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INLEIDING

1.1 Het Vegwad-programma
In 1984 is door de regionale Waddenzeedirecties van Rijkswaterstaat in
samenwerking met de Meetkundige Dienst een monitoringsprogramma
opgezet: "Monitoring van vegetatie-ontwikkelingen in de Waddenzee en op
de Waddeneilanden". Dit programma met de naam VEGWAD had ten doel
de vegetatieontwikkeling op de kwelders en in de duinen van het
Waddengebied periodiek te volgen ten behoeve van:
•
het begeleiden van lopende programma's;
•
het begeleiden van plannen voor beheersmaatregelen;
•
het voorbereiden van beheers- en beleidskeuzes;
•
signaal-, controle- en voorspellende functie.
Het VEGWAD-programma maakt deel uit van het programma “Biologische
monitoring zoute rijkswateren”, en is onderdeel van het MWTL programma
(Monitoring der Waterstaatkundige Toestand des Lands). MWTL is een
landelijk monitoringsprogramma waarin de fysische, chemische en
biologische toestand van de rijkswateren wordt gevolgd.
Ook de schorgebieden van Zuidwest Nederland behoren tot het VEGWAD
programma. Ondanks de verruiming van het gebied (oorspronkelijk alleen
het Waddengebied) is de naam VEGWAD gehandhaafd voor MWTL
karteringen van schor- en kweldergebieden. De duingebieden (gebieden
die minder dan 2x per jaar worden overstroomd) vallen buiten het
VEGWAD-programma.
Zie ook:
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/kwelders/meer_wet
en/deltagebied/

1.2 Doel van de kartering
Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan
ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kusten riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering
van vegetatiekarteringen.
De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit
en de kwantiteit van de vegetatie van met name kwelders en
uiterwaarden. Enkele gebruiksdoeleinden voor de vegetatiekarteringen
zijn:
•
Het rapporteren van de toestand van de natuur van zijn
beheergebieden voor de Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water
(internationaal niveau) en op nationaal niveau voor het
water¬beleid, zoals vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding
(V&W, 1989) en de Achtergrondnota Toekomst voor Water
(Rijkswaterstaat, 1996), onder andere door het programma
"Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands" (MWTL);
•
Het beheer en onderhoud voor de Regionale Directies (lokaal en
regionaal niveau).
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1.3 Beschrijving van de gekarteerde gebieden
(Tekst naar Buiks, 2007)
Ligging
Het Zwin en de Verdronken Zwarte Polder liggen beide langs de
Noordzeekust van Zeeuwsch Vlaanderen, zie Figuur 1.

Figuur 1: Ligging van de gekarteerde gebieden (ondergrond Top10vectorbestand)

Het Zwin
Het Zwin is een grensoverschrijdend natuurgebied en is onderdeel van
Natura 2000, waaraan het beschermingsregime van de Vogel- en
Habitatrichtlijn gekoppeld is. Het is oa een belangrijk foerageergebied voor
de Kleine zilverreiger. Het grootste deel ligt op Belgisch grondgebied (190
ha) en is eigendom van waterbeheerder “de Oostkustpolder”, die de grond
in gebruik heeft gegeven bij boeren. De Vlaamse overheid wil hiervan
uiteindelijk in totaal 95ha verwerven. Het Nederlandse deel (60 ha,
waarvan 54 ha begroeid) is in beheer bij Stichting Het Zeeuwse Landschap
en moet uiteindelijk worden uitgebreid met 10ha, te realiseren nabij
Retranchement. Het landschap is opgebouwd uit strand, duinen, slik en
schorren. Min of meer centraal in het Nederlandse deel kronkelt de
Zwingeul als een sluftergeul vanuit de Noordzee. Vroeger (in de 13e en
14e eeuw) was deze geul een druk bevaren zeearm naar Brugge. Door
inpolderingen werd het stroomgebied steeds meer beperkt en bovendien
begon zich klei en zand af te zetten. Tegenwoordig blijft de dynamiek
beperkt tot de platen direct grenzend aan de hoofdgeul. Een kwelderstrook
langs de dijk aan de oostkant van Het Zwin wordt sinds 1993 beweid met
schapen. De begrazing is twee jaar onderbroken geweest, maar is in 2002
weer voortgezet. De zogenaamde holle stelle (een buitendijks gelegen
drinkput voor het vee) is in 2002 hersteld. Na 2007 heeft in het Belgische
deel ter hoogte van Zwindorp een ingreep plaatsgevonden, waarbij een
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groot deel van de lagere kwelder is teruggezet in successie (afgeschraapt)
en een kudde koeien is ingeschaard. De voorheen dominante vegetaties
met Zoutmelde en Zeekweek zijn hier vervangen door een relatief kale
vlakte met oa Klein schorrenkruid. Pionierbegroeiingen in het Zwin blijven
vanwege de hoge dynamiek rondom de zandplaten en de korte overgang
naar de hoger gelegen kwelder beperkt. De diversiteit aan vegetatietypen
en daarnaast het absolute en relatieve aandeel van brakke vegetaties is ook historisch gezien- laag ten opzichte van de Verdronken Zwarte Polder.
Het kweldergebied is niet toegankelijk voor het publiek. Wel worden er het
hele jaar door excursies gehouden.

De Zwingeul in het Zwin
De Verdronken Zwarte Polder
De Verdronken Zwarte Polder ligt buitendijks tegenover het dorp
Nieuwvliet-Bad en Kruishoofd. De toevoeging ‘verdronken’ duidt op een in
1802 ontstane situatie. Toen brak bij een stormvloed de dijk waardoor de
polder aan de zee moest worden prijsgegeven. Tegenwoordig is het een
natuurreservaat en eigendom van de Dienst der Domeinen. Het gebied
meet ca. 42 ha (begroeid) en is in beheer bij Stichting Het Zeeuwse
Landschap. Langs de Noordzee strekt zich een onderbroken zeereep uit.
De binnenzijde is begroeid met een dicht duindoornstruweel, wat zich
voortzet in de achterliggende, meer zuidelijk gelegen vallei. Op sommige
plaatsen is het struweel meer dan 100 meter breed. Ten zuiden van de
hoofdgeul, waar de helling op het noordoosten geëxponeerd is, vindt
erosie plaats. In tegenstelling tot de noordoostelijk geëxponeerde helling is
bij de op het noordwesten gerichte zeereep sprake van aangroei in de
zeerichting met pioniervegetatie van de duinen.

9
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Zicht op Verdronken Zwarte Polder, met op de achtergrond het
plankier wat toegang geeft tot het strand
Vanaf de westkant is het mogelijk het strand te bereiken, maar veel
minder mensen maken hiervan gebruik vanwege de ongunstige ligging ten
opzichte van de campings. In dit deel van de Verdronken Zwarte Polder is
de vegetatie oostwaarts uitgebreid en dichter geworden. Midden in het
gebied ligt een plankier waar veel meer gebruik van wordt gemaakt om op
het strand te komen. De verstoring op de rest van het gebied blijft zo
redelijk beperkt. Sinds 1995 is het plankier ongeveer 25 meter naar het
oosten verlegd. Ten oosten van het plankier vindt sinds 1977
jaarrondbegrazing plaats met het Drentse Heideschaap, ook tijdens de
kartering. Het westelijk deel werd sinds 1978 een tijd lang gedeeltelijk
gemaaid, echter dit is waarschijnlijk na de voorlaatste kartering stopgezet.
Sinds eind jaren ‘90 merkt de beheerder een aanzienlijke vernatting van
deze westelijke hoek. Dit is grotendeels te wijten aan de natte zomers en
najaren destijds en heeft ertoe geleid dat het hooiwerk overgeslagen is
(mededeling dhr. R. Beijersbergen). Mogelijk is ook verzanding van de
kreken hier debet aan.
Mede dankzij de gradiënten tussen nat/droog en zout/zoet is het gebied in
ecologisch opzicht waardevol. De zee overstroomt het gebied tot aan de
dijkvoet 25 tot 30 keer per jaar. Op de tamelijk zandige en droge kwelder
liggen verspreid wat lage duintjes waarop Strandkweek het aspect bepaalt.
In vergelijking met Het Zwin is het milieu in de Verdronken Zwarte Polder
minder dynamisch en zandiger. Echte zilte vegetaties zijn slechts in
beperkte mate aanwezig. In tegenstelling tot Het Zwin is er in de
Verdronken Zwarte Polder geen sprake van een brede, diepe, ver het
gebied indringende geul. Het zeewater dringt door een 100 meter brede
opening in de zeereep het gebied binnen. Deze opening vertakt zich in een
aantal ondiepe kreken. Een deel van het bij vloed binnengedrongen
zeewater kan niet terugstromen. Het water verdampt, waardoor lokaal een
zoutlaagje op de bodem achterblijft. Het zoutgehalte van de bovengrond,
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en de hiermee samenhangende vegetatie, wisselt daarom sterk op korte
afstand.

