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1. Vraagstelling 
 
Na het in gebruik nemen van het doorlaatmiddel zal het zoutgehalte van het Veerse 
Meer gaan stijgen. Bovendien kunnen in de naaste toekomst mogelijk ook verander-
ingen in het peilbeheer worden doorgevoerd. De vraag is òf dit gevolgen zal hebben 
voor de oevervegetatie en zo ja, welke dat zullen zijn.  
Onder oevervegetatie wordt in dit verband verstaan: 
1. rietvegetaties in het water, meestal voor een oeververdediging; bijvoorbeeld de 

Pietkreek, Middelplaten, Schotsman, Aardbeieneiland 
2. vegetaties op geleidelijke, vlakke oevers; bijvoorbeeld Kwistenburg, Middelplaten 
3. vegetaties op steile oevers, met of zonder oeververdediging, direct langs de waterlijn. 
 
Vegetaties op oevers in recreatiegebieden en aanspoelselvegetaties zijn niet in het 
onderzoek betrokken. 
In het verleden (rond 1980) is vegetatieonderzoek gedaan op oevers gericht op de 
effecten van oeververdedigingen. Hieruit is gebleken dat er op diverse plaatsen 
interessante zoute en brakke vegetaties voorkomen. De exacte data van dit onderzoek 
zijn helaas niet meer beschikbaar, zodat hier niet op aangesloten kan worden. 
 
 
2. Hypothese effecten 
 
Globaal kan een aantal verschillende effecten worden verwacht.  
1.  De rietvegetaties in de oever zijn waarschijnlijk afhankelijk van enerzijds aanvoer 

zoet water uit het achterland en anderzijds zoet regenwater dat in de winter in de 
dan droogvallende oever doordringt. Doordat het meerwater niet erg zout is kan het 
riet overleven. Het is de vraag of dit ook kan overleven als het meerwater aanzienlijk 
zouter zal worden. Indien het riet massaal verdwijnt zal dit effect hebben op 
watervogels en kan dit eventueel ook gevolgen hebben voor de oeverafslag. 

2.  De vegetaties op de vlakke oevers worden door windopzet in de zomer meer of 
minder frequent overspoeld. Daarnaast is er sprake van geringe afvoer van zout 
grondwater door de vlakke en lage ligging. Door verzilting van het meerwater kan 
de vegetatie in deze oevers verzilten of zelfs afsterven. 
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Foto2. Rietkraag bij de Piet 

Foto 3. Transect steile oever van de             
            Mosselplaat 

Foto 4. Uitzetten pq’s op Kwistenburg 

Foto 1. Digitaal inmeten van rietkraag van de     
            Middelplaten 
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Door stuifwater is op steile oevers over de eerste paar meters vaak een min of meer 
zoute vegetatie aanwezig. Deze vegetatie kan veranderen als het meerwater zouter is 
geworden waardoor er meer zout in deze zone terecht zal komen. 
 
 
3. Werkwijze 
 
3.1 Veldwerk 
 
In de zomer van 2003 is een T0  situatie bepaald. Het veldwerk is voor het overgrote 
deel uitgevoerd door de Meetinformatiedienst Zeeland. Een klein deel is gedaan door 
het RIKZ Middelburg. 
Gedurende een aantal jaren na de ingebruikname van het doorlaatmiddel zullen de 
metingen moeten worden herhaald. Gezien de reactiesnelheid van vegetaties op dit 
soort veranderingen (onder andere gebleken in de Oosterschelde en het Grevelingen-
meer) moet rekening worden gehouden met een reactietijd van enkele jaren en een 
periode van al gauw 10 jaar voor een nieuw evenwicht is bereikt.  
 
