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Samenvatting

In 1993 is het Integraal Beleidsplan Voordelta vastgesteld, waarin de
natuurlijke ontwikkeling van het gebied en bescherming van
natuurwaarden wordt nagestreefd. Huidige en toekomstige
gebruiksfuncties dienen ontwikkeld te worden in relatie tot
voornoemde doelen. Om zicht te krijgen op de natuurlijke ontwikkeling
van het gebied is een veelomvattend onderzoek uitgevoerd. Hiervan
wordt in dit rapport verslag gedaan, waarmee een bijdrage wordt
geleverd aan de eerste evaluatie van het genoemde beleidsplan.
De Voordelta is het ondiepe kustgebied zeewaarts van de
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden, dat wordt doorsneden door
geulen. Het is ontstaan onder invloed van de evenwijdig aan de kust
lopende getijdenstroming, in- en uitgaande stroming bij de zeegaten
en door golfwerking. De morfologische toestand van de Voordelta is
door de uitvoering van de Deltawerken sterk beïnvloed. Door de
afname van de oost-west gerichte getijdenstroming is de invloed van
golven in de morfologische ontwikkeling van de Voordelta belangrijker
geworden. De natuur zoekt sindsdien naar een nieuw evenwicht tussen
de getijdenstroming, die de geulen op diepte houdt, en de golfwerking,
die het zand naar ondiepere delen transporteert.
Door de morfologische processen zijn de intergetijdengebieden in
omvang toegenomen, vooral in de buitendelta Haringvliet. Alle
getijdengeulen zijn verondiept Nadat de zandplaten in omvang waren
toegenomen, nemen ze de laatste jaren in hoogte en oppervlakte weer
af. Dit is vermoedelijk het gevolg van een verminderde stormintensiteit
en hoge rivierafvoeren.
Bodemdieren spelen snel in op de morfologische ontwikkelingen. Zoals <
in de overige kustzone, is de soortenrijkdom laag, maar de dichtheden
en biomassa's zijn hoog. De totale biomassa's zijn ten opzichte van de
jaren tachtig zelfs toegenomen. Deze biomassa's worden grotendeels
bepaald door schelpdieren, waarvan Mesheften en Halfgeknotte
strandschelp de belangrijkste zijn. Er treden overigens grote fluctuaties
op in de schelpdierenbestanden.
Binnen het gebied zijn er duidelijke verschillen te onderscheiden. De
hoogste dichtheden worden gevonden op de overgangen van plaat
naar geul en naar dieper zeegebied, in het bijzonder in de buitendelta
Grevelingen. Het onderzoek naar de effecten van visserij op het
bodemleven heeft geen eenduidige resultaten opgeleverd.
Doordat de Voordelta rijk is aan bodemdieren en de waterkwaliteit
goed is, komen er grote aantallen vogels voor. Onder de foeragerende
vogels bevinden zich ook vogels die in aangrenzend kustgebied
broeden, zoals Lepelaars en sterns. Het gebied voldoet ruimschoots aan
de criteria voor een watervogelgebied van internationale betekenis.
Het aanbod en de bereikbaarheid van voedsel is toegenomen, doordat
de platen groter zijn geworden en er meer rustige, ondiepe gebieden
zijn ontstaan. Qua aantallen spelen meeuwen de belangrijkste rol. Hun
voorkomen wordt positief beïnvloed door de aanwezigheid van
vuilnisbelten (ver buiten het gebied) en bijvangsten en afval dat op
vissersschepen overboord wordt gezet. In de periode 1975-1995 zijn
de totale aantallen meeuwen toegenomen.
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Ook de aantallen viseters (o.a. sterns) zijn toegenomen, maar ze zijn
nog lang niet op het niveau van de jaren vijftig. In internationaal
opzicht grote aantallen Toppereenden worden mogelijk geschaad door
gebrek aan schelpenbanken, mede veroorzaakt door overmatig
bevissen van schelpdieren. In het algemeen ondervinden vogels hinder
van verstoring door recreatie, bepaalde groepen ook door
zandsuppleties op stranden
Binnen de gebiedsgrenzen van het Integraal Beleidsplan Voordelta
liggen de Kwade Hoek (Goeree) en Sluftergebied Voorne, waar
vegetatiekartenngen plaatsvinden. In de buitendijkse Kwade Hoek zijn
duinen, valleien, schoren strand met allerlei ontwikkelingsstadia de
belangrijkste landschappelijke elementen De variatie in de flora is
groot door de talrijke gradiënten, die bestaan dankzij het getij, zout in
lucht en water, erosie- en sedimentatieprocessen. Het Sluftergebied
bestaat uit vrijwel onbegroeid slik en hogere randgebieden met
gevarieerde begroeiingen. Hier bestaat over korte afstand een gradiënt
van nat naar droog en van zout naar zoet. Ten opzichte van 1986 is
het areaal soortenrijke schorrenvegetaties toegenomen, evenals het
aantal vegetatietypen.
Van de verschillende soorten zeezoogdieren die worden waargenomen
is de Gewone zeehond de meest algemene. In de Voordelta zijn
zeehonden thans vooral in de monding van het Haringvliet en voor de
kop van Schouwen te vinden Het aantal waargenomen dieren op één
dag is sinds de jaren '80, toen een dieptepunt werd bereikt,
toegenomen tot 63 in 1997. Er zijn in 1997 ook jonge dieren
waargenomen

Door de monitoring is zicht verkregen op de ontwikkelingen in de
Voordelta, voortzetting van tenminste de huidige inspanning wordt
aanbevolen. Er zijn verbeteringen denkbaar, die nog beter antwoord
zullen geven op vragen over het functioneren van het gebied.
Ten eerste is het gewenst over meer gedetailleerde informatie van de
bodemligging te beschikken. Digitahsatie van de (historische)
bodemligging van het gehele gebied wordt sterk aanbevolen. Omdat
de waterkwaliteit in het gebied beïnvloed wordt door rivierafvoeren, is
het gewenst het onderzoekspakket uit te breiden met organische
microverontreinigingen, Pak's en PCB's.
Twee essentiële groepen van organismen zijn onvoldoende aanwezig
in het onderzoek tot dusverre. Als schakel in het ecosysteem zou het
(fyto)plankton niet mogen ontbreken. Hoewel algemeen erkend wordt
dat het gebied fungeert als kinderkamer voor vissen, kan dit niet
kwantitatief tot uitdrukking worden gebracht.
Naast monitoring levert ook onderzoek naar de relaties tussen
gebruiksfuncties en natuurlijke ontwikkeling inzichten op. Zo is het
effect van de toegenomen recreatie op de vogelstand onvoldoende
bekend. Een ander potentieel knelpunt is aanwezig tussen de
schelpdierenvisserij en vogels. Het verdient aanbeveling een vervolg te
geven aan het onderzoek naar de effecten van visserij op het
bodemleven.
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Inleiding

1.1 Gebiedsbeschrijving
De Voordelta is het deel van de kustzone voor de Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden, dat wordt begrensd door de Maasgeul in het
noorden, de monding van de Westerschelde in het zuiden en circa de
NAP-20 m lijn zeewaarts (zie overzichtskaart). De ontwikkeling van het
gebied is sterk beïnvloed door de uitvoering van de Deltawerken. Door
de afsluiting van het Haringvliet (1970) en de Grevelingen (1971) en
de voltooiing van de Oosterscheldewerken (1987) namen de vloed- en
ebstromen in kracht af en kreeg sedimentatie van marien en fluviatiel
materiaal de kans. Hierdoor is een gebied ontstaan, dat veel ondieptes
kent: de maximale diepte in de geulen is beperkt tot 10-23 m. De
deelgebieden vóór de afgesloten Haringvliet en Grevelingen en vóór de
Oosterschelde, ook wel buitendelta's genoemd, worden gekenmerkt
door geulen.
Sinds de afname van de oost-west gerichte getijdenstroming zoekt de
natuur naar een nieuw evenwicht tussen de erosie die de geulen op
diepte houdt, en de goifwerking, die het zand naar ondiepere delen
transporteert.
Vanaf de kust tot aan de genoemde dieptelijn bedraagt de afstand ruim
10 km. Het plangebied volgens het beleidsplan omvat circa 900 km2.
De oppervlakte intergetijdengebied, bestaande uit platen, slikken en
stranden is bepaald op 3.000 ha (Van Alphen & Molendijk, 1993). Het
grootste deel van het intergetijdengebied bestaat uit strand (Eertman,
1996), een gering deel uit schorren (290 ha). De arealen zijn niet
voldoende betrouwbaar gekwantificeerd (met uitzondering van de
buitendelta Haringvliet), en de oppervlakte geulen en ondiep
watergebieden is onbekend; een vergelijking met andere Deltawateren
kan daarom niet gemaakt worden.
De Voordelta vormt door het stelsel van geulen en
intergetijdengebieden een relatief beschutte overgangszone tussen
enerzijds de estuaria en zeearmen en anderzijds de diepere zee. Door
morfologische en ecologische kenmerken is het gebied een
geografische eenheid en functioneel een samenhangend systeem
(Eertman & Smaal, 1995).
De meest opvallende veranderingen hebben weliswaar betrekking op
de bodemligging, maar blijven daartoe niet beperkt. De veranderingen
in de waterbeweging beïnvloeden de verspreiding van Rijnwater en
daarmee de water- en waterbodemkwaliteit in het gebied. De
aanpassingen van de bodemligging leiden tot veranderingen in de
samenstelling van de bodem. Het diverse plantaardig en dierlijk leven
dat voorkomt in het kustgebied past zich aan alle veranderingen in de
leefomgeving aan (Kohsiek & Mulder, 1989).
De ruimtelijke verspreiding van flora en fauna, maar ook de
bodemligging, droogvalduren, verspreiding van rivierwater en
gebruiksfuncties (recreatie, scheepvaart, visserij, zand- en
schelpwinning) wordt duidelijk geïllustreerd in de Nota van Toelichting
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in het Integraal Beleidsplan Voordelta. Omdat de toestand waarop die
gegevens betrekking hebben vrij recent is en geen grote veranderingen
zijn opgetreden, dient voor een inzicht in de ruimtelijke verspreiding
van de diverse functies deze Nota van Toelichting te worden
geraadpleegd.

1.2 Beleid en monitoring
In 1993 is het Integraal Beleidsplan Voordelta vastgesteld door het
Bestuurlijk Overleg Voordelta In dit overleg participeren overheden die
in het plangebied bestuurlijke bevoegdheden hebben, waaronder
departementen, provincies, gemeenten, natuur- en recreatieschappen,
waterschappen, en bestuurlijke vertegenwoordigers van beleidsplannen
van aangrenzende wateren. Het Bestuurlijk Overleg beoordeelt de
toelaatbaarheid van nieuwe ontwikkelingen en besluit over het
beleidsplan
Naast het Bestuurlijk Overleg fungeert een Ambtelijk Overleg, dat is
belast met de coördinatie en de voortgangs- en kwaliteitsbewaking van
het actieplan. Hierin hebben op ambtelijk niveau vertegenwoordigers
van het Bestuurlijk Overleg zitting.
Doelen in het beleidsplan zijn: veiligstellen van de natuurlijke
ontwikkeling, bescherming van natuurwaarden en zo veel mogelijk
benutten van de potenties, mede in relatie tot de gebruiksfuncties. De
veiligheid van de kust dient uiteraard te worden gewaarborgd. Aan
ondiepe wateren en mtergetijdengebieden (platen, slikken en
aangroeistranden) wordt het accent natuur toegekend, omdat deze
een essentiële rol vervullen.
In het Integraal Beleidsplan Voordelta is een aantal acties opgenomen,
waarbij nadrukkelijk ruimte is geschapen voor het uitvoeren van
fysische, chemische en biologische monitonng (actiepunt A12) Tevens
werd bepaald te onderzoeken wat de effecten van bodemverstorende
visserij op het bodemleven zijn (actiepunt A11).
Daartoe is een monitorings- en onderzoeksplan opgesteld (Anonymus,
1994). In dit plan worden vier richtingen onderscheiden:
monitoring natuurlijke ontwikkeling (fysisch, chemisch,
biologisch);
monitoring recreatie (m n. verspreiding);
monitoring visserij (m.n. economische effecten);
onderzoek effecten gebruiksfuncties op de natuurlijke
ontwikkeling
De monitonng van de natuurlijke ontwikkeling en een deelonderzoek
naar de effecten van gebruiksfuncties, in casu de effecten van de
visserij op het bodemleven, worden in het voor u liggende document
gerapporteerd.

