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Voorwoord
Het Veerse Meer is een prachtig gebied dat in 1961 ontstaan is tijdens de Deltawerken.
Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar de ecologie van het meer, die na de afsluiting
van de verbindingen met de Noordzee en de Oosterschelde hard achteruit is gegaan in de
waterkwaliteit en het bodemleven. Sinds de opening van een verbinding met de
Oosterschelde in 2004 lijkt de ecologie weer enigszins verbeterd. Bureau Waardenburg
heeft sinds 1985 diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd in het meer. In 2021 hebben
we in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de verspreiding en dichtheden
van wieren in het Veerse Meer. Daarnaast zijn met behulp van onderwatercamera’s
beelden van de bodem gemaakt, en zijn door duikers de oorspronkelijke BIOMON-locaties
(1989-1998) opnieuw onderzocht op wieren.
Het veldwerk is uitgevoerd door Pieter-Bas Broeckx, Paula Neijenhuis, Hans
Waardenburg, Joost Bergsma, Jeroen Kwakkel en Helga van der Jagt. Na-determinaties
en begeleiding zijn gedaan door Martien Meijer, Hans Waardenburg en Peter Paalvast.
Data-invoer, -analyse en het maken van de kaarten is uitgevoerd door Paul de Gier, en de
organisatie en aansturing van het gehele project is gedaan door Dirk Kruijt en Helga van
der Jagt. Begeleiding vanuit Rijkswaterstaat werd gedaan door Anja van Ast, Alexander
Nefs en Silvana Ciarelli. Wij bedanken iedereen voor de prettige samenwerking tijdens dit
project.
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Samenvatting
Wieren zijn de basis van een marien ecosysteem. In het Veerse Meer zijn door
veranderingen in de waterkwaliteit sterke veranderingen in de wierensamenstelling
waargenomen in de afgelopen dertig jaar. In 2021 is door Bureau Waardenburg in opdracht
van Rijkswaterstaat een wierenmonitoring uitgevoerd. In deze rapportage zijn de resultaten
gepresenteerd.
In het voorjaar komt Japans bessenwier (Sargassum muticum) met name in het oostelijk
gedeelte in grote dichtheden voor. Japans bessenwier groeit rechtop in de waterkolom t/m
het wateroppervlak en vormt een uniek habitat voor diverse organismen. Het kan echter
ook overlast veroorzaken bij recreanten en door het afsterven grote matten rottend
(zuurstofloos) materiaal vormen. In vergelijking met de laatste monitoring in 2014 is het
Japans bessenwier in dichtheid toegenomen.
In het najaar word de wierenpopulatie gedomineerd door roodwieren. Met name knoopwier
(Gracilaria) komt veelvuldig voor. Roodwieren zijn sinds de opening tussen het Veerse
Meer en de Oosterschelde in 2004 sterk toegenomen als een gevolg van het verbeterde
doorzicht. Ook groenwieren zijn toegenomen, met name visdraadwier (Chaetomorpha
linum) en viltwier (Codium fragile). Zeesla (Ulva spp.) kwam slechts sporadisch voor, terwijl
dit in het verleden uit enorme velden bestond. Zeesla en visdraadwier worden in
buurlanden tevens gebruikt als indicator voor eutrofiëring.
Naast de wierenmonitoring is opnieuw gedoken op de twee onderzoekslocaties van de
BIOMON-monitoring tussen 1988-1998. Hieruit bleek dat de beide locaties veel meer
Japanse oesters bevatten dan voorheen, en op deze oesters meer wiersoorten in hogere
bedekkingen groeien. Beneden de 4 m diepte is er vrijwel geen leven meer aanwezig. Dit
is ook zichtbaar op onderwaterbeelden die met een dropcam en een ROV gemaakt zijn
tijdens de wierenmonitoring.
Voorliggende monitoring toont aan dat de wierensamenstelling sterk veranderd is sinds de
periode 1988-1998, en ook (in iets mindere mate) sinds de laatste monitoring in 2014. De
dominantie van visdraadwier (en Japans bessenwier) duidt op eutrofiëring van het Veerse
Meer, dat ondanks verbeteringen nog steeds (te) hoge nutriëntenconcentraties heeft.
Hierdoor, en door stratificatie, komt er waarschijnlijk regelmatig zuurstofloosheid voor in
diverse delen van het Veerse Meer.
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1 Inleiding
Aan de basis van een ecosysteem staat de primaire productie. Er zijn twee groepen
primaire producenten: eencelligen (algen, blauwalgen, kiezelwieren), en wieren (ook wel
macro-algen genoemd). Primaire producenten fixeren koolstof en hebben hiervoor licht,
water, CO2 en nutriënten nodig. Er zijn drie groepen meercellige wieren: groenwieren
(Chlorophyta), roodwieren (Rhodophyta) en bruinwieren (Phaeohyta). Wieren vormen –
naast de basis van het ecosysteem – ook voedsel voor hogere trofische niveaus, en
creëren een habitat voor andere organismen. Overmatige wierengroei kan een verstoring
van het ecosysteem signaleren en overlast veroorzaken bij gebruikers. Bepaalde
wiersoorten kunnen gebruikt worden als indicatorsoort voor eutrofiëring van een
ecosysteem, zoals zeesla (Ulva spp.), of gifstoffen, zoals Iers mos (Chondrus crispus) (Van
der loos & Gmelig Meyling, 2019). Daarom is het belangrijk om regelmatig inzicht te krijgen
in het voorkomen van wieren in een ecosysteem.
In het Veerse Meer is in de periode 2005-2014 jaarlijks een wierenmonitoring op het zacht
substraat uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Hiervoor werd tussen 1988-1998
jaarlijks op twee locaties op het hard substraat een wierenmonitoring uitgevoerd (BIOMON)
in opdracht van Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Hierdoor is een
redelijke gegevensset beschikbaar van de wierenontwikkeling in het verleden. Tot 2000
werd het Veerse Meer gedomineerd door zeesla, als gevolg van de toevoer van
nutriëntenrijk water uit de polders (Wolfstein, 2004). Zeesla kwam in zulke grote
hoeveelheden voor dat het de scheepvaart en recreatie hinderde, en stankoverlast bij het
afsterven. Bij het afsterven van deze grote hoeveelheden zeesla ontstonden er
zuurstoftekorten bij de bodem, wat negatieve effecten had op het bodemleven (Wolstein,
2004).