In de eerste plaats zijn alle oevers van het Veerse Meer (vanuit een bootje) bekeken op 
geschiktheid voor het onderzoek. Hierbij is rekening gehouden met de drie 
onderscheiden oevertypen en is geprobeerd de locaties zo goed mogelijk over het hele 
Veerse Meer te verdelen.  Aan de hand van deze inventarisatie is een aantal oevers 
geselecteerd. De geselecteerde oevers zijn digitaal gemarkeerd met behulp van 
elektronische plaatsbepaling en een veldcomputer. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
programma ArcPad en het plaatsbepalingsysteem DGPS. De ligging van alle 
onderzochte oevers is aangegeven in  bijlage 1.  Het onderzoeksgebied is opgesplitst in 
6 deelgebiedjes, a t/m f. Kaartjes hiervan staan in bijlagen 2 t/m 7. 
 
Voor elk van de drie onderscheiden oevertypen is een eigen methode gebruikt om de 
vegetatie te inventariseren.  
1. Rietvegetaties. Er zijn 9 rietkragen (Rx.1) ingemeten met behulp van DGPS.  De 

lengte van de rietkraag kan variëren tussen de 25 en 50 m. De breedte is afhankelijk 
van de breedte van de rietkraag en is ingemeten vanaf de vaste oever. Omdat bij de 
elektronische plaatsbepaling afwijkingen van 100 cm kunnen voorkomen, zijn per 
rietkraag, op de grens van water en riet, bamboe stokjes in de grond geslagen, 
waarbij de bovenkant van de bamboe gelijk is gehouden met het niveau van het 
meerwater. Kleine veranderingen in de breedte van de rietkraag kunnen op deze 
manier worden geregistreerd. 

 
Bij elke rietkraag is een rietpunt (Rx.2) ingemeten, waar het aantal rietstengels is 
geteld dat op één m2 groeit. Hiertoe is gebruik gemaakt van een frame in u-vorm. 
Bovendien is de vitaliteit van het riet genoteerd, of het riet wel of niet in bloei stond 
en de hoogte van het riet vanaf de bodem. De gegevens van de onderzochte 
rietvegetaties staan in bijlage 8. 

 
2. Vlakke oevers. Om de vegetatie van de vlakke oevers te kunnen monitoren zijn op 

twee locaties pq’s (permanente quadraten, Px)) uitgezet van elk 2m x 2m. : 
Middelplaten en Kwistenburg. Ter markering zijn op de hoekpunten van elke pq 
bamboestokken tot ongeveer 10 cm boven het maaiveld in de grond geslagen. De 
pq’s liggen in twee rijen parallel aan elkaar. Elk paar pq’s ligt in een goed 
onderscheiden vegetatiezone. Op de Middelplaten zijn 10 pq’s uitgezet en op 
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Kwistenburg 12 pq’s. De bedekking van de vegetatie is opgenomen met behulp van 
de methode Braun-Blanquet. De bedekkingscode is als volgt:                                                                    
1 = <5%, 1-2 exemplaren; 2 = <5%, 3-20 exemplaren; 3 = <5%, 21-100 
exemplaren; 4 = <5%, >100 exemplaren ; 5 = 5-12% ; 6 = 13-25% ; 7 = 26-50%, 8 
= 51-75% ; 9 = 76-100%. 
 

     Ten behoeve van korrelgrootte analyse zijn bij de pq’s bodemmonsters genomen. 
Om de pq niet teveel te beïnvloeden zijn deze monsters tussen de twee rijen pq’s 
genomen, elk monster ter hoogte van twee parallel gelegen pq’s.  De monsters zijn 
genomen met een zogenaamde Edelmanboor, met een diepte van 20 cm. Per paar 
pq’s zijn twee monsters genomen die bij elkaar zijn gevoegd tot één mengmonster.  

      De analyses zijn op dit moment nog niet uitgevoerd, zodat resultaten hiervan alsnog 
ontbreken. 