Schapenbegrazing in het oostelijk deel van de Verdronken Zwarte Polder
In de lage kwelder domineert Gewoon kweldergras, terwijl Gewone
zoutmelde (in het begraasde deel) grotendeels afwezig is. Zilte rus bepaalt
het aspect in de aangrenzende middelhoge kwelderzone. Op de hoge
kwelder zijn Strandkweek, Rood zwenkgras, Fioringras en Zilverschoon
beeldbepalende soorten. Hier en daar komen ook brakke vegetaties met
o.a. Riet voor.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze kort toegelicht. Hoofdstuk 3 begint met
een syntaxonomisch overzicht van de aangetroffen vegetaties, waarna een
toelichting volgt op de indeling van de beschrijvingen; vervolgens staan
die beschrijvingen per zone gerangschikt. De direct hierbij behorende
kaarten en tabellen staan in de bijlagen 1 tot en met 8. Een toelichting op
de legenda van de kaarten van de bijlagen 4, 6 en 7 staat in de paragrafen
5.1 en 5.2. In hoofdstuk 4 staan in het kort de afgeleide producten
beschreven; de toelichtingen daarvan volgen in de paragrafen 5.3 tot en
met 5.7. De tekst wordt afgesloten met een overzicht van de
literatuurverwijzingen in hoofdstuk 6.
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2

METHODEN

2.1 Algemeen
De vegetatiekartering is uitgevoerd volgens de Fotogeleide methode. Bij
deze methode zijn luchtfoto’s van het voorgaande jaar geïnterpreteerd via
een Digitaal Fotogrammetrisch Systeem (DFS). Vervolgens worden tijdens
het veldwerk alle kweldervlakken afgelopen. De ‘duin’-vegetatie (alle niet
tot de kwelder behorende vlakken) zijn gekarteerd via de Grove Standaard
Typologie (GST). Bij het doorlopen van de kartering zijn de volgende fasen
te onderscheiden:
1. interpretatie luchtfoto’s volgens de Oude Grenzen methode via een DFS;
2. digitale bestandsopbouw (lijnen), vlakken en toekenning vlaknummers;
3. veldkaarten met vlaklijnen en orthofotomozaïek;
4. veldwerk (inventarisatie vlakken en maken opnamen);
5. dataopslag in Turboveg en maken opnamenpuntenbestand in GIS;
6. classificeren van vegetatie opnamen;
7. doorvertaling van vlakbeschrijvingen naar vegetatietypen;
8. aanpassen vlakgrenzen naar aanleiding van het veldwerk;
9. invullen legendamatrix;
10. koppelen legendamatrix aan vlakkenbestand;
11. kaartvervaardiging digitaal;
12. rapportage met bijlagen.

2.2 Luchtfoto-interpretatie
2.2.1 Algemeen
Voor de vegetatiekartering van het Zwin & De Verdronken Zwarte Polder is
de Fotogeleide methode gebruikt. Tijdens de luchtfoto-interpretatie is
gebruik gemaakt van false colour orthofoto’s met een grondresolutie van
12x12 cm. Deze foto’s zijn op 15 juli 2013 gevlogen door Hansa Luftbild.
De luchtfoto’s overlappen elkaar zodat ze geschikt zijn om stereoscopisch
te analyseren. Ze zijn (voor wat betreft Verdronken Zwarte Polder) door
Bureau Waardenburg geschikt gemaakt om ze in het Digitaal
Fotogrammetrisch Systeem (DFS) in te laden. Foto-analyse van het Zwin
is door RWS-CIV uitgevoerd.
Tijdens de interpretatie is gebruik gemaakt van de Oude-Grenzen methode
(Janssen & Van Gennip, 2000). Volgens deze methode worden grenzen
van de voorgaande kartering als uitgangspunt genomen en worden alleen
grenzen gewijzigd als er duidelijke veranderingen zichtbaar zijn. Bij een
kaartschaal van 1:5.000 betekent dit bijvoorbeeld dat een grens minimaal
2,5 m opgeschoven moet zijn om deze te mogen aanpassen.
Als basis diende de VEGWAD vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte
Polder uit 2007 (Buiks, 2010).
2.2.2 Bestandsopbouw
De luchtfoto’s en Summit projectbestanden zijn (voor wat betreft
Verdronken Zwarte Polder) digitaal aangeleverd door de CIV en door
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Bureau Waardenburg bewerkt zodat zij gebruikt konden worden in een
DFS, Summit Evolution (versie 6.4). De luchtfoto’s worden op het
beeldscherm geanalyseerd waarbij op basis van kleur, structuur, textuur,
vorm en reliëf homogene vlakken worden onderscheiden. Het digitale
bestand (vlakken met unieke nummering) wordt opgebouwd in ArcGis
(versie 10.0). Vlakken met een oppervlakte < 2x2 mm (oppervlakte <100
m2,
karteerschaal
1:5.000)
zijn
niet
begrensd
(minimum
karteeroppervlak).
2.2.3 Veldkaarten
Voor het veldwerk zijn veldkaarten gemaakt op A3 formaat met een schaal
van 1:2.500 en met de orthofotomozaïeken als ondergrond. Op de
veldkaarten zijn de vlakken met elk een uniek vlaknummer weergegeven.
Met behulp van deze kaarten is in het veld eenvoudig de positie in het
landschap en het vlak te bepalen en kan ook de verhouding tussen de
vegetatietypen goed ingeschat worden. De vlakken met nummers zijn
tevens in Trimble veldcomputers geladen, waardoor ook bij twijfel de
exacte positie in het terrein eenvoudig te bepalen was. Op de veldkaarten
zijn ook de mogelijke monsterpunten voor te maken opnamen geplot. De
keuzes hiervoor zijn gemaakt op basis van de in 2007 gemaakte opnamen,
om een zo goed mogelijke spreiding van de opnamen te waarborgen. In
het veld is regelmatig van deze locaties afgeweken, omdat het bij het
maken van de opnamen belangrijker is dat de vegetatietypologie goed
ondersteund wordt, dan dat de opname op dezelfde plaats wordt
genomen. Tevens moet er op die plek uiteraard een homogene vegetatie
aanwezig zijn, op basis waarvan een type kan worden getypeerd middels
een vegetatie-opname.
Tijdens het veldwerk wordt erop gelet dat een goede geografische
spreiding plaats vindt en dat voldoende opnamen per vegetatietype
gemaakt worden.
2.2.4 Kartering niet-kweldervegetaties
Tijdens de luchtfoto-interpretatie worden de vegetaties die niet tot de
kwelder gerekend worden -zoals duinbegroeiingen, dijkvoeten, zoete
graslanden e.d- direct benoemd via de zogenoemde Grove Standaard
Typologie, kortweg GST (Loomans & Koppejan, 2003). De werkwijze
bestaat uit het tijdens de foto-interpretatie benoemen van de vegetatie per
kaartvlak volgens een vaststaande sleutel (zie tabel 1). Deze methode is
speciaal ontwikkeld om die delen die binnen het karteergebied niet tot de
kwelder behoren snel te kunnen karteren. Overigens zijn ook GST-vlakken
in het veld ter controle nog vaak bezocht, zeker wanneer er nog een %
SALT-type(n) aanwezig was. Afwijkende aspecten van deze aanpak in
vergelijking met de kwelderkartering zijn:
• Bij de GST-kartering vindt de toedeling zo veel als mogelijk achter het
scherm plaats volgens de in tabel 1 genoemde 4 posities.
• Bij de GST-kartering vindt een toedeling plaats op landschappelijke en
structuurkenmerken in plaats van een vegetatiekundige.
• Het kleinste nog te karteren vlak bedraagt 25 x 25 m.
• De typologie wordt niet onderbouwd met vegetatieopnamen.
• Per vlak wordt alleen het dominante GST-type aangegeven.
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•

•
•
•

Indien er in het vlak zowel kweldervegetaties als GST-typen (complex)
voorkomen dan worden alle kweldertypen benoemd en het dominante
GST-type met de bedekkingen waarin ze in het vlak voorkomen.
Bij de interpretatie zijn de horizontale en verticale structuur veelal
direct uit het fotobeeld te herleiden (stereo).
De vochttoestand is gebaseerd op de ontstaanswijze en de huidige
situatie. Hierbij wordt sterk gelet op kleurverschillen (roodkleuring).
De processen zijn niet altijd even goed zichtbaar op de foto. Hiervoor
kan ook een controle in het terrein van nut zijn.

