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Voorwoord
Van oudsher worden veel kweldergebieden in Europa benut als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt,
leidt successie in veel gevallen tot een ontwikkeling van een soortenarme Zeekweek-vegetatie.
Plaatselijk kan de successie wellicht worden teruggezet door kwelders een grotere dynamiek te geven
en te streven naar een afslag/aangroeicyclus. In de praktijk zal echter voor het merendeel van de
kwelders behoud en herstel van de biodiversiteit alleen mogelijk zijn bij een actief beheer zoals
bijvoorbeeld beweiding met vee. De vraag welk beweidingsregime welke natuurwaarden oplevert
bleef hierbij echter lang onbeantwoord.
Voor een antwoord op deze vraag is van 2009 t/m 2016 op de kwelders van Noord-Friesland
Buitendijks een grootschalig experiment uitgevoerd waarin de effecten van verschillende
beheerregimes werden onderzocht en vergeleken. Het onderzoek werd uitgevoerd door de
Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met andere organisaties. Het project werd mogelijk
gemaakt door financiële bijdragen van het Waddenfonds, het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit (OBN), het Prins Bernhard Cultuurfonds, It Fryske Gea en de Rijksuniversiteit
Groningen.
Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in drie proefschriften van de Rijksuniversiteit
Groningen en 20 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Ook is er een brochure over het
onderzoek uitgebracht om de resultaten toegankelijk te maken voor een breder publiek.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er niet één optimale beheervorm is die gunstig
uitwerkt op alle soortgroepen. De diversiteit aan planten, ongewervelden, broedvogels en
overwinteraars is juist gebaat bij een ruimtelijke combinatie of mozaïek van verschillende
beheervormen: intensieve beweiding, extensieve beweiding en ook de beheervariant “niets doen” zou
onderdeel moeten zijn van een dergelijk mozaïekbeheer.
Doelstelling van dit rapport is om deze conclusie te vertalen naar de praktijk. Het schrijven van dit
rapport is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Fryslân.
In het kader van het schrijven van dit rapport is een gebruikersgroep gevormd met
vertegenwoordigers van verschillende natuurbeheerorganisaties. Graag willen we op deze plek de
volgende personen bedanken voor hun inbreng tijdens de bijeenkomsten en commentaar op een
eerdere versie van dit rapport: Chris Bakker, Sietske Rintjema (beide IFG), Jacob de Bruin
(Natuurmonumenten), Jacob Hanenburg (Staatsbosbeheer), Arjan Hendriks (St. Het Groninger
Landschap) en Chris Smit (Rijksuniversiteit Groningen). Verder willen we Jan Tjalling van der Wal
(Wageningen Marine Research) vriendelijk bedanken voor de omzetting van de vegetatiekaart van
Rijkswaterstaat naar de TMAP-typologie en Henk Jager voor zijn ondersteunende GISwerkzaamheden. Kai Jensen, Bas Kers, Stefanie Nolte, Jörg Pedersen en Martin Stock waren zo
vriendelijk om foto’s ter beschikking te stellen om de beschrijving van de verschillende
vegetatietypen te ondersteunen.
de auteurs
Vries
juli 2019
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Samenvatting
Kwelders in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik geweest als weidegrond. Als dit gebruik
wegvalt, ontwikkelt zich in veel gevallen een soortenarme vegetatie gedomineerd door Zeekweek.
Om deze ontwikkeling te voorkomen en voor het behoud van de biodiversiteit op de kwelder wordt in
het natuurbeheer vaak voortzetting van de beweiding geadviseerd. Lange tijd is hierbij nauwelijks
stilgestaan bij de vraag wat vanuit het perspectief van natuurbehoud de meest optimale vorm van
beweiding is. Om hier verandering in te brengen is in Noord-Friesland Buitendijks door de
Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met andere organisaties acht jaar lang onderzoek
verricht naar effecten van verschillende beheerregimes op verschillende facetten van de biodiversiteit,
zoals vegetatie, de ongewervelde fauna, muizen en de vogelbevolking. Kern van het onderzoek was
een meerjarig en grootschalig beheerexperiment waarin de effecten van verschillende soorten vee in
hoge en lage dichtheden met elkaar zijn vergeleken. Ook is onderzoek gedaan naar mogelijk gunstige
effecten van wisselbeweiding waarbij jaren met - en zonder beweiding werden afgewisseld.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er niet één optimale beheervorm is die gunstig
uitwerkt op alle soortgroepen. De diversiteit aan planten, ongewervelden, broedvogels en
overwinteraars is juist gebaat bij een ruimtelijke combinatie of mozaïek van verschillende
beheervormen: intensieve beweiding, extensieve beweiding en ook de beheervariant “niets doen” zou
onderdeel moeten zijn van een dergelijk mozaïekbeheer. Doelstelling van dit rapport is om deze
conclusie te vertalen naar de praktijk met een handleiding voor het natuurbeheer.
Voor het gebruik als handleiding geeft dit rapport een beschrijving van kweldervegetaties in de
Waddenzee op basis van de TMAP-vegetatietypologie. Vegetatiekaarten op basis van de TMAPtypologie geven het meest eenvoudige overzicht van de diversiteit aan vegetatietypen op een kwelder.
Vegetatiekaarten op basis van de TMAP-typologie kunnen worden geëxtraheerd uit de periodieke
vegetatiekarteringen van Rijkswaterstaat. Behalve de vegetatiesamenstelling, speelt ook de
vegetatiestructuur een belangrijke rol op de kwelder, maar er bestaat niet een 1:1 relatie tussen
vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur. Wel wordt in het rapport een correlatiediagram gegeven
tussen vegetatietype en vegetatiestructuur.
Naast het beheer, staan kwelders ook onder invloed van autonome ontwikkelingen, waarvan voor
de vastelandskwelders de netto ophoging als gevolg van opslibbing de belangrijkste is. Voor de
interpretatie van vegetatiekaarten of van de situatie in het veld is een conceptueel vegetatiemodel
opgesteld waarin de positie van de belangrijkste TMAP-typen wordt gegeven in samenhang met de
hoogteligging van de kwelder en de beweidingsintensiteit.
Een andere belangrijke ontwikkeling is een geleidelijke vernatting van de kwelder. Om de
natuurlijkheid van de kunstmatig ontwikkelde vastelandskwelders te verhogen is 20 jaar geleden het
greppelonderhoud vrijwel overal stilgelegd. Hierdoor is de draagkracht voor beweiding afgenomen.
Voortbouwend op het eerste vegetatiemodel, is voor zowel de lage als de hoge kwelder een
vegetatiemodel opgesteld met de positie van de belangrijkste TMAP-vegetatietypen in relatie tot de
ontwateringstoestand van de kwelder en de beweiding.
De kwelder van Noord-Friesland Buitendijks strekt zich uit langs een kustlijn van ruwweg 22 km met
volgens de jongste vegetatiekaart van Rijkswaterstaat (2014) een oppervlakte van bijna 2400 ha.
Eenjarige pioniervegetatie van Zeekraal en Klein schorrenkruid bedekte in 2014 bijna 40% van het
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gebied. In de nabije toekomst wordt de TMAP-typologie aangepast en wordt het mogelijk om
onderscheid te maken tussen vegetatie in de primaire pionierzone laag in zonering en veelal
gedomineerd door Langarige zeekraal en eenjarige vegetatie hoger in de zonering gedomineerd door
Klein schorrenkruid en Kortarige zeekraal. De laatstgenoemde vegetatie wordt in het rapport
aangeduid met eenjarige secundaire pioniervegetatie. Deze vegetatie wordt sterk bevorderd door de
vernatting al/of niet in combinatie met beweiding.
Voor een optimaal beheermozaïek met verschillende beweidingsregimes zijn een aantal
randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd. De belangrijkste hiervan zijn:
 een beheereenheid is loodrecht op de kust georiënteerd en strekt zich uit over de gehele
gradiënt vanaf de zeedijk of zomerpolder tot aan de kwelderrand
 op het laagste deel van de kwelder (primaire pionierzone plus de laagste delen van de lage
kwelder) wordt een minimale invloed van de beweiding nagestreefd
 eenjarige secundaire pioniervegetatie (inclusief eventueel onbegroeide plekken) wordt tot een
bedekking van ongeveer 20% als neveneffect van beweiding geaccepteerd
 om uiteenlopende redenen geniet de inzet van runderen de voorkeur boven het gebruik van
paarden of schapen. Als de beschikbaarheid van runderen een probleem vormt, kan echter wel
op deze soorten worden teruggevallen waarbij de handvatten voor beheer toepasbaar blijven
 wisselbeweiding waarin een jaar met intensieve beweiding en zonder beweiding met elkaar
werden afgewisseld leidde in het onderzoek tot min of meer vergelijkbare effecten als een meer
constante, extensieve runderbeweiding. Omdat wisselbeweiding wel een aanzienlijke toename
van de beheerinspanning zou betekenen, is wisselbeweiding buiten beschouwing gelaten.
 bij intensieve runderbeweiding wordt geadviseerd om een bovengrens in veedichtheid van
1 dier (0.8 GVE) per ha als richtlijn te hanteren; bij extensieve runderbeweiding 0.5 dier per ha.
Bij een eventuele inzet van paarden is het advies om 40% lagere dichtheden aan te houden.
 de genoemde veedichtheden zijn bedoeld als eerste indicatie. Mede door verschillen in
draagkracht, kan op het basis van het vegetatiebeeld de veedichtheid per beheereenheid naar
beneden of naar boven worden bijgesteld
 met het oog op specifieke soorten en soortgroepen, is de beheervorm niets doen onderdeel van
mozaïekbeheer.
Extensieve beweiding heeft overall gezien het meest gunstige effect op verschillende facetten van de
biodiversiteit op de kwelder, althans op de kortere termijn. Op de langere termijn moet echter
rekening worden gehouden met een grote kans op afnemende variatie door een forse toename van
hoogopgaande vegetatie van vooral Zeekweek. De effecten van verschillende vormen van beweiding
zijn echter als omkeerbaar te beschouwen. Om de gunstige effecten van extensieve beweiding te
behouden, wordt geadviseerd om in plaats van een extensieve beweiding een variabel
beweidingsregime in te voeren waarin langere periodes (5 – 10 jaar) met een extensieve en intensieve
beweiding worden afgewisseld. Een variabele beweiding moet makkelijker te implementeren zijn dan
de onderzochte wisselbeweiding.
In een optimaal beheermozaïek zijn zo ten minste de drie volgende beheerregimes
vertegenwoordigd:
a) intensieve beweiding
b) variabele beweiding waarbij voor langere periodes extensieve - en intensieve beweiding
worden afgewisseld
c) niets doen
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Deze drie regimes kunnen eventueel worden aangevuld met extensieve beweiding als de introductie
van het regime met variabele beweiding moeizaam verloopt. De verhouding tussen de drie
beheervormen is afhankelijk of in de beheerdoelen een extra inspanning voor bepaalde soortgroepen
is opgenomen. Voor enkele beheermozaïeken is een inschatting gemaakt van de effecten op de
vegetatiestructuur van de gehele kwelder van Noord-Friesland Buitendijks.
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond

Kwelders kunnen worden gedefinieerd als gebieden die begroeid zijn met hogere planten (kruiden,
grassen of laagblijvende struiken) en die onder invloed staan van periodieke overstromingen met zout
water. Die overstromingen kunnen zowel getij – als wind afhankelijk zijn. In getijdensystemen
kunnen kwelders de hoogste zone van het intergetijdengebied innemen. Kwelders kunnen zich daar
langs de hoogtegradiënt naar beneden uitstrekken tot onder het niveau van gemiddeld hoogwater
(GHW). Karakteristiek voor kwelders is een vegetatiezonering langs de hoogtegradiënt die
samenhangt met de overstromingsfrequentie en overstromingsduur (Fig. 1.1).
Voor de vastelandskwelders in de Waddenzee is de zonering in figuur 1.1 van laag naar hoog vaak
ook min of meer een afspiegeling van hun ontwikkeling. Doordat tijdens overstromingen sediment
wordt afgezet kan de hoogte van het wad en de kwelder toenemen. De pionierzone kan zich hierdoor
zeewaarts uitbreiden, terwijl planten van de lage kwelder de pionierzone kunnen binnendringen, etc.
Deze successie is mogelijk omdat de hoogteontwikkeling van de vastelandskwelders in het algemeen
sneller gaat dan de stijging van het GHW als gevolg van de zeespiegelstijging (Esselink et al. 2017).
Met andere woorden: de kwelders krijgen een steeds hogere ligging ten opzichte van het zeeniveau.
Op een gegeven moment stagneert de hoogteontwikkeling echter. Als de hoogte van een kwelder
toeneemt ten opzichte van GHW, zal de overstromingsfrequentie geleidelijk afnemen, waardoor als
gevolg van de steeds geringere hoeveelheid sediment die per tijdseenheid wordt afgezet, ook de
hoogteontwikkeling steeds langzamer verloopt. Deze negatieve terugkoppeling tussen hoogteligging
en hoogtetoename van een kwelder vormt de verklaring waarom de successie in het stadium van de
hoge kwelder stagneert (Allen 1992). Onder normale omstandigheden zal een hoge kwelder daarom

Figuur 1.1 Schematische opbouw van een kwelder met vegetatiezonering in relatie tot de overstromingsduur en
–frequentie. Voor vastelandskwelders vormt de zonering van laag naar hoog een afspiegeling van de successie
(fig. gewijzigd naar Coldewey & Erchinger 1992).
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niet aan de getijdeninvloed kunnen ontsnappen. Alleen wanneer lokaal sprake is van een relatieve
daling van de zeespiegel, zal de invloed van de zee zover afnemen dat een kwelder zich kan
ontwikkelen tot een ‘binnenlands’ habitat.
Beweiding
Veel kweldergebieden in Europa worden van oudsher benut als weidegrond. Als dit gebruik
wegvalt, leidt successie in veel gevallen op den duur tot de ontwikkeling van een soortenarme
vegetatie gedomineerd door Zeekweek. Deze ontwikkeling komt niet alleen door het wegvallen van
de beweiding, maar ook doordat kwelders in de loop van de tijd door opslibbing steeds hoger worden,
waardoor de omstandigheden voor Zeekweek steeds gunstiger worden (Olff et al. 1997; Bakker
2014). Op kwelders is het voorkomen en de dominantie van Zeekweek dan ook vaak positief
gerelateerd met de hoogteligging (en op de zandige eilandkwelders met de aan de dikte van de
kleilaag gekoppelde totale hoeveelheid stikstof in de bodem (Bakker 2014)). Bij stopzetting van de
beweiding kan zich op de lage tot middelhoge kwelder ook een soortenarme vegetatie van Gewone
zoutmelde ontwikkelen, terwijl onder brakke omstandigheden Riet de kwelder over de gehele
hoogtegradiënt van laag tot hoog zal gaan domineren (Raabe 1981; Jensen 1985; Esselink 2000).
In de loop van afgelopen 40 jaar is een toenemend aantal kwelders in beheer gekomen van
natuurbeschermingsorganisaties, of zoals in Duitsland en Denemarken onderdeel geworden van
nationale parken. Voor het beheer betekende dit een omslag van een landbouw-economisch gebruik
naar een beheer met natuurdoelen. Deze verandering in beheer was op enkele plekken aanleiding om
onderzoek op te zetten naar de effecten van deze verandering in beheer. Afgezet tegen de reactietijd
van de vegetatie, waren deze onderzoeken echter meestal van relatief korte duur. Zo kunnen
bijvoorbeeld na stopzetting van de beweiding, verschillende plantensoorten die door de beweiding
werden onderdrukt de eerste jaren een explosieve ontwikkeling laten zien, die vervolgens weer
wegebt. Een bekend voorbeeld hiervan is Zeeaster of Zulte die hoog kan uitgroeien en massaal tot
bloei kan komen bij stopzetting van beweiding, maar als tweejarige soort na de bloei afsterft en zich
daarna moeilijk opnieuw weet te vestigen in de dichter wordende vegetatie (Esselink et al. 2002).
Doordat effecten op korte en lange termijn niet hetzelfde zijn, kwamen onderzoekers ook niet tot
dezelfde conclusies en aanbevelingen ten aanzien van beweiding.
Het verschil in aanbevelingen voor beheer werd nog een keer versterkt door verschillen in
gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van natuurbeheer van kwelders. Hierbij speelden twee
benaderingen een rol (Bakker et al. 1997; Stock 1997). In de Duitse nationale parken, vormt het
onverstoorde verloop van de natuurlijke processen de primaire doelstelling. Dit impliceert een beheer
waarbij menselijk invloed zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. In Nederland en Denemarken is de
doelstelling van het natuurbeheer op kwelders meer gericht het behoud of herstel van de biodiversiteit.
Om de ontwikkeling naar een dominantie van soortenarme, oude successiestadia in de vegetatie te
voorkomen, wordt over het algemeen beweiding als beheermaatregel aanbevolen.
Ontwatering
Voor de vegetatieontwikkeling van de vastelandskwelders in de Waddenzee speelt naast de
beweiding ook ontwatering een grote rol. Deze kwelders zijn vrijwel allemaal voortgekomen uit
landaanwinningswerken. Naast het creëren van luwe omstandigheden door de aanleg van door
rijshoutdammen omsloten bezinkvelden, was een belangrijk onderdeel van deze werken ook de aanleg
en het onderhoud van een dicht vertakt ontwateringsstelsel (Fig. 1.2A; Dijkema et al. 2001). De
belangrijkste effecten van deze kunstmatige ontwatering waren:
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 de ontwikkeling van een natuurlijk krekensysteem met oeverwallen en lagergelegen
komgebieden werd voorkomen (Fig. 1.3; Michaelis 2008). Via het dichte drainagepatroon werd
bij een overstroming het aangevoerde sedimentatie meer gelijkmatig over de kwelder verdeeld.
 een snellere zeewaartse uitbreiding van de kwelder doordat de eerste planten zich als gevolg
van een betere bodemdoorluchting bij een lagere hoogte van het wad konden vestigen dan van
nature mogelijk was geweest
 beïnvloeding van de concurrentieverhoudingen tussen plantensoorten door een verbetering van
de bodemaeratie, waardoor de vegetatiesuccessie werd versneld (Dijkema 1983a; Dijkema et
al. 2001). Dit betekent dat bij een goede ontwatering de ondergrenzen van de verschillende
vegetatiezones op een lagere hoogte beginnen.

(© P. Esselink)
(© RWS)

(© Google Earth)

(© Google Earth)

Figuur 1.2 Geschematiseerde ontwikkeling van het
ontwateringsstelsel in een voormalige landaanwinningskwelder na stopzetting van het greppelonderhoud.
(A) Uitgangssituatie van een 100100 m groot vak
doorsneden met op 10 meter afstand van elkaar
liggende greppels. (B) Het middengedeelte van de
greppels is dichtgeslibd. (C) Een gevolg hiervan is dat
in de afgesloten delen vaak water blijft staan;
tegelijkertijd worden greppels en dwarssloten dicht bij
de hoofdleiding dieper. (D) Als gevolg van lokale
vernatting kan Zeekweek-vegetatie worden vervangen
door vegetatie van de lage kwelder of secundaire
pioniervegetatie. De foto’s laten voorbeelden zien van
kwelders in Nederland en Duitsland (overgenomen uit
Esselink et al. 2017).
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Figuur 1.3 Referentiebeeld van een volledig natuurlijk ontwikkelde voorlandkwelder met een meanderend
krekensysteem (bovenste paneel), een hoger opgeslibde kwelderwal dicht bij de kwelderrand met daarachter
lagergelegen komgebieden met afhankelijk van de ontwateringstoestand pioniervegetatie en vegetatie van de
lage tot middelhoge kwelder (uit van Duin et al. 2019).