 
3. Steile oevers. Er zijn 6 steile oevers geselecteerd en ingemeten met DGPS. Deze 6 

locaties zijn meestal verdedigde oevers. De vegetatie van een steile oever  is 
opgenomen in een transect van 25 m lang en van 2 m breed (Tx), gemeten vanuit 
de waterlijn (zomerpeil).  De flora is geïnventariseerd met behulp van de Tansley & 
Chipp-methode met de volgende bedekkingscodes:  r = zeldzaam, o = weinig 
voorkomend, f = regelmatig voorkomend, a = veel voorkomend en d = dominant.  Er 
zijn zonodig ook tussenklasssen onderscheiden, bijvoorbeeld r/o of o/f.  Behalve de 
soorten zijn per opname de volgende gegevens opgenoteerd: locatie, datum, 
waarnemer, bedekkingspercentage van de totale vegetatie, hoogte van de vegetatie 
in cm, percentage dood materiaal, wel of geen beweiding en eventueel algemene 
opmerkingen over de locatie. Al deze gegevens zijn meteen met behulp van de 
veldcomputer in een hiervoor in EXCEL gemaakt standaard opnameformulier gezet.  
 
3.2 Verwerking gegevens 

 
Alle data zijn van het EXCEL opnameformulier in EXCEL-tabellen gezet. De gegevens 
van de rietvegetaties staan in bijlage 8. Voor de overzichtelijkheid zijn de pq-
gegevens per locatie bij elkaar in (draai-)tabel gezet: Middelplaten in bijlage 9, 
Kwistenburg in bijlage 10. De xy-coordinaten van de rietpunten en van de pq’s staan 
in bijlage 12. De transect-gegevens van de steile oevervegetaties staan in bijlage 11. 
In verband met (eventueel) vervolgonderzoek zijn alle gegevens ook in ACCESS 
gezet. 
De kaartjes met de ligging van de onderzoekslocaties (bijlage 1 t/m 7) zijn gemaakt 
met behulp van het programma ArcView.  
De originele data die zijn verzameld ten behoeve van het onderzoek naar 
oevervegetaties van het Veerse Meer zijn opgeslagen bij de Meetinformatiedienst 
Vlissingen en staan op CD-Rom (bij het RIKZ). De complete dataset (originele en 
bewerkte) en de rapportage staat opgeslagen bij het RIKZ-Middelburg op: 
/users/veersemeerbekken/medewerkers/pluym/oeverveg. 
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Bijlagen 
 
 
Kaarten 
 
bijlage 1.  Overzicht ligging onderzoekslocaties 
bijlage 2.  Detailkaart a. Schotsman 
bijlage 3.  Detailkaart b. Mosselplaat en Veere 
bijlage 4.  Detailkaart c. Haringvreter, Goudplaat en Aardbeieneiland 
bijlage 5.  Detailkaart d. de Piet, Spieringplaat en Middelplaten 
bijlage 6.  Detailkaart e. Geersdijk en Middelplaten 
bijlage 7.  Detailkaart f. Kwistenburg 
 
Tabellen 
 
bijlage 8.   Rietkragen en rietpunten 
bijlage 9.    Pq’s Middelplaten (vlakke oevers) 
bijlage 10.  Pq’s Kwistenburg (vlakke oevers) 
bijlage 11.  Transecten (steile oevers)  
bijlage 12.  XY coördinaten rietpunten en pq’s 
 
 

 



rietkraag (Rx.1)

rietpunt (Rx.2)

transect (Tx)

. pq(Px)



Bijlage 2. detailkaart a. Schotsman

G

Bijlage 3.ldetailkaart b. Mosselplaat en Veere



e 4. Detailkaart c. Haringvreter, Goudplaat en Aardbeieneiland



Bijl~ge 6. Detailkaarte. Geersdijk en Middelplaten

PO's Middelplaten



PO's Kwistenburg



Bijlage 8. Rietkrag< en rietpunten

locatie .rietkraa datum .
~chotsman R1.1 04-08-03GEEN
"""""""""""""""""""""""""""""""""'.""'."""'. """""""""",..., ,_.., .""""""""""",.,,"...,... """"""""""""""""""""""""""""""",...,...,.",."""""",

f"",~l!)pl~~"M.9.~~,~,Ip'I~!'l.~R2.1 04-08-0~ "LlBHOUDEND ZAND

~~~riI)9Y.~~!~~..., ,... R3.1 04-08-03 !'JDIGEBODEM
~~~~~,G.~~~pl~!'It ~~:~ ,Q~:08-03 LlBHOUDEND ZAND
lI.ardbeieneiland R5.1 05-08-03 EEN
"""""""""""""'" ""'R6:1""".' 06-08-03 lSLlBBODEM AF EN TOE HEEN IN RIETKRAAG

