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De DISCLOSE-onderzoekers komen op stoom. Na jaren van gegevens verza-
melen, discussiëren, analyseren en schrijven rollen de eerste wetenschappelijke 
artikelen van de pers. Vijf papers zijn gepubliceerd, meer zullen volgen. In deze 
nieuwsbrief lichten de onderzoekers de gepubliceerde artikelen toe.

Nieuw: Vijf DISCLOSE-papers

Video Transects Reveal That Tidal Sand Waves Affect
the Spatial Distribution of Benthic Organisms
and Sand Ripples
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Abstract The sandy seabed of shallow coastal shelf seas displays morphological patterns of various
dimensions. The seabed also harbors a rich ecosystem. Increasing pressure from human-induced
disturbances necessitates further study on drivers of benthic community distributions over morphological
patterns. Moreover, a greater understanding of the sand ripple distribution over tidal sand waves may
improvemorphological model predictions. Here we analyzed the biotic abundance and ripple morphology in
sand wave troughs and crests using video transects. We found that both the epibenthos and endobenthos
are significantly more abundant in sand wave troughs, where ripples are less abundant and more
irregularly shaped. Finally, we show that camera systems are relatively quick and effective tools to study
biotic spatial patterns in relation to seabed morphology.

Plain Language Summary Coastal seabeds are important areas for human activities and
constructions and are also inhabited by many organisms, collectively referred to as benthos. The interaction
of tides, wind, sand and biology leads to the growth of large, rhythmic seabed patterns. They can grow up to
several meters high, hundreds of meters long, and shift a few meters per year. Computer models can predict
this behavior, but they lack understanding of biological processes and variations in sand ripple patterns. To
increase the understanding of these effects, we present findings from two video transects, for which we
lowered a video camera to the seabed and recorded both organisms and sand ripples for ~200 m. We show
that, relative to crests, troughs havemore benthic organisms, and sand ripples are often absent or less regularly
shaped. Finally, we show that a camera is a quick and effective tool to study benthic spatial patterns.

1. Introduction

Worldwide, coastal seas are extensively used for numerous human activities. Fisheries, shipping, sand
extraction, land reclamation, wind farms, oil and gas production, and recreation are putting an increasing
pressure on the coastal environment (Eigaard et al., 2017; Halpern et al., 2008). Sustainable use of
available resources requires information on the environmental impact of these activities. In this respect,
knowledge concerning the distribution of benthic communities in these areas is crucial. It is well known
that benthic community composition is related to various abiotic variables, such as sediment type, grain
size, temperature, and chlorophyll-α content (Heip et al., 1992; Künitzer et al., 1992; Reiss et al., 2010).
However, less is known about how macrobenthic species relate to both large and small-scale morpholo-
gical bed patterns.

Bed patterns are common features in sandy coastal shelf seas and estuaries, shaped by the interplay of tides,
currents, waves, and biology. Various types of offshore bed forms can be found, for instance, sand banks
(Stride, 1982), long bed waves (Knaapen et al., 2001), tidal sand waves (van Veen, 1935), mega ripples
(Stride, 1982), and sand ripples (Allen, 1984). Of all the described bed forms, sand waves are the most relevant
to study as their dynamic behavior can pose a threat to offshore civil engineering constructions, such as pipe-
lines (Németh et al., 2003) and cables to wind farms (Roetert et al., 2017). Sand wave crests are perpendicular
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Abstract

Introduction

The future protection of marine biodiversity through good conservation planning requires

both the identification of key habitats with unique ecological characteristics and detailed

knowledge of their human utilization through fisheries. Demersal fisheries are important dis-

turbers of benthic habitats. They often have a heterogeneous spatial distribution, pressuriz-

ing particular habitats with high abundances of target species. For the North Sea, we

quantified the commonness/rarity of habitats in relation to the environmental determinants

of so-called fishing hotspots, to support better-informed conservation planning of benthic

habitats in this intensively used continental shelf.

Methods

We first distinguished 9 main seascapes in the study area based on seabed morphology.

Secondly, we determined average fishing intensity and fishing hotspots using VMS-data for

the three dominant Dutch fisheries from 2008 to 2015: beam-trawlers targeting sole Solea

solea (Beam-Sole), beam-trawlers targeting plaice Pleuronectes platessa (Beam-Plaice),

and otter-trawlers targeting Norway lobster Nephrops norvegicus and demersal fish (Otter-

Mix). Within the seascapes subjected to >80% of the fishing activity, nineteen environmental

factors (summarized by PCA) were used to ecologically characterize fishing hotspot loca-

tions using MaxEnt response modelling.

