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Samenvatting
In het kader van de monitoring van de natuurlijke afdekking en de ontwikkeling van de
bodemfauna van de Verdiepte Loswallen is in 2016 geologisch, geotechnisch en ecologisch
onderzoek uitgevoerd als vervolg op de jaren 2002,2004,2006 en 2010. Putten 1,6 en 4 zijn
in 2016 bemonsterd met (1) boringen: zowel box cores als vibrocores voor ongestoorde
kernen en korrelgrootteanalyses, (2) sonderingen voor het vaststellen van de mechanische
weerstand van het sediment, en (3) box cores ten behoeve van de analyse van
macrobenthossamenstelling (de laatste enkel in putten 1 en 6).
De boringen laten zien dat er nagenoeg geen afdeklaag van natuurlijk sediment is afgezet in
de periode 2010 tot 2016, zoals ook de bevinding was is de jaren hieraan voorafgaand. Het
materiaal in de putten is het fijnst in put 4 en het grofst in put 1. Korrelgrootteanalyses in 2016
laten zien dat de oppervlaktemonsters in de putten grover zijn dan de sedimenten op geringe
en grotere diepte. In het referentiegebied west (Ref_w) wordt in 2016, evenals in voorgaande
jaren, natuurlijk-afgezet mariene zand gevonden. Op de andere drie referentielocaties wordt
in de ondiepe sedimenten uit box cores in 2016 slib aangetroffen, met dezelfde
eigenschappen van het verspreide materiaal in de putten.
Veel van de sonderingen reiken tot de bodem van de putten en geven daarmee ook de dikte
van de opvulling aan: rond 10 m in put 1, meer dan 10 m in put 6 en 6 tot 10 m in put 4.
Vergelijk van de weerstandsmetingen van het materiaal in put 1 in 2010 en 2016 wijst op
geringe consolidatie van het sediment. De sonderingen geven aan dat weerstanden in put 4
het laagst zijn en het hoogst in put 1.
De benthosanalyses laten grote dichtheidsverschillen zien tussen de jaren, met in 2010 de
laagste en in 2008 (put 6) en 2016 (putten 1 en 6) de hoogste dichtheden, mogelijk
veroorzaakt door de late bemonstering (eind november) in 2010. In 2006 laten
referentiegebieden een opvallend lage dichtheid zien. Qua samenstelling wordt een
verschuiving waargenomen van wormen als dominante soortsgroep in 2006 en 2008, naar
schelpdieren als dominante soortsgroep in 2010 en 2016 voor putten 1 en 6. Ref_w wijkt het
meest af van andere locaties, in zowel (lage) dichtheid als soortensamenstelling. In 2016
lijken de bodemdiergemeenschappen meer op elkaar dan in voorgaande jaren.
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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond 
De aanvaargeul en havens van Rotterdam en het Rijnmondgebied slibben continu aan en 
moeten daarom voortdurend worden gebaggerd. Schone en licht verontreinigde 
baggerspecie die daarbij verwijderd wordt, wordt in putten in de Noordzee verspreid. Tijdens 
het gebruik van de Loswal Noord waren er sterke aanwijzingen dat een deel van de 
verspreide baggerspecie terug naar de vaargeul en de havens stroomde. Ter ondervanging 
van dit probleem en na de uitvoering van een milieu-effect rapportage (MER) in 1995 voor 
alternatieve losplaatsen, ging men vanaf 1996 verspreiden op Loswal Noordwest. Vanaf 1998 
zijn de Verdiepte Loswallen in gebruik genomen, een serie van 6 gegraven kuilen van 1200 
meter lang en 500 meter breed, en 5 tot 10 meter diep t.o.v. de zeebodem, ten westen van 
Loswal Noord (Figuur 1.1). De verwachting was dat vanuit de Verdiepte Loswallen een lager 
percentage van de verspreide baggerspecie zou terugstromen naar de vaargeul en havens 
dan vanaf de oude Loswal Noord. Een dergelijke opzet zou een kostenbesparing opleveren 
van de baggerwerkzaamheden door zowel een reductie op de vaartijden als een 
vermindering van de te baggeren hoeveelheid aangeslibd sediment als gevolg van een 
verminderde retourstroom. 
 

 
Figuur 1.1 De Loswalgebieden in de Noordzee ten noordwesten van Rotterdam. 
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Het aanleggen en gebruik van de Verdiepte Loswallen is uitgevoerd in 2 fasen. Van de zes 
Verdiepte Loswallen, zijn in de eerste fase put 1 en put 6 aangelegd en gevuld met 
baggerspecie. In mei 2004 was put 1 volledig gevuld. In 2006 bevond put 6 zich in het 
zogenaamde “eindstadium”: de laatste verspreidingsactiviteiten hadden net plaatsgevonden. 
Sindsdien wordt een onderzoeks- en monitoringsprogramma uitgevoerd om de 
sedimentologische en ecologische ontwikkelingen van putten 1 en 6 te onderzoeken en om 
het gebruik van de overige putten (fase 2) te optimaliseren. Het onderzoek in de 2

e
 fase was 

vooral gericht op het gedrag van de baggerspecie in de putten en de ontwikkeling van de 
(afdekkende) bovenlaag van de gesloten putten. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan 
de veranderende bergingsruimte voor baggerspecie in de putten. Na de 2e fase werd 
opnieuw een evaluatie uitgevoerd (Evaluatie Praktijkproef VLW, 2014). Daarin is vastgesteld 
dat het nuttig is om de monitoring voort te zetten, in een lagere frequentie van 2 jaar naar 5 
jaar, om kennis te vergaren van deze unieke locatie, ook met het oog op toekomstige 
verspreidingslocaties. 

 
Voorgaand onderzoek 
In februari 2002 is de dichtheid in de toplaag vastgesteld. In put 1 was deze 9,5 kN/m

3
 (natte 

dichtheid 16,0 kN/m
3
) en op 3,5 m onder het zeebodemoppervlak 13,3 kN/m

3
 (natte dichtheid 

18,3 kN/m
3
). Binnen een half jaar na aanvang van de verspreidingsactiviteiten bedroeg het 

percentage weggestroomd slib volgens berekeningen 30% en binnen twee jaar 50%. 
Naarmate de verspreidingslaag dikker is geworden, is het wegstroompercentage toegenomen 
(Stutterheim, 2002). 
 
In 2004 is onderzoek gedaan naar diverse kenmerken van de opvulling van put 1, waarbij 
dichtheid, dikte en slibgehalte centraal stonden (Van der Klugt et al., 2004). Ten behoeve 
hiervan werden destijds vibrocores en box cores genomen en daarnaast seismische 
opnamen gemaakt. De vibrocore-techniek heeft echter een beperkt dieptebereik. Ze reikten 
niet tot het oorspronkelijke sediment onder de bodem van de put. 
 
In 2006 is opnieuw onderzoek gedaan naar diverse kenmerken van de opvulling van de 
Verdiepte Loswallen, niet alleen in put 1 maar ook in put 6 (Van der Klugt en Van Heteren, 
2006). Dit onderzoek vond plaats op het moment waarop put 6 zich in het zogenaamde 
eindstadium bevond (zie hierboven) en waarop put 1 al volledig was gevuld. De ecologische 
ontwikkeling in putten 1 en 6 is gerapporteerd door Van Dalfsen & Lewis (2006). 
 
In 2008 vond voor de vierde keer onderzoek plaats aan de sedimenten in en rondom putten 1 
en 6 van de Verdiepte Loswallen, onderdeel van een periodieke evaluatie van de eerste fase 
om de tweede fase van de praktijkproef te optimaliseren (Van Heteren, 2009). In het 
ecologische onderzoek is de ontwikkeling van de benthossamenstelling vastgesteld (Van 
Dalfsen, 2009). 
 

Als onderdeel van de periodieke evaluatie is in 2010 opnieuw veldonderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van geologisch, geotechnisch en ecologische analyses. Hierbij zijn de dichtheden 

van het materiaal in putten 1 en 6 bepaald, en is onderzocht in hoeverre consolidatie van het 

verspreide slib en natuurlijke sedimentatie van zeezand plaatsvindt in deze putten. Daarnaast 

is ook de herverdeling van het verspreide slib in de oppervlaktelaag van de zeebodem 

rondom de putten geanalyseerd (Van Heteren, 2011). In 2010 zijn sonderingen uitgevoerd 

voor metingen van weerstand van het verspreide materiaal (De Lange, 2011). De resultaten 

van het ecologische onderzoek zijn gerapporteerd door Van Dalfsen (2011). 
 

Vervolgonderzoek 2016 

In 2016 heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. opdracht gegeven aan Deltares om een 

vervolgonderzoek uit te voeren in en om de putten 1, 4 en 6 van de Verdiepte Loswallen, om 
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de verdere geologische, geotechnische en ecologische ontwikkelingen in de putten en de 

nabije omgeving te kunnen volgen. 

 

1.2 Doelstelling onderzoek 2016 

Het doel van het onderzoek is door Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. als 

volgt geformuleerd (Evaluatie Praktijkproef VLW, 2014): “In de evaluatie van 2014 is 

vastgesteld dat het zinvol is de monitoring van de natuurlijke afdekking en de ontwikkeling 

van de bodemfauna in de putten 1 en 6 voort te zetten. Dit is van belang voor de beoordeling 

van en de besluitvorming over (toekomstige) verspreidingslocaties van baggerspecie, o.a.in 

het licht van de Kaderrichtlijn Marien. De frequentie van de sedimentologische en biologische 

monitoring kan lager zijn dan voorheen, bij voorkeur eens in de vijf jaar. 

Het is gebleken dat na enige tijd meer ruimte in de putten ontstaat. Dit kan komen doordat er 

slib bovenuit de putten wegspoelt en/of dat er inklinking optreedt van het materiaal in de put.   

Daarom is het van belang om de consolidatie in de putten te volgen, zowel in put 1 en 6 als in 

put 4, waar veel fijner materiaal gestort is. Dit laatste ook om een inschatting te kunnen geven 

van de ruimte die deze put op termijn nog biedt.” 

 

Het doel van het vervolgonderzoek in 2016 in de Verdiepte Loswallen (dit rapport) is de 

beschrijving van de sedimentologische, geotechnische en ecologische eigenschappen voor 

putten 1 en 6. Door de resultaten van dit onderzoek te vergelijken met die uit voorgaande 

onderzoeken, wordt kennis ontwikkeld over het verloop van de verandering in 

sedimentsamenstelling en de kolonisatie en het herstel van het bodemleven in de putten na 

afloop van de verspreiding van baggerspecie. Hiervoor worden de sedimenten (inclusief 

korrelgrootten en weerstanden) en de macrofaunagemeenschap in beide putten beschreven 

en vergeleken met zowel referentielocaties rondom de Verdiepte Loswallen als in de tijd. 

Voor put 4 wordt enkel de sedimentologie (samenstelling van de toplaag en weerstand) 

beschreven. 

 
Er zijn in het onderzoek van 2016 geen steekringmonsters genomen voor de bepaling van de 
volumieke massa (dichtheid) met een core logger, zoals wel het geval was in het 2010-
onderzoek, omdat de nauwkeurigheid van de op deze wijze verrichte dichtheidsbepalingen 
onvoldoende is gebleken om voor het verspreide slib de verwachte geleidelijke consolidatie 
aan te tonen (Van Heteren, 2011). Ook zal er in het 2016-onderzoek geen bathymetrie 
worden opgenomen. 

1.3 Structuur van het rapport 

De rapportage van het onderzoek Verdiepte Loswallen 2016 omvat de drie 

hoofdonderwerpen (sedimentologie, sonderingen en ecologie) in één rapport, wat in de 

rapportage van 2011 aparte rapporten waren. Omdat de onderwerpen sedimentologie, 

sonderingen en ecologie gescheiden disciplines zijn, is ervoor gekozen om deze in de 

indeling van het rapport als hoofdstukken te rangschikken, met in ieder hoofdstuk de 

methoden, resultaten en conclusies van de afzonderlijke disciplines. Hoofdstuk 6 beschrijft de 

uiteindelijke, geïntegreerde conclusies van het Verdiepte Loswallen-onderzoek. 
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2 Bemonstering op zee 

Voor de bemonstering op zee is evenals in voorgaande jaren gekozen voor: 
- vibrocores: voor ongestoorde steekkernen, waarin sedimenten in hun oorspronkelijke 

gelaagdheid kunnen worden waargenomen; vibrocores reiken tot een diepte van 
maximaal 6 meter, wat de technische dieptelimiet is voor deze boortechniek. 

- box cores: voor (a) ongestoorde steekkernen en (b) macrobenthos monsters, van het 
oppervlaktesediment tot een diepte van enkele decimeters, voor zowel 
sedimentologisch als ecologisch onderzoek. Uit de kernen kan worden vastgesteld of 
er recente, natuurlijke sedimentatie van zeezand (afdeklaag) heeft plaatsgevonden.  

- sonderingen (ofwel Cone Penetration Tests (CPT’s)): voor het bepalen van de 
weerstand van het verspreide materiaal in de putten van de Verdiepte Loswallen. Uit 
sonderingen valt af te leiden wat de relatieve consolidatie (dichtheid) van het 
sediment is. Vrijwel alle sonderingen zijn uitgevoerd tot in het substraat en geven 
daarmee ook de dikte van het verspreide materiaal aan. 

2.1 Locatiekeuzen vibrocores, box cores en sonderingen 

De locaties voor vibrocores, box cores en sonderingen zijn gegeven in Bijlage 8A. De locaties 

zijn conform de locatiekeuzen van voorgaande jaren, om zo het vergelijk zo goed mogelijk te 

maken. De locaties, oorspronkelijk gepland op basis van multibeam data, liggen in de putten, 

buiten de putten (referentielocaties) en op transecten tussen de putten en de 

referentielocaties (Figuur 2.1). In voorgaande jaren (2002 - 2010) zijn enkel putten 1 en 6 

bemonsterd, waar de laatste verspreidingsactiviteiten hebben plaatsgevonden in 

respectievelijk 2004 en 2006. In 2016 zijn voor het eerst locaties bemonsterd in put 4, de put 

waarin nog materiaal kan worden verspreid.  
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Figuur 2.1 Locaties 2016 onderzoek van vibrocores, sonderingen en box cores, zoals geplot op de bathymetrie 

van februari 2017. Voor de leesbaarheid zijn alleen de box core (BX)-nummers in de kaart gezet; voor 

vibrocore- en sonderingnummers (respectievelijk VC- en DS-nummers voor dezelfde locaties), zie Bijlage 

8A. De nummers van de Loswallen (putten) zijn vetgedrukt. 

 

In putten 1 en 6, is slechts 1 vibrocores genomen in het centrum, uitgaande van geringe 

verandering van de ondergrond over de periode sinds 2010. In put 4 zijn op 5 locaties 

verspreid in de put vibrocores genomen om het materiaal in deze put goed te kunnen 

karakteriseren. Voor analyse van de consolidatie van het verspreide materiaal, zijn in ieder 

van de putten 1, 4 en 6 vijf sonderingen genomen verspreid in de putten. 

 

Box cores ten behoeve van sedimentologische (geologische) analyses zijn genomen op 35 

locaties verspreid over de Loswallen: in putten 1, 2, 4 en 6, op enkele punten op de randen 

van putten en op de 4 referentielocaties (west, oost, noord en zuid) (zie Figuur 2.1). Op 10 

door de opdrachtgever geselecteerde locaties zijn ook box cores genomen voor de analyse 
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van de dichtheid en samenstelling van het bodemleven (aangegeven in rood in Figuur 2.1): 

drie monsterlocaties in put 1, vier monsterlocaties in put 6, en drie referentielocaties rondom 

de Verdiepte Loswallen op enige afstand van de Verdiepte Loswallen voor vergelijk met een 

verondersteld ongestoorde situatie. Op deze wijze kan de ontwikkeling van de 

macrofaunagemeenschap in de putten aan de hand van enkele locaties worden gevolgd. De 

coördinaten van de monsterlocaties die zijn weergegeven in Figuur 2.1, worden vermeld in 

bijlage A. De monsterlocaties voor de analyse van de bodemfaunasamenstelling wijken in 

enkele monsters licht af van de monsterlocaties uit eerdere studies, waarschijnlijk door de 

precisie van de locatiebepaling op zee.  

2.2 Vibrocores 

Voor de vibrocores wordt gebruik gemaakt van een “trilflip”-boortechniek met verlengde 

steekbuis. In het 2010-onderzoek is een piston corer gebruikt omdat de hoop was dat piston 

cores een hogere penetratiediepte hadden, maar dat bleek niet zo te zijn. Daarom is in 2016 

weer de vibrocorer ingezet. De vibrocores zijn uitgevoerd door Marine Sampling Holland B.V. 

op 17 oktober 2016 vanaf de RV Zirfaea.  

 

De vibrocorer neemt ongestoorde kernen tot een diepte van 6 m onder de zeebodem. In de 

steekbuis, die al dan niet trillend de zeebodem wordt ingedrukt afhankelijk van de sedimenten 

in de ondergrond, worden PVC liners met een binnendiameter van 97 mm geplaatst. Aan het 

einde van de steekbuis zit een terugslagklep, om het leeglopen van de liners te voorkomen. 

