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• Relatief ondiep (gem. 94 m) 

• Zonlicht tot op de bodem 

• Heel voedselrijk  

(rivieren en golfstroom) 

• Veel fytoplankon  

met hoge primaire productie 

• Een van de rijkste 

visgebieden ter wereld 
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In deze kustzone: 

• veel diadrome 
vissoorten (vissoorten 
die zowel in zout als 
zoet water leven) in de 
estuaria/riviermondinge
n.  

• relatief warm en 
voedselrijk 
(kinderkamer voor een 
aantal vissoorten). 

• Veel gebieden met 
divers substraat 
(stenen, zand, 
schelpen) 
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Leven in de Noordzee: 

Een uniek natuurgebied 

 

koraal 
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Afname aantallen centrale roofvissen 

(wijting, koolvis, kabeljauw) 

koolvis 

wijting 
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zandspiering 

haring 

Toename gelimiteerd  

door hoeveelheid plankton 
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Vaak lastig te zeggen, want: 

(1)Time lags (ecosysteem reageert traag) 

(2)Er gebeurt van alles tegelijkertijd  

- natuurlijke schommelingen 

- visserijdruk 

- eutrofiering 

- klimaatverandering 

- waterkwaliteit 
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Hoe gaat het met de kabeljauw..? 
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Herstel moeizaam, terwijl 

visserijdruk flink is 

afgenomen... 

 

Kabeljauw heeft ook te maken 

met effecten van 

klimaatverandering..! 
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•1950-2000 gemiddelde temperatuur in Noordzee is 
gestegen met 0,6 – 1,0 °C 

 

•Verwarming snelst in oppervlaktewater en ondiep water 

• Plankton en vissen in waterkolom reageren het snelst 

• Benthische organismen het langzaamst 

 

•Regime shift 

• Helft van de soorten noordzeevissen:  
in afgelopen 25 jr 50-400 km noordwaards verplaatst 
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•Veel nieuwe ‘zuidelijke soorten’ 

 

 

 

 

 

•Koudwatersoorten verder naar noorden getrokken 

 

 

 

Kleine heremietkreeft 

Helmkrab 

sardines 

heilbot 
schelvis 

kabeljauw 
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•  Roeipootkreeftje 

(belangrijke prooi van veel 

vissen) heeft zich meer dan 

1000 km noordwaarts 

verplaatst 

•  Slecht nieuws voor de 

zandspiering… en dus voor 

veel broedvogels 

•2004: voor veel Schotse 

klifbroeders het slechtste 

broedseizoen ooit 

 
Steve Garvie 
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•Toename of verplaatsing? 

bruinvis 

witsnuitdolfijn 



Duurzaam werken op zee 8 oktober 2013 18 

Sterke afname jacht en PCB’s 
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Paalworm: 

via scheepsrompen / drijfhout 

Foto: Marco Faasse  

(www.acteon.nl) 

Japans bessenwier: 

via invoer Japanse Oesters 

Amerikaanse zwaardschede: 

via ballastwater 

Foto: Ecomare 

Foto: Natuurpresentaties 

Chinese wolhandkrab: 

via ballastwater 
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•Competitie met vaste bewoners om VOEDSEL en RUIMTE 

•Voedselwebben veranderen, lagere biodiversiteit 

•Herstel bijna onmogelijk 

•Ook gevolgen voor economie en menselijke gezondheid  
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Onderzoek 1992-2011 

Univ Tilburg 

Sectie Milieucriminaliteit 

 

• Aantal illegale lozingen sinds 

1992 met 75% gedaald 

• Maar nog steeds gangbaar 

(vooral ‘s nachts - pakkans nihil) 
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Arthur Oosterbaan (Ecomare) 

 

•Geologisch, historisch overzicht 

• Ontstaansgeschiedenis Noordzee  

• duinvorming 

•Duinen, strand, surfzone 

• Planten- en dierenwereld die daarbij horen 