Results

We found that all three fisheries target highly specific, uncommon habitats. Beam-Sole fish-

ers targeted warmer, shallow, dynamic, nearshore habitats, and within these specifically the

depressions between sand ridges. Beam-Plaice fishers mainly targeted the exposed, non-

muddy flanks of the Dogger Bank and similar large-scale elevations (50–75 km) where

especially the ridges of smaller sand banks are used. Otter-Mix fisheries concentrated in

areas with low bed shear stress, located in muddy, relatively deeper areas.
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Performance of Multibeam Echosounder
Backscatter-Based Classification for Monitoring

Sediment Distributions Using Multitemporal
Large-Scale Ocean Data Sets

Mirjam Snellen, Timo C. Gaida, Leo Koop, Evangelos Alevizos, and Dick G. Simons

Abstract—Obtaining an overview of the spatial and temporal
distribution of seabed sediments is of high interest for multi-
ple research disciplines. Multibeam echosounders allow for the
mapping of seabed sediments with high area coverage. In this
paper, the repeatability of acoustic classification derived from
multibeam echosounder backscatter is addressed. To this end,
multibeam echosounder backscatter data acquired on the Cleaver
Bank (North Sea) during five different surveys is employed using
two different classification methods, i.e., a method based on the
principal component analyses and the Bayesian technique. Differ-
ent vessels were used for the different surveys. The comparison
of the classification results between the different surveys indicates
good repeatability. This repeatability demonstrates the potential of
using backscatter for long-term environmental monitoring. How-
ever, the use of different classification methods results in somewhat
different classification maps. Monitoring, therefore, requires the
consistent use of a single method. Furthermore, it is found that
the statistical characteristics of backscatter is such that clustering
algorithms are less suited to discern the number of sediment types
present in the study area. The Bayesian technique accounting for
backscatter statistics is therefore recommended. A strong positive
correlation between backscatter and median grain size for finer
sediments (<0.5 mm) using a frequency of 300 kHz is observed
within the study area, but an ambiguity is found for sediments
with median grain sizes >0.5 mm. Consequently, for the situation
considered a unique assignment of sediment type to acoustic class
is not possible for these coarser sediments.

Index Terms—Backscatter, monitoring, multibeam
echosounder, repeatability, seafloor, sediment classification.

I. INTRODUCTION

ACOUSTIC remote sensing with multibeam echosounders
(MBESs) is extensively used for mapping the seafloor
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morphology because of the systems’ capability to map large
areas in relatively short time periods. However, capabilities of
these acoustic underwater techniques extend beyond the de-
termination of only the seafloor bathymetry. They also exhibit
strong potential for classifying the seabed sediments by investi-
gating the sediment backscatter strength that can be derived from
the intensities of the received echo. The backscatter strength is
physically attributed to seabed properties such as sediment bulk
density, seafloor roughness, volume heterogeneity, discrete scat-
terers, and sediment layering [1]–[3]. The contribution of each
factor to the backscatter strength is dependent on the complex-
ity of the seabed, acoustic frequency, and angle of incidence
[3]. Several regional studies have revealed a relationship of
backscatter to sediment properties such as median grain size [4],
[5], grain size distribution [6]–[8], or shell or gravel content [9]
for a specific study area and frequency. However, other studies
have shown that in diverse environments additional factors such
as benthic fauna [10], [11], activity of benthic organisms [12],
sediment compaction [13], or natural hydrocarbons [14], [15]
may influence the backscatter strength of the seafloor as well.

In general, classification methods employing measured
backscatter data can be divided into model-based and image-
based methods [16]. Model-based methods are attributed to
techniques that perform inversion based on physical backscat-
ter models either to exploit the measured backscatter strength
directly [17] or the angular backscatter response [18] to in-
vert for sediment properties (e.g., mean grain size, roughness
spectrum, volume scattering coefficient). Image-based methods
are based on statistical relationships and patterns within the
backscatter data [19], [20]. Whereas model-based methods re-
quire accurate models for predicting the backscatter strength
and well-calibrated systems for measuring backscatter strength
[3], [21], image-based techniques are also applicable to relative
backscatter values from poorly or uncalibrated systems.

In [22], a review of various strategies and methods employ-
ing acoustic remote sensing techniques including single-beam
echosounders, side scan sonar (SSS), and MBES to produce
sediment or habitat maps is given. They present 147 studies
utilizing acoustic survey techniques published during the last
two decades. This is a good indicator for the intensive re-
search already carried out and the still ongoing development

0364-9059 © 2018 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission.
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Abstract: High resolution maps of sandy seafloors are valuable to understand seafloor dynamics,
plan engineering projects, and create detailed benthic habitat maps. This paper presents multibeam
echosounder backscatter classification results of the Brown Bank area of the North Sea. We apply the
Bayesian classification method in a megaripple and sand wave area with significant slopes. Prior to
the classification, corrections are implemented to account for the slopes. This includes corrections on
the backscatter value and its corresponding incident angle. A trade-off in classification resolutions
is found. A higher geo-acoustic resolution is obtained at the price of losing spatial resolution,
however, the Bayesian classification method remains robust with respect to these trade-off decisions.
The classification results are compared to grab sample particle size analysis and classified video
footage. In non-distinctive sedimentary environments, the acoustic classes are not attributed to only
the mean grain size of the grab samples but to the full spectrum of the grain sizes. Finally, we show the
Bayesian classification results can be used to characterize the sedimentary composition of megaripples.
Coarser sediments were found in the troughs and on the crests, finer sediments on the stoss slopes
and a mixture of sediments on the lee slopes.