R7:'1"""":""'oa=oa=O3':SLiBH60i?i~Q~~gi~QQ:~~iiJOE'~G RiN0 VERO]
R8.1 08-08-03 !SNEL DIEPER
R9.1 15-08-03 !KLEIIGE BODEM

c ',' ,bijzl>Qderhede,o '. . .. ..w "

* hoogte is in crP-.ten opzichte van de bodem



Bijlage 9. q's Middelplaten (bedekkingscode volgens Braun-Blanquet)
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Bijlage 10. IPq's Kwistenburg (bedekkingscode volgens Braun-Blanquet)
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3 = <5%, 21- 00 exemplaren
4 = <5%, >1 0 exemplaren
5=5-12%
6 = 13-25 %
7 = 26-50 %
8 = 51-75 %
9 = 76-100 0,



Bijlage 11. Transecten steile oevers {bedekkingscode volgens Tansley & Chipp}
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Bedekkingscqde volgens methode Tansley & Chipp

r = zeldzaa
0 = weinig
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Bijlage 1~. XY-coordinaten rietpunten en pq's

ri~tRu.ol
R1.2
R2.2-.--.-.-....--.............-.-.......

R3.2
R4.2

,...............................-....-...........

R5.2
...................................

R6.2
R7.2
R8.2

"'"

R9.2

,~~Q!ir91Di~t .'.'I.."..i;~QQ(qinilJJt~,,~

~~I~~::...:::::.::j:::::::::J$f~~.~ !

37188 I 397219
38192 I 395980

'37361."""""""'r.""""'-3-9482-6-"'-"-
...................................................................

4 393922
41887 396886
42854 396855
48340"""r39Si3'41

'5

locatie "In nr .x:-CQQrafn'l~tv..cooraina~t~"_c""..~'" .,.#"",..""",.,"""",,c",,,' ,I""c"~"~".,.""'-"'...".>"""'"

,

'

,

ig~~JP.~I~~

,

( ---PL-L--4...~-?"'§-Q J ~~§J_?..Z_------

...M!~~~!.P. ~-~~.Q... P2 i 41346 1 396167
!,Middel alan P3 i 41342 i 396168
:..~!~.~.~.Ip'~.~~Q.~~~=~~~-~~[~~~~~I~~I~~~~~I~~~~:?..~§If~L==
Middel alan P5 i 41351 i 396173

I~:~~::'P.~~:~. ~~ -t : ~;:-~ ---i ~~~g ~----
[Mi~:~~I~~?!~6!=-pif~J= ~I~~I~~~~~1~~~~-396If!L~~~-
f~!~~~lp .~.t~.Q..f P9 i -~J...?..~- i 396_!?..~
Middel alan P10! 41317 ! 396179
Kwiste bur P11 i 48084 i 395832

..Kwiste bur P-1"2---r 48080 T "395827------
Kwiste bur - P13-r 48072 r- 395819---
Kwiste bur --p14r 4aoi3-o l "39580T--
Kwiste bur p-1"s---r 4aO4-4 T 395790------
Kwiste bur P-16---r 48028 --f "395774----
Kwiste bur P17 i 48099 i 395817

t "--------------------------
Kwistebur P18 J 48094 i 395814
Kwiste bur p1-9--r 4-aO8S r---"395805------
Kwiste bur P20 i 48076 -r 395796
Kwiste bur """P21 r 4ao56i "395778------
Kwi.ste burg.. p22---r 4-aO4-1 r "395764------

NB. De ~q's zijn op een hoekpunt ingemeten, namelijk
linksonder gezien vanaf de waterlijn richting land


