Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek – Kliniekstraat 25 – 1070 Brussel – T.:+32(0)2558 18 05 – info@inbo.be – www.inbo.be

KRW doelstellingen in de Ijzermonding
Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch
potentieel en goed ecologisch potentieel in het Vlaams
waterlichaam ‘Havengeul Ijzer’ vanuit de – overeenkomstig de
Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante
beoordelingssystemen voor een aantal biologische
kwaliteitselementen.
Jeroen Speybroeck, Jan Breine, Bart Vandevoorde, Alexander Van
Braeckel, Erika Van den Bergh, Gerlinde Van Thuyne

INBO.R.2008.55

KRW doelstellingen in de
Ijzermonding
Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal
ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in
het Vlaams waterlichaam ‘Havengeul Ijzer’ vanuit de –
overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde
relevante beoordelingssystemen voor een aantal
biologische kwaliteitselementen.

Eindrapport 2008

Jeroen Speybroeck (INBO), Jan Breine (INBO), Bart
Vandevoorde (INBO), Alexander Van Braeckel (INBO),
Erika Van den Bergh (INBO), Gerlinde Van Thuyne (INBO)

INBO.R.2008.55
D/2008/3241/388
VMM.AMO.KRW.IJZERMOND

Dankwoord
Deze opdracht werd gefinancierd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De auteurs
danken Roeland T’Jampens (Vlaams Instituut voor de Zee), ir. Dirk Gunst (Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening & Kust) en de stuurgroepleden. Dit project werd mede mogelijk
gemaakt door het gebruik van data verzameld in opdracht van het Agentschap voor Natuur
en Bos.

4

KRW doelstellingen Ijzermonding

www.inbo.be

Samenvatting
Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht voor alle
Europese lidstaten. Volgens deze richtlijn moeten alle Europese wateren zich tegen eind
2015 in een ‘goede toestand’ bevinden. Om de ecologische toestand van oppervlaktewateren
vast te stellen moeten de betreffende lidstaten, volgens een duidelijk afgelijnd stappenplan,
monitoringprogramma’s en beoordelingssytemen uitwerken voor een aantal biologische
kwaliteitselementen. Deze biologische kwaliteitselementen zijn gespecificeerd per categorie
van oppervlaktewateren.
Dit rapport behandelt stap 3 (afbakening van een referentiekader) en stap 4 (ontwikkelen
van een evaluatiescore) en vervolgens de beoordeling van de ecologische toestand van dit
stappenplan voor de IJzer. De biologische kwaliteitselementen die aan bod komen zijn
macrobenthos, macrofyten en vis. Tevens wordt de hydromorfologische toestand, als
ondersteunend element, beoordeeld. Dit onderzoek bouwt voor het waterlichaam “havengeul
Ijzermonding” verder op de onderzoeksresultaten van eerdere studies die in opdracht van de
VMM aan het stappenplan voor Vlaamse overgangswateren gewijd waren (Brys et al., 2005).
Alle Vlaamse overgangswateren werden aangeduid als sterk veranderde waterlichamen,
daarom worden maximaal en goed ecologisch potentieel (MEP/GEP) als referentiekader
gebruikt voor de beoordelingssystemen en niet de pristiene toestand. Dit MEP/GEP werd
vanuit een ecosysteembenadering gedefinieerd als het optimaal functioneren van het
estuariene ecosysteem. Ecologisch potentieel wordt dan gedefinieerd als het potentieel voor
natuurlijke fysische, chemische en biologische processen om zich binnen bepaalde
(realiseerbare) grenzen zo goed mogelijk te kunnen ontplooien. De realisatie van dit
ecologisch potentieel vergt een aanpak die het lokale niveau en dat van de individuele
kwaliteitselementen overstijgt. Daarom werd gekozen voor een geïntegreerde, hiërarchische
en schaalafhankelijke benadering bij het vaststellen van het referentiekader en werden,
naast de door de KRW verplichte parameters, ook essentiële habitatkenmerken als
parameter opgenomen in de evaluatiescores voor de biologische kwaliteitselementen.
Op ecosysteemniveau werd de parameter habitatareaal (of eco- of fysiotoop) geselecteerd,
welke relevant is voor alle biologische kwaliteitselementen. De oppervlakten van schor, slik
en subtidale ecotopen werden eveneens gebruikt om de hydromorfologische toestand van de
IJzer te beoordelen. Als MEP werd vanuit een hydromorfologische benadering de minimum
bandbreedte berekend die een overgangswater nodig heeft om de typische habitats (slikken,
schorren en ondiep water) in stand te kunnen houden in een duurzaam dynamisch
sedimentatie/erosie-evenwicht. Langsheen het estuarium is deze ‘evenwichtsbreedte’ overal
evenredig met het verval tussen de geulbodem en gemiddeld hoog water (GHW) en het
gemiddeld hoog hoog water (GHHW). Het GEP voor de slikken en het subtidaal werd afgeleid
van het MEP, zoals in Brys et al. (2005). Om het GEP voor de schorren te bepalen werd
gebruik gemaakt van de zogenaamde Praagse methode, rekening houdend met de geplande
maatregelen voor het IJzer-estuarium. De hydromorfologische toestand van het IJzer
estuarium is slecht.
Fytoplankton werd niet bestudeerd. De natuurlijke omgevingscondities laten het ontwikkelen
van stabiele estuariene populaties niet toe.
In de maatlat voor macrobenthos werden parameters op twee schaalniveaus geselecteerd:
- habitat: de arealen slik en ondiepwatergebied
- gemeenschap: BEQI (soortensamenstelling, biomassa, soortenrijkdom en densiteit)
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De verschillende parameters in deze maatlat worden tenslotte geïntegreerd en een
overkoepelende indicatiewaarde (score) werd bekomen. Het macrobenthos van de
Ijzermonding scoort –met de beschikbare data- ‘matig’.
In de maatlat voor macrofyten werden parameters op twee schaalniveaus geselecteerd:
- waterlichaam: het schorareaal en de gemiddelde kwaliteit van de individuele schorren
binnen dat waterlichaam.
- individuele schorren: de huidige oppervlakte in relatie tot de gewenste oppervlakte (GEP)
noodzakelijk voor een duurzame ontwikkeling en behoud van de bestaande schorren, de
vegetatiediversiteit, de soortenrijkdom en de floristische kwaliteitsindex (FQI).
De verschillende parameters in deze maatlat worden tenslotte geïntegreerd in een poging
één overkoepelende indicatiewaarde (score) te bekomen. De individuele score van de
verschillende parameters laat dan weer toe om knelpunten en remediërende maatregelen te
identificeren en te lokaliseren. De macrofyten van de Ijzermonding scoren ‘slecht’.
In de maatlat voor vis werden metrieken op basis van hun discriminerend vermogen
geselecteerd en werd gebruik maakt van de aanwezigheidslijst van Breine et al. (2008 –
GEP-referentielijst). Op basis van de referentielijst werden het maximaal aantal soorten en
relatief percentage waarden voor elke metriek in elke zone in GEP-toestand berekend. De
visfauna van de Ijzermonding scoort ‘matig’.
Passen we het in de KRW opgelegde principe ‘one out, all out’ toe, dan is de totale
beoordeling voor de Ijzermonding ‘slecht’. Enkele opties voor toestandsverbetering worden
besproken. De ontpoldering van de Hemmepolder zou een zeer duidelijke verbetering
betekenen.
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English abstract
The European Water Framework Directive came into effect December 2000 in all member
states. According to this directive, all European waters should reach ‘good status’ by the end
of 2015. In order to assess the ecological status of their surface waters, member states have
to act in concordance to a well-established step-wise plan and have to develop monitoring
programs and valuation systems for a number of biological quality elements, which have
been specified for each water category.
This report deals with step 3 (delimitation of a reference) and step 4 (development of a score
system) for the Ijzer estuary. Subsequently, the ecological status is assessed. Assessed
biological quality elements are macrophytes, benthic invertebrates and fish. This research
elaborates for the water body “havengeul Ijzermonding” on the work of earlier study (Van
Damme et al., 2003; Brys et al., 2005).
All Flemish transitional waters have been identified as heavily modified water bodies.
Therefore, maximum and good ecological potential (MEP/GEP) set the reference goals, not
pristine conditions. These MEP and GEP were defined from an ecosystem perspective as an
optimal functioning estuarine ecosystem. Thus, the ecological potential is conceived as the
potential for natural physical, chemical and biological processes to deploy as good as
possible within certain (achievable) boundaries. Attaining this potential requires an approach
that surpasses the local level and individual quality elements. Therefore, an integrated,
hierarchical and scale-dependent approach was chosen to establish the reference framework,
including essential habitat characteristics besides the biological quality elements.
At the ecosystem level, habitat area was considered, as it is a parameter relevant to all
biological quality elements. Surface area of mudflats, salt marshes and subtidal habitats was
also used to assess the hydromorphological status of the Ijzer estuary. To obtain the MEP, a
hydromorphological approach was used. Threshold band width was calculated as a quantifier
for the space that is needed to maintain typical estuarine habitats (mudflats, salt marshes
and shallow subtidal areas) in a sustainable and dynamic equilibrium of sedimentation and
erosion. Along the estuary, this ‘equilibrium band width’ is proportional to the elevation
range difference between the channel bottom and the mean high tide level (MHW) and the
mean highest high water level (MHHW). The GEP for mudflats and shallow subtidal habitats
is deducted from the MEP, as done by Brys et al. (2005). The salt marsh GEP is obtained
through the so-called Prague method, anticipating already proposed and/or planned
measures for creation of estuarine habitats. The hydromorphological status of the Ijzer
estuary is bad.
Phytoplankton was not considered. Under the natural environmental conditions in the
estuary, the development of stable estuarine populations is not possible.
The macrobenthos metric consists of parameters at two scale levels:
- habitat level: mudflat and shallow subtidal area
- community level: BEQI (species richness, species composition, biomass and density)
These submetrics are subsequently integrated into a single indicator value (score). Given
available data, the Ijzermonding obtain a ‘moderate’ score.
The macrophyte metric contains two levels:
- individual marsh level: (i) current area versus desired area (GEP) required for a sustainable
development and conservation of the existing salt marshes, (ii) vegetation diversity, (iii)
species richness and (iv) floristic quality index (FQI).
www.inbo.be
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These submetrics are subsequently integrated into a single indicator value (score), whereas
the submetric values allow specific identification of bottlenecks and mitigating measures. The
Ijzermonding macrophytes are scored as ‘bad’.
Submetrics for the assessment of fish are selected based on their discriminating power. The
presence reference list of Breine et al. (2008 – GEP reference list) is used. The fish fauna of
the Ijzermonding scored ‘moderate’.
Thus, applying the WFD principle ‘one out, all out’, the Ijzermonding’s final score is ‘bad’.
Some suggestion for improvement are discussed.

8

KRW doelstellingen Ijzermonding

www.inbo.be

Inhoud
Dankwoord ............................................................................................................. 4
Samenvatting.......................................................................................................... 5
English abstract ...................................................................................................... 7
1

Inleiding.............................................................................................. 11

2

Hydromorfologische toestand; MEP/GEP voor habitatarealen ............. 14

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2

Beoordeling .......................................................................................... 14
Schor................................................................................................... 14
Slik en ondiep subtidaal.......................................................................... 15

3

Macrofyten .......................................................................................... 18

3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6

Inleiding............................................................................................... 18
Vegetatieontwikkeling op zoutwaterschorren.............................................. 20
Sturende factoren .................................................................................. 21
Afbakening MEP/GEP en klassengrenzen ................................................... 23
Oppervlakte ecosysteem en waterlichaam ................................................. 23
Vorm ................................................................................................... 23
Kwaliteit vegetatie ................................................................................. 23
Toepassing van de beoordelingsmethode voor de IJzer................................ 25
Oppervlakte .......................................................................................... 25
Vorm en kwaliteit vegetatie schor ............................................................ 25
Eindscore ............................................................................................. 26

4

Macroinvertebraten ............................................................................. 28

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4

Macrobenthos van de Ijzermonding .......................................................... 28
Beoordeling .......................................................................................... 32
Het beoordelingssysteem - BEQI .............................................................. 32
Beoordeling Ijzermonding ....................................................................... 37
Niveau 1: ecosysteem ............................................................................ 40
Niveau 2: ecotoop/habitat....................................................................... 41
Niveau 3: gemeenschap ......................................................................... 42
Totaalindex BEQI ................................................................................... 44

5

Vis ....................................................................................................... 45

5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.3.1
5.4.3.2

Inleiding............................................................................................... 45
Methode ............................................................................................... 45
Vangstresultaten ................................................................................... 46
Vangstgegevens .................................................................................... 46
Bespreking ........................................................................................... 53
IJzer .................................................................................................... 53
Kreken ................................................................................................. 55
Besluit ................................................................................................. 56
Ontwikkeling van score systeem op basis van visvangstresultaten ................ 56
Inleiding............................................................................................... 56
Ecologische functies binnen het IJzerestuarium voor vis .............................. 57
Metriekkeuze in Nederland en Engeland .................................................... 57
Westerschelde....................................................................................... 57
Overgangswater in Verenigd Koninkrijk..................................................... 58

www.inbo.be

KRW doelstellingen Ijzermonding

9

5.4.3.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6

Besluit ................................................................................................. 59
Metriekkeuze voor het IJzerestuarium....................................................... 60
De visindex voor het IJzerestuarium ......................................................... 61
Besluit ................................................................................................. 62

6

Besluit ................................................................................................. 63

6.1
6.2

Totaalbeoordeling .................................................................................. 63
Maatregelen.......................................................................................... 63

7

Referenties .......................................................................................... 65

8

Bijlage: Aanvullende tabellen kwaliteitselement vis ............................ 70

Lijst van figuren.................................................................................................... 74
Lijst van tabellen .................................................................................................. 76

10

KRW doelstellingen Ijzermonding

www.inbo.be

1 Inleiding
De IJzer ontspringt in Kassel te Frankrijk en mondt uit in Nieuwpoort via de Ganzepoot. De
IJzer is 78 km lang waarvan er 45 km gelegen is op Belgisch grondgebied. Het stukje IJzer
waarover we rapporteren ligt benedenstrooms en is onderhevig aan getij. Het is gesitueerd
in een 13ha groot natuurreservaat. Het getijdengebied is waardevol omdat het nog restanten
van slikken en schorren bevat (Bervoets et al., 1996). De Getijde-ijzer is ongeveer 3km lang
en strekt zich uit van de monding in de Noordzee tot het Sluizencomplex van de Ganzepoot.
Omwille van het sluizencomplex en omwille van oeververstevigingen wordt de IJzer hier als
een sterk veranderd waterlichaam gedefinieerd. Wat betreft habitatstructuur, is de
aanwezigheid op de rechteroever van het schor een meerwaarde. Deze werd sedert 1999 als
geklasseerd landschap aangeduid. De realisatie van het schor kwam tot stand dankzij een
herstelproject (1999-2004). In deze schorren bemonsterden we twee kreken, waaronder de
kreek van Lombardsijde. De linkeroever van de IJzer is volledig verstevigd en in september
werden de werken m.b.t. het vervangen van de betonnen kaaimuren aangevat. De vegetatie
die op de taluds groeide, verdween en maakte plaats voor nieuwe, specifiek estuariene
habitats.

Figuur 1.1: Het bestudeerde waterlichaam “havengeul Ijzermonding”.

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat uiterlijk 15 jaar na de datum van
inwerkingstelling van de richtlijn, dus tegen eind 2015, in alle Europese wateren de toestand
www.inbo.be
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van oppervlaktewater en grondwater goed moet zijn (artikel 4). Voor oppervlaktewateren
wordt de algemene milieudoelstelling meer specifiek beschreven als het bereiken van een
goede ecologische en chemische toestand van het natuurlijk oppervlaktewater (rivieren,
meren, overgangswateren en kustwater) en een goed ecologisch potentieel en een goede
chemische toestand van alle kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen.
Onder een goede ecologische toestand wordt verstaan dat de waarden van de biologische
kwaliteitselementen een geringe mate van verstoring ten gevolge van menselijke activiteiten
vertonen, en er slechts een lichte afwijking is van wat normaal is voor het type
oppervlaktewater in onverstoorde staat. Een goed ecologisch potentieel wordt bereikt
wanneer er slechts lichte veranderingen zijn in de waarden van de relevante biologische
kwaliteitselementen ten opzichte van wat normaal is voor het meest vergelijkbare type
oppervlaktewater.
De referentieomstandigheden beschrijven een zeer goede ecologische toestand of de
toestand bij maximaal ecologisch potentieel van het oppervlaktewaterlichaam; met andere
woorden, de toestand van een oppervlaktewaterlichaam dat behoort tot de beste klasse van
de 5 algemene ecologische toestandsklassen, zijnde: zeer goed / goed / matig /
ontoereikend / slecht (KRW-bijlage V, 1.2 beschrijft hiervoor de normatieve definities - zie
extra bijlage 2)
De referentieomstandigheden dienen vastgesteld te worden voor de kwaliteitselementen
vermeld in bijlage V, 1.1 van de KRW, die in drie groepen werden ondergebracht:
•

biologische elementen (toestand van waterflora inclusief fytoplankton, benthische
ongewervelde fauna en visfauna),

•

hydromorfologische kwaliteitselementen ter ondersteuning van de biologische
elementen (hydrologisch regime – riviercontinuïteit – morfologische elementen),

•

fysisch-chemische omstandigheden ter ondersteuning van de biologische elementen
(algemene elementen – specifieke verontreinigende stoffen).

Voor de categorie overgangswateren werden in 2003 en 2005 studieopdrachten uitgevoerd
die de afbakening van een referentiekader, het ontwikkelen van een evaluatiescore en de
bepaling van de ecologische toestand (of potentieel) voor de Vlaamse overgangswateren
behandelden (voor de biologische elementen fytoplankton en macrobenthos – Van Damme et
al., 2003; voor fytoplankton, macrobenthos en macrofyten - Brys et al., 2005). Een aantal
kwaliteitselementen en waterlichamen van de Vlaamse overgangswateren konden door
gebrek aan data niet volledig uitgewerkt worden. Daarom gingen op 15/10/2007 twee door
de VMM aanbestede vervolgopdrachten officieel van start: één (overeenkomst
VMM.AMO.KRW.IJZERMOND - OL200700092) voor het waterlichaam ‘Havengeul IJzer’
(VL05_15) en één voor een deel van de Vlaamse overgangswaterlichamen: ‘Getijdedijle &
Getijdezenne’, ‘Getijdedurme’ en ‘Getijdenetes’. Dit rapport heeft betrekking op de eerst
vermelde opdracht.

