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Bouwstenen uit recent
OBN-onderzoek

Begrazing door paarden en koeien in een geplagde duinvallei op Terschelling | foto: © Freek Zwart
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KADER 1

Luchtverontreiniging verstoort bodemchemie in het duinlandschap

Er is in het kustbeheer behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe kennis om de accentverschuiving van patroongericht naar procesgericht natuurbeheer in de kustzone
te ondersteunen. Daarbij gaat het om kennis over menselijke invloeden (toegenomen
stikstofdepositie, grootschalig kustbeheer, regulier actief beheer) op natuurlijke
processen. Maar ook is onderzoek gewenst om meer inzicht te krijgen in ongestoorde
relaties tussen abiotische en biotische natuurlijke processen op verschillende schaalniveaus in ruimte en tijd. In dit hoofdstuk worden enkele recente OBN-onderzoeken
samengevat die bouwstenen zijn bij het leggen van een inhoudelijke basis voor een
verversing van de bestaande beheerstrategieën. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Effecten van de sinds halverwege de vorige eeuw sterk verhoogde atmosferische
depositie van stikstof op gestabiliseerde duinlandschappen.
• Effecten van veranderend kustbeheer sinds de 90-er jaren van de vorige eeuw, toegespitst op de effecten van uitgevoerde suppleties op achterliggende duingebieden.
• Perspectieven voor de ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten onder invloed van
natuurlijke dynamiek van zand- en slibbewegingen en stroming van zoet tot zout
oppervlakte- en grondwater.
• Effecten van begrazingsregimes in de Nederlandse duinen op flora en fauna.
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(Kooijman et al., 2005, 2009, 2014).
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Uit de resultaten van het OBN-onderzoek naar de
effecten van een overmatige depositie van stikstof
valt af te leiden dat in gestabiliseerde duingebieden
de natuurlijke successie een grote tempoversnelling
ondergaat. Voor verschillende karakteristieke soorten zijn
de geschikte stadia van de successie om zich te vestigen,
vermenigvuldigen en verspreiden (de zgn. “windows
of opportunity”) te snel voorbij. Ze verdwijnen dan
niet alleen van hun lokale standplaats maar ook uit het
hele gebied en voor de langere termijn. Daarom is het
uitvoeren van relatief kleinschalige beheermaatregelen in
gestabiliseerde duinen (zie kader 1) uit het oogpunt van
behoud van de diversiteit van karakteristieke duinsoorten
van schrale standplaatsen een goede zaak. Dergelijke
maatregelen moeten echter wel afgewogen worden
tegen de mogelijke gevolgen van het verstoren van de
natuurlijke successie. Struweel- en bosontwikkeling horen
immers ook in gestabiliseerde duinen thuis.

op

Effecten van atmosferische depositie van stikstof
De afname van dynamiek is één van de oorzaken dat
veel schrale, open en bloemrijke duingraslanden snel
dichtgroeien en veranderen in een dicht begroeid
landschap. Veel kenmerkende plant- en diersoorten
van het open duinlandschap verdwijnen daarbij. Een
andere belangrijke oorzaak van het dichtgroeien van
het duingebied is de uitstoot van grote hoeveelheden
stikstof in de atmosfeer, die vervolgens via de neerslag als
meststoffen en verzurende stoffen neerdalen op duinen,
kwelders en schorren (zie kader 1). In combinatie met
de relatief milde klimatologische omstandigheden van
de afgelopen decennia heeft dit geleid tot een snelle
en vergrote plantaardige produktie. Ook het sinds de
jaren zeventig van de vorige eeuw door epidemische
ziekten periodiek decimeren van de eens zo grote
konijnenenpopulaties in de duinen heeft “bijgedragen”
aan het versneld dichtgroeien van de duinen.

C

Vergraste duinvegetatie door
overmatige depositie van
stikstof | foto: © Anton van
Haperen

