
Pimaire productie in het Waddengebied: 
meten en berekenen

Opmerkingen op het conceptrapport

dr. ir. Tom Cox, ir. Tom Maris 

Nota ECOBE 015-R184
Antwerpen, Juli 2015

 



Colofon

Nota Ecosystem Management Research Group ECOBE 015-R184

Tekst: Tom Cox, Tom Maris

University of Antwerp "Campus Drie Eiken"
Prof. Dr. P. Meire
Department of Biology
Ecosystem Management Research Group
Universiteitsplein 1
BE-2610 Antwerpen (Wilrijk)
Tel.+32 3 265 22 64

e-mail: Patrick.Meire@uaantwerpen.ac.be
http://www.uantwerpen.be/ecobe

http://www.ua.ac.be/ecobe
mailto:Patrick.Meire@ua.ac.be


Inleiding

Deze nota bevat de opmerkingen op het conceptrapport “Pimaire productie in het 
Waddengebied: meten en berekenen” opgesteld door het NIOZ (auteurs Jacco Kromkamp, 
Louis Peperzak en Katja Philippart) in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van een 
workshop over dit thema gehouden in Lelystad (Nl.) op 10 juni 2015 was de Onderzoeksgroep 
Ecosysteembeheer van de Universiteit Antwerpen gevraagd om advies te geven over dit 
rapport. Deze nota bevat daarvan de neerslag.

Opmerkingen bij Hoofdstuk 3

In hoofdstuk 3 wordt veel aandacht besteed aan pelagiale PP metingen. Er wordt inderdaad 
correct beargumenteerd dat pelagiale biomassa (chl a concentratie) geen goeie maat is voor de 
productie. W.b. Productie door microfytobenthos bestaat daarover iets meer discussie. Wat dit 
betreft zou in hoofdstuk 3 het onderscheid tussen pelagiale en benthische productie duidelijker 
gemaakt kunnen worden. 

In de discussie over de P:B ratio staan enkele onnauwkeurigheden. De P:B ratio wordt bepaald 
door nutriëntenbeschikbaarheid, de fotosynthetische eigenschappen van het fytoplankton, 
lichtbeschikbaarheid, de bathymetrie en het menggedrag van het systeem. In zijn algemeenheid 
kan dus niet gezegd worden dat “snel groeiende algen hebben meestal een hoge P:B ratio en 
sterk licht gelimiteerde algen hebben een lage P:B-ratio.” Deze uitspraken gelden enkel ceteris 
paribus. M.a.w. Als alle andere bepalende factoren niet veranderen dan zal productie door snel 
groeiende algen een hogere P:B ratio hebben dan die door trager groeiende algen. En:  als alle 
andere bepalende factoren niet veranderen dan zal productie in een systeem met minder 
lichtbeschikbaarheid een lagere P:B hebbben dan een systeem met meer lichtbeschikbaarheid. 

Zonder bijkomende informatie zeggen verschillen in P:B ratio dus niet zo veel, behalve dat een 
of meer van de verklarende factoren  (en dat zijn er nogal wat) verschillend zullen zijn.

De belangrijke meerwaarde van de P:B ratio is dat deze in veel omstandigheden niet 
rechtstreeks bepaald wordt door de graasdruk1, terwijl de biomassa daar wel door bepaald 
wordt. Veranderingen in biomassa (Chl a) in een systeem kunnen zowel veroorzaakt worden 
door veranderingen in begrazing, als door de verklarende factoren van hierboven. Het verschil 
in interpretatie is echter enorm. Als Chl a concentraties achteruit gaan door verbeterde 
doorstroming naar hogere trofische niveau's is dit in de meeste gevallen een positive evolutie. 
Als de Chl a concentraties achteruit gaan door andere factoren (bv. minder 
lichtbeschikbaarheid) is dat in de meeste gevallen een slechte evolutie. 

Volledigheidshalve mag in dit hoofdstuk ook vermeld worden dat hoe je het ook draait of keert, 
ook de P:B ratio slechts een indicator is. Eventuele veranderingen of evoluties in de P:B ratio 
kunnen enkel conclusief verklaard worden met bijkomende systeeminformatie (zoals bv. 
opgemeten veranderingen in lichtbeschikbaarheid). Omgekeerd geldt even goed dat bepaalde 
systeemveranderingen enkel bij benadering kunnen doorvertaald worden naar veranderingen in 
primaire productie. Om opnieuw verandering in lichtbeschikbaarheid te nemen: fytoplankton 

1 Echter wel indirect: via een verhoogde nutriëntencyclering. 



kan zich in zekere mate aanpassen aan veranderende lichtbeschikbaarheid (d.m.v. foto-
acclimatie of door een verandering in populatiesamenstelling). Of dit gebeurt en in welke mate 
is niet op basis van theoretische kennis in te schatten.

De algemene conclusie van hoofdstuk 3 blijft helemaal overeind: door primaire productie 
effectief te meten krijgen we een essentieel inzicht in (de evolutie van) het systeem, en bij 
eventuele veranderingen in het systeem leveren productie-metingen een essentiële schakel in 
het beoordelen van deze veranderingen.

Opmerkingen bij Hoofdstuk 4

Dit hoofdstuk geeft een mooi overzicht van de bestaande technieken om PP te meten. Er wordt, 
terecht, veel aandacht besteed aan de voor-en nadelen van de verschillende meettechnieken. In 
hoofdlijnen zijn deze voor-en nadelen correct weergegeven.  Een belangrijk nadeel van alle 
bottle methods is dat ze een watersysteem afsluiten van z'n omgeving en dus de meting niet 
gebeurt onder natuurlijke turbulentie, begrazing, lichtintensiteiten, etc. Over het algemeen 
wordt aangenomen dat een bottle method (in tegenstelling tot een in-situ method) een 
onderschatting geeft van de productie, al is er geen 100% eensluidende verklaring bekend.