Keywords: seafloor mapping; sediment; benthic habitats; multibeam echosounder; acoustic
backscatter; Megaripples; sand waves; marine geology

1. Introduction

In recent years, increasing use has been made of multibeam echosounder (MBES) systems to
characterize the seafloor by acoustic remote sensing. Use has been made of the bathymetric data derived
from MBES systems (or single beam echo sounders (SBES)), correlated with grab samples to determine
the variations in sediment over sand waves in the North Sea [1–4]. In addition to bathymetry data, MBES
systems also provide backscatter (BS) data which can be utilized more directly to characterize seafloor
sediments [5]. There are a variety of approaches in use for the classification of the seafloor using MBES
backscatter data. These range from image-based segmentation approaches [6,7], classification based on

Geosciences 2019, 9, 142; doi:10.3390/geosciences9030142 www.mdpi.com/journal/geosciences

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Sea Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/seares

Discovery of Sabellaria spinulosa reefs in an intensively fished area of the
Dutch Continental Shelf, North Sea

Karin J. van der Reijdena,⁎, Leo Koopb, Sarah O'Flynnc, Silvia Garciad, Oscar Bose,
Christiaan van Sluisf, David J. Maaholmd, Peter M.J. Hermang,h, Dick G. Simonsb, Han Olffa,
Tom Ysebaertc,e, Mirjam Snellenb, Laura L. Goversa,i, Adriaan D. Rijnsdorpe,j, Ricardo Aguilard

a Conservation Ecology Group, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, University of Groningen, P.O. Box 11103, 9700 CC Groningen, the Netherlands
bAcoustics Group, Delft University of Technology, 2629 HS Delft, the Netherlands
cNIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, Department of Estuarine & Delta Systems, Utrecht University, P.O. Box 140, 4400 AC Yerseke, the Netherlands
dOCEANA Europe, Gran Via 59, 28013 Madrid, Spain
eWageningen Marine Research, P.O. Box 68, 1970 AB IJmuiden, the Netherlands
f The North Sea Foundation, P.O. Box 1578, 3500 BN Utrecht, the Netherlands
g DELTARES, P.O. Box 177, 2600 MH Delft, the Netherlands
hDelft University of Technology, Hydraulic Engineering, 2629 HS Delft, the Netherlands
iNIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, Department of Coastal Systems, Utrecht University, PO Box 59, 1790 AB Den Burg, the Netherlands
jAquaculture and Fisheries Group, Wageningen University, P.O. Box 338, 6700 AH Wageningen, the Netherlands

A R T I C L E I N F O

Keywords:
Biogenic Reef
Brown Bank
Ecosystem Engineer
Sabellaria spinulosa
North Sea

A B S T R A C T

The tube-building polychaete Sabellaria spinulosa (Ross worm) can form conspicuous biogenic reefs that stabilize
the seabed and increase biodiversity by providing a habitat for a multitude of other species. These reefs,
however, are assumed to be vulnerable to human-induced physical disturbances of the seabed. In the Greater
North Sea, S. spinulosa reefs are recognized to be under threat and worthy of protection. In August 2017, three S.
spinulosa reefs with a minimum extent of 1016m2 were discovered in the Dutch Brown Bank area. This area
comprises a large-scale sandbank and adjacent troughs. The reefs were found within the sandbank troughs,
which have proven to be subject to high demersal fishing intensities (fished> 5 times a year). Detailed
bathymetry measurements showed that S. spinulosa reefs were mainly located within valleys of smaller-scaled
sand waves, which have a perpendicular orientation compared to the large-scale sandbank structure of the
Brown Bank. We hypothesize that the valleys in between sand waves offer suitable substrate for settlement and
refuge from abrasion by fishing activities, enabling the S. spinulosa reefs to persist despite high fishing intensities.
ROV footage of the reefs showed higher estimates of species abundances on the reefs compared with adjacent
habitats, with some species present that are typical for hard substrate (rock gunnel, Pholis gunnellus; edible crab,
Cancer pagurus; and velvet swimming crab, Necora puber). The information presented could be used for drafting
management policies to protect these reefs, as Contracting Parties of the OSPAR Convention are committed to
take measures and protect biodiversity.