Inmiddels is het onderhoud aan het ontwateringsstelsel vrijwel overal opgegeven, of – vanuit de
gewijzigde doelstelling om de natuurlijkheid van de voormalige landaanwinningskwelders te
verhogen – bewust afgebouwd (Esselink et al. 2017). In de kwelders langs de Friese en Groninger
kust gebeurde dit in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw (Dijkema et al. 2001); in de
Dollardkwelders van Het Groninger Landschap al vanaf 1984 (Esselink 2000). Door het stopzetten
van het onderhoud aan het ontwateringsstelsel duurt het langer voordat het water na een overstroming
weer van de kwelder is verdwenen (Erchinger et al. 1996) en is er een geleidelijke vernatting van de
kwelder opgetreden. (Fig. 1.2). Dit is van grote invloed op de vegetatieontwikkeling. Zo komt
Zeekweek bij een minder goede ontwatering (mindere bodemdoorluchting) en het ontbreken van
beweiding pas hoger op de kwelder tot dominantie (Veeneklaas 2013). Op plekken waar door een lage
opslibbing de hoogte van kwelder niet toeneemt ten opzichte van het niveau van gemiddeld
hoogwater, kan de ontwikkeling naar een door Zeekweek gedomineerde kwelder ook uitblijven
(Esselink et al. 2009). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn op brede kwelders, waar ver van de
kwelderrand gelegen delen relatief weinig sediment ontvangen. Een goed voorbeeld hiervan is de
kwelder van de Hamburger Hallig in Sleeswijk-Holstein (Esselink et al. 2009; Veeneklaas 2013).
Stopzetting van het onderhoud aan de kunstmatige ontwatering heeft niet alleen een effect op de
vegetatiezonering, maar kan ook tot een grotere variatie in abiotiek op de kwelder leiden. Zoals
hierboven is aangegeven, slibben na stopzetting van het greppelonderhoud de meeste greppels dicht.
Greppels die open blijven, kunnen beter als kwelderkreken worden beschouwd: ze beginnen uit te
schuren en door een hogere sedimentatie vormen zich langs beide randen een oeverwal terwijl in de
gebieden erachter zich minder goed ontwaterende laagtes vormen (Esselink et al. 1998; 2017). Het is
vooralsnog niet duidelijk of deze ontwikkeling op de langere termijn overal beklijft of van meer
tijdelijke aard is. In de Dollard, leek na een aanvankelijke snelle vorming van kreken met
oeverwallen, het aantal oeverwallen in een later stadium weer af te nemen door het "afsterven" van
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actieve kreken die alsnog werden opgevuld (Esselink 2007). Ook in de Peazemerlannen (NOFriesland) bleek een gedifferentieerde vegetatieontwikkeling tijdelijk. Twintig jaar nadat het getij
door een breuk in de zomerkade weer toegang kreeg tot het (onbeweide) noordelijk deel van dit
gebied was hier sprake van een gevarieerde begroeiïng met Zeekweek-vegetatie op de ontstane
oeverwallen en vegetatie van de lage kwelder in de daar achterliggende kommen. Nog een keer 16
jaar later was Zeekweek veel van deze komgebieden binnengedrongen en was met de toegenomen
dominantie van Zeekweek de afwisseling in vegetatie duidelijk afgenomen (Dijkema et al. 2011).
De ontwateringstoestand van een kwelder heeft grote invloed op het effect van beweiding op de
vegetatie. Overal het algemeen zal door vernatting de invloed van beweiding op de vegetatie worden
versterkt. Zo leidde in de Dollard een verlaging van de veedichtheid in combinatie met het stopzetten
van het greppelonderhoud niet tot een toename, maar tot een afname van Kweek (Esselink et al. 2000,
2002). De verklaring hiervoor was dat als gevolg van de vernatting, de vertrapping een veel grotere
impact op de bodem en de vegetatie had gekregen en de verlaging van de veedichtheid hierdoor
ruimschoots werd gecompenseerd. Toen in een later stadium in een exclosure experiment de factor
beweiding helemaal werd uitgeschakeld, had dit een herstel van Kweek tot gevolg. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de achteruitgang van Kweek een gevolg was van de combinatie van
vernatting en beweiding. Een zelfde effect van de combinatie van vernatting en beweiding kon
worden waargenomen in de Proefverkweldering in Noord-Friesland Buitendijks, waar op plekken met
een slechte ontwatering in de beweide situatie zich een vegetatie ontwikkelde gedomineerd door Klein
schorrenkruid en Kortarige zeekraal, terwijl op dezelfde locaties, de vegetatie in de exclosures vooral
gedomineerd werd door Kweek (Esselink et al. 2015; Chang et al. 2016).

1.2

Beschrijving van het beweidingsonderzoek in Noord-Friesland Buitendijks

De besproken voorbeelden laten zien dat op veel kwelders behoud en herstel van de biodiversiteit
mede afhankelijk is van een actief beheer zoals beweiding. De vraag, welke vorm van beweiding dan
de voorkeur zou moeten krijgen is lange tijd onderbelicht gebleven. Om hier verandering in te
brengen is in Noord-Friesland Buitendijks acht jaar lang (2009 – 2016) onderzoek gedaan waarin de
effecten van verschillende soorten vee bij hoge en lage dichtheden met elkaar zijn vergeleken (de Vlas
et al. 2013; Esselink et al. 2016; van Klink et al. 2016; tekstkader 1.1). Ook is onderzoek gedaan naar
mogelijk gunstige effecten van een rotatieregime of wisselbeweiding waarbij jaren met en zonder
beweiding werden afgewisseld (Lagendijk et al. 2017, 2019; tekstkader 1.2). Bijzonder aan het
onderzoek was dat binnen één project de effecten werden onderzocht op zowel de vegetatie, de
ongewervelde fauna, muizen, als ook de vogelbevolking.
Kern van het onderzoek was een meerjarig grootschalig beheerexperiment op de kwelder van
Noord-Friesland Buitendijks waarin verschillende beheerregimes werden onderzocht (Fig. 1.4). Er
zijn drie proefgebieden gekozen (West, Midden en Oost) en elk proefgebied werd onderverdeeld in
vijf proefvakken van elk bijna 11 hectare. Nadat in 2009 de uitgangssituatie werd vastgelegd, werden
in 2010 voor een periode van zeven jaar de volgende vijf beweidingsregimes ingesteld: intensieve
beweiding met paarden of runderen (1 dier/ha), een extensieve of lichte beweiding met paarden of
runderen (0.5 dier/ha), en wisselbeweiding waarbij telkens één jaar met beweiding (rund; 1 dier/ha)
werd afgewisseld door een jaar zonder beweiding. Om logistieke redenen moest het experiment in het
proefgebied Midden na afloop van het weideseizoen van 2013 worden gestaakt; in de overige twee
proefgebieden kon het experiment worden voortgezet tot eind 2016. Het weideseizoen op de kwelder
van Noord-Friesland Buitendijks loopt van ongeveer 1 juni tot 15 oktober.
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Tekstkader 1.1 Beweidingsexperiment Noord-Friesland Buitendijks: organisatie van het
onderzoek
Voor het onderzoek heeft It Fryske Gea subsidies ontvangen van het Waddenfonds, het Kennisnetwerk
Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een kleiner deel van de
kosten van het project is gefinancierd door It Fryske Gea (verder afgekort tot IFG) en de Rijksuniversiteit
Groningen (RuG). Voor de uitvoering van het onderzoek werden bij de RuG drie promovendi aangesteld
(Stefanie Nolte, Roel van Klink en Freek Mandema voor onderzoek aan resp. de vegetatie, de ongewervelde
fauna en de vogels). In de tweede fase van het project werden ze opgevolgd door Georgette Lagendijk als
postdoc voor een extra onderzoeksinspanning naar de effecten van wisselbeweiding. Het onderzoek werd
mede ondersteund door Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting, Stichting Willem Beyerinck
Biologisch Station, European Invertebrate Survey Nederland, EIS-NL), Imares en bureau PUCCIMAR.
IFG was opdrachtgever van het onderzoek, maar leverde met het beschikbaar stellen van het gebied, de
aanleg plus het onderhoud van de proefvakken en het veetoezicht in de proef zelf ook een grote bijdrage aan
de uitvoering van het onderzoek.

Figuur 1.4 Overzichtskaartje van het beweidingsexperiment in Noord-Friesland Buitendijks. Het experiment
bestond uit drie proefgebieden. Het middelste proefgebied is uitvergroot en daarin is het beheer in de vijf
proefvakken weergegeven. Elk proefvak was bijna 11 hectare groot. Eén dier betekent lichte beweiding met 5
stuks vee per proefvak (0.5 dier/ha), twee dieren betekent intensieve beweiding met 10 stuks vee per proefvak
(1 dier/ha). In het meest rechter proefvak werd rotatie- of wisselbeweiding toegepast door om het jaar intensief
(1 rund/ha) en helemaal niet te beweiden. Het meest westelijke proefgebied heeft zes proefvakken omdat daar
ook een permanent onbeweid proefvak aanwezig was.

In het westelijk proefgebied is een zesde proefvak te zien (Fig. 1.4). Omdat één van de
proefvakken in dit proefgebied doorsneden werd door een diepe kreek, is dit vak om redenen van
veeveiligheid gedurende de duur van het experiment onbeweid gebleven en is een extra proefvak aan
dit proefgebied toegevoegd. Het achterwege laten van beweiding kan als zesde beheerregime in de
proef worden gezien, maar doordat dit regime vanwege ruimtegebrek in de andere twee proefgebieden
ontbrak, is dit regime minder intensief onderzocht.
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Vanaf 1988 lopen op Duitse vastelandskwelders twee vergelijkbare beweidingsexperimenten met
schapen in verschillende dichtheden (Kiehl et al. 1996). Dit is één van de overwegingen geweest om
in het experiment in Noord-Friesland Buitendijks geen schapen op te nemen. Wel is vanuit het project
voor enkele onderzoeksvragen aanvullend onderzoek verricht in de Duitse experimenten.
Tekstkader 1.2 Wisselbeweiding
De gedachte bij wisselbeweiding is dat verschillende plantensoorten die door beweiding worden onderdrukt,
bij een tijdelijk stopzetting van de beweiding een kans krijgen zich te ontwikkelen. Zo is van Zeeaster of Zulte
bekend dat deze hoog kan uitgroeien en massaal tot bloei kan komen bij een onderbreking van de beweiding.
Beweiding heeft echter niet alleen een negatief effect op Zulte. Als tweejarige soort sterft Zulte na de bloei af
en kan bij een langere periode zonder beweiding moeite hebben zich opnieuw te vestigen in de dichter
wordende vegetatie (Esselink et al. 2002). Een tijdelijke opbloei van Zulte kan interessant zijn voor insecten,
zowel voor bloembezoekers als ook voor de vele fytofage soorten die van Zulte afhankelijk zijn (van Klink
2014).

Conclusies van het onderzoek voor het beheer
De centrale vraag in het onderzoek was wat - vanuit het oogpunt van behoud van de biodiversiteit het optimale beweidingsregime is. Het antwoord op deze vraag is dat er niet zo iets is als een uniek
beweidingsregime dat gunstig is voor alle onderzochte facetten van de biodiversiteit van een kwelder.
Effecten van beweiding blijken namelijk soortspecifiek (Fig. 1.5). Dit houdt in dat keuze voor één
facet, verlies voor een ander facet kan inhouden. De totale diversiteit aan planten, ongewervelden,
broedvogels en overwinteraars is juist gebaat bij een ruimtelijke combinatie van verschillende
beheervormen: dus intensieve – en extensieve of lichte beweiding naast elkaar. Ook de beheervariant
“niet beweiden” zou onderdeel moeten zijn van een dergelijk mozaïekbeheer.
Beheerregime
Diversiteitsgroep

Veedichtheid
Hoog

Laag

Wisselbeweiding
Jaren
met vee

Jaren
zonder vee

Geen
beweiding

Ruimtelijke
combinatie van
beheervormen

Plantensoorten
Vegetatietypen
Ongewervelde planteneters
Ongewervelde roofdieren
Ongewervelden strooiseleters
Broedvogels
Zangvogels 's winters
Ganzen (aantallen)
Muizen (aantallen)

Figuur 1.5 Globaal overzicht van de diversiteit aan kwelderplanten en -dieren in relatie tot het beheerregime.
Hoe donkerder de kleur, hoe meer soorten. (Bij ganzen en muizen: hoe donkerder de kleur, hoe hoger de
aantallen). Voor vogels en ongewervelden geldt dat elk regime zijn eigen soorten heeft. Over een groot gebied
bezien kunnen de mogelijkheden voor diversiteit maximaal worden benut door een ruimtelijke combinatie van
de verschillende beheervormen. De aanduiding voor zangvogels in de winter is op basis van een inschatting
(naar de Vlas et al. 2013).
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In de effecten van de beweiding op de vegetatie speelt naast de vegetatiesamenstelling ook de
vegetatiestructuur een belangrijke rol. Een intensieve beweiding resulteert in het algemeen in een
uniforme korte vegetatie; bij een meer gematigde beweiding ontstaat vaak een meer gedifferentieerde
vegetatie, waarbij plekken met een lage, kort afgegraasde vegetatie wordt afgewisseld met hogere,
minder kort gehouden vegetatie. Een lichte of ontbrekende beweiding resulteert doorgaans in een
meer uniforme hoogopgaande vegetatie. De vegetatiehoogte (-structuur) beïnvloedt de lichtinval in de
vegetatie en daarmee tegelijkertijd ook de concurrentieverhoudingen tussen plantensoorten. In een
hoogopgaande vegetatie verliezen hierdoor laagblijvende soorten op den duur terrein. Na verloop van
tijd is er een grote kans dat de hoge vegetatie meer en meer zal worden gedomineerd door Zeekweek.
Daarnaast heeft de vegetatiestructuur effect op de andere groepen organismen op de kwelder
(Fig. 1.5). Naast de vegetatiesamenstelling zal de vegetatiestructuur om deze reden dan ook een
belangrijke plaats in deze handleiding innemen.

1.3

Doelstelling en vraagstelling rapport

Het beweidingsexperiment is uitgevoerd met proefvakken van ruim 10 ha groot. Hoe moet de
aanbeveling om tot een mozaïek van verschillende beheervarianten te komen worden vertaald en
worden opgeschaald naar heel Noord-Friesland Buitendijks, een kweldergebied van ruim 2000 ha
(excl. 800 ha zomerpolder)?
Voor deze vertaalslag moet dit rapport een toegankelijke handleiding bieden met ruimte voor de
beantwoording van de volgende vragen:
 Wat zijn de meest voorkomende vegetaties op de kwelders van Noord-Friesland Buitendijks?
 Hoe kunnen deze vegetaties globaal worden gerelateerd aan het ontwikkelingsstadium van de
kwelder, de drainage en de beweiding?
 Welke structuurtypen zijn op praktische gronden te onderscheiden?
 Hoe zijn deze structuurtypen verspreid over de verschillende vegetaties?
 Welke vegetaties en structuurtypen ontwikkelen zich onder welk beheerregime?
 Wat is eventueel een ideale verhouding tussen de verschillende structuurtypen (bandbreedte)?
 Op welke schaal kan worden gestuurd naar afwisseling in structuurtypen?
 Hoe kan worden bijgestuurd als streefwaarden (bandbreeedtes) van de structuurtypen worden
overschreden?
 Hoe verhoudt het streven naar een voor de biodiversiteit optimale verdeling van structuurtypen
en beheerregimes zich met het streefbeeld voor het gebied op de lange termijn te komen tot zo
groot mogelijke aaneengesloten beheereenheden?

1.4

Aanpak

Het uitgangspunt van dit rapport is om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij gegevens die al
standaard via reguliere monitoring worden ingezameld, zoals bijvoorbeeld via de periodieke
vegetatiekarteringen van de Nederlandse kwelders door Rijkswaterstaat. Dit zou de mogelijkheid
moeten bieden om, meer dan nu het geval is, gebruik te maken van deze gegevens in eventuele
evaluaties van het beheer.
Voor de opschaling van de resultaten van het onderzoek zal waar mogelijk gebruik worden
gemaakt van de vlakdekkende informatie van het experiment, zoals die is verkregen uit de herhaalde
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vegetatiekarteringen van het beweidingsexperiment. In totaal zijn er vier karteringen uitgevoerd,
namelijk: in het jaar voor dat het experiment werd gestart (2009, om de uitgangssituatie vast te
leggen) en vervolgens in het tweede, vierde en zevende jaar van het experiment (resp. 2011, 2013 en
2016). Bij deze karteringen is gebruik gemaakt van de zgn. TMAP-vegetatietypologie. Deze typologie
is opgesteld in het kader van het zgn. Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP), een
samenwerkingsprogramma van de drie Waddenzeelanden Nederland, Duitsland en Denemarken voor
de monitoring en evaluatie van de toestand van de Waddenzee. Met behulp van de TMAP-typologie
kan de vegetatie van alle kwelders in de Waddenzee op een gestandaardiseerde wijze worden
beschreven en gemonitord (Petersen et al. 2014).
Van alle Nederlandse kwelders wordt in opdracht van Rijkswaterstaat eens per zes jaar een
vegetatiekaart gemaakt. Deze kaarten zijn vrij beschikbaar. Vegetatiekaarten vormen in de regel een
belangrijke basis voor sturing en evaluatie van het beheer. De vegetatiekaarten van Rijkswaterstaat
zijn vrij complexe producten. Voor verschillende toepassingen van de vegetatiekaarten zijn, naast de
TMAP-typologie, in Nederland ook nog andere vertaalslagen ontwikkeld, zoals de VEGWADtypologie en een typologie voor de Kaderrichtlijn Water. In deze vertaalslagen spelen
vegetatiezonering en successie een hoofdrol (Dijkema et al. 2005; 2013). Vegetatiekaarten op basis
van de TMAP-typologie geven daarentegen het meest eenvoudige overzicht van de diversiteit aan
vegetatietypen op een kwelder (Dijkema et al. 2013). Voor gebruik van de kaarten in het natuurbeheer
verdient daarom een omzetting naar de TMAP-typologie de voorkeur.
Omdat in het beweidingsexperiment eveneens gebruik is gemaakt van de TMAPvegetatietypologie, zal deze typologie waar mogelijk, ook worden ingezet in de gevraagde vertaalslag.
In de TMAP-typologie worden 28 vegetatietypen onderscheiden, waarvan 19 potentieel van belang
zijn voor de vastelandskwelders. In Bijlage I wordt een beschrijving van deze 19 typen gegeven.
In de TMAP-vegetatietypologie worden geen structuurtypen onderscheiden. In hoofdstuk 2 zal
daarom ook een structuurklassificatie worden voorgesteld, waarna ook de relatie tussen
vegetatietypologie en -structuur zal worden besproken.
In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van een conceptueel vegetatiemodel de relatie besproken tussen
vegetatie, hoogteontwikkeling, beweiding en ontwateringstoestand van de kwelder. Hierbij wordt
opnieuw gebruik gemaakt van de TMAP-typologie. De invloed van de wisselwerking tussen
beweiding en ontwatering op de vegetatie worden voor de lage en hoge kwelder in twee aparte
modellen nader uitgewerkt.
In hoofdstuk 4 volgt een bespreking van de vegetatie van Noord-Friesland Buitendijks en de
overige Friese vastelandskwelders op basis van recente vegetatiekaarten van Rijkswaterstaat.
In hoofdstuk 5 wordt een inventarisatie gemaakt van welke beheerregimes onderdeel zouden
moeten zijn van een optimaal mozaïekbeheer. Voor verschillende scenario’s van een mozaïekbeheer
wordt vervolgens een inschatting gemaakt van het effect op de vegetatiestructuur op de kwelder van
Noord-Friesland Buitendijks.
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Vegetatiekaarten beweidingsexperiment