1.3 Toelichting op de inhoud
Het doel van het hier gepresenteerde onderzoek is zicht krijgen op de
natuurlijke ontwikkelingen in de Voordelta, en inzicht krijgen in het
effecten van de visserij op het bodemleven. De resultaten dragen bij
aan een evaluatie van het Integraal Beleidsplan Voordelta.
De monitoring van de natuurlijke ontwikkeling wordt gevolgd aan de
hand van een aantal fysische, chemische en biologische parameters.
Deze zijn achtereenvolgens: bodemligging, algemene
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waterkwaliteitsparameters, nutriënten, zware metalen (hoofdstuk 2,
water en bodem), vegetatie, bodemdieren, vogels en zeezoogdieren
(hoofdstuk 3, ecologie). De keuze is voor een deel bepaald door het
landelijke MWTL-programma (monitoring van de waterstaatkundige
toestand des lands) en regulier onderzoek van het RIKZ, waarvan is
afgetapt. Voor een aantal biota is speciaal aanvullend onderzoek
opgezet. Hierbij is gekozen voor soorten uit de hogere trofische
niveaus, die ontwikkelingen het duidelijkst zichtbaar maken:
bodemdieren, watervogels en zeezoogdieren.
In het kader van de effecten van gebruiksfuncties is zoals vermeld
onderzoek verricht naar de invloed van bodemverstorende visserij op
het bodemleven. De resultaten worden weergegeven in hoofdstuk 4.
Deze rapportage geeft een beknopte weergave van de
onderzoeksresultaten. Voor meer informatie wordt daarom verwezen
naar de onderliggende rapportages, zoals aangegeven in de tekst. De
onderzoeken worden mede inzichtelijk gemaakt in bijlage 1
'Datamanagement'. Hierin wordt meta-informatie weergegeven van de
diverse deelonderzoeken, te weten: 'wat', 'waar', 'wanneer', 'hoe', het
kader waarin het deelonderzoek plaatsvindt, welke instantie zorgdraagt
voor de uitvoering, een contactpersoon en waar de resultaten worden
gearchiveerd
Gezien de beperkte periode waarin monitoring en onderzoek heeft
plaatsgevonden (strikt genomen vanaf 1994), worden zo mogelijk ook
oudere gegevens en ontwikkelingen op langere termijn gepresenteerd.
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De Voordelta is het ondiepe kustgebied
zeewaarts van de Zuidholiandse en
Zeeuwse eilanden, dat wordt doorsneden
door geulen. Bron: RIKZ .
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Water en bodem

2.1 Hydrodynamiek en stof stromen
De hydrodynamiek in de Voordelta wordt bepaald door het getij op de
Noordzee, ter plaatse is het getijverschil 2,3 tot 2,9 m (Eertman &
Smaal, 1995), en door het golfklimaat. De getijstroming is evenwijdig
aan de kust: bij vloed in noordelijke, bij eb in zuidelijke richting. De
totale waterverplaatsing bij vloed is groter dan bij eb, zodat een
noordwaarts gerichte, zogeheten reststroom bestaat. In de monding
van de zeearmen en estuaria bestaat, voor zover nog aanwezig, een
wisselwerking tussen Noordzeegetij en het in- en uitstromende water.
Het golfklimaat wordt bepaald door de overheersende winden uit
zuidwestelijke tot noordwestelijke richting (Kohsiek & Mulder, 1989).
De saliniteit kent relatief grote variaties. Met name op korte afstand
van de kust kan door de invloed van rivierwater de saliniteit plaatselijk
en tijdelijk verlaagd zijn. In de buitendelta Haringvliet is het water soms
zelfs geheel zoet. De invloed van de zoetwatertoevoer wordt snel
minder naarmate de afstand tot de kust groter wordt. Op de Noordzee
is de gemiddelde saliniteit het hoogst (34-35 %o); in de Voordelta
worden iets lagere waarden gevonden (figuur 2.1).
De gehalten van verontreinigingen in de Voordelta hangen samen met
de verspreiding van rivierwater van Rijn en Maas via de Nieuwe
Waterweg en Haringvlietsluizen in het noorden, en van de Schelde
vanuit het zuiden. Het jaargemiddelde beeld is, dat rivierwater zich
vanuit het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg zuidwaarts over de
ondiepe delen verspreidt. Deze zuidwaartse verplaatsing wordt in hoge
mate bepaald door het samenvallen van hoge afvoeren met veel wind.
In het zeewaartse deel van de Voordelta is het resultaat op jaarbasis
een netto watertransport in noordelijke richting. Afhankelijk van
windrichting en -snelheid gebeurt dit in meer of mindere mate.
Het water uit de Westerschelde verspreidt zich aanvankelijk in
zuidwaartse richting langs de Belgische kust, en beweegt zich daarna
op 10 tot 20 km uit de kust in noordelijke richting. Daarom is het
Scheldewater voor de Voordelta van minder belang. Zo is in de
monding van de Oosterschelde het jaargemiddelde percentage
Scheldewater circa 1 % en het jaargemiddelde percentage Rijnwater 10
tot 25% ( ) . Dit komt overigens ook door het veel lagere debiet van de
Schelde ten opzichte van de Rijn en de Maas.
Hoge zwevend stofgehaltes zijn gerelateerd aan ondieptes waar
golfwerking leidt tot opwerveling van het bodemmateriaal. Ook de
getijwerking in de zeegaten is van belang. Hierdoor heeft de Voordelta
in het algemeen hogere zwevend stofgehaltes dan de aangrenzende
zee. Een uitzondering hierop vormen de beschutte gebieden achter de
banken. Hier komt meegevoerd sediment tot afzetting, waardoor het
water ter plaatse relatief helder is.
In de zomer bestaat het zwevend stof gedeeltelijk uit afgestorven
algen. Dit materiaal vormt een belangrijke voedselbron voor het
bodemleven Voorts is het zwevend stof afkomstig van lokale
opwerveling en aanvoer vanuit het zuiden (uit het Kanaal en verder).
Vanuit de rivieren wordt, in vergelijking met deze zuidelijke aanvoer,

ZeeZicht op de Voordelta

11

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

relatief weinig zwevend stof aangevoerd (Van Alphen & Molendijk,
1993).
Door de uitstroming van rivieren in de nabijheid van de Voordelta zijn
de nutriëntengehalten (stikstof, fosfaat, silicium) in het gebied relatief
hoog ten opzichte van de aangrenzende zee. In het voorjaar, wanneer
licht geen beperkende factor is, leiden deze hoge gehaltes tot
algengroei en daarmee gepaard gaande dalende nutriëntengehalten
(Van Alphen & Molendijk, 1993). De planktongroei leidt vervolgens
tot een verminderde lichtdoordringing.

2.2 Waterkwaliteit
2.2.1 Meetlokaties en gebruikte gegevens
Als onderdeel van het landelijk meetnet MWTL (Monitoring van de
Waterstaatkundige Toestand des Lands) worden in de Voordelta op
drie raaien bemonsteringen uitgevoerd voor de waterkwaliteit. Van
deze raaien zijn de dichtst bij de kust liggende meetpunten gebruikt, te
weten Walcheren 2 (2 km voor de kust), Schouwen 10 (10 km voor de
kust) en Goeree 6 (6 km voor de kust). Van deze drie meetpunten zijn
gegevens beschikbaar van de periode mei 1975 t/m december 1978 en
de periode 1991 t/m heden, waarbij sommige parameters wel in de
Met de meetvis is men varend met de ms.
Mitra in staat op een vaste diepte een
aantal waterkwaliteitsparameters te meten.
Bron: Directie Noordzee.

ZeeZicht op de Voordelta

12

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

eerste periode zijn gemeten en niet in de tweede periode, of andersom.
In de periode 1991 t/m 1996 zijn algemene parameters en nutriënten
bepaald, evenals een aantal zware metalen. Door Wattel (1997) zijn de
ontwikkelingen in de periode 1991 tot en met 1996 gerapporteerd
De algemene parameters en nutriënten zijn doorgaans bepaald met
een frequentie van één keer per maand; de metalen vier keer per jaar
en alleen in de periode 1991 t/m 1995.

2.2.2 Actuele situatie
De periode waarvan gegevens beschikbaar zijn is te kort om op welke
wijze dan ook een trendanalyse uit te voeren. Deze periode wordt
daarom als de actuele situatie beschreven. Daarbij wordt genoemd of
de concentraties in die periode een dalende of een stijgende tendens
vertonen en of er werd voldaan aan de voor sommige parameters
gestelde normen (Anonymus, 1993). De waterkwaliteit van de
Voordelta blijkt redelijk tot goed en voldoet over het algemeen aan de
gestelde normen.
Bij de algemene parameters en de nutriënten is de situatie het gunstigst
op het meetpunt Schouwen 10. Dit komt enerzijds, doordat dit
meetpunt verder uit de kust ligt dan de andere; ten tweede wordt
Goeree 6 beïnvloed door de afvoer van de grote rivieren via de
Haringvlietsluizen en Walcheren 2 door de Westerschelde. Dit is onder
andere goed te zien bij de fosfaat- en stikstofconcentraties bij Goeree 6
(figuur 2.1). De pieken in de concentraties van deze stoffen, en van
silicium, komen overeen met de grote afvoeren van de Haringvlietsluis
in de winters 1993/1994 en 1994/1995. Het zoutgehalte is om
dezelfde reden op Goeree 6 circa 2 promille lager dan voor de kust van
Schouwen (figuur 2.1). De invloed van de Schelde op meetpunt
Walcheren 2 is wel aanwezig, maar minder duidelijk, omdat er in de
Westerschelde een menging van rivier- en zeewater plaatsvindt en het
Scheldedebiet klein is.
De algemene parameters voldoen, voor zover bepaald, aan de normen.
Met enige voorzichtigheid kan ervan worden uitgegaan, dat ook de
zwevend stofgehaftes in de Voordelta binnen de gestelde normen
liggen. Voor nutriënten zijn op zee slechts streefwaarden vastgesteld,
en zowel de stikstof- als fosfaatconcentraties zitten hier ver boven.
De zware metalen geven alle min of meer een seizoensverloop te zien:
hogere concentraties in de winter en lagere in de zomer. Kwik buiten
beschouwing gelaten (de grens- en streefwaarden zijn lager dan de
detectielimiet), voldoen alle metalen aan de gestelde grenswaarden. In
vele gevalien voldoen ze zelfs ook aan de streefwaarden. Voor zover er
conclusies voor de Voordelta zijn te trekken uit de Noordzeekustbemonsteringen van de bodem, kan worden gezegd dat er op enkele
metalen na (lood, plaatselijk koper, chroom) in 1991 een afname van
microverontreinigingen was waar te nemen ten opzichte van eerdere
bemonsteringen.
Organische microverontreinigingen zijn niet in de waterfase bepaald,
en Pak's en PCB's worden met name in het sediment bepaald (hier niet
gerapporteerd). Bijna alle concentraties van bestrijdingsmiddelen zijn
lager dan de detectiegrens; bovendien ligt het enige bemonsterde punt
(Wielingen) buiten het gebied.
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2.2.3 Ontwikkelingen

Figuur 2.1
Zwevend stof, salimteit, fosfaat- en
stikstofconcentraties (1991-1997)
(Wattel, 1997)

Van het meetpunt Goeree 6 zijn er van de zware metalen nog enkele
gegevens van 1973 en 1974. Hoewel de concentraties van Goeree 6
niet met die van Walcheren 2 op één lijn gezet mogen worden, is het
wel duidelijk dat de concentraties in de jaren zeventig beduidend hoger
waren dan thans.
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2.3 Morfologie
2.3.1 Meetlokaties en gebruikte gegevens
De bodemligging wordt vastgesteld op basis van dieptelodingen en
hoogternetingen, die op een kaartblad worden getekend. Elk kaartblad
wordt volgens planning eens per drie jaar opgenomen. De lodingen
worden uitgevoerd in opdracht van het RIKZ. Snijders (1998) heeft de
morfologische ontwikkeling van de Voordelta gerapporteerd,
betreffende de periode 1980-1997 Onderstaande informatie is veelal
hieruit afkomstig. Meer specifieke informatie over de morfologische
ontwikkeling in de bwtendelta Haringvliet is gerapporteerd door Van
Vessem (1995, 1996a en b).

2.3.2 Actuele situatie
De buitendelta's van Haringvliet en Grevelingen zijn relatief ondiepe
gebieden, waarvan het grootste deel tussen NAP -2,5 m en NAP -5 m
ligt Ze worden doorsneden door getijdengeulen met een maximale
diepte van ongeveer NAP -10 m (Haringvliet) of NAP -12 m
(Grevelingen) De (gemiddelde) geuldieptes in de buitendelta
Oosterschelde zijn aanzienlijk groter, namelijk 15 tot 23 rn. Zeewaarts
worden de buitendefta's begrensd door een relatief steile helling, de
vooroever genoemd. Globaal is dit de zone tussen NAP -5 m en NAP -12
m (zie overzichtskaart). De bodem van de Voordelta bestaat overwegend
uit los, zandig materiaal, dat hier in de loop der tijd is afgezet.
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De belangrijkste geulen in de buitendelta Haringvliet zijn het Slijkgat,
het Bokkegat, het Hindergat en het Rak van Scheelhoek (zie
overzichtskaart). In plaats van een in- en uitgaande getijdenstroming is
daar nu sprake van een rondstroming, waardoor de functie van de
geulen in de waterbeweging anders is dan vroeger. De morfologische
ontwikkeling volgt deze veranderingen. Intergetijdengebieden in de?e
buitendelta zijn de Hinderplaat (115 ha in 1997 bij laagwater),
Garnalenplaat (25 ha in 1997), Sluftergebied/ Brielse Gatdam (539 ha
in 1997) en Kwade Hoek (circa 250 ha).
De belangrijkste geulen in de buitendelta Grevelingen zijn bet
Brouwershavense Gat, de noordelijke tak hiervan, de Kous en de
Schaar. Ook in dit gebied was voorheen een oost-west gedomineerde
getijdenstroming aanwezig, terwijl nu de stroomsnelheden lager zijn en
een rondstroming aanwezig is. De belangrijkste Intergetijdengebieden
zijn de Bollen van de Ooster (181 ha in 1997 bij laagwater) en
Middelplaat (11,5 ha in 1996).
De belangrijkste getijdengeulen in de monding van de Oosterschelde
zijn: Westgat, Oude Roompot, Roompot, Geul van Roggenplaat,
Hammen en Krabbengat. De geulen zijn maximaal 15 tot 23 m diep, in
de ontgrondingskuilen nabij de stormvloedkering worden maximale
diepten van NAP -33 m tot NAP -47 m bereikt (1989). Vooral de
gemiddelde geuldiepte is aanzienlijk groter dan in de buitendelta's
Haringvliet en Grevelingen; ook het getijverschil is groter.
Door de afname van het doorstroomprofiel bij de kering, wordt de
vanuit het zuidwesten aankomende vloedgolf in de buitendelta sterker
afgeremd dan voorheen. Het afremmen van de vloedgolf en het
verminderde getijvolume van het bekken hebben geleid tot gemiddeld
lagere stroomsnelheden in de geulen van deze buitendelta. Hierdoor
zanden de geulen aan, met als enige uitzondering de Roompot, die de
functie van de Oude Roompot overneemt.
In de buitendelta Oosterschelde zijn vier intergetijdengebieden te
onderscheiden en dne gebieden met ondiep water, De
intergetijdengebieden zijn: Bollen van het Nieuwe Zand (oppervlakte
onbekend), Verklikker (circa 175 ha), Noordland (32 ha in 1997) en
Hompels; de laatste is enkele hectaren groot, en zal over 5 a 10 jaar
nauwelijks meer bestaan. De Banjaard, de Domburger Rassen en de
Krabbenplaat bestaan uit ondiep water. De Krabbenplaat is circa 3 m
verlaagd sinds de jaren tachtig, tot het huidige peil van NAP -4 m of
dieper.

