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SAMENVATTING
Een ander beheer van de Haringvlietsluizen heeft primair effect op de water- en zoutbeweging. Een veranderde waterbeweging leidt tot een wijziging van de morfologie van het
gebied. De ecologische effecten van een ander beheer van de Haringvlietsluizen kunnen
voor een groot deel afgeleid worden uit de verwachten abiotische veranderingen in het
gebied. Ecotopen vormen eenheden waarmee de consequenties van een ander beheer van
de Haringvlietsluizen op het biotische en abiotische milieu kunnen worden weergegeven.
Met behulp van de ecotopen-indeling kan het aandeel (aantal en oppervlak) van ecotopen bij
de verschillende scenario’s van sluisbeheer met elkaar vergeleken worden.
Er is een ecotopen-indeling voor de huidige situatie en de situatie voor de afsluiting van het
Haringviiet ontwikkeld. Een ecotoop is een ruimtelijk te begrenzen eenheid waarvan de
samenstelling en ontwikkeling worden bepaald door de abiotische, biotische en antropogene
condities ter plekke. De ecotopen-indeling is getoetst door het omzetten van enkele
bestaande (vegetatie)kaarten en gegevens naar ecotoopkaarten.
In deze nota wordt een indeling van de Biesbosch tot en met Voordelta in ecotopen
gepresenteerd. Door middel van de definitie van ecotopen aan de hand van abiotische
factoren kan het voorkomen van een ecotoop worden berekend als een kans dat abiotische
variabelen in een bepaalde range, gelijktijdig op een bepaalde locatie voorkomen.
Het projectgebied omvat het water, de oevers en buitendijkse gebieden van: Amer, Nieuwe
Merwede, Dordtsche Biesbosch, Brabantsche Biesbosch, Hollandsch Diep, Haringviiet, Spui
en Voordelta deelgebied Brielse gat (voormalige buitendelta van het Haringviiet), begrensd
door de winterdijken of zeewerende duinen.
Het verschil tussen de ecotopen wordt vooral bepaald door de zonering (sublitorale, littorale
en supralitorale zone) en de hydrodynamiek-, morfodynamiek-, zoutdynamiek- en gebruiksdynamiek.
De onderscheiden ecotopen worden in tabelvorm gepresenteerd. Vervolgens is de indeling
van de ecotopen toegelicht en zijn de ecotopen ecologisch beschreven.
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1. INLEIDING
1.1. Doel en achtergrond
Een ander beheer van de Haringviietsluizen heeft primair effect op de water- en zoutbeweging. Een veranderde waterbeweging leidt ook tot een wijziging van de morfologie van het
gebied. De ecologische effecten van een ander beheer van de Haringviietsluizen kunnen
voor een groot deel afgeleid worden uit de te verwachten abiotische veranderingen in het
gebied. Ecotopen vormen eenheden waarmee de consequenties van een ander beheer van
de Haringviietsluizen op het biotische en abiotische milieu kunnen worden weergegeven.
Met behulp van de ecotopen-indeling kan het aandeel (aantal en oppervlak) van ecotopen bij
de verschillende scenario’s van sluisbeheer met elkaar vergeleken worden.
Er is een ecotopen-indeling voor de huidige situatie en de situatie voor de afsiuiting van het
Haringviiet ontwikkeld. Een ecotoop is een ruimtelijk te begrenzen eenheid waarvan de
samenstelling en ontwikkeling worden bepaald door de abiotische, biotische en antropogene
condities ter plekke. De ecotopen-indeling is getoetst door het omzetten van enkele
bestaande (vegetatie)kaarten en gegevens naar ecotoopkaarten.
In deze nota wordt een indeling van de Biesbosch tot en met Voordelta in ecotopen
gepresenteerd. Door middel van de definitie van ecotopen aan de hand van abiotische
factoren kan het voorkomen van een ecotoop worden berekend als een kans dat abiotische
variabelen in een bepaalde range, gelijktijdig op een bepaalde locatie voorkomen.
In de werkgroep ecologie en landschap van het MER beheer haringviietsluizen worden de
gevolgen van een ander sluisbeheer op natuur en landschap beschreven en beoordeeld. De
te onderzoeken varianten van sluisbeheer bevinden zich tussen enerzijds het huidige beheer
en anderzijds het beheer van de Haringviietsluizen als stormvioedkering (werkgroep MER
beheer haringviietsluizen, 1994).
Als vervolg op dit rapport worden door de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat met
behulp van beschikbaar (kaart)materiaal (gedigitaliseerde) ecotoopkaarten van de huidige
situatie (HV^) en de situatie rond 1970 ontwikkeld. Daarna is het de bedoeling om voor de
verschillend°e beheersscenario’s (HV^ t/m HVj van de Haringviietsluizen ecotopenkaarten te
maken aan de hand van berekeningen volgend uit modellen die nog in ontwikkeling zijn.
1.2. Gebiedsafbakening
Het projectgebied omvat het water, de oevers en buitendijkse gebieden van: Amer, Nieuwe
Merwede, Dordtsche Biesbosch, Brabantsche Biesbosch, Hollandsch Diep, Haringviiet, Spui
en Voordelta deelgebied Brielse gat (voormalige buitendelta van het Haringviiet), begrensd
door de winterdijken of zeewerende duinen (afbeelding 1.1).
1.3. Toepassing
De ecotopen-indelingen voor het projectgebied zijn bedoeld voor de MER haringviietsluizen.
Het schaalniveau van de indeling en de onderscheiden eenheden zijn hierop afgestemd. Met
de indeling in ecotopen kunnen de effecten van de verschillende beheersscenario’s voor de
Haringviietsluizen (HV^ t/m HV^ in beeld gebracht worden.
Met het oog op deze toepassing moet de ecotopenindeling bestaan uit:
- eenheden die homogeen zijn voor vegetatie, fauna en abiotische en antropogene beinvloedingsfactoren;
- een rangschikking van deze eenheden zodat voorspelling van de effecten van de ingrepen
met behulp van modellen mogelijk wordt;
- een koppeling aan eenduidig herkenbare biotische en abiotische kenmerken voor
gebiedsdekkende interpretatie van bestaand (kaart)materiaal.
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Afbeelding 1.1. De ligging van het Haringviiet-estuarium (projectgebied)
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Projectgebied

2

In het kader van deze studie is in overleg met de werkgroep ecologie en landschap gekozen
voor de kaartschaal van 1:25.000. Ingeschat wordt dat op dit schaalniveau alle ecotopen
goed onderscheiden kunnen worden. Bovendien varieren de kaartschalen van de meeste
beschikbare (vegetatie)kaarten van 1:5.000 tot 1:25.000 en deze kaarten zijn goed om te
zetten tot ecotoopkaarten met een schaal van 1:25.000.
1.4. Opzet van het rapport
In hoofdstuk 2 is weergegeven \A/elke parameters van belang zijn voor de indeling van het
projectgebied in ecotopen. In hoofdstuk 3 zijn de beschikbare vegetatie-, watervegetatie-,
bodem-, geomorfologische-, hoogte- (diepte-) en beheerskaarten geTnventariseerd. In
hoofdstuk 4 is een ecotopen-indeling voor de situatie rond 1970 en de huidige situatie (Hq)
gepresenteerd. Per ecotoop wordt aangegeven onder welke omstandigheden (abiotiek en
gebruik) zij (kan) voorkomen en er wordt een ecologische beschrijving van de ecotopen
gegeven. Tot slot worden in hoofdstuk 5 aanbevelingen voor vervolg-onderzoek en praktischtechnische aanbevelingen gedaan.
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2. ECOTOPEN-INDELING
2.1. Ecotoopstelsels

In het advies voor de richtlijnen voor het milieueffect-rapport is voor het projectgebied een
werkschema met ecotopen voor een "compleet" estuarium ontwikkeld. In de afgelopen jaren
zijn diverse typologieen en classificaties van ecotopen opgesteld. Recente voorbeelden zijn
het Rivier-Ecotopen-Stelsel, IKC Ecosysteemvisies en het Handbook Natuurdoeltypen.
In eerste instantie is de mogelijkheid onderzocht om bij al eerder ontwikkelde ecotopenindelingen aan te sluiten. Meest voor de hand liggend is het recent in opdracht van het RIZA
ontwikkelde rivierecotopenstelsel.
Vanwege een andere hydrologische situatie en de zout/(brak/)zoet gradienten in het project¬
gebied van de MER Haringviiet bleek dat het rivierecotopenstelsel niet goed toepasbaar is.
In een getijdesysteem is namelijk sprake van wisselende stroomrichting en waterstandswisseling per etmaal in tegenstelling tot een riviersysteem waar sprake is van een stroomrich¬
ting en waterstandsfluctuaties per seizoen. In overleg met de werkgroep ecologie en
landschap is besloten om in het kader van deze studie het werkschema met ecotopen
(bijiage I) als uitgangspunt te nemen. Daarbij is met de landschapsecologische plaatsbepaling zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij het rivierecotopenstelsel.
2.2. Sturende factoren voor en na de afsiuiting

Door het krachtenspel tussen het zee- en rivierwater was het gebied voor de afsiuiting, en is
het gebied ook nu nog, bijzonder dynamisch en gradientrijk: toenemende zoutgehaltes van
oost naar west, verschii in getijde-amplituden die globaal gezien toenemen van west naar
oost (afbeelding 2.1) en talrijke kleinschalige overgangen, zoals nat-droog, diep-ondiep, fijngrof sediment enzovoort. De gradienten pendelen met iedere eb- en vioedstroom enigszins
heen en weer. De working van het getij deed zich voor de afsiuiting tot ver stroomopwaarts
in de estuaria gelden.
Afbeelding 2.1. Verticaal getij in het projectgebied. Het getijverschil voor en na de afsluitingen van het Haringviiet (RWS-ZH, 1988)
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zoutgehalte
De verspreiding van organismen in de lengterichting van het estuarium vooral samen met
het zoutgehalte (De Hoog en Vanhemelrijk (red.), in voorb.). Bij een ander beheer van de
Haringviietsluizen wijzigt de zout-invioed in het projectgebied. Het zoutgehalte voor de
afsiuiting en in de huidige situatie wordt weergegeven in afbeelding 2.2.
Voor de afsiuiting zijn de seizoensinvioeden duidelijk merkbaar: in de droge zomerperiode
kan het zoute zeewater verder landinwaarts komen dan in natte winterperioden. Het
Haringviiet was een omvangrijk brakwatergebied als gevolg van de grote instroom van
rivierwater vanuit het Rijn-Maasstelsel en de daardoor relatief geringe invioed van het zoute
zeewater. in het verder stroomopwaarts gelegen Hollandsch Diep, de Biesbosch en de
verschillende getijderivieren, overheerst het zoete rivierwater. Als gevolg van de afsiuiting is
het Haringviiet door de onophoudelijke aanvoer van zoet rivierwater na de afsiuiting vrijwel
direct (binnen enkele weken) zoet geworden.
Afbeelding 2.2. Chloride-gehaltes (“/^g) in het projectgebied voor de afsiuiting en na de
afsiuiting van het Haringviiet in 1970 bij gemiddelde rivierafvoer op halftij
(Duursma et.al, 1982)
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getij
Op de Arne,, de Nieuwe Merwede (benedenstrooms van Kop van’t Land), het Hollandsch
Diep en het Haringviiet is het getijverschil van 2 m of meer door de afsiuiting van het
Volkerak en Haringviiet, gereduceerd tot slechts 0,25 a 0,30 m (afbeeiding 2.1). Door de
afsiuiting kan de getijdegolf het achterliggende gebied slechts via de Nieuwe Waterweg
bereiken. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke reductie van het getij in het gehele gebied.
Voor de afsiuiting van het Haringviiet was er sprake van een complex estuarium met een
ongehinderde rivierdynamiek van Rijn en Maas en een vrij in- en uitstromend getij vanuit de
Noordzee. De Voordelta is sterk veranderd sinds de afsiuiting. De dynamiek van getijden en
stromen was krachtiger voor de afsiuiting, waardoor de oppervlakte intergetijdegebied en
ondiep water kleiner was dan het huidige areaal. Het stelsel van geulen en platen had een
markanter profiel met grotere verschillen in diepte (Bisseling et al., 1994). De gemiddelde
waterstanden in de Voordelta zijn sinds de afsiuiting ongeveer gelijk gebleven (tabel 2.1).
huidig haringviietsluisbeheer
De dam die de monding van het Haringviiet sinds november 1970 afsiuit heeft spuisluizen.
Deze zijn onder normale omstandigheden gesloten, zodat het Rijnwater kan worden benut
voor de verziltingsbestrijding in West-Nederland en voor het beheersen van de bevaarbaarheid van de Lek en de IJssel. De Haringvlietsluizen lozen alleen wanneer veel water moet
worden afgevoerd, vooral in de winter. Het lozingsprogramma van de Haringvlietsluizen en
de bovenstroomse kunstmatige verdeling van het Rijnwater over verschillende riviertakken,
egaliseerden bovendien de natuurlijke varieties in het waterpeil die voorheen werden
veroorzaakt door stormvioed en afvoer van de rivieren (Bisseling et al., 1994).
haringvlietsluizen als stormvioedkering
Bij het gebruik van de Haringvlietsluizen als stormvioedkering (Werkgroep MER Beheer
Haringvlietsluizen, 1994) worden de gemiddelde hoog- en laagwaterstanden maximaal zoals
weergegeven in tabel 2.1. volgens de situatie dat het Volkerak afgesloten is en het Haring¬
viiet niet. Doordat de doorstroomopening bij de Haringvlietsluizen bij gebruik als stormvioed¬
kering kleiner is dan voor de afsiuiting en het Volkerak afgesloten blijft, zal de situatie niet
identiek zijn (RWS-ZH, 1994b) en zijn de gemiddelde hoog- en laagwaterstanden lager. De
voorspelling van de GLW en GHW voor de beheersalternatieven van de sluizen volgen (nog)
uit de modelberekeningen.
2.3. Gemiddelde waterstanden voor en na de afsiuiting
De gemiddelde laagwaterstanden zijn ten opzichte van de waterstanden voor de afsiuiting
hoger geworden met een toenemend verschil van oost naar west in het gedeelte gelegen
binnen de sluizen. Daarentegen zijn de gemiddelde hoogwaterstanden sterk verlaagd sinds
de afsiuiting (tabel 2.1).
De ecologische mogelijkheden worden voor een groot deel bepaald door de ligging van het
ecotoop ten opzichte van de getijdecyclus. De belangrijkste (gemiddelde) grenzen van de
zones van de dagelijkse getijdecyclus zijn Gemiddeld Laag Water (GLW), Gemiddeld Hoog
Water (GHW) en Extreem Hoog Water (EHW).
In overleg met de werkgroep ecologie en landschap is besloten om de volgende vier zones
van ecotopen te onderscheiden: beneden GLW (de sublitorale zone), tussen GLW en GHW
(de littorale zone) en de zones boven GHW en EHW (de supralitorale zones). Per zone
worden verschillende ecotopen aangetroffen.
2.4. Systematiek
De ecotopen kunnen landschapsecologisch beschreven worden door middel van de
morfodynamiek (Dilger et al., 1988 en Grontmij, 1994), hydrodynamiek, gebruiksdynamiek
(Grontmij, 1994 en Rademakers en Wolfert, 1994) en zoutdynamiek (paragraaf 2.2). Deze vier
factoren vormen samen de ecologische inhoud van de ecotopen. In de navolgende subparagrafen wordt dynamiek-indelingen gepresenteerd en toegelicht.
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label 2.1.