Voor verticaal vervoer, worden de vibrocores aan boord in stukken van 1 meter gezaagd, 

afgesloten aan beide kanten, en nauwkeurig met een marker voorzien van nummer, 

deelnummer en richting (bovenkant).  

 

Ondanks dat de gemeten penetratiediepte altijd 6.25 m was tijdens het boren in 2016, was de 

lengte van de gestoken kernen op sommige locaties slechts 3 tot 4 m. Daarom zijn VC01, 02 

en 06 tot drie maal gestoken voor een zo goed mogelijke opbrengst. Hierbij is al dan niet 

getrild en/of een nieuwe (zachtere) terugslagklep gebruikt. Omdat de sedimenten onderin de 

kernen ongestoord en matig stevig waren, is de interpretatie van deze discrepantie tussen de 

lengte en penetratiediepte dat de sedimenten niet goed zijn doorgeschoven in de PVC liners 

en dat de kern de diepere sedimenten heeft weggedrukt. Het is dus niet zo dat de 6.25 m zijn 

gecomprimeerd tot 4 m, maar veeleer dat enkel de bovenste 4 m van de zeebodem is 

bemonsterd. 

 

De boringen zijn doorgesneden en 1 helft is digitaal gefotografeerd. 

2.3 Sonderingen 

De sonderingen zijn uitgevoerd door Marine Sampling Holland B.V. met behulp van een 

zogenaamde “Mini-CPT” (2 cm
2
) die de penetratiediepte, weerstand en frictie meet tot 

maximaal 10 m onder de zeebodem. De sonderingen zijn uitgevoerd op 18 en 20 oktober 

2016. Op 18 oktober werden de werkzaamheden gestaakt door te grote golfhoogte op zee. 

Verder zijn er geen bijzonderheden gemeld.  

2.4 Box cores 

Alle box cores, dus voor zowel het sedimentologisch als ecologisch onderzoek, zijn genomen 

door Marine Sampling Holland vanaf het Rijkswaterstaat-schip RV Arca op 12 en 13 

september 2016, met behulp van een box corer met een bemonsteringsoppervlak van 0,07 

m² (Figuur 2.2). Deze bemonstering is in september uitgevoerd omdat de 

bodemdiersamenstelling, zowel qua dichtheid als soortenaantallen, seizoens-afhankelijk is. 

Zo zijn de monsters genomen nog vóór het einde van het benthisch groeiseizoen en ook vóór 
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de herfststormen, wat vergelijk van de 

bodemdiersamenstellingen in meerjarig 

onderzoek ten goede komt. Ook consistentie in de 

perioden van monstername verlaagt de mogelijke 

variatie in benthossamenstelling door externe of 

secundaire factoren, maar dit is in loop van de 

jaren niet mogelijk geweest voor de Verdiepte 

Loswallen onderzoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2 Box corer gebruikt voor het nemen van 

zeebodemmonsters (Rijkswaterstaat). 

 

Per monsterlocatie (35 stuks) is één box core genomen, waaruit een steekkern is genomen 

voor sedimentologische beschrijving korrelgrootteanalyse (zie paragraaf 3.1.2). Op ieder van 

de 10 locaties voor ecologisch onderzoek zijn aanvullend drie box cores (triplo, als replica’s) 

genomen voor de analyse van bodemdiersamenstelling (Figuur 2.3). Op advies van 

ecologen, is er gekozen voor triplo-bemonstering om de lokale variabiliteit te kunnen 

inschatten en de statistische analyses waardevoller te laten zijn. Aan boord is de inhoud van 

de afzonderlijke monsters gespoeld over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. Het residu 

is geconserveerd met 6% formaldehyde en opgeslagen in potten voor analyse in het 

laboratorium (zie paragraaf 5.2).  

 

 

  
Figuur 2.3 Steekkern in een box-core (links) en een box core van dezelfde locatie voor ecologie (rechts): deze 

laatste wordt in zijn geheel gezeefd voor macrobenthosanalyse. Aan boord genomen foto’s van alle box 

cores zijn weergegeven in Bijlage 8B. 
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Het is met een box corer niet mogelijk om mobiele epibentische soorten (op het 

bodemoppervlak) kwantitatief goed te bemonsteren. Deze mobiele soorten zijn wel vermeld in 

de soortenlijst van bijlage G, maar zijn in de analyses van de diversiteit en dichtheid buiten 

beschouwing gelaten. Het gaat hier om soorten zoals de grijze garnaal (Crangon crangon) en 

krabben (Liocarcinus holsatus, Pagurus spp.). Vlokreeftjes zoals Urothoe en Nototropsis zijn 

wel meegenomen. 

2.5 Overzicht van tijd en locatie onderzoek 2016 en voorgaande onderzoeken 

De perioden waarin de bemonstering op zee in de loop der jaren is uitgevoerd, variëren 

tussen eind augustus en eind november. Voor de geologie (ondergrond) heeft dit geen 

gevolgen en voor de zeebodemsedimenten tot in beperkte mate (versterkt sedimenttransport 

in het stormseizoen). Voor de ecologie heeft een wisselende periode in het jaar wel gevolgen 

voor het vergelijk van de studies, omdat de bodemdiersamenstelling seizoensgebonden is 

(zie paragraaf 2.4). 

 

Tabel 2.1 Overzicht van de perioden van veldwerk en locaties in de Loswallen voor de voorgaande onderzoeken 

(2004-2010) en het 2016 onderzoek. “Ref.” staat voor referentielocaties. 

 2004 2006 2008 2010 2016 

veldwerk 

uitgevoerd 

1e week 

september 

4e week 

augustus 

1e week 

oktober 

4e week 

november 

12-13 sept (BX geol + eco);  

17-20 okt (DS + VC geol) 

      

locaties 

Loswallen 

Ref. 

put 1 

Ref. 

put 1 

put 6 

Ref. 

put 1 

put 6 

Ref. 

put 1 

put 6 

 

Ref. 

put 1 

put 4 

put 6 

put 2 

2.6 Overzicht Werkzaamheden en op te leveren producten 
In het kader van het project zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 Preparatie en transport apparatuur van de walaccommodatie in Velsen Noord naar 
Scheveningen, RV Arca. Uitgevoerd door Marine Sampling Holland B.V. 

 Mobilisatie en demobilisatie apparatuur aan boord van RV Arca. Installatie vibrocorer. 
Uitgevoerd door Marine Sampling Holland B.V. 

 Uitvoering van 7 steekboringen met behulp van een vibrocorer, waarmee een kern tot 
een diepte van ca. 6 m beneden de zeebodem kan worden gestoken. Uitgevoerd 
door Marine Sampling Holland B.V.  

 Zeebodembemonstering met behulp van een box corer (75 stuks) voor inzameling 
van ongestoorde oppervlaktemonsters (tot ongeveer 0,3 m diep) voor 
sedimentologische analyses (35 stuks) en voor ecologisch onderzoek (30 stuks). Box 
coring, digitale fotografie aan boord en het opslaan van benthosmonsters is 
uitgevoerd door Marine Sampling Holland B.V. en Nature Based. 

 Uitvoering sonderingen met Mini-CPT tot 10 meter diepte, plotten van de metingen en 
interpretatie van sediment typen (zie Bijlage 8F). Uitgevoerd door Marine Sampling 
Holland B.V.  

 Opening en verwerking van steekboringen en box cores. Uitgevoerd door Deltares, 
DESCONA en Malingré. 

 Digitale fotografie van steekkernen (vibro en box cores). Uitgevoerd door TNO. 

 Lithologische beschrijving van de steekkernen en box cores. Uitgevoerd door 
Deltares, Afd. Toegepaste Geologie en Geofysica. 

 Bemonstering voor korrelgrootteanalyses. Uitgevoerd door Deltares, Afd. Toegepaste 
Geologie en Geofysica. 
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 Korrelgrootteanalyses in het laboratorium. Uitgevoerd door Castel, het 
gemeenschappelijk geo-laboratorium van Deltares, TNO en Utrecht Universiteit. 

 Interpretatie en beschrijvingen van de sonderingen en vergelijk met 2010. Uitgevoerd 
door Deltares, Afd. Toegepaste Geologie en Geofysica. 

 Analyses van 30 benthosmonsters (box cores) voor dichtheden en samenstelling van 
het bodemleven. Uitgevoerd door IMARES/Wageningen Marine Research. 

 Statistische analyses ecologie. Uitgevoerd door Deltares, Afd. Ecosystemen en 
Sedimentdynamiek. 

 
Bovengenoemde werkzaamheden hebben geresulteerd in de volgende deliverables: 

 Digitale foto’s van alle box cores op zee (aan boord genomen): het steken van kernen 
voor geologie; monsters voor ecologie (in triplo), zowel alvorens en na het spoelen op 
een zeef, in jpg-format. 

 Digitale foto’s (in het laboratorium genomen) van kernen van alle 7 steekboringen en 
35 box cores voor sedimentologie, in jpg-format. 

 Lithologische boorbeschrijvingen van alle vibrocores en box cores, in pdf-format. 

 Korrelgrootteanalyses van 110 deelmonsters uit 7 vibrocores en 62 deelmonsters uit 
35 box cores, in Excel-format. 

 Plots en interpretaties van 15 sonderingen, in pdf-format. 

 Benthosanalyses voor dichtheid en samenstelling van 30 monsters, in Excel-format. 

 1 Totaalrapport met werkwijzen en resultaten voor de onderwerpen sedimentologie, 
sonderingen en ecologie. 
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3 Sedimentologie 

3.1 Methoden 

3.1.1 Lithologische beschrijvingen van steekboringen (vibrocores en box cores) 
Bij de beschrijving van de boringen is gebruik gemaakt van de NEN-norm 5104 (Geotechniek: 
classificatie van onverharde grondmonsters), welke tot doel heeft alle voor de geologie en de 
toegepaste geologie relevante kenmerken die op grond van visuele waarnemingen aan een 
grondmonster kunnen worden bepaald, eenduidig vast te leggen. De beschreven kenmerken 
worden hieronder nader toegelicht. 

 

Lithologie 
Voor de classificatie van de sedimenten in de boringen zijn drie fracties onderscheiden: 
organische stof, kalk, en sedimenten die op basis van hun korrelgrootte verder zijn opgedeeld 
in grind, zand, silt, en lutum (Tabel 3.1). Bijna ieder monster bestaat uit een mengsel van 
verschillende fracties die samen de lithologie (grondsoort) bepalen. De geanalyseerde 
boringen bevatten grind, zand, silt, klei (lutum), organisch materiaal, en schelpfragmenten. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen lagen (voorbeeld ‘silt’), sublagen (voorbeeld ‘met 
zandlaagjes’), bijmengsels (voorbeeld ‘uiterst siltig’), en overige bijmengingen (voorbeeld 
‘spoor organisch materiaal’ en ‘veel insluitsels leem’). 
 

Tabel 3.1 Onderscheiden fracties en bijbehorende korrelgrootten volgens de Wentworth-classificatie (Wentworth, 

1922). 

korrelgrootte naam van fractie 

< 2 μm lutum (voornamelijk kleimineralen) 
2 μm - < 63 μm silt 
63 μm - < 2 mm  zand  
2 mm - < 64 mm grind 
 

 

Slibgehalte 
Het slibgehalte (korrels < 63 μm) is visueel bepaald door het sediment tussen de vingers uit 
te wrijven en te kijken naar de fijne, aan de vingers klevende, fractie (Tabel 3.2). Voor nadere 
precisering zijn aan 172 deelmonsters laboratoriumanalyses verricht. 

 

Tabel 3.2 Slibklassen. 

percentage slib terminologie 

< 10 licht of zwak siltig 
10 - < 17,5 matig siltig 
17,5 - < 32,5 sterk siltig 
32,5 - < 50 uiterst siltig 
 

 

Schelpinhoud 
Bij de beschrijving van de schelpinhoud is gekeken naar de totale hoeveelheid aan 
schelpmateriaal in het sediment (Tabel 3.3). De schelpinhoud is echter niet in detail 
geanalyseerd; daarvoor zouden alle schelpen uit de boorkernen moeten worden gezeefd en 
vervolgens geclassificeerd. 
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Tabel 3.3 Schelpeninhoudsklassen 

percentage schelpmateriaal omschrijving 

0 geen 
> 0 - < 1 spoor of zeer weinig 
1 - < 10 weinig 
10 - < 30 veel 
 

Stratigrafie 

Er is geen stratigrafie toegekend. 

3.1.2 Korrelgrootteanalyses 

3.1.2.1 Bemonstering voor korrelgrootteanalyse 

Bij de bemonstering voor korrelgrootteanalyse is van de beschreven steekboringen (box 

cores en vibrocores) uit één helft bemonsterd. Van iedere steekboring is een monster 

genomen aan het oppervlak (0 - 2 cm diepte), om het oppervlaktesediment te karakteriseren 

voor zowel het sedimentologisch als ecologisch onderzoek. Verder zijn er van iedere box 

core en vibrocore monsters genomen op diepte per representatief lithologisch interval. In het 

geval van de box cores gaat het meestal om een enkel monster op diepte, voor de vibrocores 

hangt het aantal af van de lithologische diversiteit van de boringen, zoals weergegeven in de 

boorbeschrijvingen (zie paragraaf 3.1.1). In totaal zijn er 62 monsters genomen uit 35 box 

cores en 110 monsters uit 7 vibrocores. De diepten per monster staan gespecificeerd in 

Bijlage 8E. Omdat voor de bepaling van korrelgrootte een monster van minimaal 25 gram 

nodig is, beslaat ieder monster een diepte-interval van ongeveer 2 cm.  

3.1.2.2 Korrelgrootteanalyses in het laboratorium 

Van elk monster is de korrelgrootteverdeling bepaald middels de laser diffraction methode, 

een techniek die de verstrooiing van licht meet. Omdat sedimentkorrels van verschillende 

grootte de laserbundel onder verschillende hoeken verstrooit, is de gemeten hoekvariatie in 

lichtintensiteit een maat voor de korrelgrootteverdeling in het monster. 

 

Alle monsters zijn gedroogd in de oven bij een temperatuur van 105 °C. Voor de 

korrelgrootteanalyses zijn de volgende stappen doorlopen: 

• disintegratie van aggregaten met een vijzel (voorzichtig), 

• verwijdering van deeltjes grover dan 2 mm met een zeef, 

• het nemen van deelmonsters (0,5 - 5 gram) middels een splitter, 

• voorbehandeling van het deelmonster met een waterstofperoxideoplossing voor de 

verwijdering van humeuze deeltjes, 

• voorbehandeling van het deelmonster met een zoutzuuroplossing voor de verwijdering 

van kalk en andere zouten, 

• toevoeging van een peptiserend middel (pyrofosfaat) om aggregaatvorming te 

voorkomen, 

• dispersie van het monster tot een concentratie die geschikt is voor verdere analyse, 

• analyse van het monster (0 – 2 mm fracties) met de Malvern Mastersizer 2000, en 

vervolgens 

• omrekening van het ruwe signaal met behulp van een model gebaseerd op 

voorspellende theorieën betreffende de manier waarop deeltjes licht verstrooien en 

absorberen. Elk ruw signaal is een compilatie van vele achtereenvolgende bepalingen 

van de verstrooiing van licht door het betreffende monster. 

 

De metingen vonden plaats zonder toepassing van ultrasone condities (extra disintegratie 

van aggregaten in het Malvern-apparaat zelf), omdat dit in voorgaande korrelgrootteanalyses 
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(bv. Van Heteren, 2011) ook niet gedaan was en daarmee de vergelijkbaarheid zou worden 

gecompromitteerd. 

3.2 Resultaten sedimentologisch onderzoek 2016 

De resultaten van het sedimentologisch onderzoek worden beschreven aan de hand van de 

boorbeschrijvingen en korrelgrootteanalyses met enkele voorbeelden ter illustratie. De 

volledige boorbeschrijvingen en analyseresultaten zijn bijgevoegd bij dit rapport als digitale 

bestanden (op geheugenstick), met de volgende bijlagen: 

 
• Bijlage 8C: Boorbeschrijvingen (7 steekboringen en 35 box cores). 
• Bijlage 8D: Foto’s van de kernen (7 steekboringen en 35 box cores). 
• Bijlage 8E: Korrelgrootteverdelingen (110 monsters uit vibrocores en 62 monsters uit 

box cores). 

3.2.1 Boorbeschrijvingen op lithologie 
In de boorbeschrijvingen zijn 2 eenheden onderscheiden: 
• natuurlijk gesedimenteerd Holoceen sediment, en 
• verspreid sediment. 
 
