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Processen van getijdentransport en accumulatie 
van larvale bot {Platichthys flesus L ) in de 
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Fig. 1. Metamorfose-stadia van larvale bot (Platichthys flesus). Van boven naar beneden: 
stadium 4a, stadium 4b (3x), stadium 4b' en stadium 5. Totale lengte 8 tot 10 mm. 
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INLEIDING 
Kustwateren en estuaria vervullen een aantal functies voor de visfauna. Ze 
fungeren als leefgebied voor volwassen individuen van sommige soorten 
(migratie, voortplanting) en als kinderkamer voor jonge exemplaren van andere 
soorten (voedselvoorziening, groei en overleving). Tegelijkertijd doet de mens 
een beroep op deze watersystemen voor talloze activiteiten, die in conflict 
kunnen komen met de natuurlijke functies die het watersysteem vervult. 
Gedetailleerde en kwantitatieve informatie is nodig om de processen en factoren 
te analyseren die het functioneren van een gebied als kinderkamer bepalen. 
Omdat dit soort informatie niet eenvoudig kan worden verkregen voor 
uitgestrekte gebieden en veel soorten tegelijkerti jd, is de keuze gemaakt om het 
functioneren van een tamelijk geïsoleerd gebied in de Waddenzee (de Eems-
Dollard) als kinderkamer voor een enkele platvissoort (de bot, Platichthys flesus 
(Linnaeus 1758), Fig. 1) te bestuderen. 

Kinderkamer 

Een kinderkamer kan worden gedefinieerd als een beperkt gebied waar jonge 
(juveniele) individuen van een (vis)soort een bepaalde periode van hun leven 
doorbrengen, gescheiden van oudere (adulte) soortgenoten. Deze scheiding kan 
zowel in t i jd (juvenielen en adulten bevolken het gebied bijvoorbeeld in 
verschillende seizoenen) als in ruimte (door het benutten van verschillende 
habitats) worden gerealiseerd, maar kan bij sommige soorten onvolledig zijn. 
Een enkel levensstadium is dus een tijdlang geconcentreerd in een relatief 
beperkt gebied dat aan bepaalde fysisch-morfologische criteria voldoet. Veel 
platvissoorten maken gebruik van kinderkamergebieden. 

De kinderkamer voorziet in voedsel en geschikte abiotische omstandigheden, 
en huisvest relatief weinig predatoren of biedt mogelijkheden om die te 
ontkomen. Estuariene omstandigheden kunnen gunstig zijn voor jonge vissen: 
de hoge troebelheid maakt ze moeilijk zichtbaar voor visuele predators, de 
complexe structuur van het gebied vermindert de efficiëntie van de predators, 
terwijl grote predators meestal minder talri jk zijn in ondiep water. Kinderkamers 
verzekeren het voortbestaan van vispopulaties maar vormen door hun 
begrensde oppervlakte en mogelijke competitie tussen soorten evenzeer een 
beperking en een mogelijk regulerend mechanisme voor visbestanden. 

De geografische scheiding tussen paaigebieden en kinderkamergebieden 
vereist een of ander transportmechanisme om de eieren en larven van open zee 
naar de kustwateren te vervoeren. De toevoer van larven in een kinderkamer 
wordt gedeeltelijk bepaald door factoren die werkzaam zijn buiten de 
kinderkamergebieden, zoals de omvang van de paaipopulatie en de vruchtbaar-
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heid (fecunditeit) van de vrouwelijke dieren, de ligging van de paaigronden en 
daarmee samenhangende stromingspatronen, meteorologische condities ten 
ti jde van de verspreiding, en sterfte van eieren en larven. 

De traditionele benadering van het fenomeen kinderkamer was vanuit het 
oogpunt van populatie-aanwas ('recruitment') en werd ingegeven door het 
commerciële belang in de Noordzee-visbestanden. Het toetreden van jonge vis 
tot het bevisbare deel van de populatie vormt een sleutelbegrip, en veel van de 
klassieke populatie dynamische modellen trachtten deze 'stock-recruitment' 
relatie te beschrijven. De nadruk lag op de overleving van de larvale stadia, 
gerelateerd aan sterfte door verhongering en predatie. Maar het succesvolle 
transport van een cohort van de paaigronden naar de kinderkamer wordt 
behalve door biotische ook door abiotische (fysische) processen gedurende deze 
periode bepaald. Recent zijn omgevingsvariabelen in 'stock-recruitment' 
modellen opgenomen, teneinde een deel van de variabiliteit in de 'stock-
recruitment' relaties te verklaren. Toch blijft dit een 'black-box' benadering en 
worden de onderliggende processen en werkzame mechanismen hiermee niet 
verklaard. 

Kinderkamer-parameters 

Wanneer de soort-specifieke voorkeuren vastgesteld zijn, kan het oppervlak aan 
geschikt habitat in een estuarium worden gekwantificeerd. Naast de hoeveelheid 
habitat is echter ook de habitat-kwaliteit van belang. Habitat-kwaliteitsindices 
kunnen worden afgeleid uit de groei- en sterftesnelheden van de juveniele 
populatie alsmede uit de conditie-index. Deze parameters zijn echter zeer 
moeilijk nauwkeurig te schatten of via een directe methode te meten. Bovendien 
zullen de kwaliteit en draagkracht ('carrying capacity': populatie-omvang waarbij 
de groeisnelheid (K) is afgenomen tot 0; MacCall 1990) van de kinderkamer 
jaarli jks variëren. 

De betekenis van een kinderkamer wordt pas duidelijk door het definitieve 
aandeel van geleverde recruten aan de volwassen populatie uit een gebied af te 
zetten tegen dat uit andere gebieden. Dit veronderstelt impliciet een goede 
kennis van de populaties. Omdat van niet-commerciële soorten dit soort 
gegevens vaak ontbreken, kan deze vergelijking in die gevallen niet goed 
gemaakt worden. 

Het aantal soorten dat een estuarium benut als kinderkamer kan een 
bruikbare parameter zijn met betrekking tot de bescherming van bepaalde 
habitats, maar is minder relevant vanuit de soortsbenadering. 
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Bot 

De bot is een euryhaliene (zout-tolerante) platvissoort die behoort tot de familie 
der Pleuronectidae. De soort heeft een kustgebonden verspreiding in de noord
oostelijke Atlantische Oceaan, die zich uitstrekt van de Middellandse en Zwarte 
Zee in het zuiden tot aan de Baltische en Witte Zee in het noorden. Het 
vermogen - en zelfs de voorkeur - van bot om in brak tot zoet water te leven, is 
een karakteristiek die in geen van de andere Europese platvissoorten in die 
mate optreedt. 