Oeelgebied

De GLW, GHW en EHW voor de deelgebieden de Biesbosch, het Hollandsch
Diep, het Haringviiet en de Voordelta in meters ten opzichte van NAP (Bron:
memo RWS, Directie Zuid-Holland)
Voor afsiuiting
Haringviiet (1961)
(meters t.o.v. NAP)

Na afsiuiting
Volkerak (1970)
(meters t.o.v. NAP)

Na afsiuiting
Haringviiet (1991)
(meters t.o.v. NAP)

Meetlocatie

GLW

GHW

EHW

GLW

GHW

GLW

GHW

EHW

Biesbosch

-0.59

-Hl.SS

-h3.78

•0.42

-1-1.12

■fO.40

-hO.67

-1-2.24

1961/1970 Mond der Dongen
1991 Deeneplaat/Keizersveer

Hollandsch
Diep

-0.79

-hI.33

-H4.10

■0.55

-1-1.08

-hO.39

-t-0.65

-1-2.18

1961/1970/1991 Moerdijk

Haringviiet

-0.79

-fl.06

-0.70

-1-0.99

-1-0.39

-1-0.67

+ 2.04

1961/1970/1991 Hellevoetsluis
1961/1991 Middelharnis

-1-3.85
-1-2.98

Stellendam
Hoek van Holland

-H4.17
Voordelta
■0.68

-1- 0.90

-1-4.10
-1- 3.85

■0.86
■0.63

-1-1.49
-1-1.11

2.4.1. Hydrodynamiek
De hydrodynamiek in een getijdegebied wordt vorm gegeven en in stand gehouden door het
getij. in een estuariumgebied komt daar de invloed van de rivier nog bij. De rivier interfereert
met het getij. Met het begrip hydrodynamiek worden alle fysische invioeden samengevat die
het getij en het rivierwater (in wisseiwerking met het grond- en regenwater) uitoefent op de
ontwikkeling van de bodem, vegetatie en faunapopulaties.
De in het kader van dit onderzoek ten behoeve van de MER Haringviiet ontwikkelde klassenindeling luidt als voIgt (aangepast naar Duel 1991, Runhaar 1991, Grontmij, 1994 en
Rademakers en Wolfert, 1994):
0 diep open water: permanent water dat ook bij een gemiddeld laagwater dieper is dan 1,5
m.
1 ondiep water: zelden droogvallende standplaats.
a. eens in de twee weken droogvallende standplaats als gevolg van doodtij (van belang
voor steltlopers).
b. nooit of slechts uiterst zelden (gemiddeld minder dan 2 dagen per jaar) droogvallende
aquatische standplaats die bij een gemiddeld laagwater ondieper is dan 1,5 meter.
2 intergetijde zone: zeer frequent overspoelde amfibische standplaats.
a: gemiddeld 300 tot 700 keer per jaar overspoelde zone (2 keer per dag) als gevolg van
het getij.
b: gemiddeld 150 tot 364 dagen per jaar overspoelde oeverzone door de rivierinvioed.
3 frequent overspoelde zone: frequent overspoelde amfibische standplaats.
a: gemiddeld 100 tot 300 keer per jaar overspoelde zone (springvioed en extra laag water
elke 2 weken) als gevolg van het getij.
b: gemiddeld 50 tot 150 dagen per jaar overspoelde zone door rivierinvioed.
4 periodiek overspoelde zone: periodiek overspoelde terrestrische standplaats (gemiddeld 20
tot 50 dagen per jaar door de getijde- en/of rivierinvioed).
5 zelden overspoelde zone: zelden overspoelde terrestrische standplaats (gemiddeld minder
dan 20 dagen per jaar door de getijde- en/of rivierinvioed).
6 overstromingsvrije zone: nooit of slechts zelden overspoelde terrestrische standplaats
(gemiddeld minder dan 2 dagen per jaar door de getijde- en/of rivierinvioed).
2.4.2. Morfodynamiek
Onder morfodynamiek worden alle mechanische krachten begrepen die worden uitgeoefend
op zowel bodem, vegetatie als de fauna van een ecotoop. De morfodynamiek van een
ecotoop in het projectgebied wordt bepaald door het getij veroorzaakte getijdestromingen en
door de rivieren veroorzaakte wisselende afvoeren van water en sediment. Daarnaast kunnen
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Kanttekeningen bij de hydrodynamiek-indeling:
- De hydrodynamieken 1, 2 en 3 zijn onderverdeeld in a en b. Hiermee wordt onderscheid gemaakt
tussen overspoeling veroorzaakt door het getij (a) of de rivier (b) in de zone geiegen tussen GLW en
GHW.
- De overstromingsduur voIgt niet bij alle hydrodynamiek-klassen uit de overstromingsfrequentie. Bij de
hydrodynamiek 0 en 6 is dit wel het geval.
- Het tijdstip van overstroming is niet opgenomen in de hydrodynamiek-indeling. Voor de huidige
situatie en de situatie rond 1970 zijn de sluizen respectievelijk dicht of open en heeft het sluisbeheer
geen invioed op het tijdstip van overstroming. Maar bij de sluisvariant HV^' is er sprake van opening
van de siuizen gedurende een bepaalde periode van het jaar (met name januari t/m juni) (Bol, 1993) en
is het tijdstip van overstroming wel van belang.
- Binnen de definitie van hydrodynamiek is wel ruimte voor classificering van een gestoord sluisbeheer
(zoals sluisvariant HV^). Dit kan door de hydrodynamiek bij geopende en gesloten sluisdeuren te
onderscheiden.
- Conclusie is dat er rekening gehouden moet worden met de beperkingen (overstromingsduur en

ook wind en golfsiag (door scheepvaart) invioed hebben op de morfodynamiek. In het
estuarium komen hoog dynamische (zandige) en lager dynamische (meer slikrijke) gebieden
voor.
De in het kader van dit onderzoek ten behoeve van de MER Haringviiet ontwikkelde klassenindeling luidt als voIgt:
1 (zeer) sterk dynamisch: een milieu met substraat dat door sterke getijdebeweging en/of
grote afvoeren van de rivieren sterk van vorm kan veranderen, met andere woorden een
milieu waar het substraat tot een diepte van enkele centimeters tot decimeters regelmatig
in beweging is. Hierdoor wordt de vestiging van flora en fauna meestal verhinderd en/of
telkens een nieuwe standplaats gevormd. Globaal liggen de stroomsnelheden in sterk
dynamische door de rivier beinvloedde situaties tussen de 0,35 en 1 m/s en in de zeer
sterk dynamische situaties zijn de stroomsnelheden groter dan 1 m/s. Gebieden met (zeer)
sterk dynamische omstandigheden worden in veel gevallen gekenmerkt door een zandig
sediment, maar er kan ook een slikkig sediment aangetroffen worden. Op enkele lokaties
worden schelpenbanken aangetroffen.
a: zandig sediment (slibgehalte < 6%, definitie slib > 63 |xm) en;
b: slikkig sediment (slibgehalte > 6%, definitie slib < 63 |j-m) (Craeymeersch et al., 1990);
c: schelpenbank.
In een aantal gevallen kunnen ook wind en golfsiag (door scheepvaart) zorgen voor een
(zeer) sterke morfodynamiek.
2 matig/gering dynamisch; in het matig dynamische milieu wordt bij gemiddeld hoogwater
een duidelijk waarneembare hoeveelheid sediment afgezet en/of geerodeerd, die zo groot
is dat de bodemontwikkeling daardoor bemvloed wordt. In een gering dynamisch milieu
vindt alleen nog sedimentatie van slik plaats (Rademakers en Wolfert, 1994). Globaal
gezien vindt er onder invioed van de rivier bij stroomsnelheden lager dan 0,35 m/s
sedimentatie van slik plaats. Gebieden met matige tot gering dynamische morfodynamiek
wordt in veel gevallen gekenmerkt door slikkig sediment, maar er kan ook een zandig
sediment aangetroffen worden.
a: zandig sediment (korrelgrootte > 63 p-m, slibgehalte < 6%) en
b; slikkig sediment (korrelgrootte < 63 pim, slibgehalte > 6%) (Craeymeersch et al., 1990).
2.4.3. Zoutdynamiek
Zoutdynamiek is de invioed van het zoutgehalte op zowel bodem, vegetatie als fauna van
een ecotoop. In tabel 2.2 staat de gehanteerde klassen-indeling volgens het Venetie-systeem
(Wolff, 1989).
Het uiteenlopende zoutgehalte in het estuarium brengt een rijk geschakeerde soortenrijk-
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dom met zich mee. Het zoutgehalte heeft directe invioed op de verspreiding van organismen
ais deze fysiologisch niet bestand zijn tegen te hoge of lage zoutgehaltes of tegen schommelingen in het zoutgehalte. Bij veel soorten hangt echter het voorkomen minder rechtstreeks met het zoutgehalte samen, maar met concurrenten, voedselbronnen of vegetatiestructuur (De Hoog en Vanhemelrijk (red), in voorb.).
label 2.2.

De klassen-indeling van het estuarium op basis van zoet, brak en zout water
volgens het Venetie-systeem (Wolff, 1989). Een g Cl7l is ongeveer gelijk aan
een promille (l7„ Cl)
Systeem

Zoutgehalteklassen (g Cl7l)

Zoet
Oligohalien
Mesohalien
Polyhalien

< 0,3
0,3-3
3 - 10
10 - ±17

Het verband tussen het zoutgehalte en soortenrijkdom wordt weergegeven door de Kromme
van Remane (afbeelding 2.3).
Uit de Kromme van Remane is af te lezen dat tussen de 3 en 5 g Cl7l zoet- en brakwatersoorten voorkomen en tussen de 5 en 10 g Cl7l brak- en zoutwatersoorten. De voorkeur gaat
uit naar een onderverdeling van het mesohalien in een klasse van 3-5 en van 5-10 g Cl/I.
Daar het moeilijk is om de zoutgehalten te kwantificeren en ruimtelijk weer te geven is
besloten om de klassen-indeling volgens het Venetie-systeem niet verder onder te verdelen.
Het is zelfs mogelijk dat op basis van voorgaande redenen gewenst wordt de zoutdynamiek
te vereenvoudigen tot de klassen zoet, brak en zout.
De werkgroep ecologie en landschap geeft voorkeur aan het onderscheiden van een
gelaagdheid in de zoutgradient van het water, waarbij de isohalien zowel van de onderlaag,
de bovenlaag en van de verticaal gemiddelde geografisch worden weergegeven (Lourens,
1995). De laag net boven de bodem heeft in een aantal gebieden een hoger zoutgehalte dan
de waterlagen daarboven. De zoute zone, de zouttong, de brakke zone en de zoete zone
verschuiven onder invioed van het getij en de rivierinvioed. Het voorkomen en opbouw van
de bodemfaunagemeenschap worden primair bepaald door het zoutgehalte van het water in
en net boven de bodem. Daar het moeilijk is om de zoutgehalten te kwantificeren en
ruimtelijk weer te geven is in overleg met de werkgroep ecologie en landschap besloten dat
voorlopig met de term zoutdynamiek alleen het zoutgehalte van de laag water wordt
bedoeld, waarmee het land wordt overspoeld (de bovenste 2 meter).
2.4.4. Gebruiksdynamiek
Met het begrip gebruiksdynamiek worden alle bewuste en doelgerichte inrichtings- en
beheersinvioeden samengevat die de mens uitoefent op de ontwikkeling van de bodem en
de levensgemeenschap. Hierbij wordt het Haringviietsluisbeheer uitgezonderd. Het sluisbeheer komt tot uiting in de factor hydrodynamiek. De factor gebruiksdynamiek omvat zowel
natuurgerichte ais niet natuurgerichte menselijke invioeden. Het begrip gebruiksdynamiek
sluit gedeeltelijk aan bij de Natuurdoeltypen uit de Ecosysteemvisies EHS (Jansen et al.,
1993). Het nagenoeg natuurlijke en het begeleid-natuurlijke type uit de Ecosysteemvisies zijn
in onderstaande indeling samengevoegd tot natuurlijke gebruiksdynamiek. Het onderschei¬
den van het nagenoeg en het begeleid natuurlijke gebruikstype voegt geen extra waarde toe
bij het onderscheiden van de ecotopen. In het werkschema uit het Advies voor richtlijnen
voor het milieu-effectrapport Beheer Haringvlietsluizen worden de drie gebruiksdynamiekklassen natuurlijk, half-natuurlijke en cultuurlijk (bijiage I) onderscheiden. Het half-natuurlijke gebruikstype omvat het nagenoeg en het begeleid natuurlijke type uit de Ecosysteemvi¬
sies en het multifunctionele type uit de Ecosysteemvisies wordt in onderstaande indeling
cultuurlijk genoemd.
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Afbeelding 2.3. De Kromme van Remane geeft het verband aan tussen het zoutgehalte (g Cl
/I) en soortenrijkdom (relatieve eenheden) (Wolff, 1989)
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De gehanteerde klassen-indeling:
1 natuurlijk: zeer geringe tot matige antropogene storing op de ontwikkeling van substraat,
vegetatie en fauna. Het resultaat van de ontwikkeling van de vegetatie- en faunacomponent op de standplaats wordt bepaald door de dynamiek van het getij en de rivier en
natuurlijke spontane ontwikkelingsprocessen. Daarbij kunnen door de mens sleutelfactoren van het systeem bijgestuurd ten einde de risico’s en onzekerheden van spontane
ontwikkeling te beperken. Deze minimale storing is onder andere kenmerkend voor de
ecotooptypen open water, platen, banken en stranden.
2 half-natuurlijk: matige tot intensieve antropogene storing van de ontwikkeling van
substraat, vegetatie en fauna gericht op een optimale ontwikkeling en behoud van
bijzondere en expliciet aan te duiden (natuur)waarden. Het habitatbeheer gericht op het
behoud van natuurwaarden is kenmerkend voor de ecotooptypen riet, biezen en graslanden.
3 cultuurlijk: intensieve tot zeer intensieve antropogene storing van de ontwikkeling van
substraat, vegetatie en fauna gericht op een optimale functionele betekenis. De inrichting
en het beheer van deze gebieden is primair afgestemd op bijvoorbeeld een specifieke
(economisch) gebruiksdoel. Eventuele natuurwaarden of andere nevenwaarden zijn een
onbedoeld of ten hoogste secundair effect. De multifunctionele gebruiksdynamiek is
kenmerkend voor diepe wateren met vaarfunctie, grienden, exploitatie van riet en biezen,
akkers en cultuurgraslanden.

