Notitie
Soortskartering Haringvliet 2006
(AG-2006-GPMP-035)

J.M. Reitsma
J.A. Inberg
L.S.A. Anema

definitieve versie 22 november 2006

1

Notitie
Soortskartering Haringvliet 2006
(AGI-2006-GPMP-035)

Bureau Waardenburg bv

Adviseurs voor ecologie & milieu

Postbus 365, 4100 AJ Culemborg
Telefoon 0345 - 512710, Fax 0345 - 519849
e-mail wbb@buwa.nl website: www.buwa.nl

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI)
pr. nr. 06-457
22 november 2006

3

Inhoudsopgave

1.
2.
3.

INLEIDING .............................................................................................................................. 7
METHODIEK ........................................................................................................................... 9
RESULTATEN......................................................................................................................... 11
3.1 AANDACHTSSOORTEN.......................................................................... 11
3.2 STRUCTUURTYPEN................................................................................. 13
3.3 AANBEVELINGEN, OVERIG .................................................................... 16
KAARTEN
............................................................................................................................ 17

5

6

1. Inleiding
Achtergrond en doel van de kartering
RWS gaat vanaf 2008 een gewijzigd regime van de Haringvlietsluizen doorvoeren. Dit
betekent dat de sluizen tijdens vloed vaker en verder open zullen staan, zodat zeewater
verder en vaker het gebied kan binnendringen. Aangezien het gebied is aangewezen als
Speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, is een natuurtoets
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er een geringe toename van zout wordt verwacht in de
oeverlanden (maximaal 2000 mg/ nabij Quackgors en Scheelhoek). Dit geringe effect op
het gebied wordt als neutraal tot positief gewaardeerd. Hierdoor is het niet nodig om een
uitgebreid monitoringstrategie te maken, maar kan volstaan worden met een beperkte
‘vinger aan de pols’ soortskartering in te richten. Er is voor gekozen om in de oeverlanden
een reguliere meting van een aantal aandachtssoorten (zie ook tabel 3.3) uit te voeren, te
beginnen in 2006. Deze rapportage is een beschrijving van deze T0 meting.
Uitgevoerde meting / gebieden
Van 20 aandachtssoorten (voornamelijk soorten van zilte en brakke milieu’s, soorten van
brakke en zoete ruigten, soorten van brak getijdemilieu, pioniersoorten van slikkige milieu’s)
is door middel van veldinventarisaties de mate van voorkomen bepaald langs/in het
Haringvliet. Van 20 aandachtssoorten (voornamelijk soorten van zilte en brakke milieu’s,
soorten van brakke en zoete ruigten, soorten van brak getijdemilieu, pioniersoorten van
slikkige milieu’s) is door middel van veldinventarisaties de mate van voorkomen bepaald.
Er is voor gekozen om niet alle oeverlanden van het Haringvliet op te nemen, maar vanuit
oogpunt van efficiency zijn 5 gebieden als representatief voor het Haringvliet aangewezen
(zie figuur 1). Dit zijn:
1.
Kwade Hoek
2.
Scheelhoek (west en –oost)
3.
Quackgors
4.
Slijkplaat
5.
Beningerslikken (west en oost)
Daarnaast is per deelgebied de procentuele verdeling van een zestal structuurtypen
ingeschat, op basis van luchtfoto’s en veldchecks om een indruk te krijgen van eventuele
grote structurele veranderingen.
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Figuur 1 Ligging deelgebieden
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2. Methodiek
Voorbereiding
Door de AGI zijn luchtfoto’s uit 2005 van de te karteren gebieden digitaal aangeleverd
(Aerogrid_NL2005); ten behoeve van het veldwerk zijn veldwerkkaarten op ca. schaal
1:5000 geplot. Omdat sommige terreindelen niet over land bereikbaar zijn is gebruik
gemaakt van een boot van Rijkswaterstaat Zuid-Holland (contactpersoon Dhr. Steketee).
Ook was het nodig om voor het betreden van een aantal terreinen een vergunning te
hebben. Het betreft de volgende instanties:
Natuurmonumenten:
Beningerslikken: beheereenheid Haringvliet/ Krammer Volkerak. Contactpersoon Henk
Maijer (beheerder), 0186- 691446, h.maijer@natuurmonumenten.nl.
Kwade Hoek, Scheelhoek en Quackgors: beheereenheid Deltakust. Contactpersoon dhr.
Gert de Groot (beheerder), 0187-499281, g.degroot@natuurmonumenten.nl.
Staatsbosbeheer:
Slijkplaat: SBB Zuid-Hollandse Eilanden (Numansdorp). Contactpersonen R. van Loo, A.
Westendorp, K. van Hoof, 0186-658288, k.hoof@staatsbosbeheer.nl.
Veldwerk
Het veldwerk is met twee personen (in duo werkend) uitgevoerd, mede uit het oogpunt van
veiligheid, in de eerste 2 weken van september 2006. Op 6 september is gebruik gemaakt
van een boot van RWS-DZH; gezamenlijk met de opdrachtgever is toen de Slijkplaat
bezocht. Tijdens deze gezamenlijke velddag is de te volgen werkwijze nader doorgesproken
en ter plekke gepraktiseerd.
Vindplaatsen van aandachtssoorten (vnl. soorten van zoete en brakke ruigten, zilte milieu’s
en pioniersoorten van slikkige milieu’s) en de aantallen per vindplaats zijn (globaal) op
veldkaarten aangegeven. Alle van te voren gedefinieerde vlakken zijn in het veld bezocht,
waarbij de oevers speciale aandacht kregen. Dit om per deelgebied en per soort de correcte
klasse van voorkomen achteraf te kunnen bepalen. De mate van voorkomen is als volgt
genoteerd:
Tabel 3.1 Abundantieschalen karteersoorten
code
a
b
c
d
e