De voortplanting vindt plaats in de Noordzee, waar de doorzichtige eieren 
(diameter 1 mm) zich in het pelagiaal ontwikkelen. De hoogste concentraties 
eieren werden waargenomen in februari ten westen en noord-westen van de 
Nederlandse westkust, in het oostelijke deel van het Kanaal en het gebied ten 
noord-westen van Helgoland. De larven komen na 5 tot 7 dagen uit het ei, 
afhankelijk van de watertemperatuur. Het centrum van de verspreiding van 
botlarven beweegt zich eind maart en in april in oostwaartse richting langs de 
Friese kust, terwijl de larven egaal verspreid voorkomen in de Duitse Bocht. In 
tegenstelling tot de verspreiding van de vroege larvale stadia, die voornamelijk 
bepaald lijkt te worden door processen van advectie en diffusie, worden oudere 
larven vooral aangetroffen langs de kust in de nabijheid van estuaria. Vrij 
zwemmende metamorfoserende larven werden in mei in de bovenste waterlagen 
aangetroffen in het Elbe-estuarium. Hutchinson & Hawkins (1993) namen waar 
dat metamorfoserende larven in de rivier de Itchen met het opkomend ti j 
meezwommen in de zoete waterlaag waar die in contact stond met de bodem. 
Botlarven vestigen zich bij een relatief geringe lengte van 8-10 mm op de 
bodem. De juvenielen blijven ofwel in brakwater of migreren verder stroom
opwaarts. Kerstan (1991) bracht de grote betekenis van de rivieren als 
kinderkamer voor bot onder de aandacht en concludeert dat zoetwater-habitats 
de voorkeur genieten van de O-groep. De verspreiding van jonge bot is duidelijk 
verschillend van jonge schol. Redeke (1908) stelde reeds de vraag hoe de jonge 
botjes erin slagen hun weg te vinden van de Noordzee naar het brakke water. 

ONDERZOEKSOPZET 
Er is toenemende aandacht voor een benadering die de basale processen en 
mechanismen van de kinderkamerfunctie onderzoekt, rekening houdend met 
fysische en ruimtelijke processen, zoals de hydrodynamische variabiliteit, morfo-
dynamiek en habitatstructuur. De huidige studie gaat uit van deze laatste 
benadering, en tracht de processen te identificeren en doorslaggevende 
mechanismen te doorgronden die het functioneren van een kinderkamer voor 
platvis bepalen. Processen die binnen een kinderkamer werken en het 
functioneren bepalen zijn: 
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1. Toevoer van larven en retentie in het kinderkamergebied 

De kinderkamer ontvangt een toevoer van larven, waarvan de omvang reeds 
grofweg wordt bepaald door de eerder genoemde factoren op open zee alsmede 
het getijdenvolume in het zeegat en de mate van uitwisseling tussen zee- en 
kustwater. Eenmaal gearriveerd in de kinderkamer worden de efficiëntie van het 
transport en de synchronisatie van migraties met de getijdencyclus bepalende 
randvoorwaarden voor retentie en succesvolle vestiging. 

2. Vestiging van platvislarven op de getijdenplaten 

Gedurende de voltooiing van de metamorfose, die wordt gekenmerkt door een 
verschuiving van de ogen naar een zijde van de vis, gaan de platvislarven over 
tot een bodemgebonden leefwijze die karakteristiek is gedurende hun verdere 
leven. Dit proces, dat de ruimtelijke verspreiding van platvislarven op de 
getijdenplaten bepaalt, wordt vestiging ('settlement') genoemd. Tijdens de 
vestiging op de platen komt een nieuw potentieel beschikbaar om voedsel te 
verwerven en predatoren te ontwijken en kan de groei sprongsgewijs toenemen. 
De drastische morfologische en ethologische veranderingen die gekoppeld zijn 
aan de transformatie van een pelagische naar een benthische leefwijze vereisen 
tal van aanpassingen van het organisme en maken de vestigingsfase tot een 
kritieke periode tijdens de platvisontwikkeling: vitale processen die de omvang 
van het recruitment bepalen vinden plaats in de korte tijdspanne rondom de 
metamorfose. Sterfte die optreedt tijdens de vestiging kan de variabiliteit in 
populatieomvang reduceren indien dichtheids-afhankelijke processen werkzaam 
zijn. 

3. Ruimtelijke verspreiding, groei en sterfte 

Schol en bot vestigen zich in het (inter)getijdengebied, waar ze aanvankelijk in 
getijdenpoeltjes verblijven gedurende laagwater. Enige ti jd na de vestiging 
ontruimen de juvenielen de intergetijdenzone tijdens eb en beginnen geti jden-
migraties te ondernemen, zodat ze de platen alleen nog tijdens vloed bevolken. 
De ruimtelijke verspreiding van de O-groep platvis is gecorreleerd met het 
sedimentgehalte van het substraat. Voedselbeschikbaarheid en water
temperatuur bepalen grotendeels de groei, en de sterfte stabiliseert zich op een 
lager niveau. Na een paar maanden, wanneer de temperatuur daalt in de herfst, 
verlaat de juveniele platvis het gebied om zich in de wintermaanden in dieper 
water op te houden (zie Gibson 1997 voor een overzicht). Gedurende hun 
tweede levensjaar bevinden de jonge platvisjes zich nog steeds in de kustzone, 
maar ze nemen nu andere habitats in dan de O-groep. De verspreiding van bot 
verschuift mettert i jd van brak naar zout water. 
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Fig. 2. Conceptueel model van het gradueel veranderende larventransport 
van open zee naar de kust-gebonden klnderkamergebleden (aangepast naar 
Boehlert & Mundy 1988). Cirkels met pijlen verwijzen naar de verticale 
bewegingen van de larven in de waterkolom. Het onderzoek heeft zich 
geconcentreerd op de onderwerpen binnen het grijze vlak. 
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Fig. 3. Gedetailleerd kaartje van het Eems-Dollard estuarium inclusief de 
bemonsteringslocaties (GB, TK, A, B, C, K, P; zie Tabel 1). 
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Aanvankelijk behelsde het onderzoeksplan alledrie genoemde aspecten van 
de kinderkamerfunctie, maar in de loop van het onderzoek bleek een beperking 
noodzakelijk, waarbij de studie werd toegespitst op het eerste onderdeel, de 
toevoer van larven in de kinderkamer. Dit omvat tevens de transport
mechanismen en accumulatieprocessen in de kinderkamer (Fig. 2). De reeds 
aanwezige uitgebreide en gedetailleerde kennis over het Eems-Dollard 
estuarium bood een goed uitgangspunt voor het huidige onderzoek. 