1. Introduction

Biogenic reefs are formed by ecosystem engineers, and are known to
promote biodiversity of otherwise soft sediment bottoms by increasing
habitat complexity and adjusting prevailing environmental conditions
(Connell, 1978; Jones et al., 1994). The best known biogenic reefs are

built by corals, but in temperate waters multiple species with similar
reef-building properties can be found. For instance, some sponges are
known to increase habitat complexity (Ryer et al., 2004), while oysters,
mussels, and sand mason worms form beds that act as biogenic reefs
(Lenihan, 1999; Rabaut et al., 2009; van der Zee et al., 2012). Habitat
complexity provides refuge possibilities and suitable substrate for
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‘Met de onderzoekers van DISCLOSE filmden 
we bodemdieren op twee zandgolven. In 
dalen van zandgolven vonden we veel meer 
bodemdieren dan op de toppen. Op pagina 6 
licht ik het onderzoek toe.’ 
Johan Damveld (Universiteit Twente)

‘Samen met Wageningen Marine Research 
hebben we de relatie tussen visserij-hotspots en 
zeelandschappen in kaart gebracht. Ons artikel 
verscheen in het tijdschrift PLOS ONE. Zie 
pagina 3 en 4 voor een toelichting.’ 
Karin van der Reijden (Rijksuniversiteit Groningen)

‘Begin 2018 verscheen ons artikel in IEEE Journal 
of Oceanic Engineering over de bodem van de 
Nederlandse Noordzee. In het artikel beschrijven we 
het combineren van verschillende datasets van de 
multibeam echo van Rijkswaterstaat.’
Leo Koop (TU Delft)

‘Maart 2019 publiceerden we een artikel 
in Geosciences. De Noordzeebodem is 
niet overal vlak. Er zijn grote zandruggen, 
zoals bij de Bruine Bank, en zandgolven 
met een dwarsdoorsnede van honderd tot 
driehonderd meter. Op die zandgolven ligt 
weer een kleiner ribbelpatroon. Het is ons 
gelukt om met de multibeam echosounder 
de sedimenttypen op megazandribbels 
in kaart te brengen. We vonden grover 
sediment in de dalen, fijner tegen de 
hellingen en weer grover op de toppen. In 
het artikel combineren we de drie DISCLOSE-
meetmethoden: de videodata, de data van 
bodemmonsters en mijn akoestische data.’
Leo Koop (TU Delft)

‘Onze onverwachtse ontdekking van een zandkokerwormenrif 
op de intensief beviste Bruine Bank is beschreven in een artikel 
in Journal of Sea Research.’ 
Karin van der Reijden (Rijksuniversiteit Groningen)

https://discloseweb.webhosting.rug.nl/wp-content/uploads/2018/11/Damveld-2018-Video-transects-reveal.pdf
https://discloseweb.webhosting.rug.nl/wp-content/uploads/2018/12/vdReijden-2018-Fisheries-hotspots.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8286887
https://www.mdpi.com/2076-3263/9/3/142
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385110118300145
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Vanwaar de interesse in visserij-hotspots?
“De bodemberoerende visserij beschouwen we 
binnen DISCLOSE als de grootste menselijke 
impact op de Noordzeebodem. Andere 
menselijke invloeden, zoals zandextractie en 
windmolenparken, hebben ook impact, maar 
op een veel kleinere schaal. Voor het bepalen 
van de impact moeten we eerst weten waar de 
Noordzeevissers vissen en in welke omgeving. 
Onze onderzoeksvraag luidde: kunnen we de 
visserij-hotspots verklaren aan de hand van 
het zeelandschap of creëren vissers hun eigen 
visgronden door de bodem om te woelen? Het 
eerste blijkt het geval.” 

Hoe wijzen jullie de hotspots aan?
“Door het koppelen van datasets. Het Europese 
Vessel Monitor System (VMS) registreert via 
satelliet iedere twee uur automatisch de 
locatie van alle visserschepen. In een logboek 
noteren vissers dagelijks wat ze hebben 

Visserij-hotspots 
versus zeelandschappen
Vissers weten precies waar ze moeten zijn. Voor tong, schol en kreeft bevissen ze telkens dezelfde 
zeelandschappen. Dat concluderen Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Marine Research 
in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. Het artikel kreeg de nodige media-aandacht. 
Hoofdonderzoeker Karin van der Reijden van de Rijksuniversiteit Groningen legt uit.

gevangen en met welk vistuig. Voor het onderzoek gebruikte ik datasets 
van 2008 tot 2015 van Nederlandse vissers. Engelsen, Duitsers, Denen, 
Noren en Belgen vissen ook in de Noordzee. Daarom richtte ik me op 
visserijtypen waarin Nederland dominant is. Een hotspot betekent dat 
een kilometervak minimaal zeven van de acht jaar bij de top-1 van meest 
beviste gebieden hoort van een visserijtype.” 

