat uit erg
kleine (< 5-10 µm) diatomeeëntaxa waarvan tot op heden quasi niets gekend is (e.g. Gardner et al. 1995).
Tenslotte worden zandstranden vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van een specifieke, vaak
numeriek erg belangrijke fractie tychoplanktonische vormen, zoals Attheya armatus en Thalassiosira
decipiens (Blondeel 1996). Deze soorten zijn typisch voor de zogenaamde ‘surf zone’ diatomeeënflora
(Campbell 1996). De diatomeeënflora van schorren (bv. Baai van Heist) werd niet bestudeerd in het
BEST-project. Uit de literatuur is echter gekend dat schorren vaak gekenmerkt worden door een typische
flora, die verschilt van die van stranden en slikken (Denys 1995).
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Tabel 4.1 Overzichtslijst van diatomeeënsoorten aangetroffen langsheen de Vlaamse kust tijdens de studie van Blondeel (1996). Deze lijst is geen
exhaustieve lijst van het aantal soorten dat in dit gebied voorkomt (en is zeker een grove onderschatting van het werkelijke aantal soorten). Deze
lijst beslaat bovendien enkel de intertidale zone (dus excl. vooroever en supralittoraal). Soorten aangeduid met een lichtgrijs vakje zijn soorten die
vrij typisch zijn voor zandige sedimenten (stranden inbegrepen). Soorten aangeduid met een donkergrijs vakje zijn vrij uniek voor zandstranden.
Cl. Coscinodiscophyceae
Actinoptychus senarius
A. splendens
Attheya armata
Biddulphia alternans
Brockmanniella brockmannii
Coscinodiscus radiatus
Cyclotella cf. atomus
C. meneghiniana
C. striata
Cymatoisra belgica
Eunotogramma dubium
Lithodesmium undulatum
Odontella aurita
O. rhombus
O. rostrata
Paralia sulcata
Plagiogramma minimum
Plagiogrammopsis
vanheurckii
Thalassiosira decipiens
Cl. Fragilariophycidae
Asterionellopsis glacialis
Delphineis surirella

Opephora guenter-grassii
O. mutabilis
Rhaphoneis amphiceros
Cl. Bacillariophyceae
Achnanthes bahusiensis
A. lemmermannii
A. sp. 1
A. sp. 2
A. sp. 3
A. sp. 4
Achnanthidium
delicatulum
A. cf. lanceolatum
Amphora arenaria
A. cf. coffeaeformis
A. cf. delicatissima
A. laevissima var.
perminuta
A. ostrearia var. vitrea
A. cf. pediculus
A. wisei
Anorthoneis cf. pulex
A. cf. tenuis
Biremis ambigua

B. lucens
Cocconeis peltioides
C. placentula
C. sp. 1
C. sp. 2
C. sp. 3
C. sp. 4
Cylindrotheca sp.
Dickieia ulvacea
Diploneis littoralis
D. smithii
Fallacia cryptolyra
F. forcipata
Hantzschia marina
H. virgata
Navicula cf. accomoda
N. cf. ambigua
N. arenaria var. rostellata
N. cf. germanopolonica
N. orthoneioides
N. palpebralis
N. perminuta
N. sp. 1
N. sp. 2

N. sp. 3
N. sp. 4
N. sp. 5
N. sp. 6
N. sp. 7
Nitzschia dissipata
N. cf. frustulum
Petroneis humerosa
Pinnularia cf. stauntonii
Pleurosigma sp. 1
Psammodictyon panduriforme
var. delicatulum
Trachyneis aspera
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Chlorophyta
Cyanobacteria
Dinophyta
Euglenophyta
Bacillariophyta

Fig. 4.2 Gemiddeld relatief aandeel van de verschillende groepen micro-algen aan de Vlaamse
kust gedurende de BEST-staalnameperiode.
Zoals boven reeds vermeld is de biomassa van de belangrijkste groepen, nl. diatomeeën en
groenwieren (en dus de totale biomassa), vooral positief gecorreleerd met de hoeveelheid fijn zand en
negatief met de hoogteligging in het intertidaal (Fig. 4.3). Let wel dat de dinoflagellaten een ietwat
andere positie innemen in het onderstaande ordinatiediagram (pijl dinoflagellaten is niet
tegenovergesteld aan de pijl voor hoogteligging, wat erop zou kunnen wijzen dat het voorkomen van
deze groep minder tot niet beïnvloed wordt door deze factor. Uit onderstaand diagram blijkt ook
duidelijk dat de stalen van VNR “De Zwinduinen en –polders” sterk afwijken van de andere
strandzones, wat vooral gerelateerd lijkt te zijn aan de grotere mediane korrelgrootte in deze zone (en
dus algemeen lagere MFB-biomassa’s). Wat uit de beschikbare biomassagegevens niet blijkt is dat er
op soortsniveau eveneens sterke veranderingen in samenstelling en –diversiteit langs gradiënten in
sedimentsamenstelling en hoogteligging kunnen optreden (Sabbe 1997), en dit terwijl het relatieve
aandeel van de belangrijkste groepen vrij stabiel blijft. Dus niettegenstaande het feit dat de
diatomeeën overal relatief gezien ongeveer even belangrijk zijn, kunnen de gemeenschappen in
fijnzandige sedimenten sterk verschillen van die van meer grofkorrelige sedimenten. Om een zo groot
mogelijke diversiteit binnen het MFB te behouden is het dan ook van belang dat een zo groot mogelijk
variatie in sedimenttypes en reliëf bewaard blijven langsheen de Vlaamse kust (expert judgement K.
Sabbe).
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Fig. 4.3 Redundantie Analyse (ordinatie) van totale BEST-MFB data set (ruimtelijke en
seizoenale data). Voor strandzone-labels zie tabel 4.1
Milieuvariabelen (rood = actief, blauw = passief): SILT = slib (< 63 µm), VFSA = erg fijn zand (63125 µm), FSAN = fijn zand (125-250 µm), MSAN = medium zand (250-500 µm), CSAN = grof zand
(500-1000 µm), MGS = mediane korrelgrootte, ELEV = hoogteligging in intertidaal.
Taxonomische groepen zie tekst.
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Fig. 4.4 Bijdrage van belangrijkste groepen microfytobenthos tot zomerbiomassa per station.
Waarden zijn gemiddelden van locaties langsheen intertidaal transect.

Vaatplanten
Van de 31 soorten die in de kartering opgenomen werden zijn er slechts vier niet gevonden tijdens de
inventarisatie in juni en september 2003. Het betreft gelobde melde, Engels gras, laksteeltje,
gesteelde melde en zeelathyrus. Deze soorten kunnen wel nog op andere plaatsen langsheen de kust
voorkomen (cfr. Florabank, Rappé 1984). Eén typische strandsoort, biestarwegras, werd om
praktische redenen niet opgenomen in de inventarisatie. Met de beschikbare financiële middelen (1
maand jobstudent) was het namelijk onmogelijk om elke pol biestarwegras vegetatief te gaan
onderscheiden van helm (aan de hand van het tongetje). Dit zou de tijdsinspanning voor het veldwerk
vervijfvoudigd hebben. Zeker in de eerste karteringsronde stond het biestarwegras nog niet in bloei en
is de soort dus niet op het eerste zicht op naam te brengen. Bij het tussentijds verslag is geen enkele
opmerking gegeven over de gebruikte methodiek en het ontbreken van de kartering van
biestarwegras. Daar het tussentijds verslag goedgekeurd werd, werd de gebruikte methodiek
eveneens als goedgekeurd beschouwd.
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Tabel 2.2 geeft een overzicht van de geschatte populatiegrootte van elke gekarteerde soort voor de elf
strandzones. De Baai van Heist (strandzone 10) heeft een sterk afwijkende soortensamenstelling
doordat hier ook een deel schorrenvegetatie aanwezig is. De soortensamenstelling en de vegetatie
worden hierdoor sterk beïnvloed waardoor de Baai van Heist moeilijk vergelijkbaar is met andere
strandzones. Vooral de grote aantallen kortarige zeekraal, klein schorrenkruid en dunstaart
vertekenen het beeld.
Het soortenspectrum van de 10 andere strandzones wordt bepaald door een gering aantal soorten. 94
% van de gekarteerde populaties wordt ingenomen door 4 soorten: zeeraket, zeewolfsmelk, stekend
loogkruid en zeepostelein. Alle andere soorten zijn zeer zeldzaam tot uiterst zeldzaam op de
betrokken strandzones.
Tabel 2.2: Geschatte populatiegrootte van de gekarteerde kustsoorten per strandzone.
Nederlandse naam
Blauwe zeedistel

1

2
20

3

4

5

6

7

8

7

9

10

1

11

200

Driedistel
Duinviooltje

10
25

22

Dunstaart

74000

Engels slijkgras

90

Gele hoornpapaver

1

Gerande schijnspurrie

310

Gewone zoutmelde

40

Klein schorrenkruid

60000

Kortarige zeekraal

350000

Kruisstruik
Kustmelde

23

6

4

28

33

2

13

2

35

Melkkruid

59

Scherpe fijnstraal

60

Stekend loogkruid

27

70

33

Strandbiet

72

2

29

70

1

16

2

Zandduizendknoop

57

Zeeraket

600

52
570

720

250

65

188

1

3

900

1

7

2

38

7

124

28

4

8700

168

20

40

1200

3650

490

75

40

Zeerus

3

Zeevenkel

15

Zeevetmuur

12

12

3

5

16

47

Zeeweegbree
Zeewolfsmelk

46

16

1
123

276

3
8

Zeepostelein

Zeewinde

17

1800

Schorrezoutgras

Zeekool

1

20

Lamsoor

Strandmelde

70

6

352
2
610

215
27

717

13

91

2500

Zilte schijnspurrie

2600

Zulte

2000

244

47
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Blauwe zeedistel
1%

Andere
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13%
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69%

Figuur 4.5: Soortenspectrum van de onderzochte strandzones exclusief de Baai van Heist.
Wat betreft soortenrijkdom en aantal rode lijstsoorten blijkt het strandreservaat ‘De Baai van Heist’ alle
andere strandzones te overtreffen (zie Figuur 4.5). Als de populatiegroottes bekeken worden dan
vallen zelf alle andere strandzones in het niets (zie Figuur 4.6). Dit wil echter niet zeggen dat de
andere strandzones van geen belang zijn voor de typische flora van het hoogstrand. Enkele stranden
herbergen populaties van soorten die niet in de Baai van Heist gevonden worden of zelf op geen van
de andere strandzones. Zo werden voor de Paelsteelpanne de grootste aantallen zeekool
aangetroffen en is het strand voor de Fonteintjes belangrijk voor gele hoornpapaver en
zandduizendknoop. De meest algemene strandsoort, nl. zeeraket, blijkt slechts in zeer lage aantallen
in de Baai van Heist voor te komen.
In Bijlage 5. worden per soort 3 kaarten gegeven die het voorkomen van de soort op de BESTstranden situeren langsheen de Vlaamse kust.
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Zoöbenthos
Ten gevolge van de gekozen staalnamemethodiek en –strategie moeten enkele belangrijke
opmerkingen in acht genomen worden bij de interpretatie van de data van het meio- en
macrobenthos.

1. Effecten van ongelijke aantallen stalen bij macro- en meiobenthos
Hoewel bij de bespreking van het macrobenthos telkens vermeld wordt (zie verder) hoeveel soorten er
in totaal op een bepaald strand werden gevonden, is dit niet de meest geschikte maat voor de
soortenrijkdom van dat strand. Dit aantal soorten is namelijk sterk beïnvloed door het aantal stalen dat
op dat specifieke strand werd genomen. Zoals te zien in Tabel 4.3 is dit aantal sterk variabel. Men
moet steeds in het achterhoofd houden dat de kans op het vinden van zeldzamere soorten toeneemt
met het aantal genomen stalen. Daarom zal een laag aantal stalen meestal enkel de meest abundante
soorten opleveren en hoort de meest uitgebreide soortenlijst bij het meest intensief bemonsterde
strand. Om toch uitspraken te kunnen doen over de (relatieve) soortenrijkdom is het daarom beter te
werken met het gemiddeld aantal soorten per staal. Eén staal heeft theoretisch steeds dezelfde kans
op een bepaald aantal soorten, aangezien het hier telkens een tot op dezelfde diepte uitgegraven
oppervlak betreft (zie hoofdstuk Materiaal en methode).
In Figuur 4.8 wordt het verband tussen het totaal aantal macrobenthossoorten op een strand en het
aantal genomen stalen op dat strand weergegeven voor de bemonsterde stranden.
Uit dit alles volgt dat wanneer bij hoge staalnameintensiteit een aantal minder typisch strandgebonden
soorten worden gevonden (zie bv. macrobenthos van De Westhoek), dit in principe weinig hoeft te
betekenen voor de soortenrijkdom van het strand. Zolang andere stranden niet even intensief
bemonsterd worden, kan niet uitgemaakt worden of deze soorten niet op elk strand aanwezig zijn, zij
het in lagere aantallen. Deze soorten worden steeds laag of zeer laag in de intergetijdenzone
gevonden en bevinden zich op het strand in suboptimale omstandigheden. Voor een indeling van de
gevonden macrobenthossoorten inzake hun zonatie zie Tabel 4.4
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Tabel 4.3 Overzicht van de macrobenthossoorten die in dit onderzoek werden aangetroffen met
aanduiding van op welk strand ze aangetroffen werden. Onder in de tabel wordt weergegeven hoeveel
soorten in totaal op een strand werden gevonden en hoeveel stalen daartoe genomen werden. Voor
de voluit geschreven soortnamen, zie Tabel 4.4
DP
Actispec
Abraalba
Angutenu
Arenmari
Atylswam
Bathpela
Bathpilo
Bathsars
Capicapi
Ceraedul
Corospec
Cumogood
Diasbrad
Diogpugi
Donavitt
Eteolong
Eumisang
Euryaffi
Eurypulc
Fabufabu
Gastspin
Glycconv
Harmspec
Hausaren
Hesiaren
Laniconc
Liochols
Macobalt
Magejohn
Mytiedul
Nemertsp
Nephcaec
Nephcirr
Nephhomb
Oligosp
Opherath
Parafulg
Perilong
Phylmamu
Podahelg
Pontalta
Pontaren
Portlati
Psambala
Pygoeleg
Scolsqua
Sigamath
Spiobomb
Spiofili
Spiomart
Synchapl
Urotpose
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x

x
x
x
x
x
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x

x
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x
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x
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x
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x

x
x
x

x

x
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x
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x
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x
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8
5
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1
2
1
4
1
4
8
10
8
2
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1
2
1
10
1
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10
1
5
1
1
5
1
1
2
6
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3
1
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1
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1
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1
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Figuur 4.8 Het aantal stalen genomen op een strand versus het aantal macrobenthossoorten dat in
totaal op dat strand gevonden werd. Elk punt vertegenwoordigt één strand. Op de X-as staat het
aantal stalen dat genomen werd; op de Y-as het aantal soorten op dat strand. De hier geplotte
waarden zijn te vinden onderaan in Tabel 4.3
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Tabel 4.4 Typering van de in dit onderzoek aangetroffen soorten van het macrobenthos volgens een
ruimtelijk-functionele indeling; HI = soorten die quasi uitsluitend in het hoger intertidaal gedeelte
worden aangetroffen; LI = = soorten die quasi uitsluitend in het lager intertidaal gedeelte worden
aangetroffen; LI + S = soorten die zowel in het lager intertidaal gedeelte als in de subtidale zone
voorkomen; S = soorten die typisch zijn voor de subtidale zone en eerder zelden op het strand worden
gevonden; HS = soorten die op harde substraten leven en enkel per toeval op het strand kunnen
terechtkomen.
HI
Actinaria sp.
Abra alba
Angulus tenuis
Arenicola marina
Atylus swammerdami
Bathyporeia pelagica
Bathyporeia pilosa
Bathyporeia sarsi
Capitella capitata
Cerastoderma edule
Corophium sp.
Cumopsis goodsiri
Diastylis bradyi
Diogenes pugilator
Donax vittatus
Eteone longa
Eumida sanguinea
Eurydice affinis
Eurydice pulchra
Fabulina fabula
Gastrosaccus spinifer
Glycera convoluta
Harmothoë sp.
Haustorius arenarius
Hesionides arenarius
Lanice conchilega
Liocarcinus holsatus
Macoma balthica
Magelona johnstoni
Mytilus edulis
Nemertea sp.
Nephtys caeca
Nephtys cirrosa
Nephtys hombergii
Oligochaeta sp.
Ophelia rathkei
Paraonis fulgens
Perioculodes longimanus
Phyllodoce maculata of mucosa
Podarkeopsis helgolandica
Pontocrates altamarinus
Pontocrates arenarius
Portumnus latipes
Psammodrilus balanoglossoides
Pygospio elegans
Scolelepis squamata
Sigalion mathildae
Spiophanes bombyx
Spio filicornis
Spio martinensis
Synchelidium haplocheles
Urothoë poseidonis

LI

x

LI+S

S
x
x
x

HS

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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2. De rijkdom van zwinnen
Bij de bemonstering van zandstranden wordt doorgaans niet bemonsterd in de soms aanwezige
zwingeulen. Deze geulen herbergen gemiddeld een hogere soortenrijkdom dan het omliggende strand
en vertoner er minder gelijkenissen mee dan met de subtidale zone (Boulez, 2002; Buyle, 2002). Van
een hele reeks soorten van het macrobenthos zoals Eteone longa, Nephtys hombergii, N. cirrosa,
Glycera spp., Paraonis fulgens, Spio filicornis, Pygospio elegans, leden van de familie Cirratulidae,
Capitella capitata, Lanice conchilega, Gammarus spp., Cerastoderma edule, Ensis arcuatus en
Bathyporeia sarsi werd een voorkeur voor zwinnen (in tegenstelling tot ruggen) op Vlaamse stranden
vastgesteld (Boulez, 2002).
Dit houdt verband met de langere waterretentie, het accumuleren van organisch materiaal dat als
voedsel kan dienen en andere factoren die ervoor zorgen dat deze zwinnen een veel gematigder
habitat vormen dan de omliggende intertidale zone (strandruggen). Desalniettemin maken deze
zwinnen deel uit van de intertidale zone en kan bv. het in die zwinnen aanwezige macrobenthos als
voedsel dienen voor op het strand foeragerende vogels. Deze methodische beperking is echter nodig,
wil men de vergelijkbaarheid tussen de stranden behouden en wil men zich toespitsen op de “echte”
intertidale fauna, hetgeen hier het geval is.
Van de 11 onderzochte stranden zijn zwinnen aanwezig op de volgende stranden: De Westhoek,
Schipgatduinen, Zeebermduinen, Ijzermonding, Zeebrugge en Baai van Heist niet in Raversijde,
Spinoladijk, Paelsteenpanne, Fonteintjes en VNR “De Zwinduinen en –polders” (gegevens VITO en
eigen waarnemingen). Aan het strand aan de Ijzermonding is de omvang van de zwinnen erg variabel
(Jeroen Speybroeck, ongepubliceerde gegevens). Zo waren zwinnen er aanwezig van oktober tot en
met december 2003, afwezig in februari 2004 en opnieuw duidelijk aanwezig vanaf april 2004 tot
(minstens) augustus 2004.
3. Staalnametechniek en volledigheid van bemonstering
Net zoals minder algemene subtidale soorten minder snel bemonsterd worden ten gevolge van de
grootte van het staalnameoppervlak, zo worden ook nog een aantal andere soorten onvolledig
bemonsterd. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Arenicola marina (Zee-, Wad- of Strandpier). Door de
vrij lage dichtheden van deze soort en voornamelijk door de snelle graafactiveiten waartoe deze
dieren in staat zijn, is gebleken dat de gangbare staalnamemethodiek (i.e. het uitgraven van een
metalen frame van ca. een tiende van 1 m², zie Materiaal en Methode) ontoereikend is om een goede
schatting van de aanwezige populatie van deze soort toe te laten. Hoewel de soort binnen dit
onderzoek op een aantal van de 11 stranden weldegelijk werd aangetroffen (Zeebermduinen,
Raversijde, Spinoladijk, Zeebrugge) cf. Tabel 4.3), kan dit bezwaarlijk als een kwantitatieve
bemonstering van deze soort beschouwd worden. Deze, door zijn graafactiviteit (zandhoopjes en
putjes), zichtbaar aanwezige soort blijft verder hoedanook lager abundant dan bv. de minder zichtbaar
aanwezige borstelwormen Scolelepis squamata (Gemshoornworm) en Nephtys cirrosa (Zandzager).
Naast de stranden waar de zeepieren werden gevonden, is deze soort ook gekend van andere hier
onderzochte stranden (minstens De Westhoek, Ijzermonding, Schipgatduinen, Baai van Heist en VNR
“De Zwinduinen en –polders”). Zo goed als hetzelfde geldt voor de snel gravende Ensis soorten
(zwaardschede-soorten). Hoewel deze nog nooit in intertidale stalen werden aangetroffen, werd reeds
waargenomen op het strand van de Schipgatduinen hoe Scholeksters (Haematopus ostralegus) deze
uit het intertidale strandzand opdiepten en dit bovendien voornamelijk in zwinnen (Stuer, 2002).
Ter illustratie en als samenvatting van wat volgt per strand worden hieronder nog een aantal
samenvattende figuren en tabellen weergegeven.

54

14

12

10

8

6

4

2

0
DP

SG

ZBD

IJZ

RA

SPI

PSP

FO

ZBR

BVH

ZWB

Figuur 4.8 Het gemiddeld aantal macrobenthossoorten per staal voor de elf onderzochte stranden
met standaarddeviatie.
4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
DP

SG

ZBD

IJZ

RA

SPI

PSP

FO

ZBR

BVH

ZWB

Figuur 4.9 De gemiddelde macrobenthosdensiteit per staal voor de elf onderzochte stranden met
standaarddeviatie.
Uit de Figuren 4.10 en 4.11 komen min of meer de algemeen geldende trends van macrobenthische
soortenrijkdom en densiteit langsheen de hoogtegradiënt tot uiting; de soortenrijkdom neemt veelal
toe naar het lager intertidaal, daar waar de densiteiten een omgekeerde trend vertonen (Degraer et
al., 2003). Een aantal stranden wijken hiervan af. Zo wordt aan de Paelsteenpanne een densiteitspiek
op het middenstrand waargenomen. Door het erg lage aantal stalen dat op dit strand werd genomen
moeten de waarden voor de Paelsteenpanne met voorzichtigheid worden beschouwd.
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Figuur 4.10 Het gemiddeld aantal macrobenthossoorten per staal voor de elf onderzochte stranden,
uitgezet per hoogtezone; h = hoog intertidaal gedeelte; m = midden; l = laag. Standaarddeviaties
werden weggelaten omwille van de overzichtelijkheid.
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Figuur 4.11 Het gemiddeld aantal individuen per vierkante meter voor de elf onderzochte stranden,
uitgezet per hoogtezone; h = hoog intertidaal gedeelte; m = midden; l = laag. Standaarddeviaties
werden weggelaten omwille van de overzichtelijkheid.
Tabellen 4.5 en 4.6 geven een overzicht van de gegevens voor hyper- en epibenthos.
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Tabel 4.5 Overzicht van de hyperbenthossoorten die in dit onderzoek werden aangetroffen met
aanduiding van op welk strand ze aangetroffen werden. Onder in de tabel wordt weergegeven hoeveel
soorten in totaal op een strand werden gevonden.
Ammodytes tobianus juv.
Anchialina agilis
Anguilla anguilla juv.
Apherusa ovalipes
Atylus falcatus
Atylus guttatus
Atylus swammerdami
Aurelia aurita
Bathyporeia sp.
Beroe gracilis
Bodotria scorpioides
Brachyura sp. (juveniele en larvae)
Calanus helgolandicus
Carcinus sp. juvenielen & larvae
Centropages hamatus
Clupeidae postlarvae & juvenielen
Corophium acherusicum
Corophium arenarium
Corophium insidiosum
Corophium volutator
Crangon crangon larvae
Cumopsis goodsiri
Cyanea lamarckii
Diastylis bradyi
Diastylis lucifera
Diastylis rathkei
Dicentrarchus labrax
Endeis spinosa
Eurydice affinis
Eurydice pulchra
Eutonina indicans
Gammarus sp.
Gastrosaccus spinifer
Haustorius arenarius
Hippolyte varians
Hybocodon prolifer
Idotea granulosa
Idotea linearis
Idot pelagica
Ischyroceridae sp.
Jaera cf. albifrons
Jassa cf. marmorata
Jassa falcata
Lanice conchilega larvae
Liocarcinus sp. juvenielen en larvae
Melita palmata
Merlangius merlangus postlarvae
Mesopodopsis slabberi
Myoxocephalus scorpius postlarvae
Neomysis integer
Nyctiphanes couchi
Pagurus larvae
Palaemon serratus
Pariambus typicus
Philocheras trispinosus postlarvae
Pinnotheres pisum
Pleuronectes flesus

DP
x

SG
x

ZBD

IJZ
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x
x
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x
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x
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x
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x
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x
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x

x
x
x

x

ZWB

x

x
x
x
x
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x
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X
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x

x

x

in x stranden
6
2
2
2
2
0
9
1
7
7
2
6
8
6
6
9
5
1
2
2
11
3
1
2
1
3
1
1
2
10
3
7
11
2
3
1
1
2
3
1
1
4
0
7
6
1
7
11
6
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5
5
1
5
1
0
10
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x
x

Pleurobrachia pileus
Pleuronectes platessa postlarvae
Polydora sp.
Pomatoschistus sp. postlarvae
Pontocrates altamarinus
Pontocrates arenarius
Porcellana platycheles postlarvae
Praunus flexuosus
Pseudocalanus phasma
Sagitta sp.
Sarsia tubulosa = Coryne sarsia
Schistomysis kervillei
Schistomysis spiritus
Solea solea postlarvae
Sprattus sprattus juveniel
Stenothoë marina
Synchelidium maculatum
Syngnathus rostellatus juveniel
Taurulus bubalis postlarvae
Temora longicornis
Trisopterus minutus postlarvae
# species

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

8
10
5
3
6
3
1
8
1
4
10
10
9
3
2
1
0
2
1
3
1

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

44

38

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

27

34

22

26

35

x
32

x
18

27

21

Tabel 4.6 Overzicht van de epibenthossoorten die in dit onderzoek werden aangetroffen met
aanduiding van op welk strand ze aangetroffen werden. Onder in de tabel wordt weergegeven hoeveel
soorten in totaal op een strand werden gevonden.
DP

SG

ZBD

IJZ

RA

SPI

Agonus cataphractus
x

Ammodytes tobianus

PSP

FO

x

x

ZBR

x
x

Aurelia aurita

x

Beroe cucumis

x

Brachyura sp.

Clupeidae
x

x

1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

x

x

x

11
1
1

x

3

x

x

x

x

x
x

4
x

x

x

4

x

2

x

Nympon gracile

1

Palaemon longirostris

x

Palaemon serratus

x
x

x

x

x

x

x

1
1

x

x

x

x

8

x

x

x

x

9

x

x

x

x

x

Pleuronectes flesus
x

x

x

Pomatoschistus lozanoi

x

Pomatoschistus microps

9

1

Neomysis integer

Pleuronectes platessa

x

x

Liocarcinus holsatus

Philocheras trispinosus

x

x

Gastrosaccus spinifer

Mesopodopsis slabberi

x

x

Diogenes pugilator

Idotea linearis

1
1

x

Eriocheir sinensis

3
1

x
x

in X stranden

1

x

Cancer pagurus

Crangon crangon

ZWB

2

x

Asterias rubens

Carcinus maenas

BvH

x

x

x

1
x

x

3
x

x

x

Portumnus latipes

x

x

x

x

x

Praunus flexuosus

x

x

X

x

x

x

x

7

Schistomysis kervillei

x

x

X

x

x

x

x

7

x

x

7

Pomaschistus minutus

4
x

7
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Schistomysis spiritus

x

1
x

Scophthalmus rhombus
X

Sepiola atlantica
X

Sprattus sprattus

X

x

x

4

x

1

X

Zoarces viviparous
11

12

9

11

12

2
1

Syngnathus rostellatus
# species

X

1
4

15

18

9

7

12

Voor wat het meiobenthos betreft wordt in bijlage een tabel gegeven waarbij de taxa van de temporele
reeks zijn weergegeven (zie Bijlage 4).

Terrestrische arthropoden
Tijdens het onderzoek van de elf stranden werden 21.345 geleedpotigen verzameld behorende tot
236 soorten. Het zijn vooral de vliegen, kevers en strandvlooien die een belangrijke rol spelen in de
ecologie van het supralitoraal. Alle andere groepen (vlinders, sprinkhanen, spinnen ...) zijn toevallige
bezoekers van het strand. Alle halobionten en de meeste andere soorten, werden op naam gebracht
en de gegevens zitten in een databank. Bij de analyses werd alleen rekening gehouden met de
halobionten. Toch zijn er enkele eurytope soorten zoals bij de Sphaeroceridae (kleine mestvliegen) die
soms massaal in het vloedmerk voorkomen en er zich wellicht reproduceren. Bij de kwalitatieve
analyse werden ze niet betrokken omdat de “kwaliteit” van de fauna bepaald wordt door de
halobionten die uiteraard uniek zijn voor dit milieu. Er werden 68 soorten halobionten gevonden
(Diptera: 32 soorten; Coleoptera: 35 soorten; Amphipoda: 1 soort).
Bij de vergelijking van de huidige gegevens van de Diptera met de gegevens uit de literatuur en uit de
collecties van het K.B.I.N. konden we vaststellen dat 13 soorten halobionte vliegen blijkbaar
verdwenen zijn en dat er twee soorten voor het eerst werden aangetroffen. Het zijn vooral de soorten
die leven in aangespoelde bruinwieren die nog nauwelijks voorkomen. Zo werd tijdens de campagne
slechts 1 individu van de Coelopidae (strandvliegen of kelp flies) aangetroffen. Ook werden er relatief
weinig individuen van het geslacht Thoracochaeta gevonden. Het ruimen van het vloedmerk is daar
de meest voor de hand liggende verklaring voor. Volgende soorten die vroeger soms vrij algemeen
waren, werden niet meer aangetroffen: Coelopa frigida (Coelopidae), Chersodromia arenaria
(Hybotidae), Ch. speculifera (Hybotidae), Pelomyiella cinerella (Tethinidae), P. mallochi (Tethinidae),
Rhicnoessa strobiliana (Thethinidae) Ceratinostoma ostiorum (Scathophagidae), Scatella subguttata
(Ephydridae), Glenanthe ripicola (Ephydridae), Haloscatella dichaeta (Ephydridae), Lamproscatella
sibilans (Ephydridae) en Orygma luctuosum (Sepsidae). Opacifrons septentrionalis (Sphaeroceridae)
en Fucellia fucorum (Anthomyiidae) worden voor het eerst aan de Vlaamse kust gemeld. De laatste
soort is afkomstig van de Scandinavische kusten.
In Bijlage 3. wordt een tabel gegeven waarbij voor alle gevonden soorten wordt aangeduid op welke
stranden ze werden aangetroffen.