aantal
1-2
3 - 50
51 – 500
501 - 5000
>5000

exemplaren
exemplaren
exemplaren
exemplaren
exemplaren

In het veld worden de aard van de op de foto’s herkenbare kleur- en textuurverschillen
geduid, waarna de structuurtypen globaal op meegebrachte luchtfoto’s worden ingetekend.
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Daarbij is uitgegaan van de volgende indeling in structuurtypen:
Tabel 3.2

Structuurtypen

structuur-type
kaal en water
pionier

gras

ruigte
struweel
bos

omschrijving
onbegroeid kaal zand of slik en water dat nier grenst aan de
waterlijn van het Haringvliet
vegetatiebedekking kleiner dan 50%, en/of soorten uit
Bidentetea tripartitae en Saginetea maritimae domineren
vegetatie hoogte kleiner dan 50 centimeter, soorten uit de
Plantaginetea majoris, Koelerio-Corynephoretea of MolinioArrhenateretea
vegetatiehoogte groter dan 50 centimeter en
kruidachtige/grasachtige soorten domineren, soorten van de
Convolvulo-Filipenduletea of Phragmitetea (of Bidentetea
tripartitae)
houtige vegetatie, maximaal 5 meter, bestaande uit struiken
als Grauwe wilg of Duindoorn
Bomen, hoogte minimaal 4 meter.

De veldkaarten zijn gedigitaliseerd en omgezet naar GIS.
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3. Resultaten
3.1