2.3.3 Ontwikkelingen
Alle getijdengeulen in de Voordelta zijn sinds de afsluitingen
verondiept (Rak van Scheelhoek, Slijkgat en Brouwershavense Gat).
Omdat hierbij ook de breedte van de geulen is afgenomen konden de
intergetijdengebieden in omvang toenemen. Deze laatste ontwikkeling
heeft voornamelijk in de monding van het Haringvliet plaatsgevonden.
Het effect op de morfologische ontwikkeling van andere ingrepen dan
de afsluitingen, zoals de aanleg van de Maasvlakte en de Slufter,
baggerwerkzaamheden, zandwinning en zandsuppleties, is minder
groot en heeft een meer lokaal karakter.
De toename van het belang van golven ten koste van getijdenstroming
is vooral te zien aan de ontwikkeling van de meest zeewaarts gelegen
zandplaten (Hinderplaat, Bollen van de Ooster en Bollen van het
Nieuwe Zand). Hiervan is het oppervlak en de hoogte toegenomen. De

Zeezicht op de Voordelta

15

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

laatste jaren heeft de plaathoogte een nieuw evenwicht bereikt. In
sommige jaren neemt de plaathoogte zelfs weer af door een
vermindering van de stormintensiteit of door extreem hoge
rivserafvoeren van het Haringvliet.
Ook de omvang van de meer landwaarts gelegen platen is in het
algemeen toegenomen sinds de afsluitingen (met uitzondering van
Noordland, Middelplaat en Hompels). De hoogtegroei van de platen is
gelimiteerd door de korte golven die bij stormvloeden over de platen
lopen In sommige jaren neemt ook van deze landwaarts gelegen
platen nu de hoogte af, terwijl enkele platen tevens in omvang
afnemen (bijv. Noordland, Middelplaat en Hompels).
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Ecologie

3.1 Ecosysteem Voordelta
De Voordelta wordt gekenmerkt door een relatief hoge voedselrijkdom,
met een hoge produktiviteit tot gevolg. Dit is een gevolg van de
aanvoer van nutriënten en organische stof vanuit rivieren en kustwater
van elders. Hiervan profiteert o.a. het plantaardig plankton, dat als
voedsel fungeert voor het bodemleven (garnalen, wormen,
schelpdieren). Dit bodemleven vormt op zijn beurt als voedsel een
belangrijke schakel naar hogere organismen, zoals vogels, vissen en
zoogdieren. Bovendien bestaat er een wisselwerking tussen het
bodemleven en de morfologie (naar Van Alphen & Molendijk, 1993).
Voor de Voordelta is de samenhang tussen de verschillende
deelsystemen, inclusief aangrenzend land en binnenwater, van groot
belang. Dit geldt zowel in ruimte als in tijd. Ecologische sleutelgebieden
m de Voordelta zijn de intergetijdengebieden {droogvallende platen,
slikken en schorren) en de beschutte, ondiepe gebieden achter de
Hinderplaat en Bollen van de Ooster.
Zowel de Voordelta (met name het Brouwersbavense Gat) als de
Nederlandse estuaria hebben een belangrijke functie als kinderkamer
voor platvissen, zoals de Schol, Bot en Tong, mede omdat deze
gebieden rijk zijn aan bodemleven dat als voedsel fungeert. Ieder van
deze soorten stelt zijn eigen specifieke eisen aan het watersysteem.
Jonge Tong bevindt zich hoofdzakelijk in het sublitorale deel (geulen),
terwijl de Schol en Bot zich in het intergetijdengebied ophouden. De
afstand die bij eb overbrugd moet worden naar een geul speelt een rol
bij de voorkeur voor een plaats in het intergetijdengebied. De Bot
wordt in de hogere delen van het intergetijdengebied aangetroffen.
Ook het type sediment is van belang voor het voorkomen van platvis.
De Schol prefereert zandig sediment, de Bot slikkig, terwijl de Tong een
tussenpositie inneemt (Van Alphen & Molendijk, 1993).
Door de rijkdom aan bodemleven is de Voordelta behalve voor vissen
ook van grote betekenis voor foeragerende vogels die in de omgeving
broeden (bijv. Lepelaar), op trek zijn of overwinteren (vooral steltlopers
en eenden). Voor vele soorten zijn het cruciale tussenstations op de
trekroute. Mede door het verdwijnen van veel intergetijdengebieden in
Noordwest Europa neemt de relatieve betekenis van de Voordelta toe.
De Voordelta voldoet aan de criteria voor een wetland van
internationale betekenis, omdat van een aantal vogelsoorten meer dan
1 % van de West-Europese populatie hier regelmatig verblijft (Arts et
al., 1996).
Aan de rand van het gebied bieden schorren, gedefinieerd als
buitendijks begroeide gebieden, voedsel aan ganzen. Met de
aanslibbing en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van het schor
neemt de betekenis voor ganzen nog steeds toe (Arts et al., 1996).
Daarnaast fungeren schorren en de voorliggende slikken als
hoogwatervluchtplaats voor bijv. Tureluur en Wulp.
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3.2 Vegetatie
3.2.1 Meetlokaties en gebruikte gegevens
Binnen de begrenzing van het Integraal Beleidsplan Voordelta wordt de
vegetatie geïnventariseerd in de Kwade Hoek op Goeree en in het
Sluftergebied bij Voorne. (Buiten de begrenzing, maar ook in de
kustzone, vindt vegetatie-onderzoek plaats in Verdronken Zwarte
Polder en het Zwin in Zeeuws Vlaanderen.) De karteringen vinden
plaats in opdracht van het RIKZ, als onderdeel van het landelijk
monitoringsprogramma (MWTL). Vegetatiekarteringen bij de Slufter
hebben plaatsgevonden in 1986, 1990 en 1995. Voor deze bijdrage is
grotendeels gebruik gemaakt van de Evaluatie MER Slufter {Werkgroep
Evaluatie Slufter, 1997). De Kwade Hoek is het laatst geïnventariseerd
in 1995 (fotovlucht; 1:5000) en 1996 (veldwerk) door de Meetkundige
Dienst van Rijkswaterstaat.
De methodiek bestaat globaal uit de volgende onderdelen. Met behulp
van een stereoscopische analyse van luchtfoto's worden
vegetatiegrenzen bepaald, die digitaal geometrisch worden
gecorrigeerd. Voorts vinden in situ vegetatieopnamen binnen de
eenheden plaats. Aan de hand van soortensamenstelling, dominantie
en vegetatiestructuur wordt vervolgens een classificatie bepaald van
vegetatietypen. Deze laatste zijn gekarteerd.

3.2.2 Actuele situatie en ontwikkelingen Kwade Hoek

Figuur 3.1
Vegetatiekaart Kwade Hoek.

De Kwade Hoek is een buitendijks natuurreservaat van de Dienst der
Domeinen op de noordwestpunt van Goeree ter grootte van 379 ha.
Het terrein wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten.
Duinen, valleien, schor en strand met allerlei ontwikkelingsstadia zijn
de belangrijkste landschappelijke elementen. De variatie in flora en
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De Kwade Hoek is een buitendijks
natuurreservaat en bevat vele
ontwikkelingsstadia van strand, duinen,
valleien en schor. Bron: RIKZ.

fauna is groot vanwege talrijke overgangen tussen zout en zoet, nat en
droog en beweid en onbeweid. Interessante plantensoorten van de
Kwade Hoek zijn onder meer Fijne kervel, Fijn goudscherm,
Zeewolfsmelk, Laksteeltje en Blauwe zeedistel (Natuurmonumenten,
1992 in RWS, Meetkundige Dienst, in prep.).
Het gekarteerde gebied is grotendeels omgeven door water (Noordzee,
monding van het Haringvliet). Vanaf de Bokkenpolder richting
Noordzee heeft zich de volgende reeks landschapstypen ontwikkeld
(figuur 3.1; RWS, Meetkundige Dienst, in prep.):
•
•
•
•
•

binnenduinrand met duinbos (niet gekarteerd);
opgehoogde duinen met soortenrijk struweel;
vallei met overstromingsgrasland en moerassige laagten;
jonge duinen met duindoomstruweel en mossen (Duinsterretjes);
strandvlakte en slufter, schaars begroeid met Heen (syn. Zeebies) en
pioniersoorten;
• duinen van de zeereep (inclusief stuifdijk) met helmvegetaties;
• kale strandvlakte met embryonale duintjes;
• strand.
Een opvallend aspect van het landschap van de Kwade hoek is een
serie duinenrijen afgewisseld met onvolledig afgesnoerde valleien die
incidenteel overstromen. Deze jonge valleien vertonen een vegetatiereeks van brak en basisch naar zoet en zuur. De duinen die de vallei
scheiden van de strandvlakte zijn meer dan zes meter hoog en begroeid met ijl duindoomstruweel en Helm. De Noordzee heeft via de
oostzijde toegang tot de valleien achter de zeereep (slufter).

Duinen
In het noordwesten van de Kwade Hoek is een zandlichaam
opgeworpen om de kust voor afslag te behoeden. De begroeiing van
deze kunstmatige duinenrij bestaat uit een kruidenrijke helmvegetatie
met een soortenrijke moslaag. Hierin vallen Helm, Jacobskruiskruid,
Veldhondstong, Winterpostelein, Vroegeling (in het voorjaar) en distels
op. De moslaag bestaat uit Groot duinsterretje, Purpersteeltje en in
mindere mate Gewoon en Bleek dikkopmos. Aan de landkant heeft
zich op de overgang naar de strandvlakte een lange strook ontwikkeld
met een brakke vegetatie van Zeevetmuur, Hertshoomweegbree en in
het voorjaar massaal bloeiend Deens lepelblad. Ook het korstmos
Collema tenax en bladmossen maken deel uit van deze begroeiing.
Richting strandvlakte gaat de vegetatie over in een zoute slikbegroeiing
met veel Zilte rus, Kortarige zeekraal, Zulte en Zilte schijnspurrie.
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De uitgestrekte strandvlakte toont alle stadia van duinvorming. Op het
door geulen doorsneden strand zijn tientallen primaire duintjes. In
geval van duinvorming met een meer permanent karakter wordt het
zand in eerste instantie vastgelegd door Biestarwegras en vervolgens
door Helm en Zandhaver. Latere stadia van deze successiereeks
bevatten naast Helm veel Rood zwenkgras. Ze komen voor in de
zeereep (inclusief stuifdijk).
Andere delen van de strandvlakte zijn begroeid met Heen en pioniers
als Kortarige zeekraal. Op slibrijkere plekken en op de zandplaten komt
een zeekraalbegroeiing voor, het beginstadium van de reeks van zout
naar zoet. Lokaal is een tredplantengemeenschap op het schor tot
ontwikkeling gekomen met Zilte schijnspurrie en Stomp kweldergras.
De overgang tussen schor en duinen in het oostelijk deel wordt
gemarkeerd door een brakke vegetatie met Hertshoornweegbree,
Deens lepelblad, Dunstaart en Zift kleimos. Prominent aanwezig op deze
overgang is een twee tot drie meter brede aanspoelselgordel van
afgestorven grassen, waarin Spiesmelde opvalt. Hier en daar groeit
Zeealsem.
Valleien
Hoewel de Kwade Hoek grotendeels wordt omgeven door zout water
is de invloed van het zeewater op de vegetatie van de valleien
betrekkelijk gering. Wei is in de hogere, begraasde delen plaatselijk een
grasachtige vegetatie aanwezig met dominantie van Zilte rus. Op de
hoogst gelegen delen komt veel Rood zwenkgras voor. Een tweede
vallei is soortenrijker en bestaat uit een groen strandachtige vegetatie
van Zilte schijnspurne, lokaal met velden van Zeerus, incfusief Rode
ogentroost, Zilt torkmid, Veldrus, Zilverschoon, Heelblaadjes, Slanke
waterbies en Watermunt. Eveneens op de grens van zoet en zout
treden Platte bies en Waterpunge op de voorgrond.