De grote verandering die het duinlandschap sinds het begin
van de vorige eeuw heeft doorgemaakt heeft behalve met
het planten van Helm en bos en het verdwijnen van de konijnen vooral te maken met de verandering in de bodemchemie
onder invloed van luchtverontreiniging. Daarbij spelen vooral het nitraat- en fosfaatgehalte van de bodem een rol.
Stikstof wordt vooral via de neerslag toegevoegd. Van nature daalt er met de regen elk jaar zo’n 1-5 kilogram stikstof
per hectare op het Nederlandse duinlandschap neer. In de
tweede helft van de vorige eeuw is deze hoeveelheid door
verontreiniging van de lucht toegenomen tot ongeveer 4050 kilogram. Als gevolg van diverse maatregelen is de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland inmiddels weer gedaald
tot ongeveer 15-25 kg per hectare per jaar. Daarbij gaat het
deels om ammoniak, voor 90% afkomstig uit de landbouw,
en deels om stikstofoxiden, vooral afkomstig van verkeer en
industrie. Voor het duinlandschap komt daar nog een zekere
hoeveelheid ammoniak bij, die door de brandingszone van
de zee wordt afgegeven en vandaar oostwaarts wordt geblazen.
Bij de verstoring van de nutriëntenhuishouding van duingrasland- en duinvalleibodems speelt behalve stikstof ook fosfaat
een belangrijke rol. Beide voedingstoffen, maar ook bijvoorbeeld kali, zijn belangrijk voor de groei van planten. Als er
veel stikstof beschikbaar is, maar geen fosfaat, kunnen planten de aanwezige stikstof niet of maar beperkt opnemen.
Fosfaat kan in duinbodems gemakkelijk worden vastgelegd
door kalk (onder vorming van calciumfosfaat) of ijzer (ijzerfosfaat). In bodems met kalk en/of ijzer in de bovenste bodemlagen is fosfaat dus minder beschikbaar voor de planten
en is de depositie van stikstof een minder groot probleem.
Onder invloed van verzuring en ophoping van organische
stof lost kalk op en spoelt het uit naar diepere bodemlagen.
Zodra in ontkalkte bodems de zuurgraad beneden de 6,5
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zakt, gaat het calciumfosfaat, waarin het fosfaat eerder was
vastgelegd, in oplossing. Er is dan opeens niet alleen stikstof,
maar ook volop fosfaat beschikbaar en de plantengroei krijgt
een krachtige impuls. In veel ontkalkende duinlandschappen
uit zich dit in een sterke vergrassing en verruiging, met Duinriet als een dominante soort.
Door dit effect zijn de kalkrijke duinen minder gevoelig
voor zowel stikstof als fosfaatdeposities dan de kalkarme
(en zuurdere) duinen. Europese wetenschappers hebben
op basis van experimenten en modelberekeningen voor
verschillende habitattypen zogenaamde kritische depositiewaarden (KDW) ingeschat. In het duinlandschap zijn met
name duingraslanden het meest kritisch. Voor de kalkrijke
duingraslanden is een KDW aangenomen van 15 kg N per
hectare per jaar; voor kalkarme en heischrale duingraslanden
ligt die lager (10 kg N per hectare per jaar).
Zolang de depositie van stikstof nog hoger is dan de kritische
depositiewaarden is gericht beheer van duingraslanden en
duinvalleien essentieel voor het behoud van de karakteristieke planten- en diersoorten van deze habitattypen. De kern
van dat beheer moet bestaan uit het afvoeren van de bovengrondse vegetatie door maaien en begrazen en het verwijderen van struweel. Deze maatregelen mogen echter niet los
gezien worden van het herstel van kleinschalige dynamiek,
waardoor weer kalkhoudend zand afgezet gaat worden in de
bovenste bodemlagen. Met name in duinvalleien, maar ook
in kalkarme duingraslanden met een dikke, sterk verzuurde
organische toplaag is plaggen een mogelijke maatregel.
Ervaringen uit de afgelopen jaren hebben geleerd dat zeker in duinvalleien dit een zeer succesvolle maatregel is. In
duingraslanden is diep afplaggen problematischer omdat
hierbij ook veel kleinere bodemdieren verwijderd worden.
Herstel van soortenrijke duingraslanden vergt bovendien
lange tijd, circa 30 – 40 jaar (Aggenbach et al., 2013).
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Het opspuiten van zand
voor suppletie van de kust
foto: © Rijkswaterstaat

Deze onderzoeken hebben de volgende directe effecten op
zeerepen en duinen goed in beeld gebracht :
• De hele Nederlandse kust lijkt aan te groeien. In beperkte
mate wordt dit bepaald door de periodieke natuurlijke aan-
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Sinds 1990 wordt de kern van het kustbeheer gevormd
door het handhaven van de basiskustlijn. In de maatregelensfeer is daarmee het uitvoeren van zandsuppleties
centraal komen te staan. Om beter inzicht te krijgen in de
effecten van zandsuppleties op kustecosystemen is het
onderzoek hiernaar sinds de eeuwwisseling geïntensiveerd. Vanuit OBN is het voortouw genomen tot het uitvoeren van enkele onderzoeken naar de directe effecten
van al uitgevoerde strand- en vooroeversuppleties op het
achterliggende duingebied. Deels werd het onderzoek
mede in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd. Inmiddels zijn drie onderzoeken afgerond naar respectievelijk
de fysisch-geografische effecten, de geochemische effecten en de doorwerking van die effecten naar de ecologie
van duingebieden (zie kaders 2, 3 en 4).
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Effecten van veranderend
kustbeheer
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Korstmosvegetatie in Grijze
duinen | foto: © Anton van
Haperen

groei langs kusttrajecten en grotendeels door suppleties.
•D
 oor de omslag in het kustbeheer, waarbij het zand
in de zeereep niet meer overal werd vastgelegd
maar lokaal mocht stuiven, is het aantal dynamische
vormen in en rondom de zeereep toegenomen. Er zijn
bijvoorbeeld meer kerven, stuifkuilen en plekken met
kaal zand ontstaan.
•D
 ankzij de toename van dynamische structuren komen
in toenemende mate weer groene stranden voor waar
zich duinvalleivegetaties en jonge kwelderbegroeiingen
vestigen en uitbreiden. Verder ontwikkelen zich aan de
voet van de zeereep meer duintjes met Biestarwegras.
Op de zeereep zelf en direct landinwaarts ervan
breiden pioniervegetaties van witte duinen zich uit,
met jonge Helm, Blauwe zeedistel en Zandhaver.
In het aan de zeereep grenzende duingebied
nemen pionierbegroeiingen van grijze duinen toe,
met soorten als Groot duinsterretje, Buntgras en
korstmossen. In de gestabiliseerde duingraslanden lijkt
de soortensamenstelling in geringe mate beïnvloed
te worden door instuivend zand waarbij er enige
aanwijzingen zijn dat de invloed van suppletiezand
ietwat afwijkt van die van “natuurlijk” stuifzand.
•D
 e gemiddelde korrelgrootte van het zand op het
strand en in de zeereep is toegenomen. Bovendien lijkt
de natuurlijke gradiënt in korrelgrootte van het natte
strand via het droge strand naar de zeereep te worden
beïnvloed. Van nature geldt dat de korrelgrootte
afneemt van zee naar zeereep.
•H
 et suppleren van zand lijkt te leiden tot hogere
gehalten van kalk, silicaten, fosfor en een aantal
micronutriënten van de bodem en tot iets lagere
gehalten aan organische stof en stikstof.
•S
 tuivend zand en soms ook meer specifiek de toepassing
van suppletiezand heeft enkele duidelijke effecten op
de soortensamenstelling van de ‘vegetatiebewonende
fauna’, zoals spinnen, rupsen, luizen en cicaden, en op
de bodemfauna, zoals borstelwormen, pissebedden,
vliegenlarven, kevers en andere kleine ongewervelden.
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KADER 2

Effecten van suppleties op duinontwikkeling, rapportage geomorfologie
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Pieter Stuyfzand en
studenten plaatsen een
grondwaterbuis voor
geochemisch onderzoek
foto: © Ab Grootjans

Enkele belangrijke conclusies
Uit de resultaten blijkt dat tussen 1997 en 2008 het volume
zand in de zeereep sterk is toegenomen. In de zeereep
(boven de 3 meter + NAP) kwam er maar liefst 34 miljoen
kubieke meter zand bij, ofwel 3,2 miljoen m3 zand per
jaar. Afgezet tegen de in dezelfde periode in totaal op de
Nederlandse kust gesuppleerde 131 miljoen m3 zand (circa
12 miljoen m3 per jaar) is dit 26%. Vooral de zeerepen in
het Waddengebied vingen veel zand (14 m3 in 10,5 jaar),
terwijl de Hollandse zeerepen 12 m3 zand erbij kregen en
die in de Delta 8 m3.
Langs de Hollandse kust stoof er in de periode 1963-1987
(dus voor het ‘suppletietijdperk’) 70% minder zand naar
de zeereep dan nu. Dit duidt erop dat de aanstuiving te
maken heeft met suppletie en dat een aanzienlijk deel van
het gesuppleerde zand uiteindelijk in en mogelijk achter de
zeereep terecht komt. Directe observaties bevestigen dit
beeld. De zeerepen waar tussen 1997 en 2008 veel zand is
ingestoven, liggen in de kustvakken waar veel gesuppleerd
is. Toch zijn er ook gebieden waar de aanzanding niet

direct is te koppelen aan suppleties, zoals op Terschelling.
Ook al is daar maar één suppletie uitgevoerd, toch is er
enorm veel zand naar de zeereep gestoven. De totale
aanzanding bedraagt hier bijna driemaal de gesuppleerde
hoeveelheid.
Behalve in de zeereep, nam ook het volume zand in de
vooroever en op het strand toe na suppletie. Het oppervlak
aan embryonaal duin breidde zich tussen 1996 en 2007
sterk uit. De grootste oppervlakken zijn te vinden op
Terschelling, zowel op de eilandkop als aan de oostzijde
van het duinboogcomplex. Hier zijn een grote aanvoer
en voorraad van zand, enkele kunstmatige ingrepen om
verstuiving te stimuleren en veel ruimte voor dynamiek
de sleutelfactoren achter de voor Nederlandse begrippen
extreme dynamiek die wordt aangetroffen.
Bijzonder voor de kust van Noord-Holland is het grote
areaal embryoduinen bij Groote Keeten ten zuiden
van Den Helder. Langs de Zuid-Hollandse kust en op
Schouwen (behalve in de Verklikkerduinen) liggen de
kleinste oppervlakten aan embryonale duinen. Dit hangt
veelal samen met de daar voorkomende kustafslag.
Embryonale duinen ontstaan alleen in gebieden met
aangroei. De grootste oppervlakken komen voor in
gebieden die van nature aangroeien en waar weinig of niet
gesuppleerd is.
Ondanks de suppleties, nam ook de oppervlakte aan
erosieve vormen (zoals stuifkuilen en kerven) tussen
1997 en 2006 sterk toe. De gebieden met de grootste
oppervlakken liggen op Terschelling, maar ook in
Noord-Holland en op Schouwen komen veel erosieve
structuren voor. Bijzonder voor Terschelling en voor
Groote Keeten (in Noord-Holland) is dat deze erosieve
structuren samengaan met aanstuiving en de vorming van
embryonale duinen.

C

Dit onderzoek spitste zich toe op de zandbalans en de
geomorfologie van de zeereep en de invloed van het
kustbeheer daarop. De onderzoekers bestudeerden de
ontwikkeling van de zeereep langs de gehele Nederlandse
kust in de periode 1997-2008. Bovendien vergeleken zij
luchtfoto’s en hoogtekaarten uit 1996 en 2007 met elkaar.
Daarbij keken zij enerzijds naar de ontwikkeling van
embryonale duinen als indicatie voor nieuwe duinvorming
en anderzijds naar de ontwikkeling van kerven, stuifkuilen
en onbegroeid zand als indicatie van erosie van bestaande
duinvormen. Op die manier ontstond een beeld van de
effecten van de toepassing van zandsuppleties en van het
toelaten van meer dynamiek (dynamisch kustbeheer).
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(Arens et al., 2010).
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KADER 3

Geochemische effecten van suppleties in Nederland, langs de kust van Ameland tot Walcheren
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Door suppleties beïnvloed duinzand heeft bovendien
een lager gehalte aan stikstof en organisch materiaal. De
verschillen tussen al dan niet door suppleties beïnvloed
duinzand vertonen in het Waddendistrict en het
Renodunaal district hetzelfde beeld, op enkele nuances na
(zo is in de kalkrijke Hollandse duinen het kalkgehalte van
suppletiezand even hoog tot iets lager dan het duinzand).
Verder blijkt dat vigerende bodemkwaliteitsnormen
nergens zijn overschreden, dus ook niet in gesuppleerd
zand; alle toetsbare gehalten bevinden zich onder de
achtergrondwaarde. Organische microverontreinigingen
waren niet aantoonbaar.
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Lokale gradiënten in korrelgrootte
Datasets uit 1982 laten op sommige plekken een duidelijke
gradiënt in de korrelgroottes zien dwars op de kust: op
het natte strand liggen de grofste zandkorrels, op het
droge strand neemt de gemiddelde korrelgrootte af en in
de zeereep zijn de korrels het kleinst. Dit komt doordat
de wind het zand als het ware selecteert: hoe verder
landinwaarts (en beschutter), hoe fijner.
Deze kustdwarse gradiënt is alleen gevonden voor
de kust ten noorden van Katwijk en niet in zuidelijke
richting. Mogelijk speelt de sterke beïnvloeding door de
Deltawerken daar een rol of het karakter van de kust met
relatief veel invloed van het getij.
Uit de dataset van 2009-2011 blijkt dat ten noorden
van Katwijk in grote lijnen nog dezelfde gradiënten in
korrelgrootte-verdeling voorkomen als in 1982. Het
lijkt er echter wel op dat suppleties op lokale schaal
voor aanzienlijke afwijkingen kunnen zorgen. Zo bleek
uit detailonderzoek bij Egmond, dat het strand vlakker
en breder werd ten gevolge van de diverse strand- en
vooroeversuppleties die daar vanaf 1992 zijn uitgevoerd.
Dit ging gepaard met een vergroving van de korrelgroottes
in plaats van een verfijning zoals bij natuurlijke
strandverbreding gebeurt.
Het breder worden van een strand is een belangrijk morfoecologisch effect van zandsuppleties. Doordat er op een breder strand meer verstuiving optreedt, kan er meer zand naar
de duinen waaien, wat sterke invloed kan hebben op duinvorming en geochemische karakteristieken van de duinen.
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Geochemie
De geochemische samenstelling van het oorspronkelijke
duinzand varieert langs de kust. Het zand in het
Waddendistrict (ten noorden van Bergen aan Zee) heeft
hogere kwarts- en lagere veldspaatgehalten, hogere
gehalten aan zware metalen en titanium en veel lagere
kalkgehalten dan in het Renodunaal district (ten zuiden
van Bergen).
Uit analyses blijkt dat de geochemische samenstelling
van het duinzand wordt beïnvloed door suppleties. In het
algemeen is het gehalte aan kalk, Na-silicaat, Mg-silicaat,
Fe, P, As, Ba, Co, Cs, Ni en Zn significant hoger in zand
met suppletiebestanddelen dan in het oorspronkelijke
zand (zie als voorbeelden de grafieken betreffende kalken fosforgehalten hiernaast).

Verandering in CaCO3- en P-gehalten van strandzand, duinzand met suppletiezand
en oorspronkelijk duinzand (zonder suppletiemateriaal), gaande van Ameland Oost
(transect 1) naar Walcheren West (transect 22). Op de blauw-omcirkelde transecten zijn
geen suppleties uitgevoerd.

op

Sedimentologie
Uit metingen uit 1982 blijkt dat de gemiddelde
korrelgrootte langs de kust varieert. Deze niet door
suppleties beïnvloede patronen hangen vermoedelijk
samen met verschillen in herkomst van het zand.
De zanden noordelijk van IJmuiden zijn vooral oude
Holocene zanden, terwijl de zanden zuidelijk ervan vooral
bestaan uit recentere Rijnzanden; ten zuiden van de
Haringvlietmonding wordt de afzetting van oudere zanden
(Eem-formatie) weer belangrijker.
De zandkorrels die tussen 2009 en 2011 zijn geanalyseerd,
zijn gemiddeld 26-31% groter dan die uit de analyse van
1982 en het verschil is het grootst op die meetlocaties waar
frequent gesuppleerd is.
Verder blijkt uit het onderzoek dat strandzand iets
grover is dan duinzand, ook als dat duinzand mede
uit suppletiemateriaal bestaat. Het door suppleties
beïnvloede duinzand is op zijn beurt weer iets grover

dan het oorspronkelijke duinzand. Omgekeerd heeft dit
‘natuurlijke’ duinzand een hoger lutumgehalte dan door
suppleties beïnvloed duinzand, terwijl het lutumgehalte
van strandzanden nog weer lager is.

C

Dit onderzoek omvatte een uitgebreide inventarisatie
van de samenstelling van het zand langs de kust,
tussen Ameland en Walcheren. Tussen 2009 en 2011
analyseerden de onderzoekers de korrelgrootteverdeling
van het zand, de gehalten aan organische stof en kalk en
52 hoofd- en spore-elementen in 22 raaien loodrecht op
de kust, van de laag- of hoogwaterlijn tot ongeveer 400
meter landinwaarts. De resultaten geven een compleet
beeld van de sedimentologie en geochemie van de zandige
Nederlandse kust, inclusief meetbare verschillen tussen
wel en niet gesuppleerde strand- en duinzanden.
De onderzoekers vergeleken verder de sedimentologische
en geochemische gegevens met data uit de periode
voordat er zand werd gesuppleerd. De belangrijkste
resultaten op een rij:
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(Stuyfzand et al., 2012).

De natuur van de kust

bouwstenen uit recent OBN-onderzoek

63

KADER 4

Ecologische effecten van zandsuppletie op de duinen langs de Nederlandse kust

verder landinwaarts metingen worden gedaan, om vast
te stellen hoe ver de invloed van verstuiving vanuit de
zeereep werkelijk reikt.
• Achter sterk dynamische zeerepen (met kerven en
kuilen) stoof beduidend meer zand landinwaarts dan
achter zeerepen met matige of geen dynamiek.

Zandvanger
foto: © Bas Arens

64

ce

m
m
in
g

to
es
te

na

da
n

ni
et

de
n

sp
re
i

w
;v
er
ie
ev
pr
of
en
in
d
le
e
oe
-d

ns

ie

T.a.v. verstuiving:
•D
 e hoeveelheid zand die de wind naar de duinen
blaast, is sterk afhankelijk van de afstand tot de zee.
Uit de resultaten bleek dat het zandtransport bij iedere
honderd meter landinwaarts vanaf de zeereep grofweg
een factor 10 kleiner werd.
• Er is een relatie tussen dynamiektype en zandvangst
voor alle vangers.
•D
 e volgende dynamiektypen zijn onderscheiden : 1)
geen dynamiek achter de zeereep, 2) dynamiek over de
top, beperkte doorstuiving naar de grijze duinen en 3)
gekerfde zeereep met sterke dynamiek achter de top en
substantiële doorstuiving naar de grijze duinen.
•Z
 elfs de meest landinwaartse zandvangers, die circa
500 meter van de zeereep lagen, vingen nog zand. De
hoeveelheid was weliswaar klein, maar wel meetbaar.
Dit betekent dat de invloed van het inwaaiende zand
verder reikt dan tot nu toe werd gedacht. Er moeten
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Dit OBN-onderzoek brengt de ecologische effecten van
suppleties op het duingebied in beeld. Het onderzoek
vond plaats in een aantal proefgebieden langs de
Nederlandse kust, zowel in het Renodunale district als
in het Waddendistrict. De gebieden lagen langs wel
en niet gesuppleerde kusten en waren meer of minder
dynamisch van aard. Elk proefgebied omvatte de zone
tussen de voet van de duinen op het strand en de zichtbare
overstuivingszone in de duinen landinwaarts daarvan. Het
onderzoek bestond uit verschillende onderdelen, namelijk
verstuiving, chemische samenstelling en flora & fauna.
Het verstuivingsonderzoek had tot doel om meer inzicht
te krijgen in de verstuiving van zand van het strand en de
zeereep naar de strook duinen onmiddellijk daarachter.
Om te bepalen hoeveel zand er naar de duinen stoof en
hoe ver dit zand kwam, plaatsten de onderzoekers zandvangers in de duinen. Dit zijn halfopen buizen, waarin
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T.a.v. chemische samenstelling van bodem en vegetatie:
• De mate van dynamiek in de zeereep blijkt aanzienlijke
invloed te hebben op de samenstelling van de bodem
en biomassa in de achterliggende duinen. In het
Renodunaal district leidt dit tot een versterkte saltspray:
een hele fijne “oversproeiing” van zoute en brakke
deeltjes vanuit de Noordzee, wat tot uiting komt
in hogere natrium- en magnesiumgehalten. In het
Waddendistrict is deze versterkte saltspray nauwelijks
terug te vinden. Daar werkt juist de overstuiving van
zand tot ver in het duingebied door.
• De overstuiving leidt tot afnemende zuurgraad (hogere
pH-waarden), een hoger soortelijk gewicht en een lager
organische stofgehalte van de bovengrond.
• Op de onderzochte locaties was het effect van suppleties
op de chemische samenstelling van bodem en vegetatie
beperkt. Alleen in de embryonale en witte duinen
van het Renodunaal district is een specifiek effect van
instuivend suppletiezand terug te vinden in de vorm
van hogere koolstof- en calciumgehaltes. Dit hangt
vermoedelijk samen met het hogere kalkgehalte van
suppletiezand ten opzichte van natuurlijk instuivende
zand.

• De invloed van stuivend zand op grijze duinen verschilt
per type. Grijze duinen met pioniervegetaties hebben
baat bij lichte tot sterke overstuiving. Grijze duinen met
gesloten duingraslanden liggen vooral in de zone met
weinig of geen overstuiving. Korstmosrijke vegetaties
zijn optimaal ontwikkeld bij hele lichte overstuiving.
• Uit het onderzoek blijkt dat onder invloed van het
stuivende zand de samenstelling van het grijze duin
verandert. Pionierstadia treden meer op de voorgrond
en er komen meer stuifplekken; Buntgrasvegetaties
profiteren hier van.
• Er zijn enkele indicaties dat het effect van suppletiezand
iets afwijkt van de invloed van ‘natuurlijke’ overstuiving.
Zo lijken in de meer gesloten graslandvegetaties van het
Renodunaal district een aantal karakteristieke soorten
af te nemen zoals Zachte haver, Stijve ogentroost,
Glad walstro, Echt bitterkruid en Grote tijm. In het
Waddendistrict lijkt de soortenrijkdom in het gesloten
duingrasland onder invloed van suppletiezand iets toe
te nemen. Soorten als Hondsviooltje, Gewone rolklaver
en Mannetjesereprijs worden positief beïnvloed,
maar mogelijk neemt lokaal ook de dominantie van de
“vergrassende” Zandzegge toe.
Hondsviooltje
foto: © Cynthia Borras
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De relatie tussen dynamiektype en zandvangst

stuivend zand wordt opgevangen. Bovendien werd de
dikte van de verstuivingslaag bepaald met grondboren.
Door stuivend zand kunnen de chemische eigenschappen van zowel de bodem als de vegetatie veranderen.
Dat stond centraal in het onderzoek naar de chemische
samenstelling van bodem en vegetatie. Hiervoor zijn in
transecten van strand naar binnenduinen vegetatieopnamen gemaakt en bepalingen uitgevoerd van biomassa,
macro- en micronutriënten, kalkgehalte en zuurgraad van
bodem en vegetatie.
Tenslotte is onderzoek uitgevoerd naar de vegetatie en
naar de fauna. Hiervoor zijn in de proefgebieden vegetatiekarteringen uitgevoerd en zijn bodemfauna en vegetatiebewonende fauna bemonsterd op de qua bodemeigenschappen en vegetatie meest uiteenlopende locaties.
Uit deze drie deelonderzoeken kwamen de volgende
conclusies naar voren:

C

ingevangen
gewicht (gram)

.

(Arens et al., 2012).

De natuur van de kust

T.a.v. habitats en vegetatie :
• Ook habitats, vegetatiegroepen en plantensoorten worden sterk beïnvloed door dynamiek en overstuiving. Bij
sterke dynamiek breiden de karakteristieke vegetaties
van embryonale duinen en met name van witte duinen
zich vanuit de zeereep landinwaarts uit. Dit gaat gepaard
met het verder landinwaarts verschuiven van de voor
grijze duinen kenmerkende vegetatie-ontwikkeling.

bouwstenen uit recent OBN-onderzoek
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en voor de natuurlijke vorming van kuilen, kerven en
micro-paraboolduinen. Negatief is dat de dynamische
gradiënt van de zeereep naar de gestabiliseerde
binnenduinen onderbroken is: de grijze duinen achter
de zeereep raken daardoor verstoken van vers zand.
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Zoet-zoutgradiënten onder invloed
van natuurlijke dynamiek
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De Groenknolorchis is een streng beschermde orchidee,
die op de Nederlandse Waddeneilanden voorkomt in
jonge duinvalleien die door zoet grondwater worden
beïnvloed. Sommige van die standplaatsen worden ook
zo nu en dan door zout zeewater overstroomd. Bij een
meer natuurlijke dynamiek zullen deze plekken vaker
overstroomd worden. De vraag is of dit nadelig is voor
de Groenknolorchis en andere zeldzame soorten die op
die plekken voorkomen. Meer natuurlijke dynamiek kan
er ook voor zorgen dat nieuwe duinvalleien gevormd
worden, wat juist gunstig kan zijn voor de overleving op
langere termijn van deze orchideeën. Om meer inzicht
te krijgen in de gevolgen van dynamisch kustbeheer is
nader onderzoek gedaan naar de verspreiding, vestiging,
ontwikkeling en het lokaal weer uitsterven van populaties
van de Groenknolorchis op plekken met en zonder
dynamisch kustbeheer.
Het voorkomen van de Groenknolorchis indiceert specifieke posities aan de zoete kant van zoet-zoutgradiënten
vergelijkbaar met jonge kalkrijke duinvalleien. Al vaak
is geconstateerd dat het milieu voor deze soort en zijn
“maten” slechts gedurende een beperkte periode geschikt
is en dat na afloop daarvan de betreffende soorten snel
weer verdwijnen. Het onderzoek geeft inzicht in de duur
van zo’n periode en de veranderingen in enkele onderliggende standplaatsfactoren. Omdat het verspreidingsvermogen cruciaal is voor de aanwezigheid op langere
termijn van de soort op de schaal van het gehele Waddengebied, is met behulp van DNA-onderzoek ook aandacht
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T.a.v. Fauna :
• Bij de meeste kusten is er geen onderscheid tussen de
dichtheden van de fauna in de zeereep en in de grijze
duinen. Zowel de dynamiek als de aan- of afwezigheid
van suppleties lijken daarin niet uit te maken. Alleen
bij niet gesuppleerde kusten in het Renodunaal
district werden er in de zeereep hogere dichtheden
vegetatiebewonende fauna gevonden dan in de grijze
duinen.
• Tussen de districten zijn er wel verschillen: in het
Waddendistrict zijn de dichtheden aan bodemfauna wat
hoger, hoewel ook dit niet samen lijkt te hangen met
dynamiek of suppleties.
• Wel werden in beide districten duidelijke
verschillen in soortensamenstelling van bestudeerde
faunagemeenschappen gevonden die samenhangen
met de mate van dynamiek en soms ook met de invloed
van suppleties. Zo werd op Vlieland geconstateerd
dat Kleine junikevers sterk gebonden zijn aan
dynamische milieus waar malse jonge plantenwortels
door hun larven nog goed te “behappen“ zijn, terwijl
Meikevers, waarvan de larven meerdere jaren
doen over hun ontwikkeling, in voorspelbaarder
en dus stabielere situaties voorkomen. Hoewel
niet statistisch onderbouwd bestaat de indruk dat
gradiënten in verstuiving bijdragen aan de variatie van
faunagemeenschappen in droge duinen.

Wat betreft de effecten van suppleties op de landschapsecologie van de kust kunnen we het volgende stellen:
•D
 oor suppleties is er een toename van de hoeveelheid
zand op het strand waarop de wind vat kan hebben.
Daardoor ontstaan er vaak (tijdelijk) jonge duintjes op
het strand. Een deel van het zand stuift via de zeereep
naar de achterliggende duinen. Vooral waar de zeereep
dynamisch is, met kerven en kuilen, wordt het zand ver
(tot meer dan 500 meter) de duinen ingeblazen. De
chemische eigenschappen van de bodem (met name het
kalkgehalte en de zuurgraad) kunnen dan veranderen
en zijn van invloed op de achter de zeereep gelegen
begroeiingen, zelfs als ze op grotere afstanden slechts
licht overstoven worden met vers zand. In het algemeen
waarderen ecologen dit proces positief. Het doorbreekt
de sterke stabilisatie van veel duingebieden en draagt
bij aan de (her)vestiging van pioniervegetaties die soms
heel soortenrijk zijn of Rode Lijstsoorten herbergen.
Ook de inbreng van kalkhoudend materiaal in oude
verzuurde en gestabiliseerde duingebieden wordt als
een positief effect gezien, omdat het veroudering en
verzuring van grijze duinen, duinheiden en duinvalleien
tegen gaat.
•B
 lijft men de kustlijn op zijn plek houden met
regelmatige suppleties, dan ‘sterft’ afslag als
landschapsvormend proces uit. Op langere termijn kan
dit leiden tot een homogenere kust. Kiest men ervoor
om de kustlijn lokaal (al dan niet tijdelijk) minder streng
te handhaven, dan kunnen daar suppleties achterwege
blijven of met langere tussenpozen en/of in geringere
hoeveelheden toegepast worden. In dergelijke
omstandigheden wisselen afslag en aangroei elkaar af.
Nu al is duidelijk te zien dat kusterosie door suppleties
is omgeslagen in aanzanding. De meerwaarde daarvan
is dat het bestaande duingebied niet wordt aangetast
en er lokaal aan de duinvoet nieuwe duinen ontstaan.
De keerzijde is echter, dat duinafslag bij stormvloeden
zeldzamer is geworden, terwijl juist afslagkliffen van
nature aangrijpingspunten vormen voor verstuiving
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Kleine Junikever
foto: © www.inaturalist.org
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besteed aan de herkomst en verspreiding van populaties
van de Groenknolorchis. Er wordt vanuit gegaan dat de
resultaten mogelijk model staan voor vele andere soorten
die op natuurlijke gradiënten van duin- en kustgebieden
voorkomen. Aanvullend is ook een populatie van de
Groenknolorchis in het Deltagebied (van Veermansplaat)
meegenomen die zich, samen met andere kenmerkende
soorten van kalkrijke duinvalleien, gevestigd en uitgebreid
hebben op enkele voormalige intergetijdeplaten in de nu
afgesloten zee-armen. Deze populaties komen voor onder
een onnatuurlijk peilregime dat kennelijk voor karakteristieke soorten van kalkrijke duinvalleien de natuurlijke
standplaatsprocessen weet na te bootsen. Ook is via literatuurstudie en oriënterend veldwerk aandacht besteed
aan de wijze waarop ongewervelde fauna gebonden is
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Groenknolorchis in zijn
natuurlijke habitat: een
jonge, natte, kalkrijke
duinvallei | foto: © Gerard
Oostermeijer