12

KRW doelstellingen Ijzermonding

www.inbo.be

In deze studie wordt verder gewerkt vanuit een ecosysteembenadering zoals die in van Brys
et al. (2005) toegelicht wordt. Metrieken en variabelen worden geselecteerd vanuit de
overheersende drukken en impacten op het ecosysteem en de manier waarop de
verschillende kwaliteitselementen daarop reageren. Voor de IJzer onthouden we:
●

waterkwaliteit

●

veranderende hydrodynamica en morfologie

●

zoetwaterafvoer

●

evolutie van het slik- en schorareaal

Door handhaving van normen en zuiveren van afvalwater, wordt verwacht dat de water- en
bodemkwaliteit zullen verbeteren en de ermee geassocieerde problemen minder courant
zullen optreden. De problemen, gelinkt aan de hydromorfologie van het estuarium, en hun
impact op de habitats verdienen bijzondere aandacht. Naast het beoordelen van de
hydromorfologische toestand als ondersteunend element kunnen habitatarealen ook
rechtstreeks aangewend worden bij het beoordelen van de toestand op basis van
macrofyten, macrobenthos en vissen. Deze studie doet een uitspraak over de
hydromorfologische toestand van de IJzer. De beoordeling van de fysicochemische toestand
behoort niet tot het onderwerp van deze studie.
Het RIZA in Nederland heeft een gids ontwikkeld om MEP/GEP in niet-natuurlijke
waterlichamen (let op: de Ijzermonding is geen kunstmatig, maar een sterk veranderd
waterlichaam)(RIZA, 2006). Het biologisch potentieel kan worden bepaald eens de
hydromorfologische, fysische en chemische potentiëlen zijn bepaald. De verschillen tussen
MEP en GEP worden echter niet precies bepaald. Tijdens een internationale workshop in
Praag 2005 werd besloten dat de biologische MEP/GEP-condities ook bepaald kunnen worden
vertrekkend van de actuele status (Kampa & Kranz, 2005). De auteurs stellen een
habitatbenadering voor. In een eerste stap wordt de habitat bepaald die bekomen zal worden
bij het verwijderen van de druk en daarna wordt er bepaald welke soorten in de nieuwe
habitat kunnen voorkomen. Als bv. tengevolge van een natuurherstel geen aquatische
planten voorkomen in de nieuw gecreëerde habitat, moeten we er logischerwijs ook geen
limnofiele soorten verwachten. De eisen mogen dus niet onnatuurlijk hoog gesteld worden.
Voor de Westerschelde wordt het MEP bepaald op basis van de kennis van het functioneren
van het ecosysteem (Escaravage et al., 2004). Dit concept is door Van den Bergh et al.
(2003) in detail uitgewerkt waarbij de auteurs een MEP/GEP hebben bepaald op
ecosysteemniveau, ecotoopniveau en op schaal van de macrobenthosgemeenschap. Brys et
al. (2005) pasten een hiërarchische benadering toe om MEP/GEP-condities voor de
Zeeschelde te bepalen. In het kader van het ecosysteemfunctioneren werden, rekening
houdend met verschillende niveaus, MEP/GEP bepaald voor macrofyten, macrobenthos en
fytoplankton. De auteurs bepaalden ook in overeenstemming met de Common
Implementation Strategy (CIS, 2003a,b) de hydromorfologische omstandigheden van
MEP/GEP.

www.inbo.be
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2 Hydromorfologische toestand; MEP/GEP voor
habitatarealen
De hydromorfologische toestand van het estuarium is zeer bepalend voor de habitat
potenties, die op hun beurt dan weer belangrijk zijn voor de toestand van de biologische
kwaliteitselementen. Voor de beoordeling van de hydromorfologische toestand volgen we
dezelfde filosofie zoals die werd toegelicht door Speybroeck et al. (2008). De ondergrens van
het MEP wordt aan de hand van een hydromorfologische benadering bepaald als de
theoretische oppervlakte subtidaal, slikken en schorren berekend die er in het estuarium zou
zijn indien het over de volledige breedte de voldoende ruimte zou hebben om al deze
habitattypen duurzaam te ontwikkelen. Als ondergrens van het GEP wordt een functionele
benadering gevolgd: voor het slik geredeneerd vanuit de habitatbehoefte om een functioneel
voedselweb op te bouwen. Voor het schor volgden we echter Praagse methode, rekening
houdend met het effect van geplande maatregelen. MEP- en GEP-arealen worden hierbij
bepaald zoals beschreven door Brys et al. (2005).
De berekende oppervlakten voor subtidaal en slik worden ook gebruikt als MEP/GEP-grenzen
voor ongewervelde bodemdieren; de berekende schoroppervlakten maken deel uit van de
maatlat voor de schorren.

2.1.1 Beoordeling
2.1.1.1

Schor

Voor de afbakening van het MEP en het GEP voor de hoeveelheden oppervlakte of areaal aan
schor (op het niveau van het ecosysteem) maken we in deze studie gebruik van een
combinatie van de berekende arealen via de ‘hydromorfologische’ benadering enerzijds en de
Praagse methode (zie inleiding), waarbij we rekening houden met geplande maatregelen.
Op basis van de hydromorfologische benadering werd voor het deel van de IJzer waar harde
structuren ontbreken een oppervlakte van 31.1 ha schorgebied berekend. Deze berekening is
gebaseerd op een vooraf afgebakend optimaal verval tussen de gemiddelde hoogwaterlijn bij
springtij en de diepte van de vaargeul en geeft de noodzakelijke ruimte voor duurzame
schorontwikkeling weer tussen gemiddeld hoogwater (GHW) en gemiddeld hoogwater bij
springtij (GHWS) (Tabel 2.1). Dit oppervlakte kan als het MEP voor het IJzerestuarium
worden beschouwd.
Door Brys et al. (2005) werd de siliciumbenadering aangewend voor de bepaling van het
GEP. Voor het goed functioneren van het ecosysteem Schelde is namelijk een oppervlakte
schorgebied nodig om de huidige siliciumtekorten op te vangen. Volgens Van Wichelen et al.
(2005) is primaire productie zo goed als afwezig in het IJzerestuarium wegens de te sterke
saliniteitsschommelingen en is bijgevolg het criterium niet toepasbaar. In de context van de
Ijzer is het dan ook niet duidelijk of dit kan toegepast worden. Daarom werd het GEP
bepaald aan de hand van de som van de huidige schoroppervlakte en de oppervlakte die
mogelijk kan bijgecreërd worden. Deze laatst, voornamelijk gevormd door een grote te
verwachten schoroppervlakte in de huidige Hemmepolder, bedraagt een totaal van ca. 28,8
ha (IMDC, 2005; Hoffmann, 2006). Dit is dan ook ons GEP. Opmerkelijk is dat dit heel dicht
ligt bij het berekende hydromorfologisch vereiste areaal (31,1 ha). Het huidig schorareaal
beslaat echter slechts 8,9 ha.
Vervolgens zijn de grenzen bepaald voor de ‘matige’, ‘ontoereikende’ en ‘slechte’ toestand
(Tabel 2.2). Zoals Brys et al. (2005), werden vanaf de GEP-grens de onderliggende klassen
equidistant ingedeeld, daar er geen duidelijke aanwijzing voor een specifieke(re) indeling
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zijn. Gezien het IJzerestuarium slechts één waterlichaam omvat, is het niveau van
waterlichaam en ecosysteem samengenomen.
Tabel 2.1: Afbakening van het MEP en het GEP voor het oppervlakte ‘schorgebied’ (ha) voor het
waterlichaam en ecosysteem van de IJzer.

Waterlichaam
Ecosysteem

MEP

GEP

Huidig

31,1

28,8

8,9

Tabel 2.2: Afbakening van de klassengrenzen van het MEP, GEP en de matige, ontoereikende en slechte
toestand voor de arealen ‘schorgebied’ (ha) voor het waterlichaam en ecosysteem van de
IJzer.

Waterlichaam
Ecosysteem

MEP

GEP

Matig

Ontoereikend

Slecht

31.1

28.8

19.2-28.8

9.6-19.2

0-9.6

Uit de beoordeling van de huidige oppervlaktes schorgebied blijkt op basis van de
afgebakende klassengrenzen dat het enige waterlichaam van het ecosysteem IJzer zich in
een slechte toestand bevindt. De totale oppervlakte schor bedraagt 8.9 ha, wat overeenkomt
met een EQR van 0,23 (dus onder de ontoereikend-slechtgrens van 0,25 zoals in Brys et al.
(2005) gedefinieerd voor sterk veranderde waterlichamen)(Tabel 2.3).
Tabel 2.3: Beoordeling van de huidige toestand voor de arealen ‘schorgebied’ (ha) per waterlichaam en
ecosysteem voor de Zeeschelde.

Waterlichaam

MEP

GEP

Matig

Ontoereikend

Ecosysteem IJzer

2.1.1.2

Slecht
8,9
8,9

EQR-t
0,23
0,23

Slik en ondiep subtidaal

Voor het vaststellen van de beschikbare actuele habitatarealen van slik (en schor) zijn DTMgegevens beschikbaar uit het MONAIJ-project (2002) alsook recentere data (2007). Van de
Afdeling Kust (MD&K) ontvingen we peilgegevens van de havengeul. Interpolatie van deze
puntdata liet toe een vlakkendekkende bathymetrie te bekomen, zoals nodig voor het
afbakenen van ecotopen. Deze actuele habitatarealen worden dan beoordeeld t.o.v. de
gewenste MEP/GEP-arealen.
De huidige harde oeververdedigings- en verstevigingsstructuren belemmeren mogelijkheden
voor toekomstige natuurontwikkelingsmaatregelen zoals uitbouw van slik- en schorsystemen
op de linkeroever. Daarom wordt de vergelijking tussen de MEP-arealen en de actuele
habitatarealen enkel eenzijdig gemaakt voor wat betreft de rechteroever ter hoogte van het
huidige slik. Het dient echter sterk benadrukt dat de natuurlijkheid van het systeem door de
antropogeen gefixeerde oevers langsheen een groot deel van het (weliswaar kleine)
waterlichaam sterk belemmerd wordt. Een beoordeling voor het volledige waterlichaam zou
dan ook zeker ‘slecht’ zijn.
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Figuur 2.1: Beoordeeld segment van het waterlichaam met aanduiding van de actuele habitatarealen en de
arealen bepaald volgens het hydromorfologisch afgeleide MEP.

Tabel 2.4: Klassengrenzen (ondergrenzen) van de EQR-klassen en beoordeling voor de benthoshabitats
van het waterlichaam havengeul Ijzermonding, o.b.v. het huidige slik/schor.

slik
subtidaal

MEP

GEP

matig

ontoereikend

slecht

beoordeling

EQR

24
27

20
22

13
15

6,6
7,5

0
0

26
5

1
0,13

Het MEP stamt uit de hydromorfologische benadering (Speybroeck et al., 2008), de overige
klassegrenzen zijn daarvan afgeleid.
De natuurontwikkelingsingrepen hebben er in de beschouwde deeloppervlakte van het
systeem voor gezorgd dat er voldoende slikareaal werd gecreëerd. Het slikareaal wordt dan
ook als zeer goed beoordeeld. Het quasi ontbreken van slik in de rest van het waterlichaam
is echter sterk nefast voor dit kleine systeem. Het MEP voor bv. het slik van het volledige
waterlichaam bedraagt namelijk 267 ha; zowat het tienvoud van het actuele slikareaal (zoals
geïllustreerd in Figuur 2.2).
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Figuur 2.2: Beoordeeld segment van het waterlichaam (actuele habitatarealen en arealen bepaald volgens
MEP) versus de MEP-arealen voor het volledige waterlichaam .

Door antropogene en pragmatische factoren kan dit potentieel nooit gerealiseerd worden.
Toch vormt dit een niet te negeren indicatie van wat het systeem in feite nodig heeft.
De ‘matige’ (eveneens eenzijdige rechteroever)beoordeling van het subtidaal geeft echter
aan dat, in functie van de heersende diepte en getijamplitude, er veel te weinig subtidaal
areaal voorhanden is. In de Ijzermonding worden echter (potentieel en actueel) de meest
diverse benthosgemeenschappen in het subtidaal aangetroffen.
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3 Macrofyten
3.1

Inleiding

Voor de Kaderrichtlijn Water dient het maximaal ecologisch potentieel (MEP) evenals het
goed ecologisch potentieel (GEP) van overgangswateren in Vlaanderen te worden bepaald.
Ook een beoordelingssysteem en beoordeling is hieraan gekoppeld. Voor het overgangswater
Schelde is dit reeds gebeurd in Brys et al. (2005) en Speybroeck et al. (2008). In deze studie
zal dit voor het ecosysteem IJzer gebeuren dat slechts één waterlichaam bevat. Zo is onder
meer een groot deel van het schor aan de IJzermonding in 2002 een groot deel opnieuw
afgegraven ter ontwikkeling van estuariene natuur en werd binnen het kader van een
natuurontwikkelingsproject een groot deel van een voormalige mariene basis afgegraven ter
ontwikkeling van estuariene natuur (Hoffmann, 2006). In het kader van het MONAY-project
(INBO) is een intensief monitoringsprogramma afgewerkt.
Onder het kwaliteitselement macrofyten zijn binnen de Kaderrichtlijn Water voor
overgangswateren zowel macroalgen, submerse angiospermen als schorvegetaties vervat.
De enige informatie omtrent macroalgen is voorhanden uit het MONAY-rapport (Hoffmann,
2006). In het herstelde Vlaams natuurreservaat de IJzermonding werden bij een verkennend
onderzoek 24 taxa aangetroffen van voornamelijk Chlorophyta, Xanthophyta en Phaeophyta.
Deze groeiden vooral epifytisch en epilithisch en in mindere mate terrestrisch. Data van
aanwezige macroalgen op kunstmatige vaste structuren zoals kademuren, steigers, etc. zijn
niet beschikbaar. De macroalgen zullen bij de MEP- en GEP-bepaling voor macrofyten niet
worden behandeld, wegens de kunstmatige standplaatsvereisten van deze soorten. Zonder
het aanleggen van strandhoofden en andere vaste structuren zouden de meeste soorten
namelijk geen levensvatbare populaties kunnen opbouwen. Terrestrische soorten zijn wel
opgenomen. Submerse angiospermen worden niet aangetroffen in het IJzerestuarium
vandaar dat enkel schorvegetaties worden beschouwd bij de evaluatie van de ecologische
toestand van het Vlaamse overgangswater IJzer voor het kwaliteitselement macrofyten.
Voor de beoordeling van de schorvegetaties van de IJzermonding zal nagegaan worden of de
methode zoals voorgesteld door Brys et al. (2005) ook hier kan worden toegepast. Deze
methode werkt met een schaalafhankelijke benadering in drie niveaus: 1) ecosysteem, 2)
waterlichaam en 3) individueel schor, die het in detail identificeren van knelpunten toelaat
(Figuur 3.1). Gezien slechts één waterlichaam wordt onderscheiden binnen het
IJzerestuarium worden het eerste en tweede niveau van de methode uit Brys et al (2005)
samengevoegd.
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Totale beoordeling
Ecosysteem

EQR totale schoroppervlakte

Waterlichaam

One out all out

- EQR totale schoroppervlakte
- gem EQR individuele schorren

Individueel schor

EQR = (EQR vorm*2 + EQR vegetatie)/3

Vorm
Vegetatie

EQR = (EQR vegetatiediversiteit*2 + EQR soortenrijkdom+EQR FQI)/4

Vegetatiediversiteit
Soortenrijkdom
Floristische kwaliteitsindex
Figuur 3.1: Hiërarchische benadering bij de beoordeling van schorvegetaties (Brys et al., 2005).

Op het niveau van het ecosysteem wordt gekeken naar de totale schoroppervlakte. Indien
deze niet voldoet om GEP te bereiken verkeert het ecosysteem als geheel niet in een goede
ecologische toestand.
Binnen het ecosysteem kan dan nog verder verfijnd worden om de toestand van elk
waterlichaam te beoordelen zodat kan vastgesteld worden in welk waterlichaam zich
prioritair maatregelen opdringen. De beoordeling van de schorren binnen een waterlichaam
steunt op twee parameters: de totale schoroppervlakte binnen het waterlichaam en de
gemiddelde EQR voor de individuele schorren binnen dat waterlichaam. De totaalscore per
waterlichaam wordt bepaald door de laagst scorende parameter (One out all out-principe).
Indien beide parameters in dezelfde kwaliteitsklasse scoren wordt de gemiddelde EQR van
beiden berekend. Binnen elk waterlichaam kunnen probleemschorren geïdentificeerd worden
door individuele schorren te beoordelen. De EQR van een schor is gebaseerd op twee
variabelen (vorm en kwaliteit van de vegetatie). Voor de berekening van de eindscore per
schor verwijzen we naar 3.6.
Ter bepaling van het MEP wordt de hydromorfologische benadering gehanteerd
overeenkomstig Brys et al. (2005) waarbij de zogenaamde ‘threshold’ oppervlakten worden
berekend in functie van de diepte van de geul en het kritische hoogteverval. Een
hellingsgraad van 2.5% wordt hierbij als criterium gebruikt (van de Koppel et al. 2005;
Vandevoorde et al. 2008). Topografische en bathymetrische data zijn gebruikt om de
hydromorfologische toestand te bepalen.
Brys et al. (2005) gebruikten het Si-limitatie criterium om het GEP te berekenen. Voor de
IJzer is dit echter niet toepasbaar gezien primaire productie er zo goed als afwezig is door de
sterke saliniteitsschommelingen (Van Wichelen et al. 2005). Daarom pasten we de
zogenaamde Praagse methode toe, rekening houdend met geplande schoruitbreiding (zie
hoofdstuk 2).
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De kwaliteit van het individueel schor wordt bepaald op basis van het noodzakelijk grootte of
breedte (vorm) in combinatie met de kwaliteit van de vegetatie (Brys et al. 2005).
Langs het estuarium van de IJzer zijn slechts twee schorren aanwezig. IJzer1 is pas ontstaan
in 2002 na het uitvoeren van een natuurherstelproject, terwijl IJzer2 een oud, reeds lang
bestaand, schor is (Figuur 3.2).

Figuur 3.2: Situering van de twee schorren langs het estuarium van de IJzer.

3.2

Vegetatieontwikkeling op zoutwaterschorren

De saliniteit van het overstromingswater zorgt voor uitgesproken verschillen tussen zoet-,
brak- en zoutwaterschorren. De differentiatie binnen de verschillende schortypes is op zijn
beurt vooral de resultante van verschillen in hoogteligging die zorgen voor verschillen in
overstromingsfrequentie en de daaraan verbonden overstromingsvariabelen, alsook van het
gevoerde beheer. Desalniettemin spelen nog andere abiotische factoren een rol.
In Vlaanderen beperken zoutwaterschorren zich tot het estuarium van de IJzer, de Baai van
Heist en het Zwin.
In Figuur 3.3 wordt een vereenvoudigd successieschema gegeven. Kaal slik wordt er
gekoloniseerd door diatomeeën die een stabiliserend effect hebben op het slikoppervlak en
leiden tot een verdere opslibbing. De eerste hogere planten die zich vestigen op het kaal slik
zijn Zeekraalsoorten (Salicornia sp.) en tegenwoordig ook Engels slijkgras (Spartina
townsendii). Het verdere verloop van de successie is verschillend voor de nattere en
slibrijkere kommen enerzijds en de drogere en zandigere oeverwallen anderzijds.
Schorgemeenschappen worden meestal gedomineerd door één of twee plantensoorten met
daartussen ook nog soorten van andere successiestadia, zij het met een lage bedekking. In
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de kommen ontwikkelt zich een gemeenschap gedomineerd door Gewoon kweldergras
(Puccinellia maritima) met Zeeaster (Aster tripolium), Schorrezoutgras (Triglochin
maritimum), Gerande schijnspurrie (Spergularia media ssp. angustata), etc. als begeleidende
soorten. Bij een verdere opslibbing en bijgevolg dalende overstromingsfrequentie ontwikkelt
zich hieruit een gemeenschap met Lamsoor (Limonium vulgare) en Zeeweegbree (Plantago
maritima) als typerende soorten. Uiteindelijk evolueert deze plantengemeenschap naar een
door Gewone zoutmelde (Halimione portulacoides) gedomineerde begroeiing. Op de
zoutwaterschorren vormt een monotone vegetatie van Strandkweek (Elymus athericus) de
climax- of eindvegetatie. Op de oeverwallen ontwikkelt zich onmiddellijk een Gewone
zoutmelde gemeenschap waarin initieel nog Schorrekruid (Suaeda maritima) en geregeld ook
Zeealsem (Artemisia maritima) voorkomt. Indien de schorren door runderen of schapen
worden begraasd kunnen zich uit verschillende successiestadia soortenrijke zilte graslanden
ontwikkelen, gedomineerd worden door grassen zoals Gewoon kweldergras, Rood zwenkgras
(Festuca rubra), Fioringras (Agrostis stolonifera) en tal van andere begeleidende soorten.