Een vlakdekkende beschrijving van de vegetatieontwikkeling van het beweidingsexperiment ontbrak
tot nu toe. Aan het einde van de onderzoeksperiode in 2016, is wel een vegetatiekartering uitgevoerd,
maar een vergelijking met de eerdere karteringen kon niet meer worden gemaakt. Door een
samenwerking tussen de RuG en het NIOZ werd het mogelijk de vegetatiekaart van 2016 beschikbaar
te maken in GIS. Tegelijkertijd zijn de vegetatiekaarten uit de andere jaren gecontroleerd, zodat nu
over de gehele duur van het experiment een vlakdekkende beschrijving van de vegetatieontwikkeling
kan worden gegeven. Bijlage II geeft hiervan een samenvatting.
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2 Relatie vegetatiestructuur en vegetatiesamenstelling
2.1

Structuurindeling

Voor veel kwelderorganismen is naast de vegetatiesamenstelling ook de vegetatiestructuur van grote
betekenis. In de TMAP-typologie wordt geen aandacht besteed aan de vegetatiestructuur, maar bij de
periodieke vegetatiekarteringen van RWS is dit gelukkig wel het geval. Bij deze karteringen wordt de
vegetatiestructuur vastgelegd in drie hoogteklasses, namelijk: a) laag (0–30 cm), b) middelhoog (30–
100 cm) en c) hoog (> 100 cm; zie o.a. Reitsma et al. 2014). Voor het inschatten van de waarde van
de vegetatie voor verschillende groepen organismen lijkt deze indeling aan de grove kant; dit geldt
vooral voor de laagste klasse. Ook het beoordelen van het effect van beweiding op de vegetatie vraagt
om een fijnere indeling van de 0–30 cm hoge vegetatie. Op plekken waar door het vee intensief wordt
gegraasd, ontstaat een kort afgegraasde zode waar de vegetatie zelden of nooit een hoogte bereikt van
meer dan 10 cm (Bakker et al. in prep.; Nolte et al. 2014). Dit geldt voor alle soorten vee (paarden,
runderen en schapen). Na afloop van het weideseizoen vertonen in het najaar, pleisterende ganzen
vaak een voorkeur voor deze kort gehouden vegetaties (Mandema et al. 2014).
Delen van een kwelder kunnen ook onbegroeid zijn (bijv. kaal slik of door vee kaalgetrapte
plekken). Om deze delen van de kwelder te beschrijven, kent de TMAP-typologie verschillende typen
onbegroeid (i.e. minder dan 5% bedekking). In haar zogenaamde Grove Standaard Typologie voor
niet-kweldervegetaties, kent Rijkswaterstaat aan deze eenheden de structuurklasse "onbegroeid" toe.
Het ligt voor de hand om de structuurklasse onbegroeid ook op te nemen in de structuurtypologie. In
totaal omvat de structuurtypologie dan vijf klasses (Tabel 2.1).
Tabel 2.1 Structuurindeling voor kweldervegetaties op basis van vegetatiehoogte in de nazomer (augustus/half
oktober).
Omschrijving
onbegroeid
laag
middelhoog
hoog
zeer hoog

2.2

Vegetatiehoogte
(cm)
0
0 – 10
10 – 30
30 – 100
> 100

Structuurklasse
(code)
A
B
C
D
E

Relatie vegetatiestructuur en vegetatiesamenstelling

Er mag niet worden verwacht dat er een één-op-één relatie is tussen vegetatiesamenstelling en
vegetatiestructuur. Sommige vegetatietypen van de TMAP-typologie zijn in hun voorkomen geheel of
vrijwel beperkt tot de kwelders van de waddeneilanden. Deze vegetatietypen worden in dit rapport
buiten beschouwing gelaten (zie ook Bijlage I). Tabel 2.2 geeft voor de meest algemene
vegetatietypen van de vastelandskwelders, welke structuurklasses per vegetatietype kunnen worden
verwacht. Hierbij zijn de mogelijke vegetatiehoogtes per vegetatietype gebaseerd op de maximale
hoogte van de dominante of karakteristieke plantensoorten per type en op de beschrijvingen van
vegetatietypen in de rapporten van de periodieke vegetatiekarteringen van Rijkswaterstaat. Dit houdt
in dat de vegetatiestructuur betrekking heeft op de vegetatiehoogte in de nazomerperiode (globaal de
periode augustus – half oktober).
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Vrijwel elk vegetatietype kan bij twee of drie verschillende structuurklasses worden ingedeeld, met
uitzondering van de onbegroeide delen.
Tabel 2.2 Relatie tussen vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur voor de vastelandskwelders geselecteerde
TMAP-vegetatietypen (Bijlage I). De vegetatiestructuurklasses per TMAP-type zijn gebaseerd op de mogelijke
hoogte van de voor elk type dominante en karakteristieke plantensoorten en op rapporten van de periodieke
vegetatiekarteringen van Rijkswaterstaat.
Vegetatiestructuurklasse

Vegetatietype

A

B

C

D

E

0 cm

0–10 cm

10–30
cm

30–100
cm

>100 cm

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

TMAPcode
letter-

cijfer-

Su
Sw
Sm
SP
SPs
SPq
SL
SLp
SLa
SLh
SH
SHj
SHf
SHz
SHy
SHx
SHg
SHr
SHu
SB
SBb
SBp
SBg

S.0
S.0.1
S.0.3
S.1
S.1.1
S.1.2
S.2
S.2.1
S.2.3
S.2.4
S.3
S.3.2
S.3.3
S.3.5
S.3.7
S.3.9
S.3.10
S.3.13
S.3.14
S.5
S.5.1
S.5.2
S.5.3

SF

S.6

SFl

S.6.1

Omschrijving /
Karakteristieke plantensoorten
Onbegroeid
open water
onbegroeid slik of klei
Pionier kweldervegetatie
Engels slijkgras
Zeekraal / Klein schorrenkruid
Vegetatie van de lage kwelder
Gewoon kweldergras
Zulte / Gewoon kweldergras
Gewone zoutmelde
Vegetatie van de hoge kwelder
Zilte rus
Rood zwenkgras
Zeealsem / Rood zwenkgras
Zeekweek
Spiesmelde / Strandmelde
Fioringras / Aardbeiklaver
Kweek
Akkerdistel / Grote brandnetel
Vegetatie van de brakke kwelder
Heen / Ruwe bies
Riet
brak grasland (Fioringras /
Zilverschoon, e.a.)
Niet-zilte (antropogene)
graslandvegetatie
niet-zilt grasland (Engels raaigras,
Kamgras e.a.)

Tekstkader 2.1 Intermezzo: veedichtheid versus beweidingsintensiteit
Hoe kan de intensiteit van beweiding het beste worden omschreven? Voor de natuurbeheerder zal het meest
eenvoudige zijn om de beweidingsintensiteit te baseren op het aantal dieren per hectare of de veedichtheid. In
zijn overzicht van het beheer van vastelandskwelders in de Deense, Duitse en Nederlandse Waddenzee rond
1980 geeft Kees Dijkema een overzicht van de toen voorkomende veedichtheden (Tabel 2.3; Dijkema 1983b).
Op basis van de effecten van de beweiding op de structuur van de vegetatie, stelt hij een indeling voor in drie
dichtheidsklasses. Om beweiding met verschillende soorten - en typen vee met elkaar te vergelijken, worden
veedichtheden vaak omgezet naar standaardeenheden: de zgn. grootvee-eenheden (GVE of LSU; Eurostat
2013). In tabel 2.3 is dit ook voor de dichtheidsklasses van Dijkema (1983b) gedaan. Een GVE staat daarbij,
op basis van de theoretische voedselbehoefte van de dieren, gelijk aan de graasdruk van een volwassen
melkkoe met een melkgift 3000 kg per jaar zonder dat sprake is van bijvoedering met krachtvoer (Eurostat
2013). Een schaap komt overeen met 0.1 GVE, een pink met 0.7 GVE en een koe van 2 jaar of ouder met
0.8 GVE. Paarden ontbreken in het overzicht van Dijkema; een mogelijke indicatie dat er rond 1980
nauwelijks of geen sprake was van beweiding met paarden op kwelders. Een paard zou volgens de opgave van
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Eurostat (2013) overeen komen met 0.8 GVE, dus vergelijkbaar met een rund van 2 jaar of ouder. Paarden
zijn echter veel langer actief op een dag en hebben ook een hogere consumptie dan runderen. Volgens Nolte
(2014) zijn de effecten van een paard vergelijkbaar met die van 1.7 rund, wat neer zou komen op 1.4 GVE of
70% hoger als in de gebruikelijk omrekening.
Bakker et al. (2005) hebben de klasse-indeling van Dijkema overgenomen, waarbij de twee lichtere
vormen van beweiding (‘matig intensief’ en ‘extensief’) zijn samengenomen. Deze auteurs adviseren om in
het natuurbeheer de beweidingsintensiteit enkel te baseren op de effecten van beweiding op de vegetatiestructuur en de heterogeniteit hiervan:
 Intensieve beweiding:
 Extensieve / lichte beweiding:

een bijna uniform kort afgegraasde vegetatie (< 10 cm)
ruimtelijke patroon in vegetatiehoogte met kort afgegraasde en
hogeropgaande vegetatie

Deze indeling van de beweiding is gebaseerd op het beeld van de vegetatiestructuur over een totale
beheereenheid tegen het einde van het weideseizoen. Een aanvulling hierop zou zijn om in de beoordeling van
de vegetatie het Zeekraal / Klein schorrenkruid-type buiten beschouwing te laten. De dominante soorten van
dit type worden nauwelijks of niet door het vee gegeten waardoor de vegetatiehoogte snel > 10 cm kan
bedragen, maar een hoog aandeel van dit type kan ook een indicatie vormen voor een te intensieve beweiding.
In de inleiding is al genoemd dat onderhoud aan de ontwatering in de meeste kwelders al ruim 20 jaar
geleden is gestopt. Een uitzondering hierop is het selectief verondiepen van diep uitgesleten watergangen met
het oog op de veeveiligheid, zoals bijvoorbeeld in het programma Kwelderherstel Groningen is gebeurd. De
stopzetting van het onderhoud aan de ontwatering heeft een geleidelijke vernatting van de kwelder tot gevolg
gehad. De invloed van de beweiding op de vegetatie is hierdoor toegenomen (zie inleiding), maar de
draagkracht van de kwelder voor beweiding is er tegelijkertijd door afgenomen. Dit betekent dat bij een keuze
van beweidingsregimes niet zo maar kan worden uitgegaan van de veedichtheden van Dijkema van bijna 40
jaar geleden (Tabel 2.3). Over het algemeen zullen, afhankelijk van de condities in een beheereenheid en het
gewenste beheerdoel, lagere dichtheden aangehouden moeten worden, die vervolgens op basis van het
vegetatiebeeld nog kunnen worden bijgesteld.
Een ander voordeel om de beweidingsintensiteit te baseren op de vegetatiestructuur, is dat bij toepassing
van paardenbeweiding het niet meer van belang is welke omrekeningsfactor naar GVE wordt gebruikt.
Tabel 2.3 Beweidingsintensiteit gedefinieerd op basis van veedichtheden op vastelandskwelders in de
internationale Waddenzee rond 1980 (Dijkema 1983b). In de meest rechter kolom zijn de dichtheden
omgerekend naar zgn. standaard grootvee-eenheden (GVE).
Beweidingsintensiteit

schapen

jongvee

melkvee

(dieren/ha)

grootvee-eenheden
(GVE/ha)

intensief

9 – 10

2

– 2.5

1

– 1.3

matig intensief

5 – 6

1

– 1.5

0.5 – 0.8

0.5 – 0.8

> 1

extentief

2 – 3

0.7 – 1

0.3 – 0.5

< 0.5
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3 De vegetatie van vastelandskwelders in relatie tot
hoogteontwikkeling, beweiding en ontwatering
Door Kees Dijkema is in het verleden een successieschema opgesteld voor kwelders in de
internationale Waddenzee in samenhang met de maaiveldhoogte, het kleigehalte van de bodem,
beweiding en ontwatering (Dijkema 1983a; Dijkema et al. 2001). Het schema of vegetatiemodel van
Dijkema geeft inzicht in het voorkomen van vegetaties in samenhang met het ontwikkelingsstadium
van een kwelder en het beheer. In dit hoofdstuk zullen vergelijkbare vegetatiemodellen worden
gepresenteerd, waarbij de vegetatietypen van Dijkema zijn omgezet naar de TMAP-typologie. We
beperken ons daarbij tot de vastelandskwelders die zijn ontstaan uit de voormalige
landaanwinningswerken.

3.1

Vegetatiemodel voor de kwelder in relatie tot maaiveldhoogte, beweiding en
successie

Om tot een vegetatiemodel voor vastelandskwelders te komen op basis van de TMAP-typologie, is het
schema van Dijkema als startpunt genomen. Figuur 3.1 geeft de globale positie van de belangrijkste
vegetatietypen in relatie tot de hoogteligging en beweidingsintensiteit. In het schema is zoveel
mogelijk uitgegaan van de situatie in Noord-Friesland Buitendijks, maar het schema is ook van
toepassing op de kwelders langs de Groninger noordkust. Dit geldt niet voor de kwelders in de
Dollard, waar door het lagere zoutgehalte van het getijdenwater geheel andere omstandigheden gelden
en vegetatietypen van de brakke kwelder een veel grotere rol spelen. In het schema is ook geen
rekening gehouden met de eventuele invloed van zoetwater via afstroming van dijktaluds of via de
aanvoer van zoet grondwater vanuit hogergelegen achterland. Hierdoor ontbreekt bijvoorbeeld het
Riet-type (SBp) in het schema, terwijl dit type wel op diverse plekken in Noord-Friesland Buitendijks
voorkomt. De resultaten van de vegetatiekarteringen van het beweidingsexperiment (Bijlage II) zijn
gebruikt voor een globale controle van het schema en de invloed van de beweiding hierop.
Helemaal links in het schema wordt op basis van de hoogteligging de vegetatie voorspeld als er
geen sprake is van beweiding. Onder het niveau van GHW bevindt zich de pionierzone met Engels
slijkgras en Langarige zeekraal (types SPs en SPq). Wanneer de pionierzone een hoogte bereikt van
rond GHW, ontwikkelt zich de lage kwelder door vestiging van Gewoon kweldergras en het
gelijknamige vegetatietype. De lage kwelder raakt daarna bij een toenemende maaiveldhoogte meer
en meer overgroeid met het type van Gewone zoutmelde (SLh). In het schema is de grens tussen de
lage en hoge kwelder gelegd bij een hoogte van 0.45 m boven GHW, een hoogte waarbij de kwelder
gemiddeld nog 100 keer per jaar bij hoogwater overstroomt (vgl. ook Fig. 1.1). Al op een iets lager
niveau begint de geleidelijke vervanging van Gewone zoutmelde door Zeekweek en Spiesmelde
(types SHy en SHx).
Onder invloed van een intensieve beweiding (rechts in het schema), ziet de vegetatieontwikkeling
er totaal anders uit. De pionierzone en de laagste delen van de lage kwelder zijn gevoelig voor
vertrapping, waardoor pas bij een wat hoger maaiveld het vegetatietype met Gewoon kweldergras tot
ontwikkeling komt. Op de overgang van pionierzone naar kwelder zullen tegelijkertijd in het type met
eenjarige pioniervegetatie (SPq) Kortarige zeekraal en vooral Klein schorrenkruid meer aspect
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SFl

niet-zilt grasland type

SBg

brak grasland type

SHu

ruderaal kwelder type

SHg

Fioringras met Aardbeiklaver-type

SHr

Kweek-type

SHx

Spies- / Strandmelde-type

SHy

Zeekweek-type

SHf

Rood zwenkgras-type

SHj

Zilte rus-type

SLh

Gewone zoutmelde-type

SLa

Zulte / Gewoon kweldergras-type

SLp

Gewoon kweldergras-type

SPs

Engels slijkgras-type

SPq

Zeekraal / Klein schorrenkruid-type

Figuur 3.1 Schema van de vegetatieontwikkeling van de Friese vastelandkwelders en de invloed van de
beweiding hierop. De in het schema opgenomen vegetatietypen hadden op de drie meest recente
vegetatiekaarten van Rijkswaterstaat (i.e. 2002, 2008, 2014) in ten minste één jaar een oppervlakte van minstens
50 ha, met uitzondering van het vegetatietype met Gewone zoutmelde (SLh). Figuur naar Dijkema (1983a) en
Dijkema et al. (2001). Het niveau van GHW ligt in Noord-Friesland Buitendijks op ca. NAP+1.0 m.

bepalend zijn. Bij een verdere toename van de hoogte, zal het Gewoon kweldergras-type zich kunnen
handhaven tot op de hoge kwelder. Als de kwelder verder in hoogte toeneemt, zal het Gewoon
kweldergras-type vervangen worden door laagblijvende vegetaties van de hoge kwelder, ook bij
intensieve beweiding. Afhankelijk van het reliëf gaat het hierbij om het Zilte rus- en het Rood
zwenkgras-type. Als de kwelder nog hoger wordt, kunnen het Fioringras/Aardbeiklaver-type (SHg) of
het niet-zilt graslandtype (SFl) tot ontwikkeling komen. De kansen voor het laatste type liggen erg
hoog in de zonering. Men kan zich afvragen of de locaties waar het niet zilt-grasland nu aangetroffen
wordt, de kwelder wel via een natuurlijk verlopen opslibbing deze hoogte heeft bereikt, of dat de
kwelder hier in het verleden via een niet-natuurlijke weg is opgehoogd.
Sommige vegetatietypen ontwikkelen zich vooral bij een lichte of extensieve vorm van beweiding.
Dit geldt in hoge mate voor het Zulte/Gewoon kweldergras-type (SLa). Doordat bij een extensieve
beweiding delen van de kwelder intensief worden begraasd, terwijl andere delen van de kwelder veel
minder of niet door het vee wordt benut, ontstaat er een ruimtelijke patroon in graasintensiteit. Door
in Figuur3.1 op de horizontale as beweiding door graasintensiteit te vervangen, wordt het duidelijk dat
bij een extensieve beweiding, de hoogste diversiteit aan vegetatietypen kan worden verwacht, in elk
geval op de korte tot middellange termijn.
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SFl

niet-zilt grasland type

SBg

brak grasland type

SHu

ruderaal kwelder type

SHg

Fioringras met Aardbeiklaver-type

SHr

Kweek-type

SHx

Spies- / Strandmelde-type

SHy

Zeekweek-type

SHf

Rood zwenkgras-type

SHj

Zilte rus-type

SLh

Gewone zoutmelde-type

SLa

Zulte / Gewoon kweldergras-type

SLp

Gewoon kweldergras-type

SPs

Engels slijkgras-type

SPq

Zeekraal / Klein schorrenkruid-type

Figuur 3.2 Successieschema van de Friese vastelandskwelders in samenhang met de hoogteontwikkeling en
beweiding. Zelfde figuur als figuur 3.1, maar met langs de hoogtegradiënt een tijds-as geprojecteerd. Naarmate
de pijl lichter van kleur is, neemt de kwelder steeds langzamer in hoogte toe ten opzichte van de gemiddelde
stijging van gemiddeld hoogwater (GHW). Wanneer beide waarden gelijk zijn, neemt de relatieve hoogte van
de kwelder niet verder toe ten opzichte van GHW. Beweiding heeft een negatief effect op de
hoogteontwikkeling van de kwelder, waardoor niet alleen de hoogteontwikkeling wordt vertraagd, maar in
theorie bij een lagere hoogte dit “evenwicht” wordt bereikt. Zie tekst voor een verdere toelichting.