In de opzet van het bemonsteringsprogramma werd rekening gehouden met 
aanbevelingen van Weinstein (1988). Die schetste een benadering waarbij eerst 
een model wordt ontwikkeld dat de fysische processen beschrijft, aannemend 
dat het transport van de 'passieve' organismen volledig wordt gestuurd door de 
hydrodynamica. De tweede stap zou zijn om op een beperkt aantal stations zeer 
intensief larven te bemonsteren, met een groot aantal herhalingen om de 
achtergrond-variabiliteit te leren kennen. De verzamelde data zouden een eerste 
aanzet kunnen zijn om larventransport in het estuarium te modelleren. Het 
hydrodynamisch estuariummodel wordt vervolgens aangepast door het gedrag 
van larven te verdisconteren, en met dit aangepaste model kunnen verschillende 
scenario's worden doorgerekend om de invloed van bepaalde ingrepen in het 
estuarium op het recruitment te schatten. 

Tabel 1. Opzet van de onderzoekingen aan botlarven in de Eems-Dollard in 1993-1995 
op de bemonsteringslocaties A (Groote Gat), B (Schanskerdiep), C (Oostfriesche Gat), K 
(Kerkeriet) en P (Pogum). Bemonsteringsmethoden door middel van 'double oblique' (0) 
of gestratificeerde verticale bemonstering (=). 

Datum 
1993 

TOTAAL 

Locatie Datum Locatie Datum 

11 

K 1994 B 1995 
13/04 ® ® 31/03 ® 

15/04 ® ® ® 05/04 ® 
19/04 ® ® ® 07/04 ® 
22/04 ® ® ® 11/04 = ® 
26/04 ® ® ® 12/04 = ® 
29/04 ® ® ® 14/04 ® ® 
03/05 ® ® 18/04 = ® 
06/05 ® ® 19/04 s ® 
11/05 ® ® ® 21/04 ® ® 
13/05 ® ® 26/04 
18/05 ® ® 28/04 

03/05 
10/05 
11/05 
16/05 
19/05 
25/05 

® 
= ® 
= ® 
s ® 
= ® 

® 
® 

® 

® 
® 

® 

® 

® 

24 

Locatie 

30/03 ® 
06/04 = ® 
12/04 s ® 
18/04 s ® 
20/04 s ® 
25/04 = ® 
27/04 = ® 
03/05 = ® 
10/05 s ® 

A9 

® 
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Larvenconcentraties werden gemeten gelijktijdig met fysische variabelen in 
het centrum van de hoofdgeul in de Dollard (A) gedurende 35 getijdencycli in 
1993, 1994 en 1995 (Fig. 3, Tabel 1). Soms werd gemeten in de rivier de Eems 
nabij Pogum (P), in een belangrijke nevengeul in de Dollard (K), in twee locaties 
nabij de randen van de Dollard (B, C), en meer zeewaarts in het estuarium (GB 
en TK op 26 en 28 april 1994; niet vermeld in Tabel 1). 

De belangrijkste doelstelling tijdens het eerste jaar (1993) was, om 
gedetailleerde beschrijvende kennis te verkrijgen over de larvale intrek: 
wanneer vindt die plaats, in welke hoeveelheden arriveren de larven in de 
kinderkamer, en worden Dollard en Eems (die beide samenkomen in het Eems 
estuarium) in gelijke mate van larven voorzien? 

Het werd spoedig duidelijk dat de omstandigheden in de rivier Eems 
ongunstig waren voor de toegepaste bemonsteringsmethode: door de hoge 
stroomsnelheden in combinatie met de extreem hoge troebelheid sloegen de 
fijne mazen van het net dicht waardoor geen representatieve bemonstering kon 
plaatsvinden en de data onbetrouwbaar werden. Daarom is locatie P in de 
volgende jaren vervallen en zijn de Eemsgegevens buiten beschouwing gelaten. 
De twee belangrijke geulen in de Dollard (A, K) werden aanvankelijk beide 
bemonsterd teneinde hun relatieve belang vast te stellen. Toen in 1993 bleek 
dat het Kerkeriet (K) slechts een kleine bijdrage aan het totale larventransport 
leverde, is de aandacht in de latere jaren toegespitst op het Groote Gat. De 
kwantitatieve larventoevoer werd daar in 1994 verder onderzocht. Bovendien 
werd het transportmechanisme bestudeerd, waarbij de vooronderstelling van 
passieve larven werd getoetst. Het proces van ophoping in de kinderkamer 
(accumulatie) werd benaderd door over een longitudinale gradiënt in de Dollard 
(locaties A, B, C) te bemonsteren. Het laatste jaar (1995) werd benut om 
aanvullende gegevens over het transportproces te verkrijgen. 

De datasets die ten grondslag liggen aan de verschillende Hoofdstukken 

worden samengevat in Tabel 2. 

Tabel 2. Overzicht van databestanden die ten grondslag liggen aan de verschillende 
hoofdstukken. Symbolen als in Tabel 1. 

Hoofdstuk Locatie 

A 

Bemonsterings 
Methode 

Aantal 
Getiidencycli 

Jaar 

2 

Locatie 

A ® 35 1993, 1994, 1995 

3 
4 
5 
6 
7 

A, B, C 
A 
A 
TK, GB, A, 
A 

A9 

® 

® 
® 3 

1 5 ( = 3 * 5 ) 
17 ( = 8 + 9) 
1 7 ( = 8 + 9 ) 
14 ( = 2 * 5 + 2 * 
17 

2) 

1994 
1994, 1995 
1994, 1995 
1994, 1995 
1994, 1995 
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UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK 

Transport en retentie 

In Hoofdstuk 2 wordt de jaarlijkse toevoer van larven geschat, alsmede het 
percentage dat achterblijft in de kinderkamer, door het getijdentransport te 
kwantificeren. De immigratie van metamorfoserende larven besloeg een periode 
van ca 6 weken, en begon tussen eind maart en begin april terwijl de maximale 
intensiteit 2 tot 3 weken na de eerste observatie van larven werd bereikt. Vanuit 
het gegeven dat pelagische botlarven zich op de getijdenplaten vestigen werd 
een netto landwaarts larventransport verwacht. In 1993 werd deze verwachting 
bevestigd, maar het hoge aantal getijdencycli in 1994 en 1995 met een netto 
zeewaarts larventransport was een onverwacht resultaat. 

Het algemene patroon in het getijdenverloop van larvenconcentraties werd 
gekenmerkt door maxima gedurende de eerste paar uren van de vloed, gevolgd 
door een snelle afname. Een secundaire piek in concentraties volgde halverwege 
de vloedperiode. Tijdens eb varieerden de concentraties enorm, maar een 
opmerkelijke toename aan het eind van de eb werd herhaaldelijk waargenomen. 
De getijdenvariaties in larvenconcentraties resulteren in een zeer variabel 
transport en retentie. 