Oeverwal

Komgrond

Begrazing

Strandkweek

Zoutmelde gemeenschap

Soortenrijk zilt grasland
met Rood zwenkgras,
Fioringras en Gewoon
kweldergras

Lamsoor en Zeeweegbree
gemeenschap
Gemeenschap van Zoutmelde,
Schorrenkruid
en Zeealsem

Kweldergras gemeenschap

Zeekraal en/of Engels slijkgras

Slik met diatomeeën
Figuur 3.3: Vegetatieontwikkeling op schorgebieden binnen het zoutwater-intertidaal gebied (naar
Schaminée et al. 1998; Van den Bergh et al., 2001).

3.3

Sturende factoren

Schorvegetaties worden beoordeeld aan de hand van drie onafhankelijke variabelen:
vegetatiediversiteit, soortenrijkdom en floristische kwaliteit.
De vegetatiediversiteit per schorgebied wordt berekend met de ‘Shannon diversiteit index’
(H) (Shannon & Weaver 1962). H is een gecombineerde maat voor het aantal aanwezige
vegetatietypes en hun relatieve abundantie (Pi )(Magurran 1988; Lande 1996; Gering et al
2003) en varieert doorgaans van 1 (lage diversiteit) tot 5 (hoge diversiteit):
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Hierbij is vegetatietype i = 1 tot N, waarbij N het aantal vegetatieypes per schor is. Voor een
welbepaald schor bereikt deze index dus zijn maximale waarde, (ln N), wanneer alle
vegetatietypes in gelijke abundanties aanwezig zijn.
De soortenrijkdom van een schor komt overeen met het totaal aantal waargenomen
plantensoorten, zowel hogere planten als terrestrische macroalgen.
De floristische kwaliteit van een schorgebied wordt uitgedrukt in de ‘floristische
kwaliteitsindex’ (Lopez & Fennessy 2002; Cohen et al. 2004). Deze maat maakt gebruik van
de zeldzaamheid van elke soort in functie van de totale floristische samenstelling van een
gebied of staalname. Deze index wordt volgens de volgende formule berekend:
FQI = ∑ ZCij /√Nj
waarbij ZCij de ‘zeldzaamheidscoëfficiënt’ voor soort i op plaats j is en N het totaal aantal
soorten op plaats j vertegenwoordigt (Herman et al. 1997). Door het feit dat ∑ ZCij wordt
gedeeld door de vierkantswortel van N verminderen al te grote verschillen veroorzaakt door
diversiteitextremen, waardoor deze maat geschikter is voor gebieden met een lagere
diversiteit en vaak kleine oppervlaktes (Fennessy et al. 1998). De zeldzaamheidsklasse van
elke soort is gebaseerd op de globale indicatiemaat van zeldzaamheid (KFK) die voor de
Vlaamse hogere planten werd afgebakend in Van Landuyt et al. (2006). Hierbij krijgt elke
soort een bepaalde score die varieert van 10 (zeer algemeen) naar 1 (zeer zeldzaam). Voor
deze analyse werden deze scores omgekeerd.
Op basis van multipele regressie-analyses (Sokal & Rohlf 1995) konden Brys et al. (2005)
besluiten dat geomorfologische kenmerken (oppervlakte, vormindex, kreekdensiteit,
topografische heterogeniteit, isolatie) in belangrijke mate bijdragen tot de vegetatiekwaliteit
op de schorren. Zo blijkt ondermeer dat de schorren niet enkel een voldoende oppervlakte
moeten bezitten om een diverse en soortenrijke vegetatie te herbergen, maar dat de breedte
van een schor eveneens in zeer belangrijke mate bijdraagt tot de floristische rijkdom. Opdat
een schor zich dus duurzaam zou kunnen ontwikkelen binnen de heersende
hydromorfologische omstandigheden dient het over voldoende ruimte te beschikken of moet
het voldoende breed zijn (Brys et al. 2005). De breedte werd dus als belangrijke variabele
opgenomen bij de beoordeling van de kwaliteit van een individueel schor.
Om de schorkwaliteit te beoordelen is overeenkomstig Brys et al. (2005) eveneens gekozen
voor een beoordeling op drie verschillende niveaus: het ecosysteem, het waterlichaam en
het individueel schor. Op ecosysteemniveau vervullen de schorren diverse aspecten van het
estuarien functioneren. Een eerste vereiste om deze functies waar te kunnen maken is de
aanwezigheid van voldoende areaal dat zich op duurzame wijze kan standhouden en de
ruimte om dit te realiseren. Op dit niveau geldt het totaal aanwezige schoroppervlakte als
parameter om deze bijdrage van de schorren aan de ecosysteemfuncties te beoordelen.
Dezelfde redenering gaat op voor elk waterlichaam. De totale schoroppervlakte binnen een
waterlichaam geldt als parameter om de bijdrage van dit waterlichaam aan de estuariene
functies met betrekking tot de schorren te beoordelen.
Daarnaast wordt ook de gemiddelde kwaliteit van de individuele schorren in rekening
gebracht. De kwaliteit van de schorren wordt enerzijds bepaald aan de hand van de
vegetatiekwaliteit en anderzijds op basis van de duurzaamheid van een schor in functie van
de nodige ruimte of breedte die het schor nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen binnen
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de heersende hydromorfologische omstandigheden. De kwaliteit van de vegetatie wordt
beoordeeld op basis van drie onafhankelijke kenmerken: vegetatiediversiteit, soortenrijkdom
en floristische kwaliteitsindex.

3.4

Afbakening MEP/GEP en klassengrenzen

3.4.1 Oppervlakte ecosysteem en waterlichaam
Zie hoofdstuk 2.
Tabel 3.1: Afbakening van het MEP en het GEP voor het oppervlakte ‘schorgebied’ (ha) voor het
waterlichaam en ecosysteem van de IJzer.

Waterlichaam
Ecosysteem

MEP

GEP

Huidig

31,1

28,8

8,9

Tabel 3.2: Afbakening van de klassengrenzen van het MEP, GEP en de matige, ontoereikende en slechte
toestand voor de arealen ‘schorgebied’ (ha) voor het waterlichaam en ecosysteem van de
IJzer.

Waterlichaam
Ecosysteem

MEP

GEP

Matig

Ontoereikend

Slecht

31.1

28.8

19.2-28.8

9.6-19.2

0-9.6

3.4.2 Vorm
Op het niveau van de bestaande schorgebieden kan, gebruikmakend van de
‘hydromorfologische’ benadering, een GEP-ondergrens voor minimale schorbreedte (of
schoroppervlakte) worden afgebakend waaraan voldaan moet worden om het betreffende
schorgebied de mogelijkheid te gunnen zich volwaardig en duurzaam te kunnen ontwikkelen.
De benodigde oppervlakte voor een gegeven schorgebied staat in relatie tot de lengte van
het schorgebied langs de rivieras en de ‘threshold breedte’ op die plaats langs het estuarium
en kan dus beschouwd worden als een maat voor de vorm.
Op basis van deze GEP-ondergrens kunnen dan op een eenvoudige manier de ondergrenzen
worden afgebakend voor de ‘matige’, de ‘ontoereikende’ en de ‘slechte’ toestand (Tabel 3.3).
Tabel 3.3: Schematische voorstelling van de afbakening van de klassengrenzen van het GEP, en de matige,
ontoereikende en slechte toestand voor de oppervlakte (ha) per individueel schorgebied.

Klassen
GEP
Matig
Ontoereikend
Slecht

Huidig oppervlak / GEP
> 100 %
> 66%
> 33%
0 - 33%

EQR-t
>0.75
>0.50
>0.25
<0.25

3.4.3 Kwaliteit vegetatie
De kwaliteit van de vegetatie kan bepaald worden aan de hand van de vegetatiediversiteit,
soortenrijkdom en floristische kwaliteit. Om de klassengrenzen af te bakenen voor de
vegetatiediversiteit is de vegetatiekaart van de twee schorgebieden van de IJzer gebruikt
(Hoffmann 2006). Gezien het slechts om twee schorren gaat, zijn gegevens van acht extra
schorren van het zoutwatergedeelte van de Westerschelde (monding tot Hansweert) in de
analyse opgenomen (AGI 2006).
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De soortenrijkdom komt overeen met het totaal aantal waargenomen plantensoorten, zowel
hogere planten als terrestrische macroalgen zijn in rekening genomen. Om de
soortenrijkdom te bepalen is gebruik gemaakt van vegetatieopnames. Verspreid langs
transecten zijn zowel op het nieuwe als op het oude schor van het IJzerestuarium
permanente kwadraten (PQ’s) afgebakend om de vegetatieveranderingen te monitoren. Op
gezette tijden worden vegetatieopnames van deze PQ’s gemaakt. De vegetatieopnames van
2005 zijn gebruikt (Hoffmann 2006) aangevuld met de resultaten van soortskarteringen
(ongepubliceerde data INBO, Sam Provoost). Om de soortenrijkdom van de schorren van de
Westerschelde te bepalen zijn eveneens vegetatieopnames gebruikt die zijn gemaakt tijdens
de vegetatiekarting van 2004 (AGI 2006).
Om in een volgende stap het GEP te bepalen, is een clusteringmethode (K-means clustering)
gebruikt om clusters/groepen af te bakenen. Deze clusteringmethode onderscheidt
verschillende groepen op basis van hun proportioneel aandeel van verschillende aanwezige
vegetatietypen (Hartigan 1975). Drie vegetatietypes zijn onderscheiden: pioniervegetatie,
kruidige vegetatie en Strandkweekvegetatie. De statistische significantie van de afgebakende
groepen wordt hierbij getoetst aan de hand van een Anova (Hartigan 1975). Om de
correctheid van de classificatie te evalueren werd tot slot de ‘binnen’-cluster variabiliteit
vergeleken met de ‘tussen’-cluster variabiliteit. Als uiteindelijk aantal afgebakende clusters
werd het resultaat van de clusteranalyse genomen waarbij de ‘binnen’-clustervariatie het
kleinst was en de ‘tussen’-clustervariatie het grootst.
Een eerste clusteranalyse op de 10 onderscheiden schorren resulteerde in een duidelijke
opsplitsing van drie jonge schorren (cluster 1) tegenover zeven oudere schorren (cluster 2)
(Figuur 3.4). De eerste cluster of groep wordt gedomineerd door Pioniervegetatie (74%),
terwijl Kruid- en Strandkweekvegetatie resp. 14 en 12% innamen. De tweede cluster wordt
gedomineerd door Kruidvegetatie (46%) met codominantie van Pioniervegetatie (37%). De
overige 17% wordt ingenomen door de climaxvegetatie op zoutwaterschorren met name
Strandkweekvegetatie. Een volgende opdeling in drie clusters is echter statistisch irrelevant
gezien het beperkt aantal schorren in de analyse. Dit leidt er echter toe dat het niet mogelijk
is om klassengrenzen af te bakenen voor de vegetatiediversiteit en vervolgens voor de
soortenrijkdom en floristische kwaliteit. Een kwaliteitsbepaling van de schorvegetaties
uitsluitend op basis van soortenrijkdom en floristische kwaliteit zou een vertekend beeld
geven. Deze zijn nl. afgeleid uit aan- of afwezigheidgegevens, wat maakt dat ze met de
nodige voorzichtigheid moeten worden behandeld. Ook kan de vegetatiediversiteit
waardevoller worden ingeschat, gezien een hoge vegetatiediversiteit (doorgaans) garant
staat voor schorgebieden waarbinnen zowel processen van sedimentatie als de
daaropvolgende fixatie van het schor zich evenwichtig afspelen. Verder oefent een hoge
vegetatiediversiteit ook op andere trofische niveaus (zoals vogels, insecten, etc..) een
positieve invloed uit. Anderzijds is de vegetatiediversiteit ook gebaseerd op
abundantiegegevens. De kwaliteitsbepaling van de schorvegetatie is dus voorlopig niet
mogelijk door gebrek aan de nodige informatie. Om hieraan te verhelpen moeten in een
vervolgtraject data van andere vergelijkbare estuaria rond de Noordzee verzameld en mee
opgenomen worden in de analyse.
Van de hiërarchisch benadering van de beoordeling zoals weergegeven in Figuur 3.1 vervalt
dus de kwaliteitsbepaling van de vegetatie en wordt de kwaliteit van de schorren enkel
beoordeeld op basis van de vorm of minimale breedte dat een schor nodig heeft om zich
duurzaam te ontwikkelen overeenkomstig de hydromorfologische benadering.
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Figuur 3.4: Vegetatiediversiteit (proportioneel aandeel van de verschillende vegetatietypes) van de drie
typen schorgebieden langs de IJzer en Westerschelde die op basis van K-means
clusteranalyse zijn afgebakend.

3.5

Toepassing van de beoordelingsmethode voor de IJzer

3.5.1 Oppervlakte
Uit de beoordeling van de huidige oppervlaktes schorgebied blijkt op basis van de
afgebakende klassengrenzen dat het enige waterlichaam van het ecosysteem IJzer zich in
een ‘slechte’ toestand bevindt. Het totaal oppervlakte schor bedraagt 8.9ha wat overeenkomt
met een EQR van 0.23 (Tabel 3.4).
Tabel 3.4: Beoordeling van de huidige toestand voor de arealen ‘schorgebied’ (ha) per waterlichaam en
ecosysteem voor de Zeeschelde.

Waterlichaam

MEP

GEP

Matig

Ontoereikend

Ecosysteem IJzer

Slecht
8,9
8,9

EQR-t
0,23
0,23

3.5.2 Vorm en kwaliteit vegetatie schor
Opdat een schorgebied zich duurzaam zou ontwikkelen heeft het een bepaald ‘threshold
breedte’ nodig. Uit de lengte van het schorgebied langs de rivieras en de nodige ‘threshold
breedte’ kan het nodige oppervlakte worden bepaald. Door de verhouding van het huidige
oppervlak van het schorgebied ten opzichte van het nodige schoroppervlakte te bepalen, kan
beoordeeld worden of de schorgebieden voldoende ruimte hebben om zich op een duurzame
manier te ontwikkelen (Figuur 3.5).
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Binnen het enige waterlichaam van de IJzer zijn twee schorren onderscheiden. IJzer1, het
herstelde schorgebied (6,4 ha) bevindt zich met een EQR van 0.49 in een ‘ontoereikende’
toestand, terwijl het oude schor, IJzer2 (2,5 ha), een EQR heeft van 0.19 wat overeenkomt
met een ‘slechte’ toestand, afgewogen tegen 10 ha GEP-grens, zoals aangeduid in Tabel 3.2
(Tabel 3.5).
Een beoordeling van de kwaliteit van de schorvegetatie is met de huidige beschikbare data
niet mogelijk (cf. 3.4.3) waardoor de kwaliteit van het schor enkel beoordeeld wordt op basis
van de vorm.
Tabel 3.5: Beoordeling van de huidige toestand voor de oppervlaktes van de schorgebieden (procentueel
aandeel van het huidig oppervlakte ten opzichte van het GEP) binnen het waterlichaam IJzer.

GEP

Matig

Ontoereikend

Schorgebied
IJzer1
IJzer2
Eindscore schor/waterlichaam

Slecht

EQR-t

25

0.49
0.19
0.34

64

Figuur 3.5: Situering van de schorvegetatie per afgebakend schor (IJzer1, IJzer2) met aanduiding van de
berekende ‘threshold’-arealen, bepaald in functie van de hydromorfologische benadering.
Deze ‘threshold’-arealen zijn louter schematisch hoger in het tijdvenster of landwaarts
verschoven omdat ‘threshold’-slik en ‘threshold’-subtidaal hierop aansluiten.

3.6

Eindscore

De gemiddelde EQR van alle individuele schorren samen binnen een waterlichaam geeft
vervolgens de EQR voor de schorkwaliteit binnen één waterlichaam. De kwaliteit van de
schorren wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de vorm. Voor beide schorren binnen
het waterlichaam van de IJzer resulteert dit in een EQR van 0.34 (Tabel 3.5) wat
overeenkomt met een ‘ontoereikende’ toestand. Ter beoordeling van het waterlichaam wordt
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ook het totaal oppervlakte schor binnen dit waterlichaam in rekening gebracht. Gezien het
waterlichaam IJzer een EQR kent van 0.23, komt dit overeen met een ‘slechte’ toestand
(Tabel 3.4).
De eindbeoordeling van het waterlichaam gebeurt evenwel volgens het ‘one out all out’principe tussen beide EQRs (cf. 3.1) waardoor een ‘slechte’ toestand wordt toegekend.
Gezien de IJzer slechts één waterlichaam omvat, bevindt het ecosysteem IJzer zich eveneens
in een ‘slechte’ toestand.
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4 Macroinvertebraten
4.1

Macrobenthos van de Ijzermonding

De binnen dit project te gebruiken benthosgegevens stammen uit twee grote campagnes:
een intertidale monstername in het kader van het MONAIJ-project en een subtidale
monstername die speciaal voor dit project werd uitgevoerd.

Figuur 4.1: Fysiotopenkaart met aanduiding van de locaties van de benthosmonsters.

Het MONAIJ-project omvatte (1) een éénmalige ruimtelijke bemonstering (januari 2004)
alsook (2) een temporele bemonstering langs acht transecten (oktober 2001, september
2002, januari 2004). De ruimtelijke bemonstering besloeg 58 locaties, de temporele 22.
Biomassagegevens (nodig voor de geprefereerde beoordelingsmethode) zijn enkel
beschikbaar voor de gegevens van januari 2004 (uit de ruimtelijke en de temporele reeks).
Helaas is dit een suboptimaal seizoen voor het bemonsteren van benthos, wat de
28

KRW doelstellingen Ijzermonding

www.inbo.be

representativiteit van de beoordeling wellicht verlaagt. Alle punten bevinden zich in het VNR
“Ijzermonding”. De intertidale macrobenthosstalen (met steekbuis; diameter 11cm, tot op
15cm diepte; gezeefd over 1mm) werden reeds gebruikt voor een (onvolledige) beoordeling
van het macrobenthos in het waterlichaam (Brys et al., 2005 – eindbeoordeling op basis van
enkel het 3de niveau en enkel intertidale monsters – cf. zie verder). Deze monsters zullen
opnieuw gebruikt worden voor de beoordeling in dit project volgens de BEQI-methode (zie
verder).

Figuur 4.2: Intertidale benthosmonsters. Taartdiagram geeft de verdeling van de meest dominante soorten
weer; diameter in verhouding met de totale macrobenthische densiteit per locatie
(logaritmisch getransformeerd). Corvol: Corophium volutator; Hetfil: Heteromastus filiformis;
Manaes: Manayunkia aestuarina; Macbal: Macoma balthica; Nerdiv: Nereis diversicolor;
Pygeleg: Pygospio elegans; Strben: Streblospio benedicti; Oligsp: Oligochaeta sp.; rest:
overige taxa.

De totale densiteit bereikt in het intertidaal gebied hoge aantallen. De helft van de stalen telt
meer dan 10.000 ind/m². Hierbij valt de sterke dominantie van de slijkgarnaal Corophium
volutator (tot > 60.000 ind/m²) en de oligochaeten (borstelarme gelede wormen; tot >
50.000 ind/m²) op. Plaatselijk kunnen een aantal andere soorten subdominant zijn, die min
of meer typisch zijn voor intertidale slibrijke milieus en bv. ook courant in de zoute en
brakke delen van de Schelde worden aangetroffen: het nonnetje (Macoma balthica – een
tweekleppig schelpdier) en een aantal borsteldragende gelede wormen zoals Heteromastus
filiformis, Pygospio elegans, Streblospio benedicti, Manayunkia aestuarina en de veelkleurige
zeeduizendpoot (Nereis diversicolor). Ondanks de lage dichtheden aan bivalven (in contrast
met dieper gelegen kustzonestations) hebben 22% van de stalen een biomassa > 10 g/m²
(max. 60 g/m²). Voor verdere bespreking van deze stalen verwijzen we naar Hoffmann
(2006).
www.inbo.be
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Op 31 oktober 2007 werden voor deze opdracht nieuwe, subtidale monsters genomen op 36
locaties (met Van Veen-grijper, opp. 0.105 m²; gezeefd over 1 mm) (Figuur 4.3).

