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Het project Kenniskringen Visserij wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds – 

investering in duurzame visserij. 

 

 

1 Inleiding 

Zandsuppleties (en zandwinning) zijn jaarlijks terugkerende activiteiten in de 

kustzone om primaire zeewering te onderhouden en eventueel zelfs uit te breiden om 

Nederland te beschermen tegen de zee. Zandsuppleties kunnen mogelijk effect 

hebben op het lokale kustecosysteem en de daar voorkomende vissen. De vissers 

van de Kenniskring Kleinschalige Kustvisserij willen graag weten wat de effecten zijn 

van de suppleties op het voorkomen en vangbaarheid van twee belangrijke 

doelsoorten: zeebaars en harder. Deze vraag is gericht op de effecten van suppleties 

op de zanderige kust en zandsuppleties op bedijkte stukken (de Hondsbossche- en 

Pettemer Zeewering (HBWZ) in het bijzonder). Een visser van de kenniskring geeft 

dat hij tot 2014, naar zijn schatting voorheen zo’n 85% van zijn zeebaars en harder  

op en rond de HBZW ving (respectievelijk ongeveer 1600 kg en 800 kg per jaar). 

Daarna werden de vangsten in dat gebied bijna nihil.  

 

2 Kennisvraag 

De vraag van de vissers is opgesplitst in twee deelvragen: 

1. Wat is het effect van (langdurige) zandsuppleties op de zanderige kust (zand 

op zand (ZoZ) op de leefomgeving (habitats1) van zeebaars en harder en de 

resulterende aanwezigheid en vangbaarheid?  

2. Wat is het effect van een zandsuppletie op de hard substraat kust (zand op 

hard ZoH) voor HBWZ en de noordwaarts van de HBWZ gelegen 

strekdammen op de aanwezigheid en vangbaarheid van zeebaars en harder?  

 

Deze briefnota geeft de waarschijnlijkheid van mogelijke effecten aan. Na een eerste 

inventarisatie bleek dat de informatie over zeebaars en harder in de kustzone in de 

vooroever nabij het strand zeer beperkt is, waardoor het lastig is om met zekerheid 

uitspraken te doen.  

 

3 Kleinschalige visserij  

In 2015 omvatte de kleine zeevisserij 240 schepen (bron: agrimatie.nl). De 

kleinschalige visserij is een gemêleerde groep die niet makkelijk onder een noemer te 

                                                 
1
  Een habitat is de leefomgeving waarin een bepaalde soort leeft. Een soort kan verschillende habitats 

nodig hebben in de loop van een jaar of zijn levenscyclus. De kwaliteit van een habitat bepaalt of een 

soort aanwezig is. Een suppletie kan het habitat aanmerkelijk veranderen. 
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vatten is. De visserijen in deze groep hanteren vismethodes zoals staand want, 

visserij met korven en fuiken, kleine trawls en schelpdiervisserij. Ook het vissen met 

een hengel op zeebaars en harder valt onder de noemer kleinschalige zeevisserij.  

 

4 Soortsbeschrijving en ecologie 

4.1 Zeebaars 

Het zeebaarsbestand in de Noordzee nam in de jaren ’90 sterk toe en daarmee ook 

de visserij op zeebaars (Smith et al., 2015a,b). De toename in zeebaarsvangsten in 

het Engels Kanaal en in de Noordzee word o.a. gerelateerd aan een sterke jaarklasse 

in 1989 en de noordelijke verspreiding van de zeebaarspopulatie door opwarming 

van het zeewater (Smith et al, 2015a,b). Sinds 2010 is er sprake van een gestage 

afname van de zeebaarspopulatie. Deze afname wordt gerelateerd aan een hoge 

visserijsterfte en een lage aanwas van jonge vis sinds 2008 (Smith et al., 2015a,b, 

Tulp et al., 2016). Over het voorkomen van zeebaars in de Nederlandse kust 

ontbreekt goede kwantitatieve informatie met name omdat de surveys die in de 

kustzone worden uitgevoerd niet geschikt zijn voor het vangen van zeebaars (Tulp et 

al., 2016).  