3.2.3 Actuele situatie en ontwikkelingen Sluftergebied Voorne
Het centrale deel van het gebied wordt gevormd door vrijwel
onbegroeid slik, dat alleen bij laag water droog valt. Op enkele
plaatsen komen zeekraalvelden met een bedekking van meer dan 5%
voor Langs de randen, op de wat hogere delen, komen meer
gevarieerde begroeiingen voor. De variatie in vegetatietypen is met
name aan de kant van de Maasvlakte groot, doordat zich over korte
afstand relatief grote verschillen in hoogteligging voordoen (figuur
3.2), gecombineerd met zoete kwel vanuit de hooggelegen
Maasvlakte. Daardoor is hier over een afstand van 100-200m een
overgang van onbegroeid slik, via schorachtige vegetaties,
biezenvegetaties, vegetaties kenmerkend voor groene stranden en
primaire dumvalfeien, naar droge du in vegetaties waar te nemen. Aan
de zuidoostzijde van het gebied (Oostvoorne) is het gebied veel
vlakker en doet een dergelijke overgang zich eigenlijk alleen voor in de
uiterste noordoosthoek (RWS, Meetkundige Dienst, 1996}
In de periode vóór aanleg van het baggerspeciedepot de Slufter in
1987 hadden zich als gevolg van de aanleg van de Maasvlakte en de
Brielse Catdam vooral op de Westplaat waardevolle vegetaties
ontwikkeld. Er waren hier vrij soortenrijke schorrenvegetaties ontstaan
met lokaal op zandiger en zoetere gedeelten ook soorten van jonge
natte duinvalleien (o.a. meerdere soorten duizendguldenkruid en
Herfstbitterling). Rond 1986 was hier echter al een trend richting meer
gesloten, meer soortenarme vegetaties van Heen en Riet zichtbaar.
Langs de stranden van Oostvoorne waren primaire duintjes ontstaan
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Waar de natuur de kans krijgt vindt op het
strand primaire duinvorming plaats. Bron:
RIKZ.

met een soortenarme pionierbegroeiing van Biestarwegras. Op de
lagere, enigszins verslibbende gedeelten van het strand, vooral op het
brede noordoostelijke stuk bij de Brielse Gatdam, waren rond 1986 de
eerste stadia van een schorrenvegetatie aanwezig, vooral bestaand uit
een tamelijk ijle, soortenarme zeekraalbegroeiing.
In 1990 en 1995 bleken de omtrekken van het begroeide gebied niet
wezenlijk te zijn veranderd. Wel is door aanleg van de Kleine Slufter
een extra gebied met nog zeer jonge, soortenarme pioniervegetaties
ontstaan. In tegenstelling tot het bruto oppervlak, zijn er wel
veranderingen in diversiteit en kwaliteit van de vegetatie. Waar in
1986 op de slikken en schorren nog de soortenarme
pionierbegroeiingen overheersten, besloegen in 1995 de verder
ontwikkelde, soortenrijkere schorrenvegetaties het grootste oppervlak.
Het totaal aantal vegetatietypen nam bovendien toe. Dit trad vooral op
langs het vroegere strand van Voorne.
Ook het oostelijk deel van het nieuwe schorrengebied, tegen de
stranden van Oostvoorne is meer divers en rijker geworden.
Waardevolle en kenmerkende soorten zijn o.a. Wilde selderij, Engels
gras, Fraai duizendguldenkruid, Zilt torkruid en Dunstaart. Ook zijn hier
nu enkele waardevolle duinplanten te vinden, waaronder Dwergzegge
en Blauwe zeedistel.
De begroeiing aan de noordwestkant van het Brielse Gat,
gestructureerd in een aantal smalle vegetatiegordels, laat veel minder
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In laagdynamisch, slikkig getijdengebied zet
zeekraal een eerste stap in het proces van
verlanding (Westplaat). Bron: RIKZ.

Figuur 3.2

v'egëtatiekaart siuftergebied Voorne (1996).
Bron: Werkgroep evaluatie Slufter, 1997.

veranderingen zien (figuur 3.2). De Kleine Slufter, aangelegd in 1995,
is nu deels (7 ha) begroeid met soortenarme, vaak ijle
pioniersvegetaties met Biestarwegras op de duintjes en stranden en
Zeekraal Op de slikken.
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3.3 Bodemdieren en schelpdieren
In de Voordelta vinden verschillende onderzoeken plaats naar
bodemdieren, uitgevoerd door diverse instituten en in verschillende
kaders. Daarnaast is de groep bodemdieren (macrozoöbenthos) ruim
gedefinieerd; hieronder worden zowel soorten gerangschikt die als
infauna in de bodem leven (waaronder met name wormen en
schelpdieren) als op de bodem (epifauna). Onder de laatste groep
vallen bijvoorbeeld stekelhuidigen, kreeftachtigen en anemonen,
evenals bodembewonende vissen.
In dit onderdeel is de bijdrage van het biomonitoringprogramma voor
de Noordzee herkenbaar. De schelpdieren zijn uitgelicht, omdat
hiernaar afzonderlijk onderzoek wordt verricht. De effecten van de
visserij op het bodemleven zijn in hoofdstuk 4 apart gerapporteerd.
Het bemonsteren van schelpdieren vindt bij
een waterdiepte tot 10m plaats met behulp
van een aangepaste zuigkor. Bron: RIVODLO.

3.3.1 Meetlokaties en gebruikte gegevens
Mom tori ng Noordzee
In het kader van het landelijk meetprogramma van Rijkswaterstaat
(MWTL) worden in opdracht van het RIKZ door het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) sinds 1991 de bodemdieren
op vier vaste monsterpunten in de Voordelta bemonsterd, als
onderdeel van een bemonstering van de Noordzee (Duineveld, 1992;
Duineveld & Belgers, 1993 & 1994; Holtmann et al., 1995, 1996,
1997). Hiervóór is overigens in ander verband onderzoek uitgevoerd.
Door het geringe aantal lokaties is de representatie voor het gebied
beperkt, maar de data zijn interessant door de aaneengesloten
meetreeks. De gegevens worden niet apart voor het betreffende
(deel)gebied gepresenteerd, maar voor de gehele kustzone van het
Nederlands Continentaal Plat (NCP). Een beschouwing van de
ontwikkeling van de bodemdieren in de Voordelta op grond van deze
inventarisaties is derhalve summier.
Schelpdieren
Gedurende de jaren 1993-1997 zijn er in de Voordelta door het
Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) grootschalige schelpdieren-inventarisaties uitgevoerd. In 1993 werd de inventarisatie in
opdracht van de kokkelsector van ZEVIBEL (belangenvereniging van
Zeeuwse vissers) uitgevoerd {Van Stralen & Kesteloo-Hendrikse, 1993),
in de jaren daarna als onderdeel van het monitoringsplan Voordelta
(Van der Land, 1995 & 1996). De periode 1993-1997 is gerapporteerd
door Craeymeersch & Van der Land (1998).

ZeeZicht op de Voordelta

23

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

De boxcorer neemt ongestoorde monsters
van de zeebodem, o.a. om bodemdieren te
inventariseren. Bron: Directie Noordzee.

Het geïnventariseerde gebied wordt begrensd door de Maasvlakte in
het noorden, Zeebrugge in het zuiden en zeewaarts de NAP-15 m-lijn
(Seip & Brand, 1987). De inventarisaties vonden plaats met behulp van
aangepaste zuigkorven en/of een zogenaamde guts vanaf kokkelvaartuigen. Onderzocht werden de grotere schelpdiersoorten (ca.
>1cm), waaronder commercieel interessante soorten als Kokkels
(Cerastoderma edule) en strandschelpen (Spisuia's). In beperkte mate
zijn ook andere grotere bodemdieren, zoals bijv. zeesterren en krabben
geïnventariseerd.
Bodemdieren
In de periode 1994-1996 zijn door het NIOO-CEMO bodemdieren
(macrozoöbenthos) geïnventariseerd, eveneens als onderdeel van het
monitoringsplan Voordelta. De inventarisaties hadden tot doel om de
natuurlijke ontwikkeling van de bodemdieren in beeld te brengen. Er
werd bemonsterd in de buitendelta's van de Oosterschelde,
Grevelingen en Haringvliet. In het laatste deelgebied werd aangesloten
bij de monitoring die daar in het kader van de evaluatie Grootschalige
Locatie voor de Berging van Baggerspecie (GLBB) werd uitgevoerd.
De bemonstering geschiedde in de buitendelta's van de Oosterschelde
en Grevelingen met een Reineck-boxcorer, en bij het Haringvliet met
een minder diep in het sediment doordringende Van-Veengrijper.
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3,3.2 Actuele situatie
Kenschets
Op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) worden vier typen
gebieden onderscheiden met verschillende kenmerken ten aanzien van
de bodemdieren. De onderscheiden gebieden zijn kustzone, offshore,
Oestergronden en Doggersbank-zuid. De Voordelta heeft een bodemfauna die vergelijkbaar is met het overige deel van de Nederlandse
kustzone. De kustzone wordt gekenmerkt door de laagste soortenrijkdom, de hoogste gemiddelde totale biomassa, en vrij hoge dichtheden.
Opvallend is verder dat de schelpdieren vaak (veel) meer dan de helft
van de biomassa in de kustzone uitmaken. Daarentegen komen stekelhuidigen veel minder voor in de kustzone (bron: NlOZ-rapportages)
Schelpdieren (Craeymeersch & Van der Land, 1998)
Bestandsgroottes
In 1993-1997 zijn in totaal 19 verschillende grotere soorten
schelpdieren aangetroffen. Van jaar tot jaar zijn er van soort tot soort,
maar ook in de totale schelpdierbestanden van de Voordelta grote
fluctuaties opgetreden. De bestandsgroottes bedroegen in totaal 27
(1994) tot 166 miljoen kilo versgewicht (1995) per bemonsterd
oppervlak van ruim 1000 km2 (binnen het Beleidsplangebied
Voordelta). De belangrijkste soorten zijn mesheften en de Halfgeknotte
strandschelp. De Witte dunschaal, Kokkei, Nonnetje, de strandschelp
Spisuia solida en de Tapijtschelp zijn soorten die redelijk
vertegenwoordigd zijn, of soms een flinke piek vertoonden (tabel 3.1).
Bijvoorbeeld de Witte dunschaal (1994) en Strandgaper (1996) zijn
soorten die kortstondig in grote mate voorkwamen (van de
Strandgaper zijn geen biomassa's bepaald, aan de hand van de
bemonsterde siphons wel de dichtheden). De platschelpen Tellina
fabula en T. tenuis verdwenen gedurende de waarnemingsperiode
vrijwel uit de Voordelta, na aanvankelijk een behoorlijk bestand te
hebben gehad. De kokkels zijn in de jaren 1995-1997 nauwelijks meer
aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg van de voornoemde grote
zoetwaterbelasting (1994/'95). De overige soorten leggen qua
dichtheid en biomassa eigenlijk geen gewicht in de schaal.

Figuur 3.3
Dichtheid (ind/m2) van grote mesheften
(Ensis sp ) (links) en adulten
van halfgeknotte strandschelpen (Spisuia
subtruncata) (rechts)
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Witte dunschaal Abra alba
Kokkei Cerastoderma edule
Mesheft Ensis spec
Nonnetje Macoma balthica
Halfgeknotte strandschelp Sptsula subtruncata
Platschelp Tellina fabula/tenuis
Tapijtschelp Venerupis senegalensis
Totaal (incl. overige niet-vermelde soorten)

Tabel 3.1
Bestandsgroottes (ton versgewicht) van de
belangrijkste schelpdiersoorten in de
Voordelta (voor een gebiedsoppervlakte
van 1993 tot 1997 van rcsp 613,1046,
1013, 1121 en 1011 km2)

1993

1994

1995

1996

1997

0

4973

828

0

189

4579

1487

17

82

18

29382

11055

39031

56125

27662

1035

1170

890

1423

530

12511

5590

122528

53939

28782

1056

65

50

11

11

94

963

1406

99

3

49989

27043

165868

112411

58374

Ruimtelijke spreiding
De kokkei en de strandgaper zijn soorten die in de vijf jaren van het
onderzoek vrijwel beperkt zijn geweest tot de noordelijke Voordelta
(buitendelta Haringvliet). De strandgaper manifesteerde zich in de
laatste twee jaren ook met hoge dichtheden in de buitendelta van de
Grevelingen. Het Nonnetje manifesteert zich in alle buitendelta's, maar
komt in het (diepere) zeewaartse deel van de Voordelta nauwelijks
voor. Hier moet trouwens wel een voorbehoud gemaakt worden,
omdat het zeewaartse deel beduidend minder intensief is bemonsterd.
De Mesheft komt ook van noord naar zuid in de Voordelta voor, en lijkt
het diepere zeewaartse deel en het landwaartse deel van de buitendelta
van het Haringvliet te mijden (figuur 3.3). Vooral in de buitendelta van
de Grevelmgen werden vaak vele adulte mesheften aangetroffen.
De Halfgeknotte strandschelp is een soort die in grote delen van de
Voordelta aangetroffen wordt Maar banken van deze soort
(Spisulabanken) zijn in de beschouwde periode voornamelijk in de
noordelijke helft van de Voordelta aangetroffen, vooral het meer
zeewaartse deel (westelijk van Maasvlakte) en in wat mindere mate in
de buitendelta van de Grevelingen (figuur 3.3).
Bodemdieren (Craeymeersch, 1997)
De bodemdiereninventansaties in de buitendelta's van Haringvliet,
Grevelingen en Oosterschelde bevestigen het beeld dat al eerder
beschreven is (Craeymeersch et ai, 1990). De buitendelta's verschillen
duidelijk in soortensamenstelling, totale dichtheden en biomassa's. De
hoogste dichtheden en biomassa's worden gevonden op de
overgangen van plaat naar geul en naar dieper zeegebied
In het algemeen worden de hoogste dichtheden en biomassa's in de
buitendelta van de Grevelingen gevonden Qua voorkomen van
soorten neemt het gebied in de buitendelta Haringvliet ten oosten van
de Hinderplaat een specifieke plaats in. Vooral de draadworm
(Heteromastus fihformis) komt hier in zeer hoge dichtheden voor. Als
er in dit gebied hoge totale biomassa's worden aangetroffen gebeurt
dat enkel na een goede broedval van schelpdieren, meestal kokkels of
strandgapers. Overigens is dit ook het enige deel van de Voordelta
waar zich kokkelbanken van betekenis ontwikkelen. Daarnaast wordt
het gebied gekarakteriseerd door het veelal ontbreken van mariene
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Bodemdieren, waaronder schelpdieren,
spelen een belangrijke rol in het biologisch
en fysisch functioneren van het gebied.
Bron: RIKZ

soorten bodemdieren (zoetwaterafvoer van rivieren).
De totale biomassa's fluctueren van jaar tot jaar behoorlijk. De
belangrijkste fluctuaties worden veroorzaakt door fluctuerende
schelpdierenbestanden, voor een groot deel toe te schrijven aan de
jaarlijkse verschillen in succes van broedval en overwintering. Dat is
vooral van belang omdat juist in de Voordelta de schelpdierbestanden
gekenmerkt worden door een relatief korte levensduur (Van Stralen &
Kesteloo, 1993). Daarnaast hebben de reeds genoemde verlaagde
zoutgehaltes en de commerciële schelpdiervisserij ook invloed.
Naast schelpdieren zijn ook andere diergroepen geïnventariseerd, met
name de grotere soorten. De meest voorkomende soorten in de
onderzoeken waren zeeanemonen (niet tot op soort gedetermineerd),
strandkrab, gewone zwemkrab en slangsterren. De strandkrab werd
vooral in de beschutte delen van de buitendelta's van de Grevelingen
en het Haringvliet aangetroffen. De gewone zwemkrab en slangsterren
kwamen vrijwel overal voor, behalve in het oostelijke deel van de
buitendelta van het Haringvliet. Ook zeeanemonen vertoonden in
grote lijnen eenzelfde verspreidingspatroon, met de hoogste
dichtheden in de buitendelta's van de Grevelingen en de
Oosterschelde.