Aandachtssoorten
Wijzigingen in soortenlijst
Ten opzichte van de oorspronkelijke tabel met aandachtsoorten zijn een aantal
wijzigingen doorgevoerd:
o Zilte soorten die nog niet in de lijst stonden vermeld zijn alsnog opgenomen. Het
betreft Melkkruid, Gewone zoutmelde, Zeealsem, Zilte rus, Engels slijkgras.
o Rode waterereprijs en Blauwe waterereprijs zijn samen genomen in de
beoordeling. In september blijkt niet altijd meer met zekerheid het verschil tussen
beide soorten vast te stellen; bovendien worden beide soorten in vergelijkbare
milieu’s aangetroffen.
o Schorrezoutgras en Moeraszoutgras zijn apart beoordeeld (in oorspronkelijke
opzet waren deze twee samengenomen).
Resultaten
Tabel 3.3 geeft een samenvatting van de (abundantie) van de aangetroffen
aandachtssoorten per deelgebied. Enkele conclusies:
o Twee soorten zijn in geen enkel deelgebied waargenomen: Gewone zoutmelde
en Moeraszoutgras.
o Tien soorten zijn in slechts 1 deelgebied waargenomen; het betreft zonder
uitzondering sooten van zilte milieu’s en ze zijn allemaal aangetroffen in Kwade
Hoek: Zeealsem, Lepelblad, Zilte rus, Lamsoor, Zeeweegbree, Gewoon
kweldergras, Engels slijkgras, Schorrenkruid en Schorrenzoutgras.
o Van de overige zilte soorten komt Melkkruid met opvallende hoge aantallen in
alle deelgebieden voor met uitzondering van de Beninger Slikken, waar de soort
alleen in lage dichtheden voorkomt in het westen van het gebied.
o De verspreiding van soorten binnen de deelgebieden is soms nogal
ongelijkmatig; zo komt Zeebies binnen Scheelhoek uitsluitend voor in een smalle
strook langs de vaste oever (niet op de eilanden). Spindotter is in de Beninger
Slikken beperkt tot een smalle oeverstrook langs het Haringvliet, maar komt daar
zeer regelmatig over grote lengten voor.
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d

Artemisia maritima
b

Aster tripolium

a

a

Kwade Hoek

Quackgors

Scheelhoek West

e

Scheelhoek Oost

Beninger Slikken West

e

Slijkplaat

Beninger Slikken Oost

Althaea officinalis

e

Echte heemst

d

Zeealsem

e

Zulte
Gewone zoutmelde

Atriplex portulacoides
Caltha palustris araneosa

d

e

Calystegia sepium

e

e

Spindotterbloem
b

a

d

d

Epilobium hirsutum

e

Glaux maritima
Juncus bufonius/ambiguus

Haagwinde
e

Cochlearia officinalis

b

e

e

e

e

e

c

e

d

e

e

c

e

c

e

d

Harig wilgenroosje
e

Melkkruid
Zilte + Gewone greppelrus

Juncus gerardii

e

Zilte rus

Limonium vulgare

b

Lamsoor

Lythrum salicaria

d

e

e

d

d

d

Grote kattenstaart

Plantago maritima

e

Zeeweegbree

Puccinellia maritima

e

Gewoon kweldergras

e

Kortarige + Langarige zeekraal

e

Heen

Salicornia spec.
Scirpus maritimus

c

c

Scirpus tabernaemontanii

c

c

d

e

b

Ruwe bies

Spartinaanglica
Spergularia salina/maritima

c

Suaeda maritima

c

Engels slijkgras

e

Gerande + Zilte schijnspurrie

c

Schorrenkruid
Moeraszoutgras

Trichlogin palustris
e

Triglochin maritima
e

e

e

b

d

e

Veronica catenata / anagallis-aquaticad

d

d

e

e

e
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8

8

8

10

Urtica dioica
totaal aantal soorten

Tabel 3.3
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Echt + Engels lepelblad
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Resultaten kartering aandachtssoorten