Avifauna
In het totaal werden 67 352 vogels geteld die waren verdeeld over 52 soorten. Het overgrote deel van
de vogels bevond zich in het intergetijdengebied (92,4%), terwijl de duinvoet en het droogstrand
relatief weinig vogels herbergden (respectievelijk 0,7% en 6,9%). De meeste vogels (69,7%) zijn
geteld op zachte substraten, maar hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de totale oppervlakte
daarvan dat van de harde substraten ver overtreft. Het belang van de harde substraten voor vogels
wordt nader toegelicht in Engledow et al. (2001). Hier wordt er slechts zijdelings aandacht aan
besteed.
Het soortenspectrum werd sterk gedomineerd door meeuwen (Figuur 4.12), voornamelijk
Zilvermeeuw Larus argentatus (45,3% van alle getelde vogels) maar ook Kokmeeuw L. ridibundus
(9,1%), Kleine Mantelmeeuw L. graellsii (5,4%), Grote Mantelmeeuw L. marinus (4,4%) en
Stormmeeuw L. canus (3,4%). Andere soorten die meer dan 1% van het aantal getelde vogels
uitmaakten waren: Grote Stern Sterna sandvicensis (1,7%), Visdief S. hirundo (3,9%), Scholekster
Haematopus ostralegus (9,7%), Steenloper Arenaria interpres (5,6%), Drieteenstrandloper Calidris
alba (1,4%) en Bonte Strandloper C. alpina (5,9%). Op de trajecten Westhoek, Schipgatduinen en
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Zeebermduinen, en ook wel op de trajecten Paelsteenpanne, Fonteintjes en Zeebrugge-Bad werden
verhoudingsgewijs zeer veel meeuwen geteld. De niet-meeuwachtigen waren vooral in de Baai van
Heist, de IJzermonding en VNR “De Zwinduinen en –polders” goed vertegenwoordigd en in mindere
mate op de trajecten Raversijde en Spinoladijk. In de laatste twee gebieden zaten de steltlopers
grotendeels op de aldaar aanwezige harde substraten. In de Baai van Heist werd op 22/7/2003 een
grote groep sternen (750 Grote Sternen, 2100 Visdieven en 40 Dwergsternen S. albifrons) geteld. Dit
waren oudervogels en juvenielen (waarschijnlijk grotendeels afkomstig van de broedkolonie in de
westelijke voorhaven van Zeebrugge) die tijdelijk gebruik maakten van het gebied als rustplaats, maar
welke het soortenspectrum in de Baai van Heist sterk beïnvloeden (Figuur 4.12).
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Figuur 4.12 De procentuele verhouding van de 6
soortgroepen per traject in de periode april 2003 –
maart 2004.
Gesommeerd over de elf maandelijkse tellingen werden de meeste vogels geteld op het traject
Raversijde, gevolgd door IJzermonding, Baai van Heist en Spinoladijk (Figuur 4.12). Op een aantal
trajecten maakten veel vogels gebruik van harde substraten (vooral IJzermonding, Raversijde,
Spinoladijk en Paelsteenpanne). Wanneer we uitsluitend de zachte substraten beschouwen zijn de
meeste vogels geteld in de Baai van Heist, op de voet gevolgd door de Zeebermduinen en de
Fonteintjes. Omdat de lengte van de trajecten nogal varieert (516 – 3891 m) geeft een figuur waarin
het aantal vogels wordt uitgedrukt per km strand een veel objectiever beeld van het ornithologisch
belang van een gebied (Figuur 4.13). Het relatief korte traject Baai van Heist bevat verreweg de
meeste vogels per strekkende kilometer, op afstand gevolgd door Zeebrugge, IJzermonding en
Zeebermduinen. Met uitzondering van de IJzermonding zijn de trajecten met veel vogels op harde
substraten niet erg belangrijk wanneer de gegevens worden uitgedrukt in aantal vogels/km, zeker
wanneer alleen het zachte substraat wordt beschouwd. In de rest van het rapport wordt voor het
gemak voor het aantal vogels/strekkende km ook wel de term dichtheid gebruikt, hoewel dit feitelijk
niet de echte dichtheid reflecteert. Er bestaan namelijk grote verschillen in de breedte van de
strandzones die niet zijn verdisconteerd in dit rapport.
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Figuur 4.13 Het gesommeerde aantal vogels (figuur links) en het gemiddeld aantal vogels per
strekkende kilometer (figuur rechts) dat is geteld op de zachte en harde substraten van de 11
strandzones.
Wanneer de belangrijkste soortgroepen (steltlopers en meeuwen) apart worden beschouwd, stellen
we opmerkelijke verschillen vast (Figuur 4.14). Wat steltlopers betreft werden verreweg de hoogste
dichtheden vastgesteld in de Baai van Heist en op het traject IJzermonding. In de Baai van Heist
werden deze quasi allemaal op zacht substraat geteld, maar in de IJzermonding zaten ook relatief
veel steltlopers op harde substraten (46,6%). Overigens is het strand voor de IJzermonding veel
soortenarmer dan het binnendijkse gebied (dat niet geteld is geweest in deze studie). Hoewel ook in
het binnendijkse gebied Scholekster, Bonte Strandloper en Steenloper het talrijkst waren, zaten daar
meestal ook andere soorten dan op het strand (vergelijk De Groote 2003). Vooral Tureluur Tringa
totanus, Kievit Vanellus vanellus en Aalscholver Phalacrocorax carbo zijn binnendijks veel beter
vertegenwoordigd dan buitendijks. De reden hiervoor is dat soorten als Scholekster, Bonte
Strandloper en Steenloper weliswaar binnendijks overtijen tijdens hoogwater, maar rond laagwater de
buitendijkse stranden en golfbrekers opzoeken om er te foerageren (De Groote 2003). De meeste
andere soorten blijven met laagwater grotendeels in de binnendijkse gebieden. Behalve op de
trajecten Baai van Heist en IJzermonding werden ook op de trajecten Zeebrugge-Bad, Raversijde,
Spinoladijk Zeebermduinen en VNR “De Zwinduinen en –polders” redelijke dichtheden van steltlopers
geteld. In Raversijde en langs de Spinoladijk zaten deze grotendeels op harde substraten. Als we het
soortenspectrum van de steltlopers bekijken, blijkt dat op de zandige trajecten langs de westkust
(Westhoek – IJzermonding) verhoudingsgewijs (maar niet in aantallen/km!) meer Drieteenstrandlopers
zijn geteld dan elders langs de kust. Ook De Grootte (2003) concludeert dat de westkust (tenminste
rond laagwater) meer Drieteenstrandlopers bevat dan de middenkust. Met hoogwater daarentegen
bevinden de meeste Drieteenstranlopers zich langs de miden- en ootskust en zijn vrijwel verdwenen
van de westkust (De Grootte 2003, Sys 2004). Verreweg de meeste Bonte Strandlopers zijn geteld in
de IJzermonding, waar deze soort ook verhoudingsgewijs goed scoort. Langs de middenkust
(Raversijde, Spinoladijk en Paelsteenpanne) werden relatief veel Steenlopers geteld en dan vooral op
de daar aanwezige strandhoofden. Steenlopers zijn voor de voedselvoorziening en de rust sterk
afhankelijk van harde substraten (zie ook Engledow et al. 2001). Dit komt overeen met de bevindingen
in eerder studies (Engledow et al. 2001, De Groote 2003). Vanaf de Fonteintjes tot aan VNR “De
Zwinduinen en –polders” (oostkust) waren het vooral Scholeksters die domineerden. Deze soort was
ook langs de westkust redelijk goed vertegenwoordigd. Dat patroon wordt bevestigd door de studie
van De Groote (2003).
De foerageeractiviteit (gemeten op zacht substraat) van de aanwezige steltlopers verschilde
sterk per gebied. In de gebieden met de meeste steltlopers werd procentueel gezien (maar niet in
absolute termen!) het minst gefoerageerd (Figuur 4.14). In de Baai van Heist en de IJzermonding,
bijvoorbeeld, zocht respectievelijk 32 en 47% van de aanwezige vogels naar voedsel. In de minder
belangrijke steltlopergebieden liep dit percentage op tot meer dan 75%. Overigens vindt De Grootte
(2003) een iets hogere foerageeractiviteit voor de belangrijkste steltlopers in de IJzermonding rond
laagwater (meestal meer dan 70% foeragerend). Deze verschillen kunnen enerzijds veroorzaakt door
methodologische verschillen (De Groote onderzocht bijvoorbeeld ook de binnendijkse gebieden). Ook
dient opgemerkt te worden dat de foerageeractiviteit in de IJzermonding in deze studie sterk bepaald
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is doordat er twee maal een grote groep Bonte Strandlopers is geteld (respectievelijk 150 en 920 ex.)
die nauwelijks (< 2%) foerageeractiviteit vertoonden.
Natuurlijk is de verspreiding en de foerageeractiviteit van steltlopers afhankelijk van de
beschikbaarheid van hun voedsel en ook van de afstand tot de hoogwatervluchtplaatsen (zie o.a. De
Grootte 2003). Het feit dat de meeste steltlopers werden waargenomen rond de IJzermonding en de
haven van Zeebrugge heeft waarschijnlijk veel te maken met het feit dat dit verreweg de twee
belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen zijn langs onze kust. Toch suggereren de hier gepresenteerde
gegevens dat daarnaast verstoring mogelijk een prominente rol speelt. Immers de twee rustigste
gebieden wat betreft wandelaars (IJzermonding en Baai van Heist) herbergden verreweg de meeste
steltlopers. Bovendien werd in deze gebieden relatief veel tijd rustend doorgebracht. Dit in
tegenstelling tot de meer verstoorde gebieden, zoals Schipgatduinen, Zeebermduinen,
Paelsteenpanne en de Fonteintjes (zie Tabel 3.5). Daar zijn relatief weinig steltlopers aanwezig die
echter vrijwel allemaal actief naar voedsel zoeken. De Westhoek is een afwijkend gebied wat dat
betreft. Hier was een matige verstoring en toch bevonden zich weinig steltlopers in het gebied.
Bovendien was de foerageeractiviteit het hoogste van alle onderzochte gebieden. Hierbij dient wel
opgemerkt dat langs de Westkust geregeld wandelaars met honden zijn gezien tijdens de tellingen.
Loslopende honden zorgen voor sterke verstoring onder (rustende) vogels.
Meeuwen vertonen een veel lagere foerageeractiviteit (maximaal 32% foeragerend) en ook de
verdeling over de stranden verschilt sterk van die van steltlopers (Figuur 4.14). Voor deze groep zijn
vooral de Zeebermduinen, Zeebrugge-Bad en de Baai van Heist van belang in termen van
dichtheden, gevolgd door Schipgatduinen en de IJzermonding. De middenkust (Raversijde,
Spinoladijk en Paelsteenpanne) is vooral van belang vanwege de harde substraten en bevatten
daarom ook relatief veel Zilvermeeuwen (cf. Engledow et al. 2001). Ook bestaan er tussen de westen oostkust duidelijke verschillen in soortensamenstelling. Langs de westkust (Westhoek IJzermonding) is de Zilvermeeuw iets dominanter aanwezig en werden ook meer Grote
Mantelmeeuwen geteld dan langs de oostkust. Langs de oostkust en dan vooral de gebieden rond de
haven van Zeebrugge werden (relatief) veel Kleine Mantel- en Kokmeeuwen geteld.
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Figuur 4.14. Het gemiddeld aantal steltlopers (figuur links boven) en meeuwen (figuur rechts
boven) per strekkende kilometer dat is geteld op de 11 strandzones verdeeld over zacht en hard
substraat. De rode lijn toont het gemiddeld percentage foeragerende vogels op zacht substraat.
De onderste figuren tonen het soortenspectrum van steltlopers (figuur links) en meeuwen (figuur
rechts) op de 11 strandzones.
De verschillen tussen de onderzochte stranden in aantallen en de samenstelling van de aanwezige
avifauna wordt vooral bepaald door de mate van verstoring door wandelaars en honden, de
aan/afwezigheid van strandhoofden en de nabijheid van rustgebieden.
In Bijlage 2. wordt een tabel gegeven waarbij voor alle gevonden soorten wordt aangeduid op welke
stranden ze werden aangetroffen.
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DE WESTHOEK
Microfytobenthos
Totale gemiddelde MFB biomassa is relatief hoog (± 3.75 mg chl a m-2). Zowel in 2003 als 2004 is er
een duidelijke toename in MFB biomassa naar het laag intertidaal toe; waarden in 2003 en 2004 zijn
vergelijkbaar (zie ook VNR “De Zwinduinen en –polders”). De Westhoek heeft de hoogste
dinoflagellaten biomassa van alle stations, maar diatomeeën blijven veruit de meest dominante groep.
Vaatplanten
De strandzone voor de Westhoek wordt gekenmerkt door een sterk uitbreidend hoogstrand en
primaire duinvorming, vooral in het meest westelijke deel (Administratie Waterwegen en Zeewezen
1997, Administratie Waterwegen en Zeewezen 2000). Het hoogstrand en de eigenlijke duinen worden
van elkaar gescheiden door een verharde dijk. Door de aanplanting van rijshout wordt de aangroei
van het strand sterk in de hand gewerkt. De grootste soortenrijkdom is te vinden tussen deze
rijshoutaanplanten. Het hoogstrand is het breedst voor de westelijke helft van het Westhoekreservaat.
Dit is ook de zone met het minste strandrecreatie. Dit is ook de zone waar het meest rode lijst soorten
voorkomen. Helemaal aan de oostkant voor de Westhoekverkaveling bevindt zich een populatie van
zeevenkel. Het strand voor het Westhoekreservaat is, op de Baai van Heist na, het soortenrijkste
strand van de Vlaamse kust.
Belangrijke soorten zijn zeevenkel (met uitsterven bedreigd), kustmelde, blauwe zeedistel,
zeepostelein (bedreigd), strandmelde, strandbiet, zeewinde, zeekool, zeewolfsmelk, zeevetmuur,
duinviooltje (zeer zeldzaam).

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom voor het Westhoekreservaat op basis van het aantal typische strandsoorten. .
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Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
Meiobenthos
Van dit strand zijn het meeste stalen beschikbaar. Voor dit onderzoek werden 42 stalen in rekening
gebracht waarin per staal gemiddeld 5,3 + 1,9 hogere taxa (gaande van 2 tot 9 hogere taxa in één
staal) werden aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van 1648 + 1202 individuen per staal
(gaande van 30 tot 5180 individuen in één staal) aangetroffen. Opmerkelijk voor dit strand (in
vergelijking met de andere onderzochte stranden) zijn de hoge densiteiten die op het lager intertidaal
worden bereikt (2321 + 1375 individuen per staal). Dit is zowat het dubbele van de densiteiten die in
deze zone op de andere stranden werden vastgesteld. Verder valt hier ook een vrij hoog aantal aan
Tardigrada (Beerdiertjes of Mosbeertjes) op het hoger intertidaal waar te nemen. Zie temporele data
voor meer details over de nematodenfauna van dit strand.
Macrobenthos
Op het strand van De Westhoek werden in totaal 62 stalen genomen waarin 27 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 8,7 + 4,4 soorten (gaande van 1 tot 9 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 1374 + 2792 ind./m²
(gaande van 49 tot 15955 individuen per m²). Zowel qua soortenrijkdom als qua abundanties bereikt
dit strand bijzonder hoge waarden die enkel vergelijkbaar zijn met deze van het strand van Raversijde.
De abundanties zijn vooral hoog op het hoog intertidaal en dit is voornamelijk te wijten aan de hoge
densiteiten van het vlokreeftje Bathyporeia pilosa (tot 12266 ind./m² !). Maar liefst 8 taxa werden
binnen dit onderzoek uitsluitend op dit strand aangetroffen (Atylus swammerdami, Fabulina fabula,
Glycera convoluta, Harmothoë sp., Lanice conchilega (Schelpkokerworm), Oligochaeta sp.,
Phyllodoce sp., Sigalion mathildae) doch allen slechts in erg lage densiteiten. De vondst van dit vrij
hoge aantal subtidale soorten hangt vooral samen met het hoog aantal beschikbare stalen.
Hyperbenthos
Het hyperbenthosstaal van De Westhoek werd gekenmerkt door een gemiddelde soortenrijkdom (27
soorten) en een hoge densiteit (3733 individuen). Een hoog percentage van de densiteit (77,2 %)
wordt uitgemaakt door de aasgarnaal Mesopodopsis slabberi; met 2880 individuen was deze soort in
dit staal het op één na talrijkst aanwezig. Daarnaast waren ook de andere aasgarnalen Schistomysis
kervillei en S. spiritus en postlarvae van Pleuronectes flesus (Bot) vrij talrijk (respectievelijk met 211,
171 en 281 individuen).
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Epibenthos
Het epibenthosstaal van De Westhoek bevatte 11 soorten; een gemiddeld aantal in vergelijking met
de andere stranden. De vastgestelde densiteit van 159 individuen in het staal bevindt zich evenzeer in
de middenmoot van de onderzochte stranden. Slechts 5 individuen hiervan behoorden niet tot
Crangon crangon (Grijze garnaal) en deze laatste maakte dan ook 96,6 % uit van de totale
epibenthische densiteit. Enigszins opmerkelijk is dat dit één van drie stranden is waar geen Clupeïden
(haringachtigen) gevonden werden.
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 13 soorten aan het vloedmerk en 9 soorten in
de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 17 halobionte vliegensoorten
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit is een vrij hoge score van de halobionte soorten die tijdens huidige campagne aan
de Vlaamse kust werden aangetroffen. Aan het vloedmerk ontbreken toch enkele soorten die normaal
vrij algemeen en abundant zijn zoals Aphrosylus celtiber, Chersodromia hirta en Hecamede albicans.
In het embryonaal duin ontbreekt Sciapus maritimus en dit ondanks het hinterland waar de soort
abundant voorkomt. Wat betreft de halobionte Coleoptera werden respectievelijk 8 soorten aan het
vloedmerk en 12 soorten in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 14
halobionte keverssoorten aangetroffen t.o.v. de 35 soorten die tijdens huidige campagne aan de
Vlaamse kust werden aangetroffen. Hier spijtig genoeg voor Talitrus saltator het meest voorkomende
patroon (cf. andere stranden): goede recrutering, teniet gedaan door geringe overleving in winter. De
effecten van de aanleg van rijshout zijn blijkbaar nog niet voldoende om de barrière tussen strand en
eerste duinenrij gevormd door de betonnen dijk te overwinnen.
Avifauna
Het hier onderzochte traject liep over een afstand van 1593 m. Dit meest westelijk gelegen traject
bevat geen strandhoofden. In vergelijking met de andere trajecten werden er zeer weinig vogels
geteld. Het aantal vogels was er vrij constant doorheen het jaar, hoewel in september (782 vogels) en
april (741 vogels) de hoogste aantallen zijn geteld. Het soortenspectrum werd het hele jaar door sterk
gedomineerd door meeuwen (84,9%) en dan vooral Zilvermeeuwen (max. 490 ex. op 22 april). De
weinige steltlopers die er aanwezig waren bestonden vooral uit Scholeksters (max. 67 ex. op 30
oktober) en ook wel uit Drieteenstrandlopers (max. 20 ex. op 20 februari). De Westhoek is tevens een
belangrijk foerageergebied voor Zwarte Kraai (max. 88 ex. op 7 januari) en daardoor was het aandeel
‘overige vogels’ er relatief hoog (6,8%) in vergelijking tot andere gebieden. Verstoring naar de
avifauna toe werd er vooral veroorzaakt door loslopende honden.
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SCHIPGATDUINEN
Microfytobenthos
Samen met de Fonteintjes relatief lage biomassawaarden (± 1.00 mg chl a m-2), met een lichte stijging
naar het laag intertidaal toe. Diatomeeën zijn opnieuw de dominante groep, met ongeveer 10 % van
biomassa bestaande uit Chlorophyta.
Vaatplanten
De strandvegetatie ter hoogte van de Schipgatduinen wordt gekenmerkt door een sterke afslag van
het strand (Administratie Waterwegen en Zeewezen 1997, Administratie Waterwegen en Zeewezen
2000) waardoor er van een hoogstrandzone nauwelijks sprake is. Het laagstrand gaat onmiddellijk
over in klifvormige duinen. Enkel zeeraket en loogkruid komen regelmatig voor. Aan de westkant voor
de bebouwing van Koksijde-Bad is een zone met rijshoutaanplantingen waar iets meer typische
strandplanten staan en waar ook aangroei van het hoogstrand/duin gebeurt.
Belangrijke soorten zijn kustmelde (bedreigd), strandbiet en zeewolfsmelk (zeer zeldzaam).

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom voor de schipgatduinen op basis van het aantal typische strandsoorten .

Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
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Meiobenthos
Van dit strand werden (slechts) acht stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 10,3 + 3,3 hogere
taxa (gaande van 6 tot 14 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van
691 + 395 individuen per staal (gaande van 134 tot 1282 individuen in één staal) aangetroffen.
Hiermee telt dit strand het op één na hoogste gemiddelde aan hogere taxa, terwijl de densiteiten
eerder laag zijn.
Macrobenthos
Op het strand van de Schipgatduinen werden in totaal 24 stalen genomen waarin 17 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 5,5 + 2,2 soorten (gaande van 1 tot 7 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 287 + 284 ind./m²
(gaande van 10 tot 1228 individuen per m²). Dit strand wordt gekenmerkt door een middelmatige
soortenrijkdom en eerder lage abundanties.
Hyperbenthos
Het hyperbenthosstaal van het strand aan de Schipgatduinen had een vrij hoog soortenaantal (34
soorten) en een middelmatige densiteit (1345 individuen). 59,5 % van de densiteit behoort tot de
aasgarnaal Mesopodopsis slabberi. Daarnaast waren ook Schistomysis spiritus en postlarvae van
Pleuronectes flesus (Bot) en Crangon crangon (Grijze garnaal) vrij talrijk (respectievelijk 110, 108 en
159 individuen).
Epibenthos
Het epibenthosstaal van de Schipgatduinen bevatte 12 soorten en samen met de vastgestelde
densiteit van 254 individuen haalt dit staal net iets hogere waarden van het staal van De Westhoek.
Opnieuw wordt een erg hoog percentage (97,5 %) van de epibenthische densiteit ingenomen door
Crangon crangon (Grijze garnaal). Enigszins opmerkelijk is dat dit één van twee stranden is waar
Carcinus maenas (Strandkrab) niet werd gevonden.
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 9 soorten aan het vloedmerk en 9 soorten in
de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 11 halobionte vliegensoorten
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit is een vrij lage score van de halobionte soorten die tijdens huidige campagne aan de
Vlaamse kust werden aangetroffen. Aan het vloedmerk ontbreken heelwat soorten die normaal vrij
algemeen en abundant zijn zoals Aphrosylus celtiber, Chersodromia hirta, Canace nasica, Hecamede
albicans en Thoracochaeta soorten. In het embryonaal duin ontbreken, Chersodromia incana,
Tachydromia sabulosa en Sciapus maritimus allemaal soorten die normaal vrij algemeen zijn. Wat
betreft de halobionte Coleoptera werden respectievelijk 5 soorten aan het vloedmerk en 7 soorten in
de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 10 halobionte kevers
aangetroffen t.o.v. de 35 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit is een vrij lage score voor de typische strandkever-fauna. Daarentegen werden 18
niet-typische strandsoorten aangetroffen. De zeer lage vangstaantallen voor Talitrus saltator op dit
strand bevestigen het voorgaande. De aanspoelzone en de eerste duinenrij worden hier blijkbaar zo
intensief gebruikt (gereinigd) dat er weinig ruimte overblijft voor een natuurlijke terrestrische
strandfauna.
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Avifauna
Het traject aan de Schipgatduinen heeft een lengte van 1153 m. Dit korte traject zonder strandhoofden
ligt gekneld tussen Koksijde en Oostduinkerke, waardoor er veel wandelaars aanwezig waren. Het
aantal vogels was er relatief gering. Evenals op het traject Westhoek was er een sterke dominantie
door meeuwen (91,2%), waarvan de Zilvermeeuw het leeuwendeel voor zijn rekening nam (max. 770
ex. op 22 april). Tijdens de trekperiode waren er ook geregeld groepen andere meeuwen aanwezig
(vooral Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw en Kokmeeuw). Er waren zeer weinig steltlopers aanwezig
in het gebied en meestal waren dat Drieteenstrandlopers (max. 53 ex. op 22 april).
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ZEEBERMDUINEN
Microfytobenthos
Totale gemiddelde MFB biomassa is relatief hoog (± 3.75 mg chl a m-2). Geen duidelijke
biomassatrend langsheen de intertidale gradiënt. Diatomeeën zijn de dominante groep, naast
Chlorophyta, Cyanobacteria en dinoflagellaten.
Vaatplanten
De Zeebermduinen zijn gekenmerkt door een natuurlijke overgang tussen strand en duin en vertonen
een uitbreiding van het hoogstrand (Administratie Waterwegen en Zeewezen 1997, 2000), vooral in
het westelijk deel van de strandzone, recenter ook in het oostelijk deel. Het is op het westelijk deel van
het strand dat de meeste soorten typische strand- en zeereepsoorten voorkomen.
Belangrijke soorten zijn zeepostelein, blauwe zeedistel (bedreigd), strandbiet en zeewolfsmelk (zeer
zeldzaam).

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom voor de Zeebermduinen op basis van het aantal typische strandsoorten.

Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
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Meiobenthos
Van dit strand werden slechts zes stalen onderzocht, het laagste aantal. Per staal werden gemiddeld
3,3 + 0,8 hogere taxa (gaande van 2 tot 4 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde
densiteit van 1467 + 902 individuen per staal (gaande van 150 tot 2524 individuen in één staal)
aangetroffen. Hiermee telt dit strand het laagste gemiddelde aan hogere taxa, terwijl de densiteiten er
hoog zijn (hoogste hoogstranddensiteit; 2446 + 110 individuen per staal). Door het lage aantal stalen
moeten deze gegevens met voorzichtigheid inzake hun typerende waarde van dit strand worden
beschouwd, terwijl het hoedanook duidelijk blijft dat hier op het hoogstrand hoge aantallen kunnen
bereikt worden.
Macrobenthos
Op het strand van de Zeebermduinen werden in totaal 15 stalen genomen waarin 12 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 5,0 + 3,1 soorten (gaande van 0 tot 7 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 435 + 664 ind./m²
(gaande van 0 tot 1969 individuen per m²). Zowel in densiteiten als soortenrijkdom valt dit strand in de
middenmoot van de onderzochte stranden. Enigszins opmerkelijk is dat dit strand qua densiteiten
duidelijk hogere waarden haalt op het middenste gedeelte van het intertidaal dan op het laagste
gedeelte. Een aantal typische soorten van het hoger intertidaal (zoals Scolelepis squamata
(Gemshoornworm) en Bathyporeia sarsi) haalt op dit strand blijkbaar zijn hoogste aantallen op iets
lagere hoogte dan op de andere stranden (vergelijk met Paelsteenpanne). Aanvullende stalen zouden
een vollediger beeld van dit strand moeten toelaten. Tenslotte wordt nog vermeld dat enkel hier de
subtidale borstelworm Eumida sanguinea werd aangetroffen.
Hyperbenthos
Het hyperbenthosstaal van het strand aan de Zeebermduinen had een vrij laag soortenaantal (22
soorten) en een vrij lage densiteit (595 individuen). 66,6 % van de densiteit behoort tot de aasgarnaal
Mesopodopsis slabberi. Daarnaast waren ook Schistomysis spiritus en postlarvae van Pleuronectes
flesus (Bot) en Crangon crangon (Grijze garnaal) vrij talrijk (respectievelijk 48, 61 en 55 individuen).
Epibenthos
Het epibenthosstaal van de Zeebermduinen bevatte 79,7 individuen verdeeld over 9 soorten. Beide
waarden zijn laag binnen de onderzochte stranden. 84,7 % van de individuen behoort tot Crangon
crangon (Grijze garnaal). Enigszins opmerkelijk is dat dit één van twee stranden is waar Carcinus
maenas (Strandkrab) niet werd gevonden en één van de drie stranden waar Philocheras trispinosus
(Driepuntsgarnaaltje) ontbrak.
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 8 soorten aan het vloedmerk en 10 soorten in
de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 11 halobionte vliegensoorten
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit is een vrij lage score van de halobionte soorten die tijdens huidige campagne aan de
Vlaamse kust werden aangetroffen. Aan het vloedmerk ontbreken heelwat soorten die normaal vrij
algemeen en abundant zijn zoals Aphrosylus celtiber, Chersodromia hirta, Canace nasica en
Hecamede albicans. In het embryonaal duin ontbreken Chersodromia incana, Tachydromia sabulosa
en Sciapus maritimus allemaal soorten die normaal vrij algemeen zijn. Wat betreft de halobionte
Coleoptera werden respectievelijk 4 soorten aan het vloedmerk en 4 soorten in de embryonale duinen
gevonden. In het totaal werden op dit strand 6 halobionte keverssoorten aangetroffen t.o.v. de 35
soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Dit is een zeer lage
score voor de typische strandkever-fauna. Daarenboven werden 13 niet-typische strandsoorten
aangetroffen. Ondanks de bescherming van de eerste duienrij blijkt dit strand toch geen al te grote
populatie van Talitrus saltator te herbergen. Door het intensief gebruik van het droog strand vanuit de
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nabije verkaveling blijft er wellicht te weinig aanspoelsel aanwezig om een goede rekrutering van die
dieren te kunnen krijgen.
Avifauna
Het traject aan de Zeebermduinen is 1178 m lang. Als strand is het in alle opzichten vergelijkbaar met
de Schipgatduinen en eveneens zonder strandhoofden. Ook hier waren doorgaans veel wandelaars
aanwezig. Desalniettemin waren er beduidend meer vogels aanwezig dan in de vorige twee gebieden.
Ook in vergelijking tot andere gebieden langs de kust scoort dit gebied redelijk goed wat betreft
aantallen vogels. Vooral Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw en Kokmeeuw waren er
goed vertegenwoordigd. Maar liefst 85,4% van het aantal getelde vogels werd bepaald door
meeuwen. Toch was het gebied naar aantallen toe veel belangrijk voor steltlopers dan de vorige twee
gebieden. Vooral Scholeksters waren er soms goed vertegenwoordigd (max. 228 ex. op 1 oktober).
Ook voor Drieteenstrandloper (max. 38 ex. op 16 februari) en Bonte Strandloper (max. 81 ex. op 1
december) was het gebied niet onbelangrijk. Het relatief hoge aantal steltlopers heeft waarschijnlijk
deels te maken met de ligging op zeer geringe vliegafstand van de IJzermonding. Vooral de
binnendijkse delen van de IJzermonding vormen immers zeer belangrijke rustplaatsen voor veel
steltlopers, die echter al snel na hoog tij terugkeren naar de omringende foerageergebieden.
Noot:
Het hoogstrand van de Zeebermduinen is afgesloten met een symbolische draad. Hoewel dit niet blijkt uit de resultaten, kan dit
onder meer via een afwezigheid van betreding een invloed hebben op de ontwikkeling van flora en fauna in deze zone.
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IJZERMONDING
Microfytobenthos
Totale gemiddelde MFB biomassa is relatief laag (± 1.70 mg chl a m-2). Net als in de Zeebermduinen
is er geen duidelijke trend in biomassa langsheen de intertidale gradiënt: de MFB biomassa is
ongeveer overal even hoog. Er is geen duidelijk verschil in korrelgrootte, hoogteligging etc. met
andere stranden waardoor dit alles vooralsnog niet te verklaren valt.
Vaatplanten
Het strand voor de IJzermonding wordt gekenmerkt door afslag van de duinen (Administratie
Waterwegen en Zeewezen 1997) hoewel meer recent daar enige kentering in blijkt op te treden
(Administratie Waterwegen en Zeewezen 2000). Het is bijzonder arm aan strandplanten. Er werden
slechts enkele planten zeepostelein (bedreigd) en zeevetmuur (zeer zeldzaam) gevonden.

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom voor de IJzermonding op basis van het aantal typische strandsoorten.

Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
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Meiobenthos
Van dit strand werden acht stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 9,1 + 1,9 hogere taxa
(gaande van 7 tot 13 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van 770 +
116 individuen per staal (gaande van 569 tot 901 individuen in één staal) aangetroffen. Terwijl dit een
hoog aantal hogere taxa is, zijn de vastgestelde densiteiten eerder laag. Zie temporele data voor meer
details over de nematodenfauna van dit strand.
Macrobenthos
Op het strand van de Ijzermonding werden in totaal 26 stalen genomen waarin 15 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 3,2 + 2,1 soorten (gaande van 1 tot 8 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 590 + 885 ind./m²
(gaande van 19 tot 2885 individuen per m²). In vergelijking met de andere stranden heeft dit strand
een lage soortenrijkdom en een vrij middelmatige abundantie aan macrobenthische organismen. In
tegenstelling tot de abundanties vertoont de soortenrijkdom -t.o.v. de andere stranden en hetgeen
gekend is uit literatuur (Degraer et al., 2003)- een vreemd verloop langsheen de hoogtegradiënt.
Vooral in het lagere gedeelte van de intertidale zone is de soortenrijkdom erg opvallend (en
merkwaardig) laag. Dit zou eventueel verband kunnen houden met een vrij hoge mate van verstoring
ten gevolge van de naburige monding van de Ijzer en de hieraan uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden (o.m. baggeren van de vaargeul). Twee soorten werden binnen dit
onderzoek enkel op dit strand aangetroffen – de deels intertidale tweekleppige, het Zaagje (Donax
vittatus) en de Mossel (Mytilus edulis), een harde substraten bewonende soort die zo goed als zeker
toevallig losgeslagen werd vanop een nabije gelegen strandhoofd. Het ontbreken van Donax vittatus
in de stalen van de andere stranden is enigszins verbazingwekkend en heeft eventueel te maken met
het moment waarop de stalen werden genomen (seizoen en moment in de maancyclus).
Hyperbenthos
Aan de Ijzermonding werd een vrij laag aantal hyperbenthossoorten gevangen (26 soorten) en ook de
totale densiteit lag er met 412 individuen laag. Van deze individuen behoort 57,1 % tot de aasgarnaal
Mesopodopsis slabberi. Van de soorten die op de meeste stranden aanwezig zijn, valt hier op dat
Eurydice pulchra (Agaatpissebed) enkel op dit strand ontbreekt. Hoewel deze soort dus frequent
binnen het hyperbenthos werd aangetroffen, werd deze echter hier niet kwantitatief bemonsterd en
valt deze eerder onder het macrobenthos. Dat blijkt ook uit de lage densiteiten van de soort in de
hyperbenthosstalen - tot 8 individuen op het strand van de Baai van Heist. Hoewel deze getallen niet
rechtstreeks kunnen vergeleken worden, wordt dit alles toch bevestigd door het feit dat binnen de
macrobenthosstalen dichtheden van 2164 ind./m² (één staal te De Westhoek) kunnen gevonden
worden.
Epibenthos
Het epibenthosstaal van het strand aan de Ijzermonding bevatte 274 individuen verdeeld over 11
soorten. In vergelijking met de andere stranden is dit een iets hoger dan middelmatige densiteit en
een middelmatig soortenaantal. Ook hier wordt het gros van de densiteit gerealiseerd door Crangon
crangon (Grijze garnaal) (95,6 %). Dit is één van twee stranden waar Pleuronectes platessa (Schol)
niet werd aangetroffen.
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 15 soorten aan het vloedmerk en 17 soorten
in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 22 halobionte vliegensoorten
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit is een vrij hoge score van de halobionte soorten die tijdens huidige campagne aan
de Vlaamse kust werden aangetroffen. Zowel aan het vloedmerk als in de embryonale duinen zijn hier
alle algemene en abundante soorten aanwezig die men normaal aan de Vlaamse kust kan vinden.