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
Rw406.1 Ecotopen-indeling: Biesbosch • Voordelta mer Haringviietsluizen definitief d.d. 95‘11-30

10

3. KAARTMATERIAAL
3.1. Inventarisatie van beschikbaar kaartmateriaal
Er is een inventarisatie uitgevoerd naar kaarten die bruikbaar zijn voor de vervaardiging van
de ecotoopkaarten. Geinventariseerd zijn de beschikbare vegetatie-, watervegetatie-, bodem-,
geomorfologische, hoogte- (diepte-) en beheerskaarten. Er is onderscheid gemaakt tussen de
beschikbare kaarten van voor de afsiuiting en na de afsiuiting (bijiage IV).
3.2. Vegetatiekaarten van na 1970
In deze paragraaf wordt voor vegetatiekaarten van na de afsiuiting per deelgebied aangegeven welke kaarten geschikt zijn voor de omzetting naar ecotoopkaarten. Vervolgens \worden
de leemtes aangegeven.
3.2.1. Selectie uit de beschikbare vegetatiekaarten
Biesbosch
Everts en De Vries en de Meetkundige Dienst (november 1995)
Vegetatietypenkaart gebaseerd op ecotopen. Schaal: 1:25.000
Hollandsch Diep
Hermelink en Mes (1987)
Vegetatiekaart Haringviiet-Hollandsch Diep. Schaal: 1:10.000
Meetkundige Dienst (1991)
Vegetatiekaart Hollandsch Diep Zuidoever. Schaal: 1:10.000
Haringviiet
Hermelink en Mes (1987)
Vegetatiekaart Haringviiet-Hollandsch Diep. Schaal: 1:10.000
Voordeita
Loomans et.al (1992)
Vegetatiekaart slufter Voorne. Schaal: 1:5.000
Koppejan (1986)
Vegetatiekaart duinen van Voorne. Schaal: 1:5.000
3.2.2. leemtes in de vegetatiekaarten
Biesbosch
geen
Hollandsch Diep
geen
Haringviiet
geen
Voordeita
Kwade hoek en Kustgebled Voorne
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3.3. Vegetatiekaarten van voor 1970
In deze paragraaf word! voor de vegetatiekaarten van de periode voor de afsiuiting per
deelgebied aangegeven welke kaarten geschikt zijn voor de omzetting naar ecotoopkaarten.
Vervolgens worden de leemtes aangegeven.
3.3.1. Selectie uit de beschikbare vegetatiekaarten
Biesbosch
Zonneveld (1960)
Zuidwestelijke deel Brabantsche Biesbosch. Schaal: 1:10.000
Coops (1992)
Gat van de Binnennieuwensteek, Lepelaarsgat, Dam van Engeland, Jacominaplaat. Schaal:
1:25.000
Hollandsch Diep
Coops (1992)
Hoogezandsche Gorzen, Esscheplaat, Zeehondenplaat, Sasseplaat. Schaal 1:25.000
Haringviiet
Coops (1992)
Ventjagersplaten, Korendijkse slikken, Beninger Slikken. Schaal: 1:25.000
Voordelta
Adrian! en van der Maarel (1968)
Vegetatiekaart van het kustgebied van Voorne. Schaal: 1:25.000
Maarel van der en Westhoff (1964)
Duingebied Voorne. Schaal: 1:2.500
3.3.2. leemtes in de vegetatiekaarten
Biesbosch
Noordelijk deel Brabantsche Biesbosch en gedeelte Dordtsche Biesbosch
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep Zuidoever
Haringviiet
Quackgors, Slijkplaat, Scheelhoek, Bommelse gorzen en Blanke slikken
Voordelta
Kwade hoek en Slufter Voorne
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4. INDELING EN ECOLOGISCHE BETEKENIS VAN DE ECOTOPEN
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de indeling en de ecologische betekenis van de ecotopen voor de
afsluiting van de Haringviietsluizen (paragraaf 4.2) en na de afsiuiting (paragraaf 4.3)
beschreven. In de paragrafen 4.2 en 4.3 in tabellen de indeling van de ecotopen uitgedrukt in
mate van dynamiek. De indeling wordt weergegeven door middel van de in hoofdstuk 2
gepresenteerde klassen wat betreft hydrodynamiek, morfodynamiek, zoutdynamiek en
gebruiksdynamiek. De eerder onderscheiden hydrodynamiek-klassen 5 en 6 (respectievelijk
de zelden overspoelde zone en de overstromingsvrije zone) zijn samengevoegd tot een
klasse. Dit omdat de onderverdeling niet heeft geleid tot een extra onderscheid tussen de
ecotopen. Vervolgens wordt de indeling van de ecotopen toegelicht en een ecologische
beschrijving gegeven op basis van beschikbare gegevens.
De ecologische beschrijving van de ecotopen is met name bedoeld als hulpmiddel bij het
omzetten van de vegetatiekaarten naar de ecotoopkaarten. Daarnaast wordt door middel van
de indeling van de ecotopen in dynamiekkiassen met modelberekeningen geprobeerd om de
ecotopen te definieren. Als dit lukt kan op een 'relatief snelle' manier per beheersscenario
van de Haringviietsluizen het aandeel van een bepaald ecotoop in het projectgebied bepaald
worden. Op deze manier kan het sluisalternatief met potentieel de hoogste natuurwaarden
geselecteerd worden. In afbeelding 4.1. staat schematisch de indeling van de ecotopen ten
opzichte van de morfodynamiek en de hydrodynamiek weergegeven.
4.2. Indeling en ecologische betekenis van de ecotopen voor de afsluiting (1970)
In deze paragraaf wordt toelichting gegeven op de in bijiage V onderscheiden ecotopen. Per
hoofdindeling (beneden GLW, tussen GLW-GHW, boven GHW en boven EHW) wordt in eerst
een indelingstabel uit bijiage V gepresenteerd. Vervolgens worden de belangrijkste verschillen met de ecotopen en verschuivingen binnen en tussen de ecotopen van voor de afsluiting
wat betreft de indeling en ecologie beschreven.
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A-l Ecotopen beneden GLW voor de afsiuiting
Tabel 4.1. Indeling van de ecotopen beneden GLW voor de afsiuiting van het Haringviiet
Hydrodynamlek

Ecotoop

Morfodynamlek

A-I BENEDEN GLW
zeer diepe getijdewateren
diepe getijdewateren

3

ondiepe getijdewateren/sublitorale platen

la/
c

a
b
c
d
e

zand zonder waterplanten
slik zonder waterplanten
zand met waterplanten
slik met waterplanten
schetpenbank

x/a

Morfodynamiek
Zoutdynamiek
Gebruiksdynamiek

0

Gebruiksdynamiek

(2)

1
2

Hydrodynamlek

Zoutdynamiek

2b

x/a
x/c

0 diep open water /1 ondiep water / 2 intergetijde zone / 3 frequent overspoelde
zone / 4 periodiek droogvallende zone / 5 zelden overspoelde zone en overstromingsvrije zone
1 (zeer) sterk dynamisch / 2 matig/gering dynamisch (a: slik, b: zand en c: schelpen)
1 zoet / 2 oligohalien / 3 mesohalien / 4 polyhalien
1 natuurlijk / 2 half-natuurlijk / 3 cultuurlijk
onzekere indelingskenmerken

A-1-1 zeer diepe getijdewateren
Alle delen die permanent onder invioed staan van het getij en de rivierinvioed. Bij gemiddeld
laag water zijn de zeer diepe getijdewateren dieper dan 5 meter. De morfodynamiek als
gevolg van de getijdebeweging en de rivierafvoer is zo sterk dat er banken en geuien kunnen
ontstaan of verdwijnen (kiasse 1). De hydrodynamiek wordt beschouwd ais onderscheidend
ten opzichte van andere ecotopen (hydrodynamiek 0). De gebruiksdynamiek wordt gekenmerkt door niets doen, scheepvaart en visserij. De daadwerkeiijke morfodynamiek, gebruiks¬
dynamiek en zoutdynamiek verschilt per deeigebied van het estuarium van het Haringviiet.
Het voorkomende sedimenttype is voornameiijk zand.
Door de diepte en de hoge stroomsnelheid komen in de diepe en zeer getijdewateren geen
waterpianten voor. Kenmerkende anadrome trekvissen zijn Spiering, Pint, Steur en Zeeforel.
Kenmerkende soorten met lokaie tot regionaie migratie (standvissen) zijn Snoek, Brasem en
Snoekbaars. Het mondihgsgebied van het Haringviiet heeft een beiangrijke functie als
opgroeigebied voor jonge vissen (Tong, Schar, Haring en Sprot) en garnalen.
in de iage gedeeiten ten westen van de Voordeita worden in het zandig substraat bij
chioride-gehaiten hoger dan 15 g/i ongeveer vijfentwintig macrofauna-soorten aangetroffen.
Hiervan komen ongeveer vier soorten alieen voor in diep en zeer diep water. De overige
soorten kunnen ook voorkomen in het intergetijdegebied (Wolff, 1973). Enkele macrofaunasoorten worden ook aangetroffen in de diepe gedeeiten van het Haringviiet, het Hollandsch
Diep en de Biesbosch. Karakteristieke vogeisoorten zijn de Fuut, Aaischolver en Toppereend.
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Afbeelding 4.1. Schematische weergave van de indeling van de ecotopen ten opzichte van
de morfodynamiek en de hydrodynamiek
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A-I-2 diepe getijdewateren
Dit zijn alle wateren die bij gemiddeld laag water 1,5 tot 5 meter diep zijn. In de nevengeulen
kan er sprake zijn van een lagere morfodynamiek (klasse 2) dan bij zeer diepe getijdewate¬
ren. Verder komt de beschrijvlng overeen met de zeer diepe getijdewateren.
A-l-3 ondiepe getijdewateren en sublitorale platen
Dit zijn alle wateren die bij gemiddeld laag water minder diep zijn dan 1,5 meter en bijna
nooit droogvallen (hydrodynamiek 1). De mate van hydrodynamiek is het meest onderscheidend ten opzichte van andere ecotopen. Het gebruik wordt gekenmerkt door niets doen
(natuurlijk) en in sommige gevallen door het leggen van (voor-)oevers als bescherming tegen
afsiag van de platen (half-natuurlijk) en door antropogeen gebruik (visexploitatie).
Globaal worden door de morfodynamiek de deelecotopen zand en slik onderscheiden.
Afhankelijk van de morfodynamiek worden de ondiepe getijdewateren en sublitorale platen
onderverdeeld in een viertal deel-ecotopen:
a zand zonder waterplanten Dit deel-ecotoop komt voor in zeer sterk dynamische gebieden.
Het zand wordt gekenmerkt door een slibgehalte kleiner of gelijk aan 6%.
b slik zonder waterplanten Dit deel-ecotoop komt met name voor in matig dynamised
gebieden. Het slik wordt gekenmerkt door een slibgehalte groter dan 6%.
c zand met waterplanten Waterplanten worden alleen aangetroffen in minder dynamische
gebieden. De dynamiekkiassen zijn hetzelfde als bij ecotoop A-l-3a.
d slik met waterplanten Waterplanten in gebieden met slik worden gekenmerkt door gering
dynamische omstandigheden. De dynamiekkiassen komen overeen met ecotoop A-l-3b.
e schelpenbank Schelpenbanken worden aangetroffen onder zoete, brakke en zoute
omstandigheden zowel beneden GLW als tussen GLW en GHW. De morfodynamiek is
zeer sterk tot sterk (morfodynamiek 1) en de schelpenbank beneden GLW valt niet droog
(hydrodynamiek 1).
Kanttekening:
Het voorkomen van waterplanten op de platen kan uit de dynamiek-indeling niet afgeleid worden. Voor het
vaststellen van het voorkomen van waterplanten zijn luchtfoto’s en vegetatiekaarten van het projectgebied
noodzakelijk.
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In de Voordelta wordt de vegetatie op de zand en slikplaten wordt gevormd door Blaaswier
en Zeesla. Deze groeien samen op (verwilderde) mosselbanken, onder zeer slibrijke omstandigheden. Beneden de laagwaterlijn is Blaaswier zeidzamer en blijft er voornamelijk Zeesla
over. Het volgende voorkomende vegetatietype is die van het Darmwier. Het groeit op
zandiger plaatsen dan zeegras en de blaaswier-zeegrascombinatie. De Kleine wiertjes die
tussen de zand-slib korrels van de bodem leven hebben een verspreiding in het intergetijdegebied tot aan het brakke intergetijdegebied het Haringviiet-Hollandsch Diep. Verder is er
een vegetatietype gevormd door het Nopjeswier dat een dikke opvallende, donkergroene,
viltachtige laag op het slik vormt. Het wier is een brakwatersoort en komt voor in de
getijdezone op zandige plaatsen in het Haringviiet, het Hollandsch Diep en de Biesbosch
(Duursma et al., 1982).
In het zoete getijdewater bestaat het ecotoop uit bij laagwater circa 0.1 tot 1 m diepe,
doorlopende, niet druk bevaren geulen en kreken (Zonneveld, 1960). Hier kunnen bodemwortelde waterplanten zich vestigen. Dergelijke condities worden vooral aangetroffen in de
zoete zone, in de kreken van de Biesbosch en langs de oevers en in de kribvakken van de
getijderivieren (De Hoog en Van Hemelrijk (red.), in voorb.). In de Biesbosch komen plantesoorten voor van de gemeenschap van Gele plomp, Doorgroeid fonteinkruid en Schedefonteinkruid (Zonneveld, 1960). In beschutte kleinere kreken komt Drijvende Egelskop en
Pijikruid voor (Verhey et al., 1961). Op plaatsen met stromend zoet water kan plaatselijk
Rivierfonteinkruid tot dominantie komen. Daarnaast kunnen er beneden GLW biezen
aangetroffen worden.
In het gehele projectgebied worden in ondiepe getijdewateren biezen aangetroffen. In het
zoute getijdewater komt op droogvallende platen grenzend aan diepe geulen de Zeehond
voor. De voorkomende vogels komen grotendeels overeen met ecotoop A-l-1 en A-l-2.
A-ll Ecotopen tussen GLW en GHW voor de afsiuiting
De ecotopen tussen GLW en GHW worden nabij GLW gekenmerkt door droogvallende zanden slikplaten en oevers. Aan de bovenzijde wordt dit ecotoop begrensd door de zone met
struweel (vioedbos).
label 4.2. Indeling van de ecotopen tussen GLW en GHW voor de afsiuiting van het Haring¬
viiet
Ecotoop

Morfodyna*
miek

Hydrodynamiek

A ll TUSSEN GLW EN GHW

2a

3a

1

schelpenbank
kaal zand

X
X

x/c
x/a

3
4

kaal slik
zand met pioniervegetatie

X
X

x/a

5
6

slik met pioniervegetatie
schor en groen strand

7
8
9
10

biezen
riet
ruigte
overstromingsgrasland

X
X
X
X

11 vioedbos en griend
12 steiloever
13 krib/strekdam/stenen oever

X
X

Gebruiksdynamiek

1/a/c 2/b

2

X
X

Zoutdynamiek

x/b

(X)

x/b
X
X
X
X
X
X

(X)

0 diep open water /1 ondiep water / 2 intergetijde zone (a: getij en b: rivier) / 3 frequent
overspoelde zone (a: getij en b; rivier) / 4 periodiek droogvaiiende zone / 5 zeiden overspoeide en
overstromingsvrije zone
1 (zeer) sterk dynamisch (a; zand en c: schelpen) / 2 matig/gering dynamised (b; slik)
Morfodynamiek
1 zoet / 2 oiigohaiien / 3 mesohaiien / 4 poiyhaiien
Zoutdynamiek
Gebruiksdynamiek 1 natuurlijk / 2 haif-natuuriijk / 3 cuituuriijk
onzekere indeiingskenmerken
0
Hydrodynamiek

Witteveen+Bos Raadgevende tngenleurs b.v.
RW406.1 Ecotopen-Indeling: Biesbosch • Voordelta mer Haringviietstuizen definitlef d.d. 95-11-30

17

A-ll-1 schelpenbank
Schelpenb&nken worden aangetroffen onder zoute, brakke en zoete omstandigheden. De
morfodynamiek is zeer sterk tot sterk (morfodynamiek 1) en afhankelijk van de lokaties valt
de schelpenbank slechts zelden droog of onder invioed van het getij twee maal daags
(hydrodynamiek 1 en 2a). Kenmerkende fauna van schelpenbanken met een hoge biomassa
per m zijn mossels, kokkels, krabben en macrofauna. Op hard substraat in het zoete water
met goede kwaliteit komt in hoge dichtheden de Driehoeksmossel voor (westelijk deel van
het Hollandsch Diep). Deze soort vormt een belangrijke voedselbron voor (overwinterende)
bodemfauna-etende duikeenden zoals de Kuifeend. Het ecotoop schelpenbank is een
belangrijke voedselbron voor foeragerende steltlopers en duikeenden.
A-ll-2 kaal zand
Dit ecotoop wordt gekenmerkt door een zeer sterke tot sterke morfodynamiek (morfodyna¬
miek 1a) en valt onder invioed van de getijdebeweging twee maal per etmaal droog
(hydrodynamiek 2a). Zand kan verplaatst worden door getij en stroming. Hierdoor kunnen
zandplaten, stranden en oevers (gedeeltelijk) ontstaan, verplaatsen of verdwijnen.
De zandplaten worden gekenmerkt door een typische macrofaunagemeenschap. Door Wolff
(1973) zijn in de zandbodems van het zoute intergetijdegebied bij een chloridegehalte van 1517 g/l de meeste soorten macrofauna (totaal negentien soorten) aangetroffen (bijiage II).
Op periodiek droogvallende zandige platen in het zoetwatergetijdegebied komt de hoogproduktieve gemeenschap van dansmuggen voor. De soorten die hier voorkomen (o.a. de
zandoeverdansmug) leven van bodemalgen. De aanwezigheid van dansmuggen indiceert een
grote primaire produktie en vormt een belangrijke voedselbron voor steltlopers. De kale silk¬
en zandplaten zijn belangrijke foerageergebieden voor steltlopers, broei- en trekvogels zoals
Tureluur, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier en Kleine plevier. Sommige steltlopers, zoals
onder andere de Tureluur, broeden in de aangrenzende graslanden en schorren.
Kanttekening:
■ Wanneer uit de ecotopenkaarten blijkt dat een substantieel deel uit oevers (aanliggende gebieden)
bestaat, dan kunnen de oevers onderscheiden worden van de platen en slikken. Hetzelfde geldt voor
ecotoop A-ll-3).

