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Suppleties 

 Ten bate van kustveiligheid 
 ±12 Milm3 per jaar 
 + projecten: bv Hondsbossche  
 Langs de gehele kust 
 Zand komt uit zee 

(tussen doorgetrokken  
-20 NAP en 12 mijl) 
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Suppleties 

 Vooroever (bv buitenste brekerbank -6 -8m, dijkvoet) 
 Geulwand 
 Strand 
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Effecten zandwinning 

 Verdwijnen bodemleven (25-60 km2 per jaar) 
 Slibpluim->algen->bodemdieren 
 Verstoring 
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Effecten suppleties zacht op zacht 

 Verdwijnen bodemleven  
(±20-60 km jaar) 
 Slibpluim->algen-> 

bodemdieren 
 Verstoring 
 Suppletie wordt bank 
 Grootschalig bewegen banken 
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Effecten suppleties  
rekolonisatie 

 Veel opportunisten 
 Origineel veel wormen 
 0.8 – 2.3 g AFDW/m2 

 Na 2 `a 3 jaar herstel 
 breedpootkrab (≤3 cm) 
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Effecten suppleties zacht op hard: 
Hondsbossche Zeewering 

 Biomassa dijken: > 100 g AFDW/m2 

 Verdwijnen leven op strandhoofden over 9 km (>39) 19 
tm 22 Ha 

 HBW: weinig vooroever tot -5 NAP (4.5 Ha) 
 Andere soorten: Noordzeekrab; fluwelen zwemkrab; 

wieren 
Wervelingen 
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Zeebaars ecologie: verspreiding 
(aantal per Ha) 
     Zeebaars    aantal vissen            aantal soorten 
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Zeebaars ecologie:  

 Grote dynamiek: >600 km 
 Opportunist in foerageren: 

● Literatuur: garnalen, krabben, vis, inktvis 
 Paaibestand neemt af 
Wordt nauwelijks genoemd in hard-sub  

en suppletie literatuur  
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Zeebaars hypothese vorming en 
waarnemingen van vissers 

 H1: hard substraat heeft veel aangegroeide biomassa en 
veel vis: veel voedsel 
 H2: Hard substraat heeft veel wenselijke soorten (krab) 
 H3: Hard substraat geeft veel wervelingen en makkelijk 

vangbare prooi 
 H4: Suppleties vernietigen langdurig de omgeving en 

daarmee prooi 
 Andere hypotheses en mechanismen? 
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Zeebaars interpretatie mogelijk effect:  
 Niet éénduidig 

 Zeebaars wordt weinig genoemd 

 H1: Biomassa: zeebaars komt nauwelijks voor in dijk en rif 
literatuur: wel vaak bij windmolens 

 H2: soorten: zie H1 + suppleties hebben ook krab 

 H3: wervelingen: lijkt erg goed mogelijk (ook vergelijkend met 
dijk literatuur) 

 H4: suppleties herstellen heel snel, ook visgemeenschap 

 Jullie mening 
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Zeebaars: hoe verder? 

 Nog extra focus op maaginhoud en soorten 

 Intern navragen bij sportvissende IMARIANEN op wervelingen 

 Samen monitoren: vissen langs geselecteerde plekken in een 
gecoördineerde acties tussen de Goede Vissers en IMARES:  

● 4 a 5 stekken met wisselend karakter: Wervelingen, 
suppleties, ongestoord etc. en dat 4 maal (liever meer) 
meten 

 Checken op wervelingen bij de HBW: i) verslagen van 
dijkonderhoud en beheerders en ii) berekeningen 

 Lab-proeven omtrent vanggedrag van zeebaars irt wervelingen 
(stap 1:  haalbaarheidsstudie) 

 Jullie mening? 
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Harder ecologie:  
 Trekvis, dynamiek? 

 Aantallen: maar 1 waarneming afgelopen 5 jaar 

 Paaigronden: openwater dicht bij de kust 

 Kinderkamer: kust 

 Voedsel:  

● fytoplankton (algen), zoöplankton, benthische algen; 
filamenteuse algen; (o.a. diatomeeën), detritus,  

● wier? 

 Weinig specifiek in habitat 
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Harder interpretatie mogelijk effect :  

 H1: Zacht op zacht: suppleties vernietigen voedsel 

● Wordt niet genoemd in de literatuur 

● Algen in waterfase en op bodem, en detritus 
waarschijnlijk snel terug 

 H2: Zacht op hard: 

● Wieren zijn verdwenen  

● Maar is het voedsel?? 

 Te weinig informatie voor uitspraak 

 Jullie inzichten en meningen?  

 Nieuw kennisdocument? Het kan een belangrijke consumentvis 
worden 
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Conclusie 
 Zacht op zacht suppleties: geen harde aanwijzingen effect 

 HBW zacht op hard: strandhoofden weg zijn: 

● Wezenlijk ander biotoop 

● Zeebaars: 

● Minder voedsel? 

● Minder werveling? 

● Harder: 

● Geen wier meer? 

 Er zijn aanwijzingen van mogelijk impact 

● Wie heeft informatie verantwoordelijkheid? 

 Nadenken over gericht monitoren 

● Rol Kenniskring 
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Einde 

Vragen? 
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