Figuur 1.1

Diepteprofiel van het Veerse Meer. In het noordwesten ligt de Veerse Gatdam
(oranje pijl), in het oosten de Zandkreekdam (groene pijl).
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Om waterkwaliteitsproblemen in het Veerse Meer aan te pakken is in 2004 de Katse Heule
aangelegd, een doorlaat in de Zandkreekdam (zie Figuur 1.1) waarbij water uitgewisseld
wordt tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer. Hierdoor wordt nutriëntenrijk
polderwater sneller afgevoerd en daalden stikstof- en fosforgehaltes in het Veerse Meer
direct na de opening substantieel (Craeymeersh & de Vries, 2007). Zuurstofloosheid nam
af, het doorzicht verbeterde en de biodiversiteit nam toe, waardoor de opening van de
Katse Heule als succesvol wordt gezien.
Door deze opening, en de daaraan gekoppelde abiotische veranderingen, veranderde de
wierensamenstelling in het Veerse Meer. Zeesla kwam in de periode na 2004 in veel lagere
bedekkingen voor, terwijl roodwieren zich sterker ontwikkelden (Prins et al., 2015). Ook het
bruinwier Japans bessenwier (Sargassum muticum) ontwikkelde zich. Japans bessenwier
groeit erg snel en kan daardoor sterk concurreren met inheemse soorten. Het kan als
indicator gebruikt worden voor eutrofiëring. Omdat bessenwier rechtop tot aan het
wateroppervlak groeit, kan het overlast geven voor recreatie. Het wier komt vroeg op in het
seizoen en sterft in de zomer af, waardoor grote velden kunnen gaan rotten en een
vergelijkbare situatie kunnen creëren als in het verleden met zeesla is gebeurd.
Sinds 2014 is er geen onderzoek meer uitgevoerd naar de wierensamenstelling van het
Veerse Meer, terwijl het een essentieel onderdeel van het ecosysteem is. Daarom is in
2021 door Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat opnieuw onderzoek
gedaan naar het voorkomen van wieren op het zachte substraat. Hierbij is een
voorjaarsronde uitgevoerd om het Japans bessenwier in kaart te brengen, en een
najaarsronde waarbij de overige wiersoorten in kaart zijn gebracht. In deze rapportage
worden de resultaten van deze monitoring gepresenteerd, en vergeleken met voorgaande
onderzoeken.
Naast de wierenmonitoring is ook op diverse locaties beeldmateriaal (video en foto)
gemaakt van de bodem. In 2019 is door Bureau Waardenburg aangekaart dat veel
onderzoekslocaties tijdens de benthosmonitoring zuurstofloos leken te zijn, en in 2021
werd ditzelfde door sportduikers gemeld (Van der Mast & Eg, 2021). Zuurstofloosheid
speelt al langer een rol in het Veerse Meer (Prins et al., 2015; Van Moorsel & Waardenburg,
1999). Om in kaart te brengen hoe de huidige bodemgesteldheid is, zijn tijdens de
wierenkartering op 15 locaties beelden gemaakt van de bodem. Ook deze resultaten
worden in dit rapport kort besproken.
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2 Materiaal & Methode
2.1

Verspreiding wieren
De wierenkartering is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als voorgaande studies in het
Veerse Meer (Van Avesaath et al. 2014). Hierbij heeft het onderzoek zich beperkt tot de
bedekking van dominante macroalgen op het zachte substraat van de ondiepe delen van
het meer (< 2 m). Het Japans bessenwier is gekarteerd op 31 mei en 1 juni 2021. De
overige wieren zijn gekarteerd op 31 augustus en 1 september 2021. Er zijn transecten
gevaren van de 2 m dieptelijn tot aan de oever (Figuur 2.2). De locaties van deze
transecten zijn gelijk met die van de vorige onderzoeken (Van Avesaath et al. 2014, zie
Figuur 2.2).
De bedekking van wieren is geschat met behulp van een onderwaterkijker vanaf een boot
(Figuur 2.1). Er is onderscheid gemaakt in de volgende hoofdgroepen:
- zeesla (Ulva spp.)
- visdraadwier (Chaetomorpha linum)
- viltwier (Codium fragile)
- vederwier (Bryopsis sp.)
- slijmerige drakentong (Grateloupia turuturu)
- stijf priemwier (Agardiella subulata)
- knoopwier (Gracilaria)
- Japans bessenwier (Sargassum muticum)
De wieren die niet direct in het veld konden worden gedetermineerd zijn meegenomen naar
het lab en daar gedetermineerd met behulp van de microscoop en de Veldgids Zeewieren
(Van der Loos et al., 2021). Daarnaast zijn overige groenwieren, bruinwieren en roodwieren
genoteerd. Bedekkingspercentages zijn vastgelegd in globale klassen (0, 1-5%, 5-30%,
30-50%, 50-70%, 70-100%). De locaties zijn vastgelegd met ArcGIS Collector. De gevaren
transecten en dieptes zijn geregistreerd met een Humminbird Sonar (Figuur 2.2).