Het natuurlijk gesedimenteerd Holoceen sediment is aangetroffen in slechts enkele box cores 
die buiten de putten zijn genomen: op de meest westelijke referentielocatie (Ref-w, BX01, zie 
Figuur 3.1, links en Figuur 3.2, links) en op de zuidrand van put 1 (BX04 en BX05, zie Figuur 
3.2, links). Het bestaat uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig grof zand (105-300 μm) met 
een spoor schelpfragmenten en schelpen. Deze eenheid is geïnterpreteerd als modern 
zeebodemzand dat door voortdurend wordt afgezet, zoals in gebieden met bewegende 
bodemvormen (ribbels, megaribbels en zandgolven). Op geen van de andere locaties is 
natuurlijk gesedimenteerd sediment aangetroffen. Ook op de referentielocaties zuid (BX02), 
noordoost (BX22) en oost (BX26) is het sediment in de box cores - tot max. 23 centimeter 
diep waargenomen - niet te onderscheiden van verspreid materiaal (zie ook de beschrijvingen 
van de box cores in Bijlage 8C). Dit suggereert dat verspreid materiaal ook op locaties buiten 
de putten is afgezet (mogelijk door verspreiding buiten de putten, of direct na het verspreiden 
als bezinking, of door later natuurlijk transport door stroming). Deze waarneming komt 
overeen met de beschrijvingen in het 2010-onderzoek (Van Heteren, 2011, p.24-25 en 29), 
waarin beschreven wordt dat kleine hoeveelheden verspreid materiaal mogelijk naast de put 
1 zijn terechtgekomen, en dat voor put 6 mogelijk de nabijheid van Loswal Noord mogelijk al 
vóór de aanleg van de Verdiepte Loswallen kan hebben gezorgd voor hogere slibpercentages 
in het oppervlaktesediment. 
 
Het verspreide sediment (Figuur 3.1, rechts) bevat veel fijnkorrelig materiaal en varieert van 
zeer slap tot matig stevig. Het bestaat voornamelijk uit met silt en klei gelaagd zand, met 
zand gelaagde silt en klei (leem), en zandige en siltige klei (leem) met organisch materiaal 
(Figuur 3.2 en Figuur 3.3). 
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Figuur 3.1 Natuurlijk gesedimenteerd marien zand in box core 16BX01, de meest westelijke referentielocatie 

(links); Verspreid materiaal in box core 16BX16, in put 6 (rechts). 

 

   
Figuur 3.2 Foto’s van box cores. Links: nummers 1 (ref_w) tot 7; midden 15 tot 21 (15-19 zijn in put 6) met 

zeeklitten in verspreid materiaal aan de oppervlakte; rechts: 29 tot 35 (29-33 in put 4, 34-35 op de 

noordrand tussen 4 en 6). Voor overige locaties op de kaart, zie Figuur 2.1; voor foto’s van alle box cores, 

zie Bijlage 8D. 
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 Figuur 3.3 Foto van vibrocore 16VC03, in put 4. 

Onderaan de kern is het verspreide materiaal het 

stevigst; naar boven wordt het geleidelijk zeer 

slap. Het materiaal is zwart (met uitzondering van 

een zandlaag in de kern, 4 – 5 m onder de 

zeebodem (M5)). 

 

Vibrocores zijn enkel genomen in de putten, en laten vrijwel alleen verspreid materiaal zien. 

Een afdeklaag van natuurlijk zeezand is bijna nergens aangetroffen. Enkel in vibrocores 04 

en 06 (put 4) is een lichter-gekleurde dunne toplaag beschreven. Echter, kleur is soms weinig 

betekenisvol als indicator van natuurlijke sedimentatie, want kan ook door oxidatie aan het 

oppervlak worden veroorzaakt. Qua sediment en korrelgrootte zijn deze lichtere lagen niet te 

onderscheiden van het verspreide materiaal. In put 6 is het slappe baggerslib met zeeklitten 

aan de oppervlakte veelvoorkomend (Figuur 3.2, midden). 
 
Het natuurlijke Pleistocene sediment dat onder de bodem van de putten ligt, is niet 2016 niet 
aangeboord. 

3.2.2 Korrelgrootteverdeling 

De korrelgrootteverdeling wordt uitgedrukt in volumeprocent per korrelgrootteklasse van het 

materiaal kleiner dan 2 mm (<2000 μm, dus zand en slib). Hieruit zijn de mediane 

korrelgrootte, D50 (in μm), het slibgehalte (in %) en andere parameters, zoals D10, D60 en 

D90 (alle in μm), bepaald.  

3.2.2.1 Oppervlaktemonsters (0 - 2 cm) 
Door de gemeten korrelgrootteparameters van de oppervlaktemonsters te plotten op een 
kaart van het onderzoeksgebied kunnen ruimtelijke patronen worden afgeleid. De 43 
oppervlaktemonsters (0 - 2 cm) uit zowel box cores als vibrocores laten duidelijke 
groeperingen zien in korrelgrootteverdeling per locatie. Figuur 3.4 toont de mediane 
korrelgrootte van de oppervlaktesedimenten in de Loswallen. De mediane korrelgrootten in 
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de referentiegebieden en put 1 zijn het grootst (200 - 353 μm: matig grof zand), in put 6 
komen middel-grove fracties (100-180 μm: uiterst fijn tot fijn zand) voor en in put 4 de fijnste 
fractie (18 – 121 μm; slib tot uiterst fijn zand). 

Een dergelijk patroon is ook waar te nemen in het slibgehalte van de oppervlaktesedimenten 

(Figuur 3.5). Put 1 en de referentiegebieden hebben de laagste slibgehalten (0 - 6%), put 6 

en de omgeving van put 6 middelmatige slibgehalten (7 - 27%) en put 4 de hoogste 

slibgehalten (45 - 72%). De slibgehalten in put 2 zijn 33 - 38%, met uitzondering van de 

noordrand (monster 16BX-21G). Ook de cumulatieve korrelgrootteverdeling van dit laatste 

monster wijkt af van het gangbare patroon voor de andere monsters uit put 2. 

 

 

 
Figuur 3.4 Mediane korrelgrootte (D50 in micrometer) voor alle 43 oppervlaktemonsters uit zowel box cores als 

vibrocores (2016 onderzoek). De D50-waarden zijn redelijk gegroepeerd, met in put 1 en de 

Referentiegebieden de grofste fracties, in put 6 middel-grove fracties en in put 4 de fijnste fracties. 
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Figuur 3.5 Slibgehalte van alle 43 oppervlaktemonsters uit zowel box cores als vibrocores, weergegeven in kleur 

en waarden (vol% slib) (2016 onderzoek). Rood geeft een laag slibgehalte aan en blauw een hoog 

slibgehalte. De slibgehalten van het oppervlaktesediment in de Loswallen is duidelijk ruimtelijk geclusterd. 

 

In de cumulatieve korrelgrootteverdelingen van de oppervlaktesedimenten (Figuur 3.6), de 

D50-waarden (Figuur 3.7a) en de slibgehalten (Figuur 3.7b) is een duidelijke groepering te 

zien per put. De monsters uit put 1 (kobaltblauw) zijn alle relatief goed-gesorteerde 

sedimenten met een mediane korrelgrootte van rond de 220 μm. De monsters uit put 6 

(oranje) laten eveneens een goed gesorteerd sediment zien met een lagere mediane 

korrelgrootte van 122 μm. De monsters uit put 2 (roze) laten een minder goed gesorteerd 

sediment zien met een gemiddelde D50 van 144 μm en de monsters uit put 4 zijn slecht-

gesorteerde monsters, met fijnere mediaan en een hoger slibgehalte.  
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Figuur 3.6 Cumulatieve korrelgrootteverdelingen van alle 43 oppervlaktemonsters (0 – 2 cm) uit zowel box cores 

als vibrocores, gegroepeerd per Loswal-locatie (rood = Referentiegebieden, kobaltblauw = put 1, roze = put 

2, oranje – put 6, groen = put 4, lichtblauw = alle overige gebieden, zoals op de randen van putten). De 

duidelijke clustering in kleuren geeft aan dat de korrelgrootteverdelingen systematisch verschillen als functie 

van de bemonsterde put (zie tekst). 

 

  
Figuur 3.7 (a) Mediane korrelgrootten (D50 in micrometer) en (b) slibgehalte (in procenten) voor alle 43 

oppervlaktemonsters (0 – 2 cm) uit zowel box cores als vibrocores, gegroepeerd per Loswal-locatie (rood = 

Referentiegebieden, kobaltblauw = put 1, roze = put 2, oranje – put 6, groen = put 4, lichtblauw = overig). 

Alle monsters zijn afzonderlijk geplot. De redelijke clustering in kleuren geeft aan dat de D50 en het 

slibgehalte in de putten door locatie worden bepaald (zie tekst). 
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Tabel 3.4 Korrelgroottegegevens van alle afzonderlijke oppervlaktemonsters (0 – 2 cm), gesorteerd per put, met 

daarin het slibgehalte (<63) in procenten, de mediane korrelgrootte (d(0.5)) in micrometer, en de 

korrelgrootte van de respectievelijk 60%, 70% en 90% van de cumulatieve korrelgrootteverdeling. De 

waarden voor d(0.6)/d(0.1) is een maat voor de spreiding van het sediment.  

monster < 63 d (0,1) d (0,5) d (0,6) d (0,7) d (0,9) d(0,6)/ 
d(0,1) 

Loc Loswal 

 (%) (μm) (μm) (μm) (μm) (μm) (-)  
 

16BX-06G 6,00 118,92 199,04 215,15 233,40 289,58 1,81 put 1 

16BX-07G 4,50 128,48 211,08 228,93 249,58 315,68 1,78 put 1 

16BX-08G 5,07 123,25 211,10 230,78 254,12 338,23 1,87 put 1 

16bx-09G 2,61 145,53 254,63 287,55 330,73 622,00 1,98 put 1 

16BX-10G 2,73 141,67 211,77 227,82 246,12 300,91 1,61 put 1 

16BX-11G 0,91 171,39 260,50 283,09 309,62 401,83 1,65 put 1 

16VC-01-1 5,15 101,89 193,19 212,70 235,44 315,18 2,09 put 1 

16BX-03G 32,97 4,98 115,92 138,75 163,55 256,10 27,86 put 2 

16BX-12G 38,81 4,97 97,69 125,59 157,39 273,75 25,25 put 2 

16BX-25G 32,81 5,85 108,38 128,79 151,62 245,21 22,03 put 2 

16BX-21G 7,01 97,04 255,74 296,26 345,41 706,70 3,05 put 2 (no) 

16BX-28  53,60 2,34 50,41 86,12 111,89 167,94 36,82 Put 4 

16BX-29G 43,66 4,14 80,25 101,75 122,86 211,29 24,59 Put 4 

16BX-30G 43,97 3,72 77,48 97,05 115,52 174,66 26,12 Put 4 

16BX-31G 52,24 2,67 56,35 87,31 118,57 269,89 32,74 Put 4 

16BX-32G 31,18 6,50 101,54 117,84 136,42 220,85 18,14 Put 4 

16BX-33G 30,59 6,35 121,50 150,24 190,24 350,54 23,67 Put 4 

16VC-03-1 51,56 3,14 59,11 85,10 110,62 192,18 27,14 put 4 

16VC-04-1 64,02 2,23 35,95 54,39 76,97 133,18 24,44 put 4 

16VC-05-1 72,77 0,56 17,86 33,55 55,41 132,47 59,92 put 4 

16VC-06-1 55,38 2,86 47,63 77,91 111,77 285,86 27,26 put 4 

16VC-06A-1 57,01 2,46 45,06 71,74 103,47 242,70 29,11 put 4 

16VC-06B-1 45,43 3,84 79,68 108,14 134,79 253,00 28,18 put 4 

16VC-07-1 47,85 3,14 70,13 105,86 147,29 389,26 33,69 put 4 

16BX-14G 10,28 60,85 143,19 159,42 178,98 253,55 2,62 put 6 

16BX-15G 26,83 8,05 103,41 117,95 134,91 207,73 14,65 put 6 

16BX-16G 9,74 64,82 163,87 182,37 203,22 268,58 2,81 put 6 

16BX-17G 23,91 13,90 103,55 117,27 133,06 191,52 8,44 put 6 

16BX-18G 18,74 22,90 110,25 123,08 137,82 190,74 5,38 put 6 

16BX-19G 21,78 15,69 109,02 122,57 137,86 191,22 7,81 put 6 

16BX-02G 6,60 101,68 178,75 194,91 213,78 279,11 1,92 Ref (z) 

16BX-22G 16,52 23,74 131,53 148,12 167,60 237,92 6,24 Ref_no 

16BX-26G 3,67 134,82 264,19 295,03 331,00 457,56 2,19 Ref_o 

16BX-01G 0,00 226,12 352,78 385,81 424,66 558,48 1,71 Ref_w 

16BX-13G 0,90 161,82 233,40 250,92 270,82 332,35 1,55 overig [put 1 (w)] 

16BX-04G 0,09 190,13 294,47 321,55 353,66 469,43 1,69 overig [put 1 (z)] 

16BX-05G 0,01 190,57 285,84 311,52 342,40 457,63 1,63 overig [put 1 (z)] 

16BX-27G 28,56 8,35 125,30 150,46 182,08 326,80 18,02 overig [put 3-4] 

16BX-34H 13,89 33,96 180,52 210,38 244,45 353,61 6,20 overig [put 4-6] 

16BX-35G 13,19 39,75 163,37 186,49 213,46 302,08 4,69 overig [put 6 (n)] 

16BX-20G 10,00 63,00 182,66 205,71 232,17 320,41 3,27 overig [put 6 (no)] 

16BX-23G 16,61 23,88 121,69 136,12 153,50 226,58 5,70 overig [put 6 (zo)] 

16BX-24G 7,31 84,53 176,00 194,89 216,25 282,77 2,31 overig [put 6 (zo)] 
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Tabel 3.5 Gemiddelde, minimale en maximale waarden van de mediane korrelgrootten (D50) en slibgehalten 

(%slib) voor oppervlaktemonsters (0 – 2 cm), gegroepeerd per locatie. In de laatste kolom staat het aantal 

monsters, n, in deze groep. Voor de referentiegebieden zijn de analyseresultaten per locatie toegevoegd. 

 D50 D50 D50 %slib %slib  %slib n=43 

 
AV MIN MAX AV MIN MAX  

PUT 1 220,19 193,19 260,50 3,85 0,91 6,00 7 

PUT 2 144,43 97,69 255,74 27,90 7,01 38,81 4 

PUT 4 64,84 17,86 121,50 49,94 30,59 72,77 13 

PUT 6 122,21 103,41 163,87 18,54 9,74 26,83 6 

REF (alle) 231,81 131,53 352,78 6,60 0,00 16,52 4 

overig 195,92 121,69 294,47 10,06 0,01 28,56 9 

 ANALYSE   ANALYSE    

Ref_w (BX01) 352,78   0,00   1 

Ref_z (BX02) 178,75   6,60   1 

Ref_no (BX22) 131,53   16,52   1 

Ref_o (BX26) 264,19   3,67   1 

 

Het overzicht van de korrelgrootteanalyses voor de oppervlaktesedimenten wordt gegeven in 

Tabel 3.4 en Tabel 3.5. De volledige analyseresultaten van alle percentages per klasse per 

monster, zijn te vinden in Bijlage 8E.  

3.2.2.2 Monsters op geringe diepte (0,02 – 0,50 m) 

Het overzicht van de korrelgroottegegevens voor monsters op geringe diepte (0,02 - 0,50 m) 

uit zowel box cores als vibrocores wordt gegeven in Tabel 3.6. Voor put 1 is in deze monsters 

net onder de zeebodem de D50-waarde veel lager en het slibgehalte veel hoger dan in de 

oppervlaktemonsters. In Put 2 is de D50-waarde op geringe diepte ook lager en het 

slibgehalte hoger dan aan de oppervlakte, maar met minder verschil. In putten 4 en 6 en in de 

gebieden op de randen van putten (geclassificeerd als “overig”) zijn op geringe diepte de 

ranges van de D50-waarden groter en het slibgehalte hoger (put 4) of is alleen het slibgehalte 

hoger (put 6 en ‘overig’). In de referentiegebieden is op deze diepte de range in D50-waarden 

kleiner en het slibgehalte lager dan van de oppervlaktemonsters.  

  

Tabel 3.6 Gemiddelde, minimale en maximale waarden van de mediane korrelgrootten (D50) en slibgehalten 

(%slib) voor monsters 0.02 – 0.50 m onder het oppervlak, gegroepeerd per locatie. In de laatste kolom staat 

het aantal monsters, n, in deze groep. Voor de referentiegebieden zijn de analyseresultaten per locatie 

toegevoegd. 