3.3.3 Ontwikkelingen

Tabel 3.2
Gemiddelde totale dichtheid (ind./m 2 ) en
biomassa (g ADW/m 3 ) van bodemdieren in
de buitendelta's van resp. Oosterschelde,
Grevelingen en Haringvliet in de jaren
1994-1996, en in de periode 1984-1988
(uit Craeymeersch et al., 1990).

Zoals hiervoor omschreven zijn er ten opzichte van de jaren '80 geen
wezenlijke veranderingen in de ruimtelijke kenmerken ten aanzien van
soortensamenstelling, totale dichtheden en biomassa's. Ook de totale
dichtheden bodemdieren in de periode 1994-1996 zijn min of meer
vergelijkbaar met de periode 1984-1988 (Craeymeersch et al., 1990;
tabel 3.2). De totale biomassa's in de buitendelta's van de Grevelingen
en de Oosterschelde blijken nu echter hoger dan voorheen, en in de
buitendelta van het Haringvliet lager.

Buitendelta

Buitendelta

1994
1995
1996

Buitendelta
Oosterschelde
dichtheid
biomassa
5000
33
2100
60
2000
31

Buitendelta
Crevelingen
dichtheid biomassa
4800
49
7200
111
4900
94

Haringvliet west
Haringvliet oost
dichtheid
biomassa dichtheid
biomassa
1700
2.7
4100
11
2300
3.5
310
0.41
7500
1.2
1500
1.0

1984-1988

4000

7000

1700-13000

jaar
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3.4 Vogels
3.4.1 Meetlokaties en gebruikte gegevens
In 1996 verscheen het rapport 'Vogels van de Voordelta 1975-'95'
(Baptist & Meininger, 1996), waarin de tot dan toe verzamelde kennis
van de vogels van de Voordelta is gerapporteerd. De tellingen van
watervogels vinden de laatste jaren plaats als onderdeel van het
monitoringsplan Voordelta (Anonymus, 1994), deels in het kader van
het landelijk meetprogramma MWTL. Er worden zowel
vliegtuigtellingen bij laagwater uitgevoerd (Witte & Wolf, 1997a en
1997b), als tellingen vanaf het land (Meininger et al., 1996, 1997 en
1998b).
De Oosterscheldekering, Brouwersdam, Haringvlietdam en Westplaat
en Kwade Hoek worden vanaf het land geteld. Alleen in januari
worden vanaf het land, in verband met de jaarlijkse midwintertelling,
alle stranden geteld. Door de vliegtuig- en landtellingen te combineren
zijn de totale aantallen van Toppereend, Eidereend, Zwarte Zee-eend,
Grote Zee-eend en Aalscholver bepaald.
De Voordelta is bij de vogeltellingen gedefinieerd als het kustgebied
van zuidwest Nederland, van de Belgische grens (het Zwin) tot aan de
monding van de Nieuwe Waterweg. De landzijde van de Voordelta
wordt begrensd door de dam-, dijk- of duinvoet en in de
Vogeltellingen vinden zowel vanaf het land
plaats, ...

... als vanuit een vliegtuig. Bron: RIKZ.
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Westerschelde door de lijn van de veerhaven van Breskens naar de
veerhaven van Vlissingen. Aan de zeezijde is de 10-15 m dieptelijn (ten
opzichte van NAP) als grens gekozen.
Kleine telgebieden zijn samengevoegd tot grotere deelgebieden,
namelijk de buitendelta's van Haringvliet, Grevelingenmeer,
Oosterschelde en Westerschelde (Baptist & Meininger, 1996).

3.4.2 Actuele situatie
Broedvogels
Het belangrijkste aandeel in de aantallen wordt geleverd door
meeuwen. De meeuwen die in de Voordelta broeden verzamelen een
(groot) deel van hun voedsel op vuilnisbelten (tot ver buiten het
gebied) en achter vissersboten (snijafval, bijvangsten). Hierdoor zijn er
meer meeuwen dan op grond van natuurlijke voedselbronnen
verwacht zou mogen worden. In de Voordelta kwamen vanaf 1992
jaarlijks 1.000 a 2.000 paren Kokmeeuw tot broeden, 250 tot 500
paren Stormmeeuw, 9.000 tot 17.000 paren Kleine mantelmeeuw
(Maasvlakte/ Europoort) en 7 a 10.000 paren Zilvermeeuw (Meininger
et al., 1998a).
In en nabij de Voordelta komen de laatste jaren naast de meeuwen
jaarlijks circa 600-1100 paren Visdief en 150-200 paren Kluut tot
broeden. In lagere aantallen broeden de Kleine plevier (minder dan 10
paren), Bontbekplevier (ca. 10 paren), Strandplevier (5-15 paren) en
incidenteel Dwergstern (Meininger et al., 1998a). Veranderingen in de
aantallen kunnen gerelateerd worden aan een scala aan factoren.
Watervogels
Naast de broedfunctie is de Voordelta van grote betekenis als
doortrek- en overwinteringsgebied voor watervogels, en als
foerageergebied voor elders in het Deltagebied broedende vogels. Het
gebied voldoet ruimschoots aan de criteria voor een watervogelgebied
van internationale betekenis. De belangrijkste soorten zijn: Lepelaar
(6,3% van de Westeuropese populatie), Pijlstaart (2,5%), Toppereend
(2,3%), Fuut (1,3%) en Zilverplevier (1,0%) (figuur 3.4). Lepelaar,
Pijlstaart en Zilverplevier komen vooral in de Kwade Hoek voor; ook de
Westplaat is zeer belangrijk voor watervogels. Doordat populaties van
de Zwarte zee-eend in West-Europa recent groter zijn ingeschat,
voldoet de Voordelta-populatie niet meer aan de 1 %-norm. De
aantallen in het gebied zijn niet wezenlijk veranderd.

Door de aanwezigheid van onder meer
visafval bij vissersschepen zijn er meer
meeuwen dan op grond van natuurlijke
bronnen verwacht zou worden. Bron: RIKZ.
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Figuur 3.4
Ontwikkeling in de aantallen
(seizoensmaxima) van internationaal
belangrijke vogelsoorten in de Voordelta
(lijn = 1 % van de Westeuropese populatie,
m . p Zwarte zee-eend en Toppereend
vonden de tellingen plaats vanaf seizoen
*86/ r 87)
naar1 Baptist & Meimnger, 1997,
Meininger et al., 1996 en 1997
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De Voordelta is visrijk en daardoor van groot belang voor visetende
vogels. De kolonie Aalscholvers op Voorne is van internationale
betekenis, evenals de kolonies van Grote stern (Hompelvoet), Visdief
(Maasvlakte, Scheelhoek, Slijkplaat) en Dwergstern. De Grote sterns
foerageren bijna alle in de Voordelta, de Visdieven voor een groot deel.
In de eerste helft van de winter worden grote concentraties viseters
aangetroffen in de Greveiingenmonding (duikers, Fuut, Aalscholver en
Middelste Zaagbek). Dit gebied is hydrodynamisch relatief rustig.
Daardoor is het rijk aan bodemdieren en vissen. Vissen zijn bovendien
talrijk, omdat grote aantallen de Brouwerssluis passeren.
De samenstelling van de vogelbevolking gedurende het jaar is
beschreven door Witte & Wolf (1997a en 1997b). Zowel in 1995/'96
als in 1996/'97 was de Zilvermeeuw de talrijkste soort. Van juli tot
september waren daarnaast de Kleine mantelmeeuw en de Kokmeeuw
zeer algemeen. De Aalscholver bereikte in juli/augustus haar grootste
aantallen.
In het najaar (oktober, november) namen de aantallen Futen toe,
evenals de Grote mantelmeeuw. Het aantal Stormmeeuwen bereikte
haar maximum in de winterperiode (januari). Daarna werd het beeld
opnieuw bepaald door Zilvermeeuwen en iets minder door
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Kale grondbroeders, zoals de Grote stern,
zijn kenmerkende broedvogels van het
kustgebied. Broedende vogels foerageren in
visrijk, ondiep water. Bron: RIKZ.

&M*~

Eidereenden, Zwarte Zee-eenden en Toppereenden, Kokmeeuwen en
Stormmeeuwen.
Rond maart kunnen de Zwarte Zee-eenden driekwart van de
aanwezige vogels uitmaken (1995/'96), terwijl ook duikers dan hun
maximale aantallen bereiken.
Vanaf maart/april namen de aantallen Aalscholvers, Kleine
mantelmeeuwen en sterns weer toe. De meeuwen, die in het voorjaar
in de kolonies verbleven, namen in juni weer in aantallen toe, om in de
Voordelta voedsel voor de jongen te zoeken.

| Bodemdieren-^ters
j Planten-eters
| Vis-eters
| Overig (m.n. meeuwen)

Figuur 3.5

Watervogels in de Voordelta (weergegeven
is het aantal vogeldagen).
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3.4.3 Ontwikkelingen
Meeuwen
De populaties Kleine mantelmeëuw en Stormmeeuw zijn sterk in aantal
toegenomen in de periode 1975-1995; de populatie Zilvermeeuw is
min of meer stabiel (Baptist & Meininger, 1996).
Bodemdieren-eters
Tot 1983 was de buitendelta Haringvliet het belangrijkste deelgebied
voor doortrekkende en overwinterende duikeenden. Met de aanvang
van de werkzaamheden aan het baggerspeciedepot bij de Maasvlakte
is de verstoring in dit gebied sterk toegenomen en zijn de grootste
concentraties nadien in de buitendelta's Grevelingen- en Oosterschelde
aangetroffen (figuur 3.5). Begin jaren negentig werden 's winters
regelmatig internationaal belangrijke aantallen Toppereenden
waargenomen. Ze verbleven in de buitendelta Haringvliet en voor de
kop van Goeree. Duikeenden zijn in staat in te spelen op een jaarlijks
veranderend aanbod aan schelpdieren, maar ze behoeven een zekere
mate van rust. Wegvissen van schelpdierbestanden (banken van
Kokkei, Mossel en Halfgeknotte strandschelpen) gecombineerd met
verstoring door recreatie leidde tot voedseltekorten voor de Zwarte
zee-eend. Met name het ruien, waarbij de dieren in de zomer een tijd
het vliegvermogen missen, kwam in het gedrang (Arts & Baptist,

1996).
Nadat in 1991/'92 een toename van Eidereenden in het gebied optrad
door voedseltekorten in de Waddenzee, verbleven deze eenden het
gehele jaar met enkele honderden tot duizenden in de Voordelta. Dit
aantal is klein in Europees verband (Arts & Baptist, 1996).
De Drieteenstrandloper is de enige soort die in de winter zijn voedsel
vrijwel uitsluitend verzamelt op stranden en platen voor de kust. De
aantallen zijn recent afgenomen, waardoor de 1 %-norm niet meer
wordt gehaald. Mogelijk houdt dit verband met strandsuppleties,
waardoor de bodemfauna wordt verstoord. Daarnaast ondervinden de
vogels hinder van verstoring door recreanten (Baptist & Meininger,
1996).
Viseters
De ontwikkelingen als gevolg van de Deltawerken lijken een gunstige
invloed te hebben gehad op de viseters. De platen zijn groter
geworden en er zijn meer rustige, ondiepe gebieden ontstaan.
Hierdoor is het aanbod en de bereikbaarheid van het voedsel voor
Bij hoogwater verzamelen steltlopers zich,
totdat ze weer voedsel kunnen zoeken in
het intergetijdengebied. Bron: RIKZ
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Als de aantallen visetende vogels,
waaronder duikers, futen, Aalscholver en
Middelste Zaagbek blijven stijgen, zal de
internationale betekenis van het gebied
voor vogels toenemen. Bron: RIKZ.

vogels toegenomen. Voor de sterns die foerageren in de Voordelta is
waarschijnlijk het aanbod van nabijgelegen geschikte broedplaatsen
beperkend. De toegenomen strandrecreatie sinds de jaren zestig is de
populatie Dwergsterns waarschijnlijk fataal geworden. In de
Grevelingenmonding is de toenemende sportvisserij op zee en het
verlengde surfseizoen een steeds ernstiger bron van verstoring voor
alle viseters, evenals voor andere soorten.
De aantallen Grote sterns en Visdieven nemen toe, maar zijn nog lang
niet op het niveau van de jaren vijftig. Duikers, Futen, Aalscholver en
Middelste Zaagbek vertonen toenemende aantallen sinds de jaren
zeventig. Als de trend doorzet, zal op korte termijn de norm van 1 %
van de West-Europese populatie worden gehaald, waardoor de
internationale betekenis van het gebied toeneemt (Baptist &

Meininger, 1996).
Hoewel de aantallen broedparen van de
Visdief in de Delta toenemen, zijn de
aantallen van de eerste helft van deze eeuw
nog lang niet bereikt. Bron: RIKZ.
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3.5 Zeezoogdieren
3.5.1 Meetlokaties en gebruikte gegevens
Tussen december 1994 en maart 1997 werden maandelijks
vliegtuigtellingen uitgevoerd in het kader van het monitoringplan
Voordelta. Daarnaast zijn door de Provincie Zeeland alle losse
waarnemingen van zeehonden verzameld. Sinds 1995 worden, deels
op verzoek van de Provincie Zeeland, de vliegtuigtellingen gebruikt om
de gehele Delta (Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde) maandelijks
systematisch op zeehonden te tellen. De laatste rapportage vond plaats

door Witte (1998).
De tellingen worden uitgevoerd rond laagwater, wanneer de
zeehonden zich concentreren op en langs de droogvallende platen en
dan gemakkelijker op te sporen zijn.
Voor de bepaling van de aantallen zeehonden wordt de Voordelta als
volgt gedefinieerd. Onder de Voordelta wordt verstaan het kustgebied
van Zuidwest Nederland vanaf de Belgische grens (het Zwin) tot aan
de monding van de Nieuwe Waterweg. De landzijde wordt begrensd
door de dam-, dijk- of duinvoet en in de Westerschelde door de lijn
Vlissingen-Breskens. Aan de zeezijde is geen duidelijke grens aan te
geven (Artsetal., 7996).
De Voordelta is opgesplitst in vier deelgebieden, te weten de
buitendelta's Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en
Westerschelde.