 

Zeebaarzen komen voor van vlak bij de wateroppervlakte tot ca. 100 m diepte. In de 

Noordzee regio lijken ze vooral in de bovenste 10 meter te zitten, en ze komen voor 

boven allerlei soorten bodems (Heesen et al., 2015). Als favoriete habitats worden 

zandbanken met brekende golven, riffen, rotskusten, wrakken, steenstort, dijken 

genoemd (Van Moorsel et al., 1991, Pickett & Pawson, 1994, Van Moorsel & 

Waardenburg, 1999, Fritsch, 2005, Quirijns et al., 2013). Qua zoutgehalte zoeken ze 

het in de Waddenzee niet te hoog en niet te laag, een optimum bij 28-29‰ (Cardoso 

et al., 2015).  

 

Zeebaars kan overdag afstanden van tot 1200m per uur afleggen (Bégout Anras et 

al., 1997). Een totaal suppletie gebied (gemiddeld 3300x500m, eigen berekening) 

kunnen ze dus gemakkelijk op een dag door zwemmen. Vaak zijn ze erg plaats 

getrouw: ze blijven soms maanden achter elkaar in een zelfde klein gebied. 

Merkgegevens laten zien dat zeebaars 6 jaar na uitzetten opgevist worden in 

dezelfde visgronden als waar de dieren werden gemerkt. Wel vertonen zeebaarzen 

seizoenmigratie; migratie naar het zuiden in de herfst, en naar het noorden vanaf het 

einde van de winter en in begin van de lente (Pickett & Pawson, 1994, Quirijns et al., 

2013). Daarnaast verblijven de meeste vissen in de winterperiode in dieper water 

waar ze ook paaien, terwijl ze in het voorjaar weer naar de kust trekken op minder 

dan 10 meter diepte op zoek naar voedsel (Quirijns et al., 2012, Smith et al, 

2015a,b). 

 

Volwassen zeebaarzen zijn carnivoren. Ze voeden zich zowel overdag als ’s nachts 

met een zeer uiteenlopend dieet, dat grotendeels bepaald wordt door wat tijdelijk en 

plaatselijk aanwezig is. Het dieet omvat onder andere garnalen, krabben, 

kreeftachtigen, wormen, vis en inktvis. Haring en andere scholenvissen maken een 

belangrijk deel van zijn voedsel uit. Het aandeel van vis neemt toe naarmate 

volwassenen groter worden (Figuur 1, Pickett & Pawson, 1994, Teal et al., 2009, 

Delbare, 2013, Quirijns et al., 2013, Cardoso et al., 2015, Smith et al., 2015a,b, 

Heesen et al., 2015).  
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Figuur 1 Groottevariatie in dieetsamenstelling van zeebaars volgens (a) 

numerieke en (b) voorkomen indices. Voorval index waarden werden 

omgerekend naar 100% over alle prooien. Uit: Cardoso et al. 

(2015). 

 

 

4.2 Harder 

In het noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan (Britse en Noord-Europese 

wateren) komen drie soorten harders voor: de diklipharder, de dunlipharder  en de 

goudharder. In Nederland is het grootste gedeelte van de harders diklipharder. De 

focus van deze sectie is op diklipharder.  

 

Diklipharders worden zowel in open water aangetroffen (tot maximaal -40m maar 

meestal tot -15m) als ook aan de kust, estuaria, riviermondingen en lagunes. Er is 

erg weinig bekend over de verspreiding, migratie en paaigrond van de harders die 

voorkomen aan de Nederlandse kust (van der Hammen et al. 2010). Harder kan 

630m per uur afleggen (Müller et al., 1997). Een totaal suppletie gebied 

(3300x500m) of de lengte van de HBZW (4500 m) kunnen ze dus gemakkelijk op 

een dag door zwemmen. Waarschijnlijk paait harder in open water in de zee niet ver 

van de kust (van der Hammen et al., 2010). 

 

In ondiep water zijn harders te vinden boven zachte bodems, liefst met veel wier- of 

zeegrasbegroeiing (Heesen et al., 2015). Daar eten ze fytoplankton (o.a. algen in de 

waterkolom, algen aangroei op wieren en kiezelwieren (diatomeeën) van de bodem), 

zoöplankton, kleine bodemdieren en detritus (dood organisch materiaal) die ze van 

de bodem, wieren, kademuren en rotsen “grazen” en schrapen.  