Figuur 2.1

Foto links: het in kaart brengen van de wieren met behulp van een onderwaterkijker
en rechts: een foto genomen door de onderwaterkijker waarop diverse wieren te
zien zijn.
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Figuur 2.2

Gevaren transecten tijdens de wierenkartering.

Tijdens de wierenkarteringen zijn op 15 locaties in het Veerse Meer aanvullende
onderwaterbeelden gemaakt van de bodem met de ROV (remotely operated vehicles) en
de dropcam (Figuur 2.3) dit om naast extra beeldmateriaal ook inzicht te krijgen van de
bodemstructuur op locaties waar de onderwaterkijker niet geschikt voor was. Deze 15
locaties lagen verspreid over het meer, in zowel diepe als ondiepe gedeeltes (Figuur 2.4).

Figuur 2.3

Foto links: de ROV in actie en rechts: beeld van de dropcam bij locatie WP011.
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ROV locaties
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Figuur 2.4

2.2

Onderzochte locaties met de dropcam en ROV.

Duikonderzoek BIOMON-locaties 1989-1998
Tussen 1989 en 1998 heeft Bureau Waardenburg in het kader van het
onderzoeksprogramma BIOMON (in opdracht van Rijkswaterstaat en het RIKZ) jaarlijks
onderzoek gedaan naar wieren en andere soortgroepen op hard substraat in het Veerse
Meer. Dit gebeurde jaarlijks op een transect bij de Vrouwenpolder en de JonkvrouwAnnapolder (zie Van Moorsel & Waardenburg, 1999; Figuur 2.5).
Om een vergelijking te maken met deze dataset is eenmalig opnieuw op beide locaties
gedoken (Figuur 2.6). Op 13 september 2021 is door het duikteam van Bureau
Waardenburg een transect vanaf 5 m diepte naar het oppervlak gedoken, waarbij middels
de Braun-Blanquet methode de wierensamenstelling bepaald is. Hierbij is op 5, 3, 2, en 1
m diepte een opname van 50 x 50 cm gemaakt. De bedekking van de ondergrond is per
soort geschat in percentageklassen.
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Figuur 2.5

Locaties (boven) en diepteprofielen van de BIOMON-onderzoekslocaties in het
Veerse Meer (uit Van Moorsel & Waardenburg, 1999).

Figuur 2.6

De BIOMON-transecten Vrouwenpolder en Jonkvrouw Annapolder zijn in 2021
opnieuw onderzocht. Links: duikend worden de transecten onderzocht. Rechts:
soorten zijn meegenomen ten behoeve van na-determinaties.
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3 Resultaten
3.1

Japans bessenwier
Japans bessenwier (Sargassum muticum) groeit verticaal in de waterkolom door blaasjes,
en vestigt zich aan hard substraat. Hierdoor is het gemakkelijk te herkennen en kan het
grote zichtbare velden vormen, maar ook overlast veroorzaken bij recreanten vanwege het
vrijwel volledig bedekken van de waterkolom. Halverwege mei stonden er al grote zichtbare
velden, waarna besloten is om de kartering eind mei/begin juni uit te voeren. Dit is vroeger
in vergelijking met de vorige studie in 2014 (Van Avesaath et al., 2014), maar we gaan
ervan uit dat de kartering hierdoor op het hoogtepunt van de bloei is uitgevoerd.
Japans bessenwier kwam in 2021 met name voor in het oostelijk gebied van het Veerse
Meer (Figuur 3.1). Tussen Kortgene en de Zandkreekdam bevonden zich grote velden
waar de bedekking hoog was. Tijdens het zomerseizoen zijn meerdere malen meldingen
binnengekomen van overlast door (rottend en stinkend) bessenwier bij Camping de
Zandkreek (Figuur 3.2). Ook op enkele andere gebieden waren dichte velden aanwezig.
Langs de noordoever van de Middelplaten groeide veel bessenwier, bij de Schelphoek en
bij de Goudplaat waren ook grote dichtheden aanwezig. Ook tegen de (stortstenen) oevers
(niet meegenomen in deze monitoring) is regelmatig bessenwier waargenomen.

Schotsman
Vrouwenpolder
Middelplaten

Zandkreek

Goudplaat
Mosselplaat

Haringvreter
Schelphoek

Jonkvrouw
Annapolder

De Piet

Oranjeplaat

Figuur 3.1

Voorkomen en dichtheid van Japans bessenwier in juni 2021.
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Figuur 3.2

3.2

Grote velden Japans bessenwier bij Camping de Zandkreek. De camping heeft in
2021 veel overlast gehad van rottend bessenwier en heeft in juli 2021 actief
gemaaid (Foto Udo van Dongen).