A-ll-3 kaal slik
Dit ecotoop ontstaat op plekken waar transport en sedimentatie van slib overheerst
(hoofdzakelijk morfodynamiek 2b) en valt door de getijdebeweging twee maal per dag droog
(hydrodynamiek 2a).
In vergelijking met het ecotoop kale zandplaat komen er op kaal slik meer verschillende
soorten macrofauna voor en is de abundantie hoger. Op de slikbodem van het zoute
intergetijdegebied met een [Cl] van 15-17 g/l komt een zeer diverse macrofauna-populatie
voor met totaal dertig soorten. In het Haringviiet ontbreken de herbivoren en komen twaalf
soorten macrofauna voor. Het Hollandsch Diep wordt gekenmerkt door een minder diverse
macrofaunagemeenschap van totaal vier soorten. In de Biesbosch komen zeven soorten
suspension-feeders, zes predatoren, een onbekend aantal oligocheten en selective depositfeeders voor. Voor de exacte verdeling over de verschillende groepen macrofauna wordt
verwezen naar bijiage III (Wolff, 1973). Een kenmerkende voorkomende soort van zandig slib
is de Schildersmossel. In dit ecotoop worden dezelfde foeragerende steltlopers aangetroffen
als in ecotoop A-ll-2.
A-ll-4 zand met pioniervegetatie
Dit ecotoop vormt een overgangssituatie tussen de kale zandplaten en de begroeide
schorren, gorzen en groene stranden. Wat betreft dynamiek is er geen onderscheid met
ecotoop A-il-2 (kale zandplaat). Ecotoop A-ll-2 en A-ll-4 zijn van elkaar te onderscheiden met
behulp van luchtfoto’s en/of vegetatiekaarten.
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In de brakke wateren van het Haringviiet ([Cl] van 3-10 g/l) komen in dit ecotooptype zes
soorten macrofauna voor. Algemeen voorkomend zijn de Macoma balthica, Veelkleurige
zeeduizendpoot en Gammarus salinus. In het zoetwatergetijdegebied ([Cl] van 0.1-0.3 g/l) van
het Hollandsch Diep met onregelmatige brakwaterinvioed komen op de (overigens weinig
voorkomende) zandplaten alleen de Veelkleurige zeeduizendpoot en Gammarus zaddachi
voor. De zandplaten van de Biesbosch ([Cl ] < 0.3 g/l) zijn zeer arm aan macrofauna. De enige
voorkomende soorten zijn de Sphaerium solidum en Gammarus zaddachi (Wolff, 1973:
bijiage III). Op de laagst gelegen zandplaten tussen 1,5 en 2 m -GHW wordt in het zoetwater¬
getijdegebied geen vegetatie aangetroffen (Zonneveld, 1960). Op iets hoger gelegen jonge
zandplaten komt in het zoetwatergetijdegebied Driekantige bies als pionierssoort voor. De
zandplaten zijn over het algemeen veel minder begroeid met pioniervegetatie. in dit ecotoop
worden dezelfde foeragerende steltlopers aangetroffen als in ecotoop A-ll-2.
A-ll-5 slik met pioniervegetatie
Dit ecotoop vormt evenals het ecotoop zand met pioniervegetatie (A-ll-4) een overgangssituatie. De morfodynamiek is iager dan in A-ll-4. De dynamieken komen grotendeels overeen met
ecotoop A-ll-3. Dit ecotoop wordt op sommige locatie gekenmerkt door hydrodynamiek 3a
(de frequent overspoelde zone). Ecotoop A-ll-3 en A-ll-5 zijn alleen van elkaar te onderscheiden met behulp van luchtfoto’s en/of vegetatiekaarten.
Slikgebieden worden onder andere aangetroffen in het Brielse Gat, voor het Quackgors
(Adriani en Van den Maarel, 1968), in de Biesbosch (Zonneveld, 1960) en in de Voordelta. Op
de laagste slikplaten, gelegen tussen 1,5 en 2 m -GHW, wordt in het zoetwatergetijdegebied
geen vegetatie aangetroffen (Zonneveld, 1960). Op de iets hoger gelegen slikplaten komt in
het zoete getijdegebied eveneens als op de zandplaten als pionier Driekantige bies voor. In
het zoete en brakke gedeelte wordt Heen als pionier aangetroffen. Pioniersoorten van zoute
slikkige bodem zijn Zeekraal, Kweldergras, Engels slijkgras en Melkkruid. In het Haringviiet
(bijiage III) worden tussen de vegetatie beneden GHW drie soorten, in het Hollandsch Diep
vijf en in de Biesbosch ook vijf soorten herbivoren aangetroffen (Wolif, 1973).
Visdiefjes, Sterns en meeuwen zijn kenmerkende visetende koloniebroedvogels van
pioniersituaties op slik- of zandplaten. Daarnaast worden in dit ecotoop dezelfde foerageren¬
de steltlopers aangetroffen als in ecotoop A-ll-2.
A-ll-6 schor en groen strand
Dit ecotoop omvat de door de hogere ligging begroeide zand- en slikplaten. De morfodyna¬
miek wordt gekenmerkt door matige tot sterke dynamiek (morfodynamiek 1 en 2), waarbij de
groene stranden door geringe dynamiek worden gekenmerkt (morfodynamiek 2). De
hydrodynamiek van dit deel-ecotoop wordt gekenmerkt door zeer frequent tot frequent
overspoelde terreinen als gevolg van de getijdebeweging (hydrodynamiek 2a en 3a). Het
gebruik wordt naast de geringe tot matige antropogene sturing gekenmerkt door beheer
gericht op behoud van natuurwaarden. De schorren en groene stranden komen wat betreft
voorkomende vegetatietypen sterk overeen.
De schorren die tegen duinformaties en strandwailen aan iiggen worden groene stranden
genoemd (de Kwade hoek op Goeree en het Groene strand bij Oostvoorne).
Het estuaria van het Haringviiet werd voor 1970 gekenmerkt door ontmoetingsgebieden van
zout en zoet water. Afhankelijk van de locatie werden de schorren met een ander zoutgehalte overspoeld. De invioed van het zoutgehalte komt tot uiting in de plantengroei. Er zijn
ruwweg drie groepen te onderscheiden:
- Een groep zoutplanten die van de kust af de estuaria zijn in gedrongen. De pioniervegetaties worden gevormd door Zeekraal en Schorrekruid (Zeekraalverbond) en Engels Slijkgras
(Slijkgrasverbond). Op de iets hogere gedeelten komen de eigenlijke schorrevegetaties
voor, met soorten van het Kweldergrasverbond (Kweldergras, Zeeaster en Zeeweegbree)
enerzijds en het Engels Grasverbond (Ronde Rus, Rood Zwenkgras en Melkkruid) anderzijds.
Echte zoutplanten zijn Zeekraal, Schorrekruid, Lamsoor, Zeealsum, Engels gras en
Dunstaart, deze komen voor tot aan gemiddeld 6 ^ 8 g Cl/I. Soorten die verder zijn
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doorgedrongen zelfs tot het zoete water (0,3 g Cl7l) zijn Engels Slijkgras, Meikkruid,
Schorrezoutgras, Zeeaster en Zilte rus. Op de groene stranden kunnen ook plaatsen zijn
met combinaties van zout en droog en zoet en nat. Tegen de combinatie van zout en
droog zijn niet veel soorten bestand, behalve Engels gras en Hertshoornweegbree.
(Adrian! en Van den Maarel, 1968 en Duursma et al., 1982).
Plantesoorten die zich alleen onder de brakke omstandigheden in het Haringvliet/Hollandsch Diep thuisvoelen, zoals Echt lepelblad en Heemst. Andere kenmerkende soorten
zijn : Moeraszoutgras, Selderij, Zilt torkruid, Behaarde boterbloem, Knolvossestaart,
Slanke waterbies, Moerasmeikdistel en Moeraspaardebloem.
Rivierbegeleidende soorten zoals Pitrus, Moerasstreepzaad, Kale Jonker, Wilde bertram,
Watertorkruid en Pijikruid. Andere soorten kunnen tijdelijk enig tot vrij veel (7 g Cl7l) zout
verdragen en deze zijn ook tot diep in het Hollandsch Diep/Haringviiet doorgedrongen.
Kenmerkende soorten zijn Dotterbloem, Watermunt, Zomprus, Gele lis, Echte Valeriaan,
Ridderzuring, Moerasandoorn en Blaartrekkende boterbloem.