 D50 D50 D50 %slib %slib  %slib n=38 

 AV MIN MAX AV MIN MAX  

PUT1 153,21 33,67 197,73 17,23 4,40 65,00 9 

PUT2 128,78 84,24 160,18 29,92 20,66 44,01 3 

PUT4 61,36 12,02 136,89 53,68 17,31 86,73 7 

PUT6 124,31 53,76 164,27 20,38 11,06 52,80 11 

REF (alle) 240,73 150,09 324,96 4,48 0,01 12,22 4 

overig 201,44 70,80 444,15 18,05 0,26 48,18 4 

 ANALYSE   ANALYSE    
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Ref_w (BX01) 324,96   0,01   1 

Ref_z (BX02) 187,03   4,98   1 

Ref_no (BX22) 150,09   12,22   1 

Ref_o (BX26) 300,84   0,69   1 

3.2.2.3 Monsters op grotere diepte (≥ 0,50 m) 

Voor de monsters op grotere diepte (meer dan 0,5 m onder de zeebodem) - en daarmee 

enkel uit de vibrocores - hebben de sedimenten een grotere range in D50-waarden en in 

slibgehalte dan de oppervlaktesedimenten en de sedimenten op geringe diepte. Wat vooral 

opvalt, is dat de maximale D50-waarden voor de diepere monsters veel groter zijn dan voor 

de oppervlaktemonsters en monsters op geringe diepte (Tabel 3.7). 

 

Tabel 3.7 Gemiddelde, minimale en maximale waarden van de mediane korrelgrootten (D50) en slibgehalten 

(%slib) voor monsters dieper dan 0.5 m onder de zeebodem, gegroepeerd per locatie (put). In de laatste 

kolom staat het aantal monsters, n, in deze groep. 

 D50 D50 D50 %slib %slib  %slib n=90 

 AV MIN MAX AV MIN MAX  

PUT1 200,99 50,40 470,84 17,41 1,60 52,48 23 

PUT2             0 

PUT4 85,75 12,86 568,07 49,16 0,40 80,44 48 

PUT6 134,51 12,23 316,49 31,60 3,61 85,24 19 

REF             0 

overig             0 

3.2.2.4 Interpretatie 

De waarnemingen van verschillen in korrelgrootten en slibgehalten wijzen op uitspoeling van 

fijn sediment aan de zeebodem door hydrodynamiek in de loop van de tijd. Hoe langer een 

put verlaten is, des te groter de uitspoeling (bv. groot verschil met geringe diepte in put 1, 

minder groot verschil in put 6 en een onverminderd hoog slibgehalte in put 4 op alle dieptes). 

3.2.2.5 Reproduceerbaarheid 
Bij het uitgevoerde onderzoek is de korrelgrootte geanalyseerd met behulp van de Malvern 
Mastersizer 2000. Bij de juiste voorbehandeling kenmerken Malvern-metingen zich door een 
hoge reproduceerbaarheid. Verschillen met de resultaten van andere metingen, zoals pipet- 
en zeefanalyses, kunnen worden toegeschreven aan de effecten van korrelvorm (Konert en 
Vandenberghe, 1997). Ter compensatie van deze verschillen kan indien gewenst een 
correctie worden ingevoerd. In het huidige onderzoek is dat echter niet nodig (Van Heteren, 
2011). Een studie van baggerslib uit de Eurogeul wijst op een uitstekende correlatie (Baars et 
al., 2003; Van Heteren, 2003). Wel liggen de met de Malvern gemeten waarden voor de 
fracties > 8 μm ongeveer 25 % hoger dan de pipetwaarden, wat een effect kan hebben op het 
slibgehalte. Damm (1990) concludeerde dat lasermetingen nauwkeuriger zijn dan 
pipetmetingen wanneer er plaatvormige deeltjes (in de fijnere fractie) aanwezig zijn.  

3.3 Vergelijking met voorgaande jaren 

3.3.1 Sedimenten in boringen 

Voor de box cores en vibrocores in en rondom de putten, verschillen de algemene 

bevindingen in 2016 niet veel van die uit voorgaande jaren. Het referentiegebied west 

(Ref_w) laat net als voorheen natuurlijk gesedimenteerd zand zien, en in de putten komt 
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enkel zeer slap tot matig stevig, fijner en zwart verspreid materiaal voor. In de overige 

referentiegebieden wordt in 2016 sediment aangetroffen dat niet te onderscheiden is van het 

verspreid materiaal in de putten. Ook dit komt overeen met de waarnemingen in 2010. 

In put 4 zijn in 2016 voor het eerst vibrocores genomen. Deze kernen bevatten veel siltige en 

zandige kleien, met slechts enkele lagen zwak-siltig zand. De sedimenten in de kernen in put 

4 zijn onderin matig stevig en worden naar boven geleidelijk matig tot zeer slap. Een 

afdeklaag van natuurlijk afgezet zand wordt nauwelijks aangetroffen. Enkel in vibrocores 4 en 

6 bevindt zich een bruin-gekleurde laag aan het oppervlak, maar deze kleur is waarschijnlijk 

enkel veroorzaakt door oxidatie aan de oppervlakte; in materiaal en korrelgrootte is geen 

verschil te zien met het zwarte, onderliggende materiaal. 

Vergeleken met de voorafgaande onderzoeken tot 2010 (Van der Klugt & Van Heteren, 2006; 

Van Heteren, 2009; 2011), wordt in 2016 eenzelfde bevinding gedaan in relatie tot de 

afwezigheid van een natuurlijk-afgezette afdeklaag. Dit wordt in Van Heteren (2011) als volgt 

beschreven voor put 1: “Opvallend is dat sinds 2004 nauwelijks sedimentatie heeft 

plaatsgevonden, ondanks het feit dat de put tot ongeveer 1 m beneden de omliggende 

zeebodem is opgevuld en dus ruimte beschikbaar is voor zand. In 2006 werd alleen in het 

noorden van Put 1 significante sedimentatie vastgesteld, zichtbaar als megaribbels op 

multibeambeelden en als een decimeters dikke laag modern zand aan het putoppervlak. In 

de metingen van 2008 en 2010 is noch op de multibeambeelden, noch in de box cores een 

aanwijzing te vinden voor recente sedimentatie. De box cores zijn gekenmerkt door maximaal 

een uiterst dun laagje zand.” En voor put 6: “Net als in Put 1 heeft in Put 6 sinds de 

beëindiging van de baggerverspreidingsactiviteiten nauwelijks of geen netto sedimentatie 

plaatsgevonden. Ook hier is vanwege de relatief lage ligging van het putoppervlak genoeg 

ruimte voor zand om zich op te hopen, vooral ook omdat dit oppervlak sinds 2006 met 0,5 tot 

1 meter is gedaald. De box cores zijn gekenmerkt door maximaal een uiterst dun laagje 

zand.” Een reden voor de afwezigheid van een afdeklaag kan zijn dat het gebied laag-

dynamisch is en dat er nauwelijks marine zand wordt getransporteerd, of in ieder geval niet 

leidt tot netto afzetting op een cohesieve bodem. De waarneming van persistente 

boomkorsporen van 2004 tot 2010 weerspiegelt een relatief lage sedimentdynamiek (Van 

Heteren, 2011). 

3.3.2 Korrelgrootteanalyses 

In 2010 zijn de dieptes waarop de box cores zijn bemonsterd voor korrelgrootteanalyses niet 

gespecificeerd. Daarom is de vergelijking tussen 2010- en 2016-monsters als volgt gedaan:  
(i) alle monsters op geringe diepte (0 – 0,5 m) uit box cores en piston-cores van 

2010 (put 1, put 6 en referentielocaties, zie Tabel 3.8) vs. de 2016-
oppervlaktemonsters (0 – 0,02 m) uit box cores op dezelfde locaties (Tabel 3.5), 

(ii) alle monsters op geringe diepte (0 – 0,5 m) uit box cores en piston-cores van 
2010 (Tabel 3.8) vs. de 2016-monsters op geringe diepte (0,02 – 0,5 m, zie Tabel 
3.6),  

(iii) alle diepere monsters (≥ 0,5 m) uit piston cores van 2010 (Tabel 3.9) vs. alle 
diepere monsters (≥ 0,5 m) uit vibrocores van 2016 (Tabel 3.7). 

  

Zoals in 2010, zijn ook in 2016 de slibgehalten hoger in put 6 dan in put 1, en de D50-

waarden lager in put 6 dan in put 1. Beide wijzen op fijnere oppervlaktesedimenten in put 6. 

In vergelijking met het onderzoek van 2010, zijn de slibgehalten van oppervlaktemonsters in 

put 1 en 6 in 2016 consistent lager. In put 1 is dit <1 - 6% (dit was 5 – 40% in 2010) en 9 - 

27% in put 6 (dit was 39 - 59% in 2010). De D50-waarden zijn in 2016 systematisch hoger: in 

put 1 is dit 193-260 μm (was 97-226 μm in 2010) en 103-164 μm in put 6 (was 37-104 μm in 

2010). De oppervlaktesedimenten zijn sinds 2010 vergroofd. Op de referentielocaties is in 

2016 het bereik in D50-waarden iets groter, maar is – in het algemeen – weinig veranderd. 
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Tabel 3.8 Gemiddelde, minimale en maximale waarden van de mediane korrelgrootten (D50) en slibgehalten 

(%slib) voor monsters 0 – 0.50 m onder het oppervlak in 2010, gegroepeerd per locatie (put). In de laatste 

kolom staat het aantal monsters, n, in deze groep. 

2010 D50 D50 D50 %slib %slib %slib n=32 

 AV MIN MAX AV MIN MAX 
 

PUT1 152,04 23,87 240,41 23,71 2,74 64,09 17 

PUT6 50,44 19,29 109,77 58,28 35,10 83,79 11 

REF (alle) 258,59 163,27 333,54 7,02 0,02 19,54 4 

 ANALYSE   ANALYSE    

Ref_w (BX01) 319,02   0,02   1 

Ref_z (BX02) 218,54   3,55   1 

Ref_no (BX22) 163,27   19,54   1 

Ref_o (BX26) 333,54   4,97   1 

 
In de vergelijking tussen alle monsters op geringe diepte uit 2010 en 2016, komen de 
bereiken van zowel D50-waarden als het slibgehalte in put 1 overeen, zij het met een iets 
grotere variatie in 2016. In vergelijking met 2010, zijn voor put 6 in 2016 de D50-waarden 
hoger en de slibgehalten lager. Op de referentielocaties zijn de waarden in 2010 ongeveer 
gelijk aan die in 2016, voor zowel D50 als slibgehalte. 
 

Vergelijking van de korrelgrootten op grotere diepte (≥ 0,5 m) voor alle piston cores uit 2010 

en alle vibrocores uit 2016 in putten 1 en 6, geeft een algemeen beeld dat gelijk blijft, ook al 

wijken de gemiddelden van D50-waarden en het slibgehalte iets af. De D50-waarden zijn iets 

groter in 2016 en het slibgehalte lager in 2016 voor put 1. Voor put 6 is de D50 iets groter in 

2016 en het slibgehalte ongeveer gelijk, maar de bereiken voor zowel D50 en slib zijn groter 

in 2016. Omdat in de referentiegebieden enkel box cores genomen zijn, zijn hier geen 

gegevens op grotere diepte. 
 

Tabel 3.9 Gemiddelde, minimale en maximale waarden van de mediane korrelgrootten (D50) en slibgehalten 

(%slib) voor monsters dieper dan 0,5 m onder de zeebodem in 2010, gegroepeerd per locatie (put). In de 

laatste kolom staat het aantal monsters, n, in deze groep. 

2010 D50 D50 D50 %slib %slib %slib n=114 

 AV MIN MAX AV MIN MAX 
 

PUT1 136,14 20,98 412,06 33,28 0,01 81,88 66 

PUT6 116,78 26,00 375,60 35,62 0,00 73,88 48 

REF . . . . . . 0 

 

Kaarten die de schijnbare verandering in korrelgrootte in de putten van de Loswallen zouden 

aangeven, laten soms extreme afnames in slibgehalte (tot 64%) of veranderingen in D50 zien 

(-94 tot +270 μm). De kaarten zijn niet toegevoegd in het rapport, omdat de monsters slecht 

vergelijkbaar zijn door de mogelijk sterke lithologische verschillen in diepte en in de laterale 

ruimte. 

 



 

 

 

1230986-000-BGS-0008, 17 mei 2017, definitief 

 

 

Sedimentologie, sonderingen en ecologische ontwikkelingen van de Verdiepte Loswallen 

 
25 

 

3.4 Conclusies sedimentologie 

 

In de putten 1, 4 en 6 wordt in 2016 nauwelijks natuurlijk afgezet marien zand waargenomen. 

Er is geen sprake van een afdeklaag van zeezand in de putten. Dit is eenzelfde bevinding als 

in voorgaande jaren 2004, 2006 en 2010 (Van Heteren, 2011). Een mogelijke verklaring kan 

zijn dat het gebied laag-dynamisch is en er nauwelijks zand wordt getransporteerd, of in ieder 

geval niet leidt tot netto afzetting van zand. De waarneming van persistente boomkorsporen 

van 2004 tot 2010 wijst op een lage sedimentdynamiek.  

In 2016 zijn de oppervlaktesedimenten in put 1 het grofst. In put 6 zijn de 

oppervlaktesedimenten fijner (kleinere korrelgroottemediaan en hoger slibgehalte dan in put 

1). In put 4 zijn de sedimenten het fijnst, met zowel de kleinste medianen als hoge 

slibgehalten. Deze observatie bevestigt de voorkennis dat in put 4 het fijnste materiaal is 

verspreid (PoR offerteaanvraag 2016). Deze korrelgrootteverschillen zijn duidelijk geclusterd 

(ruimtelijk verdeeld) in het gebied, en dus sterk gecorreleerd met locatie. In 2010 was put 1 

ook grover dan put 6.  

Door uitspoeling van slib kan het oppervlaktesediment ook vergroven. In vergelijking met 

2010 zijn de oppervlaktesedimenten in zowel put 1, die sinds 2004 verlaten is, als in put 6, 

die verlaten is in 2006, grover: korrelgroottemedianen zijn groter en slibgehalten lager. De 

vergroving in de tijd en de grovere sedimenten in put 1 (langst verlaten) wijzen op een 

vergroving van oppervlaktesedimenten onder invloed van sortering door hydrodynamiek 

(stroming en golven). De kenmerken van de referentiegebieden zijn ongeveer gelijk gebleven. 

Enkel het referentiegebied ten westen van de Verdiepte Loswallen heeft een natuurlijke, 

zandige samenstelling; de overige drie referentiegebieden laten een slibaanrijking zien in de 

bovenste decimeters in zowel 2010 als 2016 (mogelijk door natuurlijke uitspoeling van 

verspreid materiaal uit de putten dat is afgezet buiten de putten, door de nabijheid van Loswal 

Noord (voor put 6) of door verspreiding van materiaal naast de putten). 
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4 Sonderingen 

4.1 Methode analyse sonderingen 

De rapportage over het grondonderzoek in 2010 (De Lange, 2011) stelt dat sonderingen 

geschikt zijn om de verandering in de tijd van de geomechanische eigenschappen van het 

sediment in de Loswallen te volgen. De gemeten conusweerstand, plaatselijke kleef en 

waterspanning vormen een proxy voor de geomechanische eigenschappen van de bodem. 

Literatuur studies hebben een correlatie aangetoond tussen de meetwaarden in sonderingen 

en verschillende geomechanische eigenschappen (Robertson & Cabal, 2015). Door 

sonderingen die zijn gezet in 2016 te vergelijken met sonderingen van 2010 kunnen 

conclusies worden getrokken over de dichtheid van het sediment, een maat van consolidatie 

van het sediment. Relaties tussen dichtheid en gemeten conusweerstand uit de literatuur 

kunnen echter niet zonder meer gebruikt worden om de dichtheid van het verspreide 

materiaal te kwantificeren. De aard van het sediment wijkt vaak af van het materiaal waarvoor 

de relaties zijn afgeleid, namelijk zand met al of niet een siltige bijmenging, waar de literatuur 

uitgaat van schoon zand. In de huidige analyse is daarom gekozen voor een meer algemene 

vergelijking van de eigenschappen gebaseerd op de classificatie-index Ic (Robertson, 1999). 

Deze classificatie-index combineert de voor de diepte genormaliseerde conusweerstand en 

het wrijvingsgetal. Een hogere index betekent fijner materiaal of, als het om hetzelfde 

materiaal gaat, een lagere dichtheid. Een lagere index betekent grover materiaal of hogere 

dichtheid. 

 

De vergelijking van de waarnemingen in 2010 met die in 2016 kan enkel worden gemaakt 

voor put 1, omdat in 2010 enkel daar sonderingen zijn uitgevoerd. Verder liggen de 2010 en 

2016 sonderingen op een afstand van meer dan 100 m van elkaar. Daarom is het niet zinvol 

om individuele sonderingen met elkaar te vergelijken voor de verandering in de tijd, en 

hebben we ervoor gekozen om de sonderingen te groeperen per jaar en per put, en deze 

groepen met elkaar te vergelijken. Hiermee worden lokale verschillen in het materiaal binnen 

de Loswal-put niet meegenomen. De verschillen in dichtheid werden bepaald door de Ic-

waarden van alle sonderingen per Loswal-put in één figuur uit te zetten tegen de diepte en de 

putten met elkaar te vergelijken (Figuur 4.3).  