 

5 Effecten van suppleties op de twee typen oevers 

 

De effecten van de suppleties zijn: 

1. Verstoring van het gebied door de aanwezigheid van het schip. 

2. Het bedekken bodem en het verdwijnen van bodemleven. 

3. Verandering in de fysieke ontwikkeling van de bodem. 
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4. Emissie van stoffen (bv NOx, antifouling etc. via lucht en water van de boot 

dan wel van het slib en zand). 

 

Daarnaast wordt ook het vrijkomen van zwevend slib en hiermee geassocieerde 

effecten als vermindering van doorzicht en vermindering van primaire productie en 

sedimentatie genoemd. Dit is echter te weinig bekend om hier verder op in te gaan. 

De focus van deze briefrapportage ligt op effectnummer 2 en 3. Daarnaast wordt kort 

ingegaan op stroming en het effect van suppletie op de stromingspatronen.  

 

5.1 De zanderige vooroever 

Bij een vooroeversuppletie wordt het zand in de vooroever gestort op de buitenste 

brekerbank om het kustfundament te versterken voor veiligheid. De vooroever is de 

ondiepe zee voor de kust, de voortzetting van het strand onder de laagwaterlijn. De 

zone van suppleren geldt als een arme zone in bodemleven zowel in aanwezige 

soorten als ook in de totale biomassa2. De nadruk aan benthos ligt vooral op wormen 

als de gemshoornworm en schelpkokerwormvelden en het schelpdier Ensis. De zone 

zeewaarts van de buitenste brekerbank gelegen bevat veel meer soorten, zoals 

vlokreeftjes, schelpdieren en zee-egels. (Janssen & Mulder, 2005, Janssen et al., 

2008, Janssen & Rozemeijer, 2009,Holzhauer et al., 2014, Vergouwen & Meijer – 

Holzhauer, 2015, Wijsman et al., 2015).  

 

Ook epifauna wordt aangetroffen in de vooroever: onder epifauna worden de beesten 

verstaan die op de bodem leven, zoals heremietkreeften, gewone zwemkrab, 

breedpootkrab, grijze garnaal. De ondiepe kustzone onder water heeft tevens een 

belangrijke rol als kraamkamer voor het broed van heel wat commerciële vis- en 

schaaldiersoorten, zoals de grijze garnaal, schol en tong (Janssen et al., 2008, 

Wijsman et al., 2015). Het aantal soorten epifauna & vissen neemt toe met diepte.  

 

De wormen, epifauna en de vissen zijn potentieel voedsel voor zeebaars (Figuur 1, 

Kader 1). Voor harder gaat het boven de zanderige vlaktes eerder om het 

fytoplankton en benthische diatomeeën en detritus dat hij van de bodem schraapt.  

 

5.2 De harde vooroever 

Hard substraat kenmerkt zich door een hoge biodiversiteit en hoge biomassa3. Over 

het algemeen is het aantal soorten (de biodiversiteit) ook hoog. 

 

In het intergetijdegebied boven de laagwaterlijn van de HBZW is enigszins wat 

bekend over voedsel. Hier zitten vooral mosselen en wieren waarbij de wieren 

dragers zijn voor aangegroeide algen, het voedsel voor harder. Van de mobiele 

soorten (voedsel voor zeebaars) werden strandkrab, pissebed en de ambergele 

zeeduizendpoot gevonden (Paalvast, 2013, 2014, Dekker et al., 2014). Gezien de 

resultaten op andere dijken  is het waarschijnlijk dat de zone direct onder de 

laagwaterlijn ook algen en wieren zal hebben (Van Moorsel & Waardenburg, 1999, 

van de Heuvel-Greve et al., 2012, Tangelder et al., 2015a,b).  

 

Van de zone permanent onderwater van de HBZW voor de suppletie is niets bekend. 

Om een mogelijk beeld te schetsen is daarom de literatuur gebruikt van andere 

substraat gemeenschappen. Op basis van de beschrijvingen van een kunstmatig rif 

                                                 
2
  In de getijzone werd zo rond de 0,35 g – 2,3 tot ~15 g AFDW

2
 /m2 gevonden aan macrobenthos 

(Janssen & Mulder, 2005, Holzhauer et al., 2014, Vergouwen & Meijer – Holzhauer, 2015). Een AFDW 

van 2,3 g/m2 is laag te noemen. In het Nederlandse Waddengebied werd een waarde van 30-90 g 

AFDW/m2 gevonden. 