De verschillen tussen de jaren kunnen niet worden verklaard uit 
veranderingen in de morfologie van de Dollard, aangezien deze in de 
onderzoeksperiode niet erg veranderd is. Andere factoren, zoals de 
waterbeweging en asymmetrie van het getijde, zijn mogelijk verantwoordelijk 
voor de waargenomen variabiliteit in het larventransport en deze zijn 
geanalyseerd. Het netto watertransport was positief gecorreleerd met de 
retentie van larven, maar niet met het netto larventransport. Een relatief 
langere vloed- dan ebperiode was positief gecorreleerd met zowel het netto 
watertransport als de larvale retentie gedurende een getijdencyclus. De 
windrichting beïnvloedde het netto watertransport ter plaatse van de 
bemonsterde locatie, evenals het netto larventransport en de retentie. De 
overheersende windrichting tijdens de periode van larvenintrek is mogelijk van 
invloed op het transport en de vestiging van metamorfoserende botlarven in de 
kinderkamer. 

Omdat het netto larventransport zo variabel was van dag tot dag, bleek het 
onmogelijk de netto larventoevoer in de kinderkamer nauwkeurig te bepalen. 
Het vloedtransport bleek een betrouwbaarder maat, en de schatting van de 
totale larventoevoer (het vloedtransport, geïntegreerd over de totale im
migratieperiode) in het centrum van de Dollard bedraagt tussen de 1 en 7 109 

larven tijdens de onderzochte jaren. De gemiddelde larvenconcentratie en 
geschatte totale larventoevoer komen in beperkte mate overeen met 
aantalsschattingen van net gevestigde botjes in de Eems-Dollard. 
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Accumulatie 

Het waargenomen getijdenpatroon in larvenconcentraties, zoals in het vorige 
hoofdstuk werd vastgesteld, duidt op een oplopende concentratiegradiënt in de 
hoofdgeul van de Dollard richting de sluis bij Nieuwe Statenzijl. 

De ophoping van larven naar de randen van de kinderkamer, en de invloed 
van zoetwaterlozingen op dit proces, zijn onderzocht in Hoofdstuk 3. De 
hypothese is getoetst dat botlarven zich ophopen in het deel van de 
kinderkamer waar de zoutgehalten het laagst zijn. De resultaten toonden aan 
dat de larvenconcentraties in de richting van de randen van de Dollard 
toenamen ten opzichte van het centrale punt in de hoofdgeul, hetgeen 
samenviel met een afname in het gemiddeld zoutgehalte. De hoogste 
concentraties werden gemeten rond LW in de geul Schanskerdiep, die in directe 
verbinding staat met de sluis in Nieuwe Statenzijl. De periode rond LW lijkt van 
groot belang, gezien de hoge concentraties en de snelle veranderingen die 
daarin optreden. 

Het voorkeurstransport van larven naar het Schanskerdiep kon niet volledig 
worden verklaard uit de watercirculatie. Dit resultaat ondersteunt de opvatting 
dat de lozing van zoetwater het larventransport van bot beïnvloedt en verant
woordelijk is voor de relatief sterke ophoping in het brakke gebied in de 
nabijheid van Nieuwe Statenzijl. Het onderliggend mechanisme blijft onbekend. 
De doorgang naar het zoete water is echter geblokkeerd door de sluis, die een 
mogelijke barrière vormt gezien de beperkte zwemvermogens van de botlarven. 
De oorzaak van de ophoping kan dus ook een fysieke zijn. 

Selectief getijdentransport 

De ruimtelijke scheiding van volwassen individuen tijdens de paaitijd en 
juveniele individuen tijdens de vestiging impliceert dat de larven op een of 
andere manier van de paaigronden naar de kinderkamers moeten worden 
getransporteerd. De migratie van platvislarven van open zee naar de kinder
kamers wordt algemeen gezien als een geleidelijk veranderend proces (Fig. 2): 
van een volledig passief transport dat uitsluitend door fysische factoren wordt 
bepaald, tot een aktieve bijdrage van de larven in de vorm van selectief 
getijdentransport (STST; Boehlert & Mundy 1988). Voorwaarde voor STST is het 
gericht zwemmen in verticale richting, synchroon met de getijdencyclus (Hill 
1991). Hoewel in schol aanwijzingen voor STST zijn gevonden (Creutzberg e.a. 
1978, Rijnsdorp e.a. 1985) was er geen informatie over bot die kon ophelderen 
of platvislarven in het algemeen van dit mechanisme gebruik maken. Daarom is 
het transportmechanisme van botlarven in 1994 en 1995 onderzocht door de 
verticale verdeling van larven in de waterkolom gedurende het getijdenverloop 
frequent te meten. In Hoofdstuk 4 is van ANOVA-technieken gebruik gemaakt 
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om de belangrijkste factoren op te sporen die verantwoordelijk zijn voor de 
variaties in larvenconcentraties. 

De larvenconcentraties namen af na LW en stegen aan het eind van de eb in 
zowel de bovenste als middelste waterlaag, maar de concentraties waren 
duidelijk hoger in de bovenste waterlaag. De concentraties bij de bodem namen 
relatief sterk toe tijdens eb. Er konden geen dag-nacht verschillen worden 
ontdekt. Vanwege de hoge concentraties bovenin de waterkolom en de variabele 
verticale verdeling van botlarven gedurende de getijdencyclus, moest de 
hypothese van een volledig passief transport worden verworpen. In ieder geval 
lijken er tijdens vloed duidelijke aanwijzingen te zijn voor STST. Tijdens eb 
concentreerden larven zich niet alleen bij de bodem, maar ook nog steeds 
bovenin de waterkolom, hetgeen in tegenspraak is met de verwachtingen 
volgens de STST-hypothese. De larven die tijdens eb bovenin het water worden 
aangetroffen zijn mogelijk met het terugstromende water van de platen 
afgespoeld na een mislukte vestigingspoging. Tijdens de volgende vloedperiode 
krijgen ze opnieuw gelegenheid om de getijdenplaten te koloniseren. Het 
aandeel van de verschillende metamorfose-stadia varieerde zowel binnen het 
getijde als tussen waterlagen. De veranderingen zijn gradueel. De verder 
ontwikkelde stadia komen relatief meer voor nabij de bodem dan aan de 
oppervlakte. Rond HW zijn deze uit de geul verdwenen. 

Transportsnelheid 

Hoewel het vorige hoofdstuk aannemelijk maakt dat botlarven gebruik maken 
van STST als transportmechanisme, was een onopgeloste vraag in welke mate 
de larven in staat zijn hun transport te beïnvloeden wanneer zij worden 
blootgesteld aan de sterke getijdenstromingen en turbulentie die in de geulen 
optreedt. Deze vraag is aan de orde gesteld in Hoofdstuk 5, waarbij het 
concept van 'larval velocity' (Rowe & Epifanio 1994) is toegepast. Dit concept is 
bovendien uitgebreid naar een meer algemeen toepasbare transportsnelheid 
('transport velocity') om vergelijkingen met de verplaatsing van zwevende stof 
(als voorbeeld van passieve deeltjes) en zout (als voorbeeld van een opgeloste 
stof) mogelijk te maken. De transportsnelheid kan gerelateerd worden aan de 
getijdengemiddelde stroomsnelheid. Verschillen tussen beide worden 
veroorzaakt door variaties in de temporele of verticale verdeling van de stoffen, 
of een combinatie van die twee. De bijdragen van de verticale en temporele 
concentratie-variaties aan de transportsnelheid zijn afzonderlijk berekend. 