74
Wat betreft de halobionte Coleoptera werden respectievelijk 6 soorten aan het vloedmerk en 9 soorten
in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 12 halobionte kevers
aangetroffen t.o.v. de 35 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Een relatief goed strand voor Talitrus saltator; behoorlijke totaalaantallen en relatief
goede overleving, zoals aangegeven door de betere vangsten in het voorjaar. Dus vergelijkbaar met
de Baai van Heist en de Fonteintjes.
Avifauna
Het traject aan de IJzermonding is 1223 m lang. Het is een rustig gebied dat heel belangrijk is als rusten foerageergebied voor steltlopers en als rustgebied voor meeuwen. Samen met de Baai van Heist
zijn dit de enige gebieden waar het soortenspectrum niet door meeuwen wordt gedomineerd, hoewel
het numeriek toch wel van belang is voor meeuwen (en dan vooral voor Zilvermeeuw en Kokmeeuw
met maxima van respectievelijk 580 en 202 ex.). Het gebied is met name belangrijk voor Bonte
Strandloper (max. 1500 ex. op 6 januari) en Scholekster (max. 224 ex. op 1 oktober). Het enige
aanwezige strandhoofd bevatte vaak veel vogels, waarbij het aantal steenlopers op 6 januari zeker
noemenswaardig is (330 ex. grotendeels op hard substraat). Het aantal vogels was er het hoogst
tijdens de wintermaanden (december – februari), wanneer de meeste steltlopers in het gebied
aanwezig zijn. Overigens heeft de term IJzermonding in het onderhavige rapport alleen betrekking op
de strandzone voor de IJzermonding en niet op het binnendijkse slikken- en schorrengebied. De
uitwisseling met dit binnendijkse gebied bepaalt in hoge mate de belangrijkheid van deze strandzone.
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RAVERSIJDE
Microfytobenthos
Totale MFB biomassa bedraagt ongeveer 2.25 mg chl a m-2. Net als in Zeebermduinen en
IJzermonding is er geen duidelijke trend in biomassa langsheen de intertidale gradiënt, met ongeveer
even hoge biomassa waarden in alle staalnamepunten.
Vaatplanten
Het strand tussen Middelkerke en Mariakerke wordt gekenmerkt door het volledig ontbreken van een
hoogstrandzone. Bij hoogtij komt zeewater tot tegen de zeedijk die de duinengordel van het strand
afsnijdt. De duingordel is hier bovendien gescheiden van het strand door de tramlijn en de Koninklijke
baan. Van enige natuurlijke strandvegetatie is op deze strandzone geen sprake. De soorten die
genoteerd werden tijdens de inventarisatie bevinden zich allemaal op de zeedijk. Toch leek het ons
nuttig deze populatie mee op te nemen, te meer aangezien er enkele voor de Vlaamse kust uiterst
zeldzame soorten groeien. Ter hoogte van het domein Raversijde bevind zich de grootste populatie
van zeevenkel van de Vlaamse kust, een soort die zich hier aan de rand van zijn areaal bevindt
alhoewel ook in Nederland de soort recent noordwaarts uitbreidt (Rossenaar & Odé 2004). Een
andere uiterst zeldzame soort is zandduizendknoop die aan de Vlaamse kust slecht op 4 locaties is
gevonden en met een zeer beperkt wereldareaal (Hultén & Fries, M. 1986). Een eventuele restauratie
van de zeedijk kan de populatie van beide soorten bedreigen.
Belangrijke soorten zijn zeevenkel, zandduizendknoop (met uitsterven bedreigd), kustmelde,
zeepostelein (bedreigd) en zeevetmuur (zeer zeldzaam).

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom op het strand van Raversijde op basis van het aantal typische strandsoorten.
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Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
Meiobenthos
Van dit strand werden tien stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 5,1 + 1,4 hogere taxa
(gaande van 3 tot 7 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van 1055 +
360 individuen per staal (gaande van 462 tot 1626 individuen in één staal) aangetroffen. Hiermee is
het aantal hogere taxa eerder laag en zijn de vastgestelde densiteiten middelmatig.
Macrobenthos
Op het strand van Raversijde werden in totaal 20 stalen genomen waarin 17 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 9,0 + 2,2 soorten (gaande van 4 tot 12 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 1280 + 1049 ind./m²
(gaande van 457 tot 5087 individuen per m²). Dit strand bereikt de hoogste soortenrijkdom van de
onderzochte stranden en haalt ook erg hoge densiteiten die enkel vergelijkbaar zijn met die van De
Westhoek en de Baai van Heist. Het verloop van deze densiteiten langsheen de hoogtegradiënt stemt
min of meer overeen met dat van De Westhoek en hetgeen uit de literatuur gekend is en de
abundantie zijn dan ook het hoogst in het hoger gedeelte van de intertidale zone (hier echter naast
aan Scolelepis squamata (Gemshoornworm) vooral aan een ander vlokreeftje, Bathyporeia sarsi te
wijten). In tegenstelling tot het strand van De Westhoek werden hier geen soorten aangetroffen die
enkel op dit strand werden gevonden maar dit hangt rechtstreeks samen met het lagere aantal stalen
dat hier werd onderzocht.
Hyperbenthos
Aan Raversijde werd een hoog aantal hyperbenthossoorten gevangen (35 soorten) maar de totale
densiteit lag er met 669 individuen vrij laag. Van deze individuen behoort 74,9 % tot de aasgarnaal
Mesopodopsis slabberi. Naast de dieren van deze soort werd vooral een vrij hoog aantal postlarven
van Pleuronectes platessa (Schol) gevonden (56 individuen).
Epibenthos
Het epibenthosstaal van Raversijde bevatte 494 individuen verdeeld over 13 soorten. In vergelijking
met de andere stranden is dit een hoge densiteit en een vrij hoog soortenaantal. Ondanks dit vrij hoge
soortenaantal wordt echter hier het –van de onderzochte stranden- grootste percentage van de
densiteit door Crangon crangon (Grijze garnaal) uitgemaakt (97,6 %). Dit is één van twee stranden
waar Pleuronectes platessa (Schol) niet werd aangetroffen doch wel in het hyperbenthos
vertegenwoordigd was. Enkel in dit staal werd Pleuronectes flesus (Bot) aangetroffen.
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Terrestrische arthropoden
Daar een droogstrandzone hier ontbreekt werd op dit strand geen onderzoek naar deze
ecosysteemcomponent verricht.
Avifauna
Het traject te Raversijde is 3891 m lang en is daarmee het langste van de elf trajecten en telt veel
strandhoofden. De aanwezigheid van hard substraat is zeer bepalend voor de samenstelling van de
aanwezige avifauna. In absolute termen bevatte het gebied de meeste vogels van alle gebieden, maar
wanneer er wordt gecorrigeerd voor de lengte van het traject blijkt het heel wat minder belangrijk te
zijn. Het gebied werd vooral gebruikt door Zilvermeeuwen die veelal op de harde substraten rustten of
foerageerden (max. 2037 ex. op 20 oktober). Maar ook voor een aantal soorten steltlopers was het
gebied niet onbelangrijk. Dat waren vooral Scholeksters (max. 197 ex.), Steenlopers (max. 494 ex.),
Drieteenstrandlopers (max. 102 ex.), Bonte Strandlopers (max. 350 ex.) en Paarse Strandlopers (max.
22 ex.). De aantallen fluctueren slechts licht gedurende een jaar, met een kleine piek in septemberoktober.
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SPINOLADIJK
Microfytobenthos
Deze locatie wordt gekenmerkt door vrij hoge MFB biomassawaarden (± 3.50 mg chl a m-2). Er is een
duidelijke toename in MFB biomassa naar het laag intertidaal toe. Diatomeeën zijn opnieuw de
dominante groep, met ongeveer 10 % van biomassa bestaande uit Chlorophyta.
Vaatplanten
Deze strandzone wordt gescheiden van het duingebied door een verharde zeedijk. Potenties voor de
ontwikkeling van hoogstrandvegetaties zijn gering aangezien er weinig oppervlakte buiten het bereik
van het hoogtij blijft en er bovendien over het algemeen eerder afslag van het strand is dan aangroei
(Administratie Waterwegen en Zeewezen 1997, Administratie Waterwegen en Zeewezen 1999).
Zeepostelein (bedreigd) is de enige noemenswaardige soort die tijdens de inventarisaties in het kader
van dit project op het eigenlijke strand gevonden werd. Op de verharde dijk staan wel meer bijzondere
soorten.

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom op het strand van de Spinoladijk op basis van het aantal typische strandsoorten.

Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
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Meiobenthos
Van dit strand werden tien stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 4,3 + 1,7 hogere taxa
(gaande van 2 tot 6 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van 1208 +
803 individuen per staal (gaande van 434 tot 2736 individuen in één staal) aangetroffen. Het aantal
hogere taxa is vrij laag. Bij de densiteiten vallen de hoge aantallen op het middenstrand op (2276 +
651 individuen per staal).
Macrobenthos
Op het strand aan de Spinoladijk werden in totaal 15 stalen genomen waarin 12 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 4,8 + 3,0 soorten (gaande van 0 tot 5 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 170 + 189 ind./m²
(gaande van 0 tot 867 individuen per m²). De soortenrijkdom op dit strand is eerder laag en de
macrobenthische densiteit is de laagste van alle hier onderzochte stranden. Aanvullende stalen
zouden een vollediger beeld van dit strand moeten toelaten.
Hyperbenthos
Aan de Spinoladijk werd in vergelijking met aan de andere stranden een vrij middelmatig aantal
hyperbenthossoorten gevangen (32 soorten) en de totale densiteit lag er met 461 individuen vrij laag.
Van deze individuen behoort echter slechts 31,1 % tot de aasgarnaal Mesopodopsis slabberi. De
andere soorten bereiken hier echter geen echt aanzienlijke densiteiten, op de postlarvae van
Pleuronectes flesus (Bot) na (83 individuen) – een algemeen verschijnsel op vrijwel alle 11 de
stranden.
Epibenthos
Het epibenthosstaal van aan de Spinoladijk bevatte het laagste aantal soorten van de onderzochte
stranden, slechts 4. Er werden echter 384 individuen gevangen, wat dan weer vrij hoog is. Het
grootste percentage van de densiteit wordt opnieuw door Crangon crangon (Grijze garnaal)
uitgemaakt (93,8 %). Van de algemenere taxa ontbraken hier Clupeïden (haringachtigen) en
Philocheras trispinosus (Driepuntsgarnaaltje).
Terrestrische arthropoden
Op dit strand ontbreken de embryonale duinen en hebben we dus enkel het vloedmerk kunnen
bemonsteren. Wat betreft de halobionte Diptera werden 13 soorten aan het vloedmerk gevonden. In
het totaal werden op dit strand 11 halobionte vliegensoorten aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die
tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Dit is een vrij lage score van de
halobionte soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Toch zijn
aan het vloedmerk alle soorten aanwezig die daar normaal aan de Vlaamse kust moeten zijn.
Chersodromia hirta is hier zelfs zeer abundant in vergelijking tot andere stranden. Het is logisch dat
hier de typische soorten van de embryonale duinen ontbreken. Wat betreft de halobionte Coleoptera
werden slechts 3 soorten aan het vloedmerk aangetroffen. Eerder onverwacht werden hier grote
aantallen strandvlooien in het najaar vastgesteld. Dit is onverwacht omdat we denken dat om een
goed functionerende populatie van die dieren te hebben er achter een strand duinen moeten
aanwezig opdat (voornamelijk de grote, gravend individuen) extreem hoge winterse
hoogwaterstanden zouden kunnen overleven. Blijkbaar opdat toch een deel van de populatie de
winter zou kunnen doorkomen. Uit de lage vangstaantallen in het voorjaar lijkt dat dit evenwel slechts
een zeer klein deel is.
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Avifauna
Het traject aan de Spinoladijk is 2225 m lang en is qua gebied vergelijkbaar met Raversijde (ook veel
strandhoofden), maar met beduidend minder wandelaars op het strand. Wel werd veel verstoring
vastgesteld door loslopende honden. Ook hier waren vooral de typische soorten van het harde
substraat goed vertegenwoordigd (Zilvermeeuw met max. 1706 ex., Scholekster max. 231 ex.,
Steenloper max. 180 ex. en Paarse Strandloper max. 32 ex.). Er werden beduidend minder
Drieteenstrandlopers (max. 12 ex.) geteld dan het traject Raversijde. De aantallen vertonen een piek
rond september als gevolg van doortrek van meeuwen.
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PAELSTEENPANNE
Microfytobenthos
Deze locatie heeft de hoogste MFB biomassa’s van alle bemonsterde locaties (gemiddeld ± 4.50 mg
chl a m-2 per staalnamepunt). Fig. 4.1 toont echter aan dat de hoge gemiddelde waarde bijna
uitsluitend te wijten is aan de extreem hoge waarde (>17 mg chl a m-2) in het laagst gelegen
staalnamepunt. Ook hier zijn diatomeeën de belangrijkste groep, met een codominantie van
Chlorophyta.
Vaatplanten
Het strand voor de Paelsteenpanne wordt niet van de duinen afgescheiden door enige kunstmatige
verharding. Toch is de overgang weinig natuurlijk aangezien het voorste deel van de zeereep en het
hoogstrand kunstmatig opgespoten is (Administratie Waterwegen en Zeewezen 1997, Administratie
Waterwegen en Zeewezen 2000) en volledig met rijshout beplant. Het zijn echter die
rijshoutaanplantingen die voor de grootste diversiteit aan typische strandsoorten zorgt. Tussen de
rijshoutaanplantingen is de recreatiedruk (vooral betreding en zonnebaden) te groot om veel
plantengroei toe te laten. Vooral de zone die als naaktstrand is ingericht kent een zeer hoge
recreatiedruk. In de rijshouthagen kunnen de planten deze druk overleven waardoor zij fungeren als
‘vluchtplaats’ voor al dan niet typische strandplanten. De strandplanten, zowel de ruderalen als de
kenmerkende soorten zijn stikstofminners die voor hun kieming en ontwikkeling profiteren van licht
overstoven, verterend organisch materiaal. Het doet er weinig toe of dit materiaal van natuurlijke (bv.
zeewieren) of antropogene oorsprong is, enkel de aanwezigheid van dit materiaal is van belang. Het
meer inerte zwerfvuil blijkt – ondanks de weinig natuurlijke noch esthetische aanblik ervan – ook
weinig invloed te hebben op het overleven van strandsoorten.
De differentiële duinvegetatiekaart (Administratie Waterwegen en Zeewezen 1997, 2000) toont over
de hele strandzone een strandaangroei die echter volledig toe te schrijven is aan
kustverdedigingswerken.
De strandzone is relatief rijk aan bijzondere strandsoorten. Belangrijke soorten zijn kustmelde,
zeepostelein (bedreigd), strandmelde, strandbiet, zeekool en zeewolfsmelk (zeer zeldzaam).

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom op het strand voor de Paelsteelpanne op basis van het aantal typische strandsoorten.
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Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
Meiobenthos
Op dit strand werden tien stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 4,2 + 1,3 hogere taxa
(gaande van 3 tot 6 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van 399 +
237 individuen per staal (gaande van 119 tot 852 individuen in één staal) aangetroffen. Dit strand kent
een laag gemiddeld aantal hogere taxa en de laagste gemiddelde densiteit van de elf onderzochte
stranden.
Macrobenthos
Op het strand van de Paelsteenpanne werden 5 stalen genomen waarin 8 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 3,0 + 1,7 soorten (gaande van 2 tot 6 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 690 + 1151 ind./m²
(gaande van 39 tot 2739 individuen per m²). Terwijl de vastgestelde densiteiten vrij hoog liggen, wordt
hier de laagste soortenrijkdom onder de onderzochte stranden vastgesteld. Net zoals bij de
Zeebermduinen maar in nog hogere mate en in strijd met de literatuur (Degraer et al., 2003), wordt
hier vastgesteld dat dit strand qua densiteiten duidelijk hogere waarden haalt op het middenste
gedeelte van het intertidaal dan op het laagste gedeelte. In dit geval is dit vrijwel uitsluitend te wijten
aan een hier schijnbaar lager op het strand voorkomende Scolelepis squamata (Gemshoornworm).
Wellicht door het (bijzonder) lage aantal stalen werden een aantal courante soorten hier vreemd
genoeg niet gevonden. Zo werden het vlokreeftje Bathyporeia sarsi, de borstelworm Eteone longa en
Eurydice pulchra (Agaatpissebed) enkel op dit strand niet aangetroffen naast andere eerder wijd
verbreide soorten zoals het vlokreeftje Bathyporeia pilosa en de borstelworm Capitella capitata. Het
lage aantal stalen op dit strand stemt overeen met het contractueel vereiste minimum maar blijkt toch
tekort te schieten voor het scheppen van een klare kijk op de macrofauna van dit strand. Aanvullende
stalen zouden een vollediger beeld van dit strand moeten toelaten en zouden een bevestiging of
verwerping van het vastgestelde patroon moeten mogelijk maken.
Hyperbenthos
Aan de Paelsteenpanne werd in vergelijking met aan de andere stranden het hoogste aantal soorten
gevonden (44 soorten) terwijl de totale densiteit er eerder gemiddeld was (1424 individuen). De
aasgarnaal Mesopodopsis slabberi maakt hier slechts 9,0 % uit van de totale densiteit (128
individuen), die eerder bepaald wordt door Calanus helgolandicus (277 individuen), de postlarvae van
Pleuronectes flesus (Bot) (451 individuen) en Schistomysis kervillei (189 individuen).
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Epibenthos
Het staal van de Paelsteenpanne bevatte een relatief hoog soortenaantal; 15 soorten werden
aangetroffen met in totaal 128 indivuen. Het aandeel van Crangon crangon (Grijze garnaal) is hier iets
lager dan bij de voorgaande stranden; “slechts” 74,1 %. Naast deze soort haalt ook Pomatoschistus
lozanoi (Lozano's grondel) hier een (zij het veel lagere) redelijke densiteit met 11 organismen in het
staal.
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 12 soorten aan het vloedmerk en 11 soorten
in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 14 halobionte vliegensoorten
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit betekent dat hier bijna de helft van de halobionte soorten werd gevonden die tijdens
huidige campagne aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Aan het vloedmerk ontbreekt enkel de
normaal vrij algemene en abundante soort Hecamede albicans. Er zijn vrij grote populaties van
Aphrosylus celtiber en Chersodromia hirta aanwezig. In het embryonaal duin ontbreken Tachydromia
sabulosa en Sciapus maritimus soorten die normaal vrij algemeen zijn. Daarentegen is Chersodromia
incana hier vrij abundant. Wat betreft de halobionte Coleoptera werden respectievelijk 8 soorten aan
het vloedmerk en 8 soorten in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 11
halobionte keverssoorten aangetroffen t.o.v. de 35 soorten die tijdens huidige campagne aan de
Vlaamse kust werden aangetroffen. Dit is een vrij lage score voor de typische strandkever-fauna.
Ook hier een behoorlijke aanwezigheid van Talitrus saltator. Hier vinden we echter voor de soort het
meer algemene patroon van aantalverdeling in de loop van het jaar (Tabel 4.7). Grote aantallen in het
de maand na het broedseizoen, maar in het voorjaar kleine vangsten. Dit wijst erop dat er in de winter
te weinig organisch aanspoelsel (schuilgelegenheid) aanwezig blijft opdat de nieuwe generatie de
winter zou kunnen doorkomen.
Avifauna
Een traject van 1756 m werd onderzocht in dit gebied met veel strandhoofden en veel wandelaars.
Het bevatte weinig vogels per strekkende kilometer en was bovendien soortenarm met een sterke
dominantie van het soortenspectrum door meeuwen (84,5%). Zilvermeeuw (max. 897 ex. op 2
september) en Steenloper (max. 77 ex. op 1 november) waren er het best vertegenwoordigd. De
aantallen vertonen een piek rond september als gevolg van doortrek van meeuwen.
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FONTEINTJES
Microfytobenthos
Dit station wordt gekenmerkt door de laagste MFB biomassa waarden (< 1.00 mg chl a m-2). Er is een
lichte stijging van de biomassa naar het lagere intertidaal toe. Diatomeeën zijn dominant.
Vaatplanten
De duingordel voor de Fonteintjes is ontstaan door overstuiving van de oorspronkelijke zeewerende
dijken uit de Middeleeuwen (Provoost & Bonte, D. 2004). Tussen deze kunstmatige duingordel en het
hoogstrand is er geen verharde zeedijk aanwezig. Wel wordt er actief aan de kustverdediging gewerkt
door het aanplanten van rijshouthagen. Het hoogstrand groeit er aan (Administratie Waterwegen en
Zeewezen 2003).
Belangrijke soorten zijn zandduizendknoop (met uitsterven bedreigd), gele hoornpapaver, kustmelde,
zeepostelein (bedreigd), zeekool en zeewolfsmelk (zeer zeldzaam).

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom op het strand voor de Fonteintjes op basis van het aantal typische strandsoorten.

Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
Meiobenthos
Van dit strand werden tien stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 4,9 + 1,6 hogere taxa
(gaande van 2 tot 7 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van 412 +
339 individuen per staal (gaande van 106 tot 1244 individuen in één staal) aangetroffen. Zowel het
aantal hogere taxa als de densiteiten zijn hier in vergelijking met de overige stranden laag.
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Macrobenthos
Op het strand van de Fonteintjes werden in totaal 22 stalen genomen waarin 16 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 6,5 + 1,5 soorten (gaande van 3 tot 7 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 418 + 331 ind./m²
(gaande van 59 tot 1364 individuen per m²). Dit strand scoort in vergelijking met de andere stranden
vrij hoog op vlak van soortenrijkdom en gemiddeld inzake densiteiten.
Hyperbenthos
Aan de Fonteintjes werd in vergelijking met aan de andere stranden het een vrij hoog aantal soorten
gevonden (38 soorten) net zoals een tamelijk hoge totale densiteit (1896 individuen). De aasgarnaal
Mesopodopsis slabberi maakt hier 26,3 % uit van de totale densiteit (499 individuen), die verder
bepaald wordt door Clupeïden (haringachtigen) (129 individuen), de postlarvae van Crangon crangon
(Grijze garnaal) (144 individuen) en Pleuronectes flesus (Bot) (91 individuen) en voornamelijk de
aasgarnaal Schistomysis kervillei (897 individuen). Wanneer M. slabberi buiten beschouwing wordt
gelaten, werd hier de hoogste hyperbenthische densiteit vastgesteld van de 11 onderzochte stranden
(1398 individuen).
Epibenthos
Het staal van de Fonteintjes bereikt zowel qua soortenaantal (18) als qua densiteit (565) de hoogste
waarden binnen de 11 stranden. Het aandeel van Crangon crangon (Grijze garnaal) blijft hoog (89,9
%; zoals te verwachten stemt dit overeen met de hoogste densiteit van deze soort zijnde 508
individuen) maar toch werd een vrij uitgebreide soortenlijst vastgesteld.
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 13 soorten aan het vloedmerk en 11 soorten
in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 16 halobionte vliegensoorten
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit betekent dat hier de helft van de halobionte soorten werd gevonden die tijdens
huidige campagne aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Aan het vloedmerk is het merkwaardig
dat enkele vrij algemene en normaal abundante soorten ontbreken zoals Aphrosylus celtiber, Canace
nasica en Hecamede albicans. Van Chersodromia hirta, een rover mogelijks geassocieerd met
strandvlooien en Thoracochaeta zosterae, een soort levend in aangespoeld zeewier, werden telkens
maar 1 exemplaar aangetroffen. In het embryonaal duin ontbreken Chersodromia incana, Platypalpus
strigifrons en Tachydromia sabulosa, soorten die normaal vrij algemeen zijn. Daarentegen is Sciapus
maritimus hier vrij abundant. Wat betreft de halobionte Coleoptera werden respectievelijk 5 soorten
aan het vloedmerk en 9 soorten in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit
strand 12 soorten halobionte kevers aangetroffen t.o.v. de 35 soorten die tijdens huidige campagne
aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Dit is een vrij lage score voor de typische strandkeverfauna. Het strand bij de Fonteintjes is zeer vergelijkbaar met de Baai van Heist qua vangstaantallen
voor Talitrus saltator. Hier zijn wel relatief weinig dieren in de eerste duinenrij vastgesteld. Dat ook hier
relatief grote aantallen (grotere) dieren in het voorjaar gevonden werden duidt erop dat nog voldoende
aanspoelsel na het toeristisch seizoen overblijft om de winter te kunnen overleven.
Avifauna
Het traject ter hoogte van de Fonteintjes is 2684 m lang en ligt in een gebied met veel korte
strandhoofden en veel wandelaars. Er werden zeer weinig vogels geteld en zeker steltlopers waren er
slecht vertegenwoordigd. Het gebied was zeer soortenarm met een sterke dominantie door meeuwen
(87,9%). Noemenswaardige aantallen zijn de 254 Scholeksters die er op 2 oktober zaten en de 1077
Zilvermeeuwen die op 2 september werden geteld. Ook in dit gebied wordt de aantalspiek in
september bereikt.

86

ZEEBRUGGE
Microfytobenthos
Net zoals in Paelsteenpanne vrij hoge waarden (bijna 4.00 mg chl a m-2) maar in tegenstelling tot de
Paelsteenpanne is de MFB biomassa hier evenwichtiger verdeeld over alle staalnamepunten. Er is
geen duidelijk trend naar het lagere intertidaal toe. De MFB biomassa wordt gedomineerd door
diatomeeën. De waarden voor Euglenophyta zijn hier hoger dan in alle andere kuststations.
Vaatplanten
De hoogstrandzone voor Zeebrugge-Bad strekt zich uit langs de westelijke strekdam van de
voorhaven van Zeebrugge. Het strand wordt gekenmerkt door een sterke aangroei van het
zandvolume (Administratie Waterwegen en Zeewezen 1997). Toch is het deel van het strand geschikt
voor strandvegetatie zeer beperkt. Het laagstrand gaat zeer snel over naar de strekdam.
Enkel zeepostelein (bedreigd) werd als belangrijke soort genoteerd.

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom op het strand voor Zeebrugge-Bad op basis van het aantal typische strandsoorten.

Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.

Meiobenthos
Van dit strand zijn werden 30 stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 4,8 + 1,0 hogere taxa
(gaande van 3 tot 6 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van 1226 +
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527 individuen per staal (gaande van 634 tot 2504 individuen in één staal) aangetroffen. De
densiteiten zijn hier vrij hoog en het aantal hogere taxa is gemiddeld. Opmerkelijk is de schijnbaar
lineaire afname van beide grootheden van hoog naar laag strand.
Macrobenthos
Op het strand van Zeebrugge werden in totaal 30 stalen genomen waarin 25 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 6,6 + 4,2 soorten (gaande van 0 tot 10 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 212 + 198 ind./m²
(gaande van 0 tot 770 individuen per m²). Dit strand wordt gekenmerkt door een vrij hoge
soortenrijkdom en lage densiteiten. Onder de 25 soorten die op dit strand werden gevonden bevinden
zich heel wat laag abundante, subtidale soorten en ook enkele soorten die totdusver enkel op dit
strand werden aangetroffen (Angulus (Tellina) tenuis (Tere platschelp), het dikkopgarnaaltje of de
zeekomma Diastylis bradyi en de borstelworm Spio martinensis).
Hyperbenthos
Op het strand van Zeebrugge werd in vergelijking met aan de andere stranden het laagste aantal
soorten gevonden (18 soorten) maar tevens de hoogste totale densiteit (5023 individuen). De
aasgarnaal Mesopodopsis slabberi maakt hier 82,6 % uit van de totale densiteit (met 4147 individuen
meteen ook de hoogste densiteit voor deze soort). Opmerkelijk is de de hoge densiteit van Aurelia
aurita (Oorkwal) en Cyanea lamarckii (Blauwe haarkwal), twee soorten kwallen die enkel in dit staal
werden aangetroffen. Dit heeft echter wellicht meer te maken met seizoenaliteit dan met een feitelijk
ontbreken van deze soorten langsheen andere stranden (zie ook “Epibenthos”). De soort Eurydice
affinis, eerder een vertegenwoordiger van het macrobenthos, werd op een enkel individu aan de
Schipgatduinen enkel hier aangetroffen in het hyperbenthosstaal (11 individuen) en bereikte binnen
het macrobenthos ook reeds op dit strand zijn hoogste densiteiten (tot 88 individuen/m²). Opmerkelijk
is verder het al dan niet seizoensgebonden ontbreken van enkele verder wijd verbreide taxa: de
postlarven van zowel Pleuronectes flesus (Bot) als Pleuronectes platessa (Schol), Sarsia tubulosa
(Klepelklokje, een soort kamkwalletje dat nu eigenlijk Coryne sarsia genoemd moet worden) en
Schistomysis spiritus.
Epibenthos
Dit strand haalde met 62 individuen de laagste densiteit en met 9 soorten is ook het soortenaantal
relatief laag. De lage densiteit kan eventueel verklaard worden doordat dit staal iets vroeger werd
genomen dan de andere stalen (begin september i.p.v. oktober). Zo is het aandeel van Crangon
crangon (Grijze garnaal) hier ook slechts 50 %. Vrij opmerkelijk is dat dit één van twee stranden is
waar Pleuronectes platessa (Schol) en Philocheras trispinosus niet werden gevangen. Enigszins
vreemd is dat enkel op dit strand Diogenes pugilator (een heremietkreeftje) in het epibenthos werd
aangetroffen.
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 13 soorten aan het vloedmerk en 16 soorten
in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 19 halobionte vliegensoorten
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit is een vrij hoge score van de halobionte soorten die tijdens huidige campagne aan
de Vlaamse kust werden aangetroffen. Aan het vloedmerk ontbreken twee soorten die normaal vrij
algemeen en abundant zijn zoals Aphrosylus celtiber en Canace nasica. In het embryonaal duin
ontbreekt Chersodromia incana die normaal vrij algemeen is. Wat betreft de halobionte Coleoptera
werden respectievelijk 8 soorten aan het vloedmerk en 6 soorten in de embryonale duinen gevonden.
In het totaal werden op dit strand 12 halobionte keverssoorten aangetroffen t.o.v. de 35 soorten die
tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Dit is een vrij lage score voor de
typische strandkever-fauna. Daarenboven werden slechts 9 niet-typische strandsoorten aangetroffen.
Ook hier in grote mate voorkomende patroon voor Talitrus saltator: kleine aantallen en slecht
doorkomen van de wintermaanden.
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Avifauna
Aan Zeebrugge-Bad werdt een kort traject onderzocht (516 m) met een brede intertidale zone en
slikplaten. In termen van absolute aantallen was het gebied niet zo heel erg belangrijk, maar
gecorrigeerd voor de lengte van het traject des te meer. Vooral tijdens en na het broedseizoen (julioktober) bevatte het gebied grote aantallen meeuwen per strekkende km met een redelijk grote
verscheidenheid aan soorten. In deze periode werden dan ook de hoogste aantallen geteld. Het
aantal meeuwen is echter redelijk bescheiden (met maxima van 376 Zilvermeeuwen, 166 Kleine
Mantelmeeuwen, 75 Stormmmeeuwen en 130 Kokmeeuwen). Ook voor steltlopers en vooral voor
Scholeksters was het gebied redelijk belangrijk (max. 163 ex. op 3 september).
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BAAI VAN HEIST
Microfytobenthos
Deze locatie wordt gekenmerkt door vrij lage waarden (< 2.00 mg chl a m-2). Er is een geleidelijke
stijging van de biomassa naar het laag intertidaal toe. Diatomeeën zijn opnieuw de meest dominante
organismen wat biomassa betreft.
Vaatplanten
De baai van Heist bestaat uit een hoogstrand, pionierduintjes, schor, slik en alle mogelijke subtiele
overgangen ertussen. Het is recent ontstaan na de aanleg van de oostelijke strekdam in 1985,
voornamelijk door spontane sedimentatie alhoewel ook lokaal opspuitingen en rijshoutaanplantingen
zijn gebeurd in het verleden. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de historiek verwijzen we naar
Devos et al. 1995. De vegetatie bestaat uit stuivende pioniersduintjes van biestarwegras met zeer veel
zeepostelein in het noordelijk deel, een centraal deel dat bestaat uit schorrevegetaties met klein
schorrenkruid en kortarige zeekraal, een overgangszone van schor naar duinvoet dat bijzonder
soortenrijk is aan zilte planten en tenslotte meer ten de zeedijk aan een meer gestabiliseerde zone
met vegetaties van biestarwegras, zeewolfsmelk en blauwe zeedistel.
De Baai van Heist is veruit de belangrijkste locatie voor strandsoorten en soorten van de overgang
van strand naar zeereep en de overgang van schor naar hoogstrand. Belangrijke soorten zijn
zeevenkel (met uitsterven bedreigd), blauwe zeedistel, kustmelde, zeepostelein, zeerus, lamsoor,
dunstaart (bedreigd), scherpe fijnstraal, sierlijke vetmuur, kegelsilene (kwetsbaar), kortarige zeekraal,
gerande schijnspurrie, klein schorrenkruid, zeewolfsmelk, schorrezoutgras, strandbiet, strandmelde,
zeevetmuur, zeeweegbree, zeewinde, gewone zoutmelde (zeer zeldzaam). Volgende rode-lijstsoorten
werden wel tijdens een inventarisatie in juni en november 1994 (Devos et al. 1995) gevonden maar
tijdens de inventarisatie van 2003 niet meer teruggevonden: zandduizendknoop, engels gras (met
uitsterven bedreigd), gelobde melde en gele hoornpapaver (bedreigd).