In hoofdstuk 1 is de rol van de hoogteontwikkeling als sturende factor in de successie al besproken,
alsmede de negatieve terugkoppeling tussen hoogteligging en hoogteontwikkeling. In de Nederlandse
Waddenzee bedraagt de langjarige stijging van GHW ongeveer 2.2 mm per jaar (Esselink et al. 2015;
van Duin et al. 2016). Voor een verdergaande successie van de hoge kwelder moet deze dus sneller in
hoogte toenemen dan deze waarde. Er bestaat op dit moment onvoldoende inzicht bij welke hoogte de
hoogteontwikkeling in de Friese kwelders afvlakt tot deze waarde. Monitoringsgegevens van de zgn.
meetvakken van Rijkswaterstaat laten zien dat bij een maaiveldhoogte van 0.6 – 0.7 m boven GHW
de kwelder niet verder in hoogte lijkt toe te nemen ten opzichte van de trendmatige stijging van het
GHW (Dijkema et al. 2011; van Duin et al. 2016). Deze afvlakking kan versterkt zijn doordat de
hoogste en oudste delen van de kwelder door de zeewaartse aangroei van de kwelder op een grotere
afstand van het wad zijn komen te liggen, waardoor bij een overstroming hier minder sedimentatie
plaatsvindt. Een verdergaande analyse van de gegevens zou in de toekomst een duidelijker beeld
moeten opleveren over bij welke hoogte de relatieve hoogte van de kwelder niet verder toeneemt.
Terwijl figuur 3.1 meer een beschrijving geeft van de vegetatie op een bepaald moment, is in
figuur 3.2 meer aandacht voor de vegetatieontwikkeling in de loop van de tijd. Figuur 3.2 geeft nog
een keer hetzelfde successieschema als in figuur 3.1, maar nu is langs de hoogtegradiënt een tijdsas
geprojecteerd. De Nederlandse vastelandskwelders kennen een relatief snelle hoogteontwikkeling
(>17 mm/jr in Friesland en 9.5 mm/jr in Groningen; van Duin et al. 2016). Voor de successie van
pionierkwelder via lage kwelder naar hoge kwelder is voor de maaiveldhoogte een toename vereist
van minimaal 0.45 meter. Met de bovengenoemde opslibbingscijfers en gecorrigeerd voor de stijging
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van GHW, kan de ontwikkeling van pionierkwelder naar hoge kwelder in Friesland zich in een
periode van ongeveer 30 jaar voltrekken; in Groningen zou dat 60 jaar zijn. Het is van belang om te
realiseren dat binnen de kwelderwerken de ruimte voor nieuwe kwelderontwikkeling beperkt is
(Esselink 2000; van Duin et al. 2016, 2019). Wanneer er geen nieuwe kansen voor kweldervorming
worden gecreëerd, zullen bij ongewijzigd beheer van de kwelderwerken op den duur steeds minder
pionier- en lage kwelder overblijven.
Op de hoge kwelder zal de hoogteverandering door de afname van de overstromingsfrequentie
steeds verder afnemen en uiteindelijk zo ver dalen dat deze gelijk wordt aan de stijging van GHW (zie
boven). Zoals hierboven al is opgemerkt kan een analyse van de bestaande gegevens inzicht opleveren
op welke hoogte dit evenwicht ongeveer wordt bereikt.
Beweiding heeft een negatief effect op de hoogteverandering van de kwelder. Hierdoor zal niet
alleen de hoogteontwikkeling worden vertraagd, maar ook de successie. Door de lagere opslibbing zal
bij beweiding ook bij een lagere maaiveldhoogte een evenwicht worden bereikt tussen de
hoogtetoename van de kwelder en de stijging van GHW.

3.2

Vegetatie van de kwelder in relatie tot beweiding en ontwatering

Om de natuurlijkheid van de met mensenhanden ontwikkelde kwelders te verhogen, is 20 jaar of
langer geleden op grote delen van de kwelder het onderhoud aan het ontwateringsstelsel stilgelegd,
vooral het onderhoud aan het dichte greppelpatroon (Fig. 1.2). Als gevolg hiervan is een geleidelijke
vernatting van de kwelder opgetreden (§1.1), en kent de ontwateringstoestand van de kwelder een
veel grotere variatie. Onder invloed van de vernatting is de invloed van de beweiding op de vegetatie
toegenomen. Figuur 3.3 geeft voor de lage kwelder een beschrijvend model voor de respons van de
vegetatie op beweiding bij een verschillende ontwateringstoestand. Bij een matige tot goede
ontwatering verschilt het effect van beweiding niet wezenlijk van het successieschema in Figuur 3.1:
het type met Gewone zoutmelde (SLh) zal bij lichte beweiding worden vervangen door het type met
Zulte en Gewoon kweldergras (SLa); bij een matig-intensief of intensieve beweiding door het type
met gewoon kweldergras (SLp). In delen van de kwelder met een gebrekkige ontwatering en wanneer
geen beweiding plaatsvindt of een lichte beweiding wordt toegepast, kan het type met Zulte en
Gewoon kweldergras (SLa) zich goed ontwikkelen; bij een toenemende beweidingsintensiteit zal de
vegetatie overgaan in het Zeekraal / Klein schorrenkruid-type (SPq; zie ook hdst. 2). Delen van de
kwelder waar langdurig water blijft staan, maar die later in het seizoen tijdelijk droogvallen bieden
een goede kans voor vestiging van Engels slijkgras, gevolgd door een vegetatieve uitbreiding van
deze soort (Esselink et al. 2000; Cao et al. 2018). In afwezigheid van beweiding volgt dan de
ontwikkeling van het naar deze soort genoemde vegetatietype (SPs). Bij beweiding is de negatieve
invloed van vertrapping in een vroege vestigingsfase waarschijnlijk vrij groot en zal het type minder
snel tot ontwikkeling komen en kan de ruimte worden ingenomen door het Zeekraal / Klein
schorrenkruid-type (SPq). Bij een intensieve beweiding kan door vertrapping ook onbegroeid slik
ontstaan.
Figuur 3.4 geeft een vergelijkbaar model voor de hoge kwelder. Ook hier geldt dat bij een matige
tot goede ontwatering het effect van beweiding overeenkomt met het successieschema van figuur 3.1.
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SLh

Gewone zoutmelde-type

SLa

Zulte / Gewoon kweldergras-type

SLp

Gewoon kweldergras-type

SPs

Engels slijkgras-type

SPq

Zeekraal / Klein schorrenkruid-type

Sm

onbegroeid slik

Figuur 3.3 Vegetatiemodel voor de lage kwelder met de invloed van beweiding bij een verschillende
ontwateringstoestand van de kwelder.

SHu

Ruderaal kwelder type

SHg

Fioringras met Aardbeiklaver-type

SHr

Kweek-type

SHx

Spies- / Strandmelde-type

SHy

Zeekweek-type

SHf

Roodzwenkgras-type

SHj

Zilte rus-type

SLp

Gewoon kweldergras-type

SPs

Engels slijkgras-type

SPq

Zeekraal / Klein schorrenkruid-type

Sm

onbegroeid slik

Figuur 3.4 Vegetatiemodel voor de hoge kwelder met de invloed van beweiding bij een verschillende
ontwateringstoestand van de kwelder.
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4 De vegetatie van Noord-Friesland Buitendijks
De Friese vastelandskwelders hadden in 2014, het jaar van de meest recente vegetatiekartering van
Rijkswaterstaat, een begroeid oppervlakte van ruim 2500 ha (vegetatiebedekking > 5%; Tabel 4.1).
Het areaal zomerpolders van ongeveer 900 ha is hierbij beschouwing gelaten (de vijf zomerpolders
van in totaal 356 ha die de afgelopen decennia of "spontaan" door storm of in het kader van
kwelderherstelprojecten zijn ontpolderd, zijn uiteraard wel tot de kwelder gerekend; zie voor een
overzicht Esselink et al. 2017). Ook de ruim 200 ha "kaal" slik (type Sm) is niet meegerekend (Tabel
4.1). Bij deze 200 ha gaat het overwegend om een ijle pioniervegetatie van Zeekraal met een
vegetatiebedekking van minder dan 5% (de zgn. prepioniervegetatie in de SALT2008-typologie) in de
overgangszone van kwelder naar wad (Fig. 4.1). Noord-Friesland Buitendijks, het buitendijkse gebied
van Zwarte Haan t/m Holwerd-Oost, vormde in 2014 met 2364 ha bijna 95% van het totale
kwelderareaal langs het Friese vasteland. Figuur 4.1 geeft de vegetatiekaart van Noord-Friesland
Buitendijks uit 2014 volgens de TMAP-typologie. Op basis van Tabel 4.1 kan een vergelijking
worden gemaakt tussen Noord-Friesland Buitendijks en de overige kwelders langs de Friese kust.
Tabel 4.1 De vegetatiesamenstelling van de Friese vastelandskwelders in 2014 volgens de TMAP-typologie op
basis van de vegetatiekaart van Rijkswaterstaat, opgesplitst naar Noord-Friesland Buitendijks (NFB; 2364 ha)
en de overige kweldergebieden (samen 171 ha). Het linkerdeel van de tabel geeft de oppervlakte van de
verschillende vegetatietypes in hectares; het rechterdeel geeft de procentuele verdeling van de vegetatietypes.
Figuur 4.1 geeft de bijbehorende vegetatiekaart van NFB.
Vegetatietype
TMAPcode

TMAPnum

Kwelders Friese vasteland (ha)
NFB

Overig

Totaal

Kwelders Friese vasteland (%)
NFB

Overig

Totaal

Onbegroeid
Sw
Sm

S.0.1
S.0.3

11
174

3
38

14
212

0.5
-

1.6
-

0.5
-

S.1.1
S.1.2

80
896

7
53

87
949

3.4
37.9

3.9
31.0

3.4
37.4

266
0
200

2
0
14

268
0
214

11.3
0.0
8.5

1.2
0.1
7.9

10.6
0.0
8.4

77
68
1
24
239
82
100
61
52

0
0
1
1
73
2
3
0
0

77
68
2
24
312
84
104
61
52

3.3
2.9
0.0
1.0
10.1
3.5
4.2
2.6
2.2

0.0
0.0
0.5
0.3
42.6
1.2
2.0
0.1
0.0

3.0
2.7
0.1
1.0
12.3
3.3
4.1
2.4
2.1

0
6
45

1
8
0

1
14
45

0.0
0.3
1.9

0.4
4.5
0.2

0.0
0.5
1.8

70
86

0
4

70
90

3.0
3.6

0.0
2.5

2.8
3.6
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Figuur 4.1 Vegetatiekaart uit 2014 van Noord-Friesland Buitendijks volgens de TMAP-typologie op basis van
de vegetatiekaart van Rijkswaterstaat (Reitsma & de Jong 2016). Zie volgende pagina voor legenda en de
kaartbladen 3 en 4.
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Figuur 4.1 (vervolg).
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Het Zeekraal / Klein schorrenkruid-type (SPq) had in 2014 met een bedekking van 38% een
opvallend hoog aandeel in de vegetatie van Noord-Friesland Buitendijks. Hierbij spelen twee factoren
een rol. In de eerste plaats heeft er de laatste jaren een aangroei van de kwelder plaats gevonden (Fig.
4.2), waardoor ook de omvang van de (primaire) pionierzone op de overgang van de lage kwelder
naar het wad is toegenomen. In Noord-Friesland Buitendijks betreft deze aangroei van de kwelder de
kolonisatie van de nog resterende onbegroeide delen binnen de kwelderwerken (van Duin et al. 2019),
wat tegelijkertijd de verklaring vormt voor de scherpe vegetatiegrens tussen de kwelder en het wad
(Fig. 4.1).
De tweede factor is de invloed van de toenemende vernatting van de kwelder door de stopzetting
van het greppelonderhoud in de jaren negentig van de vorige eeuw, op veel plaatsen versterkt door de
combinatie met beweiding waardoor andere vegetaties zijn vervangen door het SPq-type, zoals onder
meer ook is waargenomen in de Proefverkweldering (Esselink et al. 2015; Chang et al. 2016;
Bijlage I, § I.2) en in de beweidingsproef (Bijlage II). Mede door dit effect, nam ook het relatieve
belang van het SPq-type in de kwelders langs de Friese kust toe: van 23% (470 ha) in 2002 tot 37%
(949 ha) in 2014 (Fig.5.2).
Door de sterke toename van het Zeekraal/Klein schorrenkruid-type kon de ontwikkeling van de
overige vegetaties de afgelopen 12 jaar geen gelijke tred houden met de groeiende omvang van de
kwelders langs de Friese kust (Fig. 4.2). Bij elkaar opgeteld hadden de vegetaties van de hoge en de
brakke kwelder plus het niet-zilt grasland in 2014 een oppervlak van 1000 ha, nauwelijks meer dan in
2002, terwijl in 2009 wel de oostelijke zomerpolder (48 ha) van de Bildtpollen is uitgepolderd en voor
2014 tot de kwelder is gerekend. Vegetatie van de lage kwelder (het Gewoon kweldergras- plus het
Zulte / Gewoon kweldergras-type) nam van 2002 naar 2014 evenmin toe, maar liet zelfs een afname
zien.
In de vegetatie van Noord-Friesland Buitendijks had het Zeekweek-type in 2014 een aandeel van
10% (Tabel 4.1). In de overige kweldergebieden bedroeg dit aandeel meer dan 40%, wat vrijwel
volledig was toe te schrijven aan de Peazemerlannen, waar tot nu toe geen beweiding plaatsvindt.
Gerekend over de gehele Friese vastelandskust is het type sinds 2002 licht toegenomen (Fig. 4.2).
Er is geen één-op-één relatie tussen vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur (§ 2.2). Om een
globaal idee te krijgen wat, op basis van de vegetatiekaart uit 2014 de verhouding was tussen a) de
eenjarige pioniervegetatie, b) kort-grazige vegetatie (<30 cm) en c) de vegetaties met dwergstruiken
en/of hogeropgaande soorten (>30 cm), zijn de potentieel kort-grazige vegetatietypen uit Tabel 2.2
samengenomen en de overige types in een andere groep van potentieel structuurrijke vegetatie met
uitzondering van het Zeekraal / Klein schorrenkruid-type (SPq). Voor de kwelders van NoordFriesland Buitendijks levert dit een verhouding op van 40:30:30 tussen de categorieën a, b en c. Het
hoge aandeel van het SPq-type vraagt eigenlijk om een opsplitsing van dit type in waar dit type
voorkomt als primaire pioniervegetatie in de overgangszone van de kwelder naar het wad en waar het
hoger in zonering voorkomt als (secundaire) pioniervegetatie ten gevolge van een slechte ontwatering
al of niet in combinatie met beweiding. Een dergelijke splitsing kan ook nu nog achteraf worden
uitgevoerd via een bewerking van de vegetatiekaart: overal waar het SPq-type min of meer omsloten
is door vegetatie van de lage of hoge kwelder, kan het als secundaire vegetatie worden geclassificeerd.
Deze bewerking voert in verband met de beschikbare tijd echter te ver voor dit rapport.
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Figuur 4.2 De vegetatieontwikkeling van de Friese vastelandskwelders over de periode 2002 – 2014 op basis
van de vegetatiekaarten van Rijkswaterstaat omgezet naar de TMAP-typologie.

PUCCIMAR

rapport 15

34

PUCCIMAR

Variatie op de kwelder door beweiding

rapport 15

35

Variatie op de kwelder door beweiding

5 Mozaïekbeheer
Welke beheervormen zouden in Noord-Friesland Buitendijks naast elkaar kunnen worden toegepast
om tot een gewenste structuurdiversiteit te komen? Met welke randvoorwaarden moet eventueel
rekening worden gehouden? Is er bij de verschillende beheervormen ook kans op ongewilde
neveneffecten en hoe kan daar op worden gereageerd? Een reeks van vragen waarop in dit hoofdstuk
een antwoord zal worden gezocht.

5.1
5.1.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten
Ontwatering

De uitwerking van de doelstelling om de natuurlijkheid van de door menselijk ingrijpen verkregen
kwelders te verhogen via het stopzetten van het onderhoud aan de ontwatering wordt als een keuze
beschouwd die niet ter discussie staat. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met de
beschreven vernatting van de kwelder (hdst. 1) en de hiermee gepaard gaande grotere impact van de
beweiding op de vegetatie. Eventueel voorgestelde veedichtheden kunnen hierdoor lager zijn dan in
het nu gangbare beheer.
In enkele delen van Noord-Friesland Buitendijks is het traditionele greppelonderhoud nog niet
gestopt, onder meer vanuit de doelstelling om deze geschikt te houden voor de hier broedende
kolonievogels. Het lokaal voortzetten van het traditionele greppelonderhoud kan een positieve
bijdrage leveren aan de totale variatie op de kwelder. Deze constatering is niet bedoeld als advies om
op plekken waar het onderhoud eenmaal is gestopt, het onderhoud aan de ontwatering eventueel weer
ter hand te nemen. Dat zou een stap terug in de tijd betekenen, en een jarenlang proces vragen voordat
het effect van een dergelijke ingreep weer is uitgewist.
5.1.2

Behoud rijke kwelderrand

De pionierzone en de laagste delen van de lage kwelder zijn erg gevoelig voor vertrapping. Beweiding
heeft hier overwegend een negatieve invloed op de vegetatie. Dit geldt voor zowel de totale
bedekking, de variatie in vegetatiestructuur, als de soortenrijkdom. Het advies is dan ook om in deze
zone een kleine tot minimale invloed van de beweiding na te streven. Dit kan onder meer worden
bereikt door de bereikbaarheid van deze buitenste kwelderzone te verlagen. Op diverse plekken zijn
door het opschonen van hoofduitwateringen hoge grondruggen in de kwelder ontstaan waarover het
vee vrij makkelijk tot ver op de kwelder kan doordringen. Ook onderhoudsdammen van de
kwelderwerken vormen een goede ontsluitingsroute voor het vee. Waar de onderhoudsdammen geen
functie meer hebben, zou hun verste uiteinde kunnen worden teruggelegd of verlaagd. Dit zelfde kan
worden toegepast bij de grondruggen langs de uitwateringen.
Waar deze maatregelen niet kunnen worden toegepast, kan worden ingespeeld op de gradiënt van
een afnemend terreingebruik en graasdruk die runderen ( en schapen) laten zien bij een toenemende
afstand tot een drinkwaterpunt. Door het verplaatsen van drinkwaterpunten kan het terreingebruik van
deze dieren worden gestuurd. Paarden daarentegen zijn veel mobieler dan runderen en verspreiden
zich meer gelijkmatig over het voor hun toegankelijke gebied. Zo werd in het beweidingsexperiment
in de regimes met paarden in een hoge dichtheid geen gradiënt in graasdruk gevonden in relatie met
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de afstand tot de drinkwaterpunten, en bij een lage dichtheid slechts een zwakke gradiënt (Fig. 5.1;
Nolte 2014). Dit betekent dat het terreingebruik van paarden zich veel moeilijker laat sturen via het
manipuleren van de beschikbaarheid van drinkwater dan bij runderen het geval is.
Op stukken kwelder waar de afstand tussen zeedijk of drinkwaterpunt en kwelderrand maar relatief
klein is, zouden vanuit de eis om de randzone van de kwelder niet aan vertrapping bloot te stellen,
geen paardenbeweiding moeten worden toegepast.
5.1.3