Schorrenzoutgras
Grote brandnetel
Rode + Blauwe waterereprijs

15

3.2

Structuurtypen
Wijzigingen
Tijdens het gemeenschappelijke veldbezoek met de AGI zijn enkele kleine wijzigingen
aangebracht in de typering van de structuurtypen (deze zijn al verwerkt in tabel 3.2. Het
betreft:
o Pionier: maximale bedekking gewijzigd van 25% naar 50%, dit in verband met
het feit dat de opnamen plaats vonden in september. Veel pionierbegroeiingen
hebben in die periode een duidelijk hogere bedekking dan in het voorjaar of de
vroege zomer.
o Struweel: er wordt uitgegaan van een maximale hoogte van 5 meter (in plaats
van 3,5 meter).
o Bos: er wordt uitgegaan van een minimale hoogte van 4 meter (in plaats van 3
meter).
Verder is de begrenzing van enkele deelgebieden aangepast. Het betreft:
o Slijkplaat: ruimere begrenzing genomen aan de oostzijde, vanwege het mogelijk
op termijn ontstaan van pionierbegroeiingen in daar aanwezige ondiepten.
o Kwade Hoek: ruimere begrenzing genomen aan de oostzijde, vanwege
mogelijke uitbreiding van pionierbegroeiingen op daar aanwezige platen en
slikken.
o Beninger Slikken Oost: aan de dijkzijde is een agrarisch perceel (intensief
gebruikt) buiten de begrenzing gelaten.
o Bij Scheelhoek-Oost en –West zijn de hogere delen aan de landzijde buiten de
begrenzing gelaten. De grens loopt nu langs de oeverlijn.
Resultaten
De verspreiding van de begroeiingstypen binnen de gebieden is weergegeven op de
kaarten in de bijlage. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de oppervlakteverdeling per
deelgebied (absoluut en in procenten).
Tabel 3.4 Oppervlaktes van structuurtypen per deelgebied
A oppervlaktes in ha
Kwade Hoek
Quackgors
Slijkplaat
Scheelhoek west
Scheelhoek oost
Beninger Slikken west
Beninger Slikken oost
Eindtotaal

B
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
2,3

G
51,1
6,5
0,0
0,0
0,0
25,4
42,9
126,0

K
0,9
1,8
13,7
1,7
0,6
1,2
2,8
22,7

O
20,6
31,8
108,5
30,0
19,4
27,1
25,3
262,8

P
2,2
13,3
11,7
8,3
3,8
2,6
2,3
44,2

R
23,7
6,5
2,1
5,7
2,3
61,5
75,4
177,3

S
3,2
2,6
0,0
0,1
0,0
12,0
1,7
19,7

Eindtotaal
101,8
63,7
136,1
45,8
26,0
129,9
151,7
655,0

B
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,3

G
50,3
10,3
0,0
0,0
0,0
19,6
28,3
19,2

K
0,9
2,9
10,1
3,7
2,1
0,9
1,8
3,5

O
20,3
50,0
79,7
65,5
74,6
20,9
16,7
40,1

P
2,2
20,9
8,6
18,1
14,4
2,0
1,5
6,7

R
23,2
10,3
1,6
12,4
8,9
47,4
49,7
27,1

S
3,1
4,1
0,0
0,3
0,0
9,3
1,1
3,0

Eindtotaal
100
100
100
100
100
100
100
100,0

B oppervlaktes in %
Kwade Hoek
Quackgors
Slijkplaat
Scheelhoek west
Scheelhoek oost
Beninger Slikken west
Beninger Slikken oost
Eindtotaal