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom in de Baai van Heist op basis van het aantal typische strandsoorten.
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Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
Meiobenthos
Van dit strand zijn werden veertien stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 4,1 + 1,2 hogere
taxa (gaande van 2 tot 6 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van
1112 + 569 individuen per staal (gaande van 392 tot 2321 individuen in één staal) aangetroffen. Dit
strand kent een laag gemiddeld aantal hogere taxa en een vrij hoge gemiddelde densiteit.
Macrobenthos
Op het strand van de Baai van Heist werden in totaal 22 stalen genomen waarin 16 soorten werden
aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 7,7 + 2,7 soorten (gaande van 2 tot 10 soorten in één staal)
gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand bedroeg 1266 + 1222
ind./m² (gaande van 59 tot 4990 individuen per m²). Dit strand heeft een hoge soortenrijkdom en
herbergt erg hoge densiteiten aan macrobenthos die kunnen wedijveren met die van De Westhoek en
Raversijde. Opmerkelijk is dat deze hoge densiteiten eerder over het hele strand (en vooral op het
laag intertidaal gedeelte) worden bereikt, terwijl deze zowel in De Westhoek als in Raversijde vooral
op het hoger intertidaal gedeelte bereikt worden. Hiervoor zijn op de lagere intertidale zone vooral de
borstelwormen Capitella capitata, Pygospio elegans en Spio filicornis verantwoordelijk, terwijl hoger
op het strand nog steeds vrij hoge densiteiten worden verwezenlijkt door Scolelepis squamata
(Gemshoornworm), het vlokreeftje Bathyporeia sarsi en Eurydice pulchra (Agaatpissebed).
Opmerkelijk is tenslotte dat hier vooral op het laag intertidaal gedeelte van het strand redelijke
aantallen Kokkels (Cerastoderma edula) voorkomen.
Hyperbenthos
Aan de Baai van Heist werd in vergelijking met aan de andere stranden een middelmatig aantal
soorten gevonden (27 soorten) en de laagste totale densiteit (284 individuen). De aasgarnaal
Mesopodopsis slabberi maakt hier slechts 2,3 % uit van de totale densiteit (6 individuen!) en is hier
dus in tegenstelling tot alle andere stranden behalve de Paelsteenpanne verre van dominant. De
hoofdmoot van de organismen behoorde tot de postlarvae van Pleuronectes flesus (Bot) (200
individuen). Heel opvallend en merkwaardig is verder het volledig ontbreken van andere, naast M.
slabberi, soms dominante aasgarnalen zoals Schistomysis kervillei en S. spiritus. Het valt niet uit te
sluiten dat hieraan het tijdstip van staalname aan de basis ligt, aangezien in tegenstelling tot de
andere stranden dit strand iets vroeger op het jaar werd bemonsterd (juli) en deze soorten vooral hoge
abundanties bereiken in het najaar. Het is echter wetenschappelijk onmogelijk op basis van dit ene
staal dergelijke conclusies te trekken.

91
Epibenthos
Zowel qua densiteit als qua soortenaantal scoort het strand van de Baai van Heist laag. Zeven soorten
en 76 individuen (waarvan 91,4 % Crangon crangon (Grijze garnaal)) werden er aangetroffen. Op dit
strand werd de hoogste densiteit aan Pleuronectes platessa (Schol) gevonden (hoewel dit er slechts 4
zijn). Het valt niet uit te maken of deze waarnemingen representatief zijn; daartoe is herhaling van de
staalname noodzakelijk.
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 9 soorten aan het vloedmerk en 5 soorten in
de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 10 soorten halobionte vliegen
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit zijn lage scores wetende dat het gebied vrijwel ongestoord is. Wellicht is die lage
diversiteit te wijten aan het feit dat het gebied vrij jong is. Het strand zelf is ook fysisch en botanisch
verschillend van de andere stranden van de Vlaamse kust. Aan het vloedmerk is het merkwaardig dat
enkele vrij algemene en normaal abundante soorten ontbreken zoals Aphrosylus celtiber,
Chersodromia hirta, Canace nasica, Helcomyza ustulata en Rhicnoessa grisea. Het is merkwaardig
dat Rhicnoessa grisea die in elke site vrij abundant werd aangetroffen, hier helemaal niet werd
gevonden. Van Thoracochaeta zostera, een soort levend in aangespoeld zeewier, werd slechts 1
exemplaar aangetroffen. In het embryonaal duin ontbreken Chersodromia incana, Platypalpus
strigifrons, Sciapus maritimus, soorten die normaal vrij algemeen zijn. Toch is Tachydromia sabulosa,
een duinensoort, aanwezig. Wat betreft de halobionte Coleoptera werden respectievelijk 9 soorten
aan het vloedmerk en 11 soorten in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit
strand 14 soorten halobionte kevers aangetroffen t.o.v. de 35 soorten halobionten die tijdens huidige
campagne aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Hier geldt dezelfde opmerking als bij de
Diptera. De scores zijn laag en wellicht ook te wijten aan het feit dat het gebied jong is. Het zou er op
wijzen dat de vagiliteit of het dispersievermogen van een aantal soorten toch beperkt is.
Talitrus saltator is behoorlijk talrijk aanwezig. In vergelijking met verschillende intensiever door de
mens gefrequenteerde stranden werden er relatief grote aantallen in het voorjaar gevangen. Samen
met de Ijzermonding is dit het enige strand dat ook in de maanden juli en augustus bemonsterd werd.
Vandaar dat er hier voor die maanden ook vangsten staan opgegeven in Tabel 4.7.
LOC
DP

STA
jan
mrt
mei
jun
jul
aug
ED
VL
4
1
ED
SG
VL
ED
ZB
VL
ED
5
12
2
YM
VL
1
6
2
VL
1
SD
ED
2
PP
VL
7
7
ED
SK
VL
2
ED
3
1
FO
VL
35
25
VL
8
ZE
ED
8
19
7
BH
VL
18
8
ED
1
ZW
VL
6
9
Tabel 4.7: Fenologie van Talitrus saltator op de verschillende stranden.

sep
11
262

okt
10
11
1

1
13
11
900
1920
183
392
218

1
20

2
14
18
5
123
5
1
3
55
6
102
33
115
154
69
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Avifauna
Het traject aan de Baai van Heist (519 m) is een sterk afwijkend traject omwille van de aanwezigheid
van schorren en primaire duinen. Zowel de intertidale zone als het droog strand vormden een
belangrijk rust- en foerageergebied met een grote diversiteit aan vogels. Zowel in absolute termen,
maar zeker ook in aantallen per strekkende kilometer is dit een van de belangrijkste vogelgebieden
langs onze kust. Het gebied bevatte naast een grote verscheidenheid aan ook redelijk grote aantallen
meeuwen (met maxima van 154 Zilvermeeuwen, 293 Kleine Mantelmeeuwen, 57 Grote
Mantelmeeuwen, 120 Stormmmeeuwen en 294 Kokmeeuwen). Direct na het broedseizoen (22 juli)
werd een grote groep sternen (750 Grote Sternen, 2100 Visdieven en 40 Dwergsternen) geteld. Dat
waren zowel adulten als juvenielen die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig waren de nabijgelegen
broedkolonies in de voorhaven van Zeebrugge. Ook voor steltlopers had het gebied een belangrijke
functie als rust- en foerageergebied. Maxima van 320 Scholeksters, 85 Steenlopers en 105 Wulpen
spreken daarbij boekdelen. Ook werd een grote verscheidenheid aangetroffen van numeriek minder
belangrijke steltlopers, zangvogels, eenden (voornamelijk Bergeend) en overige soorten. De aantallen
vertonen twee pieken, namelijk een eerste piek in juli met een uitloper tot oktober. Dit was in eerste
instantie het gevolg van influx van sternen en wat later als gevolg van een toename van het aantal
meeuwen. Een tweede minder grote piek is te zien in de wintermaanden en heeft alles te maken met
de aanwezigheid van steltlopers. Hoewel ze er geregeld foeragerend worden waargenomen zijn in het
onderzochte jaar en op de data van onderzoek geen rotganzen waargenomen in de Baai van Heist.
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VNR “DE ZWINDUINEN EN –POLDERS”
Microfytobenthos
MFB biomassa’s zijn hier ongeveer 2.00 mg chl a m-2. De MFB biomassa wordt opnieuw duidelijk
gedomineerd door diatomeeën. Hoogste biomassawaarden worden bereikt in het midden intertidaal.
Deze trend blijkt, net zoals aan De Westhoek, vrij stabiel en wordt zowel in 2003 als 2004
waargenomen.
Vaatplanten
Het hoogstrand voor VNR “De Zwinduinen en –polders” is een kunstmatig opgespoten strand dat
ondertussen reeds in hoge mate het karakter heeft van een zeereep i.p.v. een hoogstrandvegetatie.
Op deze plaats is er sprake van een lichte aangroei van de duinvoet (Administratie Waterwegen en
Zeewezen 2000). Tegenover het eigenlijke Zwin is er geen opspuiting gebeurd en is er eerder sprake
van een stabiele toestand of zelf van een lichte afslag van de duinvoet (Administratie Waterwegen en
Zeewezen 1999).
Belangrijke soorten zijn kustmelde, blauwe zeedistel, driedistel, zeepostelein (bedreigd), sierlijke
vetmuur (kwetsbaar), strandmelde, zeewinde, zilte zegge, zeevetmuur, duinviooltje en klein
schorrenkruid (zeer zeldzaam).

Aantal aandachtssoorten per grid
1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 17

Soortenrijkdom op het strand voor het VNR “De Zwinduinen en –polders” en het natuurgebied het
Zwin op basis van het aantal typische strandsoorten.
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Rode lijst waardering
1.000000 - 3.000000
3.000001 - 9.000000
9.000001 - 16.000000
16.000001 - 26.000000
26.000001 - 57.000000

Gewogen waardering aan de hand van de rode-lijstsoorten.
Meiobenthos
Van dit strand zijn werden tien stalen onderzocht. Per staal werden gemiddeld 10,8 + 1,4 hogere taxa
(gaande van 9 tot 13 hogere taxa in één staal) aangetroffen aan een gemiddelde densiteit van 1174 +
569 individuen per staal (gaande van 290 tot 3771 individuen in één staal) aangetroffen. Dit strand
heeft het hoogste gemiddeld aantal hogere taxa en ook de gemiddelde densiteiten behoren tot de
hoogste van de elf onderzochte stranden. Beide grootheden vertonen een piek op het middenstrand.
Macrobenthos
Op het strand van VNR “De Zwinduinen en –polders” werden in totaal 37 stalen genomen waarin 18
soorten werden aangetroffen. Per staal werden gemiddeld 4,1 + 3,3 soorten (gaande van 0 tot 9
soorten in één staal) gevonden. De gemiddelde totale macrobenthische densiteit op dit strand
bedroeg 250 + 339 ind./m² (gaande van 0 tot 1618 individuen per m²). Hiermee scoort dit strand op
beide vlakken eerder laag.
Wel is het van belang hier de aandacht te trekken op een aantal strikt intertidale soorten die enkel op
dit strand werden aangetroffen – de borstelwormen Hesionides arenaria en Ophelia rathkei. De
aanwezigheid van deze soorten in vrij aanzienlijke densiteiten is van veel groter belang dan de bij een
aantal van de overige stranden vermelde soorten die dan wel enkel op dat éne strand mogen
gevonden zijn maar vrijwel steeds laag abundante, subtidale toevalstreffers betreffen. Samen met het
strand van de Ijzermonding is dit bovendien het enige strand waar een derde beperkt verspreide, strikt
intertidale soort in betrekkelijk aanzienlijke aantallen voorkomt, de vlokreeft Haustorius arenarius.
Hyperbenthos
Het hyperbenthosstaal van VNR “De Zwinduinen en –polders” bevatte relatief weinig soorten en in
lage aantallen (21 soorten en een totale densiteit van 412 individuen). De aasgarnaal Mesopodopsis
slabberi is hier wederom dominant met 66,2 % van alle individuen behorend tot deze soort. maakt hier
26,3 % uit van de totale densiteit (499 individuen), die verder bepaald wordt door Clupeïden (129
individuen), de postlarvae van Crangon crangon (Grijze garnaal) (144 individuen) en Pleuronectes
flesus (Bot) (91 individuen) en voornamelijk Schistomysis kervillei (897 individuen). Wanneer M.
slabberi buiten beschouwing wordt gelaten, werd hier de laagste hyperbenthische densiteit
vastgesteld van de 11 onderzochte stranden (139 individuen).
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Epibenthos
Het staal van het strand aan VNR “De Zwinduinen en –polders” bevat een vrij hoog soortenaantal (12)
en een vrij lage densiteit (124). Het aandeel van Crangon crangon (Grijze garnaal) was hier het laagst,
slechts 23,4 %. Bovendien wordt op dit strand de hoogste densiteit aan epibenthos zonder Crangon
crangon bereikt (zijnde 95 individuen). Vooral een hoog aandeel Clupeïden (haringachtigen) valt hier
op (63 % van het totaal).
Terrestrische arthropoden
Wat betreft de halobionte Diptera werden respectievelijk 14 soorten aan het vloedmerk en 16 soorten
in de embryonale duinen gevonden. In het totaal werden op dit strand 20 halobionte vliegensoorten
aangetroffen t.o.v. de 32 soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden
aangetroffen. Dit is een vrij hoge score van de halobionte soorten die tijdens huidige campagne aan
de Vlaamse kust werden aangetroffen. Aan het vloedmerk ontbreken drie soorten die normaal vrij
algemeen en abundant zijn zoals Chersodromia hirta, Canace nasica en Thoracochaeta soorten. In
het embryonaal duin ontbreken Tachydromia sabulosa en Sciapus maritimus allemaal soorten die
normaal vrij algemeen zijn en die zeker in het hinterland voorkomen. Wat betreft de halobionte
Coleoptera werden respectievelijk 8 soorten aan het vloedmerk en 9 soorten in de embryonale duinen
gevonden. In het totaal werden op dit strand 14 halobionte keverssoorten aangetroffen t.o.v. de 35
soorten die tijdens huidige campagne aan de Vlaamse kust werden aangetroffen. Dit is een vrij hoge
score voor de typische strandkever-fauna. Daarenboven werden 21 niet-typische strandsoorten
aangetroffen. Vele soorten komen wellicht overgewaaid uit de uitgestrekte duinen van het hinterland.
Geen grote aantallen voor Talitrus saltator, maar toch een relatief goede winterse overleving.
Avifauna
Het traject aan VNR “De Zwinduinen en –polders” (2799 m) bevat veel strandhoofden en vrij weinig
wandelaars. Op dit lange traject was het aantal vogels per strekkende kilometer redelijk laag, maar de
soortendiversiteit was redelijk groot. De meeste vogels concentreerden zich bij de Zwinmonding, waar
in tegenstelling tot de rest van het gebied wel een brede intertidale zone ligt. Op dit deel van het
traject werd een zeer grote diversiteit aan steltlopers vastgesteld. Op dit traject werden o.a. maxima
vastgesteld van 276 Scholeksters, 50 Steenlopers, 155 Bonte Strandlopers, 25 Kanoeten, 25
Bontebekplevieren en 86 Zilverplevieren. Wat de meeuwen betreft werden de volgende maxima
opgetekend: 345 Zilvermeeuwen, 324 Kleine Mantels, 66 Stormmeeuwen, 226 Kokmeeuwen. Ook
werden de stranden wel gebruikt door sternen, met maxima van 219 Grote Sternen op 3 september
en 26 Visdieven op 21 mei. Ook in dit gebied is er een bimodaal verloop van het aantal vogels, meet
een eerste piek rond september (meeuwentrek) en een tweede piek in de winter (steltlopers). Let op
dat net zoals bij de IJzermonding alleen de stranden voor het Zwin en niet het binnendijkse gebied
onderzocht is geweest in deze studie.
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B. TEMPORELE VARIABILITEIT
Uit de respons van de verschillende auteurs leek het praktisch en inhoudelijk niet erg wenselijk de
temporele variabiliteit per strand te bespreken omdat een strandvergelijkend beeld hier interessanter
is, te meer daar voor bepaalde ecosysteemcomponenten slechts een beperkt aantal stranden
temporeel werd bemonsterd.
Microfytobenthos
De temporele variabiliteit van het MFB werd bestudeerd op 2 stranden, De Westhoek en VNR “De
Zwinduinen en –polders”. MFB-biomassa is zowel aan De Westhoek als VNR “De Zwinduinen en –
polders” het hoogst gedurende de zomer- en herfst, maar ook in de lente kunnen hoge biomassa’s
voorkomen (zie bv. De Westhoek). In de winter zijn de gemeten waarden steeds erg laag. Let erop dat
de waarden doorgaans hoger liggen in het laag en soms ook midden intertidaal.

VNR “De Zwinduinen en –polders”
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Fig. 4.15 Microfytobenthos-biomassa (mg chl a m-²) aan De Westhoek en VNR “De Zwinduinen
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Zoöbenthos
Voor wat betreft het benthos werd de temporele variabiliteit enkel bekeken voor 2 (macro-, hyper- en
epibenthos: De Westhoek en VNR “De Zwinduinen en –polders”) of 3 (meiobenthos: De Westhoek,
Ijzermonding en VNR “De Zwinduinen en –polders”) stranden.
Meiobenthos
Voor het voorjaar zijn enkel stalen beschikbaar van op het strand aan de IJzermonding. Het aantal
geschatte soorten in het voorjaar is hetzelfde als dat in het najaar, behalve op de lage strandzone
(Tabel 4.8). Op het hoog- (27 ± 2 soorten/10 cm²) en laagstrand (27 ± 0 soorten/10
cm²) werd ongeveer dezelfde soortenrijkdom aangetroffen. De minste soorten op het strand van de
IJzermonding werden verwacht op de middelste zone (23 ± 1 soorten/10 cm²).
De zomerstalen zijn afkomstig van het strand van De Panne en de Zwinbosjes. Op het strand van De
Panne werden de meeste soorten waargenomen, behalve in de lage strandzone waar de
soortenrijkdom van beide stranden ongeveer gelijk is. In De Panne werden 22 ± 0 soorten/10 cm² en
op het laagstrand van de Zwinbosjes 22 ± 3 soorten/10 cm² verwacht. Het grootste verschil in
soortenaantal tussen De Panne en de Zwinbosjes werd waargenomen op het hoogstrand. Het aantal
soorten op het strand van De Panne bedraagt hier 22 ± 2 soorten/10 cm² terwijl op het hoogstrand van
de Zwinbosjes maar 8 ± 1 soorten/10 cm² geteld werden.
Van het middenstrand van De Panne zijn geen najaarstalen voorhanden, op de overige stranden wel.
Het aantal soorten op het strand van de Zwinbosjes is op elke strandzone het hoogst tijdens het
najaar. Op het strand van De Panne bevatten enkel de najaarsstalen van het laagstrand meer soorten
(28 ± 1 soorten/10 cm²) dan tijdens de andere seizoenen. Het laagstrand van De Panne bevat een
grotere soortenrijkdom dan deze zone aan de IJzermonding en de Zwinbosjes. Het strand van de
IJzermonding (27 ± 2 soorten/10 cm²) telt tijdens het najaar de meeste soorten op het hoogstrand,
deze zone is minder soortenrijk op de stranden van De Panne (13 ± 1 soorten/10 cm²) en de
Zwinbosjes (15 ± 1 soorten/10 cm²).
Het dominante taxon op het hoog- (23%) en middenstrand (24%) in de voorjaarsstalen van de
IJzermonding zijn Turbellaria. Op het laagstrand behoort deze soort niet tot de vijf meest dominante
soorten. De subdominante soort op het hoogstrand van de IJzermonding tijdens het voorjaar is
Theristus otoplanobius (10%). Net als Xyala striata (7%) en Harpacticoida (6%) is deze soort tijdens
het voorjaar enkel relatief abundant op het hoogstrand van de IJzermonding. Viscosia abysorum vormt
8% van het meiobenthos op het hoogstrand tijdens het voorjaar, op het laagstrand is dit aandeel 7%
en op het middenstrand maar 5%. De subdominante soorten op het middenstrand van de
IJzermonding tijdens het voorjaar zijn Paramonohystera albigensis en Viscosia viscosa. Beide soorten
hebben een aandeel van 9%. Op het middenstrand van de IJzermonding werden tijdens het voorjaar
ook individuen van O. calvadosicus aangetroffen, ze vormen hier 8% van de meiofauna. De soorten
op het laagstrand zijn sterk verschillend van die op de andere strandzones.
Viscosia abyssorum is de enige soort die eveneens op een andere zone wordt aangetroffen. De
dominante soort op het hoogstrand is Chromadorita nana (11%). Monoposthia mirabilis en
Daptonema normandicum zijn subdominant, ze hebben beiden een aandeel van 8%.
Zomerstalen werden genomen op de stranden van De Panne en de Zwinbosjes. Wanneer men de
soortensamenstelling van De Panne en de Zwinbosjes vergelijkt tijdens de zomer, zijn deze sterk
verschillend. Op dezelfde zone hebben beide stranden geen gemeenschappelijke soorten. De meest
dominante soort op het hoogstrand (16%) van De Panne is O. calvadosicus. Deze wordt eveneens
gevonden op het midden- (11%) en laagstrand (8) van De Panne. Op het middenstrand is deze soort
ook dominant. Parachromadorita sp.1 vormt 9% van het meiobenthos en is subdominant op het
hoogstrand van De Panne, deze soort behoort niet tot de vijf meest voorkomende soorten op een
andere strandzone. Na O. calvadosicus is Prochromadorella ditlevensi (8%) in de zomer de
subdominante soort op het middenstrand van De Panne. Daptonema normandicum vormt 13% van
het meiobenthos op het laagstrand van De Panne en hiermee de dominante soort op deze
strandzone.
De dominante groep in de zomer op het hoogstrand van de Zwinbosjes zijn Harpacticoida, ze hebben
hier een aandeel van 49%. Op het middenstrand (15%) en op het laagstrand (16%) is deze groep
subdominant. Halacaroidea vormen 25% van het meiobenthos op het hoogstrand en zijn hier
subdominant. Op de andere strandzones van de Zwinbosjes behoren ze niet tot de vijf meest
dominante taxa. Op het middenstrand van de Zwinbosjes is Dichromadora hyalocheile (19%)
dominant aanwezig. Deze soort komt ook relatief abundant voor op het laagstrand (6%) van de
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Zwinbosjes. De dominante groep op deze strandzone zijn Turbellaria, ze hebben hier een aandeel van
20% en worden ook waargenomen op het middenstrand (14%).
Tijdens het najaar zijn Harpacticoida (38%) het meest dominant aanwezig op het hoogstrand van De
Panne. Deze groep wordt ook aangetroffen op het hoogstrand van de IJzermonding (8%) en het hoog(23%), midden- (16%) en laagstrand (16%) van de Zwinbosjes (23%). Op dit laatste strand zijn ze
dominant in de drie zones. De subdominante soort op het hoogstrand van De Panne is Rhabditis sp.1
(12%). De meest dominante soort in deze zone aan de IJzermonding zijn de Turbellaria (16%), die
ook relatief abundant zijn op het hoogstrand van de Zwinbosjes (11%). Xyala striata is de
subdominante soort op het hoogstrand van de IJzermonding. Polychaeta zijn subdominant op het
hoog- (16%) en middenstrand (16%) van de Zwinbosjes en behoren ook op het laagstrand tot de vijf
meest voorkomende soorten (10%).
Op het middenstrand van de IJzermonding zijn Gastrotricha dominant aanwezig (17%), gevolgd door
O. calvadosicus (16%). De dominante soorten op het strand van de Zwinbosjes werden eerder al
vermeld. De subdominante taxa op het middenstrand van de Zwinbosjes zijn Turbellaria, Tardigrada
en Dichromadora hyalocheile (allen 10%). Turbellaria zijn ook subdominant op het laagstrand van de
Zwinbosjes (11%). D. hyalocheile behoort op deze strandzone eveneens tot de vijf meest dominante
soorten (7%).
Het laagstrand van De Panne bevat Pomponema elegans (6%) als dominante soort in de zomer. O.
calvadosicus, Odontophora phalarata en Daptonema hirsitum zijn subdominant, ze vormen allen 5%
van de meiofauna. Geen van deze vier soorten is een van de vijf meest dominante soorten van het
laagstrand van de IJzermonding of de Zwinbosjes. Odontophora rectangula en Turbellaria (beiden
15%) domineren samen de najaarsstalen van het laagstrand van de IJzermonding. Turbellaria zijn
subdominant op het laagstrand van de Zwinbosjes. De subdominante soort op het laagstrand van de
IJzermonding is Daptonema normandicum (8%), deze soort is niet bij de vijf meest voorkomende
soorten van de andere twee stranden. De meest dominante soorten van het strand van de Zwinbosjes
werden al besproken.
Tabel 4.8: Het aantal verwachte meiobenthossoorten in de drie temporeel onderzochte strandzones
tijdens het voorjaar, de zomer en het najaar (aantal ± SE per 10 cm²).
De Westhoek
IJzermonding
VNR “De Zwinduinen en
–polders”
Hoog
VJ
27± 2
Z
22 ± 2
8±2
NJ
13 ± 1
27 ± 2
15 ± 1
Midden
VJ
23 ± 1
Z
24 ± 1
19 ± 1
NJ
23 ± 1
17 ± 2
Laag
VJ
27 ± 0
Z
22 ± 0
22 ± 3
NJ
28 ± 1
25 ± 3
18 ± 2

Macrobenthos
Het macrobenthos van De Westhoek doorloopt doorheen de seizoenen een aantal schommelingen
die wellicht sterk vergelijkbaar zijn met die van andere stranden. De totale macrobentische densiteit is
gedurende het grootste deel van het jaar duidelijk het grootst op het hoog intertidaal gedeelte en
bereikt een hoogtepunt in het najaar. Op de overgang van zomer en herfst treedt bij de belangrijkste
densiteitbepalende soorten (het vlokreeftje Bathyporeia pilosa en Scolelepis squamata
(Gemshoornworm), cf. bespreking ruimtelijke variabiliteit De Westhoek) een massale recrutering op
waardoor er in het najaar een enorme input aan juveniele organismen kan waargenomen worden. De
soortenrijkdom lijkt hier het opvallend hoger in het voorjaar t.o.v. het najaar. Dit kan verband houden
met een tijdelijk verhoogde input van subtidale organismen die door stormen op het strand
terechtkomen en daar een tijdje kunnen overleven.
Daar waar het macrobenthos van De Westhoek typerend is voor ultradissipatieve stranden, is dat van
VNR “De Zwinduinen en –polders” dat voor low tide bar/rip-stranden. In essentie betekent dit dat
dezelfde seizoenale variatie waar te nemen is maar lager op het strand. Daar waar aan De Westhoek
de densiteitspieken zich echt boven in het intertidaal gebied bevonden, liggen deze aan VNR “De
Zwinduinen en –polders” het hele jaar door op het midden van deze zone. Beide treden echter op in
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het najaar en worden veelal veroorzaakt door dezelfde soorten (Scolelepis squamata
(Gemshoornworm) en Bathyporeia-soorten (vlokreeftjes). Op basis van de hier verzamelde stalen lijkt
er echter eventueel sprake te zijn van een vroeger optreden van deze piek aan VNR “De Zwinduinen
en –polders”, daar hier de zomer- en najaarsaantallen dichter bij elkaar aanleunen. Op basis van het
lage aantal onderzochte stalen is het echter voorbarig dergelijke conclusies te bestendigen.

Hyperbenthos
De densiteiten van het hyperbenthos kennen aan De Westhoek een duidelijk dieptepunt in het najaar.
In oktober werden slechts 1698 individuen gevonden, tegenover 12556 en 21798 in respectievelijk
voorjaar en zomer. Het soortenaantal varieert in mindere mate (voorjaar: 14 soorten; zomer: 12
soorten; najaar: 19 soorten) en hier valt op het eerste gezicht weinig over te zeggen. De
soortensamenstelling varieert in combinatie met de densiteiten echter wel. Zowel in voorjaar als in
zomer is er een enorm overwicht van 2 soorten aasgarnalen, Mesopodopsis slabberi en Schistomysis
spiritus. In het najaar bleek die laatste quasi afwezig (slechts 4 individuen) en was ook de densiteit
van de eerste soort sterk teruggevallen (tot 400 individuen). Deze najaarsterugval geldt bovendien ook
voor een derde soort aasgarnaal Schistomysis kervillei. Opmerkelijk is de aanwezigheid van een niet
nader gedetermineerd neteldier (mogelijk Phialidium hemisphericum) dat uitsluitend in het najaar werd
aangetroffen. Dit betreft hoogstwaarschijnlijk een organisme dat enkel voor deel van zijn levenscyclus
(als meduse (kwal)) in het hyperbenthos vertoeft. Iets gelijkaardigs is mogelijk voor de hoge aantallen
aan juveniele Ammodytes tobianus (Zandspiering) die enkel in het zomerstaal werden aangetroffen.
De hogere aantallen in het onderste deelstaal laten vermoeden dat deze soort als adult een eerder op
of in de bodem gaat leven. Behalve inzake de aanwezigheid van deze soort in het zomerstaal, kan
men stellen dat de densiteiten en soortensamenstelling van de stalen van voorjaar en zomer relatief
gelijkaardig zijn. Beide worden gedomineerd door erg hoge aantallen aan Mesopodopsis slabberi en
Schistomysis spiritus. De eerste soort is lijkt duidelijk dominanter dan de tweede in de zomer, terwijl
beide soorten aan mekaar gewaagd lijken in het voorjaar. Opmerkelijk is dat in het voorjaar M.
slabberi voornamelijk in het onderste deelstaal kan worden gevonden, in tegenstelling tot S. spiritus,
terwijl het in het zomerstaal net andersom is. Wellicht heeft deze dominantie in een welbepaald
deelstaal weinig te maken met een voorkeur van een van beide of beide soorten voor een bepaalde
waterlaag. Het is mogelijk dat de organismen vooral in wolken van soortgenoten rondzwemmen en
dus ook alsdusdanig worden gevangen. Tenslotte wordt vermeld dat de niet onaanzienlijke aantallen
van andere soorten dikwijls allen in slechts één van de drie seizoenen vielen. Het is moeilijk te zeggen
of dit meer te maken heeft met het kleinschalig voorkomen van deze soorten dan wel met seizoenale
variatie in de densiteiten van deze soorten.
Hoewel opnieuw de aasgarnaal Mesopodopsis slabberi werd gevonden als op jaarbasis meest
dominante soort ligt aan het VNR “De Zwinduinen en –polders” de piek van deze dominantie met 1504
individuen in het najaar. In beide andere jaargetijden ontbreekt de soort nagenoeg en wordt niet echt
vervangen door een andere in die mate dominante soort aasgarnaal of ander organisme. Waarom dit
seizoenaal verschil met het hyperbenthos van De Westhoek hier optreedt is volstrekt onduidelijk. Een
en ander laat vermoeden dat de vangst van aasgarnalen eventueel sterk kan afhangen van het
zwermende gedrag van deze dieren (cf. De Westhoek). Ondanks de lagere totale densiteiten werden
hier duidelijk meer soorten gevonden dan aan De Westhoek, wederom echter zonder hierin duidelijke
seizoenale variatie terug te kunnen vinden – 24 soorten in het voorjaar, 27 in de zomer en 22 in het
najaar.
Epibenthos
Het soortenaantal van het epibenthos vertoont niet echt een duidelijke seizoenale variatie maar lijkt
iets lager in het voorjaar (5 soorten in het voorjaar tegenover telkens 8 soorten in zomer en najaar en
13 soorten in het totaal gevonden). Dit kan te maken hebben met het feit dat sommige organismen
(net zoals sommige hyperbenthische organismen) slechts een deel van hun ontwikkeling in het
epibenthos doorbrengen. Een andere mogelijke verklaring zou een lagere densiteit in het voorjaar
kunnen zijn maar dit lijkt niet het geval. De densiteiten in voorjaar en zomer zijn erg vergelijkbaar
(respectievelijk 196 en 202 individuen) en liggen duidelijk lager dan deze die in het najaar worden
bereikt (1613 individuen). Deze laatste wordt voor 98,3 % uitgemaakt door één soort, Crangon
crangon (Grijze garnaal). In het najaar maken de individuen van deze soort massaal de overgang van
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eerder hyperbenthische postlarven en juvenielen naar epibenthische adulten. Behalve voor deze
soort, kunnen er verder weinig of geen duidelijke seizoenale trends waargenomen worden.
Hoewel de densiteiten lager liggen is de seizoenale variatie in het epibenthos van VNR “De
Zwinduinen en –polders” grosso modo vergelijkbaar met deze van De Westhoek. Ook hier domineert
Crangon crangon (Grijze garnaal) de totale densiteit met een sterk uitgesproken piek in het najaar van
3203 individuen. In het najaar werden hier wel redelijk wat Carcinus maenas (Strandkrab) gevonden
(40 individuen; terwijl er aan De Westhoek slechts één individu werd gevonden, eveneens in het
najaar). In tegenstelling tot De Westhoek lijkt hier de soortenrijkdom iets hoger in het najaar (10
soorten t.o.v. 5 en 4 in respectievelijk voorjaar en zomer).
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Terrestrische arthropoden
Ook tijdens de wintermaanden is er een zekere activiteit van halobionte vliegen en kevers:
respectievelijk 8 (28 ind.) en 7 (24 ind.). De Fucellia’s zijn afwezig tijdens deze maand of vertonen
althans een niet-meetbare activiteit. Merkwaardig is dat de eurytope soort, Copromyza equina (Kleine
mestvliegen) dan zowat zijn piekactiviteit heeft.
Tijdens maart zijn er amper 2 soorten halobionte vliegen (119 ind.) t.o.v. 12 soorten halobionte kevers
(203 ind.). De activiteit van de Fucellia’s is gestart waarbij F. tergina (90 ind.) iets meer actief is dan F.
maritima (29 ind.). Verder tijdens het jaar is het steeds F. maritima die de dominante soort is.
In mei en juni zijn de meeste halobionte soorten actief respectievelijk 20 en 23 soorten bij de vliegen
en 14 en 19 soorten bij de kevers. Vanaf september neemt de diversiteit af. Bij de Diptera is het
grootste aantal individuen (6.028) gevonden in september. Het betreft vooral F. maritima (5.094 ind.)
gevolgd door F. tergina (427 ind.).
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Ook de halobionte kevers zijn actief in januari. Er werden 7 soorten aangetroffen. In maart neemt de
diversiteit (12 soorten) en ook de activiteit (203 ind.) reeds toe. Aegilia arenaria is hier de dominante
soort (147 ind.). De grootste diversiteit werd gevonden in juni met 19 soorten (127 ind.). Nadien
neemt de diversiteit geleidelijk af.
De fenologie van de geleedpotigen is uiteraard gelijkaardig op alle stranden van de Vlaamse kust.
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Avifauna
In de loop van het onderzoeksjaar zijn er twee duidelijke aantalspieken te onderscheiden, namelijk
een eerste piek rond augustus/september en een tweede piek rond januari (Figuur 4.16). De eerste
piek is het meest uitgesproken en wordt ingezet doordat een groot aantal sternen vlak na het
broedseizoen de Baai van Heist verkoos om er te rusten (zie ook ruimtelijke variabiliteit). Vlak daarna
in september namen de aantallen in veel andere gebieden sterk toe. In september waren vooral de
trajecten Zeebermduinen, Baai van Heist, Zeebrugge-Bad en Spinoladijk belangrijk in termen van
aantallen per strekkende kilometer. Langs de Spinoladijk zat toen weliswaar een belangrijk deel van
de vogels op harde substraten (40,9%). Tijdens de januaripiek hadden de Zeebermduinen sterk aan
belang ingeboet en was het belang van de IJzermonding sterk toegenomen ten opzichte van de
eerste piek. De trajecten Baai van Heist, Zeebrugge-Bad en Spinoladijk waren nog altijd relatief
belangrijk. In de periode maart-juni en ook in november werden lage dichtheden vastgesteld. Het
aantal vogels dat zich op zacht substraat bevond was relatief hoog (> 81%) van april tot en met
oktober. In de daaropvolgende maanden was dat percentage soms aanmerkelijk lager met minima
van respectievelijk 67,6% en 46,3% in november en januari.
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Figuur 4.16 De seizoensvariatie in het aantal vogels per strekkende kilometer dat is geteld op de
11 strandzones (figuur links) en het percentage daarvan dat zich op zachte dan wel harde
substraten bevond (figuur rechts).