Structuurdiversiteit

Wanneer geen beweiding plaatsvindt, ontstaat een hoogopgaande vegetatie met relatief weinig
variatie. Een intensieve beweiding resulteert daarentegen in een uniform kort afgegraasde vegetatie
(§ 3.2; onder vernatte omstandigheden aangevuld met eenjarige vegetatie van Zeekraal en Klein
schorrenkruid). Bij een extensieve beweiding ontstaat een patroon van kort afgegraasde en hogere,
minder kort gehouden vegetatie. Hierbij kan sprake zijn van twee schaalniveaus, namelijk:
a) op de schaal van de beheereenheid, bijvoorbeeld omdat dieren gebonden zijn aan de
beschikbaarheid van drinkwater en dicht bij een drinkwaterpunt een hoge graasdruk uitoefenen
op de vegetatie die afneemt met toenemende afstand tot het drinkwaterpunt. Ver van
drinkwaterpunt gelegen terreindelen kunnen zelfs vrijwel door de dieren onbezocht blijven en
in vegetatieontwikkeling zo gaan lijken op een onbeweide kwelder.
b) op een meso- of microschaal, waarbij een patroon ontstaat op de schaal van enkele (deci)meters
tot tientallen meters waarbij plekken met hogere vegetatie worden afgewisseld door kort
afgegraasde plekken. Deze "patches" (plekken die zich onderscheiden van hun omgeving door
hogere of juist lagere vegetatie) kunnen in stand blijven doordat de planten op een eenmaal
begraasde plek jonge, malse scheuten voortbrengen die opnieuw gegeten kunnen worden.
Daardoor blijft een dergelijke plek aantrekkelijk voor dieren om er steeds weer terug te keren
terwijl de patches met hogere vegetatie juist minder vaak worden bezocht omdat hier geen
nieuwe scheuten worden gevormd. Patches kunnen mede ontstaan door de aanwezigheid van
minder eetbare soorten die bescherming bieden tegen vraat, maar lage en hoge patches kunnen
ook identiek zijn qua soortensamenstelling.
Bij paardenbeweiding ontstaat een grover patroon (i.e. grotere patches) dan bij runderen (Nolte
et al. 2014).
Een groot verschil tussen paarden- en runderbeweiding is dat bij runderen op beide schaalniveaus een
duidelijke patroonvorming plaats vindt, ook bij een relatief hoge veedichtheid (Fig. 5.1; Nolte 2014).
Bij de inzet van paarden in een hoge veedichtheid, is door de grote mobiliteit van paarden de kans op
patroonvorming op de schaal van een beheereenheid klein. Alleen als bij paarden een lage dichtheid
wordt aangehouden, is patroonvorming in vegetatiestructuur op beide schaalniveaus te verwachten
(Nolte 2014).
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Figuur 5.1 Verschil in terreingebruik tussen paarden en runderen in het beweidingsexperiment. De percentages
geven de verdeling van de verblijftijd van de dieren over de hoge en lage kwelder op basis van regelmatig
gehouden tellingen waarbij de positie van de dieren nauwkeurig werd vastgelegd in een denkbeeldig raster.
Runderen lieten bij beide dichtheden een afnemende graasdruk zien bij een toenemende afstand tot het
drinkwaterpunt. Bij paarden was dit alleen het geval bij het regime met een lage dichtheid en was de gradiënt
minder uitgesproken dan bij de beide regimes met runderbeweiding. Uit Nolte (2014).

5.1.4

Autonome ontwikkeling

Of een kwelder wel of niet beweid wordt, is van grote invloed op de vegetatieontwikkeling. Met
beweiding kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat zich op den duur een soortenarme Zeekweekvegetatie ontwikkelt. In veel situaties wil dat niet zeggen dat met de inzet van beweiding de
kwelderontwikkeling volledig kan worden gefixeerd. In de lage kwelderzone van de
vastelandskwelders is over het algemeen sprake van relatief hoge netto opslibbing, hoger dan de
gemiddelde stijging van GHW, waardoor de veroudering van de kwelder doorgaat. Door de invloed
van beweiding op de bodemcompactie heeft de beweiding wel een vertragend effect op de ophoging
van het maaiveld (zie ook § 4.3), maar deze wordt dus niet volledig stilgelegd. Het belang van de lage
kwelder zal dus ook bij beweiding geleidelijk blijven afnemen.
De ontwikkeling van de eenjarige secundaire pioniervegetatie van Zeekraal en Klein schorrenkruid
(SPq-type), kan misschien nog het beste worden beschouwd als een neveneffect bij de combinatie van
vernatting en beweiding. De vernatting van de kwelder door stopzetting van het onderhoud aan de
ontwatering is een langdurig proces. De inschatting is dan ook dat de invloed van de vernatting nog
verder kan toenemen. In de vegetatiekaart van Noord-Friesland Buitendijks kon geen onderscheid
worden gemaakt tussen het SPq-type in de (primaire) pionierzone en als secundaire pioniervegetatie
hoger in zonering. In de beweidingsproef daarentegen heeft het optreden van het SPq-type vrijwel
uitsluitend betrekking op secundaire pioniervegetatie (Bijlage II). De proefgebieden Midden en Oost
worden gezien als het meest representatief voor heel Noord-Friesland Buitendijks. Bij een hoge
veedichtheid (1 dier/ha) in deze proefgebieden bedroeg de bedekking van het SPq-type in de laatste
jaren 20–30% in vergelijking met 10–20% in de proefvakken met de lage veedichtheden (0.5 dier/ha).
De eenjarige secundaire pioniervegetatie heeft relatief een lage soortenrijkdom aan planten, maar kan
voor een aantal overige soorten of soortgroepen wel een habitat van enige betekenis zijn, zoals
bijvoorbeeld voor zaadeters (herbivoor waterwild en enkele zangvogels). De ontwikkeling van een
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eenjarige secundaire pioniervegetatie kan om deze reden als positief effect van beweiding worden
gewaardeerd. Een grootschalige ontwikkeling wordt echter als ongunstig beoordeeld. Door Dijkema
et al. (2005) zijn in het kader van de Kaderrichtlijn Water voorstellen gedaan hoe de kwaliteit van een
kwelder beoordeeld zou kunnen worden. Deze voorstellen bieden geen houvast voor een
referentiewaarde voor de maximale omvang van de eenjarige secundaire pioniervegetatie. Op basis
van de resultaten van de beweidingsproef is het advies om een bedekking van 20% als neveneffect
van beweiding te accepteren, maar bij een hogere bedekking de veedichtheid naar beneden bij te
stellen.
5.1.5

Dimensionering beheereenheden

Er wordt uitgegaan van grote beheereenheden, waarbij elke beheereenheid idealiter de volledige
gradiënt vanaf de zeedijk (of zomerpolder) tot aan het wad bestrijkt. Het is hierbij niet eenvoudig om
aan te geven wat vanuit natuurdoelstellingen evenwijdig aan de kustlijn de breedte van een
beheereenheid zou moeten zijn. De optimale breedte kan per beheerdoelstelling verschillen. De vraag
die vanuit het oogpunt van behoud van de biodiversiteit beantwoord zou moeten worden is of er
soorten uit een gebied als Noord-Friesland Buitendijks kunnen verdwijnen doordat binnen het gebied
de afstand tussen geschikte habitats te groot wordt. Deze vraag kan ontkennend worden beantwoord.
Kwelders vormen een dynamisch milieu. Soorten die van kwelders afhankelijk zijn hebben zich
hieraan aangepast door een hoog dispersievermogen. Zo vormt voor kwelderplanten het
overstromingswater een belangrijke verspreidingsfactor en kunnen zaden over grote afstanden worden
getransporteerd (Wolters et al. 2005; Erfanzadeh et al. 2010). Ook ongewervelden kunnen zich
drijvend via het overstromingswater verspreiden (Roel van Klink, pers. meded.). Tegelijkertijd
kunnen insecten en spinnen via de lucht (vliegend dan wel aan spindraden zwevend op de wind (bijv.
Bonte & Lens 2006)) ook relatief grote afstanden overbruggen om geschikt habitat te bereiken.
Bij vogels kunnen andere factoren een rol spelen. In het onbeweide proefvak van de
beweidingsproef (westelijk proefgebied) waren in 2016 gedurende lange tijd Velduilen aanwezig,
mogelijk hebben ze er ook gebroed. Wanneer de uilen tijdens veldwerk werden verstoord, vlogen ze
even op om een eindje verder in het zelfde proefvak weer neer te strijken (eigen waarneming). Het
proefvak was 270 meter breed. In het gebied Holwerd-Oost (het deelgebied van 143 ha van NoordFriesland Buitendijks ten oosten van de veerdam naar Ameland) is sprake van vergelijkbare
dimensies. Holwerd-Oost is opgedeeld in drie beheereenheden: twee onbeweide plus een met
runderen beweide eenheid. In de twee onbeweide eenheden komen met een zekere regelmaat zowel
Velduil als Bruine kiekendief tot broeden (gegevens FFF). Beide vogelsoorten staan op de
Nederlandse - of internationale (IUCN) Rode Lijst (van Kleunen et al. 2017) en voor beide soorten
zijn voor het Natura 2000-gebied Waddenzee instandhoudingsdoelen geformuleerd (Nicolai 2016).
Om de betekenis van Noord-Friesland Buitendijks voor deze soorten (en potentieel ook voor de
Blauwe - en Grauwe kiekendief) te versterken, wordt op basis van de twee voorbeeldgebieden
(onbeweide proefvak in het beweidingsexperiment en Holwerd-Oost) geadviseerd om bij de
beheervorm niets doen voor beheereenheden kustdwars een minimale breedte van 250–300 meter aan
te houden.
Op een scherpe grens in vegetatiehoogte veroorzaakt door verschil in beheer zal door vogels
verschillend worden gereageerd. Vogels die in hoge vegetatie broeden, maar bij voorkeur in korte
vegetatie voedsel zoeken zullen doorgaans profiteren van een dergelijke rand. Vogels als Kievit,
Kluut, Scholekster en foeragerende ganzen, die gebonden zijn aan een korte of grazige vegetatie
kunnen echter een negatieve respons laten zien op een dergelijke grens in vegetatiehoogte (Helzer &
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Jelinski 1999; Zhang et al. 2015). Dit betekent dat bij beweiding kustdwars het gebruik van relatief
grote beheereenheden de voorkeur heeft.
Vanuit diergezondsoverwegingen wordt bij beweiding geadviseerd om vee afkomstig van
verschillende bedrijven niet met elkaar in contact te laten komen (Anonymus 2012). In de praktijk
betekent dit dat de maximum grootte van een beheereenheid mede afhangt van het aantal beschikbare
dieren dat door een bedrijf kan worden aangevoerd.
5.1.6

Bandbreedtes

In de verdere tekst wordt uitgegaan van een bandbreedte van 50% bij het noemen van
richtpercentages, bijvoorbeeld met 10% wordt bedoeld 5 – 15%.

5.2
5.2.1

Beheervormen in een mozaïekbeheer
Selectie van beheervormen

Soort vee
Op basis van de verschillen in effecten van paarden en runderen op de vegetatie (§ 5.1) en overige
potentiële beheerdoelen verdient de inzet van runderen de voorkeur (de Vlas et al. 2013; Esselink et
al. 2016). Alleen bij een gebrek aan runderen zouden paarden kunnen worden ingezet, maar dan in
een 40% lagere dichtheid om te corrigeren voor de veel grotere impact van paarden op de vegetatie
(tekstkader 2.1; § 5.1.3; Nolte 2014). Op basis van de vegetatieontwikkeling kunnen de veedichtheden
in latere jaren naar boven of beneden worden bijgesteld.
Schapen zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat schapenbeweiding, in tegenstelling tot het
verleden (Mast 1994), nauwelijks nog wordt toegepast op de kwelders van Noord-Friesland
Buitendijks. Vanuit het oogpunt van natuurbeheer, bieden schapen hetzelfde voordeel als runderen,
namelijk dat ze een duidelijke gradiënt in terreingebruik hebben die bepaald wordt door de
beschikbaarheid van drinkwater (vgl. Fig. 5.1; Kiehl et al. 1996). Verder zal bij schapen de invloed
van vertrapping lager zijn dan bij paarden of runderen. Wat eventueel als nadelig bij de inzet van
schapen kan worden ervaren is, dat ze selectiever zijn en bij hoge dichtheden sommige plantensoorten
bijna volledig kunnen onderdrukken (Kiehl et al. 1996). Runderen blijven daardoor voor het beheer
de voorkeur houden, maar waar deze niet beschikbaar zijn, vormen naast paarden ook schapen een
goed alternatief.
Intensieve beweiding
Bij een "intensieve" beweiding is basis van de resultaten van het beweidingsexperiment het advies om
uit te gaan van runderbeweiding met een veedichtheid van 1 dier per ha (0.8 GVE/ha). Het woord
intensief is hier tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat bij deze veebezetting de kwelder niet
homogeen kort wordt afgegraasd en dus strikt genomen niet de hand wordt gehouden aan de
omschrijving van intensieve beweiding (tekstkader 2.1). Rekening houdend met de uitgangseis om de
randzone van de kwelder niet aan hoge bezoekintensiteit van het vee bloot te stellen § 5.1.2) zou het
consequenter zijn om te spreken over beweiding met een hoge veebezetting.
Bij een gebrek aan runderen kan de inzet van paarden worden overwogen. Wanneer rekening
wordt gehouden met het verschil tussen paarden en runderen (tekstkader 2.1), is het advies om bij
intensieve beweiding met paarden een 40% lagere dichtheid aan te houden en te beginnen met een
dichtheid van 0.6 paard per ha. Een extra hulpmiddel om in latere jaren tot een optimale veebezetting
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in een beheereenheid te komen is de voorgestelde beslisregel om het aandeel eenjarige secundaire
pioniervegetatie niet boven de 20% te laten uitkomen (§ 5.1.4).
Wisselbeweiding
In het onderzoek naar de effecten van wisselbeweiding waarin een seizoen met intensieve
runderbeweiding werd afgewisseld met een seizoen zonder beweiding (§ 1.2) zijn geen overtuigende
aanwijzingen verkregen voor een eventuele natuurwinst ten opzichte van een extensieve
runderbeweiding. Een beheer met een afwisseling van jaren met - en zonder beweiding zou een
aanzienlijke extra beheerinspanning vergen en stuit daarmee ook op praktische bezwaren. Om deze
redenen wordt in het mozaïekbeheer geen wisselbeweiding voorgesteld.
Extensieve beweiding
Globaal gezien heeft lichte of extensieve beweiding in vergelijking met andere beheervormen, het
meest gunstige effect op de diversiteit aan planten en andere soortgroepen op de kwelder of andere
potentiële beheerdoelen (de Vlas et al. 2013; Esselink et al. 2016). Dit geldt althans op de korte
termijn van enkele jaren. De vegetatiekaarten van het beweidingsexperiment laten zien bij extensieve
beweiding binnen een periode van vier jaar Zeekweek-vegetatie zich begon te ontwikkelen en uit te
breiden (Bijlage II). Dit is min of meer in lijn met ervaringen op veel andere vastelandskwelders in de
Waddenzee. De verwachting is dat op de langere termijn (>10 jaar) Zeekweek-vegetatie een
aanzienlijk deel van de kwelder zal gaan bedekken, waardoor de biodiversiteit onder druk zal komen
te staan (Bakker 2014; Bakker et al., in prep.). Doordat plantensoorten als Zulte en Zeeweegbree
worden onderdrukt, verdwijnen ook de van deze soorten afhankelijke plantenetende insecten (van
Klink 2014; van Klink & van Schrojenstein Lantman 2015). Dit betekent dat ondanks de gunstige
effecten van extensieve beweiding (Fig. 1.5), niet zonder voorbehoud een positief advies over
extensieve beweiding wordt gegeven. Het zou veel beter wanneer periodes van enkele jaren met
extensieve beweiding worden afgewisseld met periodes van intensieve beweiding.
Variabele beweiding
Zoals hierboven is aangegeven heeft extensieve beweiding op de korte termijn bij veel soortgroepen
duidelijke, positieve effecten op de biodiversiteit, maar zal op de langere termijn (>10 jaar) bij
extensieve beweiding de biodiversiteit onder druk komen te staan. Effecten van verschillende vormen
van beweiding moeten in hoge mate als omkeerbaar worden beschouwd, en een oplossing zou zijn om
te zoeken naar een afwisseling van langere periodes (bijvoorbeeld van 5 – 10 jaar) met extensieve en
intensieve beweiding. Een dergelijk dynamisch beheer komt meer overeen met een natuurlijke
begrazing, waarbij de jaarlijkse graasdruk afhankelijk is van de populatieomvang van natuurlijke
grazers. Tegelijkertijd moet een variabele beweiding makkelijker te implementeren zijn dan de
onderzochte wisselbeweiding in het beweidingsexperiment (§ 1.2). De omschakeling van een lage
naar een hoge veebezetting in een beheereenheid (of vice versa) kan bijvoorbeeld over meer dan een
jaar worden uitgesmeerd. Uiteindelijk is de voorgestelde variabele beweiding het meest eenvoudig in
te voeren bij een pachter die de beschikking heeft over twee gelijkwaardige eenheden waartussen de
lage en hoge veebezetting kunnen worden gewisseld. Omdat bij een bredere toepassing van variabele
beweiding, de omschakeling tussen de twee fases niet overal op de kwelder in het zelfde jaar zal
plaatsvinden, betekent de introductie van variabele beweiding een extra bron voor variatie.
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Niets doen
In de huidige situatie wordt de beheervorm "niets doen" maar in enkele kleinere deelgebieden van
Noord-Friesland Buitendijks toegepast (§ 5.1.5). Om tot meer diversiteit in vegetatiestructuur te
komen is in het verleden door Rijkswaterstaat voor de kwelderwerken de volgende verdeling in
beheervormen voorgesteld (Dijkema et al. 2005): 25% niets doen, 35% intensief beweid en
40% extensief tot matig intensief beweid. Een dergelijke verdeling is nooit gerealiseerd.
5.2.2

Verdeling beheerregimes

Samengevat zouden in een mozaïekbeheer idealiter de drie beheervormen intensieve beweiding,
variabele beweiding en niets doen moeten zijn vertegenwoordigd. Bij intensieve beweiding is hierbij
geen sprake van een eenvormige kort afgegraasde kwelder, maar wordt een afnemende graasdruk
richting kwelderrand nagestreefd, zodat de buitenste kwelderzone (primaire pionierzone plus de
overgang van primaire pionierzone naar de lage kwelder) door het vee wordt ontzien. De inschatting
is dat dit kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van runderbeweiding met een maximale
dichtheid van ongeveer 1 dier per ha (0.8 GVE/ha; tekstkader 2.1).
De vraag die nog niet is beantwoord is, is wat de meest ideale verdeling in een mozaïek tussen de drie
beheervormen is. Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk of men in de beheerdoelen van het
gebied sommige facetten (of soortgroepen) van de totale biodiversiteit extra wil versterken.
Beweiding heeft een groot effect op de vegetatiestructuur, terwijl de vegetatiestructuur (of de variatie
daarin) tegelijkertijd van grote invloed is op veel facetten van de biodiversiteit. Om deze reden wordt
in deze paragraaf een globale inschatting gemaakt van de vegetatiestructuur bij verschillende
scenario’s voor een mozaïekbeheer. Voor een inschatting van de effecten van de verschillende
beheerregimes op de vegetatiestructuur zijn de vegetatietypen samengenomen tot drie
structuurklassen (vgl. ook Tabel 2.2):
a) eenjarige secundaire pioniervegetatie
b) alle min of meer grazige vegetatietypes
c) de overige vegetaties met dwergstruiken (Gewone zoutmelde en Zeealsem) en/of
hogeropgaande soorten
Vervolgens is gekeken naar het gemiddelde aandeel van deze drie klassen in het vierde en zevende
jaar van het experiment (Tabel 5.1; Fig. 5.2). De primaire pionierzone bevond zich bij het experiment
grotendeels buiten de afrastering van de proefvakken en is buiten beschouwing gelaten. De kartering
uit het tweede jaar van de proef is niet gebruikt omdat zich toen mogelijk nog grotere veranderingen
onder de verschillende beheervormen voordeden. Op basis van tabel 5.1 wordt dus voorspeld dat een
intensieve beweiding zal resulteren in een bedekking van 20% van eenjarige secundaire
pioniervegetatie, 70% grazige vegetatie en 10% hogeropgaande begroeiïng; bij een extensieve
beweiding bedragen deze percentages respectievelijk 15%, 45% en 40%. Deze zelfde waardes zijn
aangehouden voor de twee fases van de variabele beweiding. Bij niets doen bestond de vegetatie
vrijwel uitsluitend uit hoogopgaande begroeiing (Tabel 5.1; Fig. 5.2).
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Tabel 5.1 Mogelijke beheervormen bij toepassing van een mozaïekbeheer op de kwelders van Noord-Friesland
Buitendijks met de verwachte verdeling van de vegetatiestructuur over drie structuurklasses op basis van de
resultaten in het beweidingsexperiment (Figuur 5.2; afgerond op 5% intervallen). Variabele beweiding bestaat
uit twee meerjarige fases die naast elkaar worden toegepast. Zie tekst voor verdere toelichting.
Beheervorm
Omschrijving
niets doen
intensieve beweiding
variabele beweiding 50%
50%

Veebezetting
(rund/ha)
1
1
0.5

Vegetatiestructuur (%)
1-jr. sec.
grazig
hoogopgaand
pion.
(<30 cm)
(>30 cm)
5
0
95
20
70
10
20
70
10
15
45
40

Figuur 5.2 De vegetatiestructuur onder verschillende beheerregimes in het beweidingsexperiment. Het
staafdiagram geeft de gemiddelde bedekking in het vierde (2013) en zevende (2016) jaar op basis van de
uitgevoerde vegetatiekarteringen (Bijlage II). Per regime geven de drie staafjes van links naar rechts de
gemiddelde bedekking over beide jaren in resp. het proefgebied West, Midden en Oost. Proefgebied Midden
geeft alleen de resultaten van het vierde jaar. Het regime zonder beweiding (niets doen) ontbrak in Midden en
Oost (Bijlage II).