13

Korte toelichting per legenda-eenheid:
Overig (o)
Dit betreft alle gebiedsdelen binnen de begrenzing die niet onder een van de volgende
structuurtypen vallen. Merendeels betreft het water van het Haringvliet zelf of van de
Haringvlietmonding c.q. de Voordelta (Kwade Hoek).
Kaal en water (k)
Dit type komt op kleine schaal voor. Het betreft merendeels kleine plasjes en
inundatieplekken. Open water van het Haringvliet is niet tot deze categorie gerekend.
Dit is gekarteerd als 'overig'.
Pionier (p)
Dit type komt vrij regelmatig voor in de meeste deelgebieden, maar meestal in kleine
oppervlakten. In het veld bleek het soms lastig om onderscheid te maken met
structuurtype gras (g). Met name in de Beninger Slikken komen binnen de grazige delen
laagten voor die soms een relatief lage bedekking hebben en worden gedomineerd door
Zilverschoon. Verder komen hierin soorten als Rode ogenroost, Fioringras, Zomprus,
Brede weegbree, Vlooienkruid, Watermunt e.a. voor. Begroeiingen behorend tot het
Zilverschoonverbond zijn gerekend tot het structuurtype gras (g).
Het type komt meestal voor langs oeverlijnen. Het betreft dan vochtige
pionierbegroeiingen met soorten als Vlooienkruid, Waterpunge, Blauwe en Rode
waterereprijs, Watermunt, Melkkruid, Heelblaadjes, Greppelrus e.a. Op enkele plaatsen
is in dit type Goudknopje aangetroffen. In Kwade Hoek heeft dit type een veel zilter
aspect met soorten als Zeekraal, Schorrekruid, Schijnspurrie, Zeeaster e.a.
Droge pioniertypen komen eveneens voor, voornamelijk op de Slijkplaat, Quackgors en
Scheelhoek. Hier betreft het vaak open vegetaties op zandig, schelprijk substraat met
soorten als Muurpeper, Canadese fijstraal, Bezemkruiskruid, Grote zandkool, Kleine
leeuwentand e.a. Deze vegetaties worden door de beheerders open gehouden doordat
grote delen in de winterperiode met een cultivator worden bewerkt en opslag van
struweel wordt verwijderd.
Gras (g)
Veel voorkomend type, met name in de begraasde terreindelen (Kwade Hoek, Beninger
Slikken en landzijde Quackgors). De meeste grazige delen zijn relatief kruidenrijk en
hebben een vochtig karakter met regelmatig soorten als Vlooienkruid, Watermunt, Rode
ogentroost e.a. Regelmatig komen in dit type ook ruigtesoorten als Akkerdistel en Grote
brandnetel voor. In Kwade hoek komen over grote oppervlakten zilte grazige
begroeiingen voor waarin voornamelijk Zilte rus en Gewoon kweldergras domineren. Op
de hoger gelegen delen domineren hier soorten als Roodzwenkgras, Fioringras en
Kweek. Hierin is als bijzonderheid regelmatig Fijn goudscherm aangetroffen. Droge
duingraslanden (inclusief begroeiingen met Helm) en Strandkweekvegetaties komen ook
in Kwade Hoek op flinke schaal voor.
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Kwade Hoek, begraasde strandkweekvegetaties
Ruigte (r)
Dit type komt op grote schaal voor, met name in de Beninger Slikken. Het betreft daar
(net als in de andere deelgebieden) vooral vochtige ruigten. Heemst komt in deze ruigten
op grote schaal voor. Verder worden ze voornamelijk gedomineerd door Riet,
Rietzwenkgras, Grote brandnetel, Late guldenroede, Harig wilgeroosje e.a. Verspreid
komt Braam voor. Hier en daar is in dit type Rivierkruiskruid en Moerasmelkdistel
aangetroffen.
Struweel (s)
Het betreft voornamelijk struweel van struikvormige wilgen (Grauwe wilg, Boswilg,
Katwilg), Meidoorn en vlier. Veelal bevindt het struweel zich als ‘eilanden’ binnen
ruigten. Op de hogere delen van de eilandjes bij Scheelhoek en aan de landzijde bij
Quackgors komen drogere struwelen voor met Duindoorn, Kruipwilg en Liguster. In de
duinstrook bij Kwade Hoek komen op redelijke schaal duindoornstruwelen voor.
Bos (b)
Dit type komt op kleine schaal voor en het betreft vrijwel uitsluitend schietwilgenbos.
Vaak gaat het om kleine ‘eilandjes’ binnen struweel of ruigte (voornamelijk Beninger
Slikken en Quackgors).
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Quackgors, ruigte gedomineerd door Late guldenroede

3.3

Aanbevelingen, overig
Aanbevelingen
Ten behoeve van de vergelijkbaarheid tussen de meetjaren wordt sterk aanbevolen de
metingen jaarlijks uit te voeren in de maand september (eerste helft).
Overig
Van enkele gebieden (Beninger Slikken-West, Scheelhoek en Slijkplaat) zijn streeplijsten
gemaakt van alle aangetroffen soorten. De resultaten daarvan zijn ter informatie naar de
betreffende beheerders verstuurd.
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Kaarten

17

18

19

20

21

22

23

24