De twee aantalspieken zijn de resultanten van trekbewegingen enerzijds van meeuwen en anderzijds
van steltlopers. Omdat een bespreking hiervan per traject te detaillistisch en niet erg relevant zou zijn,
is ervoor gekozen om trajecten samen te voegen tot de deelgebieden westkust, middenkust en
oostkust (zie staalnamemethodiek en -strategie). In de bespreking van de ruimtelijke variabiliteit van
de avifauna hebben we reeds aangetoond dat de soortensamenstelling sterk verschilt tussen deze
deelgebieden als gevolg van verschillen in het aanwezige substraat.
Wat meeuwen betreft was er in alle drie de deelgebieden sprake van een sterke piek rond
september (Figuur 4.17). Die werd grotendeels veroorzaakt door de trek van Zilvermeeuwen naar het
zuiden. Langs de westkust en oostkust, maar niet langs de middenkust, werden in deze periode
tevens veel doortrekkende meeuwen van andere soorten geteld. De Kleine Mantelmeeuw vertoont de
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duidelijkste seizoenstrend met hoge aantallen in de vroege herfst en bijna volledige afwezigheid
tijdens de winter (zie ook Spanoghe & Devos 2002). Ook van de Grote Mantelmeeuw zijn de hoogste
aantallen geteld tijdens de herfst, maar de aantallen van deze soort kunnen sterk variëren als gevolg
van wisselende weersomstandigheden (Spanoghe & Devos 2002). Daarbij valt op dat Grote
Mantelmeeuwen vooral langs de westkust werden gezien en Kleine Mantelmeeuwen vooral langs de
oostkust. Storm- en Kokmeeuwen vertoonden een minder uitgesproken seizoensritmiek, hoewel de
resultaten bij beide soorten een herfst- en een kleinere winterpiek doen vermoeden. Van december –
februari waren er veel minder meeuwen aanwezig langs onze kust en waren zowel de aantallen als de
soorten evenwichtiger verdeeld over de 3 deelgebieden dan tijdens de herfst. De eerste telling in april
suggereert dat er bovendien een voorjaarstrek plaatsvindt. De lage aantallen Zilver- en Kleine
Mantelmeeuwen in mei, juni en juli zijn opmerkelijk gezien het feit dat in die periode een grote
gemengde kolonie is gevestigd in de voorhaven van Zeebrugge (Stienen et al. 2002, Van
Waeyenberge et al. 2002a). In 2003 broedden 1479 en 4164 paren van de respectievelijke soorten in
de westelijke voorhaven (eigen gegevens IN). Die maakten blijkbaar zeer weinig gebruik van de
stranden. De meeuwen die tijdens het broedseizoen op de stranden pleisterden waren grotendeels
onvolwassen exemplaren (cf. Spanoghe & Devos 2002). Kleine Mantelmeeuwen zijn echte zeevogels
die meestal op zee vertoeven en nauwelijks afhankelijk zijn van de stranden. Zowel in het
broedseizoen als daarbuiten bestaat hun voedsel grotendeels uit mariene vissen, die ze veelal
bemachtigen achter vissersschepen (zie ook Stienen et al. 2002, Stienen & Kuijken 2003).
Zilvermeeuwen maken veel meer gebruik van de stranden om er te rusten en te foerageren. Hun dieet
bestaat onder andere uit schelpdieren (zoals mosselen en zeepokken) die op de strandhoofden
groeien (Spanoghe 1999, Engledow et al. 2001). Ze worden bovendien veel gezien op vuilstorten in
het binnenland (Van Waeyenberge et al. 2002b) en op zee achter vissersschepen (Stienen & Kuijken
2003). Echter tijdens het broedseizoen (en vooral tijdens de kuikenperiode) zijn ook Zilvermeeuwen
grotendeels afhankelijk van mariene vis (Stienen et al. 2002) en maken de volwassen vogels
nauwelijks nog gebruik van de stranden en strandhoofden om te foerageren. Ook om te rusten maken
ze dan nog maar weinig gebruik van de stranden, maar veel meer van de broedgebieden.
Bij de steltlopers zien we een sterke piek tijdens de wintermaanden december-februari (Figuur
4.17). Deze piek kwam grotendeels voor rekening van de aanwezigheid van grote aantallen Bonte
Strandlopers langs de westkust. De meeste Bonte Strandlopers werden geteld in de IJzermonding
(1500 ex. in januari), maar ook op de trajecten Raversijde (350 ex.) en VNR “De Zwinduinen en –
polders” (155 ex.) werden in januari relatief veel vogels geteld. Dit zijn traditioneel belangrijke
overwinteringsgebieden voor deze soort, maar de aantallen kunnen er sterk variëren (zie o.a. Devos
et al. 1996, 1998, Devos in press, De Groote 2003, Sys 2004). Vooral tijdens koudeperiodes neemt
het aantal Bonte Strandlopers langs onze kust sterk toe. Afgezien van Bonte Strandlopers waren
Scholeksters meestal het talrijkst aanwezig en wel in alledrie de deelgebieden. Deze soort vertoonde
een duidelijke piek in de maanden september en oktober. Daarna namen de aantallen in alle
deelgebieden af naar een redelijk constant niveau in de periode november-maart. Het aantal vogels
dat aanwezig is langs de Vlaamse kust is afhankelijk van de strengheid van de winter (Devos et al.
1996, 1998). Vanaf maart en tijdens de zomermaanden wanneer de meeste Scholekster naar de
binnenlandse (meestal noordelijkere) broedgebieden zijn getrokken pleisterden nog maar zeer weinig
Scholeksters langs onze kust (Engledow et al. 2001, De Groote 2003). Een andere opvallende en
numeriek belangrijke soort was de Drieteenstrandloper. Deze waren vooral aanwezig van novemberapril. Ze werden in alle deelgebieden aangetroffen, maar de middenkust bleek het belangrijkst te zijn
voor deze soort. Deze soort werd veelal foeragerend langs de branding aangetroffen en vooral op
zachte substraten. Vooral het traject Raversijde bleek veel Drieteenstrandlopers te bevatten
(maximaal 102 ex. in maart). Daarnaast werden ook op de trajecten Schipgatduinen (53 in april),
Zeebermduinen (38 in februari) en Paelsteenpanne (31 in januari) soms grotere aantallen geteld. Het
belang van Raversijde voor deze soort wordt bevestigd door eerdere tellingen (Devos et al. 1996,
1998, Engledow et al. 2001). In tegenstelling tot Drieteenstrandlopers bleken Steenlopers sterk
afhankelijk te zijn van harde substraten (zie ook Engledow et al. 2001). Traditioneel wordt deze soort
dan ook vooral langs de middenkust aangetroffen (Devos et al. 1996, 1998, Engledow et al. 2001, De
Groote 2003, Sys 2004), hetgeen nog eens door deze studie wordt bevestigd. Het zijn wintergasten
waarvan de aantallen de hoogste waarden vertoonden van november-januari. Andere soorten werden
vooral langs de oostkust aangetroffen, waarbij vooral de pleisterende Zilverplevieren Pluvialis
squatarola op het traject VNR “De Zwinduinen en –polders” (max. 86 in december) en Wulpen
Numenius arquata in de Baai van Heist (max. 105 ex. in december) numeriek van belang waren. Maar
ook van andere soorten zoals Bontbekplevier Charadrius hiaticula, Kanoetstrandloper C. canutus en
Rosse Grutto Limosa lapponica waren er goed vertegenwoordigd.
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Figuur 4.17 Het seizoensverloop van aantal meeuwen (figuren links) en steltlopers (figuren rechts)
per strekkende kilometer dat is geteld langs de westkust, middenkust en oostkust.
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Beperkingen van het onderzoek
Met het onderzoek dat in het kader van BEST gebeurde, werd een uitgebreide inventarisatie van vijf
strandecosysteemcomponenten op de elf onderzochte stranden uitgevoerd. Deze inventarisatie geeft
een verkend beeld van de aanwezige fauna en flora op elk van deze stranden en deze resultaten
worden dan ook in dit rapport aangehaald en besproken. Desalniettemin zijn er een aantal
beperkingen te vermelden zowel voor wat betreft de beschikbare gegevens als inzake interpretatie
van de gegevens. Deze beperkingen zullen hier worden besproken en suggereren meteen opties voor
eventueel komende onderzoek.
Wat betreft de interpretatie van de gegevens dient deze beperkt te worden op een vrijwel gelijke
manier voor alle ecosysteemcomponenten. Het onderzoek naar de ruimtelijke variatie van de fauna en
flora op de elf onderzochte stranden geeft weer welke organismen tijdens een eenmalige opname
kunnen aangetroffen worden. Daarom is het veelal niet mogelijk om vergaande verklaringen te geven
aan de bekomen resultaten. Zo zijn een hoger aantal stalen of tellingen en een groter aantal
temporele bemonsteringstijdstippen wenselijk, wil men een extensieve soortenlijst van elk strand en
een accurate abundantieschatting van elke soort op elk strand bekomen. Uiteraard stemt dit overeen
met zeer veel staalname- en tellingsinspanning als ook grote hoeveelheden verwerkingsarbeid.
Hoewel de bekomen resultaten zeer uitgebreid zijn, volstaan ze niet om wetenschappelijk
onderbouwde verklaringen toe te laten omdat aanvullend onderzoek deze eerste resultaten zou
moeten bevestigen of weerleggen. Op basis van de behaalde resultaten kan een eerste beeld
bekomen worden van wat waar voorkomt maar dit volstaat niet om in detail de abundanties van elke
soort te gaan verklaren.
Van de vaatplanten werd één typische strandsoort, biestarwegras, om praktische redenen niet
opgenomen in de inventarisatie. Met de beschikbare financiële middelen (1 maand jobstudent) was
het namelijk onmogelijk om elke pol biestarwegras vegetatief te gaan onderscheiden van helm (aan
de hand van het tongetje). Dit zou de tijdsinspanning voor het veldwerk vervijfvoudigd hebben. Zeker
in de eerste karteringsronde stond het biestarwegras nog niet in bloei en is de soort dus niet op het
eerste zicht op naam te brengen. Bij het tussentijds verslag is geen enkele opmerking gegeven over
de gebruikte methodiek en het ontbreken van de kartering van biestarwegras. Daar het tussentijds
verslag commentaarloos bleef, werd de gebruikte methodiek als goedgekeurd beschouwd.
Verdere beperkingen van het onderzoek ten aanzien van het marien zoöbenthos werden ten dele
reeds besproken bij de inleiding van de tekst omtrent het onderzoek naar de ruimtelijke variatie. Deze
zullen hier dan ook niet volledig herhaald worden.
Enkele verdere beperkingen dienen vermeld. De verwerking van de zoöbenthosstalen neemt heel wat
tijd aan triëren en determineren in beslag. Doordat er echter uit het verleden al heel wat strandstalen
voorhanden waren, werd in het contract een ambitieus opzet vooropgesteld. Bij het compileren van
zowel beschikbare gegevens als nieuw verzamelde data, bleek de ongelijke graad van detail waarin
de vier benthosgroepen op de elf verschillende stranden konden worden onderzocht. Zo zijn er voor
het macrobenthos op het strand aan de Paelsteenpanne een lager aantal stalen beschikbaar, hoewel
dit aantal nog steeds aan de in het contract vooropgestelde voorwaarden voldoet. Voor wat betreft het
meiobenthos werd hier geopteerd om drie stranden in de temporele reeks te bespreken en dit inclusief
determinatie van nematoden tot op soort. Doordat het determineren van nematoden waardevolle
informatie oplevert maar zeer tijdrovend is, leidde deze beslissing er onder meer toe dat stalen van
het middenstrand van De Westhoek niet konden opgenomen worden. Bovendien werd hier (wederom
ten gevolge van het compileren van zowel beschikbare data als nieuwe resultaten) pas later
vastgesteld dat deze stalen niet beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de voorjaarsstalen van De
Westhoek en VNR “De Zwinduinen en –polders”.
Aanvullend bij de inleiding van het onderdeel inzake de ruimtelijke variatie en het aldaar vermelde niet
bemonsteren van zwinnen, kan in de context van het gebruik van reeds beschikbare stalen opnieuw
begrepen worden dat deze stalen vanuit een andere optiek werden genomen dan deze die voor BEST
wellicht optimaal zou zijn. Zoals gezegd dragen zwinnen beslist bij tot de soortenrijkdom van stranden
en dit betekent beslist een beperking van dit onderzoek. Omdat ze echter subtidale milieus benaderen
werden ze in strandonderzoek veelal buiten beschouwing gelaten en werd de aandacht toegespitst op
de strikt intertidale organismen.
Voor het microfytobenthos zullen zwinnen waarschijnlijk een (licht?) andere flora hebben dan ‘echte’
litorale zones. Wat betreft MFB zou dit echter niet op gestandaardiseerde manier (gebruik van contact
cores en vloeibare N) kunnen bemonsteren zijn dus is het, in deze dataset, beter om ze eruit te laten
(zoals gebeurd is).
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Nieuwe bevindingen en relevantie van het onderzoek
Microfytobenthos
In het kader van de BEST campagne werden voor het eerst kwantitatieve gegevens (biomassa’s op
basis van pigmentgegevens) verzameld voor de belangrijkste taxonomische groepen benthische
microalgen (diatomeeën, groenwieren, dinoflagellaten, euglenoïden en cyanobacteriën); voorheen
waren enkel gegevens bekend over de samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen. Het
microfytobenthos bleek uitgesproken gedomineerd te worden door diatomeeën; totale biomassa’s
variëren tussen 0-19 mg chl a m-2 en zijn dus vergelijkbaar met andere zandstranden. Er blijken wel
grote verschillen te bestaan in totale biomassa tussen de verschillende strandzones, wat vooral te
wijten is aan de specifieke korrelgrootte van de stranden (hoe meer grofkorrelig, hoe lager de
biomassa) en dus hun dynamiek. Binnen elke strandzone is er doorgaans een afname in biomassa
naar de hoger gelegen zones toe.
Wat betreft internationaal belang komt de MFB flora van de Belgische stranden hoogstwaarschijnlijk
sterk overeen met andere NW Europese kusten. De Belgische stranden zijn bovendien niet uniek wat
betreft habitatdiversiteit (reliëf, korrelgrootte, etc.). Deze vaststelling is echter enkel gebaseerd op
sporadische, ongepubliceerde waarnemingen (K. Sabbe, expert judgement): er bestaat praktisch geen
informatie over MFB van zandstranden, zowel wat betreft Europa als globaal.
Vaatplanten
Het voor vaatplanten binnen BEST verrichte onderzoek leverde een unieke gelegenheid om over een
vrij groot aantal van stranden inventarisaties en karteringen uit te voeren. De bekomen resultaten
stemmen overeen met eerder onderzoek met als voorbeeld de bevestiging en van de aanwezigheid
van de meest soortenrijke vegetatie aan de Baai van Heist met de meest uitgebreide en stabiele
populaties in Vlaanderen (zoals reeds aangetoond door Devos et al., 1995; Cosyns et al., 1999; Van
Landuyt et al., 2000) en dit staat in verband met de lage betredingsgraad en de aanwezige
standplaatsdiversiteit van een hoogstrand, pionierduintjes, schor, slik en alle mogelijke subtiele
overgangen ertussen. De Baai van Heist is veruit de belangrijkste locatie voor strandsoorten en
soorten van de overgang van strand naar zeereep en de overgang van schor naar hoogstrand en heel
wat rode-lijstsoorten komen er voor zoals zeevenkel (met uitsterven bedreigd), blauwe zeedistel,
kustmelde, zeepostelein, zeerus, lamsoor, dunstaart (bedreigd), scherpe fijnstraal, sierlijke vetmuur,
kegelsilene (kwetsbaar), kortarige zeekraal, gerande schijnspurrie, klein schorrenkruid, zeewolfsmelk,
schorrezoutgras, strandbiet, strandmelde, zeevetmuur, zeeweegbree, zeewinde, gewone zoutmelde
(zeer zeldzaam). Enkele rode-lijstsoorten werden echter wel tijdens een inventarisatie in juni en
november 1994 (Devos et al. 1995) gevonden maar tijdens de inventarisatie van 2003 niet meer
teruggevonden: zandduizendknoop, engels gras (met uitsterven bedreigd), gelobde melde en gele
hoornpapaver (bedreigd). Een verklaring hiervoor valt vooralsnog niet te geven – aanvullende
inventarisatie (verschillende seizoenen en jaren) is hiertoe aangewezen.
Zoöbenthos
Aangezien het meiobenthos van de Vlaamse kust slechts beperkt onderzocht werd, konden in de
temporeel bemonsterde en derhalve inzake nematoden tot op soort gedetermineerde stalen een heel
aantal soorten worden aangetroffen die “nieuw” zijn voor de Vlaamse zandstranden. Al deze soorten
zijn echter gekend van de infralitorale habitats van het Belgisch Continentaal Plat, wat demonstreert
dat specifieke strandnematoden in feite niet bestaan. De staalnamereeks voor het onderzoeken van
de ruimtelijke variatie was de voor meiofauna de eerste in zijn soort op de Vlaamse zandstranden.
De resultaten van het macrobenthos stemmen overeen met beschikbare gegevens van eerder
onderzoek van de Vlaamse kust (Degraer et al., 1999a, 1999b, 2003a). Het zelfde (lage) aantal aan
strandspecifieke soorten werd aangetroffen (Scolelepis squamata, Eurydice puylchra, Bathyporeia
sarsi en B. pilosa) naast een reeks infralitoraal meer abundante soorten, waarvan Nepthys cirrosa en
een aantal spionide polychaeten wellicht de voornaamste zijn. Vermeldenswaard is wel de eenduidig
aangetroffen zeepissebed Eurydice affinis, een tot voor kort niet met zekerheid aangetroffen soort, die
als vijfde strikt intertidale soort kan worden aangeduid en steeds samen voorkomt met zijn
genusgenoot, E. pulchra.
De gegevens voor epi- en hyperbenthos werden vrijwel uitsluitend gedestilleerd uit de data van Beyst
et al., 1999, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b). Dit onderzoek was (toen) het eerste in zijn soort
(bemonstering van deze faunagroepen over een reeks van stranden). Het kleine aantal aanvullend
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uitgevoerde staalnames leverde vergelijkbare soortenlijsten, soortenrijkdom en abundanties aan epien hyperbenthos op.
Aangezien geen kader voor internationale vergelijking van het benthos van zandstranden beschikbaar
is, is het (nog) niet mogelijk de bekomen resultaten te onderzoeken naar hun globaal belang.
Terrestrische arthropoden
Zoals verwacht werden bij het onderzoek naar de terrestrische arthropoden de soorten die gebonden
zijn aan grote pakketten afgezette bruinwieren niet meer of slechts in zeer kleine aantallen
teruggevonden. Dit heeft te maken met het om toeristische redenen zeer grondig (veelal) mechanisch
reinigen van de stranden. Voor de stranden waarop nog een min of meer natuurlijke overgang is van
strand naar duinen, zien we dat heel wat duinorganismen regelmatig op het strand terug te vinden
zijn. In hoeverre die uitwijkmogelijkheid voor die duinorganismen zeer belangrijk is, is nog niet
duidelijk. Op de stranden waar zelfs maar enige opstapeling van wieren en ander uit zee aangespoeld
organisch materiaal uit zee aanwezig is, worden er al vlug interessante strandvlooien, vliegen en
kevers aangetroffen. Een meer natuurlijker beheer zelfs indien maar zeer plaatselijk moet o.i. zeer
snel goede resultaten opleveren.
Het strandruimen blijkt voor diverse organismegroepen een belangrijk knelpunt. Dit is bijvoorbeeld
voor alle arthropoden van het hoogstrand en in het bijzonder de vliegenfauna het geval. Van deze
laatste groep zijn bij de recente, uitgebreide inventarisatie 13 kenmerkende halobionten niet
waargenomen terwijl er slechts 2 nieuwe soorten werden aangetroffen. Vooral soorten die in
aangespoelde bruinwieren leven (zie Grootaert & Pollet 2004), komen nog nauwelijks voor. Deze
achteruitgang is het sterkst bij de families Tethinidae (Pelomyiella cinerella, P. mallochi, Rhicnoessa
strobliana), Ephydridae (Glenanthe ripicola, Haloscatella dichaeta, Lamproscatella sibilans, Scatella
subguttata) en Hybotidae (Chersodromia arenaria, C. speculifera). Uitgestorven soorten behorende
tot deze groepen werden voor 1950 nog waargenomen op het strand van Knokke (collecties KBIN),
maar kwamen vermoedelijk overal langsheen de kust voor. Ook bij de Coelopidae werd een ooit
algemene soort (Coelopa frigida), die voor haar larvale ontwikkeling sterk afhankelijk is van
aangespoelde bruinwieren niet meer terug gevonden. Van een andere soort werd nog één individu
gevonden te Zeebrugge (C. pilipes).
Vooral voor een aantal soorten dat strikt gebonden is aan aanspoelsel op zandig substraat , maar ook
voor een aantal soorten van zandig hoogstrand is onze kust van hoog internationaal belang. Voor de
groepen waarvoor al rode lijsten werden opgesteld, figureren die stenotope soorten dan ook in de
categorieën met hoge bedreigingsgraad. Voor de groepen, waarvoor nog geen formele rode lijsten
beschikbaar zijn, zijn deze stenotope strandsoorten echter ook van internationaal belang omwille van
hun (NW)-Europees areaal en gebondenheid aan zeldzaam habitat binnen dat areaal. De volledigheid
van soortenassemblage van zandstranden is echter moeilijk te onderzoeken omwille van het gebrek
van een duidelijk referentie langsheen de Vlaamse kust, zowel in de ruimte (onverstoord strand) en in
de tijd (fragmentarische historische gegevens). Ook in de nabije buurlanden ontbreekt dergelijke
informatie.
Avifauna
De studie sluit nauw aan op eerdere bevindingen van o.a. Devos et al. (1996, 1998), Engledow et al.
(2001), De Groote (2003) en Sys (2004). Het is echter de eerste keer dat er een jaar rond
waarnemingen zijn gedaan van alle vogelsoorten langs de gehele kustlijn en waarbij onderscheid is
gemaakt tussen hard en zacht substraat. Ondanks de korte duur ontstond daardoor een zeer goed
beeld van de sterke seizoenaliteit in het aantal vogels en ook in de soortensamenstelling daarvan.
Ook werden sterke verschillen zichtbaar tussen de west-, midden- en oostkust die vooral te maken
hebben met verschillen in substraat, de mate van verstoring en ook de aanwezigheid van
rustgebieden in de nabije omgeving. Een opvallend verschil met eerder genoemde studies was het
belang van de stranden (en vooral de Baai van Heist) als rustgebied voor sternen na het
broedseizoen. Dat laatste wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal broedvogels in de
kolonie van Zeebrugge en het feit dat in eerdere studies vaak de nadruk werd gelegd op de
wintermaanden. Ook werden relatief veel Kleine Zilverreigers (31 in totaal in vijf van de 11 gebieden)
gezien, hetgeen een aantal jaren geleden op veel stranden een zeer opvallende verschijning was.
Voorts zijn er geen nieuwe soorten of zeer opvallende aantallen waargenomen.
In een internationale context is alleen de “Baai van Heist” van groot avifaunistich belang vanwege de
daar voorkomende soorten en hun aantallen; alle andere onderzochte stranden zijn van ondergeschikt
belang. De “Baai van Heist” herbergde in de nazomer namelijk internationaal belangrijke aantallen
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(> 1% van de biogeografische populatie) van Visdief. Van de vogelsoorten die vermeld worden op de
Bijlage I van de EG-richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG, 2 april 1979) zijn
alleen Dwergstern, Visdief en Grote Stern in grotere aantallen waargenomen en vooral in de “Baai van
Heist”. Ook op andere stranden zijn Bijlage I - soorten gezien (sternen, Dwergmeeuw, Kleine
Zilverreiger, Kluut en Strandplevier), maar telkens in relatief kleine aantallen. Wanneer het aantal
verschillende Bijlage I-soorten als criterium wordt genomen scoren de “Baai van Heist” en “VNR De
Zwinduinen – en polders” (allebei met 6 soorten) het best.
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Multicomponentenanalyse van de biologische waarde
van de onderzochte stranden
In onderstaande tabel (Tabel 4.9) worden gewogen waarderingen toegekend aan de onderzochte
stranden per ecosysteemcomponent volgens volgende schaal
0: weinig waardevol;
1: matig waardevol;
2: waardevol;
3: zeer waardevol.
Deze weging is veelal moeilijk te maken en is gestoeld op een behoorlijke dosis subjectiviteit. De
weergegeven cijfercodes bieden dan ook slechts een tentatieve indicatie van de biologische waarde
van de verschillende stranden en kunnen geenszins als een feitelijke beoordeling beschouwd worden.
Daartoe zijn de verzamelde resultaten ontoereikend.
In wat volgt wordt voor een aantal ecosysteemcomponenten in detail de toekenningswijze van de
cijfercodes geargumenteerd.
Tabel 4.9. Biologische waardering van BEST-stranden – samenvatting. MFB = microfytobenthos; MeioB = meiobenthos; MaB =
macrobenthos; HyperB = hyperbenthos; EpiB = epibenthos; Totaal ZooB = totaal zoöbenthos.
zoöbenthos
terrestrische
MFB
vaatplanten
avifauna
arthropoden
MeioB
MaB
HyperB
EpiB
Totaal ZooB
De Westhoek
Schipgatduinen
Zeebermduinen
Ijzermonding
Raversijde
Spinoladijk
Paelsteenpanne
Fonteintjes
Zeebrugge
Baai van Heist
VNR “De
Zwinduinen en –
polders”

3
2
2
3
2
2
2
2
2
3

3
1
2
0
0
1
2
2
0
3

3
3
2
3
2
2
1
2
2
2

3
2
2
2
3
1
2
2
2
3

3
2
2
2
2
2
3
3
1
2

2
2
2
2
3
1
2
3
1
1

3
2
2
2
3
2
2
3
2
2

3
2
1
3
0
1
2
2
3
2

1
1
2
3
2
2
1
1
2
3

3

3

3

2

1

2

2

3

3

Microfytobenthos
Zoals boven reeds vermeld, is het voor het behoud van een zo groot mogelijk diversiteit aan
microfytobenthosassemblages aan de Vlaamse kust dat er (1) zoveel mogelijk verschillende
sedimenttypes (van slibrijke zones tot aanwezig zijn en (2) een zo groot mogelijke variatie in reliëf
aanwezig is (geulen, zwinnen, etc.) en (3) waar mogelijk een zo groot mogelijke variatie aan habitats.
Met betrekking tot dit laatste punt dient de Baai van Heist vermeld te worden, waar schorreontwikkeling plaatsgrijpt. Niettegenstaande het feit dat schorren niet bestudeerd werden in het huidige
project, is gekend uit de literatuur dat schorren specifieke geassocieerde MFB gemeenschappen
huisvesten. Analoog zullen de nieuwe slufters in De Westhoek een unieke habitat vormen aan de
Vlaamse kust wat betreft MFB. Het is echter onmogelijk om per strandzone een waardeschatting te
doen. Elk strand heeft het potentieel om een interessante MFB flora te ontwikkelen. In Vlaams opzicht
springen echter de stranden van De Westhoek, Ijzermonding (nabijheid van estuarium en dus
sporadische invloed van meer nutriëntrijk brakwater, cf. Blondeel 1996), Baai van Heist en VNR “De
Zwinduinen en –polders” eruit. Het waardecijfer 2 voor de andere zones betekent echter niet dat deze
zones minder waardevol zijn; ze zijn vooral momenteel niet uniek in een Vlaamse context. Alle
strandzones werden een waardecijfer van minstens 2 en maximaal 3 toegekend. Deze hoge
waardecijfers wijzen erop dat in feite elk strand uniek is in Belgisch opzicht (er is maar weinig strand)
en dus het behouden en beheren waard. In internationaal opzicht zijn de Belgische stranden
natuurlijk, toch wat betreft MFB, minder uniek. De hoge waardecijfers duiden er ook op dat elke strand
op korte tijd het potentieel heeft om een interessante MFB flora te ontwikkelen, mits voldoende
habitatdiversiteit. Waardecijfer 3 werd toegekend aan slechts enkele stranden: om toch zoveel
mogelijk van de huidige diversiteit aan MFB te behouden dienen minstens deze 4 stranden zo intact
mogelijk gehouden te worden.
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Vaatplanten
De waardering van de stranden op basis van de aanwezige vaatplantenflora is gebaseerd op de
aanwezige soortenrijkdom op elk van deze stranden. Zo ontvingen de meest soortenrijke stranden
een waarde 3 en werd een waarde 0 toegekend aan de stranden met heel weinig soorten aan
vaatplanten (tot bv. het strand van Raversijde, waar van enige natuurlijke strandvegetatie geen sprake
is).
Zoöbenthos
Voor de waardering van het zoöbenthos werd een (vrij subjectieve) afweging gemaakt op basis van de
gemiddelde soortenrijkdom en gemiddelde densiteit op elk strand. Bovendien werd een hogere
waarde toegekend aan stranden met typische strandsoorten met een beperkte verspreiding (VNR “De
Zwinduinen en –polders”).
Terrestrische arthropoden
Voor de terrestrische arthropoden is de argumentatie gebaseerd op het aantal voorkomende typische
strandsoorten:
0-10: weinig waardevol
10-20: matig waardevol
20-30: waardevol
30-40: zeer waardevol
Dit is uiteraard puur arbitrair, maar wellicht het beste criterium om stranden te ‘valideren’. In principe
zijn alle stranden zeer waardevol voor Arthopoda, behalve Raversijde alwaar soorten van droog
strand en embryonaal duin ontbreken omdat het habitat afwezig is.

De Westhoek
Schipgatduinen
Zeebermduinen
Ijzermonding
Raversijde
Spinoladijk
Paelsteenpanne
Fonteintjes
Zeebrugge
Baai van Heist
VNR “De
Zwinduinen en –
polders”

terrestrische
arthropoden

aantal
strandsoorten

3
2
1
3
0
1
2
2
3
2

32
22
18
35
0
16
18
29
32
26

3

36

Beknopt samengevat wordt een hogere diversiteit aan halofielen en halobionten aangetroffen op de
stranden die weinig betreden worden (~intensiteit verwijdering organisch materiaal): Westhoek,
Ijzermonding, Zeebrugge/Baai van Heist en VNR “Zwinduinen- en polders”. Op stranden met hoge
recreatiedruk is de diversiteit significant lager zoals bv. aan de Zeebermduinen en de
Paelsteenpanne.
Avifauna
De waarde werd voor wat betreft de avifauna toegekend op basis van soortenrijkdom en dichtheid. In
minder mate werd rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten en de functie
als rustgebied en foerageergebied. In het algemeen kan gesteld worden dat stranden met een sterke
dominantie van meeuwen als matig waardevol worden beschouwd (met name De Westhoek,
Schipgatduinen en Fonteintjes). De hoogste score (zeer waardevol) is toegekend aan de stranden
voor de IJzermonding, de Baai van Heist en VNR “De Zwinduinen en –polders” omwille van hun grote
soortenrijkdom, hun functie als rustgebied voor een groot aantal steltlopers en andere soorten, hun
functie als foerageergebied voor steltlopers en de aanwezigheid van belangrijke aantallen sternen. De
overige gebieden worden als waardevol gezien omdat ze een belangrijke functie hebben als
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foerageergebied voor steltlopers afkomstig uit de omringende rustgebieden. Daarbij moet wel
opgemerkt worden dat in Raversijde en langs de Spinoladijk de meeste foeragerende steltlopers op
hard substraat werden aangetroffen.