Theoretische kennis van de onderliggende fysische processen op de 
concentratieverdeling, en dus de transportsnelheid, is toegepast om meer 
inzicht te krijgen in de estuariene transportprocessen. De relatieve transport-
snelheden van botlarven, zwevende stof en zout vertoonden duidelijk ver
schillende patronen. 

1 7 2 Samen vatting 



In het geval van zout was de temporele variatie belangrijker dan de verticale 
variatie, hetgeen erop wijst dat longitudinale advectie een belangrijk proces is. 
In het geval van zwevende stof waren de bijdragen van temporele en verticale 
variaties aan de transportsnelheid even groot, maar van tegengesteld teken. 
Erosie-depositie lijkt het bepalende proces te zijn. Bij botlarven was de verticale 
variatie in concentraties het belangrijkst tijdens vloed, terwijl de bijdrage van de 
temporele variatie overheerste tijdens eb. Dit is een sterke aanwijzing dat het 
transportproces met name tijdens vloed wordt beïnvloed door activiteit van de 
larven (d.w.z. zwemgedrag), maar tijdens eb in mindere mate. Door te 
zwemmen wordt de larvale transportsnelheid met 6% verhoogd. Hoewel dit in 
absolute zin een laag percentage mag lijken, moet niet worden vergeten dat 
deze eigen bijdrage tijdens iedere getijdencyclus herhaald optreedt en 
uiteindelijk leidt tot een cumulatief effect op de residuele verplaatsing van 
larven in de Dollard. Daar komt bij, dat de (positieve) bijdrage van de verticale 
variatie aan de transportsnelheid van larven opmerkelijk verschilt van zwevende 
stof, waar die bijdrage sterk negatief is. De 6% bijdrage van larven aan hun 
transportsnelheid moet dus worden gezien als een minimum bijdrage aan een 
resultante, waarin het overwinnen van fysische processen (die de transport
snelheid remmen) verrekend is. De temporele variatie tijdens eb is mogelijk 
gerelateerd aan het accumulatieproces, maar de data staan geen duidelijke 
conclusies toe over de processen die domineren. 

Verspreiding over de breedte van de geul 

De onderzoeken, die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, waren alle 
gebaseerd op metingen in het diepste punt van een dwarsdoorsnede van de 
hoofdgeul in het centrum van de Dollard, onder de aanname (ten aanzien van de 
transportberekeningen) dat de larven homogeen over de (breedte en diepte van 
de) geul verdeeld zijn. Deze aanname is van grote invloed op de resultaten en 
behoefde daarom een onderbouwing door middel van het bestuderen van de 
larvenverdeling over de breedte van de geul (Hoofdstuk 6) . Idealiter zou de 
studie kunnen resulteren in correctiefactoren die kunnen worden toegepast voor 
het meetpunt dat als representatief wordt beschouwd voor de gehele dwars
doorsnede van de geul. Dit type onderzoekingen is zeer kostbaar vanwege de 
simultane metingen met meerdere schepen die hiervoor vereist zijn. Dit is de 
reden dat het onderwerp slechts beperkt kon worden verkend door aan te 
sluiten bij een debietmeting met een groot aantal schepen die toevallig 
plaatsvond tijdens de periode van larvale migratie. Deze meetcampagne werd 
uitgevoerd in het middengedeelte van het Eems-estuarium, waar de geul veel 
breder is dan in de centrale Dollard. 

De resultaten tonen overtuigend aan dat er geen sprake is van homogene 
larvenconcentraties, en dat derhalve de aanname die aan de kwantitatieve 
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transportschattingen ten grondslag ligt niet juist is. Bovendien varieerden de 
larvenconcentraties tijdens eb en vloed op verschillende wijze, afhankelijk van 
de meetpositie in het dwarsprofiel. Het grootste larventransport werd 
gerealiseerd in het diepste gedeelte in het midden van de geuldoorsnede. 
Vanwege de hoge variabiliteit die optrad in de larvenconcentraties en het 
beperkte aantal metingen kon geen correctiefactor worden vastgesteld. 

Het larventransport op 28 april 1994 was aanzienlijk hoger in het midden van 
het estuarium (1459 106, vloed; 547 106, eb) dan op diezelfde dag in de Dollard 
(39 106, vloed; 84 105, eb), hetgeen voornamelijk wordt verklaard uit het veel 
grotere watertransport door de geuldoorsnede in het middengebied. 

Evaluatie 

De schattingen van het larventransport, zoals gepresenteerd in H.2 en H.3, 
worden beïnvloed door verschillende foutenbronnen. Om de berekende omvang 
van het larventransport op waarde te kunnen schatten wordt een korte 
beschouwing gegeven van de mogelijke foutenbronnen die reeds in de 
verschillende hoofdstukken aan de orde zijn gekomen: 
1. de larvale flux (transport per tijdseenheid) door de dwarsdoorsnede van de 

geul werd verkregen door vermenigvuldiging van de dieptegemiddelde 
larvenconcentratie op 1 punt met het waterdebiet door de geuldoorsnede. 
Deze laatste werd op zijn beurt berekend door extrapolatie van de 
stroomsnelheid op de meetlocatie naar die van de geuldoorsnede via een 
regressievergelijking die eerder met behulp van meerdere schepen bepaald 
was. Hoewel de correlatie-coëfficiënten van de regressie gemiddeld hoog zijn 
(0.98), kan er een onbekende variatie optreden als gevolg van de springt i j / -
doodtij cyclus en wind-omstandigheden. 

Andere belangrijke aannamen spelen een rol bij de toegepaste methode: 

• de verticale verdeling van larven in de waterkolom is homogeen. In H.4 en 
H.5 is aangetoond dat dit niet het geval is. Het negeren van de verticale 
stratificatie leidt tot een afwijking van ca 5% in de schattingen van het 
larventransport. 

• de larven zijn homogeen verdeeld over de breedte van de geuldoorsnede. 
Deze aanname houdt evenmin stand (H.6) en kan serieuze (tot 50%) onder-
of overschatting van het larventransport veroorzaken, afhankelijk van de 
positie van de meetlocatie binnen de dwarsdoorsnede van de geul. 