3.5.2 Actuele situatie
Van de verschillende zeezoogdieren die worden waargenomen is de
Gewone zeehond de meest algemene. Van de Grijze zeehond worden
regelmatig enkele exemplaren gezien. Incidenteel worden
waargenomen, al dan niet levend, en meestal aangespoeld: Ringelrob,
Zadelrob, Klapmuts, Walrus, Baardrob, Dwergvinvis, Butskop, Beluga,
Griend, Tuimelaar, Witsnuitdolfijn, Gestreepte Dolfijn, Spitssnuitdolfijn,
Bruinvis (Provincie Zeeland en RIKZ, ongepubliceerde data).
In de Voordelta zijn de zeehonden thans in de buitendelta Haringvliet
voornamelijk te vinden in het Hindergat en op de Hinderplaat.
Daarnaast liggen zeehonden tegenwoordig veelal voor de kop van
Schouwen op de Verklikkerplaat.
Naast zeehonden komen er in de Voordelta
ook andere zeezoogdieren voor, waaronder
bruinvissen. Deze nemen de laatste jaren
toe. Bron: RIKZ.
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De aantallen van de Gewone zeehond
nemen toe. Ze zijn vooral in de buitendelta
Haringvliet te vinden en voor Schouwen.
Bron: RIKZ.

3.5.3 Ontwikkelingen
De eerste schattingen van het aantal Gewone zeehonden in de Delta
zijn gemaakt door Brouwer (1928) en Havinga (1933). De meest
betrouwbare is die van Havinga, die werd gebaseerd op
afschotgegevens. Hij kwam tot een totaalschatting van 1300 dieren in
de jaren twintig. In alle zeearmen verbleven enkele honderden
zeehonden (Witte, 1998).
In 1953 werd een eerste telling uitgevoerd en bleek de Deltapopulatie
nog uit ongeveer 900 dieren te bestaan. De meeste zeehonden werden
in de Voordelta geteld, 300-400 in het Brouwershavense Gat, 70 op de
Schouwse Banken en 40-60 voor de Brielse Maas. Na 1953 vond een
sterke afname plaats, die ten dele geweten wordt aan overbejaging.
Na beëindiging van de jacht bleef herstel uit, wat deels te wijten was
aan een sterke afname van het aantal geboorten. Dit wordt
toegeschreven aan de vervuiling met PCB's van het kustwater. In deze
periode verdwenen ook de Bruinvis en de Tuimelaar uit onze
kustwateren (Witte, 1998).
Daarnaast werd begonnen met de aanleg van de Deltawerken, wat
verstoring en habitatverlies tot gevolg had. Tijdens de aanleg van de
Brouwersdam (1971) bijvoorbeeld daalde het aantal zeehonden ter
plaatse tot nul, terwijl in het jaar daarvoor in de monding van de
Grevelingen nog tientallen exemplaren waren waargenomen (Witte,
1998).
Van 1976 tot en met 1980 werden tijdens de maandelijkse tellingen
vanuit een vliegtuig twee tot drie zeehonden in de Voordelta gezien.
Tussen 1981 en 1984 werden hier in het geheel geen zeehonden
waargenomen. Rond 1980 waren in alle Zeeuwse wateren slechts
enkele dieren aanwezig. Het waargenomen aantal steeg tot vier in
1988 om vervolgens verder toe te nemen tot acht in 1993 en 11 in
1994. In 1995 werden gedurende één tij maximaal 20 zeehonden
geteld. Het waargenomen aantal nam verder toe tot 32 in 1996 en
maar liefst 63 in 1997 (figuur 3.6). In 1997 zijn bovendien voor het
eerst twee jonge dieren in dit gebied waargenomen. Beide dieren
waren ca. 1 m groot. Het is niet uitgesloten dat ze van elders afkomstig
waren (Witte, 1998).
Vrijwel jaarlijks spoelen op het strand dode, zieke of jonge zeehonden
aan, zowel Gewone als Grijze zeehonden. Sterfte had eind jaren '80
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vermoedelijk te maken met het uitbreken van het zeehondenvirus,
zoals dat ook in de Waddenzee het geval was. Enkele in Pieterburen
gerevalideerde zeehonden zijn uitgezet in de Oosterschelde. In 1997
zijn ook negen in Ecomare geboren zeehonden in het Brielse Gat
uitgezet. Vier dieren zijn uitgerust met een zender om hun bewegingen
te kunnen volgen. De vijf andere dieren hebben een zender die met
peilapparatuur in de Delta waargenomen kunnen worden. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door Brasseur en Reijnders van het IBNDLO te Texel.
In 1996 werden regelmatig twee Bruinvissen gezien in de
Oosterschelde, in 1997 zelfs vier. Volgens Baptist et al. (1997) is het
aantal Bruinvissen op het NCP sterk toegenomen, zodat ook af en toe
een exemplaar in de Voordelta is te signaleren.

Figuur 3.6
Jaarlijks maximaal aantal getelde
Zeehonden en het aantal gestrande
zeehonden (dood en levend) in de

Voordelta (Witte, 1998)

Jaar
I aangespoeld
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Effecten visserij

4.1 Onderzoek
In de periode 1994-1996 zijn door het NIOO-CEMO studies naar de
(directe) effecten van kokkelvisserij op de bodemdieren uitgevoerd in
het noordelijke deel van de Voordelta {Craeymeersch, 1997).
Op basis van een schelpdieren-inventarisatie in 1994 (Van der Land,
7995) zijn in overleg met de kokkeisector gebieden aangewezen die
gedurende de gehele onderzoeksperiode open of gesloten voor
kokkelvisserij zouden blijven. Twee kokkelbanken zijn daartoe met een
scheidingslijn in een bevist en onbevist deel doorsneden; de fauna is
vervolgens bemonsterd in 1995 en 1996 (de infauna is bemonsterd
met een Van Veengrijper, de epifauna met een boom kor).
Door grote hoeveelheden neerslag in de winter van 1994/'95 waren
de zoetwaterafvoeren bij het Haringvliet hoog. Het gevolg was sterfte
onder de kokkels (en strandgapers (Mya spec), waardoor er geen
bevisbare kokkelbanken beschikbaar waren en de proefvakken ernstig
verstoord werden.
Besloten is om derhalve een 'nep'-bevissing uit te voeren in de
buitendelta's van Haringvliet en Grevelingen. Na de bevissing zijn
monsters van de bodemdieren (infauna, in de buitendelta Haringvliet
ook epifauna) genomen.

4.2 Resultaten (Craeymeersch, 1997)
Uit de onderzoeken kwamen geen verschillen in soortensamenstelling
en dichtheid van de epi- en visfauna ten gevolge van visserijactiviteiten naar voren. Vanwege de mobiliteit van deze organismen is
dat ook niet echt verwonderlijk. Wel is er een verschil geconstateerd in
de soortensamenstelling, dichtheid en/of biomassa van de in de bodem
levende bodemdieren, al gold dat voor een beperkt aantal soorten.
Maar de vraag blijft of deze verschillen te wijten zijn aan
visserijactiviteiten. Probleem is dat de onderzoeken ook te lijden
hadden van methodologische problemen. De uitgangssamenstelhng
van de bodemdieren van de beviste en onbeviste delen was niet altijd
gelijk, bijvoorbeeld door het ongelukkigerwijs samenvallen van
scheidingslijnen met natuurlijke gradiënten (bijv. diepte). Daarnaast
was de actuele samenstelling van de bodemdieren dermate ongunstig,
dat in de gekozen proefopzet alleen echt grote verschillen statistisch
aangetoond hadden kunnen worden.
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Conclusies en aanbevelingen

Wat beïnvloedt het gebied?

De effecten van de aanleg
van Maasvlakte en Slufter,
baggeren, zandwinning en
suppleties op de
morfologische ontwikkeling
zijn slechts lokaal merkbaar.
Na uitvoering van de
Deltawerken voeren
natuurlijke factoren de
boventoon in de
ontwikkeling.

5.1

Conclusies

Morfologie
Onder invloed van de evenwijdig aan de kust lopende
getijdenstroming, in- en uitgaande stroming bij de zeegaten en door
golfwerking is een ondiep kustgebied ontstaan dat doorsneden wordt
door geulen. De morfologische toestand van de Voordelta is door de
uitvoering van de Deltawerken sterk beïnvloed. Door de afname van
de oost-west gerichte getijdenstroming is de rol van golven in de
morfologische ontwikkeling van de Voordelta belangrijker geworden.
De natuur zoekt sindsdien naar een nieuw evenwicht tussen de
getijdenstroming, die de geulen op diepte houdt, en de golfwerking,
die het zand naar ondiepere delen transporteert.
Alle getijdengeulen zijn ondieper geworden. De intergetijdengebieden
zijn in omvang toegenomen, vooraf in de buitendeita Haringvliet. De
meest zeewaarts gelegen zandplaten waren in eerste instantie in
oppervlak en hoogte toegenomen. De laatste jaren neemt de
plaathoogte soms weer af, veroorzaakt door een vermindering van de
stormintensiteit en door extreem hoge rivierafvoeren. De omvang van
de meer landwaarts gelegen platen is over het algemeen toegenomen.
De hoogtegroei is gelimiteerd door golven die bij stormvloeden over de
platen lopen.

Waterkwaliteit
Rivierafvoeren bepalen de
waterkwaliteit in de
Voordelta, waarbij de
grootste invloed van de Rijn
uitgaat

Bodemdieren volgen vrij
snel de morfologische
ontwikkelingen. Het klimaat is
van invloed op
bijvoorbeeld de broedval bij
schelpdieren. Verstoringen
bestaan uit plotselinge
veranderingen, zoals hoge
Rijnafvoeren en
zandsuppleties. Visserij
waarbij de bodem wordt
verstoord verhindert
mogelijk de ontwikkeling
van langievende soorten.
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De waterkwaliteit van de Voordelta is redelijk tot goed en voldoet over
het algemeen aan de gestelde normen (MTR/ grenswaarde). De
fosfaat- en stikstof concentraties zijn echter vrij hoog, met name voor
Goeree, wat samenhangt met Rijnafvoeren via de Haringvlietsluizen
Dit betekent een risico op het voorkomen van toxische algen. Zeer
waarschijnlijk liggen ook de zwevend stofconcentraties binnen de
gestelde normen. De gehalten aan zware metalen voldoen aan de
grenswaarden, in veel gevallen tevens aan de streefwaarden Zowel de
gehalten zware metalen als microverontreinigingen in de bodem
nemen af, met uitzondering van enkele metalen in de bodem.

Bodemdieren
De samenstelling van de bodemfauna is vergelijkbaar met overige delen
van de kustzone. Er is een lage soortenrijkdom, maar de dichtheden en
vooral biomassa's zijn hoog. Met name schelpdieren leveren een
belangrijke bijdrage aan de biomassa's. De totale biomassa's per
oppervlakte-eenheid zijn toegenomen ten opzichte van de jaren
tachtig, vooral door een toename in de buitendelta's van Grevelingen
en Oosterschelde. In de Haringvliet-buitendelta zijn de biomassa's
afgenomen.
Er treden grote fluctuaties op in de totale schelpdierbestanden,
uitgedrukt in gewicht. Omdat de schelpdieren het merendeel uitmaken
van de biomassa's, treden ook hierin jaarlijks grote fluctuaties op.
Mesheften en Halfgeknotte strandschelp zijn de belangrijkste soorten.
De eerste komen overal voor, behalve in het diepere zeewaartse deel en
het landwaartse deel van de Haringvliet-buitendeita. De Halfgeknotte
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strandschelp kan ook overal worden aangetroffen, maar vooral in de
noordelijke helft. Kokkels, beperkt tot de buitendelta Haringvliet, zijn in
1995-1997 nauwelijks aangetroffen, waarschijnlijk door een hoge
zoetwaterbelasting.
De buttendelta's verschillen duidelijk m soortensamenstelling, totale
dichtheden en biomassa's voorde bodemdieren. De hoogste
dichtheden en biomassa's worden gevonden op de overgangen van
plaat naar geul en naar dieper zeegebied, in het bijzonder in de
buitendelta-Grevehngenmeer.
Het onderzoek naar effecten van visserij op de bodemdieren heeft
geen betrouwbare resultaten opgeleverd. Binnen het
onderzoeksgebied zijn wel verschillen aangetroffen in
soortensamenstelling, dichtheid en/ of biomassa van in de bodem
levende dieren (niet van op de bodem levende dieren), maar deze
verschillen kunnen niet in betrouwbare mate worden toegeschreven
aan de visserij.

De aantallen foeragerende
vogels worden van nature
bepaald door de
voedselbeschikbaarhetd en
-bereikbaarheid, o.a
bepaald door de hoogteligging, bodemsamenstelling
en begroeiing. Antropogene
invloeden zijn de aanwezigheid van vuilnisbelten in de
verre omtrek en visserijafval. Zandsuppleties zorgen
mogelijk voor een afname
van strand-karaktenstieke
vogels. Tot slot verstoren
luchtverkeer en oever- en
waterrecreatie het broed-,
foerageer-, rust- en
ruigedrag.