Figuur 4.3: Subtidale benthosmonsters. Taartdiagram geeft de verdeling van de meest dominante soorten
weer (zonder Oligochaeta); diameter in verhouding met de totale macrobenthische densiteit
per locatie (logaritmisch getransformeerd). Lancon: Lanice conchilega; Aphmar: Aphelochaeta
marioni; Eumsan: Eumida sanguinea; Strben: Streblospio benedicti; Polcor: Polydora cornuta;
Sagtro: Sagartia troglodytes; Capcap: Capitella capitata; Nepthys_sp: Nepthys sp.; rest:
overige taxa.

Uit de gegevens blijkt de behoorlijk hoge soortenrijkdom en biomassa van (enkel!) een
aantal meer zeewaarts gelegen locaties (cf. de 6 meest zeewaarts gelegen punten zie bv.
Figuur 4.1), met typische soorten zoals o.m. Sagartia troglodytes (slibanemoon), Glycera
spp., Lanice conchilega (schelpkokerworm) (tot > 1200 ind/m²), Polydora cornuta, Eumida
sanguinea (tot > 1200 ind/m²), Capitella capitata (slangpier), Streblospio benedicti en (in
lage aantallen) verschillende soorten bivalven (tweekleppigen zoals Abra alba (witte
dunschaal), Mysella bidentata (tweetandmosseltje), Venerupis senegalensis (tapijtschelp)).
Een aantal van deze soorten gelden als indicatoren voor de Abra alba-Mysella bidentatagemeenschap van slibrijke zandige sedimenten in de kustnabije zone, omschreven door Van
Hoey et al. (2004) en door deze auteurs aangeduid als van uitzonderlijk ecologisch belang
omwille van (1) hoge macrobenthische abundantie en diversiteit (i.c. meerdere stations met
meer dan 15 soorten en 1 met zelfs 22 soorten); (2) hoge aantallen aan bivalven (i.c. niet
het geval); (3) voorkomen van soorten die uniek zijn voor deze gemeenschap (hier bv.
Sthenelais boa) en (4) de aanwezigheid van Lanice conchilega als habitatstructurerende ‘bioengineer’ (twee stalen > 800 ind/m²). De totale densiteit gaat tot > 4000 ind/m² en 19%
van de stalen overschrijden de grens van 1000 ind/m². Voor kustnabije locaties zijn dit erg
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hoge waarden. Ondanks de lage dichtheden aan bivalven (in contrast met dieper gelegen
kustzonestations) hebben 28% van de stalen een biomassa > 10 g/m² (max. 198 g/m²). Het
merendeel van de stalen (dus zowat alle behalve die paar meest zeewaartse) wordt echter
gekenmerkt door lage soortenrijkdom, densiteit en biomassa.

Figuur 4.4: Links: enkele kokers van Lanice conchilega (Decleer, M. – VLIZ); rechts: Eumida sanguinea met
geregenereerd abdomen en uitgestulpte proboscis (Hillewaert, H.) www.vliz.be/Vmdcdata/macrobel/

Verder stroomopwaarts (ter hoogte van het nieuwe slik en verder) troffen we een duidelijk
armere fauna aan, gekenmerkt door een dominantie van tolerante soorten zoals de spionide
Streblospio benedicti en de cirratulide Aphelochaeta marioni.

Oligochaeten van de Ijzermonding
In de ecologische literatuur omtrent marien benthos worden oligochaeten zelden tot op
soortniveau geïdentificeerd, alsook in het kader van de beoordeling met de BEQI. We hebben
dan ook de diversiteit binnen dit taxon niet in rekening gebracht bij de deelmaatlat op het
gemeenschapsniveau, terwijl densiteit en biomassa (uiteraard) bijdragen aan de totale
waarden voor deze variabelen.
In Hoffmann (2006) worden voor de intertidale twee soorten vermeld: Tubificoides benedeni
en Tubifex costatus. De dominante Tubificoides benedeni staat bekend als een kolonisator
van eutrofe getijdenplaten, slikken en vervuilde kustsites en tolereert grote
saliniteitsschommelingen (e.g. Giere et al., 1999; Mojtahid et al., 2008).
Ook in de subtidale monsters van oktober 2007, verzameld in het kader van dit onderzoek,
werden de oligochaeten onderzocht. In iets meer dan de helft van de stalen werden
oligochaeten aangetroffen. Hiervan behoorden ongeveer 3/4 van de individuen tot de voor
het eerst in België aangetroffen soort Tubificoides brownei. De overige dieren behoorden (in
vergelijkbare hoeveelheid) tot de soorten T. benedeni en T. diazi. Deze laatste betreft de
eerste vaststelling voor België en een van de eerste voor NW-Europa (de ontdekking in
Nederland wordt binnenkort gepubliceerd – pers. med. Ton van Haaren, Grontmij). De soort
werd aangetroffen in 7 stations die gekenmerkt worden door een zandig sediment (< 25%
slib; mediane korrel = 175 +/- 17 SD µm; slib (< 63 µm) = 20 +/- 6 V%). Opmerkelijk is
verder het ontbreken van de typische zout- en brakwatersoort Heterochaeta costata.
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4.2

Beoordeling

4.2.1 Het beoordelingssysteem - BEQI
Om het kwaliteitselement macrobenthos te beoordelen voor alle ecotopen in het te
onderzoeken waterlichaam, werd de in Nederland ontwikkelde BEQI-methode (Benthic
Ecology Quality Index – Van Hoey et al., 2007) toegepast. De BEQI-methode werd
ontwikkeld door het NIOO (Nederland) en geeft een indicatie van ecosysteemstructuur en –
functioneren, terwijl vele andere methodes zich veelal beperken tot de samenstelling van de
macrobenthosgemeenschappen. De methode beoordeelt, eveneens in contrast met andere
landen, op het niveau van het waterlichaam en niet op dat van individuele monsterpunten.
De methode is multimetrisch en beoordeelt het ecosysteem op drie hiërarchische
schaalniveaus.
ecosysteem
Hierbij staat de rol van het macrobenthos binnen het ecosysteem, als link tussen de primaire
productie en hogere trofische niveaus (predatie) centraal. Concreet wordt de afwijking t.o.v.
van de relatie Benthische biomassa : Primaire productie = 1:10 gebruikt.
ecotoop/habitat
Macrobenthosgemeenschappen hangen af van fysische en chemische habitatkenmerken.
Diversiteit in habitattypes en de aanwezigheid van voldoende grote arealen per type zijn van
belang.
gemeenschap (‘within-habitat’)
Totale biomassa, totale densiteit, soortenrijkdom en soortensamenstelling zijn de vier
gemeenschapskarakteristieken die als integrerende responsvariabelen t.a.v. verschillende
vormen van stress worden gebruikt op het niveau 3 van de beoordeling.
Hiermee wordt voldaan aan de normatieve definities van de KRW. Elk classificatieschema
moet volgende parameters behandelen ten behoeve van de beoordeling van de benthische
kwaliteit. De KRW-parameter `aandeel van verstoringsgevoelige taxa` is niet exact gelijk
aan die in de BEQI-methodologie (BEQI parameter: “species composition changes”), omdat
de BEQI-parameter soorten niet in verstoringsgevoeligheidsklassen indeelt, maar bredere
veranderingen in soortensamenstelling behandelt (zie verder). Het BEQI-systeem neemt ook
biomassa op als parameter, wat niet echt vereist is door de KRW, maar als een extra
densiteitsinschatting kan beschouwd worden. Biomassagegevens geven de verdeling van
bronnen (voedsel etc.) binnen de gemeenschap beter weer dan densiteitsdata. In ondiepe,
estuariene systemen is biomassa een relevante parameter om het verband te leggen met
andere ecosysteemcomponenten op hogere trofische niveaus, zoals vogels en vissen. De
parameter ‘species composition changes’ evalueert veranderingen in de soortensamenstelling
van de macrobenthosgemeenschap in een welbepaalde habitat. Zo kunnen veranderingen
gedetecteerd in de dominantie van soorten, de aan- of afwezigheid van soorten en het
verschijnen van nieuwe soorten (bv. invasieve soorten).
De vier parameters worden berekend en beoordeeld per habitat binnen een waterlichaam en
dus niet per monster binnen een waterlichaam. De resultaten hangen echter sterk af van de
bemonsteringsinspanning (oppervlakte aan bemonsterde bodem). Daarom werden de te
verwachten referentiewaarden (MEP) per habitat voor elke parameter berekend over een
brede range van stijgende totale staalnameoppervlaktes. Dit gebeurde aan de hand van
permutatieprocedures (KRW-programma, versie 1.0 ontwikkeld door Peter Herman in
FORTRAN). Zo kan de verwachte referentiewaarde voor elke gegeven
bemonsteringsoppervlakte en dus –inspanning bepaald worden. Het permutatieprogramma is
32

KRW doelstellingen Ijzermonding

www.inbo.be

gebaseerd op bootstrapping with replacement, een moderne, computer-intensieve
benadering. Zo kan de frequentieverdeling van een schatter (parameter) bekomen worden
door telkens met teruglegging te herbemonsteren uit de originele stalen, meestal met het
doel schattingen te bekomen van standaardfouten of confidentie-intervallen van een
populatieparameter zoals de mediaan. Voor meer toelichting bij het permutatie-algoritme
verwijzen we naar Van Hoey et al. (2007). Referentiewaarden voor elke parameter worden
bekomen, gegeven een bepaalde staalgrootte (= totale bemonsterde oppervlakte) (Figuur
4.5).

Number of species:: 49

High
Reference values 61
EQR scores
1

Good
41
0.8

Moderate
35
0.6

Poor
23
0.4

Bad
0
0

12
0.2

EQR-score:
-score: 0.880
Figuur 4.5: Ecologische status – klassengrenzen EQR met voorbeeld van scorebepaling. De EQR-score
situeert zich langsheen een lineaire schaal. High = zeer goed; Good = goed; Moderate =
matig; Poor = ontoereikend; Bad = slecht.

De grens tussen ‘matig’ en ‘goed’ is van bijzonder belang, omdat hier de KRW het verschil
legt tussen de noodzaak om al dan niet actie te ondernemen om de status van het
waterlichaam te verbeteren. Voor elk van de vier parameters, is de referentiewaarde voor de
geode toestand de 5de percentiel-waarde uit de permutatiedistributie van elke parameter.
Het 5de percentiel is een statistisch aanvaard niveau dat niet te streng is en rekening houdt
met de variatie binnen de referentiedataset. Daarom wordt dit niveau als geschikt
beschouwd om te gebruiken voor deze belangrijke KRW-grenswaarde. Gezien de
Ijzermonding als sterk veranderd waterlichaam werd aangeduid, dient vermeld dat de
grenswaarden zeer goed/goed en goed/matig respectievelijk als maximaal ecologisch
potentieel (MEP) en goed ecologisch potentieel (GEP) worden benoemd.
De parameter soortenrijkdom volgt een rechtevenredig verband met de ecologische kwaliteit.
Dat betekent dat hogere soortenrijkdom steeds in hogere kwaliteit en dus een betere
beoordeling resulteert.
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High status (1 – 0.8) : median
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number of species

40

Good status (0.6 - 0.8): 5th percentile
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Moderate status (0.4 – 0.6): 2/3 of good boundary value
20
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3.17

2.95
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2.27
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1.82

1.6

1.37

1.15

0.92

0.7

0.47

0.25

0.02

0
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Figuur 4.6: Het stellen van referentiegrenzen voor soortenrijkdom (als voorbeeld in de figuur) en
similariteit (i.e. in soortensamenstelling tussen referentiedataset en beoordelingsdataset) in
relatie tot de totale bemonsterde oppervlakte (uit: Van Hoey et al., 2007)

Soortenrijkdom is een belangrijke diversiteitsparameter voor de beoordeling van een habitat
en wordt frequent gebruikt als een indicator voor veranderingen in
omgevingsomstandigheden of verstoring (Pearson & Rosenberg, 1978). De permutatie van
de soortenrijkdom laat toe de range van deze parameter te schatten waarbinnen deze kan
verwacht worden voor elke gegeven staalnameoppervlakte (Figuur 4.6). Binnen deze range
wordt de mediaan gebruikt als het laagste te verwachten soortenaantal in geval van de zeer
goede toestand (high status) of het MEP-niveau, terwijl de 5-percentielwaarde de ondergrens
is voor de goede toestand (good status) of het GEP-niveau. De overgangen
matig/ontoereikend (moderate/poor) en ontoereikend/slecht (poor/bad) worden bepaald als
gelijke intervallen van het GEP-niveau en zijn respectievelijk 2/3 en 1/3 van de GEPsoortenrijkdom. Het EQR-interval van 0.2 tussen de grenswaarden is gelijk geschaald in
overeenstemming met het interval tussen de grenswaarden uitgedrukt in soortenrijkdom.
De parameter soortensamenstelling wil verschillen in de gemeenschapsstructuur tussen de te
beoordelendataset en de referentiedata bepalen. Deze beoorderling is gebaseerd op een de
Bray-Curtis-similariteit na een transformatie (vierdemachtswortel) van de densiteitsdata.
Soorten belanden dus niet in gevoeligheidsklassen maar worden allemaal gelijkaardig
behandeld. Analoog met de parameter soortenrijkdom, wordt voor elke gegeven
staalnameoppervlakte een range van similariteit verkregen door randomisatieprocedures.
Afbakening van de EQR-grenswaarden is analoog aan wat hierboven werd beschreven voor
soortenrijkdom.
Voor macrofaunadensiteit (ind/m2) en biomassa (g AFDW/m2) wordt dezelfde manier van
werken gevolgd. Permutaties laten toe de range te schatten waarbinnen hetzij densiteit,
hetzij biomassa, kunnen verwachten worden voor elke gegeven staalnameoppervlakte.
Belangrijk verschil met de werkwijze gevolgd voor de parameters soortenrijkdom en –
samenstelling is echter dat een lagere maar ook een hogere afwijking ten opzichte van deze
range als negatief wordt beoordeeld (tweezijdige beoordeling). Een toename in densiteit en
biomassa wordt namelijk gewoonlijk beschouwd als een indicatie voor problematische
organische aanrijking. Daarom wordt voor elke grens een minimale en een maximale
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densiteit/biomassa gedefinieerd (voor een gegeven totale bemonsteringsoppervlakte). Valt
de gemiddelde densiteit/biomassa in de beoordelingsdataset tussen het 25ste en 75ste
percentiel van deze (referentie)range, dan wordt de toestand als zeer goed beoordeeld. De
grenzen voor de overgang matig/goed stemmen overeen met de 2.5 en 97.5 percentielen.
Net zoals het 5de percentiel bij de parameters soortenrijkdom en –samenstelling, levert dit
dezelfde selectie van 5% totale afwijking t.o.v. van de referentie op voor alle vier de
parameters. De matig/ontoereikend en ontoereikend/slecht grenswaarden worden gelijk
geschaald t.o.v. het GEP-niveau (cf. de twee eerste parameters): respectievelijk 2/3 en 4/3
(matig/ontoereikend) en 1/3 en 5/3 (ontoereikend/slecht) van GEP. Het EQR-interval van 0.2
tussen de grenswaarden is gelijk geschaald in overeenstemming met het interval tussen de
grenswaarden uitgedrukt in soortenrijkdom.
poor min
mod min
good min
Bad status (0 – 0.2): < 2 x good boundary value
high min
median
high max
Poor status (0.2 – 0.4): < 5/3 of good boundary value
good max
mod max
Moderate status (0.4 – 0.6): < 4/3 of good boundary value poor max

14

10

Good status (0.6 - 0.8): < 97.5the percentile

8

High status (1 – 0.8) : between 25th and 75th percentile
Good status (0.6 - 0.8): > 2.5the percentile

6

4.97

4.75

4.52

4.07

3.85

3.62

3.40

3.17

2.95

2.72

2.50

2.27

2.05

1.82

1.60

1.37

1.15

0.92

0

0.70

Bad status (0 – 0.2): < 1/3 of good boundary value

0.47

2

0.25

Poor status (0.2 – 0.4): > 1/3 of good boundary value

4.30

Moderate status (0.4 – 0.6): > 2/3 of good boundary value

4

0.02

ind./m2 (fourth root)

12

Sampling surface (m2)
Figuur 4.7: Het stellen van referentiegrenzen voor densiteit (als voorbeeld in de figuur) en biomassa in
relatie tot de totale bemonsterde oppervlakte (uit: Van Hoey et al., 2007)
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Tabel 4.1: Overzicht van de referentiegrenswaarden in relatie tot de vaste EQR-grenzen (naar: Van Hoey et
al., 2007)

EQR-grenswaarden

Referentiegrenswaarden

Zeer goed/goed: 0.8
Goed/matig: 0.6
Matig/ontoereikend: 0.4
Ontoereikend/slecht: 0.2

Soortenrijkdom
Soortensamenstelling
mediaan
5de percentiel
2/3 van Goed/matig-waarde
1/3 van Goed/matig-waarde

Densiteit
Biomassa
25de en 75de percentiel
2.5de en 97.5de percentiel
2/3 en 4/3 van Goed/matig-waarde
1/3 en 5/3 van Goed/matig-waarde

Kans op foute classificatie
Precisie en betrouwbaarheid van de classificatiemethode zijn van groot belang, wanneer
beslissingen leiden tot het investeren van grote geldsommen om de ecologische kwaliteit te
verbeteren. De goed/matig-grens is binnen de KRW van belang, omdat deze de grens
aangeeft tussen actie of geen actie ondernemen ten behoeve van de verbetering van de
toestand van een beoordeeld waterlichaam. Door het gebruiken van het 5de percentiel is er
een kans van 5% dat een parameter als slecht, ontoereikend of matig wordt beoordeeld,
terwijl het eigenlijk goed zou moeten zijn. Dit geldt echter voor elke parameter afzonderlijk;
het wordt heel wat moeilijker dit risico op misclassificatie in te schatten voor de
gecombineerde index. Als de vier parameters onafhankelijk zouden zijn, wordt dit risico
verwaarloosbaar (grootteorde 10-6). Het is echter onwaarschijnlijk dat de parameters
onafhankelijk zijn en het ware risico zal tussen quasi nul en 5 % liggen. De probabiliteit dat
de gecombineerde index, gebaseerd op de vier parameters tot een foute classificatie leidt,
ligt zeker onder 5 % maar het precieze probabiliteitsniveau is onbekend.
Totale EQR op gemeenschapsniveau
De totale Ecological Quality ratio (EQR) van een habitat binnen een bepaald waterlichaam
wordt verkregen als het gemiddelde van de EQRs van de vier parameters (densiteit,
biomassa, soortenrijkdom, soortensamenstelling) voor die habitat. Valt dit gemiddelde
tussen 1-0.8, 0.8-0.6, 0.6-0.4, 0.4-0.2 of <0.2, dan heet de ecologische toestand van het
waterlichaam op gemeenschapsniveau (within-habitat) respectievelijk zeer goed, goed,
matig, ontoereikend of slecht.
Interpretatie van de EQR-waarden op gemeenschapsniveau
Het doel van de BEQI-evaluatie op niveau 3 is het detecteren en evalueren van
veranderingen in de beoordelingsdataset t.o.v. de vooropgestelde referentiecondities voor
elke parameter binnen een habitat of een waterlichaam. De resultaten worden geschaald in
overeenstemminge met de vereisten onder de WFD. De slotsom van deze berekening kan
zijn:
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•

Totale EQR en EQR’s van parameters van een bepaald habitat binnen een
waterlichaam geëvalueerd als ‘goed’ of ‘zeer goed’: EQR geeft status quo aan t.o.v.
referentiesituatie.