2. Er werd in de onderzoeken uitgegaan van de Euleriaanse benadering. Die 
houdt in dat de metingen op een vaste positie worden uitgevoerd en dat 
gedurende de getijdencyclus in feite verschillende waterpakketten worden 
bemonsterd. Door op een positie in een dwarsprofiel te bemonsteren wordt 
bovendien een gedeelte van het watertransport gemist waardoor de 
berekende netto (residuele) transporten onbetrouwbaar worden (H.5). 
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3. Type net. Het fijnmazige planktonnet met een grote opening is gevoelig voor 
dichtslibben waardoor de visefficiëntie nadelig beïnvloed kan zijn. Het type 
dat is voorzien van een conus met een kleine openingsdiameter is minder 
gevoelig voor dichtslibben maar heeft mogelijk te kampen met 
ontwijkingsgedrag door de larven, hoewel zulke effecten niet aangetoond 
konden worden. De gemiddelde concentraties die met behulp van de 
verschillende nettypen werden gemeten zijn statistisch niet verschillend. Bij 
beschouwing van de ruwe gegevens valt echter op dat met het net met de 
grote openingsdiameter enigszins hogere concentraties worden gemeten dan 
met het net met de kleine openingsdiameter (zie H.7). Het geclusterd 
voorkomen van larven zal in bemonsteringen met het grote net (bevissing 
gedurende 1-3 min) een groter effect teweegbrengen dan in die met het 
kleine net, waar de langere bemonsteringsduur (20-30 min) zorgt voor een 
nivellering van piekconcentraties. De transportschattingen met beide 
meetmethoden lopen 50% uiteen en waren het hoogste voor het grote net. 
De zeer hoge larvenconcentraties die optreden rond LW, en die afhankelijk 
van de bevissing met het ene of andere type net al dan niet inbegrepen 
worden in de transportschatting, zijn verantwoordelijk voor dit verschil. 

4. De berekeningen in H.2 en H.3 verwaarloosden de kenteringsperioden, 
aangezien in dat tijdsinterval vanwege geringe stroomsnelheden geen 
bemonstering mogelijk is. Een andere optie was om de larven-fluxen over de 
kenteringsintervallen te interpoleren. Dit zou hebben geleid tot 5% (vloed) of 
10% (eb) hogere transportschattingen, maar het netto transport wordt niet 
waarneembaar beïnvloed door het incorporeren van de kentering. 

5. Dag-tot-dag variatie. Vooral in 1994 was er een aanzienlijke variatie in 
concentratieniveaus tussen de bemonsteringsdagen, waardoor de transport
schattingen erg uiteenliepen. Het bemoeilijkt een betrouwbare interpolatie 
van de transporten per getijde over de hele immigratieperiode. De omvang 
van deze afwijking kan niet worden geschat. 

De bovenstaande opsomming van foutenbronnen pretendeert niet volledig te 
zijn, maar leidt desalniettemin tot de conclusie dat de kwantitatieve schattingen 
van het larventransport een grote intrinsieke onnauwkeurigheid bevatten. De 
fout die wordt geïntroduceerd door een homogene verticale verdeling van larven 
aan te nemen (door middel van diepte-gemiddelde bemonstering), terwijl dat 
niet het geval is, is relatief klein ten opzichte van de overige en mag verwaar
loosd worden. De bemonsteringsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van 
het type net met een grote opening lijkt geëigend voor het doel van transport
schattingen. De grootste fout wordt waarschijnlijk geïntroduceerd door slechts 
op één meetlocatie in een dwarsprofiel te meten. Een groot aantal herhalingen 
op dezelfde locatie zal de fout uitmiddelen en verkleinen, en resulteert in een 
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schatting die tenminste de juiste orde van grootte en richting (landwaarts of 
zeewaarts) van het residuele transport van botlarven vaststelt. 

SYNTHESE 
Uit de uitkomsten van de verschillende onderdelen van het onderzoek kan een 
algemeen beeld geschetst worden van de processen van transport en 
accumulatie bij botlarven in de Dollard-kinderkamer. 

Het larventransport tijdens vloed wordt bevorderd door selectief gebruik te 
maken van het getijde, een proces dat goed getypeerd wordt door de term 
'floundering': ongecontroleerd bewegen in een poging om niet te zinken. Tijdens 
eb krijgen fysische processen de overhand. Alle metamorfose-stadia zijn in de 
geul aanwezig, maar in onderling wisselende verhoudingen gedurende de 
verschillende fasen van het getijde en in verschillende waterlagen (Fig. 4). 

Tijdens de LW-kentering rusten de larven op de bodem van de geul. Zodra de 
vloedstroom begint te lopen, hetgeen op een of andere manier door de larven 
kan worden waargenomen, maken zij zich los en zwemmen massaal omhoog in 
de waterkolom (-6). De vloed zet door, en voert 'verse' larven mee uit het meer 
naar buiten gelegen gedeelte van het estuarium. Deze bevinden zich over het 
algemeen in een minder ver ontwikkeld stadium van de metamorfose, en komen 
voor in lagere concentraties dan de larven die zich gedurende de voorafgaande 
getijden op de bodem hadden opgehoopt. Hierdoor ontstaat een schijnbare 
verdunning van larvenconcentraties in de eerste uren van de vloed (-5). Het 
waterniveau sti jgt gedurig en begint de platen te overspoelen (-4). De larven die 
zich in de bovenste waterlagen ophouden worden meegevoerd met het water 
dat over de platen begint te kruipen. De oudere stadia (4b' en 5) verdwijnen 
geleidelijk uit de geul, en nu nemen ook de concentraties in de bovenste 
waterlaag af (-3). De vloed houdt aan, en voert nog larven met zich mee (-2), 
maar er bevindt zich nu meer water boven de platen dan in de geul. De HW 
stroomkentering wordt voorafgegaan door het afnemen van de waterhoogte ( - 1 , 
1). De stroomsnelheid daalt tot nul en de larven zakken uit naar de bodem van 
hetzij de platen, waar zij zullen overti jen, of de geul, waar zij met de krachtige 
ebstroom geconfronteerd zullen worden. De larven, die er niet in slagen om zich 
op de platen te handhaven, worden met het afstromend water teruggevoerd 
naar de geul waardoor de larvenconcentraties daar gedurende eb toenemen. 