  

De vergelijking van de Loswallen onderling, die alleen op de dataset van 2016 kan worden 

uitgevoerd, is gedaan door de gemiddelde Ic per Loswal en die van individuele sonderingen 

te bekijken. Daarvoor zijn de gemiddelden op de kaart aangegeven (Figuur 4.3). Omdat er 

geen bathymetrische data zijn opgenomen in 2016, kan het verschil in de zeebodemhoogte 

tussen 2010 en 2016 enkel worden berekend aan de hand van de bathymetrische data uit 

2010 en de gemeten waterdiepten van de top van elke sondering uit 2016 (gecorrigeerd naar 

m -LAT). Omdat de verschillen in bathymetrie in 2010 en 2016 een enorme verhoging van 

bodemhoogte laten zien (tot 1,5 m), ook in de putten waar niet meer is verspreid, en dit niet te 

verklaren is met aanzanding, en het verschil in methoden of in verticaal reductievlak beide 

oorzaak kunnen zijn, hebben we deze bodemhoogteverschillen niet getoond in dit rapport. 

 

Hieronder worden de verschillende stappen voor de analyse van de sonderingen 

samengevat. 

1 Analyse van de conusweerstand en het wrijvingsgetal, 

2 Berekening van de Ic-waarden, 

3 Bepaling van de diepte van de onderkant van het verspreide materiaal,  

4 Berekening van de gemiddelde Ic-waarde per sondering (alleen de opvulling), 

5 Visualisatie van de gemiddelde Ic-waarde per sondering (Figuur 4.3), 
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6 Visualisatie van de Ic-waardenvariatie in de diepte per put (Figuur 4.4). 

 

De volledige serie sondeergrafieken met een indicatieve classificatie volgens Robertson en 

Cabal (2015) bevindt zich in Bijlage 8F. De schaal voor interpretatie van de sedimenttypen uit 

Ic-waarden (de gekleurde lijnen in Figuur 4.4) is als volgt: 

 

Ic-waarde         Sedimenttype 

 

              grindig zand tot verdicht zand 

1.31------------------------------------------------------ 

              zand – schoon zand tot siltig zand 

2.05------------------------------------------------------ 

              bijgemengd zand – siltig zand tot zandige silt 

2.60-------------------------------------------------------- 

              bijgemengd silt – kleiige silt tot siltige klei 

2.95------------------------------------------------------ 

             Kleien – siltige klei tot klei 

3.60-------------------------------------------------------- 

              Organische bijmenging en klei 

 

4.2 Resultaten onderzoek 2016 

De sonderingen geven een nauwkeurig beeld van de gelaagdheid en de grondsoort in de 

onderzochte putten. Aan de bodem van de putten neemt de gemeten conusweerstand abrupt 

toe (Figuur 4.1). Het natuurlijke Pleistocene sediment dat de bodem van de putten vormt, 

bestaat uit vrijwel structuurloos, zeer fijn tot matig grof zand (105-300 μm) met een spoor 

schelpfragmenten; lokaal bevat deze eenheid enkele siltbandjes en een spoor glimmer (Van 

Heteren, 2011). Omdat de meeste sonderingen de bodem van de putten hebben bereikt, 

geven de sonderingen ook de dikte van het verspreide materiaal in de putten weer. Deze 

dikten staan geplot in Figuur 4.2. 
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Figuur 4.1 Verzamelfiguur van alle sonderingen in put 1 (16SD01-05), put 6 (16SD06-10) en put 4 (16SD11-15). 
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Figuur 4.2 Diktes van de sedimentopvulling in de verschillende putten. Waarden van 10 m zijn minimale diktes. De 

diktevariaties kunnen worden verklaard door laterale verschillen in diepteligging van de bodem van de put 

en/of door de dikte van de opvulling.  
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4.3 Interpretatie van sonderingen 

De relatief hoge gemiddelde Ic-waarden in put 6 en put 4 (Figuur 4.4) kunnen worden 

verklaard door (a) minder consolidatie of (b) een ander soort materiaal dan in put 1. Uit de 

boorbeschrijvingen blijkt dat de lithologie van het verspreide materiaal sterk varieert. Het is 

daarom niet mogelijk om de laterale verschillen enkel aan verschillen in dichtheid toe te 

schrijven. 

 
Figuur 4.3  Gemiddelde waarden van de Ic-parameter per sondering in 2016 (zwart) en in 2010 (rood). De relatief 

hoge Ic-waarden in put 6 en put 4 kunnen worden verklaard door (a) geringere consolidatie of (b) fijner 

materiaal in de putten in vergelijk met put 1. In put 1 zijn de waarden uit de sonderingen van 2016 lager dan 

in 2010, wat wijst op consolidatie in put 1.  
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In het volledige diepteprofiel van Ic-waarden (Figuur 4.4), zijn de waarden in put 1 het laagst 

(d.w.z. hoogste weerstand), de waarden in put 6 slechts in geringe mate hoger, en de Ic-

waarden in put 4 veruit het hoogst (dus de laagste weerstand). De trendlijn in put 4 (links 

onder) is steiler dan in putten 1 en 6, wat wijst op een groter verschil in weerstand in de 

diepte veroorzaakt door een gradiënt in dichtheid en/of sedimentsamenstelling. 

Boorbeschrijvingen van de bovenste meters weerspiegelen gradiënten van matig stevig 

materiaal onderin tot zeer slap materiaal bovenin, evenals een afname van zandige lagen in 

put 4 met afnemende diepte. De hoogste Ic-waarden in putten 4 en 6 komen voor in 

respectievelijk de bovenste 2 - 3 m en 1 - 2 m onder de zeebodem (Figuur 4.4). Dit is een 

indicatie van een lagere dichtheid en mogelijk een gemiddeld fijnere fractie met afnemende 

diepte.  

 

 
Figuur 4.4 Ic-waarden van putten 1, 4 en 6 in 2016 en de vergelijking van de Ic-waarden tussen 2010 en 2016 in 

put 1. De hogere Ic-waarden in put 6 en put 4 kunnen worden verklaard door (a) minder consolidatie of (b) 

een ander soort materiaal dan in put 1. De hoogste waarden in putten 4 en 6 liggen respectievelijk in de 

eerste 2-3 m en 1-2 m onder de zeebodem. Dit is te verklaren aan de hand van de recentere opvulling van 

de putten. In put 1 wijzen de lagere waarden in 2016 ten opzichte die van 2010 op consolidatie, omdat mag 

worden aangenomen dat het materiaal in de put in de tijd niet in korrelgrootte veranderd is. De gekleurde 

horizontale lijnen geven de Ic-waarden weer die gebruikt zijn in de interpretatie van de lithologie uit 

sonderingen (zie paragraaf 4.1). 

4.4 Vergelijking van sonderingen onderling en met boringen 

Door de sonderingen en de ter plaatse eveneens uitgevoerde boringen (zie Figuur 2.1) naast 

elkaar te plotten is de correlatie tussen conusweerstand en lithologie zichtbaar. Ook al reiken 

de boringen slechts tot 3 à 4,5 m, de zandlagen komen overeen met de verhoogde 

conusweerstand op dezelfde diepte. Bij een vergelijking van de conusweerstand, de 

interpretatie van lithologie en de beschrijvingen van de boringen (zie Figuur 4.5) valt op dat er 

in putten 1 en 6 geen uitgesproken verschillen in gelaagdheid in de diepte waar te nemen 
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zijn: over de hele diepte komen afwisselingen van slibrijke en zandige lagen voor, in zowel de 

sonderingen als boringen. (In sondering DS08, gebruikt in Figuur 4.5, is een gelaagdheid 

waar te nemen, maar dit is slechts één uit 5 sonderingen in put 6, zie ook Figuur 4.1). Alleen 

in put 4 is sprake van een duidelijke gradiënt van grover sediment onderin naar fijner 

sediment bovenin. Bij een vergelijking van de putten blijkt dat put 1 gemiddeld het grofste 

sediment bevat en put 4 gemiddeld het fijnste sediment. 

 

 

 
Figuur 4.5 Correlatie tussen beschreven grondsoort in de boringen en geïnterpreteerde grondsoort in de 

sonderingen voor put 1 (VC01 en DS03, links boven), put 6 (VC02 en DS08, rechts boven) en put 4 (VC03-

07, DS11-15) onder. C(lay) = slibrijk, S(and) = zandig. 
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4.5 Vergelijking tussen sonderingen 2010 en 2016 in put 1 

Omdat in 2010 enkel sonderingen zijn uitgevoerd in put 1, kan de vergelijking tussen 2010 en 

2016 alleen worden gemaakt voor put 1. Uit de verlaging van de gemiddelde Ic-waarden 

tussen 2010 en 2016 in put 1 (Figuur 4.3) en de verlaging van de waarden in het diepteprofiel 

(Figuur 4.4) kan worden afgeleid dat consolidatie van het sediment heeft plaatsgevonden in 

put 1.  

4.6 Conclusies sonderingen 

De dikste opvulling bevindt zich in put 6, de dunste in put 4. In put 1 zijn in 2016 hogere 

weerstanden gemeten dan in putten 6 en 4, waarvan put 4 veruit de laagste weerstanden gaf. 

Een hogere weerstand kan worden geïnterpreteerd als resultaat van (a) consolidatie, of (b) 

grover sediment. Put 1 bevat gemiddeld grover materiaal dan de putten 4 en 6 (Hoofdstuk 3).  

Uit een vergelijking van de sonderingen in 2010 en 2016 in put 1 kan worden geconcludeerd 

dat er een verdichting heeft plaatsgevonden.  
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5 Ecologie: ontwikkeling macrobenthos 

5.1 Monstername en verwerking 
De ecologische bemonstering heeft tot doel de samenstelling en dichtheid van het 
macrobenthos (bodemdieren) in put 1 en 6 van de Verdiepte Loswallen en het nabij 
omliggende gebied te beschrijven en de veranderingen ten opzichte van de voorgaande 
bemonsteringen te onderzoeken. 
 
Er zijn bodemmonsters genomen op drie monsterlocaties binnen put 1 en op vier 
monsterlocaties in put 6. Er zijn referentiemonsters genomen op drie locaties nabij de 
Verdiepte Loswallen met een vergelijkbare waterdiepte. De posities van de monsterlocaties 
zijn weergegeven in Figuur 2.1. De coördinaten zijn vermeld in Bijlage 8A.  
De monsterlocaties voor de analyse van de macrobenthossamenstelling in 2016 komen 
overeen met de monsterlocaties uit eerdere studies. Op deze wijze kan de ontwikkeling van 
de macrobenthosgemeenschap in de putten door de tijd worden gevolgd.  
 
De bodemmonsters zijn genomen vanaf het schip MV Arca (RWS) met behulp van een 
boxcorer met een bemonsteringsoppervlak van 0,07 m² (Figuur 2.2). Op elke monsterlocatie 
zijn 3 replica monsters genomen voor het macrobenthos. Aan boord is door een ecoloog de 
inhoud van de afzonderlijke monsters gespoeld over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. 
Het residu is geconserveerd met 6% formaldehyde en opgeslagen in potten voor analyse in 
het laboratorium. 
 
Resultaten uit de later uitgevoerde sedimentbemonstering zijn in beperkte mate ook gebruikt 
in dit hoofdstuk. 

5.2 Methoden 

 
Soortenidentificatie 
De determinatie van de soortensamenstelling van de macrobenthosmonsters en de tellingen 
van aantallen per soort per monster zijn uitgevoerd door WMR (v/h IMARES) Yerseke, op 
dezelfde wijze als bij de voorgaande studies maar door een andere expert. In het 
laboratorium zijn de monsters gespoeld over een zeef van 425 µm, waarna de organismen 
zijn gesorteerd en zoveel mogelijk tot op soortniveau gedetermineerd. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de meest recente nomenclatuur. Bij het vergelijken van de bevindingen met de 
resultaten uit eerdere studies is rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de 
naamgeving van soorten. Waar dit van toepassing is, is het expliciet aangegeven. 
 
Bewerkingen en statistische analyses 
De overzichten van aantallen en de statistische (univariate) analyses voor de soortsdiversiteit 
zijn bewerkt en geanalyseerd met Excel. Aantallen van afzonderlijke soorten zijn 
georganiseerd en gesommeerd in onderstaande soortsgroepen, op basis waarvan 
dichtheden en diversiteitsparameters voor deze groepen en de totaal aantallen zijn berekend. 
De structuur van de macrobenthosgemeenschap is geanalyseerd in multivariate analyses 
met PRIMER software v6 (Clarke & Warwick, 1994). Aantallen per monster zijn voor 
statistische analyse van de gemeenschapsstructuur getransformeerd (vierkantswortel) om zo 
de effecten van uitschieters in de aantallen op de analyses te dempen.  
 
Aantal soorten en dichtheid 
De macrobenthosgemeenschap is beschreven aan de hand van het aantal soorten en de 
dichtheid. De biomassa is niet bepaald; dit is afwijkend van de vorige studie, waarin dat wel is 
gebeurd. De reden hiervoor is dat uit vorige studies bleek dat soortensamenstelling en 



 

 

 

1230986-000-BGS-0008, 17 mei 2017, definitief 

 

 

Sedimentologie, sonderingen en ecologische ontwikkelingen van de Verdiepte Loswallen 

 
35 

 

dichtheid de sterkste onderscheidende signalen geven. In de data-analyse zijn de waarden 
van de afzonderlijke soorten per fylum (soortsgroep) samengenomen: Annelida (wormen), 
Crustacea (kreeftachtigen), Echinodermata (stekelhuidigen) en Mollusca (schelpdieren). Voor 
de soorten die niet tot deze fyla behoren is een gezamenlijke waarde berekend (‘overige 
organismen’). Deze soortsgroepen vormen de voornaamste groepen aan bodemdieren, en 
deze groepering is ook gehanteerd in de voorgaande studies.  
 
Diversiteit 
De biologische diversiteit kan op verschillende manieren worden weergegeven. De meest 
eenvoudige is om het aantal soorten per monster (S) weer te geven. Deze zijn opgeteld per 
soortsgroep per monsterlocatie, per put en de referentiestations. Omdat het totaal aantal 
soorten weinig zegt over de verdeling van de individuen over de soortsgroepen (fyla), zijn 
aanvullende gangbare indices voor diversiteit berekend: de Shannon-Wiener index (H’) en de 
Pielou index van Evenness (J’). In de H’ worden zowel het aantal soorten als hun verdeling 
van individuen over de soorten in de berekening meegenomen. Hoe hoger H’, des te 
evenrediger de verdeling is van de soorten in het monster (of sets van monsters). J’ is een 
maat die sterker reageert op de verdeling, omdat het de ratio is van de berekende Shannon-
Wiener index (H’) en de maximaal haalbare H (Hmax). Het is daarmee een genormaliseerde 
maat, die ligt tussen 0 en 1. Hoe hoger J’, des te evenrediger verdeeld de soorten zijn per 
monster (of sets van monsters). 
 
Gemeenschapsstructuur 
Om de structuur van de macrobenthosgemeenschap in en rondom de Verdiepte Loswallen te 
beschrijven is gebruik gemaakt van twee multivariate technieken; clusteranalyse en non-
metric multidimensional scaling (MDS). Beide technieken zijn gebaseerd op de mate van 
overeenkomst in de aan- of afwezigheid van soorten en hun dichtheden. De Bray-Curtis 
similariteitsindex is gebruikt om de mate van overeenkomst van de bodemfaunasamenstelling 
tussen monsterlocaties te bepalen. De Bray-Curtis index kijkt naar de aantallen van 
overeenkomstige soorten tussen verschillende plekken, en berekent op basis hiervan een 
getal tussen 0 en 1. Hoe lager het getal, des te meer de stations (of sets van stations) op 
elkaar lijken. Op basis van de Bray-Curtis index kunnen stations geclusterd worden in 
groepen die meer of minder op elkaar lijken. 
 
Korrelgrootteverdeling 
De analyse van de korrelgrootteverdeling van het sediment op de verschillende 
referentielocaties en in de putten 1 en 6 is uitgevoerd door Castel; een gedetailleerde 
beschrijving van deze analyses is te vinden in Hoofdstuk 3. 
 
Relatie sediment en benthos 
De correlatie tussen het benthos en de korrelgrootteverdeling op de monsterlocaties is 
berekend in Excel. Omdat de analyses voor benthos en die voor korrelgrootte uitgevoerd zijn 
in drievoud, op gerepliceerde boxcores per locatie, zijn de correlaties berekend op basis van 
de gemiddelde waarden. Gezien de grote variatie van zowel de slibgehalten als de 
benthosdichtheid binnen de replica’s, dienen de uitkomsten met voorzichtigheid te worden 
geïnterpreteerd. 

5.3 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de analyses op het macrobenthos van de 2016 

monsters gepresenteerd. In paragraaf 5.4 worden deze resultaten vergeleken met die van 

eerdere jaren (2006, 2008 en 2010) en in een breder perspectief geplaatst.  

5.3.1 Sedimentsamenstelling 

Grote verschillen in slibgehalte in sediment hebben in het algemeen een sterk effect op de 

samenstelling van de macrobenthosgemeenschap (Gray 1974). Het aanbrengen van slibrijk 
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materiaal in een gebied met sediment dat van nature zeer slibarm is, heeft dus de potentie 

om de macrobenthosgemeenschap wezenlijk te veranderen. 

