
Focus visserijproductie Atlantische kabeljauw 

Effecten van biogene riffen op ecosysteemdiensten in het Belgisch deel van de Noordzee



Biogene riffen

• Zandbanken – fijn sediment, hoog moddergehalte
• Hoge bentische soortendichtheid en –diversiteit 

-> demersale soorten

• Mosselen fijn sediment, moddergehalte

• Antropogene bodemhomogenisering BNZ

• Biogene riffen
• COASTBUSTERS Mytilus edulisrif BNZ

• kraamkamer, schuilplaats, foerageergebied

• Habitat-heterogeniteit 
• Belangrijkste motor biodiversiteit - ecosysteemdiensten

COASTBUSTERS

(Deleu, Van Lancker, Van den Eynde, & Moerkerke, 2004)



• Nederlandse mosselcultuur
• Tweemaal meer bodemdiersoorten en -biomassa

• Mosselpredatoren

• Windmolenfunderingen BNZ

• kolonisatie – biodivers – soortenarm (~scheepswrakken) 

• RCP 8.5 (2081-2100 t.o.v. 1986-2005)
• 0.73 °C zeeoppervlak opwarming

• -20.5 % – -24.1 % visvangst

Rif abundantie



Visserijproductie

“Hoeveel Atlantische kabeljauw kan de aanleg van een biogeen rif voortbrengen?”



InVest visserijmodellen
Rifafhankelijkheid Atlantische kabeljauw 1-3 jaar

• 50% / 25% zandhabitat –> rif

Meer zandvervanging door rif (-50% zand)

• Lagere natuurlijke mortaliteit 4 jaar

• Lagere werving en opbrengst

Overlevingskans t.a.v. riftoename = gammawaarde
• Grijze garnaal positief geassocieerd met mosselriffen

• Kinderkamerfunctie rif ~ moerasgebied

• 0.51-0.93 gammawaarden

Hogere overlevingskans (gammawaarde 0.93)
• Hogere mortaliteit 4 jaar

• Hogere werving en opbrengst

Garnaalwerving  kg/(ha.j)

IJzer gebied 18-32 Hemmepolder 2.8

COASTBUSTERS 
zone

5.14-
9.26

COASTBUSTERSrif
(schatting)

0.8

/3.5

(Støttrup et al., 2019)



InVest visserijmodellen - output
(scenario 25% rif, 0.51 gammawaarde)

Paairijpe biomassa 
(miljoen kg)

Oogst 
(miljoen kg -miljoen euro)

81 (in 2019) (WGNSSK, 2020)

4 695 1 972
€ 2 739

(InVEST, 2020)*58?
*€3.23?



InVest Voedselwebmodel: geheel per schakel 

Fisheries tool Fisheries habitat scenario tool Klimaatmodel

Populatieparameterbestand per 

leeftijd/stadium en per Noordzee 

subregio Habitatafhankelijkheid bestand

Habitatveranderingsbestan

d

Soorten-verspreidingskaarten 

Fishbase (parameters RCP 8.5 en -

voorkeurbereik soorten)

Leeftijd

Habitatafhankelijkheid 

algemeen

Procentuele 

habitatverandering

Oppervlaktetemperatuur 

(°C)

Natuurlijke mortaliteit +Overlevingspotentieel 

Zoutgehalte van het 

oppervlak (praktisch 

zoutgehalte eenheid, psu)

Maturiteit +Paaigeschiktheid Diepte (m)

Gewicht +Foerageerpotentieel

Primaire productie (mg 

C/(m³.dag))

Larvale verspreiding

Zee-ijs concentratie (0-1 

fractie)

Vismortaliteit

Opgeloste bodemzuurstof 

(millimol/m³)

Vruchtbaarheid +Habitatstructuren

+Klimaatcorrectie vruchtbaarheid

Wervingsparameters Gamma waarde

Initiële rekruten

Wervingsmodel

Alfa

Bèta

Waarderingsparameters

Prijs/kg

% oogst na verwerking



COASTBUSTERS 2.0 
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VLIZ, 2019