Een kleine opmerking omtrent dit hoofdstuk is dat de structuur van de tekst niet optimaal is: in 
het bijzonder zou het de leesbaarheid van dit hoofdstuk verhogen als het duidelijk opgesplitst 
wordt in een deel fytoplankton en een deel fytobenthos.

Er is wel te weinig aandacht besteed aan de verschillende aannames die nodig zijn om de 
metingen op te schalen naar productie op systeemniveau. Zo moeten voor verschillende 
methodes aannames gebeuren over het menggedrag van het systeem, moet de bathymetrie 
gekend zijn, en moeten aannames gebeuren omtrent het lichtklimaat. Dit lichtklimaat kan heel 
variabel zijn, omdat het wordt beïnvloed door particulair materiaal in suspensie. In dit opzicht is 
het overzicht van de technieken om systeemgemiddelde PP te bepalen niet helemaal volledig en 
is het niet altijd even helder voorgesteld.

Een ander belangrijk punt, dat zeker voor de Waddenzee van belang is, is de ruimtelijke 
variabiliteit. Deze is te verwachten, onder meer door de ruimtelijk variabiliteit van de 
bathymetrie. De methodes die gebaseerd zijn op in-situ metingen van bv. zuurstof, vereisen 
allemaal aannames omtrent horizontale gradiënten in biomassa en productie. Meestal wordt 
gemakshalve ervan uitgegaan dat het systeem horizontaal homogeen is. Wanneer men deze 
aanname niet kan maken, is de juiste interpretatie en opschaling van de data niet mogelijk 
zonder expliciet het effect van lateraal transport in rekening te brengen.

Tot slot: bij de beschrijving van de Fourier methode zijn enkele zaken niet helemaal correct. Dit 
is begrijpelijk vermits dit een nieuwe methode is. In het bijzonder wordt vermeld dat variaties 
als gevolg van getij die invloed hebben op de lichtverzwakkingscoefficient de nauwkeurigheid 
verlagen van de GPP schatting. We menen dat de fourier methode net minder gevoelig t.o.v. 
deze variaties dan de andere methodes die beschreven staan, net omwille van het feit dat het een 
in-situ methode is die dus het effectieve lichtklimaat integreert, en m.b.v. de Fourier-
decompositie ook nog specifiek de diurnale component afgezonderd wordt. Niettemin klopt het 
wel dat het effect van tijgeïndiceerde fluctuaties in lichtdoordringing op de GPP schatting nog 



niet in detail bestudeerd is. Dit is ook het geval voor de minimale lengte van de tijdserie. 
Veiligheidshalve kan de minimale lengte best op de lengte van de springtij-doodtij cyclus 
gehouden worden (zo'n 14 dagen).

Opmerkingen bij Hoofdstuk 6

Wij kunnen ons vinden in de aanbevelingen die op basis van dit rapport gebeuren. Indien de 
beheerder beslist om effectief PP monitoring op gang te trekken, dan lijkt ons de voorgestelde 
gefaseerde aanpak inderdaad wenselijk. Een ruimtelijk en temporeel dekkende studie met 
behulp van FRRF metingen in het eerste jaar levert inzicht op in de ruimtelijke en 
seizoenspatronen in de fotosynthetische eigenschappen van de fytoplanktongemeenschap. Deze 
referentiemeting zou eventueel opnieuw uitgevoerd kunnen worden binnen x aantal jaar (bv. 5 
jaar). 

Wanneer de andere systeemeigenschappen niet significant veranderen, kan verondersteld 
worden dat deze fotosynthetische eigenschappen niet veranderen. In dat geval kan inderdaad 
productie berekend worden op basis van biomassa bepalingen, evt met behulp van satellieten 
om een goeie ruimtelijke dekking te bekomen. 

In potentie levert de Fourier methode hierop een zeer nuttige aanvulling. Op basis van continue 
O2 metingen op een enkele locatie geeft deze immers een temporeel dekkende in-situ GPP 
schatting. Deze kan gedurende de tussenliggende periode gebruikt worden als validatie van de 
satelliet gebaseerde PP bepalingen. Omdat de methode nog in ontwikkeling is kunnen we ons 
vinden in de aanbeveling om eerst de methode te laten uittesten op de beschikbare data van de 
Waddenzee en andere kustsystemen. 

Kleine opmerkingen

P6L14 “voedsel voor schelpdieren”.  Fytoplankton is ook voedselbron voor zoöplankton en 
zoöbenthos.

P11L1 “een andere goede indicator”. Eerst wordt betoogd dat de biomassa geen goede indicator 
is. Dus vervangen door “een goede indicator”, of “een betere indicator”

Tekstcorrecties

p4L8 : “Daarbij is ook aandacht gegeven te worden” 
p9L5 : bepaald worden
p13 voorlaatste lijn : moet daar niet fytobenthos staan I.p.v. Fytoplankton?
P16L5 : “bijvoorbeeld a gram O2” 
P29L1 : “groen licht niet wordt geabsorbeerd”
P29L6 : “waterkolom verlaat word gedeeld het licht dat de waterkolom ingaat”
P41L6 : “opgaat voor monsters genomen voor monsters”
P41 caption fig 5.5: “log-lineaire regressie”. Dat moet “log-log regressie” zijn.
P43L6 : “Deltaris”
P47 13de laatste lijn: “is hij is ook zeer arbeidsintensief”