Karin van der Reijden (Rijksuniversiteit Groningen): 
‘De hotspots van de drie onderzochte 
visserijtypen -tong, schol en kreeft- 
liggen op verschillende locaties in 
de Noordzee.’

Wat blijkt uit de hotspots?
“De visserijdruk op de Noordzeebodem is duidelijk niet gelijk verdeeld. 
De hotspots van de drie onderzochte visserijtypen – tong, schol en kreeft 
– liggen op verschillende locaties in de Noordzee (zie kaart en kaders 
pagina 4). Dat is logisch. Tong, schol en kreeft stellen andere eisen aan 
hun leefomgeving.”
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Welke relatie met zeelandschappen vonden jullie?
“Opvallend is dat alle hotspots van een visserijtype in hetzelfde 
zeelandschap liggen. Het betekent dat de visserij zich concentreert in 
enkele zeelandschappen. De zeelandschappen heb ik bepaald op basis 
van open datasets van omgevingsfactoren, zoals watertemperatuur, 
diepte, zoutgehalte, sediment en stroming. Het onderwaterleven is in 
dit onderzoek niet meegenomen. Daarvan zijn geen geschikte openbare 
datasets beschikbaar.”

Hoe waardevol zijn deze hotspot-zeelandschappen?
“Alle hotspot-zeelandschappen blijken in de Noordzee schaars in 
omvang. De totale oppervlakte van de intensief beviste zeelandschappen, 
bijvoorbeeld de dalen van zandbanken, is relatief beperkt. Vanwege de 
schaarste kan er mogelijk lokaal een belangenconflict ontstaan. Andere 
dieren die in het landschapstype leven kunnen door de intensieve 
bevissing in de verdrukking komen. We verwachten dat de hotspot-
zeelandschappen belangrijk zijn voor het onderwaterleven. Onder andere 
omdat meerdere visserij-hotspots binnen Natura 2000-gebieden liggen.”

Het onderzoek kreeg de nodige media-aan-
dacht. Wat vond je van de berichtgeving?
“Ons persbericht werd breed opgepakt. 
Onder meer Trouw, NRC, RTV-Noord, Radio 
Focus en Reformatorisch Dagblad berichtten 
over het onderzoek. Met sommige koppen 
ben ik het niet eens. ScienceGuide kopte 
bijvoorbeeld: ‘Natura 2000-gebieden niet veilig 
voor Nederlandse Noordzeevissers’. Dat was 
niet onze boodschap. Zo klinkt het alsof vissers 
daar illegaal vissen, terwijl dat niet het geval 
is. Onze hoofdboodschap is dat de visserij-
activiteit op de Noordzee niet gelijk over de 
verschillende zeelandschappen verdeeld is, en 
dat dit mogelijk negatieve effecten heeft voor 
het onderwaterleven.”

Bordenvisserij op Noorse kreeft
“De bordenvisserij met tachtig millimeter maaswijdte richt zich in de Noordzee met name op Noorse kreeft. Ze vangen 
ook vissoorten als schol, schar en tarbot. Bij dit visserijtype zijn aan de zijkanten van het net scheerborden bevestigd. Deze 
borden houden het net open. De hotspots liggen op drie locaties in het centrale deel van de Noordzee. Al die hotspots 
blijken diepere delen van de Noordzee waar het modderig is. Er heerst relatieve rust met weinig stroming.”

Boomkor- en 
pulskorvisserij op schol
“De scholvisserij is minder 
honkvast dan de andere 
visserijtypen. De vissers 
vissen wijdverbreider. 
Toch konden we hotspots 
aanwijzen. Ze liggen vrij 
noordelijk in de Noordzee, 
vooral in de staart van de 
Doggersbank ter hoogte 
van de Deense kust. 
Daar hebben de vissers 
een voorkeur voor de 
hellingen van grootschalige 
structuren. Op die hellingen 
bevissen ze vooral de 
toppen van zandgolven.” 

Boomkor- en pulskorvisserij op tong
“De hotspots van de visserij op tong bevinden zich 
in het zuidelijke deel van de Noordzee. In het zuiden 
is de watertemperatuur hoger en is er meer (getijde)
stroming. Wat ons opviel is dat de vissers alleen de 
dalen van de zandbanken bevissen.” 

Klik hier voor 
de interactieve 
Noordzee-kaart

Natura 
2000-gebied

https://arcg.is/1T8fuP
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DISCLOSE zoekt de samenwerking op. In deze 
rubriek komen externe betrokkenen aan het 
woord. Hoe kijken zij tegen het onderzoek aan? 
Waar liggen kansen en valkuilen? In deze afle-
vering: Pim Visser, directeur van de belangen-
organisatie van kottervissers VisNed.