Overige wieren
In vergelijking met juni waren in augustus de grote bessenwiervelden verdwenen. Wel is
op verschillende plekken nog (dood) bessenwier aangetroffen. Opvallend was dat de totale
wierbedekking op veel plekken onder de 30% bleef, waardoor de zandbodem regelmatig
zichtbaar was (Figuur 3.4). In augustus bestond de wiervegetatie voornamelijk uit
visdraadwier (Chaetomorpha linum) in het oosten, viltwier (Codium fragile) en stijf
priemwier (Agardhiella subulata) in het midden en noord-westen (Bijlage I).
Groenwieren waren vrijwel overal aanwezig. Viltwier is in hoge bedekkingen aangetroffen
bij de Middelplaten, rondom De Piet, maar ook in het noordwesten van het Veerse Meer.
In 2014 is Viltwier alleen lokaal in hoge dichtheden aangetroffen (Van Avesaath et al.,
2014), de soort lijkt zich dus te hebben uitgebreid. Visdraadwier is met name in het oostelijk
gedeelte aangetroffen, op plekken waar in het voorjaar bessenwier stond (Bijlage I). In
2014 werd de soort slechts sporadisch aangetroffen, evenals in de jaren daarvoor (Prins
et al. 2015). Zeesla (Ulva spp) is slechts weinig aangetroffen, enkel langs de oevers. Alleen
bij de Spieringplaat (tegenover De Piet) werd een locatie met meer dan 30% bedekking
gevonden. Opvallend is dat in 2014 de soort op veel meer locaties is aangetroffen.
Daarnaast is vederwier (Bryopsis spp) verspreid over het meer aangetroffen, zij het in lage
hoeveelheden (Bijlage I). Darmwier (Ulva sp., voorheen Enteromorpha sp.) is niet
aangetroffen op zacht substraat, terwijl het in 2014 wel op eerdere locaties is gevonden.
Ook roodwier is vrijwel overal aangetroffen. Stijf priemwier komt met name rondom de
Goudplaat in relatief hoge dichtheden voor. De soort is op 80% van de onderzochte locaties
aangetroffen. Knoopwier (Gracilaria) is slechts op enkele locaties gezien. Slijmerige
drakentong (Grateloupia turuturu) is weinig aangetroffen op zacht substraat, enkel in de
Ecologische monitoring Veerse Meer 2021, wieren en bodemgesteldheid

13

buurt van de oevers. Dit roodwier groeit op stenen en schelpen, en is voornamelijk
waargenomen op oesterschelpen tijdens de monitoring. Sinds de opening van Katse Heule
hebben roodwieren zich sterk kunnen ontwikkelen, als gevolg van het verbeterde doorzicht
en de veranderde waterkwaliteit (Prins et al. 2015). Ook in 2014 werd voornamelijk
knoopwier aangetroffen, voornamelijk op Japanse oesters (Van Avesaath et al., 2014).

Figuur 3.3

Foto links: grote dichtheden slijmerige drakentong op Japanse oesters bij locatie
Vrouwenpolder. Rechts: visdraadwier (met een groene wierslak) op de locatie
Vrouwenpolder met op de achtergrond roodwieren.

Schotsman
Vrouwenpolder
Middelplaten

Zandkreek

Goudplaat
Mosselplaat

Haringvreter
Schelphoek

Jonkvrouw
Annapolder

De Piet

Oranjeplaat

Figuur 3.4

Bedekking van alle wieren in augustus (exclusief de bessenwierkartering van juni).
Grote delen hadden een bedekking van 30% of lager.

De aanvullende onderwaterbeelden met ROV en dropcam bevestigen dat in ondiepe delen
(tot circa drie m diepte) het leven zeer rijk is. Op de diverse beelden verspreid van oost
naar west zijn veel soorten wieren, Japanse oesters, zakpijpen, krabben en sponzen
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zichtbaar. Vanaf een meter of vier worden echter al de eerste bacteriematten aangetroffen
(zie Figuur 3. 3.5) en in de diepe putten (>8 m) waren enkel bacteriematten zichtbaar.

Figuur 3.5

3.3

Foto links: Beeld dropcam ondiep deel (<2 m) met o.a. viltwier, stijf priemwier en
zeesla bij locatie WP011 en rechts: dieper deel (>4 m) met bacteriematten nabij de
locatie Vrouwenpolder.

Nieuw duikonderzoek BIOMON-locaties 1989-1998
De BIOMON-locaties Jonkvrouw Annapolder en Vrouwenpolder zijn opnieuw onderzocht
in 2021 (zie Figuur 3.4 voor de locaties). Op beide locaties bevindt zich een stenen talud
tot ongeveer 4 m diepte, en is het talud vrijwel volledig bedekt door voornamelijk levende
Japanse oesters waarop diverse soorten wieren en zakpijpen groeien (Figuur 3.6). Bij de
Vrouwenpolder waren daarnaast bacteriematten aanwezig. Beneden dit talud (dieper dan
4 m) bevindt zich echter een slibbige bodem waar nog slechts sporadisch leven aanwezig
is zoals zakpijpen, enkel groeiend op (dode) oesterschelpen. Bij de Vrouwenpolder waren
daarnaast bacteriematten aanwezig.