Op basis van de effecten van de verschillende beheervormen op de vegetatiestructuur (Fig. 5.2; Tabel
5.1), wordt in figuur 5.3 voor drie scenario’s van een mozaïekbeheer een schatting gemaakt voor de
effecten op de vegetatiestructuur van de kwelder van Noord-Friesland Buitendijks. De beheervorm
niets doen is in de huidige situatie van Noord-Friesland Buitendijks ondervertegenwoordigd (§ 5.2.1).
In alledrie scenario’s is een uitbreiding opgenomen tot een aandeel van 10 %.
Vanwege de verwachte lange termijn ontwikkeling bij extensieve beweiding, is extensieve
beweiding in de scenario’s volledig geïntegreerd in het regime met variabele beweiding. In het eerste
scenario is nog geen ruimte gereserveerd voor variabele beweiding en is dit scenario vooral
opgenomen ter vergelijking. In dit scenario met een mozaïek van 10% niks doen en 90% intensieve
beweiding is de voorspelling dat eenjarige secundaire pioniervegetatie en hoogopgaande vegetatie
elkaar ongeveer in evenwicht houden met elk een aandeel van bijna 20%, terwijl korte - en
middelhoge grazige vegetaties een aandeel zouden hebben van meer dan 60% (Fig. 5.3).
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Figuur 5.3 Voorspelling van de vegetatiestructuur op de kwelder van Noord-Friesland Buitendijks (excl.
primaire pionierzone) bij drie verschillende scenario’s voor een mozaïekbeheer. De voorspellingen zijn
gebaseerd op de effecten van de verschillende beheerregimes in het beweidingsexperiment (Tabel 5.1; Fig. 5.2).
Variabele beweiding bestaat uit een langjarige cyclus waarin extensieve en intensieve beweiding worden
afgewisseld.

In het tweede scenario heeft variabele beweiding een aandeel van 60% in het mozaïekbeheer
gekregen en wordt 30% van de kwelder intensief beweid. Omdat bij variabele beweiding naast
extensieve beweiding, de kwelder ook voor de helft intensief wordt beweid, heeft in dit scenario in
totaal 60% van de kwelder een hoge veebezetting. Hierdoor is volgens de voorspelling nog steeds
sprake van een hoog aandeel (55%) korte - en middelhoge grazige vegetatie, terwijl het aandeel
eenjarige secundaire pioniervegetatie vrijwel niet verschilt van het eerste scenario (Fig. 5.3). De
hoogopgaande vegetatie bereikt in het tweede scenario een aandeel van bijna 30%.
Figuur 5.4 geeft middels een modelkaartje een mogelijke uitwerking van het tweede scenario en
voorspelling van het resulterende vegetatiepatroon. In zes beheereenheden worden de regimes niets
doen (1), intensieve beweiding (2) en variabele beweiding (3) toegepast. Bij niets doen is
sprake van een hoogopgaande vegetatie over nagenoeg de gehele gradiënt van de voet van de dijk tot
aan de kwelderrand. Door de gradiënt in terreingebruik is bij intensieve beweiding hoogopgaande
vegetatie beperkt tot een zone bij de kwelderrand. De kans op ontwikkeling van eenjarige secundaire
pioniervegetatie is het grootst dicht bij de dijk onder invloed van een gebrekkige ontwatering en een
hoge vertrappingsintensiteit. De beheereenheden met een variabel beweidingsregime bestaan uit twee
delen die in afwisseling met elkaar enkele jaren intensief of extensief worden beweid. Bij variabele
beweiding breidt tijdens de fase met extensieve beweiding de hoogopgaande vegetatie zich uit in de
richting van de zeedijk, terwijl deze vegetatie in de daaropvolgende fase met intensieve beweiding
weer wordt teruggedrongen in de richting van de kwelderrand.
Het aantal beheereenheden is willekeurig gekozen. Door samenvoeging had op het zelfde stuk
kwelder het aantal beheereenheden ook beperkt kunnen worden tot drie (een eenheid per
beheerregime; vgl. § 5.1.5).
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Figuur 5.4 Modelkaart van de kwelder met een voorspelling van hoe de vegetatiestructuur er uit zou kunnen
zien bij een mozaïekbeheer opgebouwd uit 30% intensieve beweiding, 60% variabele beweiding en 10% niets
doen (het tweede scenario in figuur 5.3). Beheereenheden met variabele beweiding worden afwisselend
gedurende een periode van meerdere seizoenen voor de helft intensief (int) en voor de andere helft extensief
(ext) beweid.

In het derde scenario is uitgegaan dat naast de 10% niets doen, de beweiding op de rest kwelder
variabel is gemaakt. Dit zou betekenen dat op 45% van de kwelder het beheer in de fase is van
extensieve beweiding en op de ander 45 % in de fase met intensieve beweiding. Korte- en middelhoge
grazige vegetaties zouden in dit scenario een bedekking bereiken van ongeveer 50%, hoogopgaande
vegetatie ruim 30% en eenjarige secundaire pioniervegetatie 15–20% (Fig. 5.3).
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Bijlage I

I.1

Beschrijving van de TMAP-vegetatietypologie voor
kwelders

Inleiding

De beschrijving van de TMAP-vegetatietypologie in deze bijlage dient een tweeledig doel, namelijk:
 het bieden van een hulpmiddel bij het herkennen van de verschillende vegetatietypen in het
veld
 om via extra informatie over de ecologie van een type tot een interpretatie van de situatie in het
veld te kunnen komen.
De beschrijvingen zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de beschrijving van de volledige TMAP
typologie voor kustvegetaties inclusief duinvegetaties door Petersen et al. (2014). Omdat dit rapport is
gericht op vastelandskwelders, worden kweldervegetaties die in Nederland alleen of vrijwel alleen op
de waddeneilanden worden aangetroffen hier niet besproken. Tabel I.1 geeft een overzicht van de
TMAP-vegetatietypologie voor kwelders met een aanduiding van de selectie van welke
vegetatietypen in deze bijlage een beschrijving wordt gegeven.
Tabel I.1 Overzicht van de TMAP-typologie voor kweldervegetaties met links de selectie van vegetatietypen
voor vastelandskwelders die in deze bijlage worden beschreven. De TMAP-typologie kent een
standaardcodering, waarbij gekozen kan worden voor een letter- of een cijfercodering.
Vegetatietype (beschreven in dit hoofdstuk)
TMAPcode
letter

num.

Su
Sw
Sm
SP
SPs
SPq
SL
SLp
SLa
SLh
SH
SHj
SHf
SHz
SHy
SHx
SHg
SHr
SHu
SB
SBb
SBp
SBg

S.0
S.0.1
S.0.3
S.1
S.1.1
S.1.2
S.2
S.2.1
S.2.3
S.2.4
S.3
S.3.2
S.3.3
S.3.5
S.3.7
S.3.9
S.3.10
S.3.13
S.3.14
S.5
S.5.1
S.5.2
S.5.3

SF

S.6

SFl

S.6.1

Vegetatietype (niet hier beschreven)

Omschrijving /
Karakteristieke plantensoorten
Onbegroeid
open water
onbegroeid slik of klei
Pionier kweldervegetatie
Engels slijkgras
Zeekraal / Klein schorrenkruid
Vegetatie van de lage kwelder
Gewoon kweldergras
Zulte / Gewoon kweldergras
Gewone zoutmelde
Vegetatie van de hoge kwelder
Zilte rus
Rood zwenkgras
Zeealsem / Rood zwenkgras
Zeekweek
Spiesmelde / Strandmelde
Fioringras / Aardbeiklaver
Kweek
Akkerdistel / Grote brandnetel
Vegetatie van de brakke kwelder
Heen / Ruwe bies
Riet
brak grasland (Fioringras /
Zilverschoon, e.a.)
Niet-zilte (antropogene)
graslandvegetatie
niet-zilt grasland (Engels raaigras,
Kamgras e.a.)

TMAPcode

Omschrijving /

letter

num.

Karakteristieke plantensoorten

Ss

S.0.2

zand of schelpen, onbegroeid

SLl

S.2.2

Lamsoor / Gewoon kweldergras

SHl
SHh
SHm
SHe
SHc
SHo

S.3.1
S.3.4
S.3.6
S.3.8
S.3.11
S.3.12

Lamsoor / Zilte rus
Gewone zoutmelde / Zeealsem
Zeerus
Kwelderzegge
Hertshoornweegbree
Zilte zegge / Kattendoorn

SBm

S.5.4

Zeerus / Zilt torkruid
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In totaal worden in de TMAP-typologie 28 vegetatietypen voor kwelders onderscheiden, verdeeld
over zes verschillende hoofdzones (Tabel I.1). Twee zones hiervan omvatten geen kweldervegetatie,
maar omdat de betreffende eenheden landschappelijk en morfologisch vaak wel deel kunnen uitmaken
van een kwelder worden ze toch vaak tot de kwelder gerekend en zijn ze opgenomen in de typologie.
Het gaat hierbij om onbegroeide delen van de kwelder (Su) en om, hoog in de zonering, niet-zilt
grasland (SF). De TMAP typologie kent een standaardcodering, waarbij gekozen kan worden voor
een alfanumerieke – of een numerieke codering. In dit rapport wordt zoveel mogelijk de
alfanumerieke codering aangehouden.
Op de eerste positie in de alfanumerieke codering staat de letter S voor kweldervegetatie (Salt
marsh). De tweede positie geeft de hoofdzone aan, bijvoorbeeld de letter P voor pionierzone, of de
letter L voor lage kwelderzone. De derde letter geeft de dominante of meest karakteristieke
plantensoort van een vegetatietype aan. Zo staat de code SLp voor het vegetatietype van Gewoon
kweldergras (Puccinellia maritima), dat tot de vegetatie van de lage kwelder wordt gerekend.

I.2

Beschrijving van TMAP-vegetatietypen

In de beschrijving van de vegetatietypen zijn de voor een type belangrijke karakteristieke en
dominerende plantensoorten vet geschreven. Voor de volledigheid wordt bij elk TMAP-type genoemd
welke vegetatietypen uit de SALT2008-typologie van Rijkswaterstaat hier toe behoren.
Onbegroeide delen
TMAP-code
letter- cijferSw
S.0.1

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

open water

Beschrijving:
Op een kwelder kunnen zich lokaal plekken ontwikkelen waar de
waterafvoer geheel geblokkeerd is en waar bijna permanent water
op de kwelder staat.
Bij een eventuele habitatkartering wordt het open water
toegerekend aan het omringende habitattype.

Onbegroeide permanente waterlichamen op de kwelder (plasjes,
voormalige kreken) worden als open water gekarteerd.
EU habitattype: als het omringende Natura 2000 type
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Onbegroeide delen
TMAP-code
letter- cijferSm
S.0.3

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

onbegroeid slik

Beschrijving:
Komgebieden op de kwelder waar door een gebrekkige
ontwatering langdurig water op de kwelder blijft staan, blijven na
indroging vaak onbegroeid. Dit effect wordt versterkt door
beweiding.
Ook bij laagwater droogvallende (kunstmatige) kreken worden
tot het onbegroeide slik in de kwelder gerekend.
Bij een eventuele habitatkartering wordt het onbegroeide slik
toegerekend aan het omringende habitattype. De zogenaamde
prepionierzone voor de kwelderrand die door Rijkswaterstaat
wordt gekarteerd wordt in TMAP toegerekend aan het habitattype
"slik- en zandplaten" (habitattype 1140).

Droogvallende kwelderplassen waarin na een overstroming
langdurig water kan blijven staan vormen na indroging onbegroeid
slik.

Traditionele hoofduitwatering in de zuidelijke Dollardkwelders. Bij
laagwater droogvallende kreken in de kwelder worden bij het
onbegroeide slik ingedeeld.
EU habitattype: als het omringende Natura 2000 type

RWS SALT 2008 types: slik, Qq0p, Qq0e, QuO, Ss0
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Pioniervegetatie
TMAP-code
letter- cijferSPs
S.1.1

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Engels slijkgras-type

Engels slijkgras
Beschrijving:
Het Engels slijkgras-type kan zich op twee sterk van elkaar
verschillende standplaatsen ontwikkelen:
A) Als het onbegroeide wad door opslibbing een hoogte heeft
bereikt vlak onder het niveau van gemiddeld hoogwater, kan
Engels slijkgras zich er als pionier vestigen. Het vormt hier een zgn.
primaire pioniervegetatie. Op luwe plekken met weinig golfslag
kan deze vegetatie zich op een decimeters lager niveau vestigen.
Vegetatie van Engels slijkgras kan veel sediment invangen en
daarmee de ontwikkeling van wad naar kwelder versnellen. Om
deze reden is de soort in de eerste helft van de vorige eeuw op
veel plaatsen aangeplant.

Engels slijkgrasvelden als primaire pioniervegetatie.
B) Engels slijkgras kan zich ook hogerop op de kwelder vestigen, in
komgebieden met een gebrekkige ontwatering met plasvoming tot
gevolg. In het zomerhalfjaar kunnen deze plassen tijdelijk
droogvallen. Vee vertoont een zekere voorkeur voor Engels
slijkgras. Omdat de soort gevoelig is voor vertrapping, kan het
Engels slijkgras-type in deze komgebieden door beweiding worden
onderdrukt. Als er water in de kommen staat, kunnen Grauwe
ganzen op de wortelstokken foerageren (zie inzet), waardoor het
oppervlak van de typen open water (Sw) of onbegroeid slik (Sm)
toeneemt.

Engels slijkgras in een komgebied op de hoge kwelder met sporen
van benutting door Grauwe ganzen (inzet).
EU habitattype: 1320
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Pioniervegetatie
TMAP-code
letter- cijferSPq
S.1.2

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Zeekraal / Klein schorrenkruid-type

Langarige zeekraal, Kortarige zeekraal,
Klein schorrenkruid

Langarige – (links) en Kortarige zeekraal (rechts).

Beschrijving:
Vegetatie van eenjarige pioniersoorten. De twee zeekraalsoorten
zijn in de nazomer goed van elkaar te onderscheiden (zie foto).
Het Langarige zeekraal kan zich als pionier op het hooggelegen
wad onder het niveau van gemiddeld hoogwater vestigen.
Weersomstandigheden tijdens de kieming in het voorjaar (weinig
golfslag en voldoende neerslag (zoetwater noodzakelijk voor
kieming)) zijn bepalend voor hoe de zeekraalvegetatie er de rest
van het jaar bijstaat. Bij een hele ijle vegetatie wordt het type niet
erkend; de totale vegetatiebedekking moet minimaal 5% zijn.
Hoger in de zonering (tot op de hoge kwelder) kunnen bij een
gebrekkige ontwatering, al dan niet in combinatie met beweiding,
Kortarige zeekraal en Klein schorrenkruid de vegetatie domineren.
Om het verschil aan te geven met de (primaire) pioniervegetatie
op de overgang tussen kwelder en wad, wordt hoger in de
zonering vegetatie gedomineerd door Kortarige zeekraal en Klein
schorrenkruid en die omsloten is door vegetatie van de lage of
hoge kwelder ook wel aangeduid met secundaire pioniervegetatie.
In de toekomst zal in de typologie een onderscheid worden
gemaakt tussen deze twee typen. Op de bestaande
vegetatiekaarten is dit onderscheid nog niet gemaakt.

Pioniervegetatie met Langarige zeekraal voor de kwelderrand.

Secundaire pioniervegetatie met een dominantie van
Klein schorrenkruid.
EU habitattype: 1310

RWS SALT 2008 types: Qqp, Qqe, Qu
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Vegetatie van de lage kwelder
TMAP-code
letter- cijferSLp
S.2.1

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Gewoon kweldergras-type

Gewoon kweldergras, vaak begeleid door:
Gerande - en Zilte schijnspurrie, Langarige - en Kortarige
zeekraal, Klein schorrenkruid, Stomp kweldergras, Engels
slijkgras, Lamsoor of Zulte

Gewoon kweldergras op de ondergrens van de lage kwelder.

Beweiding van de lage kwelder kan leiden tot grootschalige
ontwikkeling van het Gewoon kweldergras-type.