•

Totale EQR is ‘goed’ of ‘zeer goed’, maar één of meerdere EQR-waarden van de
afzonderlijke parameters scoren ‘matig’, ‘ontoereikend’ of ‘slecht’: eerste
waarschuwing voor mogelijke veranderingen in vergelijkingen tot de referentie. Meer
gedetaileerd onderzoek (bv. d.m.v. operationele of onderzoeksmonitoring) ten
aanzien van de veranderde parameter is raadzaam.

•

Totale EQR is ‘matig’, ‘ontoereikend’ of ‘slecht’: sterke verandering t.o.v. de
referentie. Beleidsacties in samenwerking met de wetenschappelijke wereld
aangewezen, om de vastgestelde veranderingen te onderzoeken en aan te pakken.
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Op basis van gedetaileerd onderzoek van de resultaten maatregelen nemen of
operationele of onderzoeksmonitoringsprogramma starten.
Voor de berekeningen werd de speciaal hiertoe door Van Hoey et al. (2007) ontwikkelde
Access-applicatie gebruikt worden.

4.2.2 Beoordeling Ijzermonding
Aan de basis van de gevolgde beoordelingsmethode staat het beoordelen per habitat. De in
BEQI toegepaste habitattypologie (voor de Westerschelde) is gebaseerd op fysische
kenmerken (ecotopen, of beter: fysiotopen). Dit ecotopensysteem werd afgeleid van het
ZES-ecotopenstelsel (“Zoute Wateren Ecotopenstelsel”) ontwikkeld voor Nederlandse kusten overgangswateren (Bouma et al., 2005). Dit stelsel heeft een hiërarchische structuur,
opgebouwd uit vijf strata: saliniteit < substraat < hoogte < hydrodynamiek <
sedimentkarakteristieken. Per parameter gedefinieerde grenswaarden bakenen
toestandsklassen af, binnen de welke vrij homogene benthische gemeenschappen verwacht
worden (zie verder). Deze habitats werden biologisch gevalideerd (testen of elk habitat
statistisch verschilt betreffende benthische gemeenschapskarakteristieken (biomassa,
densiteit, soortenrijkdom, Simpsons diversiteitsindex en soortensamenstelling)) (Baggelaar
et al., 2006; Meesters, 2006; Wijnhoven et al., 2006). Dit stelsel werd ook op de Ijzer
toegepast (zie fysiotopenkaart). In wat volgt worden de indelingsstrata toegelicht.

Saliniteit
Op het bovenste niveau, worden waterlichamen ingedeeld volgens saliniteit in mariene en
brakke zones. De grenswaarde werd gekozen volgens het Venice-systeem. Water met een
gemiddelde saliniteit (ppt) tussen 5.5 en 18 (3-10 g Cl-/l) noemt men brak (mesohalien),
marien water heeft saliniteit hoger dan 18 (10 g Cl-/l) (poly- and euhaline). Oligohaliene
wateren met een saliniteit tussen 0.5 en 5.4 (0.3-3 g Cl-/l) vallen buiten het ZESecotopenstelsel.
De saliniteit van de Ijzermonding vertoont enorme schommelingen (Figuur 4.8). Deze sterke
schommelingen houden meer dan waarschijnlijk verband met de sluiswerking en de
episodische ‘lozing’ van grote volumes zoet water (vooral ’s winters), afkomstig van de
bovenloop van de Ijzer en aangevoerd doorheen het sluizencomplex Ganzenpoot.
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Figuur 4.8: Chloridegehalte in functie van de tijd (maandelijkse meetgegevens van januari 2004 tot en met
juni 2008 – bron: VMM, meetplaatsnr. 122).

Gegevens, zoals vereist voor het karakteriseren van de saliniteit volgens ZES (metingen
enkel bij springtij), ontbreken. We kunnen echter zonder veel twijfel de Ijzermonding als
‘variabel marien’ classificeren. De aanwezigheid van typisch mariene faunaelementen (zie
hoger) bevestigt dit. Saliniteitsmetingen met fijne resolutie (i.e. verschillende plaatsen langs
het waterlichaam) lijken echter wenselijk om de lokale schommelingen te documenteren en
de hier uitgevoerde beoordeling te verfijnen. Vanuit het toepassen van ZES lijkt meten
afgestemd op het getij (springtij) ook aangewezen, hoewel dit de zoetwaterinvloed (bij eb
gecombineerd met openen van de sluizen) wellicht sterk zal onderschatten.

Substraat
Het tweede niveau behandelt de aard van het substraat: hard substraat of zacht sediment.
In de beoordeling van de Westerschelde werd enkel de tweede categorie beschouwd. Ook
hier worden, gezien de onnatuurlijkheid van de in de Ijzermonding aanwezige artificiële
harde substraten, deze niet behandeld. Het dient echter vermeld dat deze substraten een
habitat bieden aan heel wat typische flora- en fauna-elementen (Engledow et al., 2001).

Hoogte
Op het derde ZES-niveau wordt onderscheid gemaakt tussen zones in functie van hun
verticale positie in het getijvenster. Het sublitoraal, dat zich onder de intertidale zone
bevindt, blijft permanent ondergedoken. Het litoraal stemt overeen met de zone tussen
GLWS and GHWD (elke tijbeweging tijdelijk ondergedoken) en het supralitoraal bevindt zich
boven het GHWD (komt niet bij elke tijbeweging onder water). Binnen deze zones worden
nog een aantal fijnere opdelingen gemaakt. Het sublitoraal valt zo uiteen in ‘ondiep’ (van 5m
onder GLWS tot GLWS) en ‘diep’ (onder 5m onder GLWS). In de litorale zone worden drie
subdivisies onderscheiden op basis van de blootstellingsduur: het ‘lager litoraal’ is gedurende
0 tot 25% van de tijd blootgesteld aan de lucht, het ‘mid-litoraal’ gedurende 25-75% en het
‘hoog-litoraal’ gedurende meer dan 75% van de tijd.
In het kader van dit project (en dus anders dan in BEQI) wordt de bovengrens van het
litoraal (GHWD) vervangen door de zichtbare schorrand, waardoor de volledige strikt
mariene fauna in één habitat belandt.
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Hydrodynamiek
In getijde-gedomineerde systemen worden enkel lineaire stroomsnelheden (door eb en
vloed) beschouwd, terwijl in de kustomgeving ook golfwerking wordt in acht genomen. De
maximale stroomsnelheid, uitgemiddeld over alle getijden, wordt als indicator voor
hydrodynamiek gebruikt. Een gemiddelde snelheid onder 0.5 m/s wordt als laag dynamisch
aangeduid, terwijl hoge dynamiek wordt herkend door een gemiddelde boven 0.5 m/s.
Volgens deze typologie en aan de hand van de gegevens uit Hoffmann (2006) is de
Ijzermonding laag dynamisch.

Sedimentkarakteristieken
Op het fijnste niveau van de ZES-classificatie, worden habitats verdeeld volgens hun
sedimentsamenstelling. Dit niveau staat het dichtst bij de benthische fauna, die leven in dit
sediment. Vier sedimentklassen worden onderscheiden: slibrijk, fijn en grof zand en grind.
Het onderscheid tussen slibrijk en zandig sediment is gebaseerd op de slibconcentratie
(fractie < 63 μm) met 25% slib als grenswaarde (>= 25% is slibrijk en <25% is fijn zand).
Voor de Westerschelde-referentie, werd het onderscheid gemaakt op basis van luchtfoto’s.
Inmiddels is gebleken dat deze manier van werken lijkt overeen te stemmen met een
werkelijke grenswaarde van 10% (Van Hoey, pers. med.). Van de Ijzermonding zijn
sedimentmonsters beschikbaar. Het is dan ook deze laatste 10%-grenswaarde, die we
gebruiken om de stalen van de Ijzermonding aan een bepaald habitat toe te kennen.
Ijzermonding
Door de hiërarchische opbouw van het ZES-systeem en de combinatie van verschillende
niveaus binnen elk stratum (met uitzondering van het hard substraat) bekomt men tot 40
verschillende theoretische habitattypes (2sal x 1subst x 5hoogte x 2hydr x 2sed). Binnen de
Ijzermonding komen deze echter, zoals reeds aangeduid, niet allemaal voor, wat leidt tot
slechts 7 habitattypes.
Tabel 4.2: Habitats van de Ijzermonding met aantal stations. [ldyn]: low-dynamic; [hdyn]: high-dynamic.

Habitattype
Marine upper-littoral[ldyn]_Muddy
Marine upper-littoral[ldyn]_Sandy
Marine mid-littoral[ldyn]_Muddy
Marine mid-littoral[ldyn]_Sandy
Marine low-littoral[ldyn]_Muddy
Marine low-littoral[ldyn]_Sandy
Marine sub-littoral[ldyn]

# samples
43
9
45
9
13
4
35

Voor de beoordeling moet echter rekening gehouden worden met de beperkingen van de
referentiedataset. Hierdoor worden een aantal types samengevoegd. Voor andere ontbreekt
een totale staalnameoppervlakte van voldoende grootte, waardoor dit type niet kan
beoordeeld worden. Dit reduceert het te beschouwen aantal habitattypes verder tot de
resterende 3 uit onderstaande tabel (Tabel 4.3).
Tabel 4.3: Beoordeelde habitats van de Ijzermonding en de gebruikte referentie. [ldyn]: low-dynamic;
[hdyn]: high-dynamic. WS: Westerschelde

# monsters

totale staalnameoppervlakte (m²)

habitattype
referentie (WS)
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referentie (WS)

beoordeling (IJzer)

39

Marine sub-littoral[ldyn]

84

35

3.2162

3.21618

Marine midlittoral[ldyn]_Muddy

202

45

4.2562

1.93848

Marine midlittoral[ldyn]_Sandy

152

9

3.0928

0.26452

Voor de BEQI-beoordeling van de Westerschelde werden enkel zomer- en herfstmonsters
geselecteerd. Deze periode zou het beste compromis vormen voor hoge waarden van de
courante gemeenschapsparameters, zoals deze ook op het niveau 3 van de beoordeling
gebruikt worden (zie eerder). De voor de Ijzermonding beschikbare benthosgegevens zijn
echter te beperkt om een dergelijke selectie toe te laten. Daarom kan dit tot enige
onderschatting leiden.
De hier gebruikte referentie is deze van Van Hoey et al. (2007) voor de Westerschelde. We
verwijzen naar hun rapport voor details omtrent de afleiding van deze referentie.

4.2.2.1 Niveau 1: ecosysteem
Door gebrek aan gegevens omtrent de primaire productie en omdat stabiele fytoplanktongemeenschappen zich niet kunnen handhaven in dergelijk systeem (sterk variabele saliniteit,
hoge turbiditeit, …), wordt de beoordeling op dit niveau weggelaten.
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4.2.2.2 Niveau 2: ecotoop/habitat
Zie hoofdstuk 2.

Figuur 4.9: Beoordeeld segment van het waterlichaam met aanduiding van de actuele habitatarealen en de
arealen bepaald volgens het hydromorfologisch afgeleide MEP.

Tabel 4.4: Klassengrenzen (ondergrenzen) van de EQR-klassen en beoordeling voor de benthoshabitats
van het waterlichaam havengeul Ijzermonding, o.b.v. het huidige slik/schor.

slik
subtidaal
totaal
benthoshabitat
s

www.inbo.be

MEP

GEP

matig

ontoereikend

slecht

beoordeling

EQR

24
27

20
22

13
15

6,6
7,5

0
0

26
5

1
0,13

51

42

28

14,1

0

31

0,57
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4.2.2.3 Niveau 3: gemeenschap
Historische gegevens betreffende het macrobenthos van de Ijzermonding zijn niet
voorhanden. Daarom is het niet mogelijk een referentie (MEP) te identificeren of op te stellen
aan de hand van systeemeigen gegevens. Als best beschikbaar alternatief gebruiken we hier
dezelfde referentie als gebruikt voor de Westerschelde (Van Hoey et al., 2007).
Op dit derde BEQI-niveau valt de beoordeling uiteen in vier gemeenschapskarakteristieken of
subindicatoren: (1) biomassa, (2) densiteit, (3) soortenrijkdom en (4) soortensamenstelling,
zoals reeds toegelicht. Door de specifieke aard van de beschikbare beoordelings- en
referentiedatasets, werd de berekening van de BEQI niet één keer maar vanuit 4
verschillende benaderingen uitgevoerd:
1. Met alle data maar zonder biomassa; litoraal samengevoegd
2. Met alle data maar zonder biomassa; litoraal gesplitst
3. Met subset met biomassadata; litoraal gesplitst
4. ‘Hybride’ van 2. en 3.
Tabel 4.5: Beoordelingsresultaten: EQR-ratio’s zoals berekend volgens BEQI. [ldyn]: low-dynamic; [hdyn]:
high-dynamic. Verkozen output in vet gedrukt.

benadering

EQR
biomassa

EQR
densiteit

EQR
soorten

EQR
samenstelling

totale
EQR

Marine mid-littoral[ldyn]_Muddy

1

n.a.

0,73

0,32

0,25

0,43

Marine mid-littoral[ldyn]_Muddy

2

n.a.

0,76

0,29

0,26

0,44

Marine mid-littoral[ldyn]_Muddy

3

0,18

0,49

0,21

0,23

0,28

Marine mid-littoral[ldyn]_Muddy

4

0,18

0,76

0,29

0,26

0,37

Marine mid-littoral[ldyn]_Sandy

1

n.a.

0,89

0,40

0,31

0,53

Marine mid-littoral[ldyn]_Sandy

2

n.a.

0,60

0,51

0,40

0,50

Marine mid-littoral[ldyn]_Sandy

3

0,61

0,78

0,23

0,27

0,47

Marine mid-littoral[ldyn]_Sandy
Marine sub-littoral[ldyn]

4
1

0,61
n.a.

0,60
0,18

0,51
0,46

0,40
0,19

0,53
0,28

Marine sub-littoral[ldyn]

2

n.a.

0,18

0,46

0,19

0,28

Marine sub-littoral[ldyn]

3

0,77

0,19

0,46

0,19

0,40

Marine sub-littoral[ldyn]

4

0,77

0,18

0,46

0,19

0,40

habitattype

Tabel 4.6: Verkozen beoordelingsresultaten: EQR-ratio’s zoals berekend volgens BEQI. [ldyn]: lowdynamic; [hdyn]: high-dynamic.

habitattype

totale EQR

Marine mid-littoral[ldyn]_Muddy
Marine mid-littoral[ldyn]_Sandy
Marine sub-littoral[ldyn]
totaal

0,44
0,53
0,40
0,46

Van het litoraal zijn enkel biomassagegevens beschikbaar uit de ruimtelijke MONAIJbemonsteringscampagne van januari 2004. Zoals reeds vermeld, is dit voor kust- en
estuarien benthos geen erg geschikte (seizoenale) timing, die zich vertaalt in slechtere
beoordeling van biomassa en densiteit (slibrijk litoraal). Daarom werd in eerste instantie een
beoordeling doorgerekend zonder de biomassaparameter (benaderingen 1. en 2.). Verder
laat de referentiedataset geen beoordeling van de aanwezige hoog (upper) en laag (lower)
litorale habitats toe. Voor de te beoordelen Ijzerdataset betekent dit een aanzienlijk verlies
van staalnamepunten en stalen (69 ofte 44%). Daarom leek het nuttig alle intertidale stalen
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samen te voegen en als mid-litoraal te behandelen (benadering 1.). De uitkomst van de
benadering werd vergeleken met die van de striktere benadering, waarbij de stalen van hoog
en laag intertidaal buiten beschouwing vielen (benadering 2. – zoals ook weergegeven in
bovenstaande tabellen). Vergelijking van de bekomen EQR’s laat echter zien dat het verschil
tussen de beoordelingen (volgens de beide benaderingen) heel gering is (maximaal 3%
beoordelingsverschil, mid-litoraal laag-dynamisch zandig – zie Tabel 4.5) en in geen enkel
geval aanleiding geeft tot het toewijzen aan een verschillende beoordelingsklasse.
In een poging de biomassagegevens toch te incorporeren, werden in een derde benadering
enkel stalen beschouwd waarvoor dergelijke gegevens voorhanden waren. Dit geeft
aanleiding tot gemengde, lastiger te interpreteren resultaten. Voor het slibrijke litoraal zorgt
(onder meer) de slechte biomassascore voor een verlaagde totale EQR-score (van klasse
‘matig’ naar ‘ontoereikend’). Voor het zandig litoraal lijkt echter het omgekeerde het geval.
Hier is echter, door de bij deze benadering gemaakte datareductie, het totale
staalnameoppervlak te klein geworden voor een aanvaardbare beoordeling (zie Van Hoey et
al., 2007), waardoor deze waarden onbetrouwbaar zijn. Voor het sublitoraal wordt de
totaalscore, naar ons oordeel, terecht opgetrokken dankzij een hoge biomassascore. Dit valt
te verklaren door de aanwezigheid van lage aantallen organismen met hoge biomassa.
Bovendien stammen de sublitorale stalen wél uit een geschikt jaargetijde (staalname eind
oktober 2007). Voor dit habitattype is er dan ook geen enkele reden deze parameter niet in
beschouwing te nemen.
Een vierde benadering combineert de (op meer gegevens gebaseerde) EQR’s van benadering
1 of 2 (waarbij keuze van tussen deze beide van geen belang is – zie hoger) behalve die voor
biomassa, met de (op minder gegevens gebaseerde) EQR biomassa uit benadering 3. Gezien
de slechte timing van de intertidale biomassagegevens, pleiten wij er echter voor deze
hoedanook niet te gebruiken. Voor het sublitorale habitat levert deze benadering geen
verschil met benadering 3.
Tenslotte dient voor het litoraal een keuze gemaakt te worden tussen het samengevoegde of
niet samengevoegde mid-litoraal habitattype. Aangezien de beoordeling geen verschil laat
zien, opteren we hier voor de ‘correctere’ tweede benadering, al betekent dit een behoorlijk
verlies van gegevens. Door dit gegevensverlies, valt het (minder vertegenwoordigde)
habitattype ‘zandig mid-litoraal’ onder de door Van Hoey et al. (2007) gestelde minimaal
vereiste waarde voor het totaal (in de beoordelingsdataset) bemonsterde oppervlakte (>
0,27 m²). Hier kan dus geopteerd worden de eerste benadering te volgen, al heeft dit (zoals
reeds aangehaald) slechts een geringe invloed op de totale EQR-score, nl. een verschil van
3%.
Samenvattend leidt de voor niveau 3 van de gevolgde BEQI-procedure ertoe dat de 3
beoordeelde habitattypes alle als ‘matig’ worden beoordeeld en zo dus ook het hele
waterlichaam (op dit niveau en voor wat betreft het hier behandelde kwaliteitselement). De
oorzaken hiervoor kunnen enkel verondersteld worden en zijn wellicht verschillend voor de
litorale versus de sublitorale habitats.
Het sublitoraal kan getypeerd worden als matig soortenarm, met heel lage densiteiten maar
goed qua productie. Dit laatste dus ten gevolge van lage aantallen aan ‘zware’ organismen.
De lage densiteiten en matige soortenrijkdom zijn mogelijks te wijten aan verstoring van
deze habitat ten gevolge van baggerwerken, scheepvaart, … . Hoewel de aanwezigheid van
een aantal typische mariene soorten werd vastgesteld, kan naast een te hoge
verstoringsgraad ook de tijdelijke flux van (zuiver) zoet water het voor een aantal meer
kritische soorten moeilijk of onmogelijk maken zich in de havengeul te handhaven.
In het litoraal is het ontbreken van adequate biomassagegevens een niet onbelangrijke
hiaat. Voor de overige subindicatoren scoren beide beoordeelde intertidale habitattypes beter
dan het subtidaal. De resultaten voor beide types zijn sterk vergelijkbaar, met goede scores
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voor densiteit en slechte tot matige voor soortenrijkdom en soortensamenstelling. Een
mogelijke (maar zeker niet de enige) verklaring kan gezocht worden in de natuurlijke
ontwikkeling na de ingrepen van het uitgevoerde natuurherstel (1999-2004). De intertidale,
hier gebruikte benthosmonsters werden te kort na de werken verzameld om volledig
benthisch herstel toe te laten (Hoffmann, 2006). Hierbij hoeft het niet te verwonderen dat
densiteit sneller tot een aanvaardbaar niveau komt dan soortenrijkdom. Pas als er voldoende
tijd verstreken is zodat ook meer gevoelige soorten, alsook soorten met lagere
dispersiecapaciteiten, zich kunnen vestigen, kan deze gemeenschap zich volledig herstellen.
Densiteiten bereiken sneller wenselijke niveaus door de snelle ontwikkeling van populaties
van robuuste en/of pioniersoorten zoals Corophium volutator, Streblospio benedicti, diverse
Oligochaeta, ….