Figuur 3.6

Rijke onderwaterzone in bovenste deel (2 m diepte) van de locatie Jonkvrouw
Annapolder met o.a. Japanse oesters, zakpijpen, sponzen en diverse wiersoorten
(Foto’s genomen door een duiker).

Op de locatie Vrouwenpolder waren groenwieren en roodwieren de dominante groepen
(Bijlage II). Groenwieren werden gedomineerd door viltwier (Codium fragile), dat tussen de
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3 en 1 m een bedekking had tussen de 25-75%. Ook visdraadwier (Chaetomorpha linum)
werd veelvuldig aangetroffen. Dominante roodwieren waren veelvertakt pluimwier
(Dasysiphonia japonica), vlak geleiwier (Gelidium vagum), en slijmerige drakentong
(Grateloupia turuturu), voornamelijk op de oesters groeiend. Pluimwier kwam op alle
onderzochte dieptes voor, de andere roodwiersoorten zijn enkel op 1 m diepte aangetroffen
(Figuur 3.7).
Bij de locatie Jonkvrouw Annapolder was een vergelijkbare verdeling aanwezig. Hier waren
groenwieren enkel dominant aanwezig op 1 m diepte, terwijl roodwieren over het gehele
transect zijn aangetroffen. Ook hier domineerde viltwier en veelvertakt pluimwier.
Daarnaast is veel Japans bessenwier aangetroffen. Hoogste dichtheden zijn aangetroffen
op het ondiepste stuk, op 5 m diepte was de bedekking minder dan 5%. In vergelijking met
de periode 1989-1998 waren beide locaties soortenrijker (Bijlage II). De nieuwe soorten die
in 2021 zijn aangetroffen waren vrijwel uitsluitend exoten (viltwier, veelvertakt pluimwier,
slijmerige drakentong).

Figuur 3.7

3.4

Foto links: veelvertakt pluimwier en foto rechts: vlak geleiwier.

Overige waarnemingen
Tijdens de dropcam-monitoring op locatie WP04 in september (ondiepe zone nabij de
Veerse Gatdam, zie figuur 2.4) zijn grote dichtheden aan dode schelpen aangetroffen. Dit
betroffen met name tapijtschelpen en in iets mindere mate kokkels en (strand)gapers.
Onduidelijk is wat deze sterfte heeft veroorzaakt.
Een andere opvallende waarneming betrof drijvende en sterk geurende ‘matten’ bij
Camping de Zandkreek tijdens een veldbezoek in mei. Dit betrof vermoedelijk van de
bodem losgelaten blauwalg-matten met zwavel bacteriën.
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Figuur 3.8

Foto links: dode tapijtschelpen, kokkels en strandgapers (Locatie WP04) en foto
rechts: drijvende bacteriematten (Camping de Zandkreek).
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4 Discussie & Conclusies
Wieren staan samen met fytoplankton aan de basis van de ecologie in het Veerse Meer.
Wieren zijn een essentieel onderdeel van het onderwaterleven, omdat ze naast primaire
producenten ook belangrijke habitat-vormers zijn. Daarom zijn ze in onder andere
Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland opgenomen in de KRW-maatlatten (Ar Gall et al.
2016; Wilkinson et al., 2007; Steinhardt et al. 2009). Hierbij wordt zowel gekeken naar
bedekking als naar indicatorsoorten. Het voorkomen van opportunistische en
snelgroeiende soorten, zoals zeesla en visdraadwier, wordt hierbij negatief beoordeeld.
Het voorkomen van diezelfde indicatorsoorten zegt ook iets over de kwaliteit van
Nederlandse zoute wateren.