Ten ti jde van de maximale stroomsnelheden (2) kan een deel van de larven 
de daardoor opgewekte turbulentie niet weerstaan, en wordt opgewerveld in de 
waterkolom. Nadat de platen droogvallen (3) neemt de stroomsnelheid af en 
zinken de larven wederom naar de bodem (4). De laatste larven spoelen terug 
van de platen in de oppervlakkige waterlaag (5), terwijl zich bij de bodem larven 
ophopen die via de geul terugkeren uit de randgebieden van de Dollard. 
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Fig. 4. Conceptueel model van het larventransportproces binnen de kinderkamer. Van 
linksonder naar rechtsonder en met de klok mee, worden de verschillende stadia van 
de getijdencyctus aangegeven met cijfers die het aantal uren t.o.v. HW representeren. 
De dwarsdoorsnede van locatie A is als voorbeeld gebruikt. Het waterniveau (...) en 
N.A.P. (-) zijn aangegeven. De larvenconcentraties worden voorgesteld door stipjes. 
De relatieve samenstelling van metamorfose-stadia van de bemonsterde botlarven is 
in de histogrammen rechtsonder in iedere figuur aangegeven. Op de verticale schaal 
staan 3 waterlagen (van boven naar onder) aangeduid, en de horizontale schaal loopt 
van 0-100%. De metamorfose stadia worden met verschillende grijstinten 
weergegeven (4a=donkerst grijs, 4b= middelgrijs, 4b'=lichtgrijs, 5=wit). Stadium 5 is 
het eindstadium van het metamorfose-proces. 
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De concentraties in het midden van de waterkolom zijn relatief laag. Tenslotte 
daalt de stroomsnelheid tot nul en vestigen alle larven zich op de bodem (6) 
voor een kort moment tijdens de LW-kentering, in afwachting van een nieuwe 
sprong voorwaarts met de komende vloedstroom. 

Door de combinatie van tij-gerelateerde processen en larvengedrag worden 
de botlarven tijdens eb over een minder grote afstand teruggevoerd, dan was 
gewonnen tijdens vloed. Dit proces wordt elk getijde herhaald en leidt op den 
duur tot accumulatie van larven langs de randen van de kinderkamer, totdat de 
toevoer van larven geleidelijk aan afneemt (tegen eind mei) en de vestiging is 
voltooid. De zoetwaterlozingen in het gebied zijn gecorreleerd met de 
larvenophoping, maar een oorzakelijk verband is niet aangetoond. 
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Fig. 5. Samengestelde curve (dikke getrokken lijn) van het getijdenverloop in 
larvenconcentraties, bestaande uit de curve die transport weergeeft (gestreepte 
lijn met blokjes) en de curve die accumulatie voorstelt (stippellijn met blokjes). 

De schatting van larventransporten wordt bemoeilijkt doordat processen van 
transport en ophoping elkaar in feite doorkruisen (Fig. 5). De Haas & Eisma 
(1993) constateerden in het getijdenverloop van zwevende stof in de Dollard 
twee maxima in concentraties. De eerste piek wordt verklaard door resuspensie 
middels turbulentie van vers afgezet sediment. De tweede piek wordt 
veroorzaakt door erosie van geconsolideerd bodemsediment door de 
toegenomen stroomsnelheid. De Haas & Eisma stellen het waargenomen 
concentratieverloop voor als een samengestelde curve. Dit idee kan analoog 
worden toegepast op botlarven. In tegenstelling tot zwevende stof zijn de 
processen van accumulatie en getijde-advectie de belangrijkste factoren die de 
samengestelde curve van het concentratieverloop bepalen. 

De meeste zijgeulen in de Dollard takken in oostelijke richting af van het 
Groote Gat (Fig. 3). Ook ligt de oostelijke geulrand op een lager niveau dan de 
westelijke, waardoor de oostoever tijdens opkomend water op een vroeger 
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tijdstip zal overlopen dan de westoever. Dit heeft als consequentie dat de 
meegevoerde larven in eerste instantie de platen oostelijk van het Groote Gat 
zullen bevolken en pas in een later stadium tijdens de vloed ook westwaarts 
migreren. Zodoende is de veronderstelling dat de platen Hoogzand, Maanplaat 
en Oostfriesche Plaat (zie Fig. 1 in H.2) vanuit het Groote Gat met larven gevoed 
worden, terwij l de Heringsplaat aanvankelijk vanuit het Kerkeriet en pas later 
vanuit het Groote Gat van larven zal worden voorzien. Vanwege het relatief 
geringe larventransport via het Kerkeriet zou dit kunnen betekenen dat de 
dichtheden van zich vestigende botlarven hoger zijn ten oosten dan ten westen 
van het Groote Gat, waarbij deze geul een metaforische waterscheiding vormt. 

De extreem hoge larvenconcentraties (tot 1000 m"3) die in de huidige studie 
zijn aangetroffen, evenals de schattingen van de totale larventoevoer (in de 
orde van 109), duiden erop dat de Dollard een belangrijke kinderkamer is voor 
de bot. Behalve de Dollard ontvangt de aangrenzende Eems een substantiële 
invoer van larven, die naar verwachting van dezelfde grootte-orde is. Het 
relatieve belang van Dollard en Eems, waarbij rekening wordt gehouden met de 
kwantiteit en kwaliteit van de kinderkamers alsmede de onderlinge samenhang 
van beide ecosystemen, blijven het onderwerp van verder onderzoek. 

IMPLICATIES VOOR HET BEHEER 

Bedreigingen 

Omdat estuaria het scheidingsvlak tussen zoetwater en het mariene ecosysteem 
vormen, zijn zij het toneel van een breed scala aan menselijke activiteiten die 
kunnen conflicteren met de natuurlijke functies, waaronder de kinderkamer
functie (zie Fig. 6). 

In het verleden zijn aanzienlijke oppervlakten aan kinderkamergebied voor 
bot verloren gegaan door het afsluiten van de Rijndelta (Haringvliet), de 
Zuiderzee (3200 km2) en Lauwerszee (94 km2). De Dollard is successievelijk 
herwonnen op de zee, na het ontstaan in de Middeleeuwen door een reeks van 
transgressies (zie Fig. 2 in H.2). 

Alle historische overgangen van zout naar zoet water in de Nederlandse 
Waddenzee zijn geblokkeerd door sluizen, dammen of dijken. De sluis bij Nieuwe 
Statenzijl is slechts een voorbeeld van een fysieke barrière voor vismigratie naar 
zoetwater. 

De rivier de Eems, hoewel al niet meer in maagdelijke toestand vanwege 
vroegere kanalisaties, heeft nog steeds een relatief ongestoorde estuariene 
overgang tot aan Herbrum. Maar deze situatie wordt momenteel bedreigd door 
concrete plannen om een stormvloedkering ('Sperrwerk') in de Eems te bouwen 
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Fig. 6. Menselijke activiteiten in het Eems-Dollard estuarium die kunnen interfereren 
met de kinderkamerfunctie voor bot. 

in het belang van de kustverdediging alsmede dat van een scheepswerf in 
Papenburg die afhankelijk is van, en wordt beperkt door, dit ondiepe vaarwater 
voor het transport van (gigantische) cruiseschepen naar zee. Zelfs een kort
durende sluiting van het 'Sperrwerk' in de periode van larvale intrek kan het 
getijdentransport van botlarven verstoren met onvoorspelbare gevolgen voor de 
kinderkamerfunctie van de Eems. 