----Om tot een tentatieve ‘totaalwaardering’ van de BEST-stranden te komen dient deze waardering naast
deze van de harde substraten te worden geplaatst (zie Bijlage 1). Ter herinnering wordt hieronder de
waarderingstabel van de harde substraten opnieuw weergegeven. Er dient vermeld dat deze enkel
gebaseerd is op deductieve benadering van de gegevens van Engledow et al. (2001) met betrekking
tot epilithische macrofauna en wieren. De avifauna-component is (voor wat de zachte maar ook de
harde substraten betreft) o.b.v. het binnen BEST nieuw verrichte onderzoek reeds in Tabel 4.9. vervat.
Tabel 4.10. Tentatieve waardering van de BEST-stranden o.b.v. de aanwezige harde substraten. 0: weinig waardevol; ?2:
wellicht vrij waardevol maar vooralsnog moeilijk in te schatten; 3: zeer waardevol; n.a.: niet van toepassing wegens geen
noemenswaardige harde substraten aanwezig. Zie Bijlage 1. voor meer uitleg.
gewogen
waarde

WH

SG

ZBD

IJZ

RA

SPI

PSP

FO

ZBR

BVH

ZDP

0

n.a.

n.a.

3

3

3

?2

?2

?2

?2

3

Aangezien de harde substraten voor macrofauna en wieren qua soortenrijkdom van groter belang zijn
dan de naburige zandige substraten, zou men de waardering van deze eersten kunnen laten primeren
op de tweede. Hier worden beiden als gelijkwaardig behandeld, te meer daar de waardering van de
harde substraten vrijwel volledig deductief gebeurde. Bovendien kan o.i. een hoge waarde van een
enkele component volstaan om een bepaald strand als waardevol te beschouwen. Een (behoorlijk
onwaarschijnlijk) hypothetisch voorbeeld kan dit eventueel verduidelijken: mocht het strand van de
Ijzermonding in de toekomst een belangrijke broedplaats voor Strandplevier worden, terwijl alle
andere ecosysteemcomponenten er sterk op achteruit zouden gaan, dan bezit dit strand o.b.v. de
broedgevallen van de Strandplevier een hoge biologische waarde.
Een conclusieve samenvattende waardering wordt hieronder kort besproken. Weergave onder de
vorm van een gewogen waardering lijkt te voorbarig.
Het strand van de Westhoek is weinig belangrijk voor harde substraten maar des te meer voor de
zachte.
De stranden Schipgat- en Zeebermduinen zijn schijnbaar vrij vergelijkbaar en lijken vrij waardevol voor
het zachte substraat maar harde substraten ontbreken er.
Het strand van de Ijzermonding lijkt dan wel van weinig belang voor vaatplanten maar verder is dit een
duidelijk waardevol strand voor beide soorten substraten en vrijwel alle ecosysteemcomponenten.
Hoewel het strand van Raversijde momenteel geen waarde heeft voor vaatplanten en terrestrische
arthropoden, is dit strand o.m. door de aanwezige strandhoofden, de foeragerende avifauna en het
aanwezige macrobenthos duidelijk waardevol.
Het strand van de Spinoladijk is vooral van belang door de rijkdom aan verschillende soorten harde
substraten die er aanwezig zijn.
Hoewel bijzonder waardevol voor hyperbenthos is het strand aan de Paelsteenpanne voor zachte en
harde substraten bewonende flora en fauna waardevol maar eerder gemiddeld in vergelijking met de
andere BEST-stranden. Hetzelfde geldt voor het strand van de Fonteintjes, waar ook het epibenthos
een hoge waarde verkreeg. Beide stranden bezitten echter een qua biologie ongekend type harde
substraten.
Het strand van Zeebrugge-bad is in vergelijking met de andere BEST-stranden gemiddeld waardevol
maar wel rijk voor terrestrische arthropoden. De biologie van de havenmuur is vrijwel ongekend.
Dit laatste geldt ook voor het strand van de Baai van Heist dat echter voor de avifauna, vaatplanten,
macrobenthos en microphytobenthos duidelijk zeer waardevol is.
Het strand aan het VNR “Zwinduinen en –polders” is vrijwel op alle gebied waardevol tot zeer
waardevol.
We herhalen hierbij het voorbehoud dat moet gemaakt worden bij het gedeelte harde substraten.
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Impactanalyse
In dit onderdeel worden een reeks van de meest courante menselijke ingrepen op zandstranden
geëvalueerd inzake de omvang van hun (nefaste) impact op de verschillende
ecosysteemcomponenten. In onderstaande tabel worden deze samengevat, overeenkomstig met wat
in het onderdeel “Materiaal en methode” vooropgesteld werd. Met “baden” worden hier alle activiteiten
in direct verband met baden bedoeld (liggen, putjes scheppen, ...).
In onderstaande tabel worden gewogen waarderingen toegekend aan verschillende menselijke
activiteiten per ecosysteemcomponent volgens volgende schaal
0: geen impact;
1: matig schadelijke impact;
2: duidelijk schadelijke impact;
3: sterk schadelijke impact.
Tabel 4.11. Samenvatting impactanalyse.
toerisme

beheer
calamiteiten

baden

wandelen

hond
uitlaten

MFB

1

0

0

0

1

1

0

2

2

2

1

3

ZooB

2

1

0

2

3

1

0

2

3

3

1

3

Arthr

0

1

0

0

1

0

2

3

1

3

2

3

2

3

0

0

1

3

sporten

zand
verplaatsen

afval

manuele
reiniging

mechanische
reiniging

“zachte”
verdediging

“harde”
verdediging

infrastructuur

Vaat

3

3

0

3

2

0

2

3

0-1;
mogelijk
positief op
langere
termijn

Avi

1

2

3

1

1

0

1

2

2

In wat volgt, wordt voor een aantal ecosysteemcomponenten de toekenning van de verschillende
cijfercodes waar nodig geargumenteerd.
Microfytobenthos
MFB gemeenschappen zullen zich doorgaans erg snel herstellen van een eenmalige verstoring,
zolang deze verstoring geen langdurige blijvende impact heeft, en ze ook niet op een grote
(verschillende km’s) plaatsgrijpt. Wegens de constante aanwezigheid van MFB soorten in de
turbulente waterkolom van de surfzone, en de sterke dynamiek van de sedimenten, is een
herkolonisatie steeds vrij snel (dagen). Het effect van een gegraven put is dus bij wijze van spreken
reeds tenietgedaan na één getij (wegens aanvoer van aanliggende gemeenschappen).
Beheerswerken kunnen wel een grotere impact hebben, vooral wegens de schaal waarop deze
gebeuren. Er is echter tot op heden geen informatie beschikbaar over de snelheid waarmee een MFB
assemblage zich herstelt na bv. zandsuppletie, en welke factoren de herkolonisatiesnelheid
beïnvloeden. Voor grote infrastructuurwerken (dijken bv.) geldt vooral dat deze een impact kunnen
hebben als ze de sedimensamenstelling of het natuurlijke strandreliëf beïnvloeden.
Vaatplanten
De strandplanten, zowel de ruderalen als de kenmerkende soorten zijn stikstofminners die voor hun
kieming en ontwikkeling profiteren van licht overstoven, verterend organisch materiaal. Het doet er
weinig toe of dit materiaal van natuurlijke (bv. zeewieren) of antropogene oorsprong is, enkel de
aanwezigheid van dit materiaal is van belang. Niet selectieve strandreiniging bijvoorbeeld is daardoor
nefast voor de ontwikkeling van een rijke strandflora Maar de vloedmerken worden tegenwoordig
gekenmerkt door een menging van natuurlijk en kunstmatig aangespoeld materiaal. Daardoor is het
voorkomen van strandplanten vaak gecorreleerd met plaatsen waar allerhande afval blijft liggen. Het
meer inerte zwerfvuil blijkt – ondanks de weinig natuurlijke noch esthetische aanblik ervan – ook
weinig invloed te hebben op het overleven van strandsoorten.
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Twee tot drie factoren hebben een zeer grote tot grote impact op de diversiteit aan hogere planten op
de strandzones.
•

De belangrijkste ‘natuurlijke’ factor die de diversiteit en abundantie aan vaatplanten op het
strand beïnvloedt is van geomorfologische aard. Op plaatsen waar afslag is van het
hoogstrand en de voorste duinengordel is de diversiteit aan hogere planten klein. Er is weinig
aanvoer van zaden en kiemende planten spoelen ook weer weg. Waar het strand aangroeit
spoelen daarentegen ook allerlei zaden van typische kustplanten aan en kunnen populaties
opbouwen. Deze diversiteit is hoger op plaatsen waar de aangroei op een natuurlijke manier
gebeurt of enkel gestimuleerd wordt door rijshoutaanplanten dan op plaatsen waar het
hoogstrand opgespoten wordt.

•

Strandrecreatie geeft vooral een negatieve impact door betreding waardoor de planten niet
standhouden. Rijshoutaanplanten beperken dit effect ten delen doordat in de rijshouthagen
geen betreding plaatsvindt, dit in tegenstelling tot tussen de hagen. Op sommige stranden is
de strandvegetatie beperkt tot de randen van de rijshouthagen. De recreatiedruk op een
bepaalde zone is niet gerelateerd aan de aanwezigheid van rijshouthagen maar is gewoon
omgekeerd evenredig met de afstand tot de dichtst bijzijnde toegang tot het strand. Het
uitlopen van rijshouthagen heeft wel een negatieve invloed op de specifieke kustflora. Deze
aanplanten kunnen uitgroeien tot bosjes bestaand uit gebiedsvreemde wilgen- en
populierensoorten die een weinig geschikte standplaats vormen voor de specifieke
strandsoorten.

•

Mechanische reiniging van het vloedmerk beïnvloedt de strandvegetatie negatief aangezien
de aanspoelende zaden mee verwijderd worden met het afval in het vloedmerk. Bovendien
vormt het onder gestoven organisch materiaal van het vloedmerk het optimale biotoop voor de
vestiging van een aantal typische strandsoorten.

Zoöbenthos
Door het dynamische fysische milieu op zandstranden is de benthische fauna die in het intertidaal kan
stand houden beperkt tot soorten met een hoge tolerantie voor allerlei vormen van omgevingsstress.
Zo vonden Jaramillo et al. (1996) geen effect van recreatie door badgasten op een toeristisch strand
in Chili. Een ander studie vond echter dat bij intense betreding van het strand, bv. door activiteiten
zoals beach volleybal, aanzienlijke schade kan optreden (Moffett et al., 1998). Gezien de hoge
toeristische druk langsheen grote delen van onze kust, treedt deze intense betreding met grote
waarschijnlijkheid ook op veel Vlaamse stranden op.
Aangezien strandreiniging zich meestal beperkt tot de grens van droog en nat strand, heeft deze
menselijke activiteit wellicht weinig invloed op de intertidale benthische fauna. Toch wordt een impact
van mechanische reiniging verwacht, daar hierbij minder gericht te werk gegaan wordt en vaak ook
een belangrijk deel van het hoogste gedeelte van de intertidale zone wordt meegenomen in de
reiniging. Daardoor treedt onder meer compactie en ernstige verstoring op van een strook waar op het
strand bv. de hoog abundante Scolelepis squamata – Eurydice pulchra gemeenschap aanwezig is.
Vooral het dagelijks herhalen van deze reiniging heeft vermoedelijk een vrij sterk cumulatief effect op
de benthische fauna.
Beide vormen van kustverdediging zullen –zeker op korte termijn- een enorm impact hebben op het
strandecosysteem (Speybroeck et al., 2004). Hoewel dit niet in de bovenstaande tabel te zien is, kan
echter verwacht worden dat een goed uitgevoerde suppletie minder blijvend effect heeft dan de
aanleg van harde structuren zoals golfbrekers en strandhoofden. De aanleg van deze laatste zorgt
namelijk voor een sterke verschuiving in de sedimentologie en hydrodynamiek op het strand, waaraan
een verandering van de fauna gekoppeld is.
Calamiteiten zoals olierampen kunnen een groot, langdurend effect op de fauna hebben en het strand
in een ongeschikt habitat veranderen.
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Terrestrische arthropoden
De individu-gerelateerde activiteiten zullen een direct vertrappelend effect, maar dit effect is uiteraard
sterk gerelateerd aan de intensiteit ervan. Door vertrappeling op het droog strand zal het habitat van
gravende soorten (Talitrus saltator, Bledius-soorten) en de daaraan gerelateerde fauna
(satellietvliegen) vernietigd worden. In zones die sterk recreatief gebruikt worden zal het effect
dramatischer zijn dan op andere minder gefrequenteerde stranden. Daarom wordt aan activiteiten die
voornamelijk plaatsvinden onder de HWL een score nul gegeven. Ook het aanspoelen van afval wordt
niet direct verwacht een negatief effect te hebben. Uiteraard geven al deze activiteiten aanleiding tot
nefaste beheersmaatregelen waarbij stranden gereinigd worden. Zowel bij manuele als bij
mechanische reiniging wordt aanspoelsel verwijderd, waardoor de voedselbron voor typische
arthropoda verdwijnt. Bij mechanische reiniging wordt de ondergrond daarenboven sterk verstoord en
samengedrukt, waardoor we deze activiteit als de meest nefaste beschouwen. De aanleg van een
zachte verdediging is waarschijnlijk op lange termijn positief doordat embryonale duinvorming kansen
krijgt (en strandreinigen minder minutieus kan gebeuren – bvb. bij rijshout). Op korte termijn kan de
aanleg van een zachte verdediging echter een negatieve impact hebben door o.a. zware vertrappeling
van hoog strand en begraving van aanspoelsel.
De aanleg van harde substraten kan ook als een zware impact beschouwd worden omdat de
perturbatie van de aanspoelgordel verhoogt. Ook worden op deze manier alle kansen voor
duinvorming teniet gedaan en wordt de connectiviteit met het duin onderbroken. Infrastructuurwerken
zullen door direct habitatverlies en verhoogde recreatieve druk een locale vorm van grote verstoring
betekenen.
Avifauna
Directe verstoring door wandelaars en vooral honden heeft een sterk negatief effect op de aantallen
en het gedrag van de aanwezige avifauna over een redelijk groot gebied. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de meest waardevolle vogelgebieden langs de kust meteen ook de minst verstoorde
gebieden zijn. Baden, sporten en zandverplaatsingen worden niet als erg schadelijk beoordeeld omdat
deze vooral plaatsvinden buiten de belangrijkste seizoenen voor vogels en soms ook een zeer lokale
impact hebben. Uiteraard maakt baden het broeden van kustvogels onmogelijk, maar dit is in deze
studie niet als zeer belangrijke overweging meegenomen omdat voor deze soorten ontoegankelijke
gebieden zijn gereserveerd. Bij reiniging van het strand en vooral bij mechanische reiniging vindt niet
alleen directe verstoring van de avifauna plaats, maar wordt ook een deel van de het voedselaanbod
en de schuilgelegenheid voor vogels vernietigd. Zachte kustverdediging wordt als schadelijk voor de
avifauna gezien omdat dit een sterk negatieve impact heeft op de voedselbeschikbaarheid voor veel
vogels (steltlopers). Het kan positief zijn voor kustbroedvogels omdat het in potentie een vergroting
van de dynamiek en de hoeveelheid broedgebied betekent, maar omdat kustverdediging doorgaans
plaatsvindt op stranden met een sterke toeristische druk is dit effect verwaarloosbaar. Harde
kustverdediging (en ook wel andere infrastructuur) betekent (hoewel atypisch langs onze zandige
stranden) een verhoging en verrijking van het voedselaanbod en daardoor een toename van een
aantal soorten (steltlopers en meeuwen) typerend voor hard substraat. Bovendien vervullen harde
substraten (zeker langs onze kust) een belangrijke functie als rustgebied. In die zin hebben harde
substraten dus een positieve impact op de avifauna. Uiteraard is de hoeveelheid hard substraat en
ook de vorm ervan sterk meebepalend voor het resultaat. Een afwisseling van zacht substraat met
hard substraat waar voldoende rust is gewaarborgd zou de hoogste diversiteit de avifauna tot gevolg
hebben. Calamiteiten hebben in de meeste gevallen een sterk negatieve impact op vogels. Langs de
kust moet daarbij vooral worden gedacht aan verontreiniging met stookolie en lozingen van andere
chemicaliën.
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Codex voor Goede Ecologische Praktijk op zandstranden
Een mogelijke benadering van een ecologische beheer van zandstranden is dit beheer op te delen in
(1) impactbeheersing enerzijds en (2) een meer proactief beheer anderzijds.
Met impactbeheersing wordt voornamelijk bedoeld het minderen, laten of zelfs tegengaan van
gekende schadelijke menselijke activiteiten op zandstranden. Zoals uit de eerdere impactanalyse kan
blijken zijn vooral mechanische strandreiniging en “harde” kustverdediging nefast voor het natuurlijk
functioneren van het strandecosysteem. Het aangespoeld of door strandbezoekers achtergelaten
zwerfvuil oogt weinig estetisch maar lijkt minder ecologische schade aan te richten dan andere
vormen van menselijke invloed op het strand. Het uitlaten van de hond lijkt voor zowat alle
ecosysteemcomponenten van weinig belang maar berokkent dan weer grote schade aan de
waargenomen populaties van rustende en foeragerende vogels.
Uit de tabel die bij de impactanalyse werd geleverd kan in de geest van het bovenstaande een
afweging gemaakt worden van de totale impact van een bepaalde activiteit op het volledige
strandecosysteem. In het algemeen betekent het vermijden van menselijke verstoring een garantie
voor hogere graad van natuurlijke dynamiek. Zo kan het afsluiten van bepaalde stranden tijdens het
seizoen waarin de vogels (kunnen) broeden, kansen bieden voor een meer natuurlijk en vollediger
strandecosysteem. Op onze drukbezochte stranden is de avifauna dan ook het meest gebaat bij een
sterke reductie van de verstoringsfrequentie en -intensiteit. Hierbij kan gedacht worden aan afsluiting
van gedeeltes van strandzones maar ook aan het aanbieden van minder toegankelijke
rustgelegenheid (rustgegarandeerde harde substraten). In mindere mate zou een verbetering van de
voedselbeschikbaarheid een belangrijke impuls betekenen. Ook hier speelt een verminderde
verstoringsfrequentie primair een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld het achterwege laten van
mechanische strandreiniging. Ook harde substraten verhogen (hoewel op een artificiële manier) het
voedselaanbod voor veel vogels. Tenslotte zouden ook maatregelen ter voorkoming van lozingen van
stookolie, andere chemicaliën en plastic (verstrengeling en inname) een belangrijke verbetering
betekenen voor alle fauna en flora onze stranden.
Met proactief beheer wordt hier voornamelijk gedoeld op natuurtechnische beheersmaatregelen in
functie van natuurontwikkeling en eventueel natuurherstel. Hoewel deze in se niet echt de waarde van
het strand verhogen, kan de aanplant van rijshouthagen binnen de huidige context van zware
anthropogene verstoring van de Vlaamse stranden ‘vluchtplaatsen’ creëren voor strandplanten.
Verder is het voornamelijk van belang niets te doen en de natuurlijke dynamiek op het strand te laten
spelen. Het afbreken van in het verleden gebouwde harde structuren voor kustverdediging of de
verwijdering van gelijk welk menselijk bouwsel lijkt zinvol om het herstel van verloren gegane
dynamiek en natuurlijkheid te bekomen.
Microfytobenthos
Zowel rijshoutaanplantingen, herstel strand-duinovergang als kustvisserij hebben geen invloed op het
microfytobenthos van de stranden, aangezien dit enkel in het intergetijdegebied zelf tot volle
ontwikkeling komt. Het ontoegankelijk maken van stranden, net als het vermijden en staken van
mechanische strandreiniging, kan aan te bevelen zijn op de 4 stranden die in de
multicomponentenanalyse als meest waardevol aangeduid zijn teneinde deze 4 stranden zo intact
mogelijk te behouden qua habitatdiversiteit (zowel abiotisch als biotisch). Tenslotte is zachte, en zeker
harde, kustverdediging overal af te raden wegens de te sterke ingreep op het natuurlijke reliëf en dus
de habitatdiversiteit van de stranden. Rijshout, een natuurlijke strand-duinovergang en kustvisserij
hebben wellicht weinig of geen impact of het microfytobenthos.
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Flora
De diversiteit aan de vaatplanten op het hoogstrand wordt vooral bepaald door de aanwas van het
strand (hoge diversiteit is met andere woorden enkel te verwachten bij uitbreiding van het strand). In
alle andere gevallen ontstaan klifduinen met weinig of geen mogelijkheid voor de ontwikkeling van
strandvegetaties. Beheersmaatregelen zoals het ontoegankelijk maken zullen enkel effect hebben op
plaatsen waar deze aanwas gebeurt met zowel zandig als slibrijk materiaal ontstaan de meest
gevarieerde vegetaties. Ook lokale doorbraken van de duingordel (slufters) kunnen aanleiding geven
tot het ontstaan van gevarieerde strandvegetaties.
Mechanische reiniging van de stranden is op alle stranden af te raden hoewel dit op het strand van
Raversijde weinig of geen invloed zal hebben. Het zeewater komt hier tot tegen de dijk (en de
Koninklijke Baan) waardoor strandvegetaties hier op korte termijn niet tot de mogelijkheid behoren.
Voorkomen van overbetreding van de duinvoet is ongetwijfeld één van de allerbelangrijkste
maatregelen die kunnen genomen worden. De Baai van Heist bewijst dit op overtuigende manier. Dit
is echter een maatregel die enkel lokaal kan genomen worden, liefst op enige afstand van de toegang
tot de betrokken strandzones. De recreatiedruk is immers omgekeerd evenredig met de afstand van
toegangswegen tot het strand.
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SG

ZBD

IJZ

(seizoenaal) ontoegankelijk maken

x

x

x

natuurlijke strand-duinovergang herstellen
vermijden of staken mechanische
strandreiniging

x
x

x

x

x

vermijden of staken harde kustverdediging

x

x

x

x

RA

SPI

PSP

FO

ZBR

BVH

x

x

x

x

x

x

x

x

ZDP

rijshoutaanplanting

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vermijden of staken zachte kustverdediging
vermijden of staken kustvisserij

Zoöbenthos
Voor het marien zoöbenthos lijken voor alle stranden dezelfde beheersmaatregelen zinvol (cf. Tabel
4.11). Deze maatregelen slaan vooral op impactbeheersing. Wil men toch een aantal prioriteiten
definiëren, dan lijkt het verstandig op basis van de aangetroffen fauna de aandacht voornamelijk toe te
spitsen op de stranden waaraan de hoogste waarde werd toegekend (op basis van soortenrijkdom en
abundantie aan de vier benthosgroepen; zie Tabel 4.9). Zo dienen zich de stranden Westhoek,
Raversijde en Fonteintjes aan als op basis van aanwezige waarde prioritair te beschermen voor het
benthos, eventueel met toevoeging van de Baai van Heist vanwege zijn rijke macrobenthos.
Kustvisserij zal vooral bij hoge frequentie overal schade berokkenen aan de benthische fauna.
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(seizoenaal) ontoegankelijk maken
natuurlijke strand-duinovergang herstellen
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Terrestrische arthropoden
Voor terrestrische ongewervelden geldt ongeveer hetzelfde voor alle stranden. Het is wenselijk dat
zoveel moglijk de natuurlijke strand-duin overgangen behouden of hersteld worden, maar bovenal dat
het aangespoeld organisch materiaal vanuit zee (vn. wieren) zoveel mogelijk ongestoord blijft liggen.
Als er zwerfvuil moet opgeruimd wordn gebeurt dit bij voorkeur manueel. Er zou moeten gestreefd
worden dat recreanten leren leven met aanspoelsel en de erin aanwezige fauna leren waarderen. Ook
hier en daar de aanspoelzone door afrastering beschermen tegen betreding zou nuttig zijn.
Als er al extra kustverdeiging nodig is, is de zachtst mogelijke aanpak de beste: rijshouthagen met
natuurlijke zandafzetting en aanspoelsel ertussen zijn beter dan zandsuppletie, dit laatste beter dan
harde (stenige en dus onnatuurlijke) kustverdediging, waardoor de aanspoelzone niet meer op een
zandige ondergrond komt te liggen.
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PSP
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ZBR
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ZDP

natuurlijke strand-duinovergang herstellen
vermijden of staken mechanische
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+/-

+/-

+/-

X

X

X

X

X
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+/-

+/-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vermijden of staken harde kustverdediging

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vermijden of staken zachte kustverdediging

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vermijden of staken kustvisserij
aanvullend: manuele stranreiniging nietorganisch afval

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

rijshoutaanplanting
(seizoenaal) ontoegankelijk maken

Met de vermelding “+/-“ bedoelen we hier dat het herstel van de overgang, alhoewel reeds aanwezig,
zeker ruimtelijk uitgebreid kan worden. In principe kunnen stranden toegankelijk blijven zonder de
kansen voor de typische halobionten te hypothekeren. Indien dit echter gepaard gaat met een
vernieling van de natuurlijke strand-duinovergang, dienen restricties opgelegd te worden. Deze
restricties richten zich best op de mate van recreatie –door bv. afrastering- dan op de seizoenaliteit
van recreatie. De aanleg van rijshoutaanplanting wordt niet als een positieve maatregel naar voor
geschoven omdat eerder geöpteerd wordt voor het herstel van de natuurlijke duin-strandovergang.
Het kan een middel zijn om dit te verwezenlijken, maar is zeker geen doel op zich.
Avifauna
Meer in detail zou op de trajecten Westhoek, Schipgatduinen en vooral Zeebermduinen beheer in
functie van de avifauna vooral gericht moeten zijn op vermindering van de verstoring door wandelaars
en honden tijdens de niet-zomermaanden. Men kan denken aan en verbod op loslopende honden
voor bepaalde delen van deze stranden of het geheel afsluiten voor publiek van bepaalde stukken
strand. Vooral op het traject IJzermonding is het aangewezen om rustige gebieden (zowel rust- als
foerageergebied) voor de avifauna te reserveren omdat deze stranden en ook de daar aanwezige
strandhoofden in nauw verband staan met de binnendijkse rustgebieden. De onderzochte gebieden
aan de middenkust (Raversijde, Spinoladijk en Paelsteenpanne) zijn vooral van belang vanwege de
aanwezigheid van harde substraten. Hier zou beheer vooral gericht moeten zijn op vermindering van
de verstoring van de strandhoofden zodat deze als rust/ en foerageergebied gebruikt kunnen worden.
Volledige afsluiting en het ontoegankelijk maken voor honden van enkele van de aanwezige
strandhoofden zou een belangrijke impuls betekenen. Op het traject Fonteintjes werd een zeer hoge
verstoringsdruk door wandelaars en honden vastgesteld waardoor mogelijk het aantal steltlopers
beperkt blijft. De onderzochte gebieden ten oosten hiervan (Zeebrugge-bad, Baai van Heist en VNR
Zwinduinen en -polders werden matig of weinig verstoord. In deze gebieden zou het beheer best in
functie staan van een verbetering van de voedselbeschikbaarheid en eventueel het creëren van
broedgelegenheid voor kustbroedvogels.
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Bijlage 1. Biologische waarde van harde substraten: de Vlaamse kust en
de BEST-stranden
Referenties van dit onderdeel zijn opgenomen in de referentielijst van het rapport

Na een korte inleiding (1.) worden hier de harde substraten van de BEST-stranden tegenover de “HSsubstraten” gezet uit het onderzoek van Engledow et al. (2001) (2.). Een samenvatting van de
resultaten van eerder onderzoek (Engledow et al., 2001; Volckaert et al., 2003) met vergelijking met
BEST-substraten (3.) volgt hierop, waarna richtlijnen voor ecologische waardevolle harde substraten
(4.) worden gegeven. Tenslotte wordt een tentatieve waardering van de BEST-stranden o.b.v. harde
substraten (5.) opgesteld, dewelke in de multicomponentenanalyse naast de bekomen waardering van
zachte substraten is geplaatst.

1. INLEIDING
Natuurlijke, intertidale harde substraten (rotskusten) worden wereldwijd gekenmerkt door hun hoge
densiteit, maar vooral zeer hoge diversiteit aan mariene organismen (o.a. wieren, epilithische
invertebraten, vissen en vogels). De zeer hoge diversiteit wordt bevorderd door de sterke intertidale
gradiënt (van de hoog- naar de laagwaterlijn toe) en het voorkomen van diverse habitats (o.a.
getijdenpoelen en overhangend rotsen). De meeste van de rotskust bewonende organismen worden
typisch op deze rotskusten en in unieke gemeenschappen aangetroffen, zodat de ecologie van
rotskusten grondig verschilt van deze van de omringende zachte substraten (zoals zandstranden).
De harde constructies langs de Belgische kust, die gezien kunnen worden als de artificiële
tegenhangers van rotskusten, worden verondersteld een gelijkaardige fauna en flora te herbergen.
Langsheen de Vlaamse kust komen geen natuurlijke maar uitsluitende artificiële harde substraten
voor. Vier grote types harde constructies kunnen onderscheiden worden: strandhoofden, dijken,
havenmuren en staketsels. Strandhoofden, dijken en staketsels worden rechtstreeks blootgesteld aan
golfwerking, terwijl havenmuren (behalve de strekdammen van Zeebrugge) binnen de beschutting van
een haven liggen. In tegenstelling tot de dijken, die nagenoeg parallel met de golfactiviteit zijn
geöriënteerd, staan strandhoofden loodrecht op de golfwerking. Strandhoofden worden daarenboven
omwille van hun morfologie gedifferentieerd in een zeewaarts gelegen steenstort, een strandhoofdtop
en twee flanken, alle onderhevig aan een verschillende hydrodynamische activiteit. Staketsels
‘begeleiden’ alle een havengeul en omvatten een complexe constructie van verschillend geöriënteerde
balk- of paalvormige structuren. Deze structuren zijn opgebouwd uit hout of beton.
Vanuit een ecologisch standpunt verschillen deze vier types onderling voornamelijk als gevolg van
differentiatie in oriëntatie ten opzichte van de golfwerking (= hydrodynamische expositie). Een verdere
opsplitsing binnen elk type wordt gemaakt op basis van fysische factoren zoals hellingsgraad,
materiaaltype, lengte, enz. Overige types (Longardbuizen, afvoerbuizen - zoals binnen de BESTstranden bv. op het strand aan de Ijzermonding) werden niet in rekening gebracht.
Zoals in de overeenkomst van het BEST-project gespecifieerd, kan voor een bespreking van de harde
substraten langsheen de Vlaamse kust een beroep gedaan worden op eerder onderzoek (Engledow
et al., 2001; Volckaert et al., 2003). Binnen dit eerder verricht onderzoek werden de onderzochte
harde substraten echter geselecteerd ten behoeve van het bekomen van een grote verscheidenheid
aan bemonsterde types harde substraten en niet zo zeer om alle harde substraten van een
welbepaald strand te onderzoeken. Dit is een belangrijk verschil met de benadering per strand die in
BEST gevolgd werd. Bovendien werd slechts één hard substraat onderzocht dat zich effectief op één
van de BEST-stranden bevindt. In het verrichte onderzoek naar de fauna en flora van de artificiële
harde substraten van de Vlaamse kust werden drie groepen onderzocht, aanwezig op harde
substraten, die dagelijks blootgesteld worden aan het mariene milieu: macrowieren, epilithische
macrofauna en avifauna. Daar in het kader BEST echter een onderzoek naar de avifauna van harde
substraten op de BEST-stranden werd inbegrepen, zal hier niet verder ingegaan worden op de
avifaunaresultaten van Engledow et al. (2001) en Volckaert et al. (2003) en wordt naar beide
publicaties verwezen, te meer daar deze slechts ten dele betrekking hebben op de BEST-stranden en
ze -zoals gezegd- in se sterk vergelijkbaar zijn met de in het kader van BEST verzamelde (en in dit
rapport voorgestelde) resultaten.