Tabel 1

Opbouw van de Grove Standaard interpretatiecode.

1e positie

2e positie

3e positie

4e positie

horizontale structuur

verticale structuur

vochttoestand

processen

(begroeid oppervlak)

(hoogte)

k

kaal (0-5%)

O

Onbegroeid (0cm)

d droog

g

begraasd

o

open (5-50%)

K

Kruid/gras/mos

i

geïnundeerd

m

maaibeheer

Dwergstruweel (idem)

n

nitrofiel

R

hoge Ruigte (>100 cm)

o

overstuiving

S

Struweel (1–5 m)

B

Bos (>5m)

(0-30 n nat

cm)
h

half

open

(50- G

75%)
g

gesloten

hoge Grassen (30-100 v vochtig
cm)

(75- D

100%)

2.3 Veldwerk
Uitvoering veldwerk
Het veldwerk voor Verdronken Zwarte Polder is uitgevoerd in de periode
van eind juli tot half augustus 2014, voor het Zwin van 1-5 september.
Voor de kartering is gebruik gemaakt van de SALT-typologie (SALT08). In
het veld wordt van elk bij de voorinterpretatie onderscheiden vlak een
inschatting gemaakt van de aanwezige SALT-typen. Vaak komen de
vegetaties in complexen voor, waarbij de zelfstandige typen niet
afzonderlijk zijn uit te karteren. Van elk type wordt de procentuele
bedekking geschat met behulp van foto en vlakoverzicht en op
veldformulieren genoteerd. Binnen een vlak worden alleen vegetatietypen
genoteerd waarvan de bedekking 5% of meer van het vlak inneemt.
Van elk gekarteerd type worden daarnaast de van belang zijnde soorten
met hun bedekkingen genoteerd in de RWS-opnameschaal (zie tabel 2).
Ook worden enkele abiotische parameters meegenomen zoals structuur
van de vegetatie, het percentage kale bodem per type en de zone waarin
het vlak ligt. Als de vegetatie en de foto daar aanleiding toe gaven zijn
grenzen gewijzigd. In de pionierzone zijn nog enkele vlakken bijgetekend.
Er is dagelijks een lijst met opnamen per SALT-type bijgewerkt, zodat
gestreefd kon worden naar een ‘optimale’ verdeling van opnamen over de
aangetroffen typen. Voor de Wetenschappelijke en Nederlandse
naamgeving van de hogere planten is de Heukels flora 23e druk (van der
Meijden, 2005) gebruikt en voor de mossen de Beknopte mosflora van
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Nederland en België (Siebel & During 2006). Het totaal aantal gemaakte
opnamen voor Zwin en Verdronken Zwarte Polder bedraagt respectievelijk
64 en 60. Er zijn voor Zwin en Verdronken Zwarte Polder respectievelijk 46
en 45 verschillende SALT-typen onderscheiden (bij de vorige kartering was
dat respectievelijk 38 en 49). Gestreefd wordt naar gemiddeld ca. 5
opnamen per type, waarbij in algemene en soortenarme typen wat minder
opnamen worden gemaakt en in soortenrijke (en meer variabele) typen
wat meer.
Tabel 2. Bedekkingschaal Rijkswaterstaat (nr. 20 in Turboveg).
Bedekkingscode

Aantal individuen

Bedekking

r
p
a
m
2
3
4
5
6

sporadisch (1 - 2 exemplaren)
w einig talrijk (3 - 20 exemplaren)
talrijk (20 - 80 exemplaren)
zeer talrijk (> 80 exemplaren)
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig

1%
2%
3%
4%
5-10%
10-25%
25-50%
50-75%
75-100%

Alle GST-eenheden met <100% GST zijn in het veld bezocht en van
inhoud voorzien, met name uiteraard vanwege het eventuele aandeel
SALT-type(n).
Bijzondere soorten
Relatief bijzondere soorten die zijn aangetroffen: Zilt torkruid, Selderij,
Stekend loogkruid, Zeevetmuur, Sierlijke vetmuur, Zeepostelein, Zeekool,
Zeevenkel (beide laatste Zwin, op basaltdijk –niet in opnames)
(Duin)zandmuur.
Weersomstandigheden en karakteristieken 2013-2014
Het weer tijdens de uitvoering van het veldwerk was over het algemeen
goed (soms erg warm). De zomer van 2014 was vanaf juli relatief warm,
met droge periodes, maar ook af en toe zware onweersbuien.
Zie tekstbox hieronder voor een overzicht van het weer in de periode
2013-2014 (Bron: KNMI).
De eerste helft van 2013 was het duidelijk kouder dan normaal, de lente was sinds
1970 niet meer zo koud geweest. De tweede helft van het jaar verliep een stuk
warmer met maandgemiddelde temperaturen die rond of boven het langjarig
gemiddelde lagen. Juli was zeer warm en augustus vrij warm. De hoeveelheid
neerslag in 2013 lag met gemiddeld over het land 741 mm ruim onder het langjarig
gemiddelde van 847 mm. Met uitzondering van de maand mei waren de
maandsommen tot en met augustus onder normaal. Het aantal zonuren bedroeg in
2013 1710 uur en daarmee was 2013 vrij zonnig. Het langjarig gemiddelde zonuren
bedraagt 1639 uur.
2014 was het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige temperatuurwaarnemingen in 1706. In De Bilt komt de jaargemiddelde temperatuur uit op
11,7°C, een stuk hoger dan het warmterecord 11,2°C in 2006 en 2007. Met
uitzondering van augustus zijn alle maanden warmer dan normaal verlopen. Maar
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liefst acht maanden zijn bij de warmste tien geëindigd. Meest opvallend was de
zachte winter van 2013-2014. In een deel van ons land ontbrak het compleet aan
sneeuw en vorst.
2014 is een zeer zonnig jaar geweest met gemiddeld over het land 1844 zonuren
tegen 1639 normaal. Vooral in maart schitterde de zon. Op veel plaatsen was deze
lentemaand in ruim een eeuw nog niet zo zonnig geweest. Zoals gebruikelijk waren
de kustgebieden dit jaar het zonnigst.
2014 is gemiddeld over het land met 776 mm droog verlopen. De normale jaarsom
bedraagt 847 mm. De regionale verschillen zijn groot geweest. Op sommige
stations, met name in het noorden en zuidwesten van Nederland is slechts 600-650
mm regen gevallen. In het midden van het land viel lokaal meer dan de normale
jaarsom.