De voorkomende broedvogels van schorren en groene stranden zijn onder andere Fuut,
Krakeend, Zomertaling, Watersnip, Waterhoen, Zwarte stern, Smient, Dodaars, Blauwborst,
Grauwe gans, Bruine kiekendief, Waterral, Roerdomp, Tafeleend, Lepelaar, Zilverreiger en
Knobbeizwaan.
A-ll-7 biezen
De biezen komen voor op lokaties met matige en minder vaak op lokaties met sterke
stroming (morfodynamiek 2) en als gevolg van de getijdebeweging worden de biezen zeer
frequent overspoeld (hydrodynamiek 2a).
De biezen worden aangetroffen onder zoete, brakke en zoute omstandigheden (zoutdynamiek
1, 2 en 3) en de gebruiksdynamiek wordt met name gekenmerkt door natuurlijke opslag van
biezen en het voor commerciele doeleinden snijden van biezen (gebruiksdynamiek 1 en 3),
daarbij kunnen er maatregelen genomen zijn ter behoud van het biezenareaal (gebruiksdyna¬
miek 2).
De gemeenschap van Driekantige bies en Heen een typische pioniersvegetatie in het zoete
getijdewater, die zijn grootste uitbreiding heeft op jonge zand- en slikplaten en langs zwak
glooiende oevers beneden 1.0 tot 1,80 m -GHW. De Gemeenschap van Mattenbies en
Pijikruid komt beneden 0,80 tot 1,80 m -GHW voor (Zonneveld, 1960). Mattenbies wordt
voornamelijk in de zoete wateren van het Hollandsch Diep aangetroffen.
In de brakke wateren van het Haringviiet worden de Biezengorzen gedomineerd door Ruwe
bies en Heen (Kuypers, 1974 en De Hoog en Van Hemelrijk (red.), in voorb.). De vegetatie van
Ruwe bies komt voor van 0,50 tot 0,90 m -GHW en Heen van 0,30 tot 0,80 m -GHW in de
Beninger en Korendijkse slikken (Kuypers, 1974). De Ruwe bies vegetatie wordt begeleid
door de kenmerkende soorten Gevleugeld sterrekroos, Greppelrus, Grote waterweegbree,
Fioringras, Kattestaart, Wolfspoot, Watermunt, Bijvoet en Koninginnekruid.
De Heen vegetaties liggen doorgaans in een zone volgend op de Ruwe bies vegetaties.
Kenmerkende begeleidende soorten bij Heenvegetaties zijn Echte waterkers, Fioringgras,
Gewone meikdistel, Reukloze kamille, Haringwilgenroosje en Akkerdistel (Kuypers, 1974).
In de zoute getijdewateren wordt Heen aangetroffen.
De biezen vormen een voedselbron voor diverse watervogels (ganzen, meerkoet, fuut).
Daarnaast fungeren de biezen als paai-, opgroei- en schuilplaats voor vissen.
A-ll-8 riet
Het riet tussen GLW en GHW komt wat betreft standplaats zeer sterk overeen met de biezen
(A-ll-7). Het riet komt voor op zeer frequent overspoelde standplaatsen (hydrodynamiek 2a).
Naast het onbeheerde riet (gebruiksdynamiek 1) wordt riet beheerd met het oog op verhoging van de natuurwaarden (gebruiksdynamiek 2). In een aantal gevallen wordt het riet
geexploiteerd (gebruiksdynamiek 3). Riet wordt aangetroffen in zoet en brak water.
In de rietvegetaties in het zoete getijdegebied komen in het voorjaar massaal Spindotterbloem en Bittere veidkers voor (De Hoog en Van Hemelrijk (red.), in voorb.). De gemeenschap
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van Riet, Beemdgras en Speenkruid is de meest typische van de rietgorsoevewalsociaties.
Zij komt voor van circa GHW tot circa 0,20 m -GHW. Begroeiingen van Riet, Dotterbioem,
Beemdgras en Speenkruid worden aangetroffen beneden circa 0,15 m -GHW op de oeverwallen van de rietvelden. Het grootste gedeelte van het riet wordt aangetroffen in de kommen.
Tussen 0,10 tot 0,50 m -GHW wordt de gemeenschap Riet en Dotterbioem aangetroffen. Er is
een Dotterbioem-rijke en een Dotterbioem-arme variant. De gemeenschap van Riet en
Moeras-Vergeet-Me-Niet komt voor tussen 0,10 en 0,40 m -GHW. Tot slot wordt er een Rietruigtegemeenschap onderscheiden. Hieronder worden alle rietvegetaties verstaan, waar
naast riet, dat nog drievierde deel van de oppervlakte beslaat, reeds een groot aantal ruigteplanten voorkomen. Het laatste riettype is het kruideloos riet. Dit type wordt gedomineerd
door riet en wordt aangetroffen tussen 0,30 en 0,90 m -GHW (Zonneveld, 1960).
In het brakke getijdegebied wordt het grootste gedeelte van de Beninger en Korendijkse
slikken gedomineerd door vegetatie waarin Riet sterk domineert. Deze vegetaties bevinden
zich tussen 0,10 en 0,50 m -GHW. Tussen de 0,30 en 0,50 m -GHW komt er de gemeenschap
van Riet en Heen met een soortenrijke kruidenlaag voor. Verder zijn er door Kuypers (1974)
meer gemeenschappen onderscheiden, waarin Riet dominant is. Riet is voor optimale groei
afhankelijk van maaien en/of afbranden (Kuypers, 1974).
De Noordse woelmuis is een kenmerkende soort van natte geTsoleerde oeverzones met riet.
Kenmerkende broedvogelsoorten zijn Grote karekiet, Rietzanger, Baardmannetje, Kleine
karekiet, Snor, Waterral, Roerdomp, Grauwe gans, Krakeend, Rietgors, Blauwborst en Bruine
kiekendief. Voor de uitgestrekte rietvelden zijn de Lepelaar en Zilverreiger kenmerkend.
A-ll-9 ruigte
De hydrodynamiek van dit ecotoop wordt gekenmerkt door zeer frequent tot frequent
overspoelde terreinen als gevolg van de getijdebeweging (hydrodynamiek 2a en 3a) en
matige tot geringe morfodynamiek (morfodynamiek 2). De gebruiksdynamiek wordt geken¬
merkt door natuurlijke en half-natuurlijke dynamiek.
In het zoete getijdegebied wordt de ruigte gekenmerkt door de gemeenschap van Heen en
Rietgras welke gelegen is tussen de GHW en 1,00 m -GHW. Daarnaast komen er plantesoorten voor van de gemeenschappen van Mattenbies en Grote kattestaart; Heen en Rietgras;
Moerasandoorn, Grote lisdodde en Egelskop; Grote en Kleine Lisdodde; Moeraskruiskruid,
Harig wilgenroosje en Rietgras; Moerasandoorn, Grote Lisdodde en Egelskop (Zonneveld,
1960). In het brakke deel worden de pioniers Ruwe bies en Heen op hoger niveau gevolgd
door riet. De oeverwallen zijn begroeid met een bloemrijke ruigtevegetatie die typisch is voor
het mesohaliene gebied, met onder andere Heemst en Selderij. In de greppeizone domineert
een gemengde begroeiing van Riet en Heen (De Hoog en Van Hemelrijk, in voorb. naar
Beeftink, 1965; Ouweneel en Van der Weijden, 1970 en Ouweneel, 1970).
Kenmerkende broedvogelsoorten van de ruigten zijn Bruine kiekendief, Rietgors, Blauwborst,
Velduil, Cetti’s zanger, Waaierstaartrietzanger, Nachtegaal en Brilduiker.
A-ll-10 overstromingsgrasland
Dit ecotoop wordt aangetroffen in zeer frequent tot frequent overspoelde zones met een
matig tot gering dynamische morfodynamiek en half-natuurlijk gebruiksdynamiek. Volgens
Zonneveld (1960) wordt de gemeenschap van Waterereprijs en Waterpeper aangetroffen op
de oevers van kleine afwateringsgeuitjes in de kommen van de lage platen tussen 0,40 en
1,00 m -GHW.
De gemeenschap van Waterereprijs en Waterpeper valt volgens Zonneveld (1960) onder de
hoofdindeling ruigte en biezengors. Daar de gemeenschap in de huidige situatie onder het
ecotoop grasland (Bijkerk et al., 1995) valt is voor de afsiuiting van het Haringviiet voor
dezelfde indeling gekozen.
A-ll-11 vioedbos en griend
De grienden komen voor op de zeer frequent tot frequent overspoelde lokaties (hydrodyna¬
miek 2a en 3a) en worden gekenmerkt door een op houtproduktie gerichte gebruiksdynamiek
(gebruiksdynamiek 2 en 3). Dit ecotoop wordt alleen aangetroffen in het zoete water en het
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is minder goed ontwikkeid in de zwak brakke situaties (zoutdynamiek 1 en 2).
Het vioedbos kan zich spontaan ontwikkelen bij een morfodynamiek van matig tot gering
dynamised (morfodynamiek 2), frequente overspoeiing (hydrodynamiek 3a) en onder een
natuuriijke/haifnatuuriijke gebruiksdynamiek (1 en 2).
In het zoetwatergetijdegebied vait het ecotoop binnen de door Zonneveld (1960) onderscheiden iaag gelegen griend- en vioedbostypen en iigt uitsiuitend beneden GHW. Onderscheiden
wordt de gemeenschap van Wiigen, Kieine watereppe en Bosridderzuring die gelegen is
tussen 0,10 en 0,30 -GHW; de gemeenschap van Bittere wiig, Waterweegbree en Kieine
watereppe met Biaartrekkende boterbioem en Waterzuring; de gemeenschap van Bittere wiig
en Egelskop (een kombos die fioristisch gekenmerkt wordt door grote soortenarmoede) en
het Kruidenarme griend (Zonneveld, 1960). De kruidenvegetaties van de grienden komen wat
betreft plantesoorten in grote iijnen overeen met die van de hoge en middeihoge gorzen (De
Boois, 1982). Door Zonneveid (1960) zijn daarbij tegen GHW de gemeenschap van Wiig,
Fiuitekruid en Dotterbioem en de gemeenschap van Wiig, Bittere veidkers en Nopjeswier
onderscheiden.
De griendcuituur omvat het inzetten van stekhout van voornamelijk wiigen en het periodiek
hakken van de wiigen, over het algemeen om de vier jaar.
Algemeen voorkomende soorten zijn Schietwilg, Bittere veidkers, Gewone bereklauw, Knopig
heimkruid, Groot heksenkruid, Fiuitekruid, Moeraskruiskruid, Spindotter en Nopjeswier.
De bever is ±150 jaar geieden uitgestorven en was een kenmerkende soort van oeverzones
van het vioedbos in het zoetwatergetijdegebied.
Kenmerkende koioniebroedvogels zijn de Aaischoiver en de Kwak. Deze vissen/foerageren
respectieveiijk in diep en ondiep water tot moerassig terrain. Verder voorkomende broedvogeis zijn Middeiste zaagbek, Boomvalk, Gekraagde roodstaart, Houtsnip, Bosuii, Ransuil,
Nachtegaai, Buizerd, Biauwe reiger, Havik, Sperwer, IJsvogei, Zwarte wouw, Grote en Kieine
bonte specht, Groene specht, Boomkiever, Fluiter, Zwarte ooievaar, Visarend en Lepelaar.
Voorkomende broedvogeis in hakgrienden zijn Buideimees, Gekraagde roodstaart, Nachte¬
gaai en Steenuii (Van der Meulen et.al, 1995).
A-ll-12 steiioever
Dit deei-ecotoop omvat aiie steile, onverdedigde oevers die ontstaan als gevoig van afsiag,
ondergraving of wegspoeiing door stroming of golfwerking door getij, wind en scheepvaart
(morfodymiek 1 en hydrodynamiek 2a en 3a). De steiloevers worden gekenmerkt door een
natuuriijke en haif-natuuriijke dynamiek.
De steiloevers zijn spaarzaam begroeid met pionier- en ruigtekruiden. Ze zijn van betekenis
voor de Oeverzwaluw en de IJsvogei en vele insektensoorten.
A-ll-13 krib/strekdam/stenen oever
Frequent overspoelde tot overstromingsvrije situatie (hydrodynamiek 2 t/m 5) met een zeer
sterke tot matige en geringe morfodynamiek (morfodynamiek 1 en 2). Dit ecotoop omvat aiie
kunstmatig aangeiegde en verharde oeverconstructies (met stenen beschoeide oevers,
strekdammen, kribben en kaden). Door Zonneveid (1960) wordt op dit ecotooptype de
gemeenschap van Boerenwormkruid en Bijvoet aangetroffen. Er komen ook diverse soorten
macrofauna, fiiterfeeders en mossen voor.
A-lll Ecotopen boven GHW voor de afsiuiting
De ecotopen boven GHW worden gekenmerkt door matige tot gering dynamische omstandigheden (morfodynamiek 2) en door zoutdynamiek 1 en 2.
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label 4.3. Indeling van de ecotopen boven GHW voor de afsiuiting van bet Haringviiet
Ecotoop

Hydrodynamiek

Morfodynamiek

Zoutdynamiek

Gebrulksdynamiek

A-lll BOVEN GHW

1
2
3
4
5

zand-ZsIik met pioniervegetatie
riet
ruigte
grasland
vioedbos en griend

Hydrodynamiek

0 diep open water /1 ondiep water / 2 intergetijde zone / 3 frequent overspoelde zone (a: getij) / 4
periodiek droogvallende zone / 5 zelden overspoelde en overstromingsvrije zone
1 (zeer) sterk dynamisch / 2 matig/gering dynamisch
Morfodynamiek
1 zoet / 2 oligohalien / 3 mesohalien / 4 polyhalien
Zoutdynamiek
Gebruiksdynamiek 1 natuurlijk / 2 half-natuurlijk / 3 cultuurlijk
onzekere indelingskenmerken
{)

A-lll-1 zand of silk met pioniervegetatie
Dit ecotoop omvat de delen van de slikplaten boven GHW met frequente tot periodieke
overstroming (hydrodynamiek 3 en 4). Ze worden aangetroffen in de zoute, brakke en zoete
deeigebieden. In dit ecotoop komen op de hogere delen riet en rietruigtes voor. Op de
hogere delen van de zandplaten (boven GHW) in de Voordelta worden in het intergetijdegebied ([Cl ] van 15-17g/l) tussen de vegetatie de selective deposit-feeders Orchestia gammarella en Orchesta mediterranea, in het Haringviiet alleen Orchestia gammarella en in het
Hollandsch diep en de Biesbosch Orchestia cavimana en de herbivoor Perforateiia rubiginosa aangetroffen (Wolff, 1973). De kenmerkende vogelsoorten komen overeen met de
ecotopen A-ll-4 en A-ll-5.
A-lll-2 riet
Het riet komt voor op lokaties die frequent tot periodiek overspoeld worden (hydrodynamiek
3a en 4) onder zoete tot brakke omstandigheden (zoutdynamiek 1 en 2) bij een matige tot
geringe morfodynamiek (morfodynamiek 2). Het gebruik is natuurlijk, half-natuurlijk of
cultuurlijk.
In het zoete getijdewater worden de oeverwallen boven GHW gekenmerkt door de gemeenschappen van Riet en Bereklauw en Riet en Fluitekruid (Zonneveld, 1960). Het voorkomen
van riet wordt op verscheidene plaatsen bevorderd door cultuurmaatregelen. De rietcultuur
omvat kunstmatige afwatering van de bodem door een netwerk van greppels en het
inplanten van riet. Tussen 1950 en 1970 is een toenemend areaal riet verwilderd. Hierbij
infiltreerde andere soorten (De Boois, 1982).
In het brakke intergetijdegebied wordt op de Beninger en Korendijkse Slikken volgens
Kuypers (1974) de hoogst gelegen rietvegetatie op 0,20 m -GHW aangetroffen. De voorkomende vogelsoorten komen overeen met ecotoop A-ll-8.
A-lll-3 ruigte
Dit zijn verruigde rietvelden, met nog een groot aandeel riet. Het ecotoop ruigte ligt hoger
dan het ecotoop riet (A-lll-2). Dit komt tot uiting in een geringere hydrodynamiek (hydrodyna¬
miek 3a, 4 en 5). Het gebruik wordt gekenmerkt door een natuurlijke en half-natuurlijke
gebruiksdynamiek.
In het zoete intergetijdegebied worden tussen GHW en 0,50 -i-GHW de gemeenschappen
van Bereklauw en Valeriaan; Boerenwormkruid en Bijvoet en het Verbond der Grote Zegge
op de voormalige rietvelden aangetroffen (Zonneveld, 1960). Daarnaast komt in de verruigde
rietianden Rivierkruiskruid voor. De kenmerkende vogelsoorten komen overeen met de
soorten van ecotoop A-ll-9.
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A-lll-4 grasland
De graslancen worden aangetroffen op frequent, periodiek tot zelden overspoelde zones
(hydrodynamiek 3a, 4 en 5) met een matige tot geringe morfodynamiek (morfodynamiek 2) en
een op natuurgericht beheer (gebruiksdynamiek 2).
Kenmerkende plantesoorten van vochtige graslanden in het zoete intergetijdegebied zijn
Weidekervel, Grote pimpernel, Gewone dotterbloem, Moeraskarteibiad, Siijkgroen, Bosbies
en Moeraswoifsmeik. in het brakwatergetijdegebied komen in de Beninger en Korendijkse
siikken (Haringviiet) piantesoorten van grasgorzen voor. Deze grasianden worden aangetrof¬
fen tussen 0,20 en 0,40 m -i-GHW (Ouweneei en Van de Weijden, 1970). Indicatieve piante¬
soorten zijn Aardbeikiaver, Meikkruid, Ziite rus, Echt iepeibiad, Knoivossestaart, Ziit torkruid,
Ziite zegge, Behaarde boterbioem, Schorrezoutgras, Gewoon kweidergras, Ziite schijnspurie,
Gerande schijnspurie en Rode schijnspurie (Ouweneei en Van de Weijden, 1970 en Kuypers,
1974). Dit zijn contactsoorten van een ziit contactmiiieu. De voorkomende broedvogels zijn
Patrijs, Grutto, Tureluur, Watersnip, Zomertaling en Schoiekster (Meulen van der et.al, 1995).
A-lll-5 vioedbos en griend
Dit ecotoop onderscheidt zich van ecotoop A-ii-11 door een hogere iigging en de daarbij
horende geringere hydrodynamiek (hydrodynamiek 4 en 5).
Het struweei en griend met Heksenkruid en idle zegge vormt de hoogst ontwikkeide fase in
het vioedbos in het zoetwatergetijdegebied. Deze wordt aangetroffen tussen 0,20 en 0,50
+ GHW. De gemeenschap van Schietwiig en Knopig heimkruid is een overgangstype tussen
de griendvioedbosgemeenschappen met Heksenkruid en Zegge en de overige bosgemeenschappen in de Biesbosch. De gemeenschap van Wilg en Berekiauw komt voor op terreinen
die boven de GHW zijn geiegen. De gemeenschap van Wiig, Bittere Veidkers en Fiuitekruid
is een aigemeen voorkomende gemeenschap omstreeks GHW. Rond GHW tot 0,30 -i-GHW
komt het Eizenbroekbos voor (Zonneveld, 1960). De voorkomende vogelsoorten komen
overeen met ecotoop A-ii-11.
A-IV Ecotopen boven EHW voor de afsiuiting
label 4.4. Indeling van de ecotopen boven EHW voor de afsiuiting van het Haringviiet
Ecotoop

Hydrodynamiek

Morfodynamiek Zoutdynamiek

Gebruiksdynamiek

A-IV BOVEN EHW
1
2
3
4
5
6

ruigte
grasland
struweei en bos
stuifduin
rivierduin
akker

0 diep open water /1 ondiep water / 2 intergetijde zone / 3 frequent overspoelde zone/
4 periodiek droogvallende zone / 5 zelden overspoelde en overstromingsvrije zone
1 (zeer) sterk dynamised / 2 matig/gering dynamised
Morfodynamiek
1 zoet / 2 oligodalien / 3 mesodalien / 4 polydalien
Zoutdynamiek
Gebruiksdynamiek 1 natuurlijk / 2 dalf-natuurlijk / 3 eultuurlijk
onzekere indelingskenmerken
0
Hydrodynamiek