De publicatie over de visserij-hotspots en zeelandschappen (zie pagina 3 
en 4) wekte wrevel bij de visserij. Niet de analyse stond ter discussie, maar 
de berichtgeving erover. Wageningen Marine Research en Rijksuniversi-
teit Groningen brachten samen een persbericht uit. De visserij viel over 
de term ‘voorkeur’ in de kop. “Vissers hebben niet, zoals de wetenschap 
stelt, een voorkeur voor zeldzame habitats. Vissers richten zich puur op 
het vangen van vis, niet op het vissen in beschermde gebieden”, legt 
Visser uit. In het Reformatorisch Dagblad publiceerde hij een opinieartikel, 
getiteld ‘Gekleurde feiten belemmeren gesprek over Noordzeevisserij’. 

Pim Visser (Visned): 

‘DISCLOSE helpt om een geïnformeerde 

discussie te voeren.’

Meer feitelijk
Ook de nadruk in de media op de overlap van de hotspots met Natura 
2000 viel verkeerd. “In de berichten leek het alsof vissers illegaal en stie-
kem in beschermde natuurgebieden vissen. We werden bijna weggezet 
als stropers. Dat is onterecht. Vissers vangen daar volkomen legaal”, zegt 
Visser. In de toonzetting bespeurt hij een verschil tussen de instituten, 
vooral op social media. “Wageningen Marine Research bericht volgens 
ons meer feitelijk en minder tendentieus dan Rijksuniversiteit Groningen. 
Sommige wetenschappers hebben de neiging om in de huid van natuur-
beschermer te kruipen. Of dat binnen DISCLOSE het geval is, kan ik zo 
niet beoordelen.” Een betere afstemming met stakeholders had de nega-
tieve beeldvorming mogelijk kunnen voorkomen, stelt hij. “Bij sommige 
onderzoeksprojecten, zoals DiscardLess, praten we geregeld mee in een 
klankbordgroep voor stakeholders.” 

Heldere scheidslijn
Visser bepleit een scherpe scheidslijn tussen wetenschap en belangen-
behartiging. Dat geldt zowel voor de visserij als de natuurbescherming. 
“Als vissers gegevens aandragen, vraagt iedereen: kunnen we die wel 

‘Objectieve feiten essentieel 
voor besluitvorming’

vertrouwen? Terechte vraag, dus moet de data-
verzameling goed geprotocolleerd en geborgd 
zijn. Maar hetzelfde geldt voor natuurbescher-
mers. Bij Visned hebben wij sinds kort een 
wetenschapper in dienst. Hij blijft buiten onze 
belangenbehartiging en voert het gesprek met 
vakgenoten.” Binnen DISCLOSE werken weten-
schappers samen met Stichting De Noordzee. 
“Dan is het essentieel dat alle partijen ‘rolvast’ 
zijn”, stelt Visser. “Het behartigen van belangen 
moeten wetenschappers overlaten aan belan-
genbehartigers.”

Objectieve feiten
Objectieve feiten zijn volgens Visser van 
essentieel belang voor een goede besluitvor-
ming. “Wetenschappers moeten objectieve en 
verifieerbare feiten aandragen, zonder waar-
deoordeel, zodat beleidsmakers en politici een 
afgewogen belangenafweging kunnen maken. 
Bijvoorbeeld een afweging tussen natuur en 
voedselvoorziening.” Over de ambitie van 
DISCLOSE om de zeebodemnatuur in kaart te 
brengen, is hij te spreken. “DISCLOSE helpt zo 
om een geïnformeerde discussie te voeren.”

Pulsvisserij
De besluitvorming rond de pulsvisserij is zijn 
schrikbeeld. “De wetenschap is bij die be-
sluitvorming volkomen genegeerd. De emotie 
kreeg de overhand”, blikt hij terug. Het debacle 
tast zijn geloof in wetenschap niet aan. Inte-
gendeel. “De samenwerking tussen visserij en 
wetenschap is het afgelopen decennium sterk 
verbeterd. Dat zetten we voort. De kennis van 
vissers over de Noordzee is fenomenaal. Vissers 
kunnen een bijdrage leveren door het verzame-
len van betrouwbare gegevens.” 

Pim Visser
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De ontmoeting was puur toeval. “De DISCLO-
SE-onderzoekers liftten met ons mee. Pas op de 
RV Pelagia, het onderzoeksschip van het NIOZ, 
leerden we elkaar kennen.” Damveld bestu-
deert zandgolven, zoals de heuvels onderwater 
worden genoemd. Hij schetst de Noordzeebo-
dem als een glooiend landschap. “Zandgolven 
zijn vaak meters hoog, een paar honderd meter 
lang en wandelen over de zeebodem. Binnen 
het SANDBOX-project bestudeer ik het effect 
van bodemdieren op het migreren van zandgol-
ven. Sommige dieren houden zand vast, andere 
woelen het zand juist om. Over een lange 
periode kunnen kleine dieren een groot verschil 
maken. Bijvoorbeeld voor de fundering van 
windmolenparken.” 