Vogels
Kwantitatief zijn de meeuwen het belangrijkst. Doordat ze op
vuilnisbelten en achter vissersschepen voedsel kunnen vergaren, zijn er
meer dan op grond van natuurlijke voedselbronnen verwacht zou
mogen worden. De totale aantallen zijn toegenomen in de periode
1975-1995. Er komen jaarlijks enkele duizenden paren tot broeden in
of in de nabijheid van de Voordelta.
Het gebied voldoet ruimschoots aan de criteria voor een
watervogelgebied van internationale betekenis, met name door de
gebieden Westplaat en Kwade Hoek De bodem van de Voordelta is
rijk aan bodemdieren, wat een visrijk gebied oplevert. Vogels worden
aangetrokken door de bodemdieren en de vissen. Het aanbod en de
bereikbaarheid van voedsel is toegenomen, doordat de platen groter
zijn geworden en er meer rustige, ondiepe gebieden zijn ontstaan.
Hoewel de aantallen viseters toenemen en de internationale betekenis
van het gebied toeneemt, zijn met name broedende sterns nog lang
niet op het hoge niveau van de jaren vijftig.
Door verstoring nabij het baggerspeciedepot bij de Maasvlakte zijn de
concentraties doortrekkende en pleisterende duikeenden zuidwaarts
verschoven. In internationaal opzicht grote aantallen Toppereenden
worden mogelijk geschaad door overmatig wegvissen van
schelpenbanken en door verstoring door recreatie. In 1991/'92 vonden
hongerige Eidereenden uit de Waddenzee voedsel in de Voordelta.
Mogelijk zijn zandsuppleties op stranden de oorzaak van een afname
van de Drieteenstrandloper.

Vegetatie
De karakteristieke vegetatie
in het gebied bestaat dankzij
het getij, zout m het water
en de lucht (wind), erosie en
sedimentatie. Bedreigingen
bestaan uit het ontbreken
van deze randvoorwaarden.
Op de tweede plaats
beïnvloedt de mens door
beheer en gebruik de
samenstelling en
ontwikkeling
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In de buitendijkse Kwade Hoek voor Goeree zijn duinen, valleien, schor
en strand met allerlei ontwikkelingsstadia de belangrijkste
landschappelijke elementen. De variatie in de flora is groot door de
talrijke gradiënten. Zo toont de uitgestrekte strandvlakte alle stadia van
duinvorming. Op het met geulen doorsneden strand zijn tientallen
primaire dumtjes. Andere delen van de strandvlakte zijn slikkig. Er
komen vertegenwoordigers voor van het eerste stadium in de zoutzoet reeks (zeekraal), slikplanten, schorplanten, korst- en bladmossen,
en planten die het zand vastleggen (Biestarwegras, Helm, Zandhaver).
Op de overgang van schor naar duinen komt o.a. Spiesmelde voor op
een veekrand. De valleien herbergen een hoog schorvegetatie en
planten uit het zoete milieu.
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Het Sluftergebied bij Voorne bestaat uit vrijwel onbegroeid slik en
hogere randgebieden met gevarieerde begroeiingen, met name aan de
kant van de Maasvlakte. Hier bestaat een gradiënt van onbegroeid slik,
via schorachtige vegetaties, biezen, vegetaties kenmerkend voor
groene stranden en primaire duinvalleien, naar droge duinvegetaties.
Ten gevolge van de aanleg van de Maasvlakte en de Brielse Gatdam
zijn grote veranderingen in de vegetatie opgetreden. Aanvankelijk vrij
soortenrijke schorrenvegetaties op de Westplaat zijn verarmd en meer
gesloten geworden. Waar echter in 1986 elders nog soortenarme
pioniersbegroeiingen overheersten, waren in 1995 soortenrijke
schorrenvegetaties in de meerderheid. Het totaal aantal vegetatietypen
nam toe. Ook het oostelijk deel van het schorrengebied, tegen de
stranden van Oostvoorne, is meer divers en rijker geworden. Aan de
noordwestkant van het Brielse Gat zijn de veranderingen kleiner.

In het verteden werden
jacht, vervuiling en
habitatverlies de dieren
bijna fataal. Tegenwoordig
vormen verstoring door
recreatie (met name de
zoogperiode) en verdrinking
in fuiken bedreigingen.

Zeezoogdieren
Van de verschillende zeezoogdieren die worden waargenomen is de
Gewone zeehond de meest algemene. In de Voordelta zijn zeehonden
thans in de monding van het Haringvliet vooral te vinden in het
Hindergat en op de Hinderplaat. Daarnaast veelal voor de kop van
Schouwen op de Verklikkerplaat.
De aantallen zeehonden namen na ca 1953 in eerste instantie fors af
van enkele honderden begin deze eeuw in de Voordelta tot een
minimum rond 1980. Het waargenomen aantal dieren steeg
vervolgens. In 1997 zijn 63 dieren waargenomen, terwijl ook jonge
dieren zijn gesignaleerd.

5.2 Aanbevelingen
5.2.1 Inrichting en beheer
Binnen de doelstelling van een natuurlijke ontwikkeling van het gebied
kan ruimte worden geschapen voor behoud en herstel van zoetzoutgradiënten. Het beheer van de Haringvlietsluizen dat ter discussie
staat biedt de mogelijkheden tot een natuurlijker aanvoer van zoet
water en nutriënten. Dit doet recht aan de karakteristieken van het
estuarium, bijvoorbeeld een toename van de mogelijkheden voor
vistrek. Mogelijk zijn er ook negatieve consequenties voor de
natuurwaarden, zoals een mogelijke verslechtering van de
waterkwaliteit door het transport en daaraan verbonden mobilisatie
van verontreinigd slib.
Randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het gebied worden door
Eertman en Smaal (1995) geleverd, die onderzoek deden naar de
mogelijkheden die de Nederlandse zoute wateren bieden voor een
scala aan systeemonderdelen. Op grond van een reeks abiotische en
antropogene parameters werd de Voordelta geschikt bevonden als
kinderkamer, voor schorren, en voor foeragerende en broedende
vogels. Voor zeegrawelden, wilde mosselbanken, paaigronden voor
Haring, doortrekfunctie vissen (voor estuaria) en hardsubstraatlevensgemeenschappen werd het gebied niet geschikt geacht.
Voor vogels dient te worden voldaan aan eisen ten aanzien van
voedsel, ruimte en rust Bescherming van schelpdierenbestanden en op
peil houden van de visstand is voor de voedselvoorziening essentieel.
Voor zichtjagende viseters zoals de Grote stern is naast het aanbod aan
vis de heiderheid van het water belangrijk. Door de (mondiale) afname
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van de oppervlakte slikkig intergetijdengebied is ieder resterend gebied
van grote omithologische betekenis geworden. Met name Westpiaat
en Kwade Hoek verdienen optimale bescherming (Baptist & Meininger,
1996).
In de dynamische delen van de Voordelta, stranden, platen en ondiepe
gebieden, kunnen de vogels omgaan met een zekere mate van
menselijke verstoring, mits uitwijken naar een ander gebied mogelijk is.
Verstoring in deze rustgebieden door recreanten is groot; zorg voor
voldoende rustgebieden verdient daarom aandacht (Baptist &
Meininger, 1996).
De broedfunctie van hoogdynamische gebieden kan op een niveau
komen, waarbij er sprake is van een zelfregulerende populatie. Voor
bijvoorbeeld Strandplevier en Dwergstern biedt herstel van biotoop
buitendijks uitkomst; instellen van rustgebieden is cruciaal. Voor een
belangrijk deel dient de aandacht uit te gaan naar binnendijks gelegen
broedgebieden (Maasvlakte, Grevelingenmeer, Haringvliet), voor
soorten die over enige afstand foerageervluchten kunnen maken, zoals
sterns, Aalscholver, Lepelaar en reigers (Baptist & Meininger, 1996).

5.2.2 Onderzoek
Om actuele en toekomstige vragen betreffende het functioneren van
het gebied te beantwoorden is het noodzakelijk acht te slaan op de
volgende aanbevelingen. In grote lijnen zal vervolgonderzoek moeten
omvatten het ruimtegebruik, mgreep-effect relaties en functioneren
van het gebied.
Morfologie

Hoewel de bodemliggmg in het gehele gebied wordt geïnventariseerd,
zijn of worden slechts delen (buitendelta Haringvliet resp. buitendelta
Grevelingen) gedigitaliseerd Het is zeer wenselijk het gehele gebied te
digitaliseren, waaronder oudere bestanden, zodat middels ARC/INFOapplicaties areaalberekeningen uitgevoerd kunnen worden. Dit is nodig
om vergelijkingen te kunnen maken met andere kustwateren, ten
aanzien van bijvoorbeeld intergetijdengebieden en ondiep
watergebieden (denk aan ecotoopbenadenng). De oudere gegevens
bieden de mogelijkheid kennis te verkrijgen van de gevolgen van grote
ingrepen. Deze kennis kan worden aangewend om effecten van
toekomstige ingrepen beter te kunnen voorspellen en de ontwerpen
van herinrichtingen te optimaliseren.

Waterkwaliteit

Omdat de waterkwaliteit in het gebied beïnvloed wordt door
rivierafvoeren, is het gewenst het onderzoekspakket uit te breiden met
organische microverontreinigingen, Pak's en PCBFs

Vegetatie

Om de resultaten van de vegetatiekartenngen optimaal toegankelijk te
houden, is het gewenst dat er een centraal beheerde database voor
kaarten komt. Tevens zal aan de kaartdata in deze database de
bijbehorende informatie over rapportage en vegetatieopnames
gekoppeld moeten worden.

Visserij-effecten

Door problemen bij de uitvoering van dit onderzoek (hoge
Rijnafvoeren en het samenvallen van grenzen van deelgebieden met
natuurlijke gradiënten) heeft dit onderdeel onbetrouwbare gegevens
opgeleverd Het is aan te bevelen een vervolg te geven aan het
onderzoek naar de effecten van visserij op bodemdieren, zodat deze
gekwantificeerd kunnen worden en de vragen in het kader van de
evaluatie van het beleidsplan kunnen worden beantwoord.
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Bodemdieren

Bodemdieren zijn niet gebiedsdekkend geïnventariseerd, maar gezien
de omvang van het totale onderzoekspakket wordt toch een behoorlijk
beeld verkregen van de toestand en de ontwikkelingen. Geadviseerd
wordt de methodiek tegen het licht te houden om te komen tot een
afweging van inspanning versus resultaten.

Vogels

Winning van schelpdieren dient in overeenstemming te zijn met de
voedselbehoefte van vogels (in de Voordelta voornamelijk eenden) en
instandhouding van de schelpdieren-populaties. Deze relaties zijn
echter onvoldoende duidelijk. Aanvullend onderzoek is gewenst,
evenals naar de effecten van (toenemend) recreatief gebruik op het
voorkomen van vogels.

Fytoplankton

Hoewel het (fyto)plankton wel in het landelijke MWTL-programma is
opgenomen, zijn de resultaten hier niet gepresenteerd. De reden
hiervan is, dat een analyse van de ontwikkelingen en een interpretatie
van de resultaten ontbreekt. Dit is essentieel om de informatie op
soorts- en groepsniveau te vertalen naar het belang voor het systeem.
Aanbevolen wordt in deze leemte te voorzien en de toegankelijkheid
van de resultaten te verhogen.

Vissen

Hoewel algemeen wordt erkend dat het gebied, door de grote
oppervlakte ondiep watergebied en andere gunstige randvoorwaarden,
een kinderkamerfunctie bezit, kan dit niet kwantitatief tot uitdrukking
worden gebracht. Een kartering van ecotopen, zoals genoemd bij
'morfologie', en een studie naar het ruimtegebruik van diverse soorten
vissen biedt een indicatie voor de potenties van het gebied.
Visvangsten brengen het daadwerkelijk gebruik van het gebied aan het
Ücht. Bij voorkeur dient aangesloten te worden bij onderzoek dat in de
Zeeuwse Delta in voorbereiding is.
Voor het overige wordt voortzetting van de huidige monitoring
aanbevolen, teneinde zicht te houden op de ontwikkelingen binnen het
gebied. Periodieke voortgangsrapportages zijn gewenst.