Beschrijving:
Laagblijvende vegetatie van de lage kwelder gedomineerd door
Gewoon kweldergras. Het type wordt sterk bevorderd door
beweiding en kan zich door beweiding uitbreiden tot op de hoge
kwelder.
Gewoon kweldergras markeert (bij een minimale bedekking
van 5%) de grens tussen de pionierzone en lage kwelder. In de
kwelderwerken ligt deze grens op een hoogte rond GHW. Het
gevolg van de vestiging van Gewoon kweldergras is, in vergelijking
met de pioniervegetatie van Langarige zeekraal, een enorme
toename in opslibbing. Door de groeiwijze van kweldergras houdt
het effectief het ingevangen slib vast waardoor pollen kweldergras
kunnen "opbollen" ten opzichte van hun omgeving (foto). De lage
kwelder overstroomt tot ongeveer 100 keer per jaar. Als de
kwelder hoger wordt neemt, door de afname van het aantal
overstromingen, de opslibbing weer af.
Bij een matige tot intensieve beweiding domineert het type
met Gewoon kweldergras bijna de gehele lage kwelderzone.
Tegelijkertijd leidt deze beweiding tot een afname van de
soortenrijkdom van deze vegetatie.
Het vegetatietype levert een belangrijke bijdrage aan de
draagkracht van kwelders voor herbivoor waterwild (ganzen en
smienten). Als aanpassing aan het zoute milieu op de kwelder
moeten planten hun osmose reguleren om te voorkomen dat ze
uitdrogen. Sommige planten doen dit door het opnemen van zout;
andere soorten, waaronder Gewoon kweldergras, maken extra
suikers aan om water beter vast te kunnen houden. Een relatief
nieuw inzicht is dat niet het ruweiwitgehalte, maar het hoge
suikergehalte waarschijnlijk de verklaring vormt voor de
voedselvoorkeur van Brand- en Rotganzen voor sommige
kwelderplanten zoals Gewoon kweldergras, Zeeweegbree,
Schorrenzoutgras en Roodzwenkgras (Fokkema et al. 2016;
Fokkema 2017).

Door ganzen kort afgegraasde zode van kweldergras
EU habitattype: 1330
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Vegetatie van de lage kwelder
TMAP-code
letter- cijferSLa
S.2.3

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Zulte / Gewoon kweldergras-type

Zulte, vaak begeleid door:
Gewoon kweldergras, Gerande schijnspurrie, Lamsoor of
Zeeweegbree

Dit type kan een hoogopgaande begroeiing vormen.

Beschrijving:
Deze vegetatie wordt gekarakteriseerd door een (co-)dominantie
(bedekking > 15%) van Zulte. Als Zulte niet wordt begraasd kunnen
planten in de nazomer uitgroeien tot een hoogte van 1.5 m of
meer. Zulte is in de regel een tweejarige plant die na de bloei
afsterft, maar de soort kan onder invloed van beweiding ook
meerjarig zijn.
Zulte is voor larven van veel verschillende soorten insecten
een belangrijke voedsel- of waardplant. Mogelijk om zich tegen
deze vraat te beschermen maakt de plant gif- of anti-vraatstoffen
aan. Deze stoffen hebben bij beweiding ook invloed op het dieet
van het vee. Herkauwers zoals schapen en runderen zijn beter in
staat om deze stoffen te neutraliseren dan niet-herkauwers zoals
paarden. Zulte wordt door schapen en runderen dan ook veel
gegeten en bij een intensieve beweiding zijn de
ontwikkelingskansen voor dit type laag. Dit geldt ook voor
paardenbeweiding, omdat daar vertrapping een veel grotere rol
speelt en de plant daar gevoelig voor is.
Het type heeft een goede ontwikkelingskans bij een extensieve
runderbeweiding. Runderen laten vlakbij hun drinkplaatsen een
hoge graasintensiteit zien, maar deze neemt met toenemende
afstand tot de drinkplaatsen snel af. Ook kan het type tijdelijk
profiteren van een onderbreking van de beweiding: al gevestigde
Zulte planten kunnen dan hoog uitgroeien en massaal tot bloei
komen. Dit is vaak een tijdelijk fenomeen. Planten sterven na de
bloei af, terwijl vestiging van jonge planten in de dichter wordende
zode daarbij kan achterblijven.

Zulte kan massaal tot bloei komen bij een onderbreking van de
beweiding.
EU habitattype: 1330

RWS SALT 2008 types: Ppa, Pa, Jfa, Jja, Ppab, Ba
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Vegetatie van de lage kwelder
TMAP-code
letter- cijferSLh
S.2.4

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Gewone zoutmelde-type

Gewone zoutmelde, vaak begeleid door:
Gewoon kweldergras, Gerande schijnspurrie, Zeekraal of
Klein schorrenkruid

Dit type vormt vaak een soortenarme tot 50 cm hoge vegetatie
van Gewone zoutmelde.

Beschrijving:
Dit type wordt gekarakteriseerd door een (co-)dominantie
(bedekking > 25%) van Gewone zoutmelde, een dwergstruik van 20
tot 50 cm hoog. Gewone zoutmelde is zeer gevoelig voor
vertrapping en wordt hierdoor gemakkelijk door beweiding
onderdrukt. Het type is dan ook vrijwel beperkt tot de onbeweide
lage kwelder en kan hier een dichte soortenarme vegetatie
vormen. Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de kwelder
kan het type in eerste instantie vooral op lage, goed gedraineerde
oeverwallen tot ontwikkeling komen, terwijl bij voortgaande
opslibbing het type hier wordt verdrongen door Zeekweek en dan
nog vooral in de minder goed ontwaterende kommen wordt
aangetroffen.
’s Winters kan Gewone zoutmelde een belangrijke voedselplant
zijn voor Hazen.

Onbeweide kwelder met Zeekweek op de goed ontwaterde
kreekranden en het Gewone zoutmelde-type in de komgebieden.
EU habitattype: 1330
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Vegetatie van de hoge kwelder
TMAP-code
letter- cijferSHj
S.3.2

Vegetatiezone en TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Zilte rus-type

Zilte rus, Melkkruid, vaak begeleid door:
overige soorten van de hoge kwelder

Dit type van de hoge kwelder wordt vaak aangetroffen op wat
lagere en vochtiger plekken dan de directe omgeving.

Beschrijving:
In dit vegetatietype is Zilte rus dominant (bedekking > 35%) met als
extra eis dat Zilte rus tegelijkertijd een hogere bedekking heeft dan
Rood zwenkgras. Melkkruid is vaak co-dominant. Het type komt
vooral voor op de plaatkwelders van de eilanden, maar wordt op
beperkte schaal ook op de vastelandskwelders gevonden met tot
recent een opvallend hoog voorkomen op de Punt van Reide. Het
type staat vaak op lagere en nattere plekken ten opzichte van de
directe omgeving. De plant heeft ondergronds een hoge
wortelbiomassa van rizomen, waarmee ze zich vegetatief kan
uitbreiden.
Het type reageert gunstig op beweiding en kan zich op veel
locaties enkel dankzij beweiding handhaven. Als het type niet
wordt beweid kan de vegetatie tijdens de bloei tot 50 cm hoog
worden; bij beweiding vormt het type vaak een dichte kort
afgegraasde vegetatie.

In de onbeweide situatie kan Zilte rus een hoogte bereiken tot
ongeveer 50 cm.

Aan het begin van de herfst sterft Zilte rus bovengronds af en krijgt
de vegetatie een karakteristieke bruine kleur.
EU habitattype: 1330

RWS SALT 2008 types: Jj, Jex
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Vegetatie van de hoge kwelder
TMAP-code
letter- cijferSHf
S.3.3

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Rood zwenkgras-type

Rood zwenkgras, vaak begeleid door:
overige soorten van de hoge kwelder

Dit vegetatietype van de hoge kwelder wordt gedomineerd door
Rood zwenkgras.

Beschrijving:
In dit vegetatietype is Rood zwenkgras dominant (bedekking
> 35%) met als extra eis dat Rood zwenkgras een hogere bedekking
heeft dan Zilte rus. Andere aanwezige soorten zijn vaak Fioringras,
Gerande schijnspurrie, Zulte, Zeeweegbree en Melkkruid. Het type
komt het meeste voor op kwelders met een vrij zandige, goed
doorluchte bodem. Het type bereikt op de plaatkwelders van de
eilanden dan ook een grotere verspreiding dan op de
vastelandskwelders. Vergeleken met vegetatiekaarten van RWS
van rond 1990 met meer recente kaarten, lijkt het Rood
zwenkgras-type langs het vasteland sterk afgenomen. Op de meer
recente kaarten is het type vaak beperkt tot intensief begraasde
hoge ruggen of oeverwallen langs uitwateringen.
Op niet beweide zandige kwelders kan het type zich lang
handhaven; op de meer voedselrijke kwelders van het vasteland is
het Rood zwenkgras-type afhankelijk van beweiding. Bij beweiding
is vaak sprake van een kort afgegraasde grasmat.

Onbeweide kwelder met Rood zwenkgras en Zulte.
EU habitattype: 1330
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Vegetatie van de hoge kwelder
TMAP-code
letter- cijferSHz
S.3.5

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Zeealsem / Rood zwenkgras-type

Zeealsem (dominant), vaak begeleid door:
Rood zwenkgras of Zeekweek
Beschrijving:
In dit vegetatietype is Zeealsem als dwergstruik (co-)dominant
(bedekking > 15%). De vegetatiestructuur kent vaak twee lagen. In
de bovenste laag (tot 50 cm hoog) domineert Zeealsem, terwijl de
onderste laag wordt gevormd door een bodembekkende mat van
Rood zwenkgras. Het type is gebonden aan goed doorluchte
bodems op de hoge kwelder, zoals oeverwallen of bovenop
afslagkanten.
Het type is gevoelig voor beweiding en is in haar verspreiding
vrijwel beperkt tot onbeweide en extensief beweide kwelders.
’s Winters kan Zeealsem een belangrijke voedselplant zijn voor
Hazen.

De standplaats van dit type wordt gevormd door hoger gelegen
delen van de hoge kwelder met een goede bodemdoorluchting.

Close-up van het Zeealsem / Rood zwenkgras-type.

Het Zeealsem / Rood zwenkgras-type op een Duitse kwelder met extensieve schapenbeweiding.
EU habitattype: 1330

RWS SALT 2008 types: Pz, Jf-z, Jz
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Vegetatie van de hoge kwelder
TMAP-code
letter- cijferSHy
S.3.7

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Zeekweek-type

Zeekweek (dominant), vaak begeleid door:
Rood zwenkgras of Spiesmelde

Zeekweek met Spiesmelde

Beschrijving:
Dit vegetatietype wordt meestal gekenmerkt door een dominantie
van Zeekweek (bedekking >50%). Ook vegetaties waarbij Zeekweek
en Spiesmelde samen een bedekking hebben van > 25% en
Zeekweek een hogere bedekking dan Spiesmelde worden tot dit
type gerekend. Daarnaast worden Rood zwenkgras, Reukloze
kamille en Akkerdistel regelmatig aangetroffen. Het Zeekweektype wordt bij het ontbreken van beweiding vaak beschouwd als
eindstadium van de vegetatiesuccessie. Het type is erg soortenarm
waarbij zelfs bijna aaneengesloten monocultures van Zeekweek
kunnen ontstaan.
Door de lage diversiteit aan plantensoorten en de vervanging
van jongere successiestadia heeft het Zeekweek-type vaak een
negatieve waardering in het natuurbeheer. Tegenover de lage
diversiteit aan plantensoorten staat echter een hoge diversiteit van
ongewervelden. Daarnaast kan het type voor sommige
vogelsoorten van groot belang zijn, bijvoorbeeld als broedhabitat
voor Velduil en kiekendieven, en langs kreken voor Tureluurs.
Het type is gevoelig voor beweiding en is in haar verspreiding
vrijwel beperkt tot onbeweide en extensief beweide kwelders.

Het Zeekweek-type kan grote aaneengesloten monocultures vormen.
EU habitattype: 1330

PUCCIMAR

rapport 15

RWS SALT 2008 types: Py, Jy3, Jy5, Ry3, Ry5, By3, By5
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Vegetatie van de hoge kwelder
TMAP-code
letter- cijferSHx
S.3.9

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Spiesmelde / Strandmelde-type

Spiesmelde, Strandmelde (ten minste één van beide
soorten), vaak begeleid door:
Reukloze kamille
Beschrijving:
Dit vegetatietype vormt in de meeste gevallen een dichte
middelhoge tot hoogopgaande (> 1 m) begroeiing van eenjarige
soorten. Het type ontwikkelt zich vaak in onbeweide kwelders op
vloedmerk hoog in de zonering, waar door de afbraak van
organisch materiaal sprake is van een hoge beschikbaarheid aan
nutriënten (m.n. stikstof). Het type profiteert in sommige jaren
ook van een extreem-hoge sedimentatie waardoor de Zeekweek
minder vitaal is en Spiesmelde tijdelijk aspectbepalend is.
Het type ontwikkeld zich niet of nauwelijks onder beweiding.

Vegetatietype SHx met een dominantie Spiesmelde op een
onbeweide oeverwal.

Vegetatietype SHx met Reukloze kamille en rechts op de
achtergrond Strandmelde.

Vegetatietype SHx met een dominantie Strandmelde.
EU habitattype: 1330

Spiesmelde aspectbepalend na een winter met een hoge
sedimentatie. Holwerd-Oost, aug. 2018.
RWS SALT 2008 types: Xx, Xk
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Vegetatie van de hoge kwelder
TMAP-code
letter- cijferSHg
S.3.10

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Fioringras / Aardbeiklaver-type

Fioringras, vaak begeleid door:
Zilverschoon, Rood zwenkgras, Aardbeiklaver, Witte klaver,
Rode ogentroost en overige soorten van de hoge kwelder
Beschrijving:
Het Fioringras / Aardbeiklaver-type vormt een dichte, korte tot
middelhoge grazige kruidenrijke vegetatie waarin Rood zwenkgras
co-dominant is (bedekking > 15%) en Fioringras en Zilverschoon
beide aanwezig zijn. Voorts wordt dit vegetatietype vaak
gekarakteriseerd door het optreden van soorten als Witte klaver,
Aardbeiklaver, Vertakte leeuwentand, Engels raaigras en andere
soorten van de hoge kwelder.
Het type is afhankelijk van beweiding. In de zonering langs de
hoogtegradiënt ligt het zwaartepunt van de verspreiding op de
hoogste delen van de hoge kwelder.

Vegetatie met Aardbeiklaver en Zilverschoon.

Vegetatie met Fioringras, Rode ogentroost, Zilverschoon en Zulte.

Voorbeeld van een korte en kruidenrijke vegetatie van het type SHg met een hoge abundantie van
Witte klaver en Vertakte leeuwentand.
EU habitattype: 1330
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RWS SALT 2008 types: Jg, Rgf, Rpf, Rgc, Rgl, Rgt
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Vegetatie van de hoge kwelder
TMAP-code
letter- cijferSHr
S.3.13

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Kweek-type

Kweek (dominant), vaak begeleid door:
overige soorten van de hoge kwelder

Beschrijving:
Dit vegetatietype wordt gedomineerd door Kweek (bedekking
>25%). Bij het ontbreken van beweiding kan het type zich lang
handhaven, zoals bijvoorbeeld het geval was in de exclosures van
de Proefverkweldering in Noord-Friesland Buitendijks (foto boven).
Er ontwikkelt zich dan een soortenarme bijna geheel door Kweek
gedomineerde vegetatie.
Bij een matige tot extensieve beweiding en een goede
ontwatering (zoals op oeverwallen) kan het Kweek-type zich
gemakkelijk handhaven; bij een haperende ontwatering treedt
onder invloed van beweiding echter vervanging op door
vegetatietypen met Fioringras en Gewoon kweldergras; onder
natte omstandigheden of intensieve beweiding kan zich zelfs een
secundaire pioniervegetatie ontwikkelen (type SPq; zie foto
Vegetatietype SHr in een 10 jaar oude exclosure in de
boven).
Proefverkweldering van Noord-Friesland Buitendijks (aug 2011);
In het voorjaar heeft Kweek een zeer hoge voedingswaarde,
op de achtergrond (buiten de exclosure) heeft het Zeekraal / Klein
schorrenkruid-type zich als secundaire pioniervegetatie ontwikkeld. vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld Gewoon kweldergras en
Schorrenzoutgras. Het Kweek-type kan dan ook intensief door
ganzen worden benut, zoals in de eerder genoemde exclosures van
de Proefverkweldering het geval was (foto onder).
Het relatief lange slappe blad van Kweek biedt broedvogels de
mogelijkheid hun nest eenvoudig te camoufleren. Verschillende
vogelsoorten waaronder de Tureluur laten dan ook een voorkeur
zien voor het Kweek-type als broedhabitat. In een analyse over de
hele kwelder van Noord-Friesland Buitendijks, liet het Kweek-type
de hoogste broedvogeldichtheid zien, gevolgd door het Gewoon
kweldergras-type en het Zeekweek-type (Esselink et al. 2015; Bos
et al. 2015).
Kweek en Zeekweek lijken gemakkelijk te bastaarderen en
waar beide soorten voorkomen kan ook de bastaard worden
aangetroffen (Elymus x oliveri).
Een door Brandganzen kort afgegraasde zode van Kweek in een
exclosure van de Proefverkweldering (mei 2012).
EU habitattype: 1330

RWS SALT 2008 types: Re, Be
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Vegetatie van de hoge kwelder
TMAP-code
letter- cijferSHu
S.3.14

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Ruderaal kwelder-type

Akkerdistel, Grote brandnetel, melkdistels (ten minste
één soort (co-)dominant)

Vegetatietype SHu met een dominantie Akkerdistel in een 9 jaar
oude exclosure in het hoge deel van de Proefverkweldering in
Noord-Friesland Buitendijks (aug 2010).
EU habitattype: 1330

PUCCIMAR
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Beschrijving:
Op hogergelegen delen in de hoge kwelder kan zich een ruderale
vegetatie ontwikkelen, waarin Akkerdistel vaak (co-)dominant is
(>15% bedekking). Vaak gaat het om plekken waar in het verleden
grondwerk is uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld bij het schonen van
uitwateringen. Op plekken met een extra hoog aanbod aan
nutriënten, zoals bijvoorbeeld in vogelkolonies, kan Grote
brandnetel tot dominantie komen.
Beweiding heeft een negatief effect op de ontwikkelingskansen van het ruderale kwelder-type. Door bodemverdichting is
sprake van een negatief effect op de mineralisatie en daarmee op
de beschikbaarheid van stikstof voor planten. Dit is waarschijnlijk
de verklaring waarom Akkerdistel zich in sommige exclosures in
hoge delen van de Proefverkweldering kon handhaven, maar
erbuiten nauwelijks.
RWS SALT 2008 types: Rru, Rrc
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Vegetatie van de brakke kwelder
TMAP-code
letter- cijferSBb
S.5.1

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Heen / Ruwe bies-type

Heen en/of Ruwe bies (ten minste één soort dominant),
vaak begeleid door:
Riet, Zulte, Fioringras en overige soorten van de brakke
kwelder

In estuaria kan dit type de buitenste vegetatiezone van de kwelder
vormen.

Beschrijving:
Op plekken langs de kust waar het zeewater een lager zoutgehalte
heeft, zoals bij riviermondingen, kan de buitenste vegetatiezone
van de kwelder worden gevormd door Heen. Daarnaast kan het
Heen-type tot ontwikkeling komen in komgebieden op kwelders
die door brak water worden overstroomd of waar invloed is van
brak grondwater, maar op den duur zal het type hier verdrongen
worden door Riet.
Ook langs de kwelderrand kan Heen de concurrentie met Riet
verliezen. Doordat Heen echter een sterkere stengel heeft en
daarmee beter bestand is tegen golfaanvallen, kan het Heen-type
zich op meer geëxponeerde plekken handhaven.
Ruwe bies heeft een lagere zouttolerantie dan Heen. In
estuaria komt Ruwe bies dan ook vooral meer stroomopwaarts tot
dominantie. In de Nederlandse Waddenzee komt die situatie niet
meer voor.
Voor vee vormt Heen een aantrekkelijke voedselplant en bij
beweiding is het type daardoor beperkt tot door het vee niet of
nauwelijks bezochte delen van de kwelder.
Zetmeelrijke wortelknollen van Heen kunnen in het
winterhalfjaar een aantrekkelijke voedselbron zijn ganzen die er
een wroetende foerageerwijze op na houden. Tot het midden van
de jaren tachtig van de vorige eeuw vormden Heen-vegetaties de
buitenste vegetatiezone van het grootste deel van de
Dollardkwelders. Deze zone is geheel verdwenen, voor een deel
door successie, voor het overige deel door erosie als gevolg van
"overbegrazing" door stijgende aantallen Grauwe ganzen. In
komgebieden in het Verdronken Land van Saeftinghe
(Westerschelde) lijkt sprake van een meer stabiele benutting van
Heen door de Grauwe gans. Hier leidt het gewroet van ganzen op
Heen tot een min of meer cyclische successie.