Top en trog
Op het schip raakte Damveld enthousiast over 
de NIOZ-camera die de zeebodem filmde. Voor 
het eerst zag hij zandgolven en de bodemdie-
ren in het echt. “Echt heel mooi om ze live te 
zien”, zegt hij. Circa twintig kilometer uit de 
kust van Texel filmden de onderzoekers twee 
zandgolven. Ze zoomden in op zowel de top-
pen als de dalen – troggen genoemd. “Van elk 
frame hebben we het aantal gaten geteld, een 
maat voor de hoeveelheid dieren die in de bo-
dem leven, de zogeheten endobenthos. Daar-

Bodemleven op zandgolven 

naast telden we de dieren op de bodem, de epibenthos.” De methode 
creëerde met name tijdwinst. “Traditioneel nemen we met een Box Corer 
happen uit de bodem, waarna we de bodemdieren in een laboratorium 
op naam brengen. Analyseren van videobeelden gaat veel sneller.”

Johan Damveld (Universiteit Twente): 

‘In dalen van zandgolven leven 
veel meer bodemdieren dan 
op de toppen.’

Dertig keer zoveel
De verschillen tussen top en trog blijken groot. “In de dalen leven veel 
meer bodemdieren dan op de toppen”, concludeert Damveld. In cijfers: 
in de zeebodem telden ze dertig keer meer gaten in de bodem, wellicht 
veroorzaakt door schelpdieren, wormen en andere dieren. Op de bodem 
zagen ze vier keer zoveel zeesterren, slangsterren, heremietkreeften en 
platvissen. “Troggen bieden beschutting, op de toppen stroomt het water 
harder”, verklaart hij de voorkeur. 

Ander ribbelpatroon
Damveld merkte nog een verschil op, namelijk een ander ribbelpatroon. 
“Op zandgolven liggen zandribbels. In de dalen zagen we nauwelijks rib-
bels, op de toppen wel. Ribbels maken de zeebodem ruwer, waardoor het 
water meer weerstand ondervindt. Onze computermodellen gaat ervan 
uit dat overal dezelfde ribbels liggen. Dat blijkt dus niet het geval. Zonder 
de camera hadden we dat niet ontdekt.”

Tijdens een Noordzee-expeditie zaten de onderzoekers van DISCLOSE en 
SANDBOX toevallig op hetzelfde schip. De kruisbestuiving leidde tot een 
wetenschappelijke publicatie. Johan Damveld, onderzoeker van de Universiteit 
Twente, vertelt over de verspreiding van bodemdieren op zandgolven.

30 × gaten in bodem, 
4 × dieren op bodem

TOP

DALveel zandribbels
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Als we Sarah O’Flynn aan de lijn krijgen, zit ze bij Leo Koop van TU 
Delft – een andere promovendus van DISCLOSE – op de kamer. “Binnen 
DISCLOSE hanteren we een integrale en multidisciplinaire aanpak. Leo en 
ik werken momenteel aan een wetenschappelijk artikel, waarin we Leo’s 
akoestische data van de Bruine Bank combineren met mijn biologische 
data.” Van de drie DISCLOSE-onderzoekers bekijkt O’Flynn de zeebodem 
door een taxonomische bril. Daarbij kijkt ze verder dan de soortnaam. 
Ook hoe soorten zich gedragen en welke strategieën ze hanteren zijn 
voor haar van belang. ‘Trait-based analysis’, noemt ze de aanpak, waarbij 
trait staat voor soorteigenschappen. “Elke soort heeft specifieke ken-
merken, gerelateerd aan hun leefstijl. Hoe ze voedsel verzamelen, waar 
ze leven, hoe snel ze groeien, hoeveel nakomelingen ze krijgen, en ga zo 
maar door.” 

Sarah O’Flynn (NIOZ): 

‘Sommige soortgroepen herstellen na een 

verstoring sneller en beter dan andere.’

Veerkracht bepalen
O’Flynn koppelt soortenlijsten aan soorteigenschappen. Door het com-
bineren wil ze uitspraken doen over de veerkracht van gemeenschappen. 
De ene gemeenschap kan tegen een stootje, de andere niet. “Veerkracht 
is het vermogen om te herstellen na een verstoring, zoals een storm of 
bodemberoerende visserij. Sommige soortgroepen herstellen sneller en 
beter dan andere. Zo hebben langlevende soorten, die traag groeien en 
weinig eieren produceren, een lagere veerkracht dan soorten die snel 
volwassen worden en veel eieren produceren.” De eerste groep trof ze 
vooral in diepere delen van de Noordzee, de tweede in ondiepe delen. 
Voor het trekken van conclusies is het echter nog te vroeg.