A-IV-1 ruigte
De ruigtes komen voor in de zeiden overspoeide tot overstromingsvrije zone (hydrodynamiek
5) bij een matige tot geringe morfodynamiek (morfodynamiek 2). Het gebruik wordt gekenmerkt door half-natuurlijk beheer (gebruiksdynamiek 2).
De ruigtes worden gedomineerd door Grote brandnetei, Dauwbraam, Rietgras en Akkerdis-
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tels. Soms worden er bloemrijke aspecten in aangetroffen. Kenmerkende broedvogels zijn
Wilde eend, Slobeend en Watersnip en enkele soorten van ecotoop A-ll-9.
A-IV-2 grasland
Dit zijn matige tot gering morfodynamische gebieden (morfodynamiek 2), die zelden tot nooit
overspoeld worden (hydrodynamiek 5), met een zoete tot oligohaliene zoutdynamiek en in
stand worden gehouden door een matig tot intensief gebruik.
Er komen voor graslanden met kensoorten van de Glanshaverhooilanden (Glanshaver,
Goudhaver en Groot streepzaad), de Kamgrasweilanden (Kamgras en Timotheegras) en de
Raaigrasweilanden.
Kenmerkende broedvogels van (droge) graslanden zijn Grauwe gors, Veldleeuwerik, Gele
kwikstaart, Kwartelkoning en Patrijs (Meulen van der et.al, 1995). De Grauwe gans is in de
ruiperiode afhankelijk van grote graslanden, riet- of biezenvelden met geringe verstoring en
de Brandgans is een soort van korte eiwitrijke vegetaties.
A-IV-3 struweel en bos
Met struweel en bos komt voor in de zelden overspoelde tot overstromingsvrije zone
(hydrodynamiek 5) bij een matie tot geringe morfodynamiek (morfodynamiek 2). Met gebruik
wordt gekenmerkt door natuurlijk, half-natuurlijk en cultuurlijk gebruik.
In de duinen wordt het bindende element in de struwelen gevormd door de doornstruiken die
meestal bessen of daarop gelijkende vruchten dragen. In de buitenduinen komt het pioniersstruweel van de Duindoorn voor, vaak in ruimtelijke samenhang met de stuifduinpioniervegetaties. Verder komt duindoornstruweel afgewisseld door Vlierstruwelen voor. De volgende
fase wordt gekenmerkt door het Duindoorn-Ligusterstruweel. De duinberkenbosjes die
voorkomen in kleine ondiepe duinvalleien worden tot het Berberisverbond gerekend (Adrian!
en Van der Maarel, 1968).
Verder landinwaarts wordt het struweel gekenmerkt door een struiklaag van Meidoorn (met
ondergroei van Grote brandnetel), Braam en Vlierbes.
Het bos wordt voornamelijk gekenmerkt door Schietwilgen. De schietwilgen bieden broeden slaapgeiegenheid voor onder andere de Blauwe reiger, Kwak, Aalscholver, Buidelmees en
Tjiftjaf.
Onder cultuurlijk bos valt zowel het zachthout als het hardhout. Het zachthoutbos bestaat
voornamelijk uit cultivars van populier. In het populierenbos wordt als ondergroei Kropaar en
Glanshaver aangetroffen. Het hardhoutbos bestaat uit Gewone es en Zomereik met een
soortenarme ondergroei.
A-IV-4 stuifduin
Stuifduinen komen voor op de hoger gelegen delen (hydrodynamiek 4 en 5) bij voldoende
winddynamiek (morfodynamiek 1).
De veel voorkomende plantesoort in de stuifduinen is Helm. Helm wordt al aangetroffen op
de hoge stranden. De Helmgemeenschap gaat aan de landzijde over in een soortenrijke
begroeiing met Rood Zwenkgras en Zeemeikdistel, waarin hier en daar, vooral langs het
Haringvliet, reeds struweelvorming optreedt. Op vroegere zeerepen, streepduinen en
paraboolduinen vinden we de Helmgemeenschap meestal fragmentair ontwikkeld. Hier
bepalen andere grassen het aspect, bijvoorbeeld Duinriet en Strandkweek. Het meest
karakteristieke vegetatietype is hier evenwel de Duinsterretjesgemeenschap het Fakkelgrasverbond, waarin veel bladmossen en eenjarige kruiden voorkomen (Adrian! en Van der
Maarel, 1968).
A-IV-5 rivierduin
Rivierduinen komen tot ontwikkeling op de hoger gelegen delen (hydrodynamiek 4 en 5) bij
voldoende winddynamiek (morfodynamiek 1). Het beheer wordt gekenmerkt door extensieve
begrazing (gebruiksdynamiek 2).
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Rivierduinen worden gekenmerkt door een hoge bloemrijke soortenrijkdom met veel
insekten. Kenmerkende plantesoorten zijn Smal fakkelgras, Echt Walstro, Goudhaver,
Zandhoornbloem, Zandzegge, Duinriet, Pastinaak, Margriet, Kleine bevernel, Beemdkroon,
Kleine ratelaar, Kleine pimpernel, Grote pimpernel, Weidekervel, Wilde marjolein, Kleine ruit,
Kruisbiadwalstro, Knikkende distel en Kruisdistel. Kenmerkende broedvogelsoorten zijn
Grauwe klauwier, Paapje, Kwartel, Grauwe gors, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Kwartelkoning en Patrijs (Meulen van der et. al, 1995).
A-IV-6 akker
De akkers komen voor op de hoger gelegen delen (hydrodynamiek 5) onder gering dynamische omstandigheden (morfodynamiek 2). Met gebruiksdoel is economisch (gebruiksdynamiek 3). Met zijn als bou\A/land gebruikte terreinen met een beperkte soortensamenstelling.
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Afbeelding 4.2. Een vioedbos en griend gelegen in de Biesbosch (1995)
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Afbeelding 4.3. Een oever met biezen gelegen in de Biesbosch (1995)
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4.3. Indeling en ecoiogische betekenis van de ecotopen voor de huidige situatie

In deze paragraaf wordt toelichting gegeven op de in bijiage VI onderscheiden ecotopen. Per
hoofdindeling (beneden GLW, tussen GLW-GHW, boven GHW en boven EHW) wordt eerst
een indelingstabel uit bijiage VI gepresenteerd. Vervolgens worden de belangrijkste
verschillen met de ecotopen en verschuivingen binnen en tussen de ecotopen van voor de
afsiuiting wat betreft de plaatsbepaiing en ecologie beschreven.
In het voormalige brakke Haringviiet is biotische samenstelling sterk veranderd sinds de
afsiuiting. De kenmerkende biotische aspecten voor brakke wateren zijn verdwenen. Onder
zoutdynamiek in de huidige situatie wordt alleen onderscheid gemaakt tussen klasse 1: zoet
en klasse 4: polyhalien.
B-l Ecotopen beneden GLW voor de huidige situatie
Tabel 4.5. Indeling van de ecotopen beneden GLW voor de huidige situatie
Ecotoop

Hydrodynamiek

Morfodynamiek

Zoutdynamiek

Gebruiksdynamiek

B-l BENEDEN GLW
1

zeer diepe getijdewateren/
"stromend vyater"
2 diepe getijdevyateren/
"stromend" water
3 ondiepe getijdewateren
/"zwak stromend" water

Male

a
b
c
d
e

x/a

zand zonder waterpianten
siik zonder waterpianten
zand met waterpianten
siik met waterpianten
scheipenbank

2b

x/a
x/c

Hydrodynamiek

0 diep open water /1 ondiep water / 2 intergetijde zone / 3 frequent overspoelde zone /
4 periodiek droogvallende zone / 5 zelden overspoelde en overstromingsvrije zone
Morfodynamiek
1 (zeer) sterk dynamisch / 2 matig/gering dynamisch (a: zand, b: siik en c: schelpen)
Zoutdynamiek
1 zoet / 2 oligohalien / 3 mesohalien / 4 polyhalien
Gebruiksdynamiek 1 natuurlijk / 2 half-natuurlijk / 3 cultuurlijk
()
onzekere indelingskenmerken

B-1-1 zeer diepe getijdewateren/"stromend" water

De morfodynamiek wordt in tegenstelling met de situatie voor de afsiuiting in het afgesloten
deel grotendeels bepaald door de rivierinvioed. in de Voordelta is de huidige situatie
vergelijkbaar met voor de afsiuiting en wordt de morfodynamiek met name door de
getijdeinvioed bepaald. De morfodynamiek is zeer sterk tot matig dynamisch (klassen 1 en
2). De zeer diepe getijdewateren komen voor op een diepte groter dan 5 m -GLW.
De bodem in de monding bestaat voornamelijk uit matig fijn zand met een toenemend
slibgehalte in de richting van de zee naar de Haringviietssluizen. in het mondingsgebied
treedt netto sedimentatie op, terwiji ten westen van de Hinderplaat netto erosie plaatsvindt
(Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat, 1984).
in de Voordelta worden vijf typen macrofaunagemeenschappen aangetroffen met totaal in
de gehele Voordelta meer dan zestig soorten macrofauna (Gemeente Rotterdam en Rijkswa¬
terstaat, 1984). In tegenstelling tot de situatie voor de afsiuiting komen op het sedimenttype
siik tot fijn zand in de huidige situatie banken met kokkels voor. Voor de afsiuiting speelde
de kokkel een ondergeschikte rol (Wolff, 1973). Er komen zowel suspension feeders,
selective en non-selective deposit feeders, aas- en alleseters en predatoren voor.
De banken met Kokkels {Cerastoderma edule) dienen als voedselbron voor de Zwarte
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zeeeenden. De Voordelta is een overwinteringsgebied van internationale betekenis voor de
Zwarte zeeeend.
B-l-2 diepe getijdewateren/"stromend" water
Het grootste verschil tussen de diepe getijdewateren en de zeer diepe getijdewateren is de
diepte. De diepe getijdewateren komen voor op een diepte gelegen tussen de 1,5 m tot 5 m GLW. De omschrijving van dit ecotoop komt overeen met ecotoop B-1-1.
B-I-3 ondiepe getijdewateren/"zwak stromend" water
Door de afsiuiting van het Haringviiet zijn de getijdeverschiiien in de Biesbosch, het
Hollandsch Diep en het Haringviiet tors afgenomen. De gemiddeide laagwaterstanden zijn
sterk verhoogd (tabel 2.1.). Ais gevolg hiervan is het aandeel ondiepe getijde/stromende
wateren in oppervlakte toegenomen. De hydrodynamiek en morfodynamiekkiassen zijn niet
gewijzigd in vergelijking met de situatie voor de afsiuiting. Binds de afsiuiting is het areaal
dat gekenmerkt wordt door morfodynamiekkiasse 2 toegenomen. Tevens is er sprake van
toename van het areaal slikkige gebieden sinds de afsiuiting.
B-ll Ecotopen tussen GLW en GHW voor de huidige situatie
Tabel 4.6. Indeling van de ecotopen tussen GLW en GHW voor de huidige situatie
Ecotoop

Morfodynamiek

Hydrodynamiek

B-ll TUSSEN GLW EN GHW

2/b

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X

schelpenbank
kaal zand
kaal slik
zand met pioniervegetatie
slik met pioniervegetatie
schor en groen strand
biezen
riet
ruigte
overstromingsgrasland
vioedbos en griend
steiloever
krib/strekdam/stenen oever

3/b

1/a/c

Zoutdynamiek

Gebruiksdynamiek

2/b

x/c
x/a

X

x/b

X

x/a

X

x/b

X
X

(X)

x/b
x/b
x/b
x/b
x/b

(x/b)
(x/b)
x/b
x/b
x/b

X

X

X

X

(X)

X
X
X
X
X
X

Hydrodynamiek

0 diep open water /1 ondiep water / 2 intergetijde zone (b: rivier) / 3 frequent overspoelde zone
(b: rivier) / 4 periodiek droogvaliende zone / 5 zeiden overspoelde en overstromingsvrije zone
Morfodynamiek
1 (zeer) sterk dynamisch / 2 matig/gering dynamisch (a: zand, b: slik en c: scheipen)
Zoutdynamiek
1 zoet / 2 oiigohaiien / 3 mesohaiien / 4 poiyhaiien
Gebruiksdynamiek 1 natuurlijk / 2 haif-natuurlijk / 3 cultuurlijk
()
onzekere indeiingskenmerken

B-ll-1 schelpenbank
Voor de beschrijving van de dynamiekkiassen wordt grotendeels verwezen naar de situatie
voor de afsiuiting. Schelpenbanken worden in de huidige situatie onder zoute en zoete
omstandigheden aangetroffen. Het aandeel kokkels is in het Haringviiet/Hollandsch Diep
sinds de afsiuiting toegenomen (zie ecotoop B-l-1). In het zoete gedeelte worden op de
zandige sedimenten banken met Driehoeksmossel aangetroffen (Smit, 1995 en Dudock van
Heel, 1992). Als gevolg van de hoge dichtheid van de Driehoeksmossel is er een geschikt
habitat ontstaan voor bloedzuigers en kleine mosselen, zoals Valvata piscinalis en Pisidium
sp. (Dudock van Heel, 1992).
B-ll-2 kaal zand
De dynamiekkiassen komen grotendeels overeen met de situatie voor de afsiuiting. Het
aantal en oppervlakte aan kale droogvaliende zandplaten is sterk afgenomen in het gedeelte
gelegen binnen de sluizen (als gevolg van de verhoogde GLW en door begroeiing). In het
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algemeen zijn de zandplaten als gevolg van de afsiuiting van aard en vorm veranderd. Een
voorbeeld Liervan is de door een verandering in stroomrichting van vorm en richting
veranderde, in de Voordelta, gelegen Hinderplaat.
De kaie zandplaten in de Voordelta worden gekenmerkt door drie typen macrofaunagemeenschappen. Onderscheiden wordt de Hinderplaat met negentien soorten macrofauna. Het
meest voorkomend zijn de deposit feeders, aangevuld door enkele suspension feeders.
Kenmerkend zijn de selective deposit feeder Kniksprietkreeft en de non-selective deposit
feeder Scoloplos armiger. Het strand van Oostvoorne met tien soorten bodemfauna,
hoofdzakelijk deposit feeders (kenmerkende soort is eveneens de Kniksprietkreeft) en het
Brielse gat met op zeer sterk slikhoudend zand tot matig slikhoudend zand het Slijkgarnaaltype. Dit laatste type omvat twintig soorten. De biomassa wordt met name bepaald door
suspension feeders (Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat, 1984).
In de huidige situatie is in het Haringviiet het water helderder dan voor de afsiuiting, met tot
gevolg een hogere produktie (med. H. Smit). Kenmerkende soorten van "litoral river sand"
zijn hoge dichtheden van de Oligochaeten Vejdovskyella comata en Propappus sp. en de
Diptera Kloosia pusilla en van de "litoral sandy basin" de Mollusca Pisidium henslowanum
en Pisidium moitessierianum en de Diptera Cladotanytarsus sp. en Lipiniella arenicola
(Smit, 1995). De indicatoren van de "littoral sandy basin" zijn nieuw in het voormalige brakke
gebied. Voor 1970 kwamen de Pisidium indicatoren alleen voor in de zoetwater getijde
gedeelten van de rivieren. Daar werden ze met name aangetroffen in de slikkige gedeelten
en het fijne zand van de rustige gedeelten van de rivieren.
B-ll-3 kaal slik