2.4 Verwerking
Data invoer opnamen
De in het veld gemaakte vegetatieopnamen zijn na het veldwerk ingevoerd
in Turboveg, versie 2.97 (Hennekens, 2012). Voor de invoer van de
opnamen heeft de CIV een standaard Turboveg sjabloon ter beschikking
gesteld waarin de kopgegevens met de juiste veldlengte staan. Alle
vegetatie-opnamegegevens zijn in Turboveg ingevoerd en vervolgens is
gecontroleerd of de goede velden en kolommen ingevuld waren.
In het veld is van elke opname de geografische locatie in een PDA
vastgelegd. Ook deze gegevens zijn aan het Turboveg-bestand
toegevoegd. Met deze gegevens kon dan de uiteindelijke opnamen locatie
kaart worden gemaakt (bijlage II).
Aanpassen grenzen op basis van veldwerk
Tijdens het veldwerk zijn enkele vlakken opgesplitst. Hier kwam de
vegetatie zodanig ruimtelijk gescheiden van elkaar voor dat voor splitsing
van het vlak gekozen is. Daarnaast zijn in de pionierzone nog vlakken
toegevoegd waarop zich ‘recent’ een pionierbegroeiing heeft gevestigd, of
waar deze niet op de foto zichtbaar was. Overigens zijn ook enkele vlakken
in de pionierzone die oorspronkelijk waren belijnd, uiteindelijk verdwenen,
omdat hier bij de veldinspectie bleek dat er geen vegetatie voorkwam (dan
wel met <1% bedekking).
Classificatietabel
De in Turboveg ingevoerde opnamen zijn na verschillende controles op
onder andere gebiedsvreemde soorten en foutieve invoer van de
kopgegevens uitgevoerd naar een Excel tabel. Door de CIV is voor de
classificatie van de opnamen een totaalbestand van alle voorgaande
kwelderopnamen –met een groot aantal tabbladen geordend per type en
per kwelderzone- aangeleverd. Hierin zijn de opnamen van Zwin &
Verdronken Zwarte Polder tussen geplaatst op de juiste positie. Voor de
rapportage zijn de opnamen vervolgens uit de totaal tabel gehaald en zijn
hiervan aparte classificatietabellen gemaakt, afzonderlijk per kwelderzone
(bijlage III).
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(Her)interpretatie en Legendamatrix
Na de classificatie zijn de vlakbeschrijvingen vertaald naar een definitieve
vlakinhoud, bestaande uit vegetatietypen met bedekkingswaarden. Voor
de definitieve interpretatie zijn de foto’s gecombineerd met de
vlakbeschrijvingen gebruikt om tot de definitieve toedeling te komen.
Vervolgens zijn de vlakken met hun inhoud in een matrixlegenda verwerkt
(bijlage V). Hierin staan de vegetatietypen horizontaal en de vlaknummers
verticaal geordend. Elk vlak is gevuld met het procentuele aandeel van het
aanwezige vegetatietype(n) tot 100%. De matrix is geordend van
pionierzone via lage-, middenhoge-, brakke en hoge kwelder naar
nitrofiele zone en GST-typen. Elk vlak krijgt vervolgens een legendacode
welke uit de landschapszone en een volgnummer bestaat. Vlakken met
een identieke inhoud krijgen dezelfde legendacode. Voor de toedeling van
de codes zijn door de CIV beslisregels opgesteld die in de
Productspecificaties Vegetatiekartering (versienr 1.54) zijn beschreven.
Met behulp van de gegevens in de database (definitieve vegetatietypen en
hun bedekkingen, abiotische informatie) worden vervolgens per legendaeenheid de codes voor de afgeleide kaarten bepaald (in Access), te weten:
landelijk
bedreigde
vegetaties
(Rode
lijsttypen),
Habitattypen,
Kaderrichtlijn watertypen, vegetatiestructuur. Dit is gedaan conform de
productspecificaties en geleverde vertaaltabellen.
Definitieve kaarten
De definitieve matrixlegenda is vervolgens aan het vlakkenbestand in
ArcGis gekoppeld. De uiteindelijke vegetatiekaart staat in bijlage IV.
Daarnaast zijn nog een aantal afgeleide kaarten gemaakt:
•
Vegetatiekaart met GST-typen (zie par. 5.2)
•
Vegetatiezoneringskaart (zie par. 5.3)
•
Vegetatiestructuurkaart (zie par. 5.4)
•
Habitattypekaart (zie par. 5.5)
•
Kaart met Kaderrichtlijn watertypen (zie par. 5.6)
•
Kaart met de landelijk bedreigde vegetaties (zie par. 5.7)
•
Verspreidingskaarten van elk vegetatietype. Op deze sterk
verkleinde kaartbeelden is aangegeven of een type met meer of
minder dan 50% bedekking in het vlak voorkomt (zie hoofdstuk 3).

2.5 Ontsluiting van de data
Bij het verwerken van de gegevens is gebruik gemaakt van ArcGIS 10.1.
De bestanden worden uiteindelijk ontsloten via de RWS Geodatabase,
welke verkrijgbaar is via de servicedesk data.
Met behulp van de internet Mapviewer RWS Mapviewer kunnen de
(afgeleide) kaarten worden bekeken.
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2.6 Foutendiscussie & betrouwbaarheid
In het kader van de kwaliteitsbewaking wordt voor elke fase een
kwaliteitsrapportage opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het proces is
doorlopen, wat het resultaat is en welke afwijkingen er ten aanzien van de
productspecificaties
hebben
plaatsgevonden.
Ook
wordt
een
veldwerkverslag aangeleverd met daarin zaken als de veldwerkperiode,
het weer en moeilijkheden met het karteren en determineren van
vegetaties en soorten. Genoemde verslagen zijn in het bezit van de CIV.
Het veldwerk voor Verdronken Zwarte Polder is uitgevoerd in de nazomer.
Voor een aantal soorten is deze periode aan de late kant zoals Deens
lepelblad en Zeevetmuur. Vanwege het warme voorjaar waren
voorjaarsoorten in 2014 al eerder dan normaal uitgebloeid en vaak niet
meer vindbaar.
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Uitzicht over het Zwin

De Zwingeul

20

Toelichting Vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2013

3

VEGETATIE

3.1 Algemeen
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven met daarin de
aangetroffen vegetatietypen -aangetroffen in Verdronken Zwarte Polder &
Zwin- en de bijbehorende syntaxonomische eenheid, bedreigingscategorie
en eventuele habitattype. In de daaropvolgende paragrafen worden de
vegetatietypen per landschapszone besproken.
Tabel 3. Overzicht landelijke syntaxonomische eenheden (Schaminée et al, 1995,
1996, 1998; Stortelder et al, 1999), vegetatietype en –nummer en catagoriën
bedreiging en Habitattype.
Bedreiging: TNB = thans niet bedreigd, GE = gevoelig, BE = bedreigd, EB =
ernstig bedreigd (volgens Weeda et al., 2005).
Habitattype: 1140 = Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten; 1160 = Grote
ondiepe kreken en baaien, eventueel met Zeegras en/of Ruppia; 1310a = Eenjarige
pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Thero-Salicornion - a); 1310b =
Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Saginion - b); 1320 =
Kwelders met Slijkgrasvegetatie; 1330 = Atlantische kwelders –overig; 2110 =
Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie; 2190 =
Kwelvegetatie (Caricion davallianae) (Janssen & Schaminée, 2003).

Landelijke syntaxonomische eenheid
Code
3
3Aa1
8
8Bb
8Bb2
9
9B
9Ba
9Ba3
9Ba4
12
12A
12Aa
12Aa2
12Aa2b
12Ba
12Ba2
12Ba2c
12Ba3
12Ba3b
12Ba4
12Ba4a
12Ba4b
12BaRG
12BaRG
12BaRG
12BaRG
12BaRG

Bedreiging

Omschrijving
Zosteretea
Zosteretum noltii
Phragmitetea
Phragmition australis
Scirpetum tabernaemontani
Parvocaricetea
Caricetalia davallianae
Caricion davallianae
Parnassio-Juncetum atricapilli
Junco baltici-Schoenetum nigricantis
Plantaginetea majoris
Plantaginetalia majoris
Polygonion avicularis
Coronopodo-Matricarietum
Coronopodo-Matricarietum spergularietosum salinae
Lolio-Potentillion anserinae
Triglochino-Agrostietum stoloniferae
Triglochino-Agrostietum juncetosum gerardii
Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae
Trifolio fragiferi-Agrostietum centaurietosum
Ononido-Caricetum distantis
Ononido-Caricetum typicum
Ononido-Caricetum armerietosum
RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Potentillion anserinae]
RG Juncus gerardi-[Lolio-Potentillion anserinae]
RG Potentilla anserina-[Lolio-Potentillion anserinae]
RG Elytrigia repens-[Lolio-Potentillion anserinae]
RG Trifolium repens-[Lolio-Potentillion anserinae]

Vegetatie

Habitat
-type

nr

BE

TNB

1330a

-

type

94

Rgc

84

Be
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Landelijke syntaxonomische eenheid
Code
12BaRG
12RG
12RG
12RG
12RG
22
22A
22Aa
22Aa1
22Aa1a
22Ab
22Ab1
22Ab1a
22AbRG
22AbRG
22AbRG
22AbRG
1
22AbRG
2
22RG
22RG
24
24A
24Aa
24Aa2