4.2.2.4 Totaalindex BEQI
Naar analogie met de BEQI-procedure, werden in het bovenstaande zowel op niveau 2 als
niveau 3 gemiddelden genomen. Ook de totaalindex wordt als dusdanig bepaald.
Tabel 4.7: Totale beoordelingstabel BEQI.

Niveau

EQR

2: habitat
3: gemeenschap
Totaal

0,57
0,46
0,52

Het totale benthosoordeel is aldus ‘matig’. Hierbij is het echter van belang aan te duiden dat
deze gemiddelden niet altijd representatief zijn voor de feitelijke waarden waarvan ze het
gemiddelde zijn. Zo is de eindscore voor het habitatniveau gebaseerd op 2 extreem
verschillende waarden: de 2 onderscheiden fysiotopen (subtidaal en slik) liggen namelijk in
de twee uiterste EQR-klassen (zeer goed ofte MEP en slecht). Volgens een ‘one out, all out’
principe zou de habitatscore en ook de totale beoordeling niet ‘matig’ maar ‘slecht’ zijn. Of
dit al dan niet te streng is, is bediscussieerbaar. Hier volgen we echter (voor de
vergelijkbaarheid) Van Hoey et al. (2007).
Enkele belangrijke bemerkingen dienen te worden gemaakt ten aanzien van de toegepaste
BEQI-methode, meer bepaald het gebruik van de Westerschelde-referentiedataset.
- De Westerschelde is een veel groter systeem. Een groter habitatareaal laat hogere
diversiteit en natuurlijkheid toe: aanwezige populaties meer gebufferd door nabijheid van
andere populaties (source-sink en kans op lokale extinctie), minder randeffect, ….
Belangrijker nog, kan het ecologisch potentieel van het Ijzerestuarium, gezien de grote
zoetwaterlast, wellicht nooit voldoen aan de mariene Westerschelde-referentie. In de
toekomst moet worden nagedacht over mogelijke aanpassing van de index, al zal hiervoor
wellicht niet/nooit de gepaste data beschikbaar zijn.
- Er bestaat enige vaagheid omtrent de afbakening van de habitattypes. Is het gebruik van
springtijsaliniteiten optimaal voor estuaria? Hoe correct/relevant is de gekozen grens
zand/slib in de praktijk? Wordt (hoog-)litoraal best begrensd door GHWD of door de
zichtbare schorrand?
Tenslotte dient vermeld dat de beoordeling goed strookt met de eerdere beoordeling van
Brys et al. (2005), al was deze laatste beperkt tot het niveau 3 en het intertidaal gebied.
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5 Vis
5.1

Inleiding

In tegenstelling tot rivieren en meren, worden voor het beoordelen van het kwaliteitselement
vis in overgangswateren enkele de criteria samenstelling en abundantie gebruikt; de
leeftijdsopbouw van de visgemeenschappen komt niet aan bod. Habitatbehoeften voor vissen
in MEP/GEP-condities zijn beschreven in Breine et al. (2008b). In een estuarium zijn de
condities zeer variabel, wat het ontzettend moeilijk maakt om te bepalen wat de draagkracht
van het estuarium is of zou moeten zijn. Om dezelfde reden kunnen we geen uitsluitsel
geven over de abundantie van visgemeenschappen. Wel kunnen we bepalen welke
functionele groepen of gilden er wanneer (seizoenale variatie) vertegenwoordigd moeten
zijn. De gilden of functionele groepen bevatten vissen met gelijke eigenschappen en eisen en
zijn bepaald volgens Breine et al. (2008a). Op die manier kunnen we een lijst opmaken van
soorten die kunnen voorkomen wanneer het estuarium zich in een MEP- of GEP-toestand
bevindt. Deze toestanden verschillen sterk voor de IJzer en de Zeeschelde ondermeer
tengevolge van de saliniteit.

5.2

Methode

Tengevolge van de hoge geleidbaarheid (brak en marien water) is het toepassen van
elektrische visvangst onmogelijk. Door de hoge stroming kan ook geen zegenvisserij worden
toegepast. Daarom passen we dezelfde technieken zoals op de Zeeschelde toe: dubbele
schietfuiken op het slik (Maes et al., 2005; Stevens et al., 2006; Cuveliers et al., 2007) en
hokfuiken in de kreken (Simoens et al., 2007).

Figuur 5.1: Locaties in het ijzerestuarium. LO: linkeroever; RO: rechteroever.
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De voor- en nadelen van fuikvisserij zijn gekend en de gegevens zijn vergelijkbaar met
Zeescheldegegevens. Per locatie plaatsten we bij laag tij één dubbele schietfuik (type
120/80) parallel met de hoofdstroom op het slik. Na 24 uur ledigden we de fuik, waarna we
ze opnieuw plaatsten. Tijdens dezelfde periode (10-14 maart en 1-5 september 2008)
plaatsten we in verschillende kreken telkens één hokfuik voor dezelfde duur. De hokfuiken
sloten zoveel mogelijk de kreken af en werden geplaatst zodat we konden vaststellen welke
vissen binnenkwamen en/of buitenzwommen. De locaties zijn weergegeven in Figuur 5.1.
Voor het ontwikkelen van een scoresysteem voor het IJzerestuarium kunnen we geen
gebruik maken van de methode ontwikkeld door Breine et al. (2007), daar er te weinig
gegevens voorhanden zijn en er geen habitatkwaliteitsgradiënt aanwezig is. Daarom passen
we een ontwikkelingsmethode toe die vergelijkbaar is met Jager & Kranenbarg (2004).
De impact van bootverkeer op het visbestand is verwaarloosbaar gezien het water van
nature al troebel is (208 turbiditeit) en de golfslag eerder bepaald wordt door de nabijheid
van de zee. De jachthaven, hoofdzakelijk zeiljachten, kan als rustplaats voor bepaalde vissen
dienen, maar dat hebben we in deze studie niet onderzocht. De waterkwaliteit is meestal
goed. De minimale zuurstofconcentratie gemeten tussen 13 januari 2004 en 1 september
2008 bedraagt 6.07 mg/l. Hierbij dient echter vermeld dat de gegevens van de VMMdatabank voor meetpunt 122 gebruikt zijn. Tijdens deze periode werden duidelijke aberraties
in conductiviteit waargenomen (waarden tss 1419 µs/cm en 46600 µs/cm)(in relatie tot
saliniteit – zie ook Figuur 4.2). De nitraatconcentraties liggen tussen 0.20 mg N/l en 14
mgN/l en de nitrietconcentraties tussen 0.0003 mgN/l en 0.260 mgN/l.

5.3

Vangstresultaten

5.3.1 Vangstgegevens
In Tabel 5.1 staat een overzicht van de totale vangstresultaten van alle schietfuiken voor de
hoofdstroom. De wetenschappelijke namen worden in Tabel A in bijlage gegeven en zijn uit
de tekst geweerd om de leesbaarheid te verhogen.
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Tabel 5.1: Totaal aantal gevangen exemplaren (N) in maart en september 2008, het aantalpercentage per
soort (N%), het totale gewicht per soort in g (G) en het gewichtpercentage per soort (G%)
voor de hoofdstroom.

Hoofdstroom

maart
N
N%

G

driedoornige stekelbaars
giebel
kolblei
paling
bot
botervis
brakwatergrondel
dikkopje
dunlipharder
Zwarte grondel
haring
harnasmannetje
kabeljauw
kleine pieterman
koornaarvis
puitaal
schar
sprot
steenbolk
tong
vijfdradige meun
wijting
zeebaars
groene zeedonderpad

5
1
1
2
107
0
0
5
13
0
0
1
2
1
14
2
1
3
0
4
169
1
34
3

14,3
592
7,8
501
4231,3
0
0
20
128,1
0
0
49
1693
15
188
75
17
33,5
0
440
9417,9
67
744,7
56

1,36
0,27
0,27
0,54
29,00
0,00
0,00
1,36
3,52
0,00
0,00
0,27
0,54
0,27
3,79
0,54
0,27
0,81
0,00
1,08
45,80
0,27
9,21
0,81

G%

september
N
N%

G

G%

0,08
3,24
0,04
2,74
23,13
0,00
0,00
0,11
0,70
0,00
0,00
0,27
9,26
0,08
1,03
0,41
0,09
0,18
0,00
2,41
51,49
0,37
4,07
0,31

0
0
0
42
176
1
4
55
3
1
337
0
2
4
10
5
0
0
44
27
42
0
1281
1

0
0
0
6460,8
31519,3
8
24,7
188,3
1089,8
12,4
793,2
0
1009,9
53,8
67,4
108
0
0
1381,6
2996,4
1028,9
0
14861,7
3

0,00
0,00
0,00
10,49
51,16
0,01
0,04
0,31
1,77
0,02
1,29
0,00
1,64
0,09
0,11
0,18
0,00
0,00
2,24
4,86
1,67
0,00
24,12
0,00

0,00
0,00
0,00
2,06
8,65
0,05
0,20
2,70
0,15
0,05
16,56
0,00
0,10
0,20
0,49
0,25
0,00
0,00
2,16
1,33
2,06
0,00
62,95
0,05

In Tabel 5.2 geven we de vangstresultaten weer voor de schorkreken voor dezelfde
campagnes. We maken hier geen onderscheid tussen de verschillende fuiken.
Tabel 5.2: Totaal aantal gevangen exemplaren (N) in maart en september 2008, het aantalpercentage per
soort (N%), het totale gewicht per soort in g (G) en het gewichtpercentage per soort (G%)
voor de schorkreken.

Schorkreken

maart
N N%

G

G%

september
N
N%

G

G%

driedoornige stekelbaars
baars
kolblei
paling
bot
brakwatergrondel
dikkopje
dunlipharder
haring
koornaarvis
puitaal
sprot
steenbolk
tong
vijfdradige meun
wijting
zeebaars

7
1
2
0
31
0
0
18
0
2
0
2
0
0
1
0
11

19
6
34
0
1668
0
0
118
0
8
0
15
0
0
82
0
180

0,89
0,28
1,60
0,00
78,32
0,00
0,00
5,53
0,00
0,38
0,00
0,70
0,00
0,00
3,85
0,00
8,45

4
0
0
68
153
3
6
102
16
0
1
0
3
12
4
1
2900

1,3
0
0
10218,6
11518,6
6,8
8,6
1212,33
42,1
0
1,8
0
71,2
126,1
81
9,8
27064,8

0,00
0,00
0,00
20,29
22,87
0,01
0,02
2,41
0,08
0,00
0,00
0,00
0,14
0,25
0,16
0,02
53,74

9,33
1,33
2,67
0,00
41,33
0,00
0,00
24,00
0,00
2,67
0,00
2,67
0,00
0,00
1,33
0,00
14,67

0,12
0,00
0,00
2,08
4,67
0,09
0,18
3,12
0,49
0,00
0,03
0,00
0,09
0,37
0,12
0,03
88,60

In Tabel 5.3 geven we per locatie het aantal gevangen soorten en individuen en biomassa
(g).
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Tabel 5.3: Het aantal gevangen soorten en individuen en biomassa (g) per locatie. HF: hokfuik; PF:
palingfuik; SF: schietfuik 1 & 4 rechteroever, 3 & 4 linkeroever; * Hokfuik vangt buitengaande
vis.

Methode/ligging
SF1
SF2
SF4
Schorkreek1
Lombardsijde kreek
SF1
SF2
Schorkreek1
Lombardsijde kreek
SF3
SF4
Schorkreek1
Schorkreek1 *
Lombardsijde kreek
Schorkreek1
Schorkreek1
Lombardsijde kreek
SF1
SF2
SF3
SF4
Schorkreek1
Schorkreek1 *
Schorkreek1 PF
Lombardsijde kreek
SF1
SF2
SF3
SF4
Schorkreek1
Schorkreek1 *
Schorkreek1 PF
Lombardsijde kreek
SF1
SF2
SF3
SF4
HF1
HF2
Schorkreek1 PF
Lombardsijde kreek
SF1
SF2
SF3
SF4
Schorkreek1
Schorkreek1 *
Schorkreek1 PF
Lombardsijde kreek

Datum
11/03/2008
11/03/2008
11/03/2008
11/03/2008
11/03/2008
12/03/2008
12/03/2008
12/03/2008
12/03/2008
13/03/2008
13/03/2008
13/03/2008
13/03/2008
13/03/2008
14/03/2008
14/03/2008
14/03/2008
5/09/2008
5/09/2008
5/09/2008
5/09/2008
5/09/2008
5/09/2008
5/09/2008
5/09/2008
2/09/2008
2/09/2008
2/09/2008
2/09/2008
2/09/2008
2/09/2008
2/09/2008
2/09/2008
3/09/2008
3/09/2008
3/09/2008
3/09/2008
3/09/2008
3/09/2008
3/09/2008
3/09/2008
4/09/2008
4/09/2008
4/09/2008
4/09/2008
4/09/2008
4/09/2008
4/09/2008
4/09/2008

#
soorten
11
6
7
5
3
6
11
3
2
6
7
2
2
2
2
3
4
9
10
7
4
6
4
0
0
9
9
7
5
6
6
2
8
7
8
8
7
5
2
1
8
9
10
6
9
5
4
1
6

#
individuen
77
31
34
11
5
48
67
5
12
40
72
6
15
3
3
6
9
179
112
31
29
148
35
0
0
448
284
56
34
272
516
7
1134
201
121
48
101
151
162
4
382
105
171
23
92
106
98
1
257

#
ind./fuikdag
77,0
31,0
34,0
11,0
5,0
48,0
67,0
5,0
12,0
13,3
36,0
6,0
15,0
3,0
3,0
6,0
9,0
179,0
112,0
31,0
29,0
148,0
35,0
0,0
0,0
448,0
284,0
56,0
34,0
272,0
516,0
2,3
1134,0
201,0
121,0
48,0
101,0
151,0
162,0
1,3
382,0
105,0
171,0
23,0
92,0
106,0
98,0
0,3
257,0

Biomassa
4124,1
2141,5
1811,5
270,0
44,7
1585,7
3097,3
72,0
63,0
1219,2
4311,3
214,0
282,0
448,0
584,0
93,0
59,0
3607,6
5538,3
1179,2
1172,1
3153,8
1791,6
0,0
0,0
4019,6
11250,8
3528,4
1976,3
8182,0
8838,2
1137,6
6589,6
1868,4
5486,9
1901,0
2928,0
1735,5
3611,2
802,8
5395,1
2100,8
7717,9
1765,4
5566,5
2748,8
4374,4
107,8
1894,6

Biomassa/fuikdag
4124,1
2141,5
1811,5
270,0
44,7
1585,7
3097,3
72,0
63,0
406,4
2155,7
214,0
282,0
448,0
584,0
93,0
59,0
3607,6
5538,3
1179,2
1172,1
3153,8
1791,6
0,0
0,0
4019,6
11250,8
3528,4
1976,3
8182,0
8838,2
379,2
6589,6
1868,4
5486,9
1901,0
2928,0
1735,5
3611,2
267,6
5395,1
2100,8
7717,9
1765,4
5566,5
2748,8
4374,4
35,9
1894,6

In maart vingen we in de hoofdstroom 19 soorten versus 9 in de kreken (Figuur 5.2). In
september vonden we 13 soorten in de kreken en 17 in de hoofdstroom (Figuur 5.3)
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Figuur 5.2: Het aantal gevangen exemplaren per soort in de hoofdstroom en in de kreken (11-14 maart
2008).

www.inbo.be

KRW doelstellingen Ijzermonding

49

groene zeedonderpad
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tong
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Figuur 5.3: Het aantal gevangen exemplaren per soort in de hoofdstroom en in de kreken (1-5 september).

De lengteklassegegevens tonen aan dat de kreken meestal bezocht worden door kleinere
exemplaren van dunlipharder (Figuur 5.4 en Figuur 5.7). Van zeebaars treffen we ook meer
kleinere exemplaren aan in de schorkreken, hoewel af en toe een groter exemplaar
gevangen wordt (Figuur 5.5 & Figuur 5.8). In de kreken treffen we ook grote botexemplaren
aan (Figuur 5.6 & Figuur 5.9).
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dunlipharder
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aantal
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6

hoofdstroom
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2
0
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lengte klassen

Figuur 5.4: Lengteklassen van dunlipharder in kreken en hoofdstroom (11-14 maart 2008).
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Figuur 5.5: Lengteklassen van zeebaars in kreken en hoofdstroom (11-14 maart 2008).
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Figuur 5.6: Lengteklassen van bot in kreken en hoofdstroom (11-14 maart 2008).
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Figuur 5.7: Lengteklassen van dunlipharder in kreken en hoofdstroom (1-5 september 2008).
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Figuur 5.8: Lengteklassen van zeebaars in kreken en hoofdstroom (1-5 september 2008).
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Figuur 5.9: Lengteklassen van bot in kreken en hoofdstroom (1-5 september 2008).

Tabel 5.4 geeft de gilden weer waartoe de gevangen soorten behoren. Het toekennen van
soorten aan gilden is gebeurd op basis van een literatuurstudie en expertkennis, zoals
beschreven in Breine et al. (2008a).
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Tabel 5.4: Gevangen soorten (11-14 maart en 1-5 september 2008) en hun gilde (zoals bepaald in Breine
et al., 2008a); * = exoot.

Soort

Gilde

bot

Diadroom

dunlipharder

Diadroom

paling

Diadroom

botervis

Estuarien resident

brakwatergrondel

Estuarien resident

dikkopje

Estuarien resident

zwarte grondel

Estuarien resident

harnasmannetje

Estuarien resident

puitaal

Estuarien resident

groene zeedonderpad

Marien dwaalgast

kleine pieterman

Marien dwaalgast

haring

Marien juveniel

kabeljauw

Marien juveniel

koornaarvis

Marien juveniel

schar

Marien juveniel

steenbolk

Marien juveniel

tong

Marien juveniel

wijting

Marien juveniel

zeebaars

Marien juveniel

sprot

Marien seizoenaal

vijfdradige meun

Marien seizoenaal

baars

Zoetwater

kolblei

Zoetwater

giebel

Zoetwater*

driedoornige stekelbaars

Zoetwater/diadroom

Naast vissen werden ook enkele dwerginktvissen en één pijlinktvis gevangen. Ook vingen we
talrijke strandkrabben en garnalen. Deze soortengroepen nemen we niet op in onze maatlat.