Leuk, maar tijdrovend
O’Flynn is inmiddels halverwege. Meerdere keren stapte ze voor DISCLO-
SE aan boord van een Noordzee-expeditie. Meer dan honderd keer zakte 
haar Box Corer naar beneden, om een hap uit de zeebodem te nemen. 
Het uitzeven leverde een immense hoeveelheid bodemdieren op, die in 
het laboratorium op naam worden gebracht. Leuk werk, stelt ze, maar 

tijdrovend. “We hebben zoveel monsters dat 
we extra laboranten moesten ingeschakelen. 
Anders zou ik al mijn tijd in het laboratorium 
staan, terwijl ik ook de data moet analyseren en 
artikelen publiceren.” 

Overstap van bedrijfsleven
O’Flynn is Ierse. Ze komt uit County Cork, het 
meest zuidelijke deel van het land. In Cork 
haalde ze haar bachelor ‘Environmental Scien-
ces (Zoology)’, vervolgens deed ze een master 

Binnen DISCLOSE zijn drie promovendi actief. Met elkaar brengen ze de natuur van de 
Noordzee in kaart. Ieder vanuit een eigen perspectief, met eigen technieken. Deze rubriek 
laat de onderzoekers aan het woord. Deze keer: Sarah O’Flynn.

Hoe kwetsbaar is een levensgemeenschap?

Naam:  Sarah O’Flynn
Leeftijd:  37 jaar
Werkzaam:  Koninklĳk Nederlands Instituut 
 voor Onderzoek der Zee 
 (NIOZ) in Yerseke
Onderzoek:  Bepalen van de veerkracht van 
 levensgemeenschappen 
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Colofon 
Tekst: Addo van der Eijk 
Vormgeving: Sense Visuele Communicatie 
Fotografie: OCEANA/Juan Cuetos (p. 1 grote foto), OCEANA/Carlos Minguell (foto’s bo-
venrand, p. 1 onderaan, p. 2 boven, p. 7, p. 8), Oscar Bos/Wageningen Marine Research 
(p. 3), Johan Damveld (p. 6), Wikipedia (p. 8).

Meer informatie over het project
www.discloseproject.nl en bij projectleider Dick Simons 
van de TU Delft, e-mail: d.g.simons@tudelft.nl.

‘Marine and Lacustrine Sciences’ in België. Varen op zee en bodemdieren 
determineren waren voor haar bekend terrein. Vóór DISCLOSE werkte ze 
tien jaar als milieukundig onderzoeker bij een commercieel marien advies- 
en ingenieursbureau. “Daar werkte ik onder meer aan milieurapportages en 
mariene taxonomie”, vertelt ze. De overstap naar fundamenteel onderzoek 
bevalt haar, vooral vanwege de vrijheid, de ruimte om te ontdekken en de 
ambities van DISCLOSE. “Nederland loopt in de Noordzee achter. Van het 
Nederlandse deel is minder bekend over de variatie aan habitats dan van 
de rest van de Noordzee. Hopelijk kunnen wij met DISCLOSE een bijdrage 
leveren.”

 12 JUNI 2019: DISCLOSE-SYMPOSIUM
 
Op woensdag 12 juni organiseert DISCLOSE het eerste sym-
posium. Het symposium is gratis en wordt gehouden in het 
Muntgebouw in Utrecht. Ontvangst is om 09.30 uur met thee 
en koffie, waarna het programma start om 10.00 uur. Voor 
de lunch wordt gezorgd. Het inhoudelijke programma sluit af 
om 17.00 uur met een borrel.
 
Gedurende de dag vinden vier sessies van elk een uur plaats. 
Tijdens elke sessie geeft een DISCLOSE-onderzoeker een 
overzicht van de betreffende DISCLOSE-resultaten, waarna 

een externe spreker de laatste ontwikkelingen in het werkveld 
uiteenzet. Doel van het symposium is om de eerste resultaten 
van DISCLOSE te presenteren en een perspectief te geven 
over monitoring en natuurbescherming in de Noordzee. 
 
De vier sessies:
1. Acoustic imaging: Leo Koop + externe spreker
2. Benthic biodiversity: Sarah O’Flynn + externe spreker
3. Habitat disturbance: Karin van der Reijden + externe spreker
4. Effective conservation: Christiaan van Sluis + externe spreker
 
Opgeven kan via de site https://discloseweb.webhosting.
rug.nl/disclose-symposium-2019. Voor vragen over het 
symposium kunt u contact opnemen met Christiaan van Sluis 
van Stichting de Noordzee (c.vansluis@noordzee.nl) of één 
van de DISCLOSE-onderzoekers (k.j.van.der.reijden@rug.nl, 
sarah.oflynn@nioz.nl, l.koop@tudelft.nl)
 

Adres het Muntgebouw: Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht. 
Vanaf Utrecht Centraal Station is het ongeveer 10 minuten 
lopen naar het Muntgebouw. Voor route met auto of open-
baar vervoer: https://www.muntgebouw-utrecht.nl.
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