4.1

Wierenontwikkeling Veerse Meer
Ten opzichte van de laatste kartering in 2014 is de bedekking met Japans bessenwier
explosief toegenomen. In 2014 was de bedekking aan de noordoever van het oostelijk
gedeelte nog 5-30% (Van Avesaath et al. 2014), in 2021 was het grootste gedeelte van het
oosten bedekt met meer dan 60% bessenwier. Ook verder in het westen werden enkele
velden aangetroffen, terwijl dit in 2014 ook zeldzaam was. In de zomer van 2021 zijn er
meerdere meldingen van overlast geweest door (rottend) bessenwier, en is op enkele
plekken het bessenwier weggehaald (Van der Jagt et al., 2021). Vanwege de grote
hoeveelheden is het zeer waarschijnlijk dat tijdens het afsterven en rotten van dood
bessenwier op een aantal plekken zuurstofloosheid is ontstaan.
Japans bessenwier kan schade aan het ecosysteem en hinder voor recreanten opleveren,
maar de enorme velden bieden ook een habitat voor soorten die beschutting nodig hebben.
Niet alleen Japanse kruiskwallen, maar ook zeepbelslakken, garnalen en vissen werden
aangetroffen in Japans bessenwier tijdens de Japanse kruiskwalmonitoring in 2021 (Van
der Jagt et al., 2021). Langs de kust van Normandië biedt Japans bessenwier een
leefgebied voor verschillende amphipoden en isopoden (Raoux et al. 2021), in de noordDuitse Waddenzee lijkt Japans bessenwier te fungeren als alternatief habitat voor de
verdwenen zeegrasvelden, waar onder andere zeenaalden in blijken te leven (Polte &
Buschbaum, 2008).
Zeesla is in het verleden een overlastgevende soort geweest, waarbij meermaals grote
bloei is waargenomen (Van Avesaath et al. 2014). In 2014 en ook in 2021 is het op
meerdere plekken in slechts kleine dichtheden gezien. Wel groeit het langs de oevers op
hard substraat. Visdraadwier komt in 2021 wel in hogere dichtheden voor, terwijl dit in 2014
vrijwel afwezig was. Ook viltwier is substantieel toegenomen in vergelijking met de vorige
studie. Roodwieren komen vrijwel overal in het gebied voor, in vergelijkbare bedekkingen
met 2014. Roodwieren hebben zich goed ontwikkeld na de opening van Katse Heule, en
deze ontwikkeling lijkt stabiel te zijn (Van Avesaath et al. 2014). Roodwieren, zoals
knoopwieren, hechten zich voornamelijk aan hard substraat. In 2014 werden ze
voornamelijk op Japanse oesters gezien (Van Avesaath et al, 2014). De toename van
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roodwieren is waarschijnlijk een gevolg van het verbeterde doorzicht in het Veerse Meer
(Prins et al., 2015).
Ook op hard substraat zijn hoge dichtheden wieren aangetroffen. Bedekking door wieren
was hoger in vergelijking met de periode 1989-1998, met name als gevolg van een
toename van Japanse oesters. Deze exoten vormen een uniek habitat in het Veerse Meer,
waardoor er meer ruimte is voor soorten die op of rond hard substraat leven. Japanse
oesters groeien niet alleen op harde taluds, maar zijn ook elders op zacht substraat
aangetroffen. Hierbij viel op dat er weinig leven zichtbaar was op het zacht substraat, maar
de oesters volledig begroeid waren met wieren, sponzen en zakpijpen.
Wieren kunnen gebruikt worden als indicator voor verschillende problemen in een
ecosysteem. Zeesla, visdraadwier en Japans bessenwier zijn opportunistische soorten, ze
groeien hard bij de juiste omstandigheden en kunnen andere wiersoorten verdringen
(Scanlan et al., 2007). Zeesla en visdraadwier worden in de Britse KRW gebruikt als
indicatorsoorten voor eutrofiëring (Scanlan et al., 2007; Wilkinson et al., 2007). Het
veelvuldig voorkomen van visdraadwier en Japans bessenwier kan wijzen op eutrofiëring
van het Veerse Meer. Hoewel de nutriëntenconcentraties substantieel verlaagd zijn sinds
de opening van Katse Heule, zijn stikstofconcentraties nog steeds te hoog volgens de
KRW-richtlijnen, en is de fosforconcentratie twee keer zo hoog als in de Oosterschelde en
de Grevelingen (Figuur 4.1). Deze (relatief) hoge nutriëntenconcentraties lijken dus
inderdaad terug te zien in de wierensamenstelling van het Veerse Meer.

Figuur 4.1

4.2

Nutriëntenconcentraties in het Veerse Meer tussen 2016 en 2020. Links: Totaal
opgelost stikstof (DIN) in de winter (december-februari). Kleurvlakken geven
beoordeling binnen de KRW voor het Veerse Meer aan: groen is goed, geel matig,
oranje ontoereikend, rood slecht (Gegevens Soelekerkepolder, Waterinfo RWS).
Rechts: Totaal fosfor-concentraties in het Veerse Meer (Soelekerkepolder, blauw),
de Grevelingen (Dreischor, groen) en de Oosterschelde (Lodijkse Gat, oranje).

Exoten
Opvallend is dat veel dominante soorten exoten zijn. Viltwier en bessenwier zijn afkomstig
van de Stille Oceaan rondom Japan. Viltwier is voor het eerst in 1900 in Nederland
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aangetroffen (Van Goor, 1923) en komt vrijwel in alle zoute wateren voor. Het groeit met
name in rustige wateren, waardoor het niet verbazingwekkend is dat het veelvuldig in de
Grevelingen en het Veerse Meer voorkomt.
Japans bessenwier komt sinds 1973 voor langs de Europese kust, en is waarschijnlijk met
de Japanse oester meegelift. Naast het Veerse Meer komt het ook voor in de
Oosterschelde en de Grevelingen. Deze soort groeit erg snel en kan daardoor sterk
concurreren met inheemse soorten. Ook slijmerige drakentong komt uit oost-Azië, en is
voor het eerst in Europa aangetroffen in 1969 in Zuid-Engeland. In 1993 is de soort voor
het eerst in Nederland, namelijk in de Oosterschelde gevonden (Stegenga & Otten, 1997).