  

De korrelgrootteverdeling van de toplaag van het sediment (0 - 2 cm), uitgebreid 

gepresenteerd in paragraaf 3.2.2, is van invloed op het benthos; de correlaties van de 

korrelgrootteverdeling met het benthos op de monsterlocaties zijn weergegeven in paragraaf 

5.3.2.  

 

Uit de analyses van het sediment (zie Tabel 3.4) blijkt een grote spreiding in de 

korrelgrootteverdeling van de locaties, waarbij vooral de verschillen tussen de putten groot 

zijn. Binnen de putten is de spreiding van korrelgrootteverdeling relatief klein. Tussen put 1 

en put 6, waar de meeste bodemdiermonsters zijn genomen, varieert het slibgehalte een 

ordegrootte (enkele procenten in put 1, enkele tientallen procenten in put 6). Ref_w bevat 

geen slib, maar de andere referentiepunten bevatten enkele procenten (Ref_z, Ref_o) tot 

ruim 15% (Ref_n) slib. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 3.1: de linker foto is het monster van 

de referentielocatie west (Ref_w, 16BX01) zeer zandig. Uit de korrelgrootteanalyse blijkt dit 

ook: geen meetbaar slibgehalte. Dit is ook het meest slibarme monster uit de gehele reeks. 

De rechterfoto in dezelfde figuur is een bodemmonster uit put 6; deze is duidelijk slibrijk.  

 

Als het dus gaat om een referentie voor de putten, dan is alleen het slibgehalte voor Ref_w 

afwijkend. Dit is voor de bodemdiergemeenschap naar verwachting een belangrijke sturende 

factor; de andere waarden (d(0,5), d(0,9)) zijn niet opvallend verschillend tussen de 

meetlocaties (waar ook macrobenthosmonsters zijn genomen). 

5.3.2 Macrofauna 

5.3.2.1 Dichtheid en dominante soorten 

In bijlage G is een overzicht gegeven van de gevonden soorten en hun aantallen per 

monster. Foto’s van de macrobenthosmonsters zijn weergegeven in bijlage H. 

 

In onderstaande Tabel 5.1 zijn de gemiddelde dichtheden (omgerekend naar m
2
) per fylum 

per gebied gegeven. Alhoewel de gemiddelde waarden voor de dichtheden op de 

referentiestations hoger zijn dan die in de putten (en de putten onderling amper verschillen) 

zijn de verschillen tussen de gebieden niet significant voor de totale dichtheden. De 

Schelpdieren worden in alle gebieden het meest aangetroffen. De Wormen zijn de op een na 

meest voorkomende diergroep in put 1 en op de referentiestations, stekelhuidigen juist in put 

6.  
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Tabel 5.1 Gemiddelde dichtheid (n/m2) en standaarddeviatie per fylum per station voor de in 2016 genomen 

monsters uit put 1, put 6 en de referentielocaties. 

  Put 1 Put 6 Referentie 

  AVG STD AVG STD AVG STD 

Totale dichtheid 5371 3086 5331 1784 6295 4435 

Wormen 1460 1777 364 228 2527 2616 

Kreeftachtigen 65 48 6 9 167 113 

Stekelhuidigen 543 247 712 290 267 256 

Schelpdieren 3284 1905 4249 1365 3316 3694 

Overige soorten 19 45 0 0 18 21 

 

In het referentiegebied is bij de Wormen vooral Owenia borealis dominant en in mindere mate 

Poecilochaetus serpens. Ook in put 1 is Owenia borealis dominant, maar hier wordt deze 

gevolgd door Magelona mirabilis, en Magelona spp. In put 6 is Pholoe baltica dominant, 

gevolgd door Owenia borealis. 

Van de Schelpdieren is in het referentiegebied Fabulina fabula (v/h Tellina fabula) dominant, 

gevolgd door Kurtiella bidentata (v/h Mysella bidentata), en Abra alba. In put 1 is Kurtiella 

bidentata dominant, gevolgd door Tellimya ferruginosa, Abra alba en Fabulina fabula. In put 6 

is Tellimya ferruginosa dominant, gevolgd door Kurtiella bidentata, en Abra alba.  

5.3.2.2 Soortenaantal en soortensamenstelling 

In Tabel 5.2 zijn de aantallen soorten per gebied weergegeven. In totaal zijn 91 soorten of 

soortgroepen (voor de groep ‘overige’ zijn verschillende soorten gegroepeerd tot 

soortgroepen) aangetroffen waaronder 42 soorten Wormen, 15 soorten Schelpdieren, 24 

soorten Kreeftachtigen en 6 soorten Stekelhuidigen. Het hoogste soortenaantal komt voor in 

het referentiegebied (79), met een lager soortenaantal in put 1 (60) en put 6 (28). Het verschil 

tussen de totale soortenaantallen (alle unieke soorten bij elkaar opgeteld binnen een gebied) 

en de gemiddelden (gemiddeld aantal unieke soorten per monster binnen een gebied) voor 

een gebied is een maat voor soorten die uniek zijn voor een bepaald monster. Het verschil 

tussen de gemiddelde soortenaantallen van put 6 en die van zowel het referentiegebied als 

put 1 is significant (p<0,05). Tussen put 1 en het referentiegebied is dit verschil niet 

significant. De dominante soortenaantallen voor alle gebieden betreffen de Wormen, gevolgd 

door de Schelpdieren in de putten en Kreeftachtigen op de referentiestations. 

 

Tabel 5.2 Aantal macrofaunasoorten per fylum en gemiddelde en standaarddeviatie per station voor de in 2016 

genomen monsters uit put 1, put 6 en de referentielocaties. TOT=totaal aantal soorten in de monsters, 

GEM=het gemiddelde aantal soorten in de monsters, SD=is de standaard deviatie van het aantal soorten in 

de monsters. 

  Put 1 Put 6 Referentie Totaal 

  TOT GEM SD TOT GEM SD TOT GEM SD TOT GEM SD 

Totaal aantal soorten 60 24,0 10,6 28 11,7 3,3 79 28 11,2 91 20,4 11,4 

Wormen 26 10,4 6,3 12 4,3 1,8 37 14,3 5,3 42 9,2 6,3 

Kreeftachtigen 11 2,9 1,8 4 0,7 0,7 20 5,2 2,7 24 2,7 2,6 

Stekelhuidigen 6 2,3 0,5 2 1,3 0,4 5 1,8 1,0 6 1,8 1,0 

Schelpdieren 13 7,4 1,4 10 5,8 1,2 14 5,9 3,5 15 6,3 2,3 

Overige soorten 4 0,6 1,3 0 0 0 3 0,8 1,0 4 0,4 1,0 

 

De analyse van de diversiteit laat zien dat het aantal soorten en individuen niet gelijkmatig is 

verdeeld over de verschillende gebieden (Tabel 5.3). Deze tabel laat de waarden per 

individueel monster zien, vandaar de extra toevoeging 1, 2, 3 aan de naam van de 

monsterlocatie. De gemiddelde waarde voor de Pielou’s index (voor verdeling) verschilt niet 

tussen de putten 1 en 6 (ca. 0,6), maar is hoger in het referentiegebied (0,73; een hogere 
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waarde is een evenredigere verdeling). De waarde van de Shannon-Wiener index is 

gemiddeld het hoogst in het referentiegebied (2,33), lager in put 1 (1,90) en het laagst in put 6 

(1,45). Deze indices geven aan dat de verdeling van aantallen individuen over de soorten het 

meest evenredig is in het referentiegebied, en het minst evenredig in put 6. 

De conclusie voor de algemene diversiteit is dat het referentiegebied het hoogste aantal 

soorten herbergt, en de meest gelijke verdeling van aantallen over de soorten laat zien. Het 

laagste aantal soorten is te vinden in put 6, en deze vertoont ook de minst gelijke verdeling 

van aantallen individuen over de soorten. Ook de dichtheid volgt deze trend.  

 

Tabel 5.3 Aantal soorten (S), de Shannon - Wiener index (H’) en Pielou’s index of Evenness (J') voor de 

afzonderlijke monsters op de monsterlocaties van put 1, put 6 en de referentielocaties. 

Monster locatie S H' J’ 

16-BX-01-b Refw1 14 2,45 0,93 

16-BX-01-c Refw2 16 2,59 0,93 

16-BX-01-d Refw3 15 2,44 0,88 

16-BX-26-b Refo1 19 2,77 0,75 

16-BX-26-c Refo2 24 2,58 0,69 

16-BX-26-d Refo3 38 2,40 0,63 

16-BX-22-b Refn1 41 1,67 0,57 

16-BX-22-c Refn2 41 1,92 0,60 

16-BX-22-d Refn3 44 2,13 0,58 

GEM  28 2,33 0,73 

SD  11,2 0,33 0,14 

16-BX-06-b Put1a1 20 1,61 0,53 

16-BX-06-c Put1a2 21 1,63 0,53 

16-BX-06-d Put1a3 18 1,84 0,64 

16-BX-08-b Put1b1 36 2,51 0,70 

16-BX-08-c Put1b2 33 2,41 0,70 

16-BX-08-d Put1b3 45 2,57 0,68 

16-BX-10-b Put1c1 17 1,53 0,54 

16-BX-10-c Put1c2 14 1,59 0,62 

16-BX-10-d Put1c3 12 1,41 0,57 

GEM  24 1,90 0,61 

SD  10,6 0,44 0,07 

16-BX-14-b Put6a1 10 1,38 0,60 

16-BX-14-c Put6a2 16 1,43 0,51 

16-BX-14-d Put6a3 13 1,36 0,53 

16-BX-16-b Put6b1 8 1,25 0,60 

16-BX-16-c Put6b2 11 1,25 0,52 

16-BX-16-d Put6b3 10 1,17 0,51 

16-BX-17-b Put6c1 12 1,62 0,65 

16-BX-17-c Put6c2 11 1,55 0,65 

GEM  12 1,45 0,59 

SD  3,1 0,16 0,07 

5.3.2.3 Populatiestructuur 

De populatiestructuur in en rondom de Verdiepte Loswallen is beschreven aan de hand van 

de soortensamenstelling en aantallen per monster
1
. NB, voor de analyse zijn de gegevens 

                                                   
1 Aangezien alle monsters afkomstig zijn van een zelfde bemonsteringsoppervlak, nl. 0,07 m2, is deze analyse 

gelijkwaardig aan een analyse op basis van dichtheid (n/m2).  
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van de individuele monsters genomen, en niet de gemiddelde waarden van de 3 triplo’s per 

monsterlocatie. Door middel van een clusteranalyse (Bray-Curtis), uitgevoerd op de 

getransformeerde dichtheidsdata, kunnen verschillende clusters van monsters worden 

onderscheiden op basis van de gemeenschapsstructuur.  

 

Bij het onderscheiden van de clusters wordt in eerste instantie een similariteit van ca. 50% 

aangehouden. Dat wil zeggen dat voor de clustering van soorten een eis van mate van 

gelijkenis tussen de monsterlocaties van 50% wordt aangehouden. Bij een eis van mate van 

gelijkenis van 0% lijken de monsters allemaal op elkaar, en er is één cluster; immers er is 

geen eis voor een verschil gevraagd. Bij een eis van 100% is elk monster een cluster, omdat 

geen enkel monster precies als een andere is. Bij 50% similariteit laten de resultaten van de 

Bray-Curtis analyse een clustering zien van de afzonderlijke monsterlocaties in 4 groepen 

(Figuur 5.1). Een eerste cluster wordt gevormd door de monsters genomen op de 

referentielocatie Ref_w. Deze locatie is gelegen op een relatief grote afstand van de 

Verdiepte Loswallen. Een tweede cluster wordt gevormd door de monsters van de oostelijke 

referentielocatie Ref_o, de monsters van de noordelijke referentielocatie Ref_n en de 

monsters van een van de locaties gelegen in put 1. De derde groep wordt gevormd door de 

overige twee monsters van de noordelijke referentielocatie Ref_n, de monsters van een van 

de andere locaties van put 1 en de monsters van put 6. De laatste groep bestaat uit de 

monsters van de derde locatie van put 1. 

 

Voor de meeste monsters geldt dat de triplo monsters op een monsterlocatie een grotere 

overeenkomst vertonen met elkaar dan met de monsters genomen op andere 

monsterlocaties. 

 

 
Figuur 5.1 Dendrogram van de hiërarchische clustering van de monsterlocaties uit 2016, gebaseerd op de Bray-

Curtis similariteits index (dichtheidsdata zijn Vierkantswortel getransformeerd).  
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De MDS (Figuur 5.2) laat de clustering nog wat duidelijker zien. In deze figuur staan ook de 

verschillen tussen de clusters wanneer een verschillende mate van similariteit wordt 

toegepast. Bij 50% similariteit zijn de vier clusters te zien zoals hierboven beschreven op 

basis van het dendrogram in Figuur 5.1. Als de similariteit maar 40% hoeft te zijn, dan worden 

de monsters uit 2016 in twee clusters gegroepeerd: één cluster is enkel Ref_w en de andere 

groep bevat alle monsters in de putten en de overige referentiegebieden. In 2010, werden bij 

40% similariteit vier clusters van monsters waargenomen. Dit betekent dat de monsters voor 

wat betreft de soortensamenstelling in 2016 meer op elkaar lijken dan in 2010.  

 

 
Figuur 5.2 MDS ordinatie op basis van de hiërarchische clustering van de monsterlocaties uit 2016, gebaseerd op 

de Bray-Curtis similariteitsindex (dichtheidsdata zijn vierkantswortel getransformeerd). Bij een eis van 

gelijkenis van 50% worden 4 clusters onderscheiden (zwarte stippellijn), bij een eis van gelijkenis van 40% 

worden nog twee clusters onderscheiden (groene stippellijn).  

 
Bij de 50% similariteit worden de volgende clusters onderscheiden. Het eerste cluster, 

referentielocatie Ref_w, wijkt sterk af van de overige stations vanwege de relatief lage 

soortenaantallen en lage dichtheid, en de dominantie van vlokreeft Urothoe poseidonis, en de 

wormen Magelona mirabilis, Spiophanes bombyx en Nepthys spp. Het tweede cluster (Ref_o, 

deel Ref_n en deel put 1) wijkt vooral af vanwege de wormen Owenia fusiformis, Spiophanes 

bombyx, Lanice conchilega, en de schelpdieren Fabulina fabula, en Kurtiella bidentata. Het 

derde cluster (overige Ref_n, deel put 1, put 6) wordt gekarakteriseerd door de schelpdieren 

Tellimya ferruginosa, Abra alba en Kurtiella bidentata, en de stekelhuidige Echinocardium 

cordatum. Het laatste cluster (deel c put 1) onderscheidt zich door een dominantie van de 

stekelhuidige Echinocardium cordatum, en het schelpdier Kurtiella bidentata.  

 

De verschillen met de gemeenschapsstructuur uit 2010 zijn niet opvallend als het gaat om de 

clustering van stations, maar wel als het gaat om de soortensamenstelling. De ontwikkeling 

van de macrobenthosgemeenschap in de putten en de omgeving van de Verdiepte Loswallen 

wordt verder besproken in paragraaf 5.4. 



 

 

 

1230986-000-BGS-0008, 17 mei 2017, definitief 

 

 

Sedimentologie, sonderingen en ecologische ontwikkelingen van de Verdiepte Loswallen 

 
41 

 

5.3.3 Relatie sediment en macrobenthos 

In het algemeen wordt een sterke correlatie gevonden tussen de sedimentsamenstelling en 

de samenstelling van het macrobenthos (Duineveld et al. 1991). Dit is ook het geval in deze 

studie, en in de voorgaande studies op de Verdiepte Loswallen (Van Dalfsen en Lewis, 2006; 

Van Dalfsen, 2009; Van Dalfsen 2011). 

Put 6, met het hoogste slibgehalte, bevat het laagste aantal soorten per soortgroep. Voor 

kreeftachtigen en schelpdieren is dit verschil significant met de referentielocaties en put 1 (t-

toets, p<0,05). Put 6 bevat de laagste dichtheid aan Wormen en Kreeftachtigen, en de 

hoogste dichtheid aan Schelpdieren en Stekelhuidigen. Gezien de hoge standaarddeviatie 

zijn de verschillen in de dichtheid tussen de meetlocaties niet significant.  

 

Correlaties tussen enerzijds de slibgehaltes (< 0,63 µm (%)), de mediane korrelgrootte 

(d(0,5)), de sortering (d(0,6)/d(0,1)) en anderzijds de groepsgemiddelde soortaantallen en 

dichtheden (zie Tabel 5.4) weerspiegelen ook het bovenstaande. Deze correlaties zijn het 

sterkst in put 6, maar minder in put 1 en lijken dus vooral door de waarden van put 6 te 

worden bepaald. De correlaties zijn negatief vooral tussen slib versus Wormen en slib versus  

Kreeftachtigen. Voor Schelpdieren is de correlatie van slibgehalte met dichtheid positief (niet 

getoetst voor significantie). Overige correlaties zijn te zwak om (gezien de methodologische 

beperkingen van deze analyse, zie paragraaf 5.1) te serieus te worden genomen. 