5.3.2 Bespreking
5.3.2.1 IJzer
In de IJzer zelf vingen we in totaal 2404 individuen (369 in maart en 2035 in september). In
maart vingen we (in dalende aantallen) vijfdradige meun, bot, zeebaars, koornaarvis en
dunlipharder. Zeebaars, haring en bot domineerden de vangsten in september.
We treffen weinig zoetwatersoorten aan. Slechts enkele exemplaren slagen erin om via het
sluizencomplex van de Ganzepoot het estuarium af te zwemmen en gedurende korte tijd te
overleven. Deze soorten worden niet opgenomen in de MEP/GEP lijst.
Tien estuariene residente soorten zijn er bepaald voor de Westerschelde (Tabel B bijlage).
Daarvan hebben we vijf vertegenwoordigers in de IJzer aangetroffen en één extra nl. één
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individu zwarte grondel. Deze soorten kennen ook een seizoenale beweging. Het dikkopje
wordt voornamelijk aangetroffen van maart tot na de zomer. In de winter trekken ze naar
zee. Niet alle estuariene soorten worden dus het jaar rond in het estuarium aangetroffen,
maar we nemen ze wel mee voor de opmaak van het scoresysteem.
We berekenden de percentuele verdeling van de aanwezige soorten per gilde voor de IJzer.
De resultaten worden vergeleken met deze van de West-Europese estuaria (Elliott &
Dewailly, 1995) in Tabel 5.5.
Tabel 5.5: Percentuele verdeling van de aanwezige soorten per gilde in de IJzer en gemiddeld in WestEuropese estuaria (Elliott & Dewailly, 1995)

Gilde

% IJzer

%West-Europese estuaria

Estuarien resident

25.00

24.00

Marien juveniel

33.33

24.00

Marien seizoenaal

8.33

10.00

Diadroom

12.50

12.00

Zoetwater

12.50

5.00

8.33

25.00

Marien dwaalgast

Voor wat betreft de estuariene residente soorten, de mariene seizoenale en diadrome
soorten stemt het relatieve voorkomen in de IJzer goed overeen met de resultaten van Elliott
& Dewailly (1995). De percentages voor het IJzerestuarium zijn berekend op basis van de
resultaten van slechts twee campagnes. In Tabel 5.6 splitsen we de percentages uit in vooren najaar, zodat de seizoenale verschillen duidelijk zijn. De verschillen zijn ook het gevolg
van zwaar weer in maart.
Tabel 5.6: : Percentuele verdeling van de aanwezige soorten per gilde in de IJzer voor de maanden maart
en september 2008

maart

September

Gilde

% IJzer

% IJzer

Estuarien resident

15.79

29.41

Marien juveniel

31.58

35.29

Marien seizoenaal

10.53

5.88

Diadroom

15.79

17.65

Zoetwater

15.79

0.00

Marien dwaalgast

10.53

11.76

Het relatief hoge percentage zoetwatervissen in maart duidt op verstoring ten gevolge van
zoetwaterlozing via de Ganzepoot. In september vingen we geen zoetwatervissen in de IJzer
en in de kreek betreft het de zoetwater-diadrome driedoornige stekelbaars. Het hoge
percentage mariene juveniele soorten is te wijten aan het feit dat het IJzerestuarium zeer
toegankelijk is voor deze soorten en de aanwezigheid van schorkreken een veilige foerageeren rustplaats vormt. Dit uit zich in een hoge aanwezigheid van mariene juveniele exemplaren
in de kreken (Tabel 5.6). Het gros van de gevangen individuen in de IJzer behoort tot de
mariene juveniele soorten (73%) of diadromen (14.3%).
In maart hebben we bijna geen paling (diadrome soort) kunnen vangen terwijl we in
september deze soort zowel in de hoofdstroom als in de kreken vingen. We troffen vier van
de acht diadrome soorten aan die we in de IJzer mochten verwachten.
In maart domineerde de mariene seizoenale vijfdradige meun onze vangsten. Op één
individu na troffen we de vijfdradige meun niet aan in de kreken. De vrouwelijke exemplaren
van deze soort zaten toen allemaal vol kuit. Volgens Gibson (1995) is het een residente soort
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van het intertidale. De campagne in september beaamde echter onze gildetoekenning,
gezien het kleine aantal exemplaren dat we aantroffen.
Met fuiken kunnen niet alle aanwezige soorten bemonsterd worden. Zo is de kans om
zeenaalden, slakdolf en snotdolf te vangen zeer klein. Bij het opstellen van een maatlat
wordt hiermee rekening gehouden.
In 1996 werd er in november 1996 nabij de Ganzepoot met één kieuwnet sprot, bot,
zeebaars, dunlipharder, brakwatergrondel, driedoornige stekelbaars en zeeforel gevangen
(Denayer & Belpaire, 1996). Historische gegevens volgens Vrielynck et al. (2002) zijn
schaars en merkwaardig vonden deze auteurs geen gegevens over elft of fint. Volgens de
auteurs was de spieringzone van de IJzer minder goed gedocumenteerd dan deze van de
Schelde.

5.3.2.2 Kreken
In de schorkreken vingen we in maart 75 exemplaren en 3273 in september. In maart
domineerden in afnemende aantallen de bot, dunlipharder en zeebaars. In september vingen
we opnieuw de meeste van deze soorten in afnemende aantallen zeebaars dan bot en
dunlipharder. Opmerkelijk ook dat we in maart geen palingen vingen, terwijl in september
paling de vierde meest gevangen soort was. In de kreken treffen we ook weinig
zoetwatersoorten aan. Baars is gevoeliger dan giebel en kolblei en zoekt de kreken op om uit
de sterke stromingen te geraken. Baars nemen we niet op in de MEP/GEP-lijst. De
driedoornige stekelbaars is een zeer tolerante soort die zich thuis voelt in zoet tot zout
water.
Tabel 5.7: : Percentuele verdeling van de aanwezige soorten per gilde in de schorkreken

Gilde

%Kreek

Estuarien resident

17.65

Marien juveniel

35.29

Marien seizoenaal

11.76

Diadroom

17.65

Zoetwater

17.65

In de kreken zijn, behalve voor de mariene seizoenale gilde, de resultaten meer afwijkend
ten opzichte van de West-Europese estuaria (Tabel 5.5), wat normaal is, gezien de
structurele verschillen. Maar uit deze percentages onthouden we toch het belang van de
kreken voor de mariene juveniele soorten: 87.9% van alle gevangen individuen in de kreken
behoren tot deze gilde, gevolgd door 11.1% diadrome exemplaren.

www.inbo.be

KRW doelstellingen Ijzermonding

55

Tabel 5.8: : Percentuele verdeling van de aanwezige soorten per gilde in de schorkreken voor de maanden
maart en september 2008

Gilde
Estuarien resident

maart

september

%Kreek

%Kreek

0.00

23.08
38.46

Marien juveniel

22.22

Marien seizoenaal

22.22

7.69

Diadroom

22.22

23.08

Zoetwater

33.33

7.69

0.00

0.00

Marien dwaalgast

5.3.3 Besluit
In totaal vingen we tijdens beide campagnes 25 soorten, waarvan er 23 in aanmerking
komen voor de MEP/GEP-lijst. Het estuarium wordt hoofdzakelijk bezocht door mariene
soorten. De mariene juveniele soorten vinden voedsel en bescherming in de kreken van het
schor, alsook tussen de staketsels van de pieren. Wat de zuurstofconcentraties betreft
(opgeloste zuurstofnormen zoals Turnpenny et al., 2006), met betrekking tot de eisen van
de vissen, scoort de IJzer goed versus matig voor wat betreft de structuurkwaliteit
(rechttrekken oever en sluizencomplex Ganzepoot). Gezien de seizoenale verschuivingen in
het visbestand stellen we voor om een scoresysteem te ontwikkelen gebaseerd op de
vangstresultaten van een gans jaar, waarbij we drie seizoenen bekijken: lente, zomer en
herfst. Dit stemt enigszins overeen met het voorstel van Jager & Kranenbarg (2004) om in
het voorjaar te vissen en zo informatie te winnen betreffende paai- en doortrekfunctie van de
diadrome soorten en soortendiversiteit, terwijl in het najaar meer gemikt wordt op de
dichtheid van estuariene residente soorten en mariene juveniele soorten.

5.4

Ontwikkeling van score systeem op basis van
visvangstresultaten

5.4.1 Inleiding
Jager en Kranenbarg (2004) stellen een referentielijst voor de Westerschelde voor (Bijlage
Tabel B). In deze referentie worden 43 soorten opgenomen, waarvan vier soorten
uitgestorven zijn in België. Gezien het uitgesproken mariene karakter van de Westerschelde
en IJzer opteren we voor het overnemen van deze lijst mits een kleine aanpassing. Tabel C,
in bijlage, geeft de definitieve lijst van te verwachten soorten in de IJzer. Aan deze lijst
hebben we de zwarte grondel toegevoegd die ontbrak in de Westerscheldereferentie, wat de
lijst brengt op 35 soorten. In een derde kolom hebben we vangkansen toegevoegd.
Toch rijst er één probleem, daar de auteurs geen onderscheid gemaakt hebben voor MEP en
GEP. Voor het mariene gedeelte van een estuarium is de grens tussen beide toestanden zeer
moeilijk vast te leggen en daarom besluiten we slechts één lijst te handhaven en een maatlat
te ontwikkelen die een onderscheid maakt tussen slechte, ontoereikende en matige toestand
en GEP. De toegepaste benadering spitst zich toe op het nagaan van de ecologische functies
binnen het estuarium en dat op gildeniveau.
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5.4.2 Ecologische functies binnen het IJzerestuarium voor vis
Wat vissen betreft onderscheiden we naargelang de ecotoop of habitat verschillende functies
van het estuarium. Een verstoring van deze functies heeft een weerslag op de vissen die
permanent of tijdelijk in het estuarium voorkomen.

Bescherming: de ondiepe zones en de schorren reduceren de sterke stroming en vormen
een luwte voor kleine exemplaren. Deze luwtes verzekeren overdag ook een bescherming
tegen predatoren. Mariene dwaalgasten kunnen tijdelijk het estuarium opzoeken voor
bescherming of omdat de omstandigheden gunstiger zijn dan in zee (overwinteringgasten).
Ook mariene juveniele en seizoenale soorten maken gebruik van deze luwtes in de
schorkreken.

Kinderkamer: Ondiepe zones, wetlands en overstromingsvlaktes worden gebruikt als
paaigebied voor estuariene residente soorten en opgroeigebied voor jonge zeevissen. Deze
functie is gedeeltelijk verwezenlijkt door de schorkreken, maar wetlands en
overstromingsvlaktes ontbreken.

Voedsel: Vooral in de intertidale habitatten komen bodemvissen foerageren. Het benthos in
de slikken vormt een voedselbron voor talrijke invertivore benthische vissen. In de kreken
wordt er actief gefoerageerd naar invertivoren zoals insecten. In geval van een onverstoord
voedselweb vinden de vissen genoeg voedsel zodat de verschillende trofische niveaus
vertegenwoordigd zijn.
Doorgang zoet-zout is door de aanwezigheid van het sluizencomplex erg verstoord.
Sporadisch wordt een sluis opengezet zodat de corridor naar bovenstroomse paaiplaatsen
tijdelijk open is.
Het IJzerestuarium biedt bescherming en voedsel voor de vissen, terwijl de
kinderkamerfunctie en vooral de doorgang zoet-zout minder gerealiseerd zijn.

5.4.3 Metriekkeuze in Nederland en Engeland
Naar analogie met Jager & Kranenbarg (2004) en Whitfield & Elliott (2002) beschouwen we
metrieken op verschillende niveaus: individu, populatie, gemeenschap en ecosysteem. De
effecten van drukken in het overgangswater zijn immers op verschillende niveaus
waarneembaar. De keuze van metrieken is dusdanig dat ze gevoelig zijn voor en een
eenduidige reactie vertonen ten opzichte van de drukken.
We onderscheiden rechtstreekse effecten, maar ook effecten die doorwerken via habitats.
Hieronder volgt een korte duiding over de keuze van metrieken voor de Westerschelde
(Jager & Kranenbarg, 2004) en voor overgangswateren in Engeland (Coates et al., 2007). Bij
de metriekkeuze van het IJzerestuarium houden we rekening met beide methodes.

5.4.3.1 Westerschelde
De metriek aantal soorten is niet eenduidig en kent een behoorlijke variatie zowel binnen
één jaar (seizoensvariatie) als tussen verschillende jaren. De Nederlanders combineren dan
ook nog verschillende methodes wat de variatie vergroot. Daarom hebben ze deze metriek
niet behouden.
Het aantal diadrome soorten gaat achteruit en de auteurs hebben een
gevoeligheidsgradiënt vastgesteld. In chronologische volgorde is dat: steur, elft, zalm,
houting, fint, zeeforel, spiering en paling. Hun aanwezigheid duidt erop dat er voor diadrome
soorten een aanbod vanuit zee of binnenland bestaat en dat de waterkwaliteit (DO) van het
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estuarium in orde is. Fysieke barrières, verlies van bovenstroomse paaibiotoop, visserij en
slechte waterkwaliteit hypothekeren het voorbestaan van deze soorten.
Het aantal estuariene soorten: exemplaren van deze gilde kunnen hun hele leven in
estuaria verblijven en zijn dus meestal resistente soorten, gezien de extreme natuurlijke
variaties qua kwaliteit en dynamiek. Zo hebben ze hun voortplanting aangepast (broedzorg
vb. nestbewaking, broedbuidel). Het verdwijnen van specifieke habitats alsook de
accumulatie van toxische stoffen hebben een weerslag op hun instandhouding. Wat de
estuariene residente soorten betreft, werd puitaal behouden ondanks het feit dat die niet
ieder jaar wordt gevangen. Hij houdt zich graag op ter hoogte van mosselbanken en is
gevoelig voor bepaalde toxische stoffen. De auteurs stellen wel dat andere soorten zoals
zeedonderpad of bot kunnen beschouwd worden.
Het aantal mariene juveniele soorten wordt sterk bevist (haring, schol, tong, kabeljauw)
op de Noordzee en heeft een effect op hun aanwezigheid binnen het estuarium. Deze soorten
gebruiken het estuarium als kinderkamer. Als mariene juveniele soort werden jonge
platvissen (schol, tong, schar) gekozen.
Het aantal mariene seizoenale soorten kent als meest algemene vertegenwoordiger de
sprot. Sommige soorten van deze gilde paaien in het estuarium, maar hun verblijf is meestal
van korte duur en wordt beïnvloed door de temperatuur. Jonge kabeljauw is een wintergast
en jonge haring is pelagisch.
De auteurs beschouwen ook de verhouding van ecologische gilden als metriek, maar de
interpretatie is onduidelijk. Verder onderzochten ze nog de abundantie van sommige
soorten. Deze is moeilijk te bepalen vanwege de variaties in ruimte, tijd en methode. De
abundantie van zalm (diadrome soort) is te laag maar deze van spiering werd behouden. De
abundantie van jonge spiering (0-groep) begint in juli toe te nemen en deze van oudere
spiering (1+groep) is door het jaar heen gelijkmatig in de Eems-Dollard. In de Schelde was
een val merkbaar rond de jaren ‘70 en pas vanaf 1996 steeg de abundantie opnieuw. Ook
beschouwen ze de abundantie van garnalen en het percentage bot met huidzweren.
Op basis van historische beschrijvingen hebben de auteurs een referentiesoortenlijst
opgesteld. Deze lijst hebben ze gebruikt om voor diadrome soorten (10), estuariene
residente soorten (13), mariene juveniele soorten (10) en seizoenale gasten (5)
referentiewaarden te bepalen. Voor abundantie hebben ze geen referentiewaarden bepaald.
De schaling van de metriekgrenzen is arbitrair gebeurd (expertkennis). De auteurs spreken
niet over MEP/GEP maar over zeer goed en goed en stellen voor om in het voor- en najaar te
bemonsteren.

5.4.3.2 Overgangswater in Verenigd Koninkrijk
Biotische integriteit wordt goed weergegeven door de soortensamenstelling binnen een
vangstresultaat. Coates et al. (2007) houden uit de vangstresultaten slechts de 20% meest
gevangen soorten. Binnen één zone worden alle vangstresultaten vergeleken waarbij de
Bray-Curtis Similarity Index wordt gebruikt om het percentage overeenkomst te berekenen
ten opzichte van een typereferentie. Alle relatieve scores (RS) worden gemiddeld per
segment en variëren tussen 1 en 5.
De aanwezigheid van één indicatorsoort resulteert al in een RS van 1. Deze zijn zee- en
rivierprik, fint en elft (water- en paaihabitatkwaliteit), zalm en forel (DO en T), spiering (DO)
en paling (exploitatie). Deze soorten zijn allen gevoelig voor hydromorfologische
veranderingen.
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De relatieve abundantie van het aantal individuen per soort per vangst wordt gebruikt
voor het berekenen van RS waarbij opnieuw het topquintiel (20%) wordt gebruikt.
Het aantal soorten dat 90% van de abundantie uitmaakt wordt berekend om na te gaan
of er soorten domineren. Het gemiddelde aantal soorten dat gevonden wordt binnen de
bovenste quintiel wordt berekend voor het bepalen van de grenswaarde tussen RS4 en RS5.
Een percentage van deze waarde bepaalt de andere grenswaarden.
Het aantal estuariene soorten is ook een opgenomen metriek waarvan de RS berekend
wordt naar analogie van het aantal soorten dat 90% van de abundantie uitmaakt.
Mariene juveniele en mariene seizoenale soorten worden gecombineerd in één metriek
waarvan de grenswaarden bepaald worden zoals bij de vorige metriek.
Naargelang de plaats in het estuarium worden ecologische gilden gescoord op hun
aanwezigheid. Deze gilden zijn:
•

Estuariene residenten

•

Mariene seizoenale soorten

•

Zoetwatersoorten

•

Mariene juveniele soorten

•

Diadrome soorten

•

Mariene dwaalgasten

In het benedenestuarium worden geen zoetwatervissen beschouwd, terwijl bovenstrooms
geen dwaalgasten worden beschouwd. Een maximale score (3) wordt toegekend wanneer er
drie soorten aanwezig zijn.
Het aantal benthivore soorten en piscivore soorten krijgen een RS naar analogie van de
metriek ‘aantal estuariene soorten’.
Tenslotte wordt er gekeken naar alle trofische gilden en naargelang hun aanwezigheid
wordt een score gegeven. Deze gilden zijn:
•

benthische invertivoren

•

zoöplanktivoren

•

piscivoren

•

detrituseters

De totale score (som metriekscores) gedeeld door de maximale te behalen score geeft de
RS.
De auteurs bepaalden een lente- en herfstreferentie per sectie (type) overgangswater.