3
  De biomassa is AFDW is erg hoog van ~100 g AFDW/m2 op een artificieel rif tot ~500 AFDW/m2 op 

scheepswrakken tot 1100 g AFDW/m2 op windmolenfundamenten.  
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nabij Noordwijk, dijken in de Oosterschelde, windmolens, booreilanden en morene 

afzettingen zijn mosselen, verschillende anemoon-soorten, de ruwe zeerasp, 

zeepokken, kokerbouwende vlokreeftjes en schelpkokerworm relevante vastzittende 

soorten. Van de mobiele ongewervelden werden soorten gevonden als spookkreeftjes 

algemeen, borstelwormen, veel garnalen en grote Noordzeekrabben en de meest 

algemene krab was de fluwelen zwemkrab (Leewis et al., 1997, van Moorsel & 

Waardenburg, 1999, 2001, Bouma & Lengkeek, 2009, Didderen et al., 2013, Coolen 

et al., 2015, Van der Stap et al., 2016). Dit zijn potentiele prooisoorten voor de 

zeebaars. Voor harder gaat het eerder om de algen die hij van de rotsen schraapt 

(Leijzer, 2006). 

 

5.3 Rekolonisatieproces van een zanderige bodem 

Het zand voor de suppletie wordt gewonnen buiten de doorgetrokken -20 m NAP 

dieptelijn en binnen de 12-mijl zone en vervolgens door een schip naar de 

betreffende locatie gebracht.  

 

In het algemeen wordt aangenomen en gemeten dat suppleties ter plekke al het 

bodemleven vernietigen (Bijkerk, 1988, Rozemeijer, 2009, Baptist et al., 2009, 

Holzhauer et al., 2014, Rozemeijer & Smith, 2017). Het resultaat is dus een kale 

zandvlakte, waarop direct het proces van rekolonisatie van start gaat. De 

rekolonisatie van een zandbodem wordt weergegeven in figuur 2. Als eerste komen 

dieren aan die zich snel en veel voortplanten (de zogenaamde r-strategen: wormen 

en kleine kreeftachtigen, opportunistische soorten). Dat gebeurt in de eerste 

maanden na suppletie. Vervolgens komen ook de andere soorten als schelpdieren en 

grotere krabben weer terug. De meeste soorten zijn ca. 1 jaar na voltooiing van de 

suppletie weer volledig terug. Bij een suppletie op Ameland werd na twee maanden 

al een hogere dichtheid aan garnalen (epifauna) gemeten dan voor de suppletie 

(Holzhauer et al., 2014). Ook vissen waren weer evenveel aanwezig als op de 

referentieplek en meer dan de voorafgaande meting (de Backer et al., 2014). 

 

Aantallen dieren, aantallen soorten en biomassa ontwikkelen zich tot een 

evenwichtssituatie in twee tot vijf jaar. Met de jaren wordt de leeftijdsopbouw meer 

natuurlijk en ook de gemeenschapsstructuur (Rozemeijer, 2009, Baptist et al., 2009, 

Holzhauer et al., 2014, Wijsman et al., 2015).  
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Figuur 2 Schema van rekolonisatie op een zanderige bodem 

(Newell et al., 1998). Dit staat hiermee voor 

rekolonisatie van iedere zandsuppletie (zacht op 

zacht en zacht op hard). 

 

 

Het verschil tussen de twee suppleties is de verandering in de bodemsamenstelling 

en totale setting. Bij de ZoZ komt de oorspronkelijke bodem terug, eventueel heeft 

alleen een verandering in korrelgrote plaatsgevonden. Hier wordt dan ook een 

tijdelijke effect verwacht, maar zal op de lange termijn het effect van de suppletie 

minder groot zijn. Op de schaal van Nederland wordt jaarlijks grofweg ~12 km2 tot 

~20 km2 oppervlak gesuppleerd met een gemiddelde suppletie van 3300x500m. Bij 

ZoH suppletie zoals die van de HBZW daarentegen wordt het harde substraat 

vervangen door een geheel andere bodem, met een volledig andere 

bodemgemeenschap. De volledige HBWZ is gesuppleerd, wat betekend dat ongeveer 

24 ha aan hard substraat is verdwenen in 2015 en op de lange termijn zal in totaal 

±3 has (~13%) extra verdwijnen door zandtransport en onderhoud (Arcadis 

2013a,b). 