 

Tabel 5.4 Correlaties tussen sedimentkorrelgrootte en soortenaantallen en dichtheden diergroepen. # = dichtheid 

(gemiddeld per monsterlocatie), S = soortenaantallen (gemiddeld per monsterlocatie). 

  < 63 (%) d (0,5) d(0,6)/d(0,1) 

# Wormen -0,29 0,32 -0,22 

S Wormen -0,34 0,41 -0,22 

# Kreeftachtigen -0,54 0,69 -0,36 

S Kreeftachtigen -0,47 0,59 -0,29 

# Schelpdieren 0,61 -0,71 0,51 

S Schelpdieren 0,12 -0,32 0,05 

# Stekelhuidigen -0,18 0,13 -0,17 

S Stekelhuidigen -0,37 0,16 -0,39 

# Overige soorten -0,24 0,19 -0,19 

S Overige soorten 0,29 -0,31 0,31 

5.4 Beschrijving verandering benthos Verdiepte Loswallen met eerdere studies 

In deze sectie worden de resultaten van de samenstelling van de 

macrobenthosgemeenschap van de Verdiepte Loswallen en de referentiestations uit 2016 

vergeleken met die uit voorgaande studies in 2006, 2008 en 2010. 

5.4.1 Ontwikkeling sediment sinds 2010 

Het beeld m.b.t. de sedimentologie is in brede zin vergelijkbaar met dat van 2010 (zie ook de 

conclusies in paragraaf 3.4). In 2016 zijn de oppervlakte sedimenten in put 1 het grofst. In put 

6 zijn de oppervlakte sedimenten fijner en hebben ze een hoger slibgehalte dan in put 1). In 

2010 was put 1 ook grover dan put 6. 

 

Daar waar het sediment in put 6 in 2010 nog werd gekenmerkt door een veel hoger 

slibgehalte en een lagere d(0,5) dan het sediment in put 1 en op de referentielocaties (in 

datzelfde jaar), zijn de verschillen in 2016 aanzienlijk kleiner (Tabel 5.5). Het slibgehalte is in 

de monsters van put 6 in 2016 gemiddeld 3 maal hoger dan in de monsters van put 1 en 
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(slechts) enkele procenten hoger dan het slibgehalte in de monsters van de 

referentiestations. Het sediment in put 1 laat in 2016 daarentegen juist een lager slibgehalte 

zien dan op de referentiestations. Daar waar in Van Dalfsen (2011) nog werd geconcludeerd 

dat het fysische habitat voor de macrobenthosgemeenschap weinig leek te zijn veranderd 

van 2008 tot 2010, is het beeld in 2016 anders. Het slibgehalte in beide putten is in 2016 

beduidend (en significant) lager dan in 2010; op de referentiestations is het verschil tussen 

jaren klein (en niet significant verschillend). 

 

Tabel 5.5 Gemiddelde waarde en standaarddeviatie voor de sedimentfracties: <63µm, d(0.5) en d(0.6/d(0.1) voor 

de monsters uit put 1, put 6 en de referentielocaties in 2010 en 2016. 

 Put 1 2010 Put 1 2016 Put 6 2010 Put 1 2016 Ref 2010 Ref 2016 

 Sediment-

fracties AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD 

< 63 28,7 12,3 3,9 1,8 48,9 7,4 18,5 7,1 8,2 8,8 6,7 7,1 

d (0.5) 138,9 56,5 207,1 52,1 69,1 27,3 122,2 25,3 271,9 81,7 231,8 97,6 

d(0.6)/d(0.1) 14,7 4,7 29,1 72,3 18,2 2,8 7,0 4,5 5,7 5,1 3,0 2,2 

 

5.4.2 Vergelijking macrobenthos 2016 met de situatie in 2006, 2008 en 2010 

In 2006 is onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van put 1 van de Verdiepte Loswal en 

in 2008 is de situatie beschreven voor put 6 (Van der Klugt & Van Heteren (2006); Van 

Dalfsen & Lewis (2006); Van Dalfsen (2009); Van Heteren (2009)). In 2010 is de toestand van 

het macrobenthos beschreven voor put 1, put 6 en de referentielocaties. Wanneer de 

ontwikkeling van beide putten en de referentielocaties in 2006, 2008 en 2010 wordt 

vergeleken met de situatie van 2016 valt een aantal zaken op. 

 

Uit Tabel 5.6 blijkt dat de dichtheid (D) van het macrobenthos in de monsters van de 

opeenvolgende onderzoeken sterk verschilt. Dit geldt zowel voor de monsters in de putten als 

die op de referentielocaties. 2010 Was wat dit betreft een relatief arm jaar voor alle locaties, 

maar toen was monstername in eind november. 2006 Was een relatief arm jaar voor de 

referentielocaties. Dit kan het gevolg zijn van natuurlijke variabiliteit in de tijd, maar ook in de 

ruimte (bijvoorbeeld de kleinschalige variatie zoals aangetoond door Armonies 2000, zie 

hieronder). De variatie in de replica’s is in alle gevallen vrij hoog, zodat niet kan worden 

uitgesloten dat de hoge ruimtelijke heterogeniteit de werkelijke oorzaak is van de schijnbare 

verschillen over de tijd, en dat dus in 2010 relatief soortenarmere locaties zijn bemonsterd 

dan in 2016, terwijl dat de werkelijke gemiddelde soortenrijkdom tussen 2010 en 2016 minder 

verschillend is dan de monsters aangeven. De meest waarschijnlijke oorzaken voor de lagere 

dichtheid en soorten aantallen in 2010 ten opzichte van 2016 zijn het late 

monsternamemoment in 2010 en dat voorafgaand aan de bemonstering in 2010 het hard 

heeft gewaaid, wat een negatief effect op de soortensamenstelling en dichtheid van de 

bodemdieren kan hebben gehad; natuurlijke omwoeling door golfwerking en stroming wordt 

verondersteld een negatief effect te hebben op de dichtheid en diversiteit van de bodemfauna 

in de kustzone (Janssen et al. 2008). 

 

Daarnaast is te zien dat in 2006 (eind augustus) en 2008 (begin oktober) de totale dichtheid 

van organismen en de dichtheid van de wormen in de putten hoger zijn dan op de 

referentielocaties. Dit kan het gevolg zijn van de aanwezigheid van opportunistische soorten 
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die vooral in de eerste fase van kolonisatie van sediment relatief grote dichtheden kunnen 

bereiken. In 2010 zijn de totale en gemiddelde dichtheden voor alle soortgroepen op alle 

locaties lager, mogelijk als gevolg van het late monsternamemoment in het jaar. In 2016 

liggen de totale dichtheden van de monsterlocaties dichter bij elkaar dan in 2010. Er is in alle 

gevallen een sterk verschil in dichtheid met de referentielocatie Ref_w die zich op een 

redelijke afstand ten westen van de Verdiepte Loswallen bevindt (Ref_w heeft een lage 

dichtheid). De verschillen met de andere referentielocaties zijn minder sterk, vermoedelijk 

omdat slib uit de putten zich hierheen heeft verspreid. In alle studies (uitgevoerd in 2006, 

2008, 2010 en 2016) bleek Ref_w zich ook duidelijk te onderscheiden in soortenrijkdom en 

gemeenschapsstructuur. 

 

De verhoudingen tussen de soortgroepen ondergaan ook interessante veranderingen. In 

zowel put 1 als put 6 gaat de numerieke dominantie van wormen in 2006 en 2008 over in een 

numerieke dominantie van schelpdieren in 2010, die ook in 2016 is waargenomen. De hoge 

dichtheden in 2006 en 2008 kunnen gerelateerd zijn aan opportunistische soorten die in de 

eerste stadia van kolonisatie (of in fysisch dynamische omstandigheden) sterk dominant zijn. 

Vaak zijn dit wormen, terwijl schelpdieren in latere stadia van ontwikkeling aangetroffen 

worden (zie bijv. Hall & Frid, 1998). Opvallend is dat dit ook het geval is voor de 

referentielocaties, wat niet spoort met de theorie van kolonisatie van de putten; immers, de 

referentielocaties zijn niet opgevuld. 

In vergelijking met 2010 valt op dat er op zowel de referentiestations als in de putten 

beduidend meer soorten zijn gevonden. De rangorde voor gebieden in de soortenaantallen is 

wel eender (ref>put 1>put 6). Dit spoort wel met de theorie van kolonisatie van de putten: de 

gemeenschap in put 6, welke het laatst is afgevuld, is armer dan die in put 1 en op de 

referentielocaties. Het aantal soorten, de dichtheid en de biomassa zijn in put 6 lager dan in 

put 1 en in de referentiegebieden. Het verschil tussen put 1 en de referentielocaties was 

groter in 2010. De gemeenschap in put 1 lijkt in 2016 dus meer op die op de 

referentielocaties dan in 2010 omdat deze meer tijd heeft gehad om zich te ontwikkelen, en 

put 6 lijkt (nog) niet op die op de referentielocaties omdat deze het laatst is afgevuld, en dus 

nog niet de tijd heeft gehad om zich zover te ontwikkelen als put 1. 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de putten voor wat betreft de 

soortensamenstelling meer op de referentielocaties zijn gaan lijken, maar dat een sterke 

variatie in dichtheid en soortensamenstelling door deze trends heen loopt, die door de relatief 

laag frequente bemonstering, en de verschillen in de momenten in monstername zichtbaar 

worden. 
  



 

 

 

1230986-000-BGS-0008, 17 mei 2017, definitief 

 

 

Sedimentologie, sonderingen en ecologische ontwikkelingen van de Verdiepte Loswallen 

 
44 

 

Tabel 5.6 Gemiddelde waarden per monster in dichtheid (n/m²) en biomassa (g Asvrij Drooggewicht/m²) voor de 

verschillende gebieden in 2006, 2008 en 2010. D = dichtheid, B = Biomassa. 

 

 2006 2010 2016 

Put 1 D B D B D 

Totaal 4160 13 733 13 5371 

Wormen 3519  275  1460 

Kreeftachtigen 142  6  65 

Stekelhuidigen 156  49  543 

Schelpdieren 300  356  3284 

Overige soorten 43  48  19 

 

 2008 2010 2016 

Put 6 D B D B D 

Totaal 9831 30 388 5 5331 

Wormen 7824  83  364 

Kreeftachtigen 81  1  6 

Stekelhuidigen 121  17  712 

Schelpdieren 1740  287  4249 

Overige soorten 64  0  0 

 

 2006 2008 2010 2016 

Referentie D B D B D B D 

Totaal 497 8 8138 138 1433 66 6295 

Wormen 283  5697  879  2527 

Kreeftachtigen 200  249  29  167 

Stekelhuidigen 8  110  44  267 

Schelpdieren 5  1716  429  3316 

Overige soorten 3  367  52  18 

 

De indices voor de diversiteit laten een consistent beeld zien voor zowel de referentielocaties 

als de putten 1 en 6 (Tabel 5.7): een afwisselend lage en hoge diversiteit en dichtheid over de 

jaren. Het aantal soorten (S) fluctueert met de jaren voor de verschillende gebieden, en is 

gekoppeld aan de dichtheid: hoe hoger de dichtheid, des te meer soorten. De Shannon-

Wiener index (H’) is relatief laag in 2008 (put 6) in vergelijking met de andere jaren (d.w.z. 

onevenredige soortenverdeling). Dat het aantal soorten (S) het hoogst was in 2008, heeft 

vermoedelijk te maken met een sterk ongelijke verdeling van de aantallen over de soorten in 

2008. De Shannon-Wiener index is het hoogst op de referentielocaties in alle jaren, en het 

laagst in put 6. In 2010 was de Shannon-Wiener index (H’) in put 1 bijna op gelijke hoogte 

met die op de referentielocaties maar in 2016 is het verschil weer toegenomen: de 

referentielocaties hebben een hogere waarde dan put 1. Ook Pielou’s index of Evenness (J') 

is in 2016 in put 1 weer afgenomen, maar dat is ook het geval op de referentielocaties (en in 

put 6). In put 6 zijn het gemiddelde aantal soorten, de Shannon-Wiener index en Pielou’s 

index opvallend lager dan in put 1 en op de referentielocaties.  

 

In vergelijking met 2010 valt op dat in 2016 de totale gemiddelde dichtheid van het 

macrobenthos op alle stations veel hoger is. Voor alle soortgroepen apart is dit eveneens het 

geval, met uitzondering van de groep ‘overige’: deze is in put 6 en op de referentiestations 

lager. De volgorde van dichtheden is nog wel vergelijkbaar met die van 2010: Referentie>Put 

1>Put 6. De dominantie van schelpdieren is nu ook duidelijk in het referentiegebied; dit was in 

2010 alleen in de putten het geval. 
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Ook de dominante soorten zijn in 2016 opvallend afwijkend van die in 2010, toen vooral 

Nepthys spp., Notomastus lateriseus en Owenia fusiformis dominant waren. In 2016 komt 

alleen Owenia borealis ruimschoots voor, en juist in het Ref_w, waar in 2010 Owenia 

fusiformis voorkwam. Aangezien deze soorten niet hernoemd zijn, en de anatomische 

verschillen tussen deze twee soorten erg klein zijn is niet uitgesloten dat het hier om een 

verschil in determinatie gaat, en niet om een verschil in soort. In Koh & Bhaud (2003) is 

uitgebreid ingegaan op de geografische verschillen in O. fusiformis populaties en de 

beschrijving van twee nieuwe soorten in de Noordoost Atlantische oceaan, waaronder O. 

borealis. Of in 2010 de juiste soort is gedetermineerd, kan niet meer worden achterhaald, 

omdat betreffende monsters niet bewaard zijn. 

 

Tabel 5.7 Gemiddelde waarden per monster voor het gemiddeld aantal soorten per monster (S), de Shannon - 

Wiener index (H’) en Pielou’s index of Evenness J' voor de gebieden in 2006, 2008, 2010 en 2016. 

 

Put 1 2006 2010 2016 

S 34 14,6 24,0 

J' 0,56 0,8 0,61 

H' 1,98 2,2 1,90 

 

Put 6 2008 2010 2016 

S 20 7,7 11,7 

J' 0,45 0,8 0,59 

H' 1,17 1,5 1,45 

 

Referentie 2006 2008 2010 2016 

S 22 31 17,6 28,0 

J' 0,87 0,54 0,8 0,73 

H' 2,74 1,87 2,3 2,33 

 
De multivariate clustering van de monsters in 2016 (dendrogram) is vergelijkbaar met die in 

2010; dit betekent dat de monsters die in 2010 op elkaar leken, nu ook op elkaar lijken in 

2016. Deze clustering is echter gekoppeld aan een andere soortensamenstelling in 2016 dan 

in 2010. De verandering in soorten heeft zich op de verschillende monsterpunten op een min 

of meer vergelijkbare manier voltrokken.  

 

Qua dichtheid zijn in de putten de schelpdieren dominant in 2010 en 2016, terwijl op de 

referentielocaties vooral de wormen domineren. Opvallend is de lage dichtheid aan 

kreeftachtigen in vooral put 6 in vergelijking met put 1 en de referentielocaties. In 2010 waren 

de kreeftachtigen ook nog laag in put 1. Deze soortgroep is kenmerkend voor middel grove 

zandige sedimenten (d50 = 240 µm) zoals aangetroffen op de referentielocaties. Dit kan een 

verklaring zijn voor de lagere aantallen van deze soortgroep in de slibrijkere putten (d50 = 

100-150 µm). 

 

In de rapportage van 2010 (Van Dalfsen, 2011) was de conclusie dat de 

macrobenthosgemeenschappen uit put 1 en op de referentielocaties steeds meer op elkaar 

gingen lijken. Uit de multivariate analyse van de populatiestructuur in 2016 blijkt dat put 1 

overeenkomsten vertoont met de referentielocaties, Ref_w uitgezonderd. De structuur van de 

populatie in put 6 wijkt nog duidelijk af. De macrobenthosgemeenschap in put 1 en op de 

referentielocaties lijken in 2016 nog meer op elkaar dan in 2010. De 

macrobenthosgemeenschap in put 6 kan echter nog onderscheiden worden van die op de 
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referentielocaties. De vermindering van het verschil dat was geconstateerd in 2010, lijkt in 

2016 te zijn doorgezet.  

Afgaand op de multivariate analyses in dit rapport, lijkt het er op dat de verschillen in 

soortensamenstelling tussen de putten en de referentielocaties in 2016 verder te zijn 

verkleind. Echter, de univariate diversiteitsindices geven aan dat het verschil in diversiteit is 

toegenomen in 2016. Het verschil zit in de meer vergelijkbare (variatie in) 

soortensamenstelling (multivariaat), maar een minder vergelijkbare diversiteit en evenness 

(evenredige verdeling van individuen over de soorten). Daarnaast is het de vraag of de putten 

meer op de omgeving gaan lijken, of dat de omgeving meer op de putten gaan lijken. Als 

ref_w buiten beschouwing wordt gelaten, omdat deze zowel in samenstelling van sediment 

als in macrobenthos sterk afwijkt van de andere referentielocaties, dan valt op dat (ook in 

vergelijking met 2010) de referentielocaties en put 1 juist minder op elkaar zijn gaan lijken, en 

de spreiding in de MDS voor de replicamonsters van beide gebieden juist groter is geworden. 