5.4.3.3 Besluit
De bepaling van gilde en metriek is niet eenduidig. Beide systemen gebruiken grosso modo
dezelfde variabelen. Het bepalen van grenswaarden gebeurde arbitrair (Nederland) of op
basis van de vangstgegevens (Engeland).
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5.4.4 Metriekkeuze voor het IJzerestuarium
We baseren ons op de resultaten van Nederland en het Verenigd Koninkrijk alsook op de
vangstgegevens in de IJzer om relevante metrieken voor het IJzerestuarium te bepalen.
Gezien we slechts over één jaar gegevens beschikken moet deze keuze en daarbij horende
maatlatten als een voorstel worden beschouwd. Extra campagnes in de drie seizoenen zullen
de nodige data leveren nodig om het scoresysteem te verfijnen. Bij het opmaken van de
maatlat gebruiken we enkel aan- en afwezigheidsgegevens en nemen we de resultaten van
de hoofdgeul en schorkreken samen. We ontwikkelen een globaal beoordelingssysteem
waarbij de gegevens van één jaar samen worden geëvalueerd en waarbij wij ervan uitgaan
dat deze een matige toestand weergeven met uitzondering van de metriek estuariene
soorten. De aan/afwezigheidsgegevens van de vier schietfuiken, twee hokfuiken en drie
palingfuiken worden gesommeerd en geven dusdanig de metriekwaarden. Er wordt dus geen
omrekening naar fuikdagvangsten gemaakt. Bij het berekenen van metriekwaarden worden
zoetwatersoorten noch mariene dwaalgasten opgenomen. Het estuarium heeft voor beide
gilden geen functionele rol, hun aanwezigheid berust op toeval. We beschouwen hier ook
geen trofische gilde gezien het opportunistische foerageergedrag van de vissen in een
estuarium.

Totaal aantal soorten
Indien tijdens één jaar alle soorten van de referentielijst (Tabel C) gedurende een bepaalde
tijd aanwezig zouden zijn in het estuarium, kunnen we op basis van fuikvangsten, rekening
houdend met de vangstkansen, maximaal 34 verschillende soorten vangen. In 2008 vingen
we 20 soorten die in aanmerking komen, waarmee de volgende gilden vertegenwoordigd
werden:
4 van de 9 diadrome soorten
6 van de 8 estuariene residente soorten
8 van de 11 mariene juveniele soorten
2 van de 6 mariene seizoenale soorten
We stellen voor om momenteel deze metriek te behouden, die trouwens in veel indices
terugkomt. We passen de quintielmethode (Breine et al., 2007) toe, waarbij 20 als matig
wordt beschouwd (20 komt dus overeen met 3/5 van de referentie). In Tabel 5.9 stellen we
de grenswaarden voor.

Diadrome soorten
Van de soorten in de gevoeligheidslijst voorgesteld voor de Westerschelde kunnen we slechts
fint, zeeforel, spiering en paling verwachten in de IJzer. Daarnaast treffen we bot,
dunlipharder en driedoornige stekelbaars aan. De optrek naar paaiplaatsen is zowel voor
katadrome als anadrome soorten quasi onmogelijk. De aanwezigheid van deze soorten duidt
op het aanbod van de zee (zeeprik, zeeforel, fint, dunlipharder, spiering, bot) of de toevallige
passeerbaarheid van één van de sluizen in de Ganzepoot (driedoornige stekelbaars, paling
eventueel beekprik?). Dunlipharder, paling en bot gebruiken het IJzerestuarium en de kreken
als opgroeigebied en hoeven niet noodzakelijk stroomopwaarts te trekken. Hun aanwezigheid
is een indicatie dat het estuarium deze ecologische functie invult. Daarom opteren we om
deze soorten als indicatorsoorten te beschouwen. Ze moeten zowel aangetroffen worden in
de kreek als in de hoofdgeul. Fint, zeeforel en spiering zullen weinig tot niet gebruik maken
van het IJzerestuarium. Voor de diadrome soorten behouden we dus enkel: paling; bot en
dunlipharder. Wanneer de migratiebarrière zou opgelost worden, zouden we deze gilde
opnieuw moeten bekijken. Momenteel stellen we dat als deze drie diadrome soorten
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aanwezig zijn, de toestand matig is. Bij het ontbreken van een of meerdere is de toestand
slecht. Wanneer een extra diadrome soort wordt gevangen duidt dat niet op een betere
toestand tenzij de doorgang in de Ganzepoot verzekerd wordt. De grenswaarden worden
voorgesteld in tabel 8.

Estuariene soorten
Dat zijn meestal robuuste soorten die een grote weerstand kunnen bieden aan de
kwaliteitsveranderingen die optreden in een dynamisch systeem zoals een estuarium.
Nochtans duidt hun aanwezigheid op een habitatkwaliteit waaraan voldaan wordt, nl. deze
die hen toelaat om te paaien, op te groeien en die voldoende voedselaanbod geeft. Wat deze
soorten betreft mogen we veronderstellen dat het IJzerestuarium goed scoort (GEP-situatie).
De schorkreken bieden voor de opgroeiende juveniele individuen bescherming en voedsel en
voor de adulte is er voldoende paaiareaal. Dankzij het herstelproject is de afname van het
schorareaal (sedert 1775) stopgezet en is sedert 1999 de oppervlakte reeds verdubbeld
(Kerouedan, 2006). Het aanbrengen van beschermingszones aan de linkeroever zou de
situatie zeker optimaliseren (MEP). De grenswaarden gebaseerd op de quintielmethode zijn
voorgesteld in Tabel 5.9.

Marien juveniele soorten
Hier geldt dezelfde redenering als voor de estuariene residente soorten. De beschermfunctie
en opgroeifunctie worden verzekerd en voor deze gilde bevindt het IJzerestuarium zich in
een goede conditie. De grenswaarden worden analoog berekend en zijn weergegeven in
Tabel 5.9.

Mariene seizoenale soorten
Deze soorten reflecteren, in analogie met de mariene juveniele soorten, informatie over het
invullen van de beschermingsfunctie en de kinderkamerfunctie. Deze soorten zijn echter
sporadisch in het estuarium aanwezig en zoals hierboven vermeld, wordt hun aanwezigheid
sterk beïnvloed door de watertemperatuur. We opteren om voorlopig deze gilde niet te
behouden in het scoresysteem.
De geselecteerde metrieken en grenswaarden zijn weergegeven in Tabel 5.9.
Tabel 5.9: Geselecteerde metrieken, scores en grenswaarden voor het IJzerestuarium

scores
metriek
Aantal soorten
Diadrome soorten

paling
bot
dunlipharder

1

2

3

4

≤6

>6-<20

20-≤26

>26

1
1
1

<3

Estuarien residente soorten

<2

≥2

≥4

≥6

Marien juveniele soorten

<4

≥4

≥6

≥8

5.4.5 De visindex voor het IJzerestuarium
Op basis van de scores (Tabel 5.9) wordt een finale score of visindex berekend. Deze wordt
omgezet naar een EQR en vertaald in integriteitsklassen (Tabel 5.10).
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Tabel 5.10: Indexscores, EQR en appreciatie voor de beoordeling van het IJzerestuarium

Indexscore

EQR

appreciatie

≥15

0,6

goed ecologisch potentieel

>12 <15

0,4

matig

>7 ≤12

0,2

ontoereikend

<7

<0,2

slecht

Een maal er zomervangstgegevens beschikbaar zijn, moeten de grenswaarden aangepast
worden. Op basis van de vangstgegevens en de grenswaarden kunnen we voor de IJzer de
ecologische status bepalen.
•

Voor het aantal soorten scoort de IJzer: 3

•

Voor diadrome soorten scoort de IJzer: 3

•

Voor estuariene residente soorten scoort de IJzer: 4

•

Voor de mariene juveniele soorten scoort de IJzer: 4

De totaal score is 14 wat neerkomt op een ‘matige toestand’. De corresponderende EQR
(formule cf. Brys et al. 2005) is dan 0,53.

5.4.6 Besluit
Voor het IJzerestuarium stellen we een scoresysteem voor gebaseerd op gegevens van aanen afwezigheid van soorten. Op basis van de ecologische functies voor het estuarium
selecteerden we relevante metrieken en legden we grenswaarden vast. De metriekwaarden
worden berekend op basis van alle vangstgegevens in één jaar (twee à drie seizoenen) en
gescoord op basis van de grenswaarden. De som van de scores geeft de index voor biotische
integriteit die omgerekend wordt naar een EQR in overeenkomst met de criteria van de
Kaderrichtlijn Water. De voorgestelde index is een voorlopige index die enkel kan verfijnd
worden nadat extra gegevens bekomen worden. Daarom stellen we voor om het
IJzerestuarium verder jaarlijks te bemonsteren in drie seizoenen: voorjaar, zomer en najaar.
Dat zal ons toelaten om seizoenale trends alsook jaarlijkse variaties te bestuderen. De
toestand van de IJzer is matig en kan enkel verbeteren indien het habitat op een
maatschappelijk verantwoorde wijze verbeterd wordt.

62

KRW doelstellingen Ijzermonding

www.inbo.be

6 Besluit
6.1

Totaalbeoordeling

Om eerder toegelichte redenen, werd fytoplankton niet gebruikt als kwaliteitselement binnen
dit waterlichaam. Passen we hier het “one out, all out” principe toe, dan is de
totaalbeoordeling “slecht”, ten gevolge van die (zelfde) score voor de macrofyten, terwijl
benthos en vis een matige score behalen.
Tabel 6.1: Finale eindbeoordeling voor het Ijzerestuarium aan de hand van 3 kwaliteitselementen. EQRmacrofyten als gemiddelde van de twee EQRs afgewogen in de eindbeoordeling voor vegetatie
(zie luik macrofyten).

fytoplankton
n.a.

6.2

macrofyten macroinvertebraten
0,29

0,52

vis

totaal

0,53

0,29

Maatregelen

De voornaamste ecologische knelpunten voor het Ijzerestuarium lijken de volgende te zijn:
•

evolutie van het slik- en schorareaal & hydrodynamica en –morfologie

•

zoetwaterafvoer en sluiswerking

De huidige harde structuren die ter versteviging van de oevers langsheen het leeuwendeel
van de aslengte beiderzijds het estuarium aanwezig zijn, sluiten de natuurlijke ontwikkeling
van tidale habitats uit. Enkel ter hoogte van het ingerichte slik en het oude slik
stroomopwaarts daarvan binnen het VNR ‘de Ijzermonding’ is er ruimte voor estuariene
natuur, zoals slikken en schorren. Dit dient te worden gezien als één van de voornaamste
argumenten waarom dit waterlichaam als ‘sterk veranderd’ werd aangeduid. Dankzij het
herstelproject is de afname van het schorareaal (sedert 1775) stopgezet en is sedert 1999
de oppervlakte reeds verdubbeld (Kerouedan, 2006). De slechte score van het subtidale
habitatareaal geeft echter aan dat in functie van de gehandhaafde baggerdiepte, er te weinig
subtidaal habitat beschikbaar is, dat zou moeten fungeren als leefgebied voor waardevolle
benthische gemeenschappen, zoals deze gekenmerkt door de schelpkokerkworm Lanice
conchilega. Een verhoging in baggerfrequentie (> 1 keer per jaar) is ook zeer nefast voor
deze organismen, daar baggeren tot algehele vernieling van habitat en organismen leidt.
Het sluizencomplex Ganzepoot verhindert de aanwezigheid van een normale, estuariene
saliniteitsgradiënt. Zoetwaterfluxen, die vooral bij laagtij door het openen van de sluizen
doorheen het estuarium stromen, geven aanleiding tot dramatische
saliniteitsschommelingen, vooral in de subtidale habitats. Hierdoor worden de kansen voor
het ontwikkelen van een waardevolle(re) benthische fauna drastisch verlaagt, zoniet tot nul
herleid. Een aangepaste sluiswerking, waarbij minimaal haalbare saliniteitsschommelingen
worden beoogd, kan mogelijk soelaas brengen. Voor vis moeten de mogelijkheden voor het
realiseren van een ecologische toegankelijkheid in longitudinale (langsheen een verruimde
saliniteitsgradiënt) en transversale richting worden onderzocht. Hierbij moet getracht worden
fysische en chemische belemmeringen op te heffen of toch zeker te reduceren. De
aanwezigheid van overstromingsvlaktes en schuilplaatsen bieden voor heel wat vissoorten
rustmogelijkheden. Een gediversifieerd habitat wordt gebruikt als paai- en opgroeigebied.
Een uitbreiding van het schorareaal en krekensysteem draagt zeker bij aan het diversifiëren
van de habitat. Estuarien residente soorten kunnen gans hun leven doorbrengen binnen het
estuarium. Een voldoende groot estuarium met een gediversifieerd habitat verhoogt de
overlevingskansen van deze soorten. Het creëren van laag-dynamische habitats levert naast
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een beschermende functie ook een grote voedselbijdrage. De aanwezigheid van
bovenstrooms gelegen paaigebieden en hun toegankelijkheid is een must voor het
voorbestaan van diadrome soorten in de IJzer.
Aangezien macrofyten de totale beoordeling momenteel als ‘slecht’ doen uitvallen, lijkt het
prioritair maatregelen te nemen die dit kwaliteitselement bevorderen. Net zoals voor de
meeste kwaliteitselementen, moeten we hier een vergroting van het schorareaal als
prioritaire ingreep aanduiden. Hoewel de toestand slecht is, biedt het perspectieven dat de
uitvoering van de geplande schoruitbreiding de EQR-macrofyten alsook de totale
eindbeoordeling zou doen stijgen. De totale schoroppervlakte, die nu de totale beoordeling
bepaalt, zou na ontpolderen van de Hemmepolder een goede score bekomen en zelfs heel
dicht bij het hydromorfologische MEP liggen (28,8 ha vs een MEP van 31,1 ha). Merk op dat
door het gebruik van de Praagse methode deze score gelijk zou zijn aan het GEP (zoals
toegelicht in hoofdstuk 2) en dus zou overeenstemmen met een EQR van 0,75 (volgens de
gevolgde berekening zoals Brys et al., 2005). Ligt de individuele schor-EQR echter lager dan
deze van de totale schoroppervlakte, dan wordt dit (door het gebruikte ‘one out, all out’
principe) de bepalende EQR. In de huidige toestand is deze EQR 0,34. Dit zou dus hoedanook
al een ‘ontoereikende’ score betekenen voor de macrofyten en, dus, voor het totale
estuarium. Hierbij is het echter belangrijk te beseffen dat (1) we niet in staat waren de
vegetatiekwaliteit te beoordelen en (2) de vergroting van het schoroppervlak heel
waarschijnlijk ook op deze parameter/score een positieve invloed kan/zou hebben.
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8 Bijlage: Aanvullende tabellen kwaliteitselement vis
Tabel A: Soorten voorkomend in het IJzerestuarium

Soort

Wetenschappelijke naam (naar Kottelat & Freyhof, 2007)

bot

Platichthys flesus

dunlipharder

Liza ramada

paling

Anguilla anguilla

botervis

Pholis gunnellus

brakwatergrondel

Pomatoschistus microps

dikkopje

Pomatoschistus minutus

zwarte grondel

Gobius niger

harnasmannetje

Agonus cataphractus

puitaal

Zoarces viviparus

groene zeedonderpad

Taurulus bubalis

kleine pieterman

Echiichthys vipera

haring

Clupea harengus

kabeljauw

Gadus morhua

koornaarvis

Atherina presbyter

schar

Limanda limanda

steenbolk

Trisopterus luscus

tong

Solea solea

wijting

Merlangius merlangus

zeebaars

Dicentrarchus labrax

sprot

Sprattus sprattus

vijfdradige meun

Ciliata mustela

baars

Perca fluviatilis

kolblei

Blicca bjoerkna

giebel

Carassius gibelio

driedoornige stekelbaars

Gasterosteus aculeatus
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Tabel B: GEP/MEP lijst opgesteld voor poli- en mesohaline estuarium (Westerschelde naar Jager &
Kranenbarg, 2004) enkel deze soorten waarbij een 1 staat worden opgenomen in de
referentie.

Wetenschappelijke naam
Salmo trutta
Platichthys flesus
Liza ramado
Alosa fallax
Anguilla anguilla
Lampetra fluviatilis
Osmerus eperlanus
Petromyzon marinus
Acipenser sturio
Salmo salar
Alosa alosa
Pholis gunnellus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Aphia minuta
Nerophis ophidion
Syngnathus acus
Agonus cataphractus
Hippocampus guttulatus
Syngnathus rostellatus
Zoarces viviparus
Liparis liparis
Raniceps raninus
Myoxocephalus scorpius
Spinachia spinachia
Coregonus oxyrhynchus
Alburnus alburnus
Perca fluviatilis
Barbus barbus
Lampetra planeri
Barbatula barbatula
Rhodeus sericeus
Rutilus rutilus
Abramis brama
Phoxinus phoxinus
Silurus glanis
Misgurnus fossilis
Cobitis taenia
Blicca bjoerkna
Leuciscus cephalus
Carassius carassius
Lota lota
Gymnocephalus cernua
Scardinius erythrophthalmus
Cottus gobio
Leuciscus leuciscus
Esox lucius
Pungitius pungitius
Leucaspius delineatus
Leuciscus idus
Gobio gobio
Tinca tinca
Sander lucioperca
Gasterosteus aculeatus
Entelurus aequoreus
Balistes carolinensis
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Westerschelde
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Gilde
D
D
D
D
D
D
D
D
D*
D*
D*
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER*
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW**
FW/D
MA
MA
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Conger conger
Trisopterus minutus
Trigloporus lastoviza
Trachinus draco
Hyperoplus lanceolatus
Hippoglossus hippoglossus
Scyliorhinus canicula
Glyptocephalus cynoglossus
Trachurus trachurus
Scyliorhinus stellaris
Echiichthys vipera
Ammodytes tobianus
Ctenolabrus rupestris
Hippocampus hippocampus
Crystallogobius linearis
Crenilabrus melops
Pomatoschistus lozanoi
Scomber scombrus
Scomberesox saurus
Mullus surmuletus
Callionymus lyra
Melanogrammus aeglefinus
Arnoglossus laterna
Raja clavata
Rhinonemus cimbrius
Xiphias gladius
Taurulus bubalis
Scophthalmus rhombus
Atherina presbyter
Clupea harengus
Gadus morhua
Pollachius pollachius
Chelidonichthys lucernus
Limanda limanda
Pleuronectes platessa
Trisopterus luscus
Psetta maxima
Solea solea
Merlangius merlangus
Dicentrarchus labrax
Engraulis encrasicolus
Chelon labrosus
Belone belone
Eutrigla gurnardus
Dasyatis pastinaca
Sardina pilchardus
Cyclopterus lumpus
Sprattus sprattus
Ciliata mustela
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0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1

MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
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Tabel C: Referentielijst van vissoorten voor het IJzerestuarium. Vangkans: 1 geen probleem, 1:
toevalstreffer; 0 geen kans

Wetenschappelijke naam

Gilde

Vangbaar

Salmo trutta

D

1

Platichthys flesus

D

1

Liza ramado

D

1

Alosa fallax

D

1

Anguilla anguilla

D

1

Lampetra fluviatilis

D

1

Osmerus eperlanus

D

1

Petromyzon marinus

D

1

Pholis gunnellus

ER

1

Pomatoschistus microps

ER

1

Pomatoschistus minutus

ER

1

Aphia minuta

ER

1

Syngnathus acus

ER

0

Agonus cataphractus

ER

1

Syngnathus rostellatus

ER

0

Zoarces viviparus

ER

1

Liparis liparis

ER

1

Myoxocephalus scorpius

ER

1

Gobius niger

ER

1

Gasterosteus aculeatus

FW/D

1

Scophthalmus rhombus

MJ

1

Clupea harengus

MJ

1

Gadus morhua

MJ

1

Chelidonichthys lucernus

MJ

1

Limanda limanda

MJ

1

Pleuronectes platessa

MJ

1

Trisopterus luscus

MJ

1

Psetta maxima

MJ

1

Solea solea

MJ

1

Merlangius merlangus

MJ

1

Dicentrarchus labrax

MJ

1

Engraulis encrasicolus

MS

1

Chelon labrosus

MS

1

Belone belone

MS

1

Dasyatis pastinaca

MS

1

Cyclopterus lumpus

MS

1

Sprattus sprattus

MS

1

Ciliata mustela

MS

1
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