Het ecotoop kale slikplaat is door begroeiing en de verhoging van de GLW sinds de
afsiuiting in aantal en omvang afgenomen. De dynamiek van kaal slik komt overeen met de
situatie voor 1970. In het Haringviiet zijn kenmerkende soorten van de "litoral sedimentation
area silt" de Mollusca Potamopyrgus antipodarum en Vaivata piscinalis en de Diptera
Einfeldia dissidens (Smit, 1995). De verwachting is dat er in het zoute en zoete gedeelten in
vergelijking met de situatie voor 1970 geen drastische wijzigingen hebben plaatsgevonden.
B-ll-4 zand met pioniervegetatie

Veel van de overgebleven voormalige kale zandplaten (A-ll-2) zijn vlak na de afsiuiting
begroeid geraakt. Inmiddels heeft er successie plaatsgevonden van de zandplaten met
pioniervegetatie naar het ecotooptype grasland. Het aandeel en oppervlakte aan zand met
pioniervegetatie is in de huidige situatie zeer minimaal. De voormalige kale zandplaat de
Slijkplaat wordt gekenmerkt door pioniervegetatie van arme graslanden. Kenmerkende
soorten zijn Fioringgras, Zilte greppelrus, Canadese fijnstraal en Slijkgras. De dynamiek
waaronder het ecotooptype kale zandplaat wordt aangetroffen komt grotendeels overeen
met de situatie van voor de afsiuiting.
B-ll-5 slik met pioniervegetatie

Dit ecotoop nam vlak na de afsiuiting in omvang toe doordat de slikplaten begroeid raakte
met pioniersoorten van graslanden en ruigten. Inmiddels vallen de voormalige slikplaten
onder de ecotooptypen ruigte of grasland en wordt er op nog een enkele plaats slik met
pioniervegetatie aangetroffen. De dynamiek komt grotendeels overeen met de situatie voor
de afsiuiting.
B-ll-6 schor en groen strand

Dit ecotoop is sinds de afsiuiting in omvang (door verruiging) afgenomen. De dynamiek
waaronder het ecotoop voorkomt en de biotische aspecten komen grotendeels overeen met
de situatie voor de afsiuiting (A-ll-6).
B-ll-7 biezen

Het ecotoop biezen is sinds de afsiuiting in areaal afgenomen. Er worden slechts nog
relicten van voormalige biezengorzen aangetroffen. De slikken van het Quackgors (voormalig
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brak) zijn begroeid met Heen en Ruwe bies (Hermelink en Mes, 1987). Kenmerkende soorten
zijn Ruwe bies, Grote lisdodde, Kleine lisdodde, Liesgras, Heen en Wolfspoot. De door
Zonneveld (1960) in de Biesbosch onderscheiden gemeenschap van Driekantige bies en
Heen is in de huidige situatie vrijwel geheel verdwenen (Bijkerk et al., 1995). Driekantige bies
wordt begeleid door de soorten Moeras-vergeet-me-nietje, Watermunt en Rietgras. Rond 1974
werd de gemeenschap van Driekantige Bies en Heen nog slechts aangetroffen in de
getijdezone langs de oevers van de gorzen (Boois de, 1982). De dynamiek waaronder het
ecotoop biezen in de huidige situatie wordt aangetroffen, komt overeen met de dynamiek
voor de afsiuiting. Op sommige lokaties komen alleen nog relicten voor van de voormalige
biezenvelden.
B-ll-8 riet
Het riet worden aangetroffen in de intergetijdezone en in de frequent overspoelde zone. De
hydrodynamiek wordt in de huidige situatie met name bepaald door de rivierinvioed (klasse
2b en 3b). De rietvelden zijn door de afsiuiting en door de afname van de rietexploitatie sterk
achteruitgegaan. Veel van rietvelden zijn overgegaan in de ecotooptypen grasland (B-III-5/BIV-2), ruigte (B-III-3/B-IV-1) en vioedbos, struweel en griend {B-III-5/B-IV-3). Het overgebleven
areaal rietecotoop omvat soortenarme tot matig soortenrijke, meestal hoogopgaande en
gesloten rietlanden. Riet is de aspectbepalende en overheersende soort. Daarnaast treden
andere rietkiasse-soorten als Bittere veidkers, Moeras-vergeet-me-nietje en Wolfspoot
regelmatig in deze vegetatie op. Overige kenmerkende soorten zijn onder andere Wolfspoot,
Echte Valeriaan, Spindotter, Smeerwortel, Harig wilgeroosje, Grote brandnetel. Late
guldenroede, Reuzenzwenkgras, Groot springzaad, Gevleugeld heimkruid, Ruw Beemdgras
en Poelruit.
De door Bijkerk (1995) in de Biesbosch onderscheiden soortenarme vorm, bestaande uit
facies van Riet, mogelijk met Bitterzoet komt overeen met het door Zonneveld (1960)
onderscheiden kruideloze rietgors. De combinatie van Bittere veidkers en Ruw beemdgras
heeft verwantschap met de door Zonneveld onderscheiden gemeenschap van Riet, Beemd¬
gras en Speenkruid.
In het traject van beneden GLW tot boven GHW worden rietmoerassen met als kenmerkende
soorten Kalmoes, Grote lisdodde, Kleine lisdodde en Gele lis aangetroffen. De gemeenschap
van Grote en Kleine lisdodde maakt deel uit van beide, door Zonneveld (1960) onderscheiden
Lisdodde vegetaties (Bijkerk et al., 1995).
Door de vermindering van het areaal nat en geisoleerd riet en de toename van drogere
ruigten is de Noordse woelmuis in aantal achteruitgegaan.
B-ll-9 ruigte
De dynamiekkiassen komen grotendeels overeen met de situatie voor de afsiuiting. Dit
ecotoop is in oppervlakte toegenomen met name door verruiging van het voormalige
ecotoop riet (A-ll-8). De moerassoorten zoals Riet, Lisdodde en Rietgras zijn in de Biesbosch
sterk in dominantie achteruitgegaan in vergelijking met de situatie voor de afsiuiting (Boois,
1982). In de oever en aanspoelruigten worden in de huidige situatie onder andere Herfstmunt, Reuzenzwenkgras, Rietgras, Gevleugeld heimkruid, Bittere veidkers, Knopherik,
Rivierkruiskruid, Harig wilgenroosje, Liesgras en Fioringras aangetroffen (Bijkerk et al.,
1995). Volgens Bijkerk (1995) komt een klein deel van de opnamen van Zonneveld (1960)
onderscheiden in de gemeenschap van Bereklauw en Valeriaan overeen met de gemeen¬
schap van Herfstmunt, Reuzenzwenkgras en Rietgras. De gemeenschap van Bereklauw en
Valeriaan werd voor de afsiuiting boven GHW aangetroffen. In de huidige situatie wordt
deze gemeenschap voornamelijk in het natte gedeelte net boven gemiddeld hoogwater
aangetroffen. Dit ecotoop wordt op de hoger gelegen gedeelten opgevolgd door de bloemrijke ruigten (B-lll-3).
B-ll-10 overstromingsgrasland
De dynamiekkiassen komen grotendeels overeen met de situatie voor de afsiuiting. De
graslanden gelegen in de Biesbosch tussen GLW en GHW worden gekenmerkt door de
soortenarme Waterbiesgemeenschap en een lage open pionierbegroeiing waarin Blauwe
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waterereprijs en Waterpeper het aspect bepalen. De laatste gemeenschap komt overeen met
een fragment van de gemeenschap van Waterereprijs en Waterpeper zoals beschreven door
Zonneveld (1960).
De voormalige riet- en biezenvelden van de Bommelse gorzen en het Quackgors (gelegen
tussen GLW en GHW) worden gekenmerkt door Fioringras met Zilte greppelrus. De
voormalige zandplaat de Slijkplaat wordt gekenmerkt door Fioringras met Canadese
fijnstraal en Zilte greppeirus met Siijkgroen (Hermelink en Mes, 1987).
B-II-11 vioedbos en griend
De dynamiekkiassen komen overeen met de situatie voor de afsiuiting. Het areaal is sinds
de afsiuiting toegenomen, doordat in de voormalige rietgorzen opslag van struweel heeft
plaatsgevonden. Kenmerkende soorten zijn Schietwiig en Grauwe wilg. De Spindotter en
Bittere veidkers zijn als gevolg van de afsiuiting en het achterwege laten van griendbeheer
zeer sterk achteruitgegaan. Daarvoor in de plaats zijn ruigtekruiden verschenen met
toenemende mate een droogpreferent karakter. De vorm die beneden GLW en tussen GLW
en GHW wordt aangetroffen kenmerkt zich door het abundant voorkomen van Sterrekroossoorten en Blauwe ereprijs. Begeleidende soorten zijn Bittere veidkers, Moeras-vergeet-menietje, Wolfspoot en Grote Brandnetel. Tussen GLW en GHW wordt Schietwiig in combinatie
met de Bittere veidkers, Moeras-vergeet-me-nietje en Grote brandnetel aangetroffen (Bijkerk
et.al, 1995).
De onderscheiden vorm van Sterrekroos en Blauwe waterereprijs komt overeen met de door
Zonneveld (1960) binnen de laagst gelegen grienden onderscheiden gemeenschappen van
griend en vloedbossen (ecotoop A-li-11). De vormen van Bittere veidkers in de huidige
situatie hebben overkomst met de door Zonneveld (1960) onderscheiden vorm van Wilg,
Bittere veidkers en Fluitekruid (ecotoop A-lll-6 voor 1970). Tusssen GLW en GHW en
(gedeeltelijk) boven GHW wordt de vorm van Schietwiig met Riet en rietkiassesoorten
aangetroffen. Wat betreft dit type is er geen duidelijke overeenkomst met de typologie van
Zonneveld (1960).
De in 1989 geherintroduceerde Bever is een kenmerkende soort van oeverzones van het
vioedbos in het zoetwatergetijdegebied van de Biesbosch. Het broedsucces van de kenmer¬
kende broedvogeis van vloedbossen wordt negatief beinvloed door vervuiling van bodem en
water. De Kwak is inmiddeis sterk achteruitgegaan. Stuurvariabelen voor de Kwak zijn
ontoegankelijk vioedbos en schoon, zompig voedselrijk foerageerbiotoop met geringe
verstoring.
B-ll-12 steiloever
De steiloevers zijn door de reductie van de getijsiag in de grote wateren veranderd van
stabiele oevers met steile hellingen in onstabiele oevers met flauwe heilingen en in de
kreken zijn de oevers veranderd van oevers met flauwe hellingen naar onstabiele oevers met
steilranden (Meulen van der et.al, 1995). De dynamiekkiassen (waarbij het ecotoop steiloever
voorkomt) komen overeen met de situatie voor de afsiuiting. Wat betreft de begroeiing en de
voorkomende fauna op de steilhellingen is er geen verschil met de situatie voor de afsiui¬
ting.
B-ll-13 krib/strekdam/stenen oever
De dynamieken komen overeen met de situatie voor de afsiuiting. De omvang is toegenomen
sinds de afsiuiting. Het ecotoop wordt gekenmerkt door een zeer soortenarme, hoge en
dichte ruderale ruigte waarin Groot hoefblad de aspectbepalende en dominante soort is.
Daarnaast komen Grote brandnetel en Kleefkruid voor (Bijkerk et.al., 1995). De gemeenschap
valt binnen de door Zonneveld (1960) onderscheiden groep (gemeenschap van Boerenwormkruid en Bijvoet) van ruigten op kribben, strekdammen en andere kunstmatig opgeworpen
plaatsen.
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B-lll Ecotopen boven GHW voor de huidige situatie
label 4.7. Indeling van de ecotopen boven GHW voor de afsiuiting van het Haringviiet
Ecotoop

Hydrodynamiek

Morfodynamiek

Zoutdynamiek

Gebruiksdynamiek

B-lll BOVEN GHW
1
2
3
4
5

zand/slik met pioniervegetatie
net
ruigte
grasland
vioedbos

Hydrodynamiek

0 diep open water /1 ondiep water / 2 intergetijde zone / 3 frequent overspoelde zone /
4 periodiek droogvallende zone / 5 zelden overspoelde en overstromingsvrije zone
Morfodynamiek
1 (zeer) sterk dynamisch / 2 matig/gering dynamisch
Zoutdynamiek
1 zoet / 2 oligohalien / 3 mesohalien / 4 polyhalien
Gebruiksdynamiek 1 natuurlijk / 2 half-natuurlijk / 3 cultuurlijk
0
onzekere indelingskenmerken

B-III-1 zand of slik met pioniervegetatie
Dit ecotoop is sinds de afsiuiting helemaal overgegaan in ecotoop B-lll-4 en B-lll-5.
B-lll-2 riet
De dynamieken komen (grotendeels) overeen met de situatie voor de afsiuiting. Boven
gemiddeld hoog water wordt in de Biesbosch riet aangetroffen in combinatie met zeggen.
Kenmerkende zeggensoorten zijn Oeverzegge, Scherpe zegge, Moeraszegge en Tweerijige
zegge (Bijkerk et.al, 1995). De zeggemoerassen zijn door Zonneveld (1960) niet gekarteerd. De
door Zonneveld (1960) onderscheiden vegetatietypen van Riet en Bereklauw en Riet en
Fluitekruid (ecotoop A-lll-2) zijn sinds de afsiuiting overgegaan in het ecotoop ruigte (B-lll-3).
B-lll-3 ruigte
De dynamieken komen (grotendeels) overeen met de situatie voor de afsiuiting. Dit ecotoop
bestaat in de Biesbosch uit verruigd voormalig riet-ecotoop (A-lll-2) en voormalige ruigte (AIII-3). Op de nat tot vochtige standplaats worden de bloemrijke ruigten gekenmerkt door
Fluitekruid, Bereklauw, Koninginnekruid, Smeerwortel, Rietgras, Echte Valeriaan, Poelruit en
Haagwinde (Bijkerk et al., 1995). Deze soorten warden ook voor de afsiuiting in dit ecotooptype aangetroffen. Volgens Bijkerk (1995) komt de Gemeenschap van Poelruit en Echte
valeriaan deels overeen met de door Zonneveld (1960) onderscheiden gemeenschap van
Bereklauw en Valeriaan (A-lll-3).
B-lll-4 grasland
De dynamieken komen (grotendeels) overeen met de situatie voor de afsiuiting. Veel van de
zilte soorten die voor de afsiuiting in de grasgorzen van het Haringviiet/Hollandsch Diep
voorkwamen, komen nu voor op de laagste begraasde delen. Op de hogere ontzilte delen
van de grasgorzen komen onder andere Rood zwenkgras, Ruw beemdgras, Engels raaigras,
Behaarde boterbloem, Strandkweek, Echte heemst, Rietzwenkgras, Akkerdistel, Ridderzuring
en Fioringgras voor (Hermelink en Mes, 1987).
In de Biesbosch wordt dit ecotoop gekenmerkt door soortenarme produktieve overstromingsgraslanden, moerasgraslanden met kwelindicatie en weidekervelgraslanden. Kenmerkend
voor overstromingsgraslanden zijn Fioringras, Geknikte Vossestaart, Rietzwenkgras,
Zeegroen rus en Pitrus, voor moerasgraslanden met kwelindicatie Holpijp, Ruw beemdgras,
Moeraskarterblad, Fioringras, Bosbies en Dotterbloem en voor weidekervelgraslanden Grote
Pimpernel en Weidekervel (Bijkerk et. al, 1995). Deze graslanden zijn door Zonneveld (1960)
niet geinventariseerd.
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B-lll-5 struweel en griend
De dynamieken komen grotendeels overeen met de situatie voor de afsiuiting. In de
Biesbosch wordt binnen de natte wilgenbossen met getijdewerking Schietwilg met Dotterbloem en Moeraszegge aangetroffen (Bijkerk et.al, 1995). In de typologie van Zonneveld
(1960) komt dit type het meest overeen met een moeraszegge-rijke variant van de gemeenschap van Wilg, Dotter en Fluitekruid (A-ll-11). Binnen de vochtig, matig verruigde wilgen¬
bossen wordt de wilg in combinatie met Fluitekruid en Ruw Beemdgras aangetroffen
(Bijkerk et.al, 1995). Dit type toont een zekere verwantschap met de door Zonneveld onderscheiden gemeenschap van Wilg, Bittere veidkers en Fluitekruid (A-lll-5).
De vochtig en sterk verruigde wilgenbossen worden gedomineerd door Schietwilg en Grote
brandnetel. Overige kenmerkende soorten zijn Groot Springzaad, Groot heksenkruid en
Reuzenbalsemien (Bijkerk et. al, 1995). Dit ecotooptype komt grotendeels overeen met de
door Zonneveld (1960) beschreven vegetatietype van Heksenkruid en Idle zegge en gedeeltelijk met de gemeenschap van Schietwilg en Knopig heimkruid (A-lll-5). Opvallend is dat in de
huidige situatie Idle zegge volledig ontbreekt.
Boven GHW wordt in de Biesbosch ook vlierstruweel met de kenmerkende soorten Grote
brandnetel, Rivierkruiskruid, Koninginnekruid en Haagwinde aangetroffen.
De struwelen in het Haringviiet/Hollandsch Diep zijn voornamelijk verruigde rietgorzen.
Dominant voorkomende soorten zijn Schietwilg en Grote brandnetel. Overige kenmerkende
soorten zijn Grauwe wilg, Gewone vlier, Dauwbraam, Harig wilgenroosje, Knikkend wilgenroosje en Echte heemst (Hermelink en Mes, 1987). De oorzaak van het dominant aanwezig
zijn van de brandnetel wordt veroorzaakt door de stikstofverrijking als gevolg van het
grotendeels wegvallen van het getij door de afsiuiting (Boois et.al, 1980).
B-IV Ecotopen boven EHW voor de huidige situatie
De ecotopen boven EHW zijn als gevolg van de afsiuiting van het Haringviiet het minst
veranderd.
label 4.8. Indeling van de ecotopen boven EHW voor de afsiuiting van het Haringviiet
Ecotoop