 

5.4 Stroming en golven 

In zijn algemeenheid kunnen stroming en structuur van zandbanken de verdeling van 

macrobenthos en epibenthos sturen en ook de visgemeenschappen (Ellis et al., 2011, 

Sell & Kröncke, 2013). Zeebaars kan bv. een voorkeur hebben voor speciale plekken 

zoals zandbanken met een bepaalde branding of structuren die een bepaalde 

stroming en dynamiek genereren (Pickett & Pawson, 1994). Dit zijn mogelijk goede 

condities voor predatoren zoals zeebaars. (Pickett & Pawson, 1994, Heesen et al., 

2015). 

 

Beide vormen van suppleties (ZoZ en ZoH) kunnen effecten hebben op de 

stromingspatronen. Voor suppleties ZoZ zijn de effecten meestal in termen van 

maanden. De zandbankenstructuur heeft na enkele maanden een gelijkwaardige 

structuur.  
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Vooral op de HBZW zal dit effect merkbaar zijn geweest. Rondom strandhoofden en 

andere objecten in zee staat veel stroming en golfdynamiek4. De suppletie ZoH zal de 

stromingspatronen grondig veranderd hebben en daarmee mogelijk effect hebben 

gehad op het voorkomen van zeebaars. Voor harder lijkt het aspect stroming minder 

relevant.  

 

6 Conclusies  

 

De vraag van de vissers was opgesplitst in twee deelvragen: 

 

1. Wat is het effect van (langdurige) zandsuppleties op de zanderige kust (zand 

op zand (ZoZ) op de leefomgeving (habitats) van zeebaars en harder en de 

resulterende aanwezigheid en vangbaarheid?  

 

Door suppleties zullen op de schaal van Nederland jaarlijks grofweg ~12 km2 tot ~20 

km2 oppervlak enkele maanden geen voedsel hebben voor zowel zeebaars als harder. 

Daarna herstelt de bodemgemeenschap zich weer met relevant voedsel voor 

zeebaars. Voor grotere zeebaars kan eerder herstel optreden omdat vis en garnalen 

zeer snel verschijnen op een suppletielocatie. Op de schaal van de Nederlandse kust 

wordt dan ook een verwacht dat suppleties een minimaal effect hebben op de 

potentiele voedselvoorraad van de beide soorten. De lokale impact op hydrologie 

herstelt zich ook in termen van maanden. Op de lange termijn lijkt de natuurlijke 

dynamiek weer de overhand te krijgen en beweegt de locatie mee met de stormen, 

stromingen en golven net als zijn directe omgeving.  

 

Op korte termijn (dagen tot maanden) is wel degelijk een mogelijk effect te 

verwachten voor de lokale visser. Uit gesprekken met betrokken vissers lijkt het 

gedrag van de zeebaars zeer specifiek; hij verschijnt op bepaalde plekken in een 

bepaalde frequentie. Een suppletie kan aanleiding zijn dat de zeebaars zich anders 

gedraagt en (tijdelijk) wegblijft. Dit is op dit moment echter niet hard te maken. 

 

Ook voor harder geldt dat lokaal mogelijk een locatie een voorkeursplek kan zijn 

geweest maar dat valt niet aan te tonen met huidige gegevens of kennis. 

 

2. Wat is het effect van een zandsuppletie op de hard substraat kust (zand op 

hard ZoH) voor HBWZ en de noordwaarts van de HBWZ gelegen 

strekdammen op de aanwezigheid en vangbaarheid van zeebaars en harder?  

 

Door de suppletie op de HBZW is ongeveer 24 Ha aan hardsubstraat verdwenen. 

Voorop staat dat de suppletie van de gehele HBZW ervoor heeft gezorgd dat het 

gehele habitat wezenlijk is veranderd van hard substraat naar zacht substraat met 

gepaarde gaande verandering in golven, stroming en biologie.  