4.3

Bodemsamenstelling & conditie van het Veerse Meer
Uit de video-opnames en de visuele inspectie van de duikers blijkt dat in het Veerse Meer
weinig leeft beneden de 4 m diepte. Vanaf 4 m diepte worden regelmatig bacteriematten
gezien en zijn de bodems zeer slibrijk. Dit komt overeen met de observaties die tijdens de
MWTL macrozoöbenthos-bemonstering van 2019 zijn gedaan (pers. comm. Helga van der
Jagt & Wouter van Looijengoed) (Figuur 4.2). Tijdens deze bemonstering viel op dat veel
monsters zeer zacht, slibrijk en stinkend (zwavelgeur) waren. Ook tijdens de bemonstering
van 2021 (pers. comm. Helga van der Jagt & Rebecca Bakker) kwam ditzelfde beeld naar
boven.
Een zachte stinkende bodem wijst op voedselrijke omstandigheden en veel organisch
materiaal, dat onder zuurstofloze omstandigheden wordt afgebroken. Hierbij wordt onder
andere waterstofsulfide (H2S) geproduceerd, een giftig gas dat de geur van rotte eieren
veroorzaakt. Ook de aangetroffen dode schelpen nabij de Veerse Gatdam en de
aangespoelde bacteriematten (Figuur 3.8) duiden op een verstoord (bodem)systeem.
Stevige zandbodem
Grijs/bruin

Kleiig slib bodem
Zwart, zwavellucht

Zand-slib bodem
Grijs/bruin

Oesters
Zacht slib op zand

Kleiig slib bodem
Zwart, zwavellucht
Heel zacht slib
Zwart, zwavellucht

Zand-slib bodem
Grijs/bruin
Heel zacht slib
Zwart, zwavellucht

Figuur 4.2

Beschrijving van de bodemmonsters die in 2019 zijn genomen in het kader van
MWTL macrozoöbenthos. Gemaakt in 2019 voor Silvana Ciarelli (RWS),
uiteindelijke data beschreven in Kruijt et al. 2020.
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4.4

Conclusies
Vergeleken met 2014 is in 2021 met name het Japans bessenwier sterk toegenomen in
het oostelijke deel van het Veerse Meer, evenals visdraadwier. Zeesla lijkt echter op de
zachte substraten minder verspreid aanwezig te zijn in het Veerse Meer in vergelijking met
2014. De grote bloei van Japans bessenwier en het veelvuldig voorkomen van
visdraadwier duiden op eutrofiëring van het watersysteem. Hoewel nutriëntenconcentraties
verlaagd zijn sinds de opening van Katse Heule, is de stikstofconcentratie te hoog volgens
de KRW-normen, en is de fosforconcentratie twee keer hoger dan in de Oosterschelde en
het Grevelingenmeer.
Tijdens het duikonderzoek op de twee harde taluds van de BIOMON-locaties in 2021 zijn
meer wiersoorten aangetroffen in vergelijking met de periode 1989-1998 (Van Moorsel &
Waardenburg, 1999, zie Bijlage II). Hiervan zijn de meest dominante soorten exoten. De
toename in wierenbedekking komt grotendeels door de toename van Japanse oesters,
waarop wieren, sponzen en zakpijpen groeien.
Tenslotte laten de aanvullende onderwaterbeelden en overige observaties zien dat
beneden de 4 m diepte weinig leven is. Dit wijst op zuurstofloosheid beneden de 4 m diepte.

4.5

Aanbevelingen
Monitoring van wieren in het Veerse Meer heeft in het verleden regelmatig plaatsgevonden,
maar tussen 2014 en 2021 is een gat gevallen. Omdat wieren de basis zijn van een
ecosysteem, en indicatoren kunnen zijn voor diverse waterkwaliteitsparameters, is het
raadzaam om deze monitoring met enige regelmaat uit te voeren. De huidige vorm van
monitoring is een relatief snelle methode, waarbij over het hele meer gekeken wordt naar
de meest voorkomende soorten. Dit lijkt een adequate methode om een globaal overzicht
te krijgen van soorten en ontwikkelingen. Determinatie door duikers kan zorgen voor een
hogere resolutie maar is arbeidsintensief en levert minder informatie over het hele gebied.
Met behulp van een drone zijn goede overzichtsfoto’s te maken van Japanse
bessenwiervelden (zie Figuur 3.2). Drones worden steeds vaker ingezet om vegetatie te
karteren of ecotopen te bepalen. Ook voor Japans bessenwier lijkt deze methode geschikt.
Met een polarizing-filter kan bij helder en windstil weer mogelijk zelfs in het water worden
gekeken.
De ontwikkeling van wieren is sterk gekoppeld aan de waterkwaliteit. Een verbeterd
doorzicht kan zorgen voor een sterkere ontwikkeling van wieren, maar hoge
nutrientenconcentraties kunnen dit ook. Hoewel dit niet is opgenomen in Nederlandse
KRW-richtlijnen, vormen wieren in omliggende landen wel degelijk een belangrijk
onderdeel van de waterkwaliteitsbeoordeling. Daarom is het ook in Nederland belangrijk
om wieren goed te monitoren.
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Bijlage I

Verspreidingskaarten wieren op zacht substraat
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Bijlage II Macro-algen BIOMON-locaties 1989-2021
Onderstaande tabellen geven de aangetroffen soorten en bedekking per diepte per jaar weer. De
soortnamen zijn gekleurd naar de groep waarbinnen de soort valt (groenwieren, roodwieren, bruinwieren).
De bedekking is middels de Braun-Blanquet methode bepaald. De bedekking van de ondergrond wordt
per soort geschat in percentageklassen (zie rechtertabel voor de codes en betekenissen).