Ruwe bies met op de achtergrond Riet.

Erosieklif met Heen en wortelknollen.
EU habitattype: 1330

RWS SALT 2008 types: Bis, Bi3, Bi5

PUCCIMAR

rapport 15

66

Variatie op de kwelder door beweiding

Vegetatie van de brakke kwelder
TMAP-code
letter- cijferSBp
S.5.2

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Riet-type

Riet (dominant), vaak begeleid door:
Spiesmelde en overige soorten van de brakke kwelder

De monding van de Westerwoldsche Aa in de Dollard. De kwelder
meteen ten oosten (rechts) van de monding is onbeweid en wordt
geheel door Riet gedomineerd. De duidelijke vegetatiegrens
helemaal rechts op de foto vormt de grens met Duitsland. De
Duitse kwelder wordt beweid.

Beschrijving:
Vegetaties waarin Riet een bedekking heeft van > 25% worden tot
dit type gerekend.
Onder brakke omstandigheden vormt Riet het eindstadium
van de kweldersuccessie. In estuaria kan Riet, bij het ontbreken
van beweiding, hierbij over vrijwel de gehele hoogtegradiënt van
de kwelder domineren (foto boven); op andere plaatsen kunnen
zich, onder invloed van kwel of oppervlakkige aanvoer van
regenwater vanaf dijktaluds en kades, ook voor Riet gunstige
omstandigheden ontwikkelen (foto’s 2 &3).
De ontwikkeling van een climaxstadium met Riet kan door
beweiding worden onderdrukt, dan wel belangrijk vertraagd. In de
loop van het groeiseizoen loopt de voedselkwaliteit van Riet
geleidelijk terug. Vanaf ongeveer eind juli zouden runderen (en
andere herkauwers) niet op gewicht kunnen blijven als hun dieet
volledig uit Riet zou bestaan. Andere kwelderplanten hebben een
betere kwaliteit, en om te zorgen dat Riet toch wordt gegeten, is
een vrij hoge veedichtheid nodig. Dit brengt extra vertrapping met
zich mee, waardoor het effect van beweiding wordt versterkt. Een
keerzijde is dat zich onder natte omstandigheden een secundaire
pioniervegetatie van Klein schorrenkruid (type S.1.2) kan
ontwikkelen. Door hun andere spijsverteringsstelsel kunnen
paarden meer Riet in hun dieet opnemen dan runderen. Door hun
hogere mobiliteit is er ook meer vertrapping, waardoor de inzet
van paarden minder aantrekkelijk is.
De aanwezigheid van Riet op een kwelder leidt er toe dat deze
kwelder voor verschillende riet- en moerasvogels geschikt is om er
te broeden. De diversiteit aan broedvogels is op kwelders met Riet
over het algemeen dan ook hoger dan op andere kwelders.

Riet langs de dijk bij Holwerd als gevolg van aanvoer van
zoetwater vanaf het dijklichaam.

Riet op de kwelder bij Den Oever, mogelijk een effect van kwel
vanuit het eiland Wieringen.
EU habitattype: 1330
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RWS SALT 2008 types: Bb, Bc
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Vegetatie van de brakke kwelder
TMAP-code
letter- cijferSBg
S.5.3

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Brak grasland-type

Fioringras, Zilverschoon, Rode bies, Goudknopje, Slanke
waterbies, Moeraszoutgras, Schorrenzoutgras, vaak
begeleid door:
overige soorten van de brakke kwelder
Beschrijving:
Dit type omvat een verzameling van verschillende brakke pionieren graslandgemeenschappen. De meest voorkomende soorten in
dit type zijn Fioringras, Zilverschoon, Gewoon kweldergras, Zilte
rus en Slanke waterbies. Op sommige plekken kan het type
worden gedomineerd door Rode ganzenvoet, Rode bies,
Goudknopje of Schorrenzoutgras. In de meeste gevallen is dan
sprake van een lage grasbedekking.
Op de kwelders langs het vasteland is het optreden van het
brak grasland type afhankelijk van beweiding.

Brak grasland met Fioringras, Geknikte Vossenstaart en
Moeraszoutgras.

Brakke pioniervegetatie met een dominantie van Goudknopje.

Brakke extensief beweide kwelder met een dominantie van
Schorrenzoutgras.
EU habitattype: 1330

RWS SALT 2008 types: P-b, Pe-b, Pp-b, Bcs, Bt, Bg, Bgt, Bj, Br, Bpj,
Bpg, Bp, Bgn, Bo
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Niet-zilte (antropogene) graslandvegetatie
TMAP-code
letter- cijferSFl
S.6.1

TMAP-naam

Dominante -/karakteristieke plantensoorten

Niet-zilt grasland type

Engels raaigras, Kamgras en overige soorten van niet-zilt
(antropogeen) grasland
Beschrijving:
Op intensief beweide hoge kwelders en door grondwerk
kunstmatig opgehoogde delen daarvan, kan zich een vegetatie met
niet-zouttolerante soorten ontwikkelen. Karakteristieke soorten
van dit type zijn Engels raaigras, Kamgras, Witte klaver, Veldgerst,
Grote weegbree en Zilverschoon. In de praktijk wordt de vegetatie
van zomerkades en zomerpolders die aan de omschrijving voldoet
ook tot dit type gerekend.

Ontzilt grasland met een dominantie van Engels raaigras op een
zomerkade in Noord Friesland Buitendijks.
EU habitattype: als het omringende Natura2000 type

I.3

RWS SALT 2008 types: Dd, Dv, Rgv, Rp, Rgh

Herkenningssleutel

Binnen elke hoofdzone bestaat de mogelijkheid om een niet nader omschreven type of niet te
classificeren vegetatie op te nemen (Tabel I.2). In de alfanumerieke codering krijgt dit type een *; in
de numerieke codering een 0. Niet nader omschreven vegetatie van de lage kwelder, kan dan als volgt
worden gecodeerd: SL* of S.2.0. Het eerder genoemde aantal van 28 vegetatietypes is exclusief deze
"resttypes". De resttypes worden hier niet verder besproken. Tabel I.2 geeft een overzicht van de
TMAP-typologie voor kwelders inclusief de resttypes.
De TMAP-typologie is voor een groot deel gebaseerd op dominantieverhoudingen tussen soorten.
Tabel I.3 geeft een herkenningssleutel met beslisregels voor de toewijzing van vegetatie aan de
verschillende types.
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Tabel I.2 Overzicht van de TMAP typologie voor kweldervegetatie in de trilaterale Waddenzee (naar Petersen
et al. 2014). Vetgedrukte soorten betreffen de karakteristieke en dominante soorten van een vegetatietype. Naar
keuze kan gebruik worden gemaakt van een numerieke – of alfanumerieke codering. Bij de onbegroeide
eenheden gaat het om kaarteenheden die door begroeide delen van een kwelder worden omsloten.
TMAPtype
(Code)

Omschrijving

letter-.
Su
Su*
Sw
Ss
Sm

cijfer-.
S.0
S.0.0
S.0.1
S.0.2
S.0.3

Onbegroeid
niet omschreven (menselijke verstoring, etc.)
open water
kale bodem: zand of schelpen (=duintype X.1)
kale bodem: klei of slik

SP
SP*
SPs
SPq

S.1
S.1.0
S.1.1
S.1.2

Pionier kweldervegetatie
pioniervegetatie, niet omschreven
pioniervegetatie met Engels slijkgras
pioniervegetatie met zeekraal en/of Klein schorrenkruid

SL
SL*
SLp
SLl
SLa
SLh

S.2
S.2.0
S.2.1
S.2.2
S.2.3
S.2.4

Vegetatie van de lage kwelder
lage kweldervegetatie, niet omschreven
lage kweldervegetatie met Gewoon kweldergras
lage kweldervegetatie met Lamsoor en Gewoon kweldergras
lage kweldervegetatie met Zulte en Gewoon kweldergras
lage kweldervegetatie met Gewone zoutmelde en Gewoon kweldergras

SH
SH*
SHl
SHj
SHf
SHh
SHz
SHm
SHy
SHe
SHx
SHg
SHc
SHo
SHr
SHu

S.3
S.3.0
S.3.1
S.3.2
S.3.3
S.3.4
S.3.5
S.3.6
S.3.7
S.3.8
S.3.9
S.3.10
S.3.11
S.3.12
S.3.13
S.3.14

Vegetatie van de hoge kwelder
hoge kweldervegetatie, niet omschreven
hoge kweldervegetatie met Lamsoor en Zilte rus
hoge kweldervegetatie met Zilte rus en Melkkruid
hoge kweldervegetatie met Rood zwenkgras
hoge kweldervegetatie met Gewone zoutmelde en Zeealsem
hoge kweldervegetatie met Zeealsem en Rood zwenkgras
hoge kweldervegetatie met Zeerus, Roodzwenkgras en Zilte rus
hoge kweldervegetatie met Zeekweek
hoge kweldervegetatie met Kwelderzegge
hoge kweldervegetatie met Spiesmelde en/of Strandmelde
hoge kweldervegetatie met Fioringras en Aardbeiklaver
hoge kweldervegetatie met Hertshoornweegbree en Strandduizendguldenkruid
hoge kweldervegetatie met Kattendoorn
hoge kweldervegetatie met Kweek
ruderale kweldervegetatie met Akkerdistel en/of Grote brandnetel

SB
SB*
SBb
SBp
SBg
SBm

S.5
S.5.0
S.5.1
S.5.2
S.5.3
S.5.4

Vegetatie van de brakke kwelder
brakke kweldervegetatie, niet omschreven
brakke kweldervegetatie met Heen of Ruwe bies
brakke kweldervegetatie met Riet
brakke kweldervegetatie met Fioringras en o.a. Zilverschoon, Gewoon kweldergras
brakke kweldervegetatie met Zeerus en Zilt torkruid

SF
SF*
SFl

S.6
S.6.0
S.6.1

Niet-zilt (antropogeen) grasland
Niet-zilt (antropogeen) grasland, niet omschreven
grasland met Engels raaigras, Kamgras en andere niet-zouttolerante soorten
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Tabel I.3 Herkennings- of klassificatiesleutel voor kweldervegetaties volgens de TMAP-typologie (naar
Esselink et al. 2009). De herkenningssleutel is op het volgende principe gebaseerd: begin op de bovenste regel
en ga regel voor regel naar beneden. De eerst kloppende beschrijving geeft het gezochte vegetatietype. De
namen van plantensoorten worden gegeven door een afkorting van hun wetenschappelijke naam door de eerste
vijf letters van de familienaam gevolgd door de eerste drie letters van de soortnaam.
TMAPtype
letterc. cijferc.

Herkenningssleutel

Su

S.0

Onbegroeid (vegetatiebedekking < 5%)

Sw
Ss
Sm

S.0.1
S.0.2
S.0.3

vegetatiebedekking < 5%: open water
vegetatiebedekking < 5%: kale bodem, zand (strand, etc.)
vegetatiebedekking < 5%: kale bodem, slik
Rest zone types:

SBp
SLh
SLa
SHy
SHx
SPs
SBb
SLl
SPq
SHy
SHx
SLp
SHe
SBg
SHc

S.5.2
S.2.4
S.2.3
S.3.7
S.3.9
S.1.1
S.5.1
S.2.2
S.1.2
S.3.7
S.3.9
S.2.1
S.3.8
S.5.3
S.3.11

Phrag aus > 50%
Atrip por > 50%
Aster tri > 50%
Elytr ath > 50%
Atrip pro > 50%
Spart ang > 50%
(Bolbo mar + Schoe tab + Schoe tri) > 50%
Limon vul > 25% en grassen1) < 25%
Suaed mar > 25%, en van GROEP 1 Suaed mar hoogste bedekking
(Elytr ath + Atrip pro) > 25% e), en van GROEP 1 Elytri ath hoogste bedekking
Atrip lit > 25%, en Atrip lit hoogste bedekking van GROEP 1
(Pucci dis + Sperg sal) >= 10%, en beide soorten aanwezig
Carex ext > 5%
Blysm ruf >= 10% of Blysm ruf > 5% en Carex ext > 1% & Centm pul + Odont ver komen beide voor
(Sagin mar + Cochl dan + Buple ten + Plant cor) > 5% en >2 soorten present, of
van {Centm lit + Sagin nod + Leont sax} >=2 soorten present

SHo
SBg
SLa
SBg
SBb

S.3.12
S.5.3
S.2.3
S.5.3
S.5.1

(Ononi spi + Carex dis) >= 5% en Ononi spi present
Agros sto >= 5% en GROEP 22) >= 4 soorten
Aster tri > 25% en grassen < 15% en van GROEP 34) Aster tri hoogste bedekking
Trigl mar > 25% and grassen < 15% en van GROEP 34) Trigl mar hoogste bedekking
(Bolbo mar + Schoe tab + Schoe tri) > 25% en van GROEP 34) Bolbo mar, Schoe tab of Schoe tri
hoogste bedekking

SBp
SBg

S.5.2
S.5.3

Phrag aus > 25% en van GROEP 34) Phrag aus hoogste bedekking
Agros sto > 25% en Juncu ger < 5% en Festu rub <= 15% en Pucci mar < 25% en van {soorten
hoge kwelder (=GROEP H) + Ranun sce + Alope gen + Cotul cor} >= 1 aanwezig en GROEP H < 50%.

SP

S.1

Pionier kwelder (bedekking > 5%); P SOORTEN > (A + L + soorten uit hogere zones)

SPs
SPq
SP*
SL

S.1.1
S.1.2
S.1.0
S.2

Spart ang + Spart mar > Salic spp + Suaed mar + Bassi hir

SLl
SLh
SLa
SLp
SL*
SH

S.2.2
S.2.4
S.2.3
S.2.1
S.2.0
S.3

Limon vul > 15% en van GROEP 45) Limon vul hoogste bedekking
Atrip por > 20% c) en van GROEP 45) Atrip por hoogste bedekking
Aster tri > 15% en van GROEP 45) Aster tri hoogste bedekking
Pucci mar > 5%
resttype lage kwelder, niet omschreven
Hoge kwelder (A + P + L1 + L2 + X + B + F + S SOORTEN < M (- Agros sto & Festu rub) +
H SOORTEN)

SHz
SHh
SHm
SHl
SHj
SHf
SHj
SHr

S.3.5
S.3.4
S.3.6
S.3.1
S.3.2
S.3.3
S.3.2
S.3.13

Artem mar > 15% en Artem mar > Festu rub
Atrip por > 15% en van GROEP 45) Atrip por hoogste bedekking
Juncu mar > 15%
Limon vul > 10% en Limon vul > Armer mar
Juncu ger > 35% d) en Juncu ger > Festu rub
Festu rub > 35% and Festu rub > Juncu ger
Glaux mar > 25% en grassen < 15%
Elytr rep > 25% en H SOORTEN > 0 en H SOORTEN >= (L2 + M SOORTEN)

Zonering:
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Salic spp + Suaed mar + Bassi hir > Spart ang + Spart mar
resttype pionierzone
Lage kwelder (A + P SOORTEN < L1 SOORTEN > M + soorten uit hogere groepen)
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TMAPtype
letterc. cijferc.

Herkenningssleutel

SHu

S.3.14

Cirsi arv, Urtic dio of Soch spp > 25%, of {Cirsi arv of Urtic dio >15% en 1 van beide
soorten bedekker}, of {totale bedekking <= 15% en Cirsi arv of Urtic dio is hoogste bedekker}

SHg

S.3.10

Festu rub > 15% en Agros sto + Poten ans beide aanwezig en H SOORTEN > 0 en
H SOORTEN >= (L2 + M SOORTEN)

SH*
SB

S.3.0
S.5

resttype hoge kwelder, niet omschreven
Brakke kwelder (B SPECIES ≥ 2 and B SPECIES > 5%)

SBm
SBg
SB*
SF

S.5.4
S.5.3
S.5.0
S.6

(Juncu mar + Oenan lac) >= 10% en Juncu mar present
Festu aru > 10% of Poten ans > 25% of {Elytr rep > 25% en GROEP 3 aanwezig}
resttype brakke kwelder, niet omschreven
Niet-zilt (antropogeen) grasland (F SOORTEN >= soorten van andere zones)

SFl
SF*

S.6.1
S.6.0

(Loliu per + Cynos cri + Belli per + Poa annua + Poa triv + Plant maj + Polyg avi) > 25%
resttype = niet-zilte (antropogene) vegetatie, niet omschreven

Toelichting op de soortgroepen en voetnoten:
Soortgroep

Plantensoorten

1)

Pucci mar, Festu rub, Agros sto, Elytr ath, Juncu ger
Elytr ath, Suaed mar, Atrip lit, Atrip pro, soorten van de hoge kwelder en niet-zouttolerante (zoete) soorten
Eleoc uni, Trifo fra, Juncu ger, Carex dis, Centm pul, Odont v-s, Poten ans
Aster tri, Trigl mar, Bolbo mar, Schoe tab, Schoe tri, Phrag aus
Limon vul, Aster tri, Atrip por

2)
3)
4)
5)

grassen
GROEP 1
GROEP 2
GROEP 3
GROEP 4

A SOORTEN
P SOORTEN
L1 SOORTEN
L2 SOORTEN
M SOORTEN
H SOORTEN
X SOORTEN
B SOORTEN
F SOORTEN
S SOORTEN

Zoste mar, Zoste nol, Ruppi mar, Ruppi cir, Zanic pal s.l., Potam pec
Spart ang, Spart mar, Salic spp, Suaed mar, Bassi hir
Pucci mar, Atrip por, Cochl ang, Atrip ped
Aster tri, Spergl mar, Trigl mar, Limon vul, Plant mar, Parap str.
Artem mar, Armer mar, Juncu ger, Glaux mar, Carex dis, Festu rub, Agros sto.
Carex ext, Ononi spi, Centm lit, Elytr rep, Leont aut, Trifo fra, Trifo rep, Rumex cri, Lotus ten, Loliu per, Tarax off,
Poa pra, Poa tri, Ranun rep, Horde sec
Elytr b-a, Honck pep, Salso k-k, Cakil mar, Glauc fla, Atrip lac, Atrip gla, Cramb mar, Beta vul
Phrag aus, Bolbo mar, Schoe tab, Schoe tri, Eleoc uni, Trigl pal, Blysm ruf, Centm pul, Potenans, Cotul cor,
Ranun sce, Oenan lac, Festu aru, Juncu art, Juncu buf, Juncu amb, Cheno rub, Cheno gla
Loliu per, Poa ann, Cynos cri, Belli per, Tarax off, Plant maj, Poa tri, Elytr rep, Capse bur, Polyn avi, Cirsi arv,
Rumex obt
Carex fla, Carex o-o, Centa lit, Dacty inc, Eleoc qui, Epipa pal, Equis var, Eupat can, Euphr stri, Genti ama,
Gymna con, Juncu a-a, Juncu a-b, Linum cat, Lipar loe, Parna pal, Pedic pal, Pyrol rot, Sagin nod, Schoe nig,
Tarax pal
Mossen: Aneur pin, Bryum pse, Campu pol, Campu ste, Fissi adