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VELDWERKPLAATS
Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en
eilandstaarten in relatie tot dynamisch kustbeheer

Inleiding
Het beheer van Nederlandse kustgebieden is een dynamisch
proces. Door ingrepen in het beheer kunnen zeldzame
habitats gecreëerd worden of juist verloren gaan. In deze
veldwerkplaats hebben we gekeken naar twee typische
habitats langs de Nederlandse kust: zoet-zoutgradiënt en
eilandstaarten.

De zoet-zoutgradiënt: een plek voor de
Groenknolorchis
Zoet-zoutgradiënten vind je op plekken langs de kust waar
overwash optreedt: onregelmatige overstromingen met
zeewater. Door deze overstromingen ontstaan er kleinschalige
overgangen, precies op de scheidslijn tussen infiltratie van
zeewater en uittreding van grondwater. Op de overgangen komen veel zeldzame plantensoorten voor. Eén van die soorten
is de Groenknolorchis. Omdat zoet-zoutgradiënten ontstaan
door dynamiek in het kustgebied, is het lastig om hier gericht
op te beheren. Toch willen we wel graag de bijbehorende
typische soorten behouden. Daarom is er in recent OBNonderzoek gekeken naar het voorkomen en de verspreiding
van Groenknolorchissen. Tevens is gekeken naar de fauna die
hoort bij zoet-zoutgradiënten.

Beheer: dynamisch of niet?
Uit het onderzoek naar de Groenknolorchis is naar voren
gekomen dat de bodemchemie in combinatie met de grondwaterchemie belangrijk is voor het voorkomen van deze plant.
Een hogere pH (>6), anaërobie (maar niet sulfaatreducerend,
noch methanogeen) en lage ammonium- en nitraatconcentraties zijn gunstig. Een hoog zoutgehalte is daarentegen
ongunstig. Overstroming met zout water is weliswaar nodig
voor dynamiek, maar het zout is dus niet onverdeeld gunstig
voor de Groenknolorchis.

Welke standplaatscondities bepalen nog meer het voorkomen van Groenknolorchissen, en of populaties overleven
of niet? De verspreiding van de Groenknolorchis gebeurt
deels door de wind, maar waarschijnlijk ook door mensen
en door vogels. Bij de vestiging van nieuwe populaties gaat
het soms om orchissen die genetisch lijken op orchissen van
vlakbij (zelfde eiland), maar soms vertonen de orchissen
genetisch meer gelijkenis met planten van veel verder weg.
Zo is een populatie op Vlieland verwant met een populatie
op Schiermonnikoog. De verspreidingspatronen blijken per
populatie sterk te verschillen. Dit maakt het lastig om eenduidige beheerrichtlijnen op te stellen. Vaak komt het voor dat
populaties uitsterven, maar dit is niet erg wanneer er maar
voldoende nieuwe vestigingsplekken beschikbaar zijn. Door
beheer van geschikte groeiplaatsen wordt het uitsterven van
een populatie weliswaar uitgesteld, maar niet voorkomen. Er
zijn dus altijd nieuwe vestigingsplekken nodig. Deze plekken
ontstaan vanzelf bij voldoende dynamiek. Beheer is dus nodig
en nuttig, maar dynamiek ook!
In het onderzoek naar de Groenknolorchis is ook uitgebreid
gekeken naar hydrologische en hydrogeochemische processen. Door
naar deze processen te kijken,
wordt meer inzicht verkregen in de
zoetwaterlenzen die onder duinen kustgebieden liggen en die
van invloed zijn op de optredende
kwel. Ook wordt er op deze manier
informatie verkregen over ontkalking en zoutconcentraties. Deze
gegevens kunnen zeer nuttig zijn
bij het maken van beheerkeuzes.

Ruimte voor de eilandstaart

Reset van de successie

Eilandstaarten zijn de oostelijke delen van de Waddeneilanden, waarop
ook vaak zoet-zoutgradiënten voorkomen. Eilanden zijn van zichzelf dynamisch door processen van aangroei en afslag. De mens heeft door de
tijd heen geprobeerd deze dynamiek in te perken. Daardoor zien we op
eilandstaarten versnelde veroudering optreden: de duinen en kwelders
vergrassen en de kenmerkende vegetatiegradiënten verdwijnen. Willen
we weer ‘echte’ eilandstaarten, dan zou het terugbrengen van dynamiek
dus kunnen helpen. Maar dat gaat niet zomaar, omdat ook waterveiligheid een rol speelt en we eigenlijk niet goed wisten wat het natuurlijke
gedrag van eilandstaarten is. Daarom is er onderzoek gedaan naar de
ontwikkeling van eilandstaarten, zodat op basis van die kennis gerichte,
effectieve beheermaatregelen genomen kunnen worden, die ook passen bij het waterveiligheidsbeleid.

Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat er tussen
eilandstaarten veel variatie is in ontwikkeling en ontwikkelingssnelheid.
De leeftijd van de eilandstaart is, samen met menselijke ingrepen, van
doorslaggevend belang voor hoe ver de vegetatie in de successie is.
Eilandstaarten als geheel verouderen van nature (op lokale uitzonderingen binnen de eilandstaart na) en eigenlijk alleen door dynamiek op
grotere schaal (bijv. door afslag) wordt de successie op een natuurlijke
wijze teruggezet en begint weer van voren af aan. Waardevolle habitats
kunnen tijdelijk deels verloren gaan, maar juist omdat de dynamiek onderdeel is van het eilandstaartensysteem kunnen de ontwikkelingen ook
weer razendsnel op gang komen. Ook de waterveiligheid komt hierbij
niet in het geding.

In het onderzoek is gekeken naar de waterhuishouding, morfologie
en vegetatieontwikkeling op eilandstaarten in het Waddengebied van
Nederland en Nedersaksen. De eilanden zijn allemaal verschillend qua
grootte en kennen ook veel verschillende menselijke invloeden. De
mens is aan de gang geweest met stuifschermen, helmaanplant, stuifdijken, inpoldering, drainage, oeververdediging, beweiding, afplagging,
delfstofwinning en zandsuppletie. Elk eiland heeft zijn eigen mix van
menselijke invloed en kent daardoor een unieke ontwikkeling. Maar er
zijn ook overeenkomsten en die zijn gebruikt om een referentiemodel te
maken voor de ontwikkeling van eilandstaarten. Hierin wordt onderscheid gemaakt in 4 fases. In fase 1 begin je met een kaal strand of een
kale zandplaat. In de pionierfase (fase 2) komen de eerste embryoduinen. In de intermediaire fase (fase 3) volgen witte duinen, kwelders, kreken, washovers en het zogeheten ‘groene strand’. In de laatste, vierde,
fase vinden we dan ook grijze duinen, kwelders en duinvalleien. Soms
komen hier ook nog washovers voor. In het begin domineren de geomorfologische processen, terwijl de invloed van de biologische processen (vegetatie) naar het einde toe steeds sterker wordt en uiteindelijk
gaat domineren. Door de menselijke ingrepen zoals stuifdijken wordt
deze successie versneld: er worden fasen overgeslagen en bepaalde
elementen (washovers, gekerfde duinenrijen) kunnen geheel ontbreken.

Met beheer en inrichting kunnen we wel het nodige doen om de ontwikkeling van eilandstaarten te stimuleren. Denk hierbij aan gerichte
beweiding en het (deels) afgraven van en/of weer laten verstuiven van
oudere stukken. Al zijn oudere successiestadia ook zeer waardevol,
omdat de biodiversiteit en functioneren het grootst zijn als alle stadia
de ruimte krijgen. Het is belangrijk om te bedenken dat als een gebied
eenmaal vastgelegd is, louter de introductie van dynamiek niet altijd
voldoende is om het weer terug te zetten in de successie. Elk beheer is
maatwerk, afgestemd op de specifieke omstandigheden van de eilandstaart en zelfs het (stroom)gebied binnen de eilandstaart. Aandachtspunt is ook het tegengaan van berijding van de eilandstaarten, omdat
sommige stadia erg gevoelig zijn voor verstoring. De resultaten van het
onderzoeken pleiten er in elk geval voor om die dynamiek weer flink de
ruimte te geven!
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