ZeeZicht op de Voordelta

43

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

ZeeZicht op de Voordelta

44

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

Literatuur

Alphen, J. van & R. Molendijk (red.), 1993
Vorm in verandering. Integraal Beleidsplan Voordelta. Vastgesteld
door het Bestuurlijk Overleg Voordelta op 3 mei 1993. Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
Anonymus, 1993
Beheersplan voor de Rijkswateren 1992-1996, Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
Anonymus, 1994
Onderzoeks- en monitoringplan Voordelta. Provincie Zuid-Holland,
Provincie Zeeland, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Arts, F.A. & H.J.M. Baptist, 1996
Bodemdier-etende eenden in de Voordelta. In: Baptist H.J.M. &
Meininger, P.L. (red.). Vogels van de Voordelta 1975-95.
Rijksinstituut voor Kust en Zee. Rapport RIKZ 96.018, Middelburg
Arts, F.A., P.L. Meininger & H J.M. Baptist, 1996
Beschrijving en functie van het gebied. In Baptist H.J.M. &
Meininger P.L. (red.). Vogels van de Voordelta 1975-'95.
Rijksinstituut voor Kust en Zee. Rapport RIKZ 96.018, Middelburg
Arts, F.A., R.C.W. Strucker & P.L. Meininger, 1996
Vogels van de intergetijdengebieden. In: Baptist HJ.M & P.L.
Meininger (red.). Vogels van de Voordelta 1975-95. Rijksinstituut
voor Kust en Zee. Rapport RIKZ 96.018, Middelburg
Baptist, H.J.M., R.H. Witte & P.A. Wolf, 1997
Harbour porpoise Phoecoena phocoena monitoring on the Dutch
Sector of the North Sea. European Research on Cetaceans-11.
Proceedings of the eleventh annual conference of the European
Cetacean Society, Stralsund, Germany
Baptist, H.J.M. & P.L. Meininger (red), 1996
Vogels van de Voordelta 1975-'95. Rijksinstituut voor Kust en Zee,
Rapport RIKZ-96.018, Middelburg
Craeymeersch, J.A, 1997
Effekten van de schelpdiervisserij op het bodemleven in de
Voordelta. Rapport NIOO-CEMO, Yerseke
Craeymeersch, J.A., O. Hamerlynck, K. Hostens, A. Vanreusel & M.
Vinex, 1990
De ekologische ontwikkeling van de Voordelta. Deelrapport 1. De
huidige ekologische situatie van de voordelta. Delta Instituut voor
Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke / Rijksuniversiteit Gent,
Instituut voor Dierkunde, Gent
Craeymeersch, J.A. & M. van der Land, 1998
De schelpdierbestanden in de Voordelta 1993*1997. Rapport
C056/98, RIVO-DLO, Yerseke
Duineveld, G.C.A., 1992
The macrobenthic fauna in the Dutch sector of the North Sea in
1991. NlOZ-rapport 1992-6, Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee, Texel
Duineveid, G.C.A. & J.J.M. Belgers, 1993
The macrobenthic fauna in the Dutch sector of the North Sea in
1992, NlOZ-rapport 1993-11, Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee, Texel

ZeeZicht op de Voordelta

45

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

Duineveld, G.C.A. & J.J.M. Belgers, 1994
The macrobenthic fauna in the Dutch sector of the North Sea in
1993 and a comparison with previous data. NlOZ-rapport 1994-12,
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel
Eertman, R.H M., 1996
Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren. Deel 2Fysiche doelvariabelen. Rijksinstituut voor Kusten Zee/ NIOOCEMO Werkdocument RIKZ/AB-96.842X
Eertman, R.H.M. & A.C. Smaal, 1995
Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren.
Werkdocument Watersysteemverkenningen. Rijksinstituut voor
Kust en Zee/ NIOO-CEMO. Rapport RIKZ 95.042
Holtmann, S.E., JJ.M. Belgers, B. Kracht & G.C.A. Duineveld, 1995
The macrobenthic fauna in the Dutch sector of the North Sea in
1994 and a comparison with previous data. NlOZ-rapport 1995-7,
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel
Holtmann, S.E., J.J.M. Belgers, B. Kracht & R. Daan, 1996
The macrobenthic fauna in the Dutch sector of the North Sea in
1995 and a comparison witb previous data. NlOZ-rapport 1996-8,
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel
Holtmann, S.E., M. Mulder & R Daan, 1996
The macrobenthic fauna in the Dutch sector of the North Sea in
1996 and a comparison with previous data. NlOZ-rapport 1997-8,
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel
Kerdijk H N., 1992
Microverontreinigingen in sedimenten van de Noordzee. Verslag
van de analyseresultaten van de bodembemonsteringscampagne in
1991, Waterloopkundig Laboratorium, Delft
Kohsiek, L.H.M. & J.P.M. Mulder (red.), 1989
De Voordelta, een watersysteem verandert. Brochure, 24 p.
Samenstelling: H.H. van den Berg, F. Halhe, L.H.M. Kohsiek, R.
Leewis, J. Marquenie, J. van der Meer, J P.M. Mulder, A.C. Smaal,
A.J.F, van der Spek, H. Vink, H J Verhagen. Rijkswaterstaat, Dienst
Cetijdewateren.
Land, M.A. van der, 1995
Effecten van de schelpdiervisserij op het bodemleven in de
Voordelta: de scheldierbestanden in de Voordelta in 1994. BEON
rapport nr. 1995-1
Land, M.A. van der, 1996
Effecten van de schelpdiervisserij op het bodemleven in de
Voordelta: de scheldierbestanden in de Voordelta in 1995 BEON
rapport nr. 1996-11
Memmger, P.L., C.M. Berrevoets & R.C.W. Strucker, 1996
Watervogels in de Zoute Delta 1994/95. Rijksinstituut voor Kust en
Zee. Rapport RIKZ-96.009
Meminger, P.L., C.M. Berrevoets & R.C W Strucker, 1997
Watervogels in de Zoute Delta 1995/96. Rijksinstituut voor Kust en
Zee. Rapport RIKZ-97.001
Meininger, P.L., C.M. Berrevoets & R.C.W. Strucker, 1998
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1997. Rijksinstituut voor
Kust en Zee Werkdocument RIKZ/OS-9S.808x
Meininger, P L., C M. Berrevoets & R C W Strucker, 1998
Watervogels in de Zoute De!ta 1996/97. Rijksinstituut voor Kust en
Zee. Rapport RIKZ-98.001
Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, 1996
Vegetatiekartering 'Sluftergebied Voorne', 1:5000, 1995. Op basis
van false-colour foto's 1:5000. Rapport MDGAT-96.09

ZeeZicht op de Voordelta

46

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, 1998 in prep.
Vegetatiekartering 'Kwade Hoek', 1:5000, 1995 (fotovlucht) en
1996 (veldwerk). Rapport MDGAT-98..
Seip, P.A. & R. Brand, 1987
Inventarisatie van macrozoöbenthos in de Voordelta NIOZ-Rapport
1987-1, Nederlands insituut voor Onderzoek der Zee, Texel
Snijders, C , 1998
Morfologische ontwikkeling Voordelta. Rijksinstituut voor Kust en
Zee. Werkdocument RIKZ/A8-98.116x
Stralen, M.R. van & J.J. Kesteloo-Hendrikse, 1993
De ontwikkeling van schelpdierbestanden in de Voordelta in de
periode 1984-1993 in relatie tot de schelpdiervisserij. RIVORapport C. 026/93 Rijksinstuut voor Visserijonderzoek, Yerseke
Vessem, P. van, 1995
Beleidsanalyse Slijkgat; keuze voorkeursaltematieven. Rijksinstituut
voor Kust en Zee. Werkdocument RIKZ/AB-95.141x
Vessem, P. van, 1996a
Morfologische ontwikkeling NW-kust van Voorne. Rijksinstituut
voor Kust en Zee. Werkdocument RIKZ/AB-96.105x
Vessem, P. van, 1996b
Uitbouw/alternatieven Kleine Sfufter. Advies aan de directie ZuidHolland. Rijksinstituut voor Kust en Zee. Ongedocumenteerd

Wattel, C, 1997
Waterkwaliteit Voordelta. Rijksinstituut voor Kust en Zee.
Werkdocument RIKZ/AB-97.858X
Werkgroep Evaluatie Slufter, 1997
Evaluatie milieueffect-rapportage 'Slufter' over de periode 1986 tot
en met 1996. Uitgave Gemeentewerken Rotterdam, Rijksinstituut
voor Kust en Zee en Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
Witte, R.H. & P.A. Wolf, 1997a
Vliegtuigtellingen van watervogels en zeehonden in de Voordelta,
1995/1996 Met gegevens van zeehonden in de Ooster- en
Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Delta Project
Management. Werkdocument RIKZ/AB-97.852x
Witte, R.H. & P.A. Wolf, 1997b
Vliegtuigtellmgen van watervogels en zeehonden in de Voordelta,
1996/1997. Met gegevens van zeehonden in de Ooster- en
Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Delta Project
Management. Werkdocument RIKZ/AB-97.869x
Witte, R.H., 1998
Zeehonden in de Delta M m.v. P.A. Wolf, H Zandstra en H.J M
Baptist. Rijksinstituut voor Kust en Zee. Provincie Zeeland. Rapport
RIKZ-98.010

ZeeZicht op de Voordelta

47

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

ZeeZicht op de Voordelta

48

Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ

Bijlage 1 Datamanagement

Deze bijlage beoogt inzicht te geven in de data die ingewonnen
worden in de Voordelta. Het overzicht geeft de metagegevens weer
voor de parameters zoals gerapporteerd in het rapport.
Voor basisinformatie dient u zich te wenden tot de Basis/nfoDesk,
gevestigd bij het RIKZ te Den Haag'. Op hoofdlijnen wordt onder
basisinformatie verstaan: (meta-)informatie en gegevens van de
biologische, chemische en fysische meetnetten die in het kader van
MWTL (Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands)
zijn ingewonnen, de hieruit afgeleide kengetallen, astronomische
waterstandsvoorspellingen en informatieprodukten.

Wat
Waar
Wanneer
Hoe

Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Databeschikbaarheid

Bodemligging
bodemligging
gehele gebied
eens per driejaar
dieptelodingen en hoogtemetingen
MWTL
Meetdiensten directies Zuid-Holland en Zeeland (metingen) en RIKZ
(dataverwerking)
G. Snijders, P. van Vessem (RIKZ Den Haag)
DONAR; rapportage van Snijders (1998)

Waterkwaliteit
Wat
Waar
Wanneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Databeschikbaarheid

Wat
Waar
Wanneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Databeschikbaarheid

algemene parameters, nutriënten, zware metalen (22-35 parameters)
meetpunten Walcheren 2, Schouwen 10, Goeree 6
algemene parameters en nutriënten: 1 keer/ maand; metalen: 4 keer/
jaar (in de periode 1991-1995)
watermonsters
MWTL
Meetdienst directie Noordzee
G.Wattel (RIKZ Middelburg)
DONAR; rapportage heeft plaatsgevonden door Wattel (1997)

Vegetatie
vegetatie
Kwade Hoek (Goeree) en Sluftergebied (Voorne)

Slufter: 1986, 1990, 1995; Kwade Hoek: 1995/1996
fotovluchten (1:5.000) en veldwerk
MWTL
Meetkundige Dienst RWS
D. de Jong (RIKZ Middelburg)
Kwade Hoek: digitale bestanden en rapportage MD;
Sluftergebied: rapportage door Werkgroep Evaluatie Slufter (1997),
digitale bestanden en rapportage MD

1

De BasisInfoDesk is tijdens werkdagen bereikbaar via

Postadres: Postbus 20907, 2500 EX Den Haag
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Wat
Waar
Wanneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Databeschikbaarhetd
Wat
Waar
Wanneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Databeschikbaarheid
Wat
Waar
Wanneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Databeschikbaarheid
Wat
Waar
Wanneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon
Databeschikbaarheid

Wat
Waar
Wanneer
Hoe
Kader
Uitvoering
Contactpersoon

Bodemdieren en schelpdieren
rnacrozoöbenthos: soortensamenstelling, dichtheden en biomassa
4 vaste punten
jaarlijks
bemonstering met Reineck-boxcore (vóór 1995 4 happen, na 1995 1)
MWTL
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
l< Essink (RIKZ Haren)
jaarlijkse rapportages (gehele kustzone); DONAR
macrozoöbenthos1 soortensamenstelling, dichtheden en biomassa
buitendelta's Oosterschelde, Grevelingen, Haringvliet
1994-1996, jaarlijks in het najaar
bemonstering met Reineck-boxcorer (buitendelta's Oosterscheide en
Grevelingen) en Van Veengrijper (buitendelta Haringvliet)
Beleidsplan Voordelta
NIOO-CEMO
T.Smit (RIKZ Den Haag)
rapportage Oaeymeersch (1997)
effecten Kokkelvissenj op bodemdieren
Kokkelbanken buitendelta Haringvliet, en buitendelta Grevelingen

1994-1996
bemonstering met Van Veengrijper en 3m boomkor (netmaaswijdte
van 1 cm en 2 cm)
Beleidsplan Voordelta
NIOO-CEMO
T. Smit (RIKZ Den Haag)
rapportage Craeymeersch (1997)
grotere schelpdieren (> 1 cm}1 dichtheden, biomassa en
bestandsgrootte; beperkt ook grotere bodemdieren
gehele gebied, volgens variabele grid
1993-1997, jaarlijks in het voorjaar
bemonstering vanaf kokkelvaartuigen met aangepaste zuigkorven
en/of een zgn. guts (aangepaste sleepkor)
Beleidsplan Voordelta (m.u.v. 1993, toen i.o.v. ZEVIBEL)
Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO)
T. Smit (RIKZ Den Haag)
tot 1996 gerapporteerd (Van Stralen & Kesteloo-Hendrikse, 1993; Van
der Land, 1995 en 1996), eindrapportage (Craeymeersch en Van der
Land, 1998)
Vogels
Watervogels en broedvogels
gehele gebied, incl. duinkustzone
watervogels: maandelijks bij hoogwater (landtellingen), bij laagwater
(vliegtuigtellingen); broedvogels: periodiek in broedseizoen
landtellingen en vliegtuigtellingen
kustbroedvogels en watervogels (vanaf land). MWTL;
watervogels (vanuit de lucht): Beleidsplan Voordelta
RIKZ/ Delta Project Management
vliegtuigtellingen: R. Witte, H. Baptist; overig: P. Meimnger (RIKZ

Middelburg)
Datab esch ikbaa rheid
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Zeezoogdieren
aantallen en verspreiding zeezoogdieren
gehele gebied
maandelijks
vliegtuigtellingen (gecombineerd met watervogels)
Beleidsplan Voordelta
RIKZ, Provincie Zeeland
R. Witte (RIKZ Middelburg), H. Zandstra (Provincie Zeeland)
jaarlijkse rapportages (Witte, 1998), DONAR
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Legenda
Diepten in m tov N.A.P.
Duingebied

+ 1 m tot N.A.P.

1 tot 2.5 m

5 tot 7.5 m

10 tot 15 m

Boven N.A.P. +1 m

N.A.P. tot 1 m.

2.5 tot 5 m

7.5 tot 10 m

15 tot 20 m

Op basis van lodingen ca 1996
Behoort bij ZeeZicht op de Voordelta
Resultaten fysische, chemische
en biologische monitoring
Rapport RIKZ-98.027
Min Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Kust en Zee
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