Bedreiging

Vegetatie

Habitat
-type

Omschrijving
RG
Festuca
rubra-Potentilla
anserina-[Lolio-Potentillion
anserinae]
RG Elytrigia repens-[Plantaginetea majoris]
RG Lolium perenne-[Plantaginetea majoris]
RG Trifolium repens-[Plantaginetea majoris]
RG Potentilla anserina-[Plantaginetea majoris]
Cakiletea maritimae
Cakiletalia maritimae
Atriplicion littoralis
Atriplicetum littoralis
typicum
Salsolo-Honckenyion peploides
Salsolo-Cakiletum maritimae
typicum
RG Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica-[Salsolo-Honckenyion
peploides]
RG Glaux maritima-Agrostis stolonifera -[Salsolo-Honckenyion
peploides]
RG Suaeda maritima-[Salsolo-Honckenyion peploides]
RG Cakile maritima-[Cakiletea maritimae]
RG Honckenya peploides -[Salsolo-Honckenyion / Ammophilion
arenariae]
RG Atriplex prostrata-[Cakiletea maritimae]
RG Leymus arenarius-[Cakiletea maritimae]
Spartinetea
Spartinetalia
Spartinion
Spartinetum townsendii

nr

type

TNB

-

103

Re

TNB
TNB

-

96
98, 75,
76

Rgt
Rpf,
Bpg, Bpj

GE

1330a

107

Xk

BE
TNB

2110
2110

11
6

Dxs
Def

TNB

2110

7

Deg

TNB
TNB

2110
2110

8

Deu

TNB

2110

10

Dxh

TNB
GE

1330a
2120

106
108

Xx
Rrl

TNB

1320

14,18,
19, 61

Ss0,Ss3,
Ss5, Bs5

12, 16

Qq0p,
Qqp

25
25A
25Aa
25Aa1

Thero-Salicornietea
Thero-Salicornietalia
Thero-Salicornion
Salicornietum dolichostachyae

TNB

1310a

25Aa2

Salicornietum brachystachyae

TNB

1310a

25Aa3

Suaedetum maritimae

TNB/

1310a/ 15, 20,
1330a 28

Qu0, Qu,
P-u

GE

1330a

EB

1330a

38

Ppq,Pps,
Pp,Ppu,
Ppl,Ppa,
P-d, Pex,
Pj
Pg

BE
GE

1330a
1330a

31
40

Pl
Ph

26
26A
26Aa
26Aa1
26Aa1a

26Aa1b
26Aa1c
26Aa2
26Aa3

Asteretea tripolii
Glauco-Puccinellietalia
Puccinellion maritimae
Puccinellietum maritimae
typicum

parapholidetosum
agrostietosum
Plantagini-Limonietum
Halimionetum portulacoides

17

Qqe

24,27,26,
29,30,33,
25, 36,
37
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Landelijke syntaxonomische eenheid
Code
26AaRG
26AaRG
26AaRG
26AaRG
26Ab
26Ab1
26Ac
26Ac1
26Ac1a
26Ac1b
26Ac1RG
26Ac2
26Ac3
26Ac4
26Ac5
26Ac6

26Ac7
26AcRG
26AcRG
26AcRG
26AcRG
26RG1
26RG2
26RG4
26RG
26RG
27
27A
27Aa
27Aa1
27Aa1a
27Aa1b
27Aa2
27Aa2a
29
29A
29Aa
29Aa3
29Aa3a
32
32RG
33RG

Vegetatie

Bedreiging

Habitat
-type

TNB
TNB
TNB

1330a
1330a
1330a

32
34
35

Pw
Pa
Pt

TNB

1330a

21

Pe

GE

1330a

47, 48

Jj, Jja

TNB
GE
GE

1330a
1330a
1330a

43
51,52
45

Jex
Jfh,Jf
Je

TNB

1330a

BE

1330a

42,58,59,
82, 83,
104, 105
80

Py,Jy3/5
By3/5,
Ry3/5
Bm

TNB
GE
TNB

1330a
1330a
1330a

53
57
65, 85

Jg
Jm
Bi3, Bi5

TNB
TNB

1330a
1330a

86
106

Bb
Xx

BE
EB
EB

1330a
1310b
1310b

90
91
54

Cc
Ccs
Ccj

Omschrijving
RG Plantago maritima -[Puccinellion maritimae]
RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]
RG Triglochin maritima-[Puccinellion maritimae]
RG Juncus maritimus-[Puccinellion maritimae]
Puccinellio-Spergularion salinae
Puccinellietum distantis
Armerion maritimae
Juncetum gerardi
typicum
leontodontetosum
RG Glaux maritima/Puccinellia maritima-[Juncetum gerardi]
Armerio-Festucetum litoralis
Junco-Caricetum extensae
Blysmetum rufi
Artemisietum maritimae
Atriplici-Elytrigietum pungentis

Oenantho lachenalii - Juncetum maritimi
RG Glaux maritima-[Armerion maritimae]
RG Plantago maritima-[Armerion maritimae]
RG Agrostis stoloniferae-[Armerion maritimae]
RG Juncus maritimus-[Armerion maritimae]
RG Bolboschoenus maritimus-[Asteretea tripolii]
RG Spergularia salina-[Asteretea tripolii]
RG Aster tripolium-[Asteretea tripolii]
RG Phragmites australis-[Asteretea tripolii]
RG Atriplex prostrata-[Asteretea tripolii]
Saginetea maritimae
Saginetalia maritimae
Saginion maritimae
Sagino maritimae-Cochlearietum danicae
Sagino maritimae-Cochlearietum sedetosum
Sagino maritimae-Cochlearietum juncetosum
Centaurio-Saginetum
Centaurio-Saginetum trifolietosum fragiferi
Bidentetea tripartitae
Bidentetalia tripartitae
Bidention tripartitae
Chenopodietum rubri
Chenopodietum rubri spergularietosum
Convolvulo-Filipenduletea
RG Phragmites australis-[Convolvulo-Filipenduletea]
RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]

nr

type

3.2 Beschrijving vegetatietypen
In de volgende paragrafen worden per vegetatietype de volgende
onderdelen beschreven:
•
Vegetatienummer en vegetatiecode volgens SALT08, Nederlandse en
wetenschappelijke naamgeving.
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•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Lokale kenmerken; een korte beschrijving van de floristische
samenstelling van de vegetatie op basis van de (co-) dominante,
kenmerkende, differentiërende en begeleidende soorten.
Vegetatiestructuur; een beschrijving van enkele specifieke
kenmerken zoals soortenrijkdom, horizontale en verticale structuur
(zie tabel 4).
Rode lijst soorten; welke zijn aangetroffen in het betreffende
vegetatietype volgens Van der Meijden et al (2005) en Siebel et al
(2006).
Syntaxonomie; deze wordt beschreven aan de hand van de
Vegetatie van Nederland (Schaminée et al., 1995, 1996 en 1998;
Stortelder et al., 1999).
Bedreiging vegetatie; aan de hand van de door Weeda et al. (2005)
opgestelde categorieën: BE = bedreigd, EB = ernstig bedreigd, GE =
gevoelig, KW = kwetsbaar.
Ecologie; korte beschrijving van de lokale standplaatsfactoren.
Aantal opnamen.
Aantal soorten; minimaal, gemiddeld en maximaal aantal soorten in
het type (bij meer dan 1 opname).
Voorkomen; vermeld wordt waar het type is aangetroffen.
Aantal locaties en oppervlakte; is het aantal locaties waar het
vegetatietype is aangetroffen en de oppervlakte waarover het
voorkomt.
Verspreidingskaartje; van elk vegetatietype is een sterk verkleinde
vegetatiekaart aanwezig met daarin het voorkomen van het
vegetatietype weergegeven in twee klassen: rood = meer dan 50%
bedekking, blauw = minder dan 50% bedekking in het vlak, grijs =
geen bedekking in het vlak.

Tabel 4. Klasse indeling kenmerken vegetatie.
soo rte nrijk do m
klasse
s oortena rm
m atig soorten rijk
s oortenr ijk

horizon ta l e s truct uu r

aa ntal so orten
< 10
10 tot 20
> 20

klasse

ve rt ica le stru ct uu r

b edekki ng
veg etatie

klasse

hoo gte

zeer ope n

< 2 5%

l aag

op en

25 -5 0%

m id delh oog

30 -1 00 c m

vrij gesl oten

50 -7 5%

h oog

> 10 0 cm

ges loten

0 -3 0 cm

> 75 %
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3.3 Embryonale duintjes en stranden
(6) Def

Type van Biestarwegras (Elytrigia juncea subsp. Boreoatlantica)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Vegetatie waarin Biestarwegras meestal
meer dan 15% bedekt. Begeleidende
soorten kunnen zijn: Zeepostelein, Gerande
schijnspurrie,
Hertshoornweegbree
en
Zeemelkdistel.
Soortenarme, lage (15 tot 35 cm) en zeer
open tot vrij gesloten vegetatie. Het
aandeel aan kale grond is vaak hoog.
RG Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica[Salsolo Honckenyion peploides] (22AbRG).
TNB
Biestarwegras is een zoutbehoevende
pionier; de plant ontwikkelt zich boven de
gemiddeld hoog water lijn, maar wordt nog
regelmatig overspoeld bij hoge vloed. Op
jonge (embryonale) duintjes, zandige
strandvlakten en aan de loefzijde van de
zeereep komt hij voor.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
5
(2) 4 (6)
Zwin: 11 / 1,04 ha
Verdronken Zwarte Polder: 11 / 1,04 ha
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(7) Deg