Code
+
1
2
3
4
5

Betekenis
bedekking minder dan 5%, weinig individuen
bedekking minder dan 5%, talrijke individuen
bedekking 5-25%
bedekking 26-50%
bedekking 51-75%
bedekking 76-100%

Vrouwenpolder
Latijnse naam
Bryopsis sp.
Chaetomorpha linum
Cladophora rupestris
Codium fragile
Derbesia marina
Enteromorpha spec
Ulva sp.
Agardhiella subulata
Callithamnion corymbosum
Callithamnion roseum
Ceramium deslongchampsii
Ceramium diaphanum
Ceramium nodulosum
Ceramium sp.
Chondrus crispus
Dasya baillouviana
Dasya sp.
Dasysiphonia japonica
Gelidium vagum
Grateloupia turuturu
Griffithsia devoniensis
Melanothamnus harveyi
Sargassum muticum
Ectocarpus sp
# Taxa

1989
Nederlandse naam
5 3 2 1
Vederwier
Visdraadwier
2 5 4
Rotswier
3
Viltwier
Slangentongwier
Darmwier
Zeesla
Stijf priemwier
Gevorkt boompjeswier
Boompjeswier
Hollands hoorntjeswier
1 3
Brakwater hoorntjeswier
1 2
Hoorntjeswier
Iers mos
1 2 3
Langgerekt zeehoornblad + 1 1 1
Zeehoornblad
Veelvertakt pluimwier
Vlak geleiwier
Slijmerige drakentong
Zodevormend pruikwier
Struikbuiswier
Japans bessenwier
Kwastwier
1 3 5 6

1990
5 3 2 1
1 2 2
2 3 4

1991
5 3 2 1
+
+ + 2 3
+ 2 2 1

1993
5 3 2 1
1 1 2
+ 1 1 1

1994
5 3 2 1
+ 1 +
+ 1 2 3
1

1995
5 3 2
+ 1
+
+

1
1
1
3

1996
5 3 2 1
+ 1 3
+ + +
+

1997
5 3 2 1
+ 2 2
+

1998
5 3 2 1
1 2
3 2

2021
5 4 3 2
1 3 3

3 3
+

1
3
2
4
1
2
+

1 1 1 1

+

+ 1 1
2 2 + +

+ +
+ 2 2 1

+
1 3 2

+ 1 2

1

+ 1 1 1
1

+ + 1 2

+ 2 2 2

+ + 2 3
+

1 2 2 1

1
1 2 1 +

1 2 2 2

2 3 2 2

+ + 1
2

+ + 1

+ 2

+ +
1 3 3

1
+ + 1 2

2
1 2 2 1

1 1
+ 1 1 +

1
1

2 2 1 3

+
1 3 3 3
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3 5 3 4

4 5 5 6

4 6 7 8

2 4 7 7

+ 3 3
0 8 7 8

2 4 4 6

2 2 5 6

+
3
2
4
+
+
2

1 3 4 5 15
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Jonkvrouw Annapolder
Latijnse naam
Bryopsis sp.
Chaetomorpha linum
Cladophora rupestris
Codium fragile
Enteromorpha spec
Ulva sp.
Callithamnion roseum
Ceramium deslongchampsii
Ceramium diaphanum
Ceramium nodulosum
Ceramium sp.
Chondrus crispus
Dasya baillouviana
Dasysiphonia japonica
Gelidium vagum
Gracilaria verrucosa
Gracilaria
Grateloupia turuturu
Melanothamnus harveyi
Polysiphonia stricta
Vertebrata fucoides
Sargassum muticum
Ectocarpus sp
# Taxa

1989
Nederlandse naam
5 3 2 1
Vederwier
Visdraadwier
4 4 2
Rotswier
Viltwier
Darmwier
Zeesla
Boompjeswier
Hollands hoorntjeswier
Brakwater hoorntjeswier
0 0
Hoorntjeswier
Iers mos
1 2
Langgerekt zeehoornblad
Veelvertakt pluimwier
Vlak geleiwier
Knoopwier
Knoopwier
Slijmerige drakentong
Struikbuiswier
Fijn buiswier
Donker buiswier
Japans bessenwier
Kwastwier
0 1 3 3

1990
5 3 2 1

1991
5 3 2 1

2 2 +
1 3 3

3 4
+ + + +

1993
5 3 2 1
2
3
1 1 2 1

1994
5 3 2 1

1995
5 3 2 1

1996
5 3 2 1

4 4 4 2

+ +

+ 1

+
+
2 3 2 2

1
1

1997
5 3 2 1
+ 1
1 4

1998
5 3 2 1
+ 1
3 5

2021
5 4 3 2
+ 1
1

1
2
2
4

+

1 2 3 2

1 1 1 1

1 3

1 2 3 2

4 2

1 4

3 3

2 2
1 + +

+
+

2 2
+

+ 2 1

2 3 2 3

1 2 1 1

1

+ + 1
+ 1

+
+ 1 1 1

+ 1 2
+

2
1 2 1

1
+ 1 2 1

2

1 4
1 3 2

1 3

3 +

1
1

+ 3 3 3

3
+

2 3 +
3
+

2
4

+

1 +

+

2
1
3

0 2 4 5
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3 3 5 5

3 3 6 5

2 1 2 4

1 2 4 8

+ 2
2 3 6 8

2 3 6 6

1 4 7 7

2 3 3 7
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