131

2. HARDE SUBSTRATEN OP DE BEST-STRANDEN
Op 9 van de 11 binnen BEST onderzochte stranden komen artificiële harde substraten voor. Op de
stranden aan de Schipgat- en Zeebermduinen zijn geen artificiële harde substraten aanwezig. In
Tabel 1. staat weergegeven welke types harde substraten op de verschillende BEST-stranden
voorkomen. Door Engledow et al. (2001) werd de biodiversiteit van 17 harde constructies langs de
Belgische kust onderzocht. Van deze 17 kunnen zes harde substraten (op basis van hun fysische
kenmerken) vergeleken worden met constructies zoals ze op de BEST-stranden aanwezig zijn.
Onderstaande tabel geeft de qua fysisch type vergelijkbare harde substraten uit Engledow et al.
(2001) weer, die corresponderen met een of meerdere gevonden op de BEST-stranden: De Panne duinvoetversterking (DPD), Oostende - wandeldijk (OW), Duinbergen - houten staketsel (DSP),
Blankenberge – staketselbegeleidend strandhoofd (BLV), Oostende – hoog en lang strandhoofd met
steenstort (OSL) en Koksijde – laag en kort strandhoofd zonder steenstort. Het eerste is zelfs gelegen
op een van de BEST-stranden (Westhoek). De vermelde afkortingen werden overgenomen uit
Engledow et al. (2001) en zullen hier verder, ter verwijzing naar de aldaar besproken structuren,
gebruikt worden.
Tabel 1. Overzicht van harde substraten op de BEST-stranden. SH = strandhoofd; vetgedrukte types werden niet onderzocht
door Engeldow et al. (2001); de overige wel. WH = Westhoek; RA = Raversijde; SPI = Spinoladijk; IJZ = Ijzermonding; ZDP =
VNR “Zwinduinen en –polders”; FO = Fonteintjes; PSP = Paelsteenpanne; ZBR = Zeebrugge-Bad; BVH = Baai van Heist. Zie
tekst voor verdere verklaring.
BEST
in Engledow et al. (2001)
Dijk – duinvoetversteviging

DPD

WH

Dijk – wandeldijk

OW

RA, SPI

Staketsel – hout

DSP

IJZ, SPI

SH - staketselbegeleidend met steenstort

BLV

IJZ, SPI

SH - hoog en lang met steenstort

OSL

RA, SPI, ZDP

SH - laag en zeer kort met steenstort

/

FO

SH - laag en kort + stort van rechthoekige stenen

/

PSP

KSK

PSP

SH - laag en kort zonder steenstort
SH - hoog en lang zonder steenstort

/

SPI

Metalen buizen

/

IJZ, SPI

Houten palen

/

ZBR

Havenmuur – geëxposeerd ~ arduinen steenstort

/

ZBR, BVH

De vetgedrukte types werden op de BEST-stranden aangetroffen maar werden niet eerder onderzocht
langs de Vlaamse kust. Deze types kunnen dan ook niet of enkel deductief en met zeer groot
voorbehoud besproken worden. De strandhoofden aan de Fonteintjes en één strandhoofd op het
strand aan de Paelsteenpanne bezitten alle een steenstort dat zich ver boven de laagwaterlijn bevindt.
Dit type werd niet onderzocht door Engledow et al. (2001). Doordat deze strandhoofden niet
doorlopen tot aan de laagwaterlijn en hun steenstort zich ver erboven bevindt, zijn ze wellicht (o.m.
door langere droogtestress) minder rijk dan vergelijkbare strandhoofden die wel doorlopen tot aan de
grens van het infralitoraal. Bovendien liggen de strandhoofden aan de Fonteintjes grotendeels
verzonken in het zand, wat eveneens een lagere biologische waarde laat vermoeden. Verder
onderzoek is hier nodig. Dit ene strandhoofd met steenstort aan de Paelsteenpanne bezit een
steenstort bestaande uit grote, balkvormige stenen (afgebroken strandhoofd of materiaal voor een
nooit gebouwd gedeelte van het aanwezige strandhoofd?), terwijl dit elders meestal eerder
onregelmatige gevormde of ronde stenen zijn. Mogelijks bieden deze rechthoekige stenen minder
habitatvariatie. Aan de Spinoladijk bevinden zich een aantal strandhoofden zonder steenstort. Hoewel
dit type niet onderzocht werd door Engledow et al. (2001) zouden deze op het eerste gezicht kunnen
vergeleken worden met de hoge strandhoofden uit hun onderzoek maar dan zonder het steenstort. De
habitatrijkdom van het steenstort bepaalt echter voor een belangrijk deel de biologische waarde van
een strandhoofd, waardoor de vergelijking onbetrouwbaar wordt. Zoals reeds vermeld, werden
metalen buizen en houten palen door Engledow et al. (2001) niet in rekening gebracht. Deze zijn
respectievelijk terug te vinden aan de Ijzermonding en de Spinoladijk (buizen) en aan Zeebrugge-Bad
(houten palen). Tenslotte werden ook geëxposeerde havenmuren zoals te vinden aan de Baai van
Heist en Zeebrugge, niet onderzocht. In de lagere delen van het intergetijdengebied kunnen deze
wellicht deels vergeleken worden met de lager gelegen steenstorten (cf. OSL) maar hoger in de
litorale zone vormen deze een totnogtoe ononderzocht habitat.

132
We geven hier de ruimtelijke situering van alle door Engledow et al. (2001) bestudeerde substraten
weer (Figuur 1.)

OSL
OW

OH45

BLBS, BLV
& BLSL

HSL

DSP

ZSL

OH90

ZBbb
KSK &
KSL
DPD

ZBa &
ZBab

Figuur 1. Situering van de ruimtelijk onderzochte harde substraten met hun code (uit Engledow et al., 2001)

Uit het bovenstaande volgt dat enkel voor de BEST-stranden WH, RA, ZDP grotendeels IJZ en deels
SPI verder vergelijk zinvol is. Resultaten die Engledow et al. (2001) en Volckaert et al. (2003)
behaalden van vergelijkbare substraten (zie Tabel 1.) kunnen op de substraten van deze BESTstranden (mits het nodige voorbehoud) worden toegepast. In wat volgt zullen de BEST-stranden waar
mogelijk ingepast worden in de bevindingen van beide vermelde werken.

133

3. HARDE SUBSTRATEN VAN DE VLAAMSE KUST vs. DEZE OP DE BEST-stranden – beknopte
samenvatting van de resultaten van Engledow et al. (2003), Volckaert et al. (2003) en
toepassing op de BEST-stranden
In Engledow et al. (2001) wordt de biodiversiteit van 17 harde constructies langs de Belgische kust
onderzocht (zie Fig. 1). Van deze kunnen zes harde substraten (op basis van hun fysische
kenmerken) vergeleken worden met constructies zoals ze op de BEST-stranden aanwezig zijn (zie
Tabel 1).
In Volckaert et al. (2003) werd de temporele variatie bestudeerd van de macroalgen, de macrofauna
en de avifauna op 5 geselecteerde harde constructies, met nadruk op strandhoofden. De meest
waardevolle substraten uit Engeldow et al. (2001) werden hier seizoenaal onderzocht.
In wat volgt worden de resultaten van deze beide rapporten samengevat en waar mogelijk getoetst
aan de harde substraten van de BEST-stranden.
3.1. RUIMTELIJK
3.1.1 Rijkdom van harde substraten
In totaal werden 91 soorten epilithische fauna en 78 soorten wieren gevonden. Het aantal soorten van
de benthische macrofauna varieert tussen 49 en 1 (DPD) met een gemiddelde van 25 + 14. Voor de
wieren ligt het soortenaantal tussen 39 en 6 (DPD), met een gemiddelde van 21 + 7. Wanneer zowel
de epilithische fauna als de wieren in rekening worden gebracht, dan is het strandhoofd van Oostende
(OSL) het rijkst (76 soorten) en de duinvoetversterking van De Panne (DPD) het armst (7 soorten).
Algemeen kan men stellen dat de soortenrijkdom voor het benthos hoger is op strandhoofden
(gemiddeld 33) dan op havenmuren (gemiddeld 20), terwijl dit verschil niet zo duidelijk is bij de
wiersoorten (gemiddeld strandhoofden: 23 + 7; gemiddeld havenmuren: 21 + 10).
Aangezien hier geen geëxposeerde havenmuren werden onderzocht zoals die worden aangetroffen
op twee BEST-stranden (Zeebrugge en Baai van Heist), kan dit onderscheid niet met zekerheid
gemaakt worden voor de BEST-stranden. Expositiegraad en voornamelijk de ermee geassocieerde
hydrodynamiek spelen een belangrijke rol in het structureren van habitats en biodiversiteit van litorale
harde substraten.
Wel is reeds duidelijk dat de dijk aan het strand aan de het VNR de Westhoek duidelijk bijzonder
soortenarm. Deze dijk is dan ook een reliëfloze vlakke structuur met bijgevolg een zeer lage
habitatdiversiteit. Het strandhoofd van Oostende (OSL) blijkt na sommeren van beide taxonomische
groepen het soortenrijkst. Uit de resultaten van Engledow et al. (2001) blijkt dat de overgrote
meerderheid van de soorten wordt teruggevonden in 5 tot 10% van de onderzochte oppervlakte. Zij
stellen meer eisen aan hun habitat dan de meer algemene gevonden soorten. Hoe groter dus de
beschikbaarheid en de diversiteit aan microhabitats (oppervlaktetextuur, aanwezigheid van spleten,
hellingsgraad) op één bepaalde harde constructie, hoe groter de potentiële soortenrijkdom van die
plaats. Dit alles verklaart de hoge rijkdom van OSL. Daar zoals gezegd dit strandhoofd van
vergelijkbare vorm en structuur is als deze aan Raversijde, aan VNR “Zwinduinen en –polders” en één
strandhoofd aan de Spinoladijk, valt te verwachten dat ook de harde substraten op deze BESTstranden een hoge soortenrijkdom vertonen. Eventueel geldt dit ook voor het staketselbegeleidend
strandhoofd met steenstort aan de Spinoladijk. Het strandhoofd OSL ligt echter meer beschut dan
deze BEST-strandhoofden en dit zou dan weer kunnen betekennen dat de soortenrijkdom van deze
laatsten iets lager ligt, eventueel met uitzondering van beide relatief beschut gelegen strandhoofden
aan de Spinoladijk.
De epilithische macrofauna wordt opgesplitst in een sessiele (vastzittende organismen) en een
mobiele (vrijlevende organismen) component. Deze opsplitsing gebeurt omdat de eerste groep
permanente bewoners zijn van een bepaalde zone, terwijl de tweede groep zich verplaatst over
verschillende zones heen in functie van de getijdenveranderingen. Meestal wordt een volledig phylum
ondergebracht bij ofwel de sessiele ofwel de mobiele organismen. Enkel binnen de phyla van de
Crustacea (schaaldieren) en de Mollusca (weekdieren) behoren sommige klasses/families tot de
sessiele en andere tot de mobiele component.
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Figuur 2: Verdeling van de sessiele soorten over de verschillende phyla langs de Belgische kust. Uit Engledow et al. (2001)
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Figuur 3.: Verdeling van de mobiele soorten over de verschillende phyla langs de Belgische kust. Uit Engledow et al. (2001)

De door Engledow et al. (2001) aangetroffen epilithische macrofauna zijn allemaal soorten die
wijdverspreid voorkomen in Noord-West Europa.
Binnen de sessiele fauna zijn de Balanidae (zeepokken) zowel qua soortenaantal als qua relatieve
bedekkingsgraad dominant. Oesters nemen een belangrijker aandeel in op de havenmuren, terwijl die
rol op de strandhoofden overgenomen wordt door de mossels. Oesters blijken dan ook een voorkeur
te vertonen voor meer beschutte habitats en mossels voor meer geëxposeerde sites (Fish & Fish,
1996).
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Algemeen kan gesteld worden dat er weinig verschil is tussen de dominante vrijlevende (mobiele)
organismen op de verschillende types harde constructies (dijken, havenmuren, strandhoofden en
staketsels), doch sommige soorten zoals bijvoorbeeld Idotea pelagica (een pissebed) en Nereis
pelagica (een borstelworm) hebben een duidelijke voorkeur voor de strandhoofden, terwijl bijvoorbeeld
de havenpissebed Ligia oceanica en de spionideworm Polydora ligerica eerder de beschutte habitats
(havenmuren, BLV) verkiezen.
Zoals reeds gezegd kan dit echter niet zomaar doorgetrokken worden voor de niet-beschutte
havenmuren zoals aangetroffen op de BEST-stranden in Zeebrugge en aan de Baai van Heist.
Het belang van harde constructies voor de biodiversiteit van België kwam duidelijk tot uiting bij een
vergelijking van de macrofauna van harde constructies en de omringende zandstranden. Op de harde
constructies worden bijna dubbel zoveel soorten geteld als op de stranden (91 versus 47) (Volckaert,
1998). Daarenboven worden slechts 5 soorten gemeenschappelijk gevonden (Volckaert, 1998).
De relatieve aanwezigheid van de epilithische wieren over de Belgische kust wordt weergegeven in
Figuur 4. De dominantie (71%) van de groenwieren (Chlorophyta) is opvallend. Een niet te
verwaarlozen aandeel wordt ingenomen door de bruinwieren (Phaeophyta, 19%) en de roodwieren
(Rhodophyta, 7%). Daarenboven behoren 97% van de Chlorophyta tot de familie Ulvaceae
(Zeeslafamilie).
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Figuur 4. Relatieve aanwezigheid van de epilithische wieren langs de Belgische kust. Uit Engledow et al. (2001).

Het aantal voorkomende wierenfamilies per substraat varieert tussen 2 en 11 (ZBbb – zie Fig. 1).
Daarenboven is ZBbb niet alleen het rijkst aan families, maar ook aan het aantal voorkomende
soorten (34). De dominantie van de groenwieren, die ook gevonden werd voor de volledige Belgische
kust, zien we hier terug én dit voor elk type hard substraat afzonderlijk. Binnen de groenwieren
behoren de meeste soorten tot de Ulvaceae. Het aantal soorten ligt tussen de 3 (DPD) en de 15 (o.a.
DSP). De Bryopsidaceae, de Monostromataceae en Prasiolaceae worden enkel teruggevonden in
beschutte habitats. Binnen de bruinwieren zijn de Ectocarpaceae (maximum 3 soorten) grootst in
aantal soorten en binnen de roodwieren de Bangiaceae (maximum 5 soorten). Bij de roodwieren zijn
de Gelidiaceae beperkt tot OSL en de Lomentariaceae tot één strandhoofd te Koksijde. Beide families
worden vertegenwoordigd door één soort die slechts in enkele kwadranten gevonden wordt.
Dat de harde constructies langs de Belgische kust een bijdrage leveren voor de biodiversiteit aan
macrowieren is nogal evident. De meeste wieren hebben namelijk een hard substraat nodig om zich te
kunnen vasthechten. In vergelijking met Noord-Frankrijk komen echter slechts half zoveel wiersoorten
voor langs de Belgische kust (gebaseerd op Chalon, 1905 & Coppejans, 1998). Een mogelijke
verklaring is het verschil in beschikbaarheid van hard substraat. Noord-Frankrijk kent uitgestrekte
natuurlijke rotskusten, terwijl in België de harde constructies eerder gezien moeten worden als kleine
‘rotseilandjes’ te midden van een zandige omgeving.
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Uit deze resultaten kunnen we wederom een aantal vermoedelijke vaststellingen doen voor de BESTstranden. De lage rijkdom van de dijk aan VNR De Westhoek wordt hier andermaal onderschreven en
werd hoger reeds toegelicht. De hoge rijkdom van DSP laat vermoeden dat ook de staketsels aan de
Spinoladijk en de Ijzermonding belangrijk zijn voor vastgehechte macrowieren.
Zowel de epilithische macrofauna als de macrowieren van de geëxposeerde harde constructies langs
de Belgische kust worden gedomineerd door kosmopolitische soorten die alle eigenschappen in zich
dragen van goede kolonisatoren. Het feit dat de successie in zijn primaire stadia blijft hangen en er
geen climaxgemeenschap tot ontwikkeling komt, wijst in de richting van een ‘onstabiel’ milieu. Een
mogelijke verklaring is de sterke golfwerking en de aanwezigheid van zand en slib van de omringende
stranden (Littler, 1980). Golfwerking en getijdenbewegingen kunnen hetzelfde gebrek aan climax
verklaren voor de macrofauna van de zachte substraten. De dominantie van soorten zoals Elminius
modestus (Fish & Fish, 1996), Polydora (Hartmann-Schröder, 1996) en Enteromorpha die beter
bestand zijn tegen golven, zand en slib, bevestigen deze trend.
De havenmuren kennen een sterkere afwijking van dit gevonden patroon. Zij vormen dan ook een
meer beschut habitat, waar de invloed van golfwerking en zand eerder beperkt blijft. Het is in deze
stabielere milieus dat naast de dominantie van Fucus vesiculosus ook typische soorten (Ceramium
spp., Aglaothamnion spp., enz.) van verdere successiestadia aangetroffen worden.
De overgrote meerderheid van de soorten stelt meer eisen aan hun habitat dan de meer algemene
gevonden soorten. Hoe groter dus de beschikbaarheid en de diversiteit aan microhabitats (de
oppervlaktetextuur, de aanwezigheid van spleten en de hellingsgraad op één bepaalde harde
constructie, hoe groter de potentiële soortenrijkdom van die plaats. De grotere soortenrijkdom van
onder meer OSL wordt hierdoor verklaard.
De belangrijkste taxa zijn de Crustacea en de Mollusca bij de sessiele organismen en de Annelida en
de Crustacea bij de mobiele organismen. Deze trend wordt zowel teruggevonden voor de volledige
Belgische kust als voor de bemonsterde sites afzonderlijk.
De soortenrijkdom bij de sessiele component wordt voornamelijk bepaald door het aantal wiersoorten,
daar slechts een beperkt aantal sessiele faunagroepen voorkomen.
Meer geëxposeerde kusten vertonen een kleinere variatie in gemeenschapsstructuur. Dit verklaart het
geringe verschil in diversiteit tussen de strandhoofden. Aangezien de bovenste zones beperkt zijn in
soortenrijkdom, wordt de diversiteit voornamelijk bepaald door de structuur van de lage en in het
midden gelegen zones. Het laag type strandhoofd vertoont duidelijk een lagere diversiteit en dit zal
vermoedelijk eveneens gelden voor de lage strandhoofden van de BEST-stranden aan de Fonteintjes
en de Paelsteenpanne.
3.1.2 Zonatiepatronen
De zonatieschema’s van beide taxonomische groepen (macrofauna en wieren) wordt voornamelijk
bepaald door de hoogte, het materiaaltype en de expositiegraad.
3.1.2.1 Hoogte
De variatie in soortenrijkdom in de bovenste zones van de bemonsterde sites is veel kleiner dan in de
middelste en lagere zones. Onder meer OW en BLV liggen algemeen boven het gemiddelde in deze
middelste tot lagere zones omwille van hun beschut tot licht geëxposeerd karakter. Daar BLV
structureel vergelijkbaar is met de staketselbegeleidende strandhoofden van de BEST-stranden aan
de Ijzermonding en de Spinoladijk, valt te verwachten dat ook deze een hoger dan gemiddelde
soortenrijkdom bezitten. Hoewel in eerste instantie OW bleek te kunnen dienen als structureel
equivalent voor de dijken aan Raversijde en de Spinoladijk, is de hoger dan gemiddelde
soortenrijkdom niet zo zeer aan diens structuur dan wel diens beschutte ligging te wijten. Zeker de
zeedijk van Raversijde ligt duidelijk minder (en eigenlijk amper) beschut. De dijk aan de Spinoladijk ligt
wel enigszins beschut en mogelijk bezit deze een intermediaire soortenrijkdom. De meer
geëxposeerde sites vertonen een meer verstrooid patroon rond dit gemiddelde wat wijst op een meer
patchy omgeving of met andere woorden op een plaats waar een groot aantal microhabitats (poeltjes,
spleten, grote rotsblokken, enz.) voorhanden zijn. Op de open kust, waar strengere weerscondities
heersen, is een structuur waar veel verschillende habitats of refugia voor organismen aanwezig zijn.
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3.1.2.2 Materiaaltype
Het materiaaltype speelt een belangrijke rol voor organismen. Daarenboven is het de enige factor die
echt beïnvloedbaar is in infrastructureel opzicht. Bij de macrowieren gaat de voorkeur uit naar beton.
Beton is vanwege zijn korrelige structuur een gemakkelijk substraat om op vast te hechten. Dit in
tegenstelling tot de gladde arduinsteen waar bij hoge windsnelheden of golfwerking de organismen
vlug afgeslagen worden. Daarenboven is beton ook lichter van kleur dan arduin, waardoor de
temperatuurschommelingen kleiner zijn. In de hogere zones (> 4 m) verkiezen de macrowieren houten
substraten. Hoe hoger op de kust, hoe sterker de organismen namelijk onderhevig zijn aan uitdroging.
De hoge wateropslagcapaciteit van hout kan dan de doorslag geven. Ook voor de epilithische
macrofauna is deze eigenschap blijkbaar van groot belang. Overal scoort hout het best. Daarenboven
is hout redelijk zacht, waardoor spleten kunnen ontstaan die geliefd zijn bij sommige soorten (vb.
Littorina littorea). De hoge aanwezigheid van houten paaltjes in de bovenste zones van Duinbergen
(DSP) verklaart de daar gevonden soortenrijkdom en dit is mogelijk ook zo voor de staketsels van de
BEST-stranden aan de Ijzermonding en de Spinoladijk.
3.1.2.3 Expositiegraad
De door Engledow et al. (2001) bemonsterde havenmuren liggen het meest beschut van de open zee.
Dit gegeven wordt bevestigd door de aanwezigheid van Fucaceae die dominant zijn voor beschutte
kusten in Noord-West Europa. De andere types harde constructies (dijken, strandhoofden en
staketsels) vertonen een gradiënt van gematigd geëxposeerd (o.a. OW, OSL) gekenmerkt door het
mozaïekpatroon van Fucus, pokken, slakken en kale rots tot sterker geëxposeerd met hoge
densiteiten aan pokken en mossels. Algemeen wordt een grotere soortenrijkdom gevonden in meer
stabiele, beschutte habitats (vb. ZBbb – zie Fig. 1) voor macrowieren en in gematigd geëxposeerde
habitats (bv. OSL – zie Fig. 1) voor epilithische macrofauna. De havenmuren OH90 (Oostende,
hellingsgraad 90°) worden daarentegen gekenmerkt door een lage soortenrijkdom, diversiteit en
bedekkingsgraad voor zowel de epilithische flora als fauna. Eén van de redenen is de sterke
vervuilingsgraad van het water in relatie tot de expositiegraad. Het beschut milieu zorgt immers voor
een minimale waterbeweging binnen de haven, waardoor de vervuiling niet verwijderd wordt met het
getij. Daarenboven speelt de 90° oriëntatie hoogstwaarschijnlijk ook een rol, daar ook bij BLBS (90° –
zie Fig. 1) een lagere soortenrijkdom en bedekkingsgraad wordt waargenomen dan in het aanpalende
BLV (45° – zie Fig. 1).
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3.2. TEMPOREEL
Om een gedetailleerde kennis van deze biota te bekomen, is het noodzakelijk ook het temporele
aspect in de studie in te sluiten, waarbij de seizoenale variatie (densiteit, diversiteit) van de
verschillende biota onderzocht worden. Hierdoor wordt onder andere ook een beter inzicht verkregen
in de levenscycli van een aantal dominante soorten.
In deze studie wordt de temporele variatie bestudeerd van de macroalgen, de macrofauna en de
avifauna op 5 geselecteerde harde constructies, met nadruk op strandhoofden. Voor elke
bemonsterde site wordt zowel de densiteit als de diversiteit per seizoen in kaart gebracht.
Een onderlinge vergelijking tussen de verschillende seizoenen van de bestudeerde harde constructies
moet uiteindelijk het relatief belang ervan aantonen en ons een beter inzicht verschaffen in de
levenscycli van enkele belangrijke soorten.
Voor deze studie zijn vijf harde constructies geselecteerd langs de Vlaamse kust (Fig. 5). De selectie
is gebaseerd op de biodiversiteitsstudie (Engledow et al., 2001), waarbij de nadruk wordt gelegd op
strandhoofden. Er is geopteerd voor strandhoofden aangezien deze harde constructies rijkere
habitatten blijken te zijn dan dijken, staketsels en havenmuren (Engledow et al., 2001). Een
uitzondering hierop vormt wel de beschutte havenmuursite Zeebrugge-betonbuizen (ZBbb), waardoor
ook deze site opgenomen wordt in de seizoenaliteitsstudie. Uit de 7 bestudeerde strandhoofden van
de biodiversiteitsstudie (Engledow et al., 2001) zijn de 4 soortenrijkste gekozen. Hieruit volgt dat uit de
reeks van 17 substraten van Engledow et al. (2001) slechts één substraat resteert dat kan vergeleken
worden met substraten van de BEST-stranden, namelijk OSL (vergelijkbaar met hoge en lange
strandhoofden met steenstort van de stranden Raversijde, Spinoladijk en VNR “Zwinduinen en –
polders”. Daarom zal in wat volgt voornamelijk het algemeen verhaal uit Volckaert et al. (2003) worden
weergegeven en dit betekent meteen ook dat slechts weinig kan gezegd worden over de temporele
patronen van flora en fauna op de harde substraten van de BEST-stranden.

OSL

BLS

ZS

ZBb

KS

Figuur 5. Situering van de temporeel onderzochte harde substraten met hun code (uit Volckaert et al., 2003).
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Seizoenaliteit houdt een combinatie van omgevingsvariabelen in gaande van veranderingen in de
temperatuur (zowel water- als luchttemperatuur), fotoperiode, lichtkwaliteit en –hoeveelheid,
nutriëntencyli, waterbeweging, turbiditeit en sedimenttransport. De graad van verandering kan een
effect hebben op de biologie van organismen. Voor overblijvende soorten kunnen veranderingen in
spreiding, productiviteit en reproductie optreden. Andere soorten kiezen voor een “jaarlijkse” strategie;
deze soorten zijn het hele jaar aanwezig, maar kunnen niet geobserveerd worden aangezien zij zich in
een cryptisch of microscopisch slaapstadium bevinden. Seizoenale variatie kan met andere woorden
gezien worden in de verandering in soortenrijkdom, vertikale verspreiding, en produktiviteit (%
bedekking en ind/m²) over de verschillende seizoenen.
Twee hypothesen kunnen voor een gematigd kust, zoals deze in België, naar voor gebracht worden.
Gedurende de zomer zijn de organismen blootgesteld aan een hoger gehalte zonlicht dat optimaal
kan zijn voor de fotosynthese, maar dat ook een verhoging van de luchttemperatuur inhoudt en
bijgevolg een uitdrogend effect veroorzaakt bij die organismen. Als gevolg is er een kosten-baten
analyse van een bepaalde omgevingsfactor, die soortsafhankelijk is. In de winter is de
omgevingsstress (blootstelling aan vriestemperaturen, kleiner gehalte zonlicht) groter, met een
verlaagde productiviteit tot gevolg. De soorten die beter bestand zijn tegen deze omstandigheden,
krijgen op die manier een competitief voordeel ten opzicht van andere soorten (die bijvoorbeeld in
andere seizoenen domineren).
Alle harde constructies in rekening gebracht, werden 160 soorten onderscheiden. Het belang van de
seizoenaliteitsstudie in vergelijking met de eerste studie (Engledow et al., 2001) voor de biodiversiteit
van de harde constructies langsheen de Belgische kust, lijkt op het eerste zicht verwaarloosbaar. Er is
zelfs een kleine daling vast te stellen (160 vs 169), die te wijten is aan het lager aantal wiersoorten (72
vs 78). Het soortenaantal dat hier beschreven wordt, is het resultaat van een kwantitatieve studie. De
totale soortenrijkdom voor de Belgische harde constructies ligt hoger. De Strandwerkgroep doet
namelijk al jaren kwalitatieve observaties, waarbij ook enkele soorten gevonden worden die misschien
ecologisch niet direct structuurbepalend zijn, maar daarom niet minder van belang. Ook de meeste
soorten die een meer subtidale verspreiding kennen, vallen buiten het bereik van deze studie.
Ondanks een gelijkaardige soortenrijkdom van mobiele en sessiele organismen voor de harde
constructies langs de Belgische kust, is de abundantie van de organismen sterk verschillend voor de
harde constructies. Er kan met andere woorden gesteld worden dat het voedselaanbod voor
macrobenthos en avifauna rijker is op de strandhoofden (met Oostende als rijkste site) dan in de
havensite.
Macrofauna
De epilithische macrofauna is lichtjes toegenomen in vergelijking met de biodiversiteitsstudie (88 vs 86
soorten). Het aantal gemeenschappelijke soorten voor beide studies is slechts 66, wat het aantal
soorten specifiek gevonden voor deze seizoenaliteitsstudie op 22 brengt.
De meeste “specifieke” soorten komen slechts sporadisch voor en zijn dus niet direct ecologisch
relevante soorten. Binnen de mobiele organismen is er wel de naaktslak, Tergipes tergipes, die enkel
gevonden wordt in de tweede lenteperiode op de strandhoofden van Oostende en Blankenberge,
maar wel in hoge aantallen namelijk 984 ind/m² (OSL) en 794 ind/m² (BLSL). Net zoals deze soort,
worden ook de meeste andere mobiele specifieke soorten teruggevonden in de lente (bijvoorbeeld de
krabben Cancer pagurus en Porcellana platycheles, de kevers).
De sessiele specifieke soorten worden echter teruggevonden in de herfst (Tubularia indivisa,
Corynactis viridis) of in de winter (Farella repens). De nieuw gevonden soorten zijn hoofdzakelijk
vertegenwoordigers van zone < 2.5 m (zone 1 en 2).
De 5 bemonsterde harde constructies worden gedomineerd door dezelfde organismen die behoren tot
de phyla Mollusca (mossels (strandhoofden), oesters (havensite)), Crustacea (zeepokken, Jassa
marmorata, Corophium species) en Polychaeta (Polydora ciliata-P. cornuta, Nereis succinea. Zoals
reeds vermeld in Engledow et al. (2001), zijn het allemaal soorten die wijdverspreid voorkomen in
Noord-West Europa (Hayward & Ryland, 1990). De eerste twee zones (<2.5 m) zijn het soortenrijkst.
De meeste soorten bereiken daarenboven hun piekdensiteiten in zone 1 en/of 2, maar behalve de
Jassa en Corophium species domineren de reeds genoemde soorten ook in de hogere zones. Drie
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andere belangrijke vertegenwoordigers van die hogere zones zijn Hyale nilssoni (Crustacea), de
mijten (Chelicerata) en de insektelarven (Hexapoda).
Naast een gelijkenis in dominante organismen over de verschillende bemonsterde constructies,
domineren deze organismen vaak in elk seizoen.
Zowel voor de sessiele als de mobiele organismen worden slechts kleine verschillen in soortenrijkdom
over de verschillende seizoenen waargenomen. De seizoenale abundanties zijn sterker verschillend:
na een rijke eerste lenteperiode wordt overgegaan naar een rijke zomer (eventueel met lichte stijging),
waarna een dal bereikt wordt in de herfst en winter, die uiteindelijk uitmondt in een piek voor de
tweede lenteperiode. Deze lentepieken hebben voornamelijk te maken met de voortplantingsperiode
van vele invertebratensoorten (vb. Anaitides maculata-mucosa, Semibalanus balanoides), én vooral
ook van de dominante soorten (Mytilus edulis, P. ciliata-P. cornuta, Jassa marmorata), die afgestemd
is op de planktonbloei wanneer het meeste voedsel voorhanden is. De herfst en winter zijn de armste
seizoenen, maar zeker geen “dode seizoenen”. Sommige soorten worden zelfs voornamelijk
teruggevonden in deze seizoenen zoals de Tubularia species. Enkele organismen zijn ook
seizoensgebonden en kunnen zelfs in grote abundanties voorkomen zoals de naaktslak Tergipes
tergipes in de lente (L2) op de strandhoofden OSL en BLSL. De spionide Malacoceros fuliginosus is
daarentegen dan de enige soort die slechts op één bemonsterde site wordt teruggevonden, maar dan
wel in alle seizoenen.
De rijkere abundanties of de afwezigheid van een bepaalde soort in een bepaald seizoen is, zoals
reeds vermeld, sterk afhankelijk van de levenscycli van de soort. Het succes van een soort wordt op
zijn beurt bepaald door het competitieve vermogen van dat organimse. Sessiele soorten die zich snel
en overal kunnen vestigen (zoals bijvoorbeeld Elminius modestus), zijn sterk bevoordeeld. Deze vorm
van competitie voor ruimtelijke beschikbaarheid, is slechts één van de vele ecologische interacties die
zich afspelen op rotskusten. Sommige van die interacties werden reeds kort aangehaald (zoals bij de
mossels), maar om een beter inzicht te krijgen in het ecosysteem is een gedetailleerde ecologische
studie gewenst.
Wieren
Analoog aan Engledow et al. (2001) domineren de wieren in de meer stabiele, beschutte habitat (de
havensite van Zeebrugge) en de macrobenthische organismen in de gematigd geëxposeerde habitat
(de strandhoofden). Deze trend wordt teruggevonden voor alle seizoenen. De variatie in
soortenrijkdom tussen de verschillende bemonsterde sites per seizoen is voor de macrofauna gering
(uitzondering de zomer), terwijl voor de wieren het onderscheid tussen de havensite en de
strandhoofden significant is. Koksijde is het armste strandhoofd voor zowel de wieren als de
macrofauna, waarschijnlijk door zijn lage constructievorm. De opvallend lage waarde voor de
macrofauna in de zomer, kan misschien verklaard worden door de grote toeristische druk (plukken,
vertrappelen) die werd waargenomen op deze site in de zomermaanden. Algemeen is de lenteperiode
voor beide groepen het rijkst, wat deels te wijten aan de minder extreme omstandigheden (in
vergelijking met zomer/winter), waardoor meer specifieke soorten voorkomen (beschreven in de
vorige paragraaf).
De gevonden patronen van sommige soorten zijn een combinatie van seizoenaliteit en ecologische
interacties. Op rotskusten speelt voor sessiele organismen eerst en vooral de beschikbaarheid van
ruimte een rol. De eerste kolonisatoren bepalen in zekere mate de structuur en samenstelling van de
kust. Wanneer de kust een stabiele omgeving is, dan evolueert het systeem naar een algemene
climaxgemeenschap. In het geval dat er twee of meer soorten competitief even sterk zijn, zal de
aanwezigheid een functie zijn van wie eerst was. De Ulva en Enteromorpha soorten behoren tot
dezelfde ecologische niche waardoor het hoogst aannemelijk is dat beide soorten een invloed op
elkaar uitoefenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een shift optreedt in de dominante
seizoenale piek van de soorten binnen vergelijkbare hoogtezones. Bijvoorbeeld in Zeebrugge hebben
E. compressa (plat darmwier) en E. intestinalis (echt darmwier) een lentepiek, gevolgd door een
zomerpiek voor U. pseudocurvata, een herfstpiek voor E. prolifera en een winterpiek voor E. linza
(breed darmwier). Alle soorten zijn het ganse jaar abundant aanwezig, met uitzondering van E.
intestinalis die zeldzaam is in de zomer in dit beschutte milieu.
De Blidingia soorten komen ook het ganse jaar voor, en vertonen geen duidelijk seizoenaal patroon.
Hun patronen zijn in een beperkte mate complementair, wat kan wijzen op een bepaalde vorm van
competitie tussen de samenlevende soorten. Dit is het best zichtbaar op de strandhoofden. Verder
onderzoek (ecologische studie) is dus aangeraden.
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Een aantal soorten worden niet in alle seizoenen gevonden, maar komen abundant of meer verspreid
voor in een bepaald seizoen. De Cladophoraceae (waartoe de Cladophora en Chaetomorpha soorten
behoren) verkiezen de lente, en zijn afwezig in de zomer. Andere groenwieren die slechts beperkt
voorkomen in de zomer, zijn de filamenteuze Ulothrix spp., de bladvormige Enteromorpha intestinalis,
E. kylinii en Ulva scandanavica, en Prasiola stipitata (dambordwier) die hoog op de kust gevonden
worden. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat ze er niet voorkomen, maar dat hun aanwezigheid te
beperkt was om met de gebruikte staalnamemethodiek waargenomen te worden. Op de
strandhoofden wordt Enteromorpha intestinalis bijvoorbeeld gevonden tijdens de zomer, maar minder
verspreid dan in de andere seizoenen.
Fucus vesiculosus f. evesiculosus en Fucus vesiculosus f. vesiculosus schijnen complementair te zijn,
met een lentepiek voor de laatste soort en een herfstpiek voor de eerste. Dit houdt in dat het bereik
van Fucus vesiculosus f. vesiculosus het grootst is bij de aanzet van de soort zijn groeiperiode. Met
stijgende lichthoeveelheid en –kwaliteit is er een dalende behoefte aan drijfblazen om meer zonlicht te
winnen, waardoor voornamelijk wier zonder drijfstructuren (Fucus vesiculosus f. evesiculosus)
voortgebracht wordt.
De filamenteuze roodwieren neigen tot een lentepiek en een zomerdip (Aglaothamnion spp.,
Ceramium spp., Polysiphonia stricta (ijl buiswier)). De wieren worden voornamelijk gevonden in het
laag tot midden intertidaal en ze zijn vaak gevoelig voor uitdroging. De zomerdip is dus een reactie
tegen de stijgende zomertemperatuur en de daaruitvolgende toename in uitdroging. Seizoenale
patronen binnen Porphyra spp. zijn minder duidelijk. Terwijl P. dioica de milde herfst en lente verkiest,
piekt P. leucosticta in de lente/zomer en is de soort afwezig in de herfst/winter. De andere soorten zijn
te variabel om een duidelijk inzicht te krijgen in seizoenale patronen.
De aanwezigheid van bruinwieren op strandhoofden is relatief laag, vooral de aanwezigheid van
Fucus. De kust is dus meer een éénlagig dan een meerlagig wierdek, zoals gevonden in Zeebrugge.
Sommige bruinwieren verkiezen de lente zoals Hincksia secunda, Pilayella littoralis en Petalonia
fascia. Deze laatste soort, die beschreven staat als een lente soort, werd ook gevonden in de herfst,
wat een mildere herfst dan normaal suggereert. Hincksia granulosa werd gevonden in de zomer en de
herfst, wijzend op een complementariteit met H. secunda die dezelfde niche inneemt.
De filamenteuze Rhodophyta worden gedomineerd door drie soorten, twee Ceramium soorten met
een lente/zomerpiek en Polysiphonia nigra met een zomerpiek. In de clusteranalyse worden de drie
soorten in dezelfde categorie ondergebracht, namelijk de lente-dominante groep. Opnieuw valt weinig
af te leiden van de Porphyra soorten, met uitzondering van P. umbilicalis die de lente verkiest.
Besluit
In het algemeen is er een lente-zomerpiek voor de soortenrijkdom langs de Vlaamse kust.
Seizoenaliteit moet meer gezien worden in de vorm van veranderingen in de groeipatronen van
soorten gedurende het jaar dan in het voorkomen of verdwijnen van vele soorten. Dit laatste is het
geval voor een aantal soorten, maar meestal zijn dit soorten die slechts beperkt voorkomen. Enkele
waargenomen seizoenale patronen zijn misschien eerder het gevolg van ecologische interacties dan
van seizoenale groei, of een combinatie ervan. Verder onderzoek van de data kan een beter inzicht
geven in deze relaties, maar specifieke experimenten zouden moeten uitgevoerd worden om tot een
duidelijk besluit te komen.
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4. ECOLOGISCH WAARDEVOLLE HARDE CONSTRUCTIE – Engledow et al. (2001), Volckaert et
al. (2003)
Het ecologisch belang van harde substraten aan de Vlaamse kust hiervan werd bijvoorbeeld
onderkend in het ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat
IJzermonding (Hoffmann et al., 1996), waarbij een ontwerp werd gemaakt van een natuurtechnisch
strandhoofd rekening houdende met de biologische consequenties van de aanleg van een dergelijke
harde constructie. De hoofdgedachte bij de constructie van een ecologisch waardevolle harde
constructie is de inbreng van zoveel mogelijk variërende elementen, waardoor een maximum aantal
microhabitats gecreëerd worden wat bijdraagt tot een hoge biologische diversiteit.
De lagere soortenrijkdom ten opzichte van natuurlijke rotskusten is voornamelijk te wijten aan het
onstabiel karakter van het milieu en meer bepaald de hoge expositiegraad en de invloed van
zand/slib. Daarom wordt geopteerd voor een hoog strandhoofd dat resulteert in een meer beschutte
oostzijde en een meer geëxposeerde westkant. Bovendien wordt hierdoor de invloed van zand/slib
gereduceerd waardoor ook andere soorten dan de r-strategen (= soorten die voornamelijk in
reproductie en minder in individuele groei investeren; kortlevende organismen die zich snel
voortplanten) zich kunnen vestigen. Aangezien de wieren eerder de beschutte milieus verkiezen en de
epilithische macrofauna de meer geëxposeerde komen beide groepen aan hun trekken in dit type
strandhoofd.
Een tweede factor die de soortenrijkdom beïnvloedt is de lengte van het strandhoofd, daar de
soortenrijkdom stijgt naar de subtidale zone toe. Een lang strandhoofd met een getijdenbereik van –
0.5 m (subtidaal) tot 5.5 m boven de GLLWS laat immers toe dat zich een volledig zonatiepatroon kan
ontwikkelen. Tijdens de bouw moet voornamelijk aandacht worden besteed aan de potentieel rijke
lagere zones. Het gebruik van grote, onregelmatige rotsblokken is sterk aangewezen daar hierdoor
een groot aantal microhabitats verkregen worden (beschutte/ geëxposeerde zijdes, schaduw/zon,
boven/onderkanten, spleten, poeltjes).
Tenslotte speelt ook het materiaaltype een rol. Er is reeds op gewezen dat de macrowieren beton
verkiezen voor zijn structuur en de macrofauna hout voor zijn textuur en waterretentiecapaciteit. Het is
evident dat hout niet het ideale bouwmateriaal is voor kustverdedigingsstructuren. Er wordt dan ook
geopteerd voor het gebruik van beton, maar aangevuld met houten elementen zoals houten paaltjes.
Meer natuurlijke materialen zoals Vilvoordse kalksteen zijn in deze studie niet aan bod gekomen,
maar blijken ook goed bruikbaar te zijn. Verder onderzoek is dan ook aangewezen.