In multivariate zin zijn de monsters van put 6 in 2016 meer gelijkend op die van put 1 en de 

referentielocaties dan in 2010. De conclusie op dit moment is dat de ruimtelijke variatie in de 

macrobenthossamenstelling sterker lijkt te zijn geworden. Hierdoor zijn de verschillen binnen 

de putten en de referentielocaties groter geworden dan de verschillen tussen de putten en de 

referentielocaties. Ook binnen de replica’s lijkt de variatie te zijn toegenomen. Alhoewel 

gemiddelden dan nog verschillend kunnen zijn, zorgt de variatie over de gemiddelden ervoor 

dat de monsters in een statistische analyse meer op elkaar lijken, waardoor de multivariate 

clustering minder sterk is. 

 

Discussie 

Zoals uit bovenstaande beschrijvingen blijkt, kunnen verschillende processen een rol spelen 

in de veranderende samenstelling van het macrobenthos op de locaties binnen en buiten de 

putten.  

In de eerste plaats is er een sterke variatie van jaar tot jaar, al of niet mede bepaald door de 

periode van bemonstering. Zo werd in 2010 in eind november bemonsterd, terwijl dat in 2016 

al in september plaatsvond. De eerste helft van november 2010 was de wind stormachtig, en 

mogelijk heeft de sterke golfwerking, en daarmee de omwoeling van de toplaag van het 

sediment, een negatief gevolg op de macrobenthossamenstelling; dergelijke effecten zijn 

aangetoond in ondiepere wateren nabij de kust (Janssen et al., 2008). Daarnaast is er een 

ruimtelijke variatie (heterogeniteit) van de bodemdiergemeenschap. Zoals door Armonies 

(2000) aangetoond kan deze variatie over een kleine afstand zeer sterk zijn, en groter dan de 

variatie tussen jaren. Daarnaast is deze variatie niet constant in de ruimte en niet constant 

per jaar. Dit kan tot sterke wisselingen in de variatie van bodemdiergemeenschappen leiden 

op kortere en langere tijd- en ruimteschalen (Armonies, 2000). Voorts is het mogelijk dat door 

de resulterende stroomrichting, in combinatie met golfwerking, slib uit de putten noord- en 

oostwaarts wordt getransporteerd, en dus op de noordelijke en oostelijke referentielocaties 

terecht komt. Omgekeerd kan zand uit de omgeving terecht komen in de putten en door 

bodemdieractiviteit worden vermengd met de toplaag. Uit de sedimentologische gegevens in 

hoofdstuk 3 blijkt dat dit laatste proces maar zeer beperkt plaatsvindt, terwijl uitspoeling van 

slib een van de mogelijke oorzaken is van de lagere slibgehaltes in de putten in 2016 ten 

opzichte van 2010. Als gevolg van de uitspoeling van slib, en het verschil in habitat tussen de 

putten en de omgeving, zal de ontwikkeling van de bodemdiergemeenschap in de putten en 

die op de referentielocaties onder invloed van de natuurlijke processen een eigen, afwijkend 

patroon laten zien. Vermoedelijk komt daarbij dat dit gebied ook bevist wordt door 

boomkorschepen (zie door de jaren consistente sporen in Van Heteren, 2011), die hun eigen 

effect op de bodemdiergemeenschap veroorzaken. Het bemonsteren van een dergelijk sterk 

variabele bodemdiergemeenschap teneinde een (statistisch significante) trend vast te stellen 

is niet eenvoudig. Daartoe zal een monsterplan nodig zijn met een hogere resolutie in ruimte 
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en tijd, rekening houdende met de fysische sturing van de ecologische processen (m.n. die 

van variatie in bodemdiergemeenschappen in de tijd). Voorts is het niet zeker dat met een 

dergelijke monsternameplan een trend wordt vastgesteld; zoals al eerder aangegeven 

kunnen events zoals stormen, en mogelijk ook boomkorvisserij een verstorende invloed 

hebben op de trendmatige veranderingen in bodemdiergemeenschappen. 

 

Dichtheden in 2006 (put 1) en 2008 (put 6) en 2016 (putten 1 en 6) zijn in dezelfde 

ordegrootte (in 2008 iets hoger dan in 2016). De verschuiving van een soortendominantie in 

de putten van hoge dichtheden wormen in 2006 en 2008 naar hoge dichtheden schelpdieren 

in 2010 en 2016 suggereert dat opportunistische soorten (wormen) in de eerste stadia de 

putten koloniseren en de gemeenschap later verrijkt naar gemeenschappen met 

schelpdieren, die in latere stadia van ontwikkeling aangetroffen worden (zie bijv. Hall & Frid, 

1998). Echter, dezelfde verschuiving is waargenomen in de referentiegebieden, wat niet 

strookt met de theorie van kolonisatie van de putten, omdat de referentiegebieden al 

ontwikkelde gemeenschappen zouden moeten hebben. 

 

Het sediment in de bovenste centimeters van put 1 komt, voor wat betreft de gemiddelde 

korrelgrootte als ook het slibgehalte, meer overeen met het sediment van de 

referentielocaties dan het sediment in de bovenste laag van put 6. Naarmate de toplaag (tot 

enkele tientallen centimeters diep) van een verspreidingslocatie meer overeenkomsten heeft 

met zijn omgeving gaat ook de macrobenthosgemeenschap meer lijken op die in het 

omliggende gebied. Daarnaast is de toplaag van de referentielocaties ten noorden en ten 

oosten ook relatief slibrijk, door hetzij uitstroming van slib naar de omgeving, dan wel door 

‘morsen’ tijdens het verspreiden. Het feit dat de referentielocaties benedenstrooms (rekening 

houdende met de residuele stroomrichting) rijker zijn aan slib dan de referentielocatie 

stroomopwaarts suggereert dat er slib uit de putten is uitgespoeld en benedenstrooms op de 

referentielocaties terecht is gekomen. Dit heeft het omgekeerde tot gevolg: de 

macrobenthosgemeenschap in de referentieomgeving gaat meer lijken op die in de putten. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gegevens over de korrelgrootteverdeling zoals 

verzameld in deze studie alleen de bovenste 2 centimeter betreffen, terwijl dit niet 

representatief hoeft te zijn voor de korrelgrootteverdeling van de bovenste 20 cm. Sediment 

op geringe diepte (0,02 – 0.50 m) zijn minder onderhevig aan verandering.  

Zoals ook reeds aangegeven in Van Dalfsen (2011) is het tempo waarin menging van de 

sedimenten optreedt vrij laag, waardoor het proces waarbij ‘herstel’ optreedt ook traag zal 

zijn. Op basis van de gegevens uit de studie in 2016 kan deze conclusie worden 

gehandhaafd: er lijkt een proces van vermenging van toplagen van de putten en de zandige 

omgeving plaats te vinden, maar dit proces verloopt zeer traag, namelijk eerder in de 

ordegrootte van decennia dan van enkele jaren. De frequentie van monitoring en de dichtheid 

van de meetpunten zijn te laag om langjarig herstel met zekerheid vast te stellen. Herstel van 

de bodemdiergemeenschap in de toplaag van de putten naar de situatie zoals op het meest 

westelijke referentiestation is niet waarneembaar met de huidige monitoringsstrategie. Het is 

zelfs de vraag of het veranderingsproces, gezien het grote verschil in habitat (vooral veel 

slibrijker sediment in de putten), als een herstel dient te worden gezien. Immers, daartoe zou 

de een laag van slibarm zand moeten worden afgezet. De zeer beperkte aanvoer van zand, 

in combinatie met de omwoeling van de bodem door de daarin levende bodemdieren, zal het 

proces van vermenging eerder remmen.  

Interessant is wel de constatering dat dit proces zo traag verloopt, terwijl in het algemeen 

wordt aangenomen dat de mobiliteit van zandige sedimenten in relatief ondiepe kustwateren 

hoog is (Van der Werf & Giardino 2009).  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Met de in 2016 uitgevoerde sonderingen in het verspreide materiaal is vastgesteld dat de 
weerstand in put 1 het hoogst is, die in put 6 iets lager en die in put 4 veruit het laagst. Ook al 
bereiken de vibrocores in de praktijk in dit materiaal zelden een penetratie van 4,5 meter, de 
gemeten weerstanden komen goed overeen met de beschrijvingen van de vibrocores en 
korrelgrootteanalyses in 2016. In put 4 wordt de toename in weerstand in die diepte verklaard 
met de toename van zandlaagjes in de boorbeschrijvingen op grotere diepte. Uit een 
vergelijking van de sonderingen van 2010 en 2016 in put 1 kan worden geconcludeerd dat er 
een verdichting heeft plaatsgevonden.  
Veel van de sonderingen uitgevoerd in 2016 reiken tot de bodem van de putten en daarmee 
is vastgesteld dat de dikste opvulling zich bevindt in put 6 (in ieder geval 10 m, de maximale 
penetratiediepte van de sonderingen) en de dunste in put 4 (5,8 – 9,4 m).  

 

In 2016 zijn de oppervlaktesedimenten (0 – 2 cm) in put 1 het grofst, met zowel grotere 

mediane korrelgrootten als lager slibgehalte, in put 6 middelmatig grof en in put 4 het fijnst, 

wat overeenkomt met de voorkennis dan in put 4 het fijnste materiaal is verspreid. De grovere 

samenstelling van oppervlaktemonsters ten opzichte van monsters op geringe (0,02 – 0,5 m) 

en grotere diepten (≥ 0,5 m) in putten 1, 4 en 6 en de vergroving in de tijd wijzen op een 

vergroving van oppervlaktesedimenten door hydrodynamiek (slibuitspoeling uit het verspreide 

materiaal en transport naar buiten de putten door getijstroming en/of stroming door golven). 

De referentiegebieden zijn ongeveer gelijk gebleven.  
Belangrijker is waarschijnlijk de lokale aanwezigheid van verspreid sediment buiten de putten. 
Behalve op referentielocatie west (Ref-w), waren in de ondiepe box cores (max. 23 cm diep) 
op de overige drie referentielocaties de oppervlaktesedimenten niet of nauwelijks te 
onderscheiden van het verspreide materiaal in de putten.   

Er is geen sprake van een afdeklaag van zeezand in de putten. Sinds het moment dat putten 

1 en 6 waren gevuld en verlaten, heeft er nauwelijks natuurlijke sedimentatie van zand 

plaatsgevonden, ondanks het feit dat de putten niet geheel tot het niveau van de omliggende 

zeebodem zijn opgevuld. Vrijwel overal ligt slib aan het oppervlak en herstelt de bodem zich 

in 2016 nog steeds niet tot de situatie vóór aanleg van het slibdepot. Dit is eenzelfde 

bevinding als in voorgaande onderzoeken uit 2004, 2006 en 2010 en kan worden verklaard 

door vermoedelijk lage sedimentdynamiek in het gebied (Van Heteren, 2011). In de 

bemonstering van 2016, is in de box core kernen enkel buiten de putten (op referentielocatie 

west en op de zuidrand van put 1) een toplaag van natuurlijk gesedimenteerd zeezand 

waargenomen. Op de overige locaties is de vergroving van de oppervlaktesedimenten in de 

bovenste centimeters door slibuitspoeling de enige verandering in de toplaag die is 

waargenomen.  
 
De ontwikkeling van het macrobenthos in de putten en de omgeving laat een wisselend beeld 
zien over de jaren. De conclusies m.b.t. de bevindingen in dit rapport, de relaties met 
resultaten van eerdere onderzoeken in de Loswallen en adviezen voor vervolgonderzoek 
worden in de onderstaande punten weergegeven. 
1. Er zijn verschillen in soortenaantallen, dichtheden en gemeenschapsstructuur 
waargenomen tussen de putten en de referentiestations. Doordat de variatie binnen de putten 
en de referentiestations groot was, zijn de verschillen statistisch minder goed aantoonbaar.  
2. De grootste verschillen in dichtheid, en de daarmee gepaard gaande wisselingen in 
soortenrijkdom, zijn tussen de monsternamejaren 2006, 2008, 2010 en 2016. In 2010 waren 
de dichtheden afwijkend laag, met de meest waarschijnlijke reden de bemonstering laat in het 
jaar. Opvallend is de lage dichtheid in de referentiegebieden in 2006. In 2006, 2008 en 2016 
zijn dichtheden in de putten in dezelfde ordegrootte. Wel is er een verschuiving in dominante 
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soorten waargenomen, met wormen als dominante soortsgroep in 2006 en 2008 en 
schelpdieren als dominante soortsgroep in 2010 en 2016.  
3. In 2016 lijkt de variatie in bodemdiersamenstelling groter dan in 2010 waardoor het 
onderscheidend vermogen van de multivariate technieken verder wordt beperkt. Dit heeft 
opvallend genoeg juist te maken met de soortenrijkere situatie in 2016 dan in 2010; hoe meer 
soorten, en hoe onevenrediger de verdeling van de aantallen individuen over de soorten, des 
te groter de variatie in de gegevens, en des te moeilijker het is om verschillen tussen de 
stations (en dus de putten en de referentiestations) te kunnen detecteren. 
4. Deze variatie is naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval deels toe te wijzen aan de 
weersomstandigheden voorafgaand aan de monstername: in 2010 was het weer onstuimig, 
wat de bodemdiersamenstelling kan hebben beïnvloed. Tegelijkertijd lijkt de dynamiek van 
het sediment beperkt op basis van het gebrek aan aanvoer van zand uit de omgeving in de 
putten. Op basis van de gegevens van het macrobenthos lijken de gemeenschappen van de 
putten (en dan vooral van put 6) en de omgeving in 2016 qua samenstelling meer op elkaar 
dan in 2010, maar of dit een artefact is van de variabiliteit, of een consistent beeld kan nu niet 
worden vastgesteld. 
5. De huidige en voorgaande monsternamefrequentie bemoeilijkt het trekken van consistente 
conclusies met betrekking tot eventuele trends in ontwikkelingen in de 
gemeenschapsstructuur van het macrobenthos. Aanpassingen naar een hogere frequentie en 
een hogere dichtheid van monsternamelocaties zou de detectie van aanwezige trends 
kunnen verbeteren. Echter, op voorhand en zonder verdere analyses kan niet worden 
aangegeven of dergelijke trends dan ook worden waargenomen. 
 
Het is aan te raden om monstername voor macobenthosanalyses consistent in het jaar uit te 
voeren, en daarbij is de late zomer beter dan het najaar in verband met de grote kans op 
stormen, die het zomerbeeld van het macrobenthos kunnen verstoren. Kennis van de 
ontwikkeling van het macrobenthos in en rond de Loswallen zou geplaatst moeten worden in 
een breder kader van ontwikkelingen van macrobenthos en sedimentbewegingen in een 
ruimere omgeving van de kustgebieden. Nadere statistische analyses op de aanwezige 
datasets, en vergelijkingen met data van benthos en sedimentologie en sedimentdynamiek 
van andere kuststations kunnen daarbij helpen.  
Akoestische technieken, zoals multibeam echo sounding en multibeam backscatter kunnen 
het volgen van de sedimentologische, morfologische en ecologische veranderingen door de 
tijd aanzienlijk verbeteren. Deze akoestische technieken leveren vlakdekkende data, terwijl 
bodembemonstering enkel punt-data oplevert. Met vlakdekkende informatie kunnen 
verbreidingen van bodemdierkolonies en sedimenttypen beter worden gekarteerd dan met 
enkel punt-data, dus leiden deze technieken tot zowel een effectievere (betere kartering) als 
efficiëntere (minimum aantal bodemmonsters) monitoring. Een interdisciplinaire benadering 
van sedimentologische en ecologische ontwikkelingen, waarin de Loswallen in samenhang 
met andere studies in de Nederlandse kustwateren wordt beschouwd, is belangrijk voor het 
begrip van sedimentologische en benthisch-ecologische ontwikkelingen van de Verdiepte 
Loswallen. 
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8 Bijlagen 

A Overzicht van alle locaties van boringen, box cores en 
sonderingen (.xls) 

B Foto’s van bemonstering aan boord (box cores 
sedimentologie en ecologie) (pdf.) 

C Boorbeschrijvingen vibrocores en box cores (.pdf) 

D Foto’s vibrocores en box cores (.jpg) 

E Korrelgrootteverdelingen (.xls, 172 monsters) 

F Sonderingen (.pdf, 15 locaties) 

G Coördinaten en informatie monsterlocaties macrofauna 

H Overzicht van de aantallen aangetroffen soorten 
macrofauna 

I Foto’s van het zeefresidu van de macrofaunamonsters 
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