Type van Melkkruid (Glaux maritima)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Vegetatie
waarin
Melkkruid
de
aspectbepalende en dominante soort is,
soms
in
codominantie
met
Hertshoornweegbree.
Fioringras,
Biestarwegras en Zeepostelein komen met
lage bedekkingen regelmatig voor.
Soortenarme, open en lage vegetatie (tot 5
cm). Het aandeel aan kale grond is vaak
nog zeer hoog (rond 50%).
RG Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica[Salsolo Honckenyion peploides] (22AbRG).
TNB
Het is een pioniervegetatie van zandige
milieus die bij tijd en wijle nog overstroomd
worden met zout water.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
(2) 4 (5)
Zwin: 2 / 0,41 ha
Verdronken Zwarte Polder: 3 / 0,11 ha
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(8) Deu

Type van Klein schorrenkruid en Biestarwegras (Suaeda
maritima en Elytrigia juncea subsp. Boreo-atlantica)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Vloedmerkvegetatie
langs
de
zandige
duinvoet waarin Klein schorrenkruid de
aspectbepalende en dominante soort is, en
samen met pioniersoorten als Zeekraal en
Biestarwegras (beide in lagere bedekking)
voorkomt.
Soortenarme, open en lage vegetatie (tot 5
cm). Het aandeel aan kale grond is vaak
nog zeer hoog (rond 50%).
RG Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica[Salsolo Honckenyion peploides] (22AbRG).
TNB
Het is een vloedmerkvegetatie van de
zandige duinvoet (veelal aan de lijzijde van
het duin) die bij tijd en wijle nog
overstroomd wordt met zout water
Zwin
geen, op basis van vlakbeschrijvingen
ca. 4
Zwin: 3 / 0,29 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(10) Dxh

Type van Zeepostelein (Honckenya peploides)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Vegetatie
waarin
Zeepostelein
de
aspectbepalende en meest bedekkende
soort is. Daarnaast kunnen soorten als
Biestarwegras, Zeemelkdistel en (opslag
van) Duindoorn worden aangetroffen met
minder hoge bedekkingen.
Soortenarme, open tot vrij gesloten, lage
vegetatie. Het aandeel aan kale grond is ca.
50%.
RG
Honckenya
peploides
-[Salsolo
Honckenyion peploides] (22AbRG2).
TNB
Pioniervegetatie die in de zeereep voorkomt
en kenmerkend is voor zandige tot
schelprijke milieus waar vaak vloedmerk is
afgezet en regelmatig overstuivingen met
zand plaatsvinden.
Zwin
1
8
Zwin: 1 / 0,58 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(11) Dxs

Type van Stekend loogkruid (Salsola kali ssp. kali)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Vegetatie waarin Stekend loogkruid de
aspectbepalende en meest bedekkende
soort is. Daarnaast komen soorten als
Biestarwegras, Zeeraket en Zeemelkdistel
voor in lage bedekking.
Soortenarme, zeer open, lage vegetatie.
Het aandeel aan kale grond is ca. 80%.
Salsolo-Cakiletum
maritimae
-[Salsolo
Honckenyion peploides] (22Ab1a).
BE
Pioniervegetatie die in de zeereep voorkomt
en kenmerkend is voor zandige tot
schelprijke milieus waar vaak vloedmerk is
afgezet en regelmatig overstuivingen met
zand plaatsvinden.
Zwin
1
4
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,03 ha
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3.4 Typen van de pionierzone kwelder
(12) Qqop Type van Langarige zeekraal (Salicornia procumbens);
lage bedekking
Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Langarige zeekraal is present, met een
bedekking van minder dan vijf procent.
Daarnaast kan Engels slijkgras of Klein
schorrenkruid nog voorkomen, eveneens in
zeer lage bedekking.
Soortenarme, lage vegetatie. Het aandeel
aan slik of zand is zeer hoog, altijd meer
dan 95%.
Salicornietum dolichostachyae (25Aa1)
TNB
Langarige zeekraal groeit op de kwelder ter
hoogte van de gemiddelde hoogwaterlijn.
Dagelijks wordt zij tweemaal per dag
overstroomd met zout water. De planten
groeien vooral op slibrijke plaatsen, zoals in
beddingen van kreken, maar kan ook op
zandrijkere bodems voorkomen. In het
Zwin
komt
dit
type
voor
in
een
afgeschermd deel aan de westgrens, wat
teruggezet is in successie door de Belgische
beheerder.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
1
2
Zwin: 10 / 0,62 ha
Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,02 ha
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(14) Ss0

Type van Engels slijkgras (Spartina townsendii); lage
bedekking

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Engels slijkgras is present, met een
bedekking
minder
dan
vijf
procent.
Daarnaast komt soms nog langarige
zeekraal en/of Klein schorrenkruid voor.
soortenarme,
lage
vegetatie;
hoogte
varieert tussen de 10 en 20 cm. Het
aandeel aan slik of zand is zeer hoog, altijd
meer dan 95%.
Spartinetum townsendii (24Aa2)
TNB
Op relatief dynamische plaatsen, langs de
rand van de kwelder, op de overgang naar
het slik, met een voorkeur voor zandige
bodems. Enkel aangetroffen in een slikkige
plas aan de zuidkant van het Zwin.
Zwin
geen, op basis van vlakbeschrijvingen
ca. 2
Zwin: 1 / 0,01 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(15) Qu0

Type van Klein schorrenkruid (Suaeda maritima); lage
bedekking

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Klein schorrenkruid is de kenmerkende
soort.
Verder
kunnen
Kortarige
en
Langarige
zeekraal
en
Gerande
schijnspurrie voorkomen, maar altijd met
een
lagere
presentie
dan
Klein
schorrenkruid.
soortenarme, lage vegetatie. Het aandeel
aan slik of zand is zeer hoog, altijd meer
dan 95%.
Suaedetum maritimae (25Aa3).
TNB
Vegetaties van Klein schorrenkruid komen
op de kwelder zowel op zandige als slibrijke
bodems voor. We vinden haar op de
hoogste zone van het wad, lage en vochtige
kommen
van
de
kwelder
en
lage
oeverwallen langs kreken. Dit type is enkel
aangetroffen in een afgeschermd deel aan
de westzijde van het Zwin, wat door de
Belgische beheerder is teruggezet in
successie.
Zwin
geen, op basis van vlakbeschrijvingen
ca. 3
Zwin: 2 / 0,26 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(16) Qqp

Type van Langarige zeekraal (Salicornia procumbens);
hoge bedekking

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

De gemeenschap bestaat uit een relatief
open tot dichte begroeiing van Langarige
zeekraal.
Daarnaast
komen
Engels
slijkgras, Zulte, Klein schorrenkruid en
Gewone zoutmelde regelmatig voor maar
altijd
met
lage
bedekkingen.
Klein
schorrendkruid bedekt vaak nog tussen 5
en 10%.
Soortenarme, open tot vrij gesloten en lage
vegetatie. Het aandeel aan vegetatie is
altijd meer dan 5%, het aandeel aan kaal
slik of zand is altijd minder dan 95%.
Salicornietum dolichostachyae (25Aa1)
TNB
Langarige zeekraal groeit op de kwelder ter
hoogte van de gemiddelde hoogwaterlijn.
Dagelijks wordt zij tweemaal per dag
overstroomd
met
zout
water.
De
standplaats is zeer dynamisch, voedsel-,
fosfaat en sulfaatrijk. De planten groeien
vooral op slibrijke plaatsen maar het type
kan ook op zandrijkere bodems voorkomen
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
6
(3) 5 (7)
Zwin: 21 / 0,71 ha
Verdronken Zwarte Polder: 7 / 0,31 ha
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(17) Qqe

Type van Kortarige zeekraal (Salicornia europaea);
hoge bedekking

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Kortarige zeekraal is present, met een
bedekking van meer dan vijf procent.
Andere soorten ontbreken in de opnamen.
Soortenarme,
vrij
gesloten
en
lage
vegetatie. Het aandeel aan vegetatie is
altijd meer dan 5% en het aandeel aan kaal
slik of zand is altijd minder dan 95%.
Salicornietum brachystachyae (25Aa2)
TNB
Kortarige zeekraal is een zoutbehoevende
plant (chloridegehalte tussen 0 - 70 g Cl-/l)
en op zoute grond goed groeit. Buitendijks
komt ze voor op open plekken, waar het
zand door een dun laagje slib is bedekt.
Binnendijks komt ze langs inlagen en
kreken voor.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
1
Zwin: 7 / 0,24 ha
Verdronken Zwarte Polder: 10 / 0,62 ha
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(18) Ss3