De Eems is een belangrijke scheepvaartweg van de Noordzee naar de 
Eemshaven en de havens van Delfzijl en Emden. Om deze functie te handhaven 
moet intensief gebaggerd worden. De omvang van de baggerwerkzaamheden 
bedroeg van 1950-1965 gemiddeld 1.6 105 m3 per jaar, en nam toe tot 6.5 106 

m3 in de jaren '80. In de huidige situatie wordt 2-4 106 m3 (havens) plus 5-10 
106 m3 (geulen) per jaar gebaggerd (Mulder 1998b). Het uitgebaggerde slib 
wordt deels op het land gestort (Rysumer Nacken) en deels teruggestort in het 
estuarium, hetgeen verhoogde gehalten van zwevende stof en troebelheid 
teweegbrengt. 

Industriële activiteiten in de Eemshaven, Delfzijl en Emden onttrekken 
proces- en koelwater aan het estuarium, en lozen het (soms vervuilde, of 
opgewarmde) water na gebruik. Met het water worden organismen ingezogen, 
hetgeen in het algemeen tot sterfte zal leiden. Botlarven zijn vanwege hun 
geringe lengte waarschijnlijk kwetsbaar voor deze sterfte-oorzaak. 

Visserij-activiteiten zijn beperkt tot garnalenvisserij en visserij met vaste 
vistuigen. De bijvangsten bevatten jonge platvis, ondanks maatregelen ter 
preventie, en kunnen bijdragen aan de sterfte van de O-groep. 

Het veranderen van de habitat-structuur in een kinderkamergebied kan grote 
gevolgen hebben voor de overleving en de populatie-aanwas. In het geval van 
de Waddenzee moet men erop bedacht zijn dat de uitvoering van plannen om 
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nieuwe industriegebieden (Maasvlakte I I ) , leefgebieden (Nieuw Holland) of 
vliegvelden (Schiphol I I) aan te leggen in de Nederlandse kustzone gevolgen kan 
hebben voor de (residuele) waterbeweging en het larventransport. Dus ook 
ingrepen buiten een gebied kunnen de kinderkamerfunctie ervan beïnvloeden 
wanneer er interactie optreedt met de processen die de larventoevoer bepalen. 

Compensatie 

Een recente ontwikkeling in het waterbeheer en bij natuurbescherming is het 
compensatiebeginsel, dat tracht de ecologische schade van een menselijke 
ingreep te beperken door elders nieuwe habitats te creëren. Onlangs is de vraag 
gesteld met betrekking tot de Westerschelde hoe nieuwe kinderkamer-habitats 
kunnen worden aangelegd, wanneer de bestaande worden aangetast door de 
ingrijpende baggeractiviteiten die worden uitgevoerd om de scheepvaartweg 
naar Antwerpen te verbeteren. 

Terwijl de kennis van kinderkamers in veel gevallen voornamelijk berust op 
het empirisch vaststellen van concentraties jonge vis, toont de kennis die in dit 
onderzoek is verzameld aan dat, als gevolg van de ongelooflijke complexiteit 
van de betrokken processen, geen simpele oplossing voor een dergelijke vraag 
gegeven kan worden. Fysische en biologische factoren hangen onderling samen 
maar een volledig begrip van de fundamentele processen ontbreekt. Bovendien 
wordt het inzicht vertroebeld doordat er interactie tussen processen plaatsvindt. 
Veel van deze processen vallen buiten de invloed of controle van de mens. Er 
zijn meer lacunes in kennis. Veel kinderkamer-onderzoek in de Waddenzee is 
uitgevoerd op het Balgzand (westelijke Waddenzee), maar onbekend is in 
hoeverre dit gebied representatief is voor de hele Waddenzee. Een vergelijking 
tussen Balgzand en Dollard wat betreft dichtheden, groei en sterfte van O-groep 
platvis is mogelijk en zinvol. De herkomst van de larven is niet precies bekend 
(Engels Kanaal, Duitse Bocht, of beide?). Door het ontbreken van getallen voor 
de populatieomvang en van het recruitmentsucces is het onmogelijk om de 
betekenis van de Eems-Dollard als kinderkamer voor bot te relateren aan andere 
gebieden langs de Europese kust. 

Aanbevelingen 

Als een habitat moet fungeren als kinderkamer is het allereerst zaak dat de 
hydrografische omstandigheden zodanig zijn dat er voldoende larven in het 
gebied terechtkomen. Vanwege de lange ti jd waarin paai- en kinderkamer-
gebieden gezamenlijk zijn geëvolueerd, zullen 'nieuwe' kinderkamers slechts 
kans van slagen hebben binnen het geografische areaal van de huidige of 
historisch bekende kinderkamergebieden. Het is niet goed mogelijk om aan te 
geven hoe een gebied ingericht zou moeten worden om geschikt te zijn als 
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kinderkamer voor de ene of andere soort. Een gebied kan gestructureerd 
worden door geulen te verleggen, en de sedimentsamenstelling en hoogteligging 
van de platen te beïnvloeden. Zelfs zoutgradiënt en -fluctuaties kunnen door de 
mens gestuurd worden. Maar factoren als temperatuur of voedselaanbod 
onttrekken zich aan onze invloed. Transplantatie-experimenten, waarbij 
juveniele vis werd overgebracht naar onbenutte gebieden, of het uitzetten van 
juveniele (gekweekte) vis in bestaande kinderkamers, zijn twijfelachtig gebleken 
en het succes zal vooral afhangen van de kennis van factoren die uiteindelijk het 
voortplantingssucces bepalen. Bestaande plannen om een beperkt getijde in het 
Haringvliet te herstellen zijn naar verwachting gunstig voor bot. De geringe 
bestandsomvang van de botpopulatie in de Noordzee-kustzone wordt, naast de 
effecten van visserijdruk (bijvangst), mogelijk bepaald door de beperkte 
hoeveelheid kinderkamergebied. Door overgangen tussen zee en zoetwater te 
herstellen wordt een eerste stap gezet naar het stimuleren van botpopulaties. 
Wanneer getijdenstromen ontbreken kan het voor larven moeilijk zijn om van 
zout naar zoet te migreren, vanwege de gevonden aanwijzingen dat zij voor hun 
transport daarvan afhankelijk zijn. In dat geval wordt de migratie vermoedelijk 
in een later stadium ondernomen, wanneer de zwemvermogens voldoende 
ontwikkeld zijn. Dit wordt ondersteund door de toegenomen dichtheden van 0-
groep bot in het Dsselmeer nadat het sluisbeheer is aangepast. Er is in 
Nederland nog een groot potentieel aan historische kinderkamergebieden van 
bot, die in het verleden verloren zijn gegaan. 
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