Hydrodynamiek

Morfodynamlek

Zoutdynamiek

Gebruiksdynamiek

B-IV BOVEN EHW
ruigte
grasland
struweel en bos
stuifduin
rivierduin
akker
0 diep open water /1 ondiep water / 2 intergetijde zone / 3 frequent overspoelde zone /
4 periodiek droogvallende zone / 5 zelden overspoelde zone en overstromingsvrije zone
1 (zeer) sterk dynamisch / 2 matig/gering dynamisch
Morfodynamiek
1 zoet / 2 oligohalien / 3 mesohalien / 4 polyhalien
Zoutdynamiek
Gebruiksdynamiek 1 natuurlijk / 2 half-natuurlijk / 3 cultuurlijk
onzekere indelingskenmerken
0
Hydrodynamiek

B-IV-1 ruigte
Sinds de afsiuiting zijn de matig soortenrijke en soortenarme ruigte in oppervlakte toegenomen. De dynamieken en de biotische situatie komen grotendeels overeen met de situatie
voor de afsiuiting.
B-IV-2 grasland
De dynamieken en de voorkomen vegetatietypen zijn grotendeels hetzelfde gebleven als voor
de afsiuiting. Voor de beschrijving van de vegetatie wordt verwezen naar de beschrijving
voor de afsiuiting (A-IV-2).
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B-IV-3 struweel en bos

Sinds de afsiuiting zijn in dit ecotooptype de dynamieken en de biotiek niet veel gewijzigd.
Zie voor de beschrijving ecotoop A-IV-3.
B-IV-4 stuifduin

Sinds de afsiuiting zijn in het ecotoop stuifduin de dynamieken en de biotiek niet veel
ge\A/ijzigd. Zie voor de beschrijving ecotoop A-IV-4.
B-IV-5 rivierduin

Sinds de afsiuiting is het areaal aan rivierduinen achteruitgegaan. De dynamieken en de
biotische samenstelling zijn niet veel gewijzigd in het nog overgebleven relict (Kop van de
Oude Sliedrechtsche Biesbosch) van de oorspronkelijke rivierduin. Zie voor de beschrijving
ecotoop A-IV-5.
B-IV-6 akker

De akkers zijn sinds de afsiuiting niet veranderd wat betreft dynamiek, voorkomende
vegetatietypen en fauna.
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5. AANBEVELINGEN
5.1. Aanbevelingen voor vervolg-onderzoek

1 Voor een globale indeling van de huidige ecotopen aan de hand van de gemiddelde waterstanden is een recente gebiedsdekkende hoogtekaart noodzakelijk.
2 Voorgesteld wordt om een ecotopensuccessiereeks (1970 -► 1995) op te stellen, waarin de
autonome ontwikkeling van de ecotopen sinds de afsiuiting van het Haringviiet wordt
weergegeven. Daarnaast wordt voorgesteld om de autonome ontwikkeling voor de
komende 50 jaar bij een afgesloten Haringviiet ook door middel van een ecotopensucces¬
siereeks weer te geven. In de ecotopensuccessiereeksen kunnen de morfodynamiek,
hydrodynamiek en zoutdynamiek en de gebruiksdynamiek worden meegenomen. De
ecotopensuccessiereeksen worden opgesteld met behulp van beschikbare gegevens uit
literatuur.
Het doel van de ecotopensuccessiereeksen is het meer inzicht verkrijgen in de veranderingen in het projectgebied tot nu toe en de te verwachten veranderingen in de komende
50 jaar op ecotoopniveau als gevolg van de afsiuiting van het Haringviiet.
3 Vervolgens wordt voorgesteld om met bestaande kennis voor de vier sluisbeheersscenario’s (HV, t/m HV^) ecotopenontwikkelingsreeksen voor de korte en lange termijn op
te stellen. Het doel hiervan is het vaststellen van de mogelijkheden en potenties voor het
ontstaan van ecotopen bij de verschillende scenario’s van sluisbeheer. Hieruit kan de
sluisvariant met de hoogste mate van natuurlijkheid afgeleid worden. Voor de ontwikke¬
ling van de ecotopenontwikkelingsreeksen is overleg met andere werkgroepen van het
MER Haringviiet (o.a. de werkgroep waterbodem en kwaliteit en de werkgroep water- en
zoutbeweging) noodzakelijk.
4 De eerste aanzet van de ecotopenkaarten dient voltooid te worden voor de huidige
situatie en de situatie rond 1970. Daarnaast dienen de te verwachten ecotopen bij de
verschillende scenario’s van sluisbeheer door middel van modellen voorspeld te worden.
Vervolgens kunnen dan de verschillende alternatieven vergeleken worden op grond van
het voorkomen van karakteristieke ecotopen.
5 Voorgesteld wordt om een vertaaislag te maken van de resultaten van de (nog in
ontwikkeling zijnde) morfologische en hydrologische modellen naar ecotopen. Hiervoor is
overleg nodig tussen de werkgroep ecologie en landschap en andere werkgroepen van het
MER Haringviiet zoals de werkgroep waterbodem en kwaliteit en de werkgroep water- en
zoutbeweging.
6 De in de toekomst door middel van modellen berekende ecotooptypen bij de verschillende
scenario’s van de Haringviietsluizen moeten door iemand met ecologische gebiedskennis
bevestigd te worden om onzekerheden aan te geven, onjuistheden eruit te halen en
eventueel de vertaaislag bij te stellen.
5.2. Praktisch-technische aanbevelingen

1 Voorgesteld wordt om de ecotoopkaarten van de huidige situatie en de situatie rond 1970
te interpreteren en in het GIS in te voeren op de presentatieschaal van de beschikbare
(vegetatie)kaarten. Hiermee wordt voorkomen dat ecotopen die te klein zijn om op een
schaal van 1:25.000 te presenteren in een vroeg stadium al verloren gaan.
2 Er moeten afspraken gemaakt te worden over hoe er omgegaan wordt met het omzetten
van vegetatiecomplexen naar ecotopen. Deze kunnen als ecotoopcomplexen worden
opgenomen in de ecotoopkaart of omgezet worden (indien mogelijk met beschikbare
informatie) naar het meest dominant voorkomende (of omringende) ecotoop.
3 Er moet een besluit genomen worden over of bepaalde karakteristieke ecotopen, zoals bv.
biezen en riet, eruit gelicht moeten worden d.m.v. punt- of lijnelementen. De verwachting
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is dat deze ecotopen bij een verandering van het Haringviietsluisbeheer in opperviakte
zuiien toenemen. in de huidige situatie is de opperviakte aan biezen en riet zeer minimaai,
zodat het in een aantai gevaiien niet mogeiijk is deze op werkeiijke grootte op de schaai
van 1:25.000 te presenteren.
4 Er moeten afspraken gemaakt worden over de minimaie opperviakte en breedte van een
ecotoop. Bij een opperviakte kleiner dan de minimaie opperviakte kan het ecotoop
opgenomen worden in het ecotoop waardoor het omringd wordt of door het dichtstbijzijnde en meest overeenkomstige ecotoop.
5 Het is aan te raden om het omzetten van de vegetatiekaarten naar ecotoopkaarten door
een persoon uit te laten voeren, zodat interpretatie eenduidig is.
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BIJLAGE I Werkschema ecotopen "compleet" estuarium
(Werkgroep MER Beheer Haringviietsluizen, 1994)
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BIJLAGE I Werkschema ecotopen "compleet" estuarium
(Werkgroep MER Beheer Haringviietsluizen, 1994)
rivier-elementen • bovenstroom / Biesbosch en rivierarmen in de omgeving

Natuurlijk

Hoofdstroom
en strangen

Killen, Geulen en Vlaaien

Half natuur¬
lijk

Cuituurlijk

Gegraven,
genormaiiseerde

Slikken,
Biezen en
Riet

Riet, Moeras
en ruigte

Riet- en Biezenveiden

Vochtig Schraaigrasland
Droog Schraaigrasiand
Rivierduin

Riet- en Biezenveiden

Struweel en
VIoed- en Rivierbos

Soortenrijk (extensief) grasland
Griend en Hakhout

Dijken en
Kaden

Otter, (Bever), Meervleermuis, Kwak, Roerdomp, Woudaapje, Krakeend, Baardmannetje,
Biauwborst, Grote karekiet, Kwarteikoning, Ooievaar, Aalschoiver, Visarend, Zwarte stern,
Porseieinhoen, Rugstreeppad, Boomkikker, Europese Meervai
ZWAK BRAK

Deita-elementen - middengebied / Hollandsch Diep, Oost Haringviiet, Tien Gemeten

Natuurlijk

Hoofdstroom
Rivierioop

Nevengeuien

Slikken en Biezengors
Schorren en Moeras
Rietgors en ruigte

Ruigte en Struweel
Zachthout Vloedbos

Riet- en Biezenvelden/gorzen

Half natuur¬
lijk

Begraasde Slikken, Schorren en Gorzen
Bekaad Grasland en Grasgors, Dijken

Cuituurlijk

Griend en Hakhout
Otter, Noordse woelmuis, Aardmuis, Dwergmuis, Kwak, Roerdomp, Baardmannetje, Biauw¬
borst,
Grauwe gans, Brandgans, Kolgans, Krakeend, Smient, Bruine Kiekendief, trekvissoorten
BRAK

Binnenestuarium-elementen - mondingsgebied / Midden en West Haringviiet

Natuurlijk

Hoofdgetijgeulen

Nevengeuien
en geuitjes

Slikken en
Biezengorzen

Schorren en
Rietgors

Ruigte en Struweel

Riet- en Biezengorzen

Half Natuur¬
lijk

Begraasde Slikken- en Schorren
Bekaad Grasland en Grasgors, Dijken

Cuituurlijk

Zeehond, Otter, Noordse woelmuis, Grauwe gans, Brandgans, Kolgans, Pijistaart, Bergeend,
Sternen, Bruine kiekendief, Lepelaar, trekvissoorten, diverse kustwatervissoorten, diverse
krabben
BRAK/ZOUT
Natuurlijk

Half natuur¬
lijk/
Cuituurlijk

Buitenestuarium-elementen / Voordelta en Noordzeekust
Getijdegeulen

Gebaggerde
vaargeulen

Platen en Banken
Schorren en Groene stranden
Stranden

Duinen

Dijken en
Stuifdijken

Bruinvis, Zeehond, Eidereend, Zwarte Zeeeend, Toppereend, Bergeend, Steltlopers, Plevieren,
diverse kustwatervissoorten, diverse krabben, Kokkel- en Mosselbanken
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BIJLAGE II Diversiteit van macrofauna in intergetijde zandbodems (> 200//m) (Wolff, 1973)
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BIJLAGE II Diversiteit van macrofauna in intergetijde zandbodems |> 200//m) (Wolff, 1973)

EHWS
SELECTIVE DEPOSIT-FEEDERS
ARMADILLIOIUM

TALITRUS

ALBUM-[jl

SAUATOR

H

TALORCIIESTIA OESHAyESII

MHW

TALORCHESTIA

GE TATI ON

BRIIO

SCAVENGERS

EHWN

I—EURVDICE

AFFINIS

FOOD UNKNOWN
PARAONIS FULGENS
ARICIDEA MINUTA

SELECTIVE

\

DEPOSIT-FEEDERS

I- AtJGULUS

lENUIS ABRA ALBA

MACOMA

BALTHICA

PYGOSPIO ELEGANS
DATHYPORtiA PILOSA
OAIHYPOREIA SARSI •
BATHYPORElA PElAGlCA'
COROPHIUM ARENARIUM

NON-SELECTIVE DEPOSIT-FEEDERS
I—SCOLOPLOS ARMICER ,-1I—OPJIELIA RATHKEI -CAPITELLA CAPITATA

SUSPENSION-FEEDERS
I- HAUSTORIUS ARENARIUS

l-SPMAERlUM SOLIDUM-I

PREDATORS
ETEONE LONGA
ANAITIOES MACULAFA
NEPHTYS CiRROSA —

SCAVENGERS, OMNIVORES
1- MAGELONA PaP)LLICORN1S
1
SCOLELEPIS SQUAMaTA I- SPIO

NEREIS DIVERSICOLOR

MARTlNENSlS -

I- EURYDiCE PULCHRA■I- GAMMARUS LOCU5IA —

MLW

I

I

NEPHTYS

I J—GAMf-IARUS

SALINUS-|f

GAMMARUS

ZADOACHI

II!

LONCOSETOSA

OPHELIA BOREALIS
|
CASIROSACCUS SPiniFER
PONTOCRATES ARENARiUS

NORTH SEA BEACHES
> 17 %o Cl.EXPOSEO

OOSTERSCHELDE
15 -17 %oCl.SHELTERED
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HARINGVLIET
3 - 10 %o Clr
SHE LTERED-

HOLLANDS DIEP
01-3%oCl.SHE LTERED

BIESBOSCH
I

<0.3%<.Cl.SHELTERED