Type van Engels slijkgras (Spartina townsendii); 550% bedekking

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Engels slijkgras is de aspect bepalende
soort. Daarnaast kunnen Kort en Langarige
zeekraal
voorkomen,
evenals
enkele
soorten van de lage kwelder.
soortenarme tot matig soortenrijke, open,
lage vegetatie; hoogte ligt rond 25 cm.
Spartinetum townsendii (24Aa2)
TNB
Engels slijkgras is gebonden aan het
getijdegebied en komt op de kwelders in
een brede zone rond de gemiddelde
hoogwaterlijn voor. Ook kan ze in lage
kommen op de kwelder en langs kreken
optreden. Het is een plant die gebonden is
aan uitgesproken weke en slibrijke bodems,
maar zich ook op zandige bodems kan
vestigen. Ze is goed bestand tegen de
eroderende werking van het getij, maar kan
betreding en vorst slecht verdragen.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
(3) 7 (10)
Zwin: 15 / 0,27 ha
Verdronken Zwarte Polder: 7 / 0,24 ha
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(20) Qu

Type van Klein schorrenkruid (Suaeda maritima); >5%
bedekking

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

In de gemeenschap is Klein schorrenkruid
de kenmerkende soort die veelal dominant
aanwezig is. Daarnaast komen pioniersoorten en soorten van de lage kwelder
regelmatig
voor
(Zulte
is
constante
begeleider) maar vrijwel altijd met een lage
presentie.
soortenarme, lage, open tot vrij gesloten
vegetatie; Het aandeel aan slik of zand kan
hoog zijn, maar altijd minder dan 95%.
Suaedetum maritimae (25Aa3)
TNB
Vegetaties van Klein schorrenkruid komen
op de kwelder zowel op zandige als slibrijke
bodems voor. We vinden haar op de
hoogste zone van het wad, lage en vochtige
kommen
van
de
kwelder
en
lage
oeverwallen langs kreken. De standplaats is
zeer voedselrijk (stikstof) door de snelle
afbraak van organisch materiaal zoals
wieren.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
4
(2) 4 (6)
Zwin: 38 / 4,69 ha
Verdronken Zwarte Polder: 6 / 0,28 ha
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(21) Pe
Type van Zilte schijnspurrie (Spergularia salina)
Lokale kenmerken:
Zilte schijnspurrie is de kenmerkende soort
die met een bedekking van meer dan 10%
voorkomt. Kortarige zeekraal, Gewoon
kweldergras en Klein schorrenkruid zijn
aanwezig, soms met hoge bedekkingen.
Vegetatiestructuur:
soortenarme, vrij gesloten, lage vegetatie;
hoogte ligt rond de 5 cm. Het aandeel aan
slik of zand kan hoog zijn, maar altijd
minder dan 95%.
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
RG
Spergularia
salina
[Puccinellietum
distantis, typicum] (26Ab1aRG).
Bedreigingscategorie:
TNB
Ecologie:
Het
type
komt
voor
op
periodiek
droogvallende afvoerloze laagten waar een
sterke wisseling in het zoutgehalte en
oppervlakkige uitdroging plaatsvindt. Ook
kan ze op sterk betreden plaatsen tot
ontwikkeling komen.
Voorkomen:
Verdronken Zwarte Polder
Aantal opnamen:
1
Aantal soorten:
5
Aantal locaties en opp.:
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,07 ha
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3.5 Typen van de lage kwelder
(19) Ss5

Type van Engels slijkgras (Spartina townsendii); >50%
bedekking

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Engels slijkgras is de aspect bepalende en
dominante soort. Klein schorrenkruid,
Zulte, Gewoon kweldergras, Lamsoor en
Gewone zoutmelde komen daarnaast voor,
steeds in lage bedekkingen.
soortenarme, (vrij) gesloten, middelhoge
vegetatie; hoogte ligt rond de 40 cm.
Spartinetum townsendii (24Aa2)
TNB
Engels slijkgras komt op de kwelders in een
brede
zone
rond
de
gemiddelde
hoogwaterlijn voor. Ook kan ze in lage
kommen op de kwelder en langs kreken
optreden. Het is een plant die gebonden is
aan uitgesproken weke en slibrijke bodems,
maar zich ook op zandige bodems kan
vestigen. Ze is goed bestand tegen de
eroderende werking van het getij, maar kan
betreding en vorst slecht verdragen.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
(7) 7 (7)
Zwin: 5 / 0,06 ha
Verdronken Zwarte Polder: 5 / 0,11 ha
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(24) Ppq

Type van Gewoon kweldergras (bedekking > 25%) en
Kortarige zeekraal (Puccinellia maritima – Salicornia
europaea)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Gewoon kweldergras en Kortarige zeekraal
zijn co-dominant aanwezig. De bedekking
van Gewoon kweldergras en van Zeekraal
soorten is in dit type altijd meer dan 25%.
Klein schorrenkruid, Zulte en Engels
slijkgras zijn de begeleiders, maar met lage
bedekkingen voorkomend.
soortenarme, lage, gesloten vegetatie;
hoogte schommelt rond 25 cm.
Puccinellietum
maritimae
subassociatie
typicum (26Aa1a)
TNB
Dit vegetatietype bestaat uit een variatie
van twee co-dominante soorten: Gewoon
kweldergras en Kortarige zeekraal. Beiden
zijn
kenmerkend
voor
lage
slibrijke
kwelders, waar regelmatig inundaties met
zout water plaatsvinden. De duur van de
inundaties is korter dan in de pionierzone.
Zwin
1
5
Zwin: 5 / 0,03 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(25) P-d

Type van Gerande schijnspurrie (Spergularia media ssp.
angustata)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Gerande schijnspurrie is dominant maar de
bedekking kan variëren van minder dan
25%
tot
50%.
Daarnaast
komt
voornamelijk Gewoon kweldergras voor.
Soortenarme, open, lage vegetatie.
Puccinellietum
maritimae
subassociatie
typicum (26Aa1a)
GE
Dit type staat hoger in de gradiënt dan de
Slijkgrasvegetaties in de pionierzone (Ss3
en Ss5). Ze komt voor op kleiige bodems
die nog regelmatig overstromen met zout
water. Wel zijn de inundaties korter van
duur en vinden ze minder frequent plaats
dan
in
de
pionierzone.
Is
lokaal
aangetroffen op het groene strand aan de
noordkant van het Zwin.
Zwin
geen (op basis van vlakbeschrijvingen)
ca. 4
Zwin: 2 / 0,73 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(26) Pps

Type van Gewoon kweldergras en Engels slijkgras
(Puccinellia maritima en Spartina anglica)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Engels slijkgras is de aspectbepalende en
veelal dominant aanwezige soort (>50%).
Daarnaast komen Gewoon kweldergras
(soms met hoge bedekking) en Lamsoor
constant voor.
Soortenarme, (vrij) gesloten, middelhoge
vegetatie.
Puccinellietum
maritimae
subassociatie
typicum (26Aa1a)
GE
Dit type staat hoger in de gradiënt dan de
Slijkgrasvegetaties in de pionierzone (Ss3
en Ss5). Ze komt voor op kleiige bodems
die nog regelmatig overstromen met zout
water. Wel zijn de inundaties korter van
duur en vinden ze minder frequent plaats
dan in de pionierzone.
Zwin
2
(4) 5 (6)
Zwin: 30 / 0,99 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(28) P-u

Type van Gewoon kweldergras (bedekking <25%) en
Klein schorrenkruid (Puccinellia maritima – Suaeda
maritima)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

De bedekking van Gewoon kweldergras ligt
tussen de 5 en 25% en die van Klein
schorrenkruid is altijd meer dan 25%, soms
meer dan 50%. Ook Lamsoor, Engels
slijkgras, Gerande schijnspurrie, Kort en
Langarig zeekraal komen voor, maar
bedekken weinig.
soortenarme, lage, vrij gesloten tot
gesloten vegetatie; hoogte schommelt rond
de 10 cm.
Suaedetum maritimae (25Aa3).
TNB
Dit vegetatietype bestaat uit een variatie
van twee co-dominante soorten Gewoon
kweldergras en Klein schorrenkruid. Het
type komt voor op lage slibrijke kwelders
met enige overspoeling van zand of
organisch
materiaal,
waar
regelmatig
inundaties met zout water plaatsvinden. De
duur van de inundaties is korter dan in de
pionierzone.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
1
8
Zwin: 1 / 0,06 ha
Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,02 ha
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(33) Ppa