 

De overgang van hard naar zacht kan geresulteerd hebben in een verdwijnen van 

geschikt voedsel (zowel in biomassa als in gewenste soorten). Dit geldt waarschijnlijk 

met name voor harder; het hardsubstraat was voor de suppletie aangetoond 

begroeid met wieren en algen. De suppletie ZoH heeft al het mogelijke substraat 

voor wieren bedekt en daarmee de foerageermogelijkheden voor harder. Het is zeer 

onwaarschijnlijk dat de zanderige oever de hoeveelheid algen en wieren heeft die de 

HBZW had. Het is zeer waarschijnlijk dat de suppletie ZoH op de HBZW effect heeft 

gehad op de aanwezigheid van harder op de korte en lange termijn. Voor zeebaars 

zouden aan de andere kant haring, sprot en epifauna boven de nieuwe zanderige 

                                                 
4 http://docplayer.nl/9979119-Strandhoofden-als-studieobjecten-van-ingenieurs-en-

biologen.html  

http://docplayer.nl/9979119-Strandhoofden-als-studieobjecten-van-ingenieurs-en-biologen.html
http://docplayer.nl/9979119-Strandhoofden-als-studieobjecten-van-ingenieurs-en-biologen.html
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oever ook geschikt voedsel kunnen zijn. Omdat er geen officiële metingen waren 

voor de aanleg van de suppletie van zowel het voorkomen van zeebaars en harder 

als de precieze voedselbeschikbaarheid onderwater is er echter geen hard bewijs. 

 

De hydrodynamica (golven, stroming) is wel aanzienlijk veranderd na de suppletie. 

De aard van het systeem is permanent veranderd van objecten naar zandvlakte. Dat 

maakt een effect door de suppletie ZoH op met name het voorkomen van zeebaars 

waarschijnlijk gezien hun voorkeur voor stromingen en objecten.  

 

 

7 Discussie en aanbevelingen 

 

Van zeebaars en harder is nog veel onbekend, met name als het gaat om specifieke 

lokale habitatvoorkeuren en gedrag. Er zou meer kennis moeten komen van de aan- 

en afwezigheid van beide soorten in tijd en ruimte en de staat van de lokale 

omstandigheden om vandaaruit habitateisen etc. te kunnen afleiden.  

 

In een tussentijdse presentatie aan kleinschalige vissers werd veel praktijkkennis 

ingebracht over de beide soorten in termen van bijvoorbeeld de timing en 

vangbaarheid (per locatie). Deze praktijkkennis kon echter op dit moment niet 

worden gebruikt, aangezien dit niet gestructureerd is ingebracht.  

 

Om zowel de vragen als de kennis en mogelijk effecten van zandwinning en -

suppleties op harder en zeebaars beter te begrijpen is het raadzaam om daar 

specifieke technieken op toe te passen. Enige sessies waarbij kleinschalige vissers en 

wetenschappers samen werken aan een conceptueel denkmodel (bv System 

Dynamics modellen, Richardson, 2011), lijkt een goede stap om kennis en vragen bij 

vissers gestructureerd te oogsten en om te zetten in een geaccordeerde set van 

hypothesen en onderzoeksvragen en die dan in volgorde van prioriteit af te handelen. 

 

De conventionele survey technieken zijn daarnaast niet toereikend om deze 

specifieke kennis te vergaren. Wellicht dat een samenwerkingsproject tussen 

Wageningen Marine Research (coördinatie en specifieke locaties vissen) en de 

kleinschalige vissers (data verzamelen op plekken van verschillende aard zoals hard 

substraat, zandbanken met aparte stromingspatronen, op pas gesuppleerde locaties 

etc.) hierbij kan helpen. Ook het registreren van logboek- en vangstgegevens kan 

een grote bijdrage leveren aan de kennis over de ecologie van beide soorten 

(bijvoorbeeld gekoppeld met maaginhoud-bepalingen door vissers).  

 

Holzhauer et al. (2014) laten voor enkel locaties zien dat kort na een suppletie al 

potentieel voedsel aanwezig kan zijn. Het kan de moeite waard zijn daar extra 

bevestiging van te krijgen en ook gericht op zeebaars en harder te monitoren. Het 

kan van belang zijn te weten dat commercieel interessante soorten al op suppleties 

aanwezig zijn nog voordat er sprake is van rekolonisatie in wat mogelijk interessant 

biomassa’s aan benthos geacht mogen worden. Aan de andere kant hebben 

suppleties een kleine schaal. Het lijkt meer opportuun de aandacht te focussen op de 

ecologie van de soorten.  
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