5. BIOLOGISCHE WAARDE VAN HARDE CONSTRUCTIES OP DE BEST-STRANDEN
Uit het voorgaande kan een en ander afgeleid worden ter tentatieve waardering van de BESTstranden o.b.v. de aanwezige harde substraten. Het is uiterst belangrijk hierbij te onthouden dat het
slechts om een deductieve inschatting gaat en dat specifiek onderzoek van de harde substraten van
de BEST-stranden nodig is, met uitzondering van de zeedijk aan VNR De Westhoek.
In Tabel 2. staat de uit Engledow et al. (2001) afgeleide en vermoedelijke waarde van de harde
substraten van BEST-stranden voor epilithische macrofauna en wieren uitgedrukt volgens deze
schaal:
0: weinig waardevol;
?2: wellicht vrij waardevol maar vooralsnog moeilijk in te schatten;
3: zeer waardevol;
n.a.: niet van toepassing wegens geen noemenswaardige harde substraten aanwezig.
Tabel 2. Gewogen deductiev en tentatieve waardering van de BEST-stranden o.b.v. de aanwezige harde substraten.
gewogen
waarde

WH

SG

ZBD

IJZ

RA

SPI

PSP

FO

ZBR

BVH

ZDP

0

n.a.

n.a.

3

3

3

?2

?2

?2

?2

3

De zeedijk van VNR de Westhoek is zo goed als onbegroeid en onbewoond en vormt een weinig
waardevol substraat, waarvan zijn reliëfloze structuur zeer waarschijnlijk de oorzaak vormt.
Er zijn geen noemenswaardige harde substraten aanwezig op de onderzochte stranden aan de
Schipgat- en Zeebermduinen.
Het strand van de Ijzermonding heeft met zijn staketsel en staketsel begeleidend strandhoofd twee
vermoedelijk waardevolle harde substraten, waarbij het eerste wellicht vooral voor wieren van belang
is.
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De stranden van Raversijde en het VNR “Zwinduinen en –polders” hebben allebei een reeks
strandhoofden die qua structuur en habitatdiversiteit vergelijkbaar zijn met het soortenrijke Oostendse
strandhoofd OSL van Engledow et al. (2001). Recente werkzaamheden aan de strandhoofden van
Raversijde kunnen eventueel voor een (tijdelijke) daling van de diversiteit zorgen, die zich zou moeten
herstellen zolang de wijzigingen aan de strandhoofden geen structuurwijzigingen (en dus verlies van
habitats) inhouden.
Aan het strand van de Spinoladijk ligt een divers gamma aan harde substraten. Voornamelijk het
aanwezige staketsel en de strandhoofden met steenstort dragen hier wellicht bij tot een hoge
soortenrijkdom.
De harde substraten van de Paelsteenpanne en de Fonteintjes behoren tot een door Engledow et al.
(2001) ononderzocht type maar omdat het lage strandhoofden zijn die zich beperken tot de hogere
delen van het strand, zijn deze zeer waarschijnlijk minder waardevol dan bv. de strandhoofden van
Raversijde.
Ook de havenmuren van Zeebrugge en aan de Baai van Heist zijn totnogtoe ononderzocht. Enkel van
de rond de laagwaterlijn gelegen zones van deze havenmuren kan een vergelijkbare (rijke) fauna en
flora verwacht worden als die van de steenstorten van lange strandhoofden uit Engledow et al. (2001).
Voor een compilatie van deze tentatieve waardering o.b.v. harde substraten samen met deze van de
zachte substraten wordt verwezen naar de multicomponentenanalyse in dit BEST-rapport.
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Bijlage 2. Maximaal aantal getelde vogels per soort en per strand
Soort
Aalscholver
Bergeend
Bontbekplevier
Bonte Kraai
Bonte Strandloper
Drieteenmeeuw
Drieteenstrandloper
Dwergmeeuw
Dwergstern
Eider
Ekster
Geelpootmeeuw
Graspieper
Grauwe Gans
Groenling
Groenpootruiter
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Holenduif
Kanoet
Kauw
Kievit
Kleine
Mantelmeeuw
Kleine Zilverreiger
Kluut
Kneu
Kokmeeuw
Krombekstrandloper
Kuifleeuwerik
Oeverloper
Oeverpieper
Paap
Paarse Strandloper
Patrijs
Regenwulp
Rosse Grutto
Rotgans
Scholekster
Sneeuwgors
Steenloper
Stormmeeuw
Strandplevier
Tapuit
Tureluur
Visdief
Wilde Eend
Witte Kwikstaart
Wulp
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zwarte Kraai
Zwartkopmeeuw

Phalacrocorax carbo
Tadorna tadorna
Charadrius hiaticula
Corvus cornix
Calidris alpina
Rissa tridactyla
Calidris alba
Larus minutus
Sterna albifrons
Somateria mollissima
Pica pica
Larus michahellis
Anthus pratensis
Anser anser
Carduelis chloris
Tringa nebularia
Larus marinus
Sterna sandvicensis
Columba oenas
Calidris canutus
Corvus monedula
Vanellus vanellus

DP
12
0
2
1
1
0
20
0
0
0
0
34
1
0
20
0
50
5
0
0
2
0

SG
1
0
0
0
0
1
53
0
0
0
0
10
0
0
24
0
180
23
0
0
6
0

ZBD
0
2
5
0
81
0
38
0
0
0
0
32
0
0
0
0
440
23
0
0
6
0

Larus graellsii
Egretta garzetta
Recurvirostra avosetta
Carduelis cannabina
Larus ridibundus
Calidris ferruginea
Galerida cristata
Actitis hypoleucos
Anthus petrosus
Saxicola rubetra
Calidris maritima
Perdix perdix
Numenius phaeopus
Limosa lapponica
Branta bernicla
Haematopus ostralegus
Plectrophenax nivalis
Arenaria interpres
Larus canus
Charadrius alexandrinus
Oenanthe oenanthe
Tringa totanus
Sterna hirundo
Anas platyrhynchos
Motacilla alba
Numenius arquata
Larus argentatus
Pluvialis squatarola
Corvus corone
Larus melanocephalus

66
0
0
0
215
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
3
146
1
0
1
4
0
0
0
490
0
88
0

65
0
0
0
95
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
13
11
0
188
0
0
1
32
0
0
0
770
0
23
2

63
1
0
0
280
2
3
0
0
0
0
0
0
10
0
228
0
4
215
0
0
3
114
0
0
17
1550
1
72
2

IJZ

RA

SPI

0
2
20
0
1500
1
12
1
0
1
0
0
2
0
0
1
72
12
0
0
0
0

1
0
5
0
350
0
102
0
0
1
0
0
0
0
0
0
74
8
0
1
11
0

1
0
5
0
1
1
12
6
1
0
0
2
0
0
0
0
590
1
0
1
12
0

PSP
0
0
4
0
2
1
31
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
8
0
0
0
0

83
0
0
0
202
0
1
0
2
0
10
0
0
3
0
224
0
320
98
0
0
11
77
0
0
4
580
60
38
1

191
0
0
0
105
0
0
0
1
0
22
0
0
0
0
197
0
494
35
0
0
0
1
0
0
0
2037
24
12
0

56
0
0
0
73
0
0
2
4
0
32
0
0
1
1
231
0
180
81
0
0
1
130
0
0
0
1706
2
8
0

7
0
0
0
50
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
46
0
77
13
0
0
0
19
0
2
0
897
9
3
0

2
0
5
0
2
0
22
0
0
0
6
0
0
0
0
0
33
20
0
0
5
0

ZBR
3
0
0
0
1
0
9
0
0
0
2
1
0
0
30
0
30
5
0
1
6
0

BVH
10
18
14
0
23
0
18
0
40
0
1
0
12
1
0
0
57
750
1
2
50
2

ZWB
0
2
25
0
155
0
11
0
4
0
2
0
0
0
0
1
61
219
0
25
6
1

xstranden
7
4
9
1
10
4
11
2
3
2
5
5
3
1
3
2
11
11
1
5
9
2

621
2
0
0
200
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
254
0
19
34
0
0
0
60
0
0
0
1077
0
13
2

166
4
0
0
130
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
163
0
15
75
0
0
2
0
2
0
3
376
1
4
0

293
2
2
5
294
0
4
0
10
2
0
9
5
13
0
320
0
85
120
8
3
4
2100
16
0
105
154
25
1
2

333
8
4
0
226
0
0
0
10
0
0
0
0
13
1
276
6
50
66
1
0
10
26
2
1
5
345
86
5
0

11
5
2
1
11
1
7
1
5
1
4
1
1
5
2
11
2
10
11
3
1
8
10
3
2
5
11
8
11
5

FO
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Bijlage 3. Terrestrische arthropoden: soorten per strand
(zonder Raversijde wegens ontbreken droog strand)
Familie

Soort

DP

SG

Anthicidae

Anthicus bimaculatus (III.)

x

x

ZBD

IJZ

SPI

x

PSP

FO

ZBR

BvH

ZWB

x

x

x

x

x

x

Notoxus monoceros (L.)

Anthomyiidae

Apidae

1

Fucellia maritima

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Fucellia tergina

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

x

1

Bombus lucorum

x

Bombus subterranus

1

Armadillidiidae

Armadillium vulgare

x

Byrrhidae

Simplocaria semistriata (F.)

x

Canacidae

Canace nasica

x

x

1
1
x

x

Cantharis lateralis (L.)

1

x

x
x

Cantharis livida (L.)

Carabidae

4
x

Dinomyia ranula

Cantharidae

8
1

x

Fucellia fucorum

In X
stranden

1

Amara bifrons

x

Amara curta

x
x

Amara fulva (De Geer)

1
1
x

x
x

x

x

Bembidion properans
Bembidion quadrimaculatum

x

x

1

x

4

x

1

x

x

4

x

1

x

8

x

Bembidion tetragrammum

1

Calathus erratus
Calathus mollis

x

Cicindela maritima

x

x

x

x

x

x

x

1
x

Clivinia fossor

x

Demetrias monostigma

1
1

x

Bembidion laterale
Bembidion lunulatum

2
x

Bembidion argenteolum
Bembidion femoratum

2

x

x

x

Dicheirotrichus gustavii

x

Dicheirotrichus gustavii (Crotch)

x

x

2

x

5
1
1

x

Dyschirius globosus

x

Dyschirius politus

1
1

x

4

Harpalus affinis

x

x

1

Harpalus anxius

x

1

x

6

x

1

x

2

Dyschirius thoracius

x

x

Harpalus servuus
Harpalus tardus

x

x

1

x

x

x

x

Harpalus tardus (Panzer)
Leistus fulvibarbis

x

Nebria brevicollis

x

1
x

Nebria salina

x

Pterostichus longicollis
Syntomus foveatus

Catopidae

Choleva angustata (F.)

Chrysomelidae

Aphtoma euphorbiae (Schrk.)

Longitarsus dorsalis (F.)
Phaedon armoraciae (L.)

1
1

x

x

2
x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

8

x

x

x

7

x

Chaetocnema hortensis (Geoffr.)
Longitarsus anchusae (Payk.)

1
x

Omophron limbatum

1
x

x

1
x

1
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x

Phyllotetra exclamationis
Psylloides marcida (lll.)

Clubionidae

x

1

x

x

x

x

x

Clubiona frisia

Coelopa pillipes
anurida maritima

1

x

x

x

x

x

x

Pogongnathellus flavescens

x

Pogongnathellus longicornis

x

x

1
4

x
x

2
1
x

Xenylla humicola

x

Atomaria fuscicollis Mannh.
Atomaria puncticollis (Thoms.)

x

Atomaria ruficornis (Marsh.)

x

x

1
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

x

6

1

x

1
1

x

1
x

1
0

Argenna subnigra
Cicurina cicur

x

Aphrosylus celtiber

x

1
x

x

x

4

x

1

x

Hydrophorus praecox
Sciapus maritimus

x

Dysderidae

Dysdera crocota

x

Dytiscidae

Hydroporus planus (F.)

Elateridae

Agriotes sputator (L.)

x

1
x

3
1
0

x

1

x

Pseudathous niger (L.)

1

Empididaeis praevia

x

Hilara lundbecki

x

x

1

x

3

Atissa pygmaea

x

x

Hecamede albicans

x

x

x

3

x

x

4

Nostima picta

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

4

x

x

3

x

6

x

1

Scatella lutosa
Scatella tenuicosta

x

Erigone arctica
Erigone atra

2

x

Hydrellia obscura

Erigonidae

1

x

Aphrosylus ferox

Ephydridae

x
x

Tychius picirostris (F.)

Empididae

1

x

Sitona humeralis (Steph.)

Dolichopodidae

1
3
1

Rhinoncus bruchoides (Herbst)

Dictynidae

x

x

x

3

x

x

Otiorrhynus jucencus (Gyll.)

Sitona lineatus (L.)

x

1

Hypera dauci (Ol.)

Philopedon plagiatus (Schall.)

1
2

x

x

1

x

Tomocerus vulgaris

Curculio pyrrhoceras (Marsh.)

2
3

x

Orchesella villosa

Otiorrhynus atroapterus (De Geer)

2

x

orchesella spectabilis

Apion onopordi (Kirby)

1

x

x

Orchesella cincta

Curculionidae

x

x

isotomurus palustris

Monotoma picipes (Hrbst.)

1

x

Isotoma viridis

Cucujidae

x

1

x

Isotoma riparia

Cryptophagidae

2

x

Isotoma caerulea

Orchesella flavescens

x

1

Coccinella undecimpunctata (L.)

collembola

7

x

Coccidula rufa (Herbst.)

Coelopidae

x

x

Clubiona subtilis

Coccinelidae

x

x

x

x

x

x
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Erigone dentipalpis

x

Gnaphosidae

Zelotes longipes

Helcomyzidae

Helcomyza ustulata

x

Heterochila buccata

x

x

x

x

x

x

x

Histeridae

Baeckmanniolus maritimus (Steph.)

x

Hypocaccus metallicus (Herbst.)

x

x

Chersodromia hirta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3
x
x

x

x

x

x

Cercyon litoralis (Gyll.)

x

x

x

x

x
x

x

Corticarina gibbosa (Hbst.)

x

Linyphiidae

Agyneta conigera

x

x

x

x

x

x

x

3
x

2

x

7

x

5

x

1

x

3
1

Agyneta decora

x

x

x

x

Centromerita concinna

x

1

x

4

x

2

x

1
x

Micrargus subaequalis

1

x

Oedothorax apicatus

x

Oedothorax fuscus

x

1
x

x

x

x

x

Oedothorax gibbosus

x

x

2

x

2
x

Porrhomma microphtalmum

1
0

Porrhomma microphthalmum

x

x

x

x

x

x

3

x

Tapinopa longidens
Tenuiphantes tenuis

1
x

x

Lycosidae

Arctosa perita

1

x

2

x

2

1
x

Agroeca cuprea
Lycaena phlaeas

x
x

Walckenaeria unicornis
Phrurolithus festivus

6
1

Typhochrestus digitatus

Lycaenidae

x

x

Trichopterna cito

Liocranidae

6
1

x

Parapelecopsis nemoralis

Stemonyphantes lineatus

8

1

Megasternum boletophagum (Marsh.)

Lathridiidae

4
1

x
x

x

6

1

x

Ochthebius minimus (F.)

Pocadicnemis juncea

4

x

Helephorus guttulus (Motsch.)

Maso gallicus

x

1

5

x

Tachydromia terricola

Bathyphantes gracilis

9

x

Tachydromia sabulosa

Hydrophilidae

x

x

Platypalpus pallidiventris

Hydraenidae

2

1
x

x

Oedalea holmgreni
Platypalpus strigifrons

x
x

Cyphon ochraceus (Steph.)

Chersodromia incana

x

x

Helodidae

Hybotidae

x
x

x
x

x

5

Pardosa nigriceps

x

1

Melyridae

Dasytus plumbeus (Müll.)

x

1

Mimetidae

Ero aphana

x

Ero furcata

x

Nitidulidae

x

1

Meligethes aeneus (F.)

x

Meligethes coracinus (Sturm)

x

x

Autographa gamma

Oecophoridae

Depressaria pastinacella

Philodromidae

Philodromus fallax

x

1
x

2
1
1

x

Pria dulcamarae (Scopoli)

Noctuidae

x

x

x

1

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

Porcellio scaber

x

x

x

x

x

x

3
4

Tibellus maritimus

Porcellionidae

6

x

x

1

x

8
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Pselaphidae

Brachygluta retowskii (Simon)

Salticidae

Sitticus distinguendus

x

Sitticus saltator

x

Scarabaeidae

Aegialia arenaria (F.)

x

x

x

x

2
1

x

x

Aphodius contaminatus (Herbst)
Aphodius granarius (L.)

x

x

x

7

x

x

2

x

2
x

Rhyssemus germanus (L.)

Scathophagidae

Xyleborus monographus (F.)
Sepsis orthocnemis

Sphaeroceridae

Borborillus nitidifrons

1

x
x

1
x

x

Coproica ferruginata

x

Coproica vagans

x

x

x

x

Copromyza equina

x

x

x

x

x

Leptocera (Leptocera) fontinalis

x

x

x

x

Leptocera (Leptocera) nigra

x

Leptocera (Rachispoda) fuscipennis

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

6

x

10

x

2

x

5

x

5

x

4

x

Opacifrons humida

x

Opacifrons septentrionalis

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Pteremis fenestralis

x

Pullimosina (Pullimosina) heteroneura

x

x

2
1
x

x

x

x

x

1
x
x

Sphaerocera curvipes
Thoracochaeta brachystoma

x

Thoracochaeta zosterae

x

x
x
x

Aleochara (Coprochara) bipustulata

x

x

x
x

x

x

x

6
1
3

x

8

x

3

x

Aleochara (Polystomata) punctatella

1

x

1
x

Amischa analis

7
1

x

Spelobia (Eulimosina) ochripes

x

1
4

x

Philocoprella quadrispina

Aleochara grisea (Kraatz.)

5
3

Limosina silvatica

Staphilinidae

x

x

x
x

1

x

x

Ischiolepta pusilla

x
x

Borborillus sordidus

Spelobia (Spelobia) clunipes

1

x

Scopeuma decipiens

Sepsidae

1
x

Scatomyza litorea

Scolytidae

1

x

x
x

x

2

Anotylus (Oxytelops) tetracarinatus

x

x

Anotylus (Styloxis) rugosus

x

x

x

x

x

Anotylus nitidulus

x

x

2

Anotylus sculpturatus

x

x

x

x

x

5

Atheta (Chaetida) longicornis

x

Atheta (Mocyta) fungi

x

x

8

5

x

x
x

Bledius (Cotysops) fergussoni

x

x

x

x

1
1

x

x

x

Bledius arenarius

x

Brundinia marina

x

Brundinia volans

x

Coprophilus striatulus

4

x

2

x

2

x

5

1
2

x
x
x

x

1
x

x
x

Diglotta mersa
Drusilla canaliculata

x

x

Cafius xantholoma
Carpelimus (Taenosoma) halophilus

x

x

x

x

4

x

2
0

Drussila canaliculata
Gabrius nigritulus

5

1
x

Atheta (Thinobaena) vestita
Bledius (Cotysops) subniger

x

x

1
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x

Geostiba circellaris

1
x

Halobrecta flavipes
Lestera sicula heeri

x

1

x

2
x

Olophrum piceum (Gyll.)

1

x

Oxypoda acuminata

x

2

x

1
x

Phytosus balticus
Platystethus nitens

1

x

Omalium rivulare
Oxypoda lurida

1

x

Gyrohypnus angustatus

x

x

Quedius (Raphirus) nitipennis

x

Sepedophilus littoreus

x
x

Tachyporus (Palgorus) nitudulus

1

x

3
1
x

2

x

2
0

Tachyporus chrysomelinus

x

Tasgius ater
Xantholinus linearis

x

Talitridae

Talitrus saltator

x

Tenebrionidae

Melanimon tibialis (F.)

x

x

x

x

x

x

x

x

4
x

x

x

1
6

x

x

Rhicnoessa grisea

x

x

x

x

x

x

x

x

Tethina albosetulosa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tethina illota

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

x

x

Phylan gibbus (Fabr.)

x

x
x

Phaleria cadaverina (F.)

Tethinidae

1

x

x

2
x

9

x

10

9

Tetrigidae

Tetrix undulata

x

1

Theridiidae

Paidiscura pallens

x

1
0

Simitidion simile

Thomisidae

Xysticus sabulosus

x

Throscidae

Throscus dermestoides (L.)

x

# species

83

1
1
53

42

84

27

57

60

53

54

90

234
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Bijlage 4. Temporele variatie - meiofaunataxa
Relatieve abundanties van de vijf dominante soorten op de hoge, middelste en lage zone van de
stranden van De Panne, de IJzermonding en VNR “De Zwinduinen en –polders” tijdens het voorjaar,
de zomer en het najaar.
Zone
Hoog

Seizoen
Voorjaar

DP

IJZ
Turbellaria
Theristus otoplanobius
Viscosia abyssorum
Xyala striata
Harpacticoida

Zomer

Oncholaimellus calvadosicus
Parachromadorita sp.1
Daptonema sp.3
Enoplolaimus litoralis
Onyx perfectus

Najaar

Harpacticoida
Halacaroidea

8%
7%
5%

Nauplii
Axonolaimus hexapilus
Turbellaria

Harpacticoida
Rhabditis sp.1

38%Turbellaria
12% Xyala striata

Turbellaria
Theristus otoplanobius
Odonthophora phalarata

11% Mesacanthion monhystera
5%Harpacticoida
4% Bathylaimus capacosus
Turbellaria
Paramonohystera albigensis
Viscosia viscosa
Oncholaimellus calvadosicus
Viscosia abyssorum

Oncholaimellus calvadosicus
Prochromadorella ditlevensi
Promonhystera faber

11%
8%
8%

Paracanthonchus thaumasius
Daptonema hirsitum

7%
7%

Najaar

Laag

Voorjaar

Najaar

49%
25%
9%
5%
5%

16%Harpacticoida
14%Polychaeta

23%
16%

9%Turbellaria
8%Oligochaeta
6%Tardigrada

11%
7%
6%

24%
9%
9%
8%
5%
Dichromadora hyalocheile
Harpacticoida
Turbellaria

Nauplii
Polychaeta

19%
15%
14%
8%
7%

Gastrotricha
Oncholaimellus calvadosicus
Viscosia abyssorum

17%Harpacticoida
16%Polychaeta
12%Turbellaria

16%
16%
10%

Turbellaria
Viscosia viscosa
Chromadorita nana
Monoposthia mirabilis

8%Tardigrada
6% Dichromadora hyalocheile
11%
8%

10%
10%

Daptonema normandicum
Viscosia abyssorum
Chaetonema riemanni
Zomer

8%
7%
6%

16%
9%

Midden Voorjaar

Zomer

ZwB

23%
10%

Daptonema normandicum
Oncholaimellus calvadosicus

13%
8%

Paracanthonchus thaumasius
Cyartonema elegans
Promonhystera faber

8%
7%
6%

Pomponema elegans
Oncholaimellus calvadosicus

6% Odontophora rectangula
5%Turbellaria

Odonthophora phalarata
Daptonema hirsitum
Paracanthonchus thaumasius

5% Daptonema normandicum
5% Sabatieria pulchra
4% Metadesmolaimus pandus

8%
7%
7%
Turbellaria
Harpacticoida

20%
16%

Polychaeta
Dichromadora hyalocheile
Tardigrada

10%
6%
4%

15%Harpacticoida
15%Turbellaria
8% Enoplolaimus propinquus
7%Polychaeta
6% Dichromadora hyalocheile

16%
11%
9%
8%
7%
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Bijlage 5. Kartering vaatplanten per soort
Atriplex glabriuscula Edmondst. Kustmelde

152
Atriplex littoralis L.

Strandmelde

153
Baccharis halimifolia L. Kruisstruik

154
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

Strandbiet

155
Cakile maritima Scop.

Zeeraket

156
Calystegia soldanella (L.) R. Brown

Zeewinde

157
Carlina vulgaris L.

Driedistel

158
Crambe maritima L.

Zeekool

159
Crithmum maritimum L. Zeevenkel

160
Erigeron acer L. Scherpe fijnstraal

161
Eryngium maritimum L. Blauwe zeedistel

162
Euphorbia paralias L.

Zeewolfsmelk

163
Glaucium flavum Crantz Gele hoornpapaver

164
Glaux maritima L.

Melkkruid

165
Halimione portulacoides (L.) Aell.

Gewone zoutmelde

166
Honckenya peploides (L.) Ehrh. Zeepostelein

167
Juncus gerardii Loisel. Zilte rus

168
Juncus maritimus Lam. Zeerus

169
Limonium vulgare Mill. Lamsoor

170
Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard

Dunstaart

171
Plantago maritima L.

Zeeweegbree

172
Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge ex Ledeb. subsp. raii (Bab.) D.A. Webb et Chater
Zandvarkensgras

173
Sagina maritima G. Don Zeevetmuur

174
Sagina nodosa (L.) Fenzl

Sierlijke vetmuur

175
Salsola kali L. subsp. kali

Stekend loogkruid

176
Spartina townsendii H. et J. Groves

Engels slijkgras

177
Spergularia marina (L.) Besser Zilte schijnspurrie

178
Spergularia media (L.) C. Presl subsp. angustata (Clavaud) Kerguélen et Lambinon
schijnspurrie

Gerande

179
Suaeda maritima (L.) Dum.

Klein schorrenkruid

180
Triglochin maritimum L. Schorrezoutgras

181
Viola curtisii E. Forster Duinviooltje