Type van Gewoon kweldergras en Zulte (Puccinellia
maritima – Aster tripolium)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Gewoon kweldergras en Zulte zijn beiden
co-dominant aanwezig, waarbij Zulte met
minimaal 15% bedekking moet voorkomen.
Engels
slijkgras,
Klein
schorrenkruid,
Lamsoor,
Schorrezoutgras,
Zulte
en
Gewone
zoutmelde
zijn
regelmatig
aanwezig.
soortenarme tot matig soortenrijke, lage,
gesloten vegetatie; hoogte variabel.
Puccinellietum
maritimae
subassociatie
typicum (26Aa1a)
GE
Dit type komt voor op de wat hogere delen
van de lage kwelder en in kommen en
laagten van de middenhoge kwelder. De
bodem bestaat uit een bijna gerijpte dikke
sliblaag, waar zich organisch materiaal in
bevindt.
Beweiding
verdraagt
de
gemeenschap relatief slecht.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
1
11
Zwin: 25 / 1,17 ha
Verdronken Zwarte Polder: 2 / 0,12 ha
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(34) Pa

Type Zulte (Aster tripolium)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zulte is de kenmerkende en dominante
soort. Klein schorrekruid en Gewone
zoutmelde komen zeer regelmatig voor in
dit type.
soortenarme, lage tot middelhoge, gesloten
vegetatie.
RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]
(26AaRG)
TNB
Dit type wordt regelmatig aangetroffen op
de lage kwelder. Vegetaties van Zulte
gedijen het beste op natte, voedselrijke,
slib- en humusrijke bodems. Matige
beweiding verdraagt dit type goed. Bij
sterkere beweiding verdwijnt ze.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
4
(5) 6 (7)
Zwin: 21 / 0,57 ha
Verdronken Zwarte Polder: 6 / 0,22 ha
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(35) Pt

Type van Schorrenzoutgras (Triglochin maritima)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Schorrenzoutgras is de kenmerkende en
dominante soort. Gewone zoutmelde, Zulte,
Lamsoor,
Zeeweegbree
en
Gewoon
kweldergras kunnen daarnaast aanwezig
zijn, soms met vrij hoge bedekking.
Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.
Zeeweegbree (KW)
RG
Triglochin
maritima-[Puccinellion
maritimae] (26AaRG)
TNB
Dit type komt voor op de lage kwelder op
lagere, kommen en andere natte delen.
Waarschijnlijk vindt hier periodiek stagnatie
van (zee)water plaats. Het type komt vaak
maar over kleine oppervlakten voor en is
dan niet karteerbaar (geen 5% van het
oppervlak innemend).
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
(6) 7 (7)
Zwin: 9 / 0,36 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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3.6 Typen van de middenhoge kwelder
(27) Pp

Type van Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) –
hoge bedekking

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Gewoon kweldergras is de dominante soort.
Engels slijkgras, Kortarige zeekraal, Klein
schorrenkruid, Lamsoor, Zulte, Melkkruid
en Zilte rus komen regelmatig voor met
(meestal) lage bedekking.
soortenarme, lage, (vrij) gesloten vegetatie
Puccinellietum
maritimae
subassociatie
typicum (26Aa1a)
GE
Gewoon kweldergras komt voor op klei of
zand met een dunne sliblaag op bodems die
regelmatig (dagelijks) overstromen. In de
zonering volgt zij op vegetaties van
Zeekraal. Het gras is door zijn zoete smaak
en hoge eiwit gehalte zeer geliefd bij het
vee. Onder invloed van beweiding kan
faciesvorming van Gewoon kweldergras
optreden.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
6
(5) 7 (8)
Zwin: 45 / 1,64 ha
Verdronken Zwarte Polder: 7 / 0,47 ha
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(29) Ppu

Type van Gewoon kweldergras (bedekking > 25%) en
Klein schorrenkruid (Puccinellia maritima – Suaeda
maritima)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Gewoon kweldergras en Klein schorrenkruid
zijn codominant aanwezig. Zowel de
bedekking van Gewoon kweldergras als
Klein schorrenkruid ligt boven de 25%.
Gewone zoutmelde, Lamsoor, en Zulte zijn
begeleidende soorten met een lagere
bedekking.
Soortenarme, gesloten, lage vegetatie.
Puccinellietum maritimae, subassociatie
typicum (26Aa1a)
GE
Dit vegetatietype bestaat uit een variatie
van twee co-dominante soorten, die beiden
kenmerkend
zijn
voor
lage
slibrijke
kwelders, waar regelmatig inundaties met
zout water plaatsvinden. De duur en de
frequentie van de inundaties is korter dan
in de pionierzone en kan periodiek (zomer)
zelfs afwezig zijn.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
3
(5) 6 (7)
Zwin: 30 / 1,80 ha
Verdronken Zwarte Polder: 4 / 0,08 ha
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(30) Ppl

Type van Gewoon kweldergras en Lamsoor (Puccinellia
maritima – Limonium vulgare)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Gewoon kweldergras en Lamsoor zijn beide
met hoge bedekkingen aanwezig. Lamsoor
dient altijd met een bedekking van
minimaal 15% voor te komen. Daarnaast
dient het aandeel aan Rood zwenkgras en
Zilte rus altijd minder dan 25% in de
vegetatiesamenstelling te zijn. Verder
kunnen Kortarige zeekraal, Engels slijkgras,
Klein schorrenkruid en Zulte als constante
begeleiders opgevat worden.
soortenarme, lage, gesloten vegetaties.
Puccinellietum
maritimae
subassociatie
typicum (26Aa1a)
GE
Dit type treffen we aan op de lage kwelder,
en op de overgang van kommen naar
oeverwallen. Ook kan zij op de middelhoge
kwelder voorkomen als er voldoende slib is
afgezet.
Beweiding
verdraagt
de
gemeenschap slecht.
Zwin
3
(4) 6 (7)
Zwin: 20 / 1,27 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(31) Pl
Type van Lamsoor (Limonium vulgare)
Lokale kenmerken:
Lamsoor is de kenmerkende en (co)dominante soort. Schorrenzoutgras, Zulte
en Zeeweegbree zijn soms codominant
aanwezig, verder begeleid door Zeekraak
en Engels slijkgras. Het type komt
regelmatig voor in mozaïek met type Ppl.
Vegetatiestructuur:
soortenarme,
lage,
veelal
gesloten
vegetaties.
Rode lijstsoorten:
Zeeweegbree (KW)
Syntaxonomische positie:
Plantagini-Limonietum (26Aa2)
Bedreigingscategorie:
BE
Ecologie:
Dit type treffen we vooral aan op de lage
kwelder en op de overgang van kommen
naar kreekoeverwallen. Op de middelhoge
kwelder kan zij ook voorkomen als er
voldoende slib wordt afgezet. De bodem
bestaat uit een bijna gerijpte dikke sliblaag
(15-25
cm),
die
al
een
redelijke
hoeveelheid organisch materiaal (8-10%)
bevat.
Beweiding
verdraagt
de
gemeenschap slecht.
Voorkomen:
Zwin
Aantal opnamen:
geen (op basis van vlakbeschrijvingen)
Aantal soorten:
ca. 7
Aantal locaties en opp.:
Zwin: 8 / 0,40 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(32) Pw

Type van Zeeweegbree (Plantago maritima)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:

Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeeweegbree is de kenmerkende en
dominante soort die vaak met meer dan
50%
bedekking
voorkomt.
Daarnaast
komen
Lamsoor
en
Schorrenzoutgras
constant voor in lage bedekking.
soortenarme,
lage,
veelal
gesloten
vegetaties; hoogte schommelt meestal rond
15 cm.
Zeeweegbree (KW)
RG
Plantago
maritima-[Puccinellion
maritimae] (26AaRG)
TNB
Zeeweegbree is een typische kwelderplant
die in tal van vegetaties optreedt. Ze komt
zowel op zandige bodems als op klei voor
waarbij ze een voorkeur voor de lagere,
nattere delen heeft. Beweiding verdraagt ze
wel maar bij een sterke beweiding wordt ze
verdrongen door Gewoon kweldergras.
Zwin
3
(5) 6 (7)
Zwin: 10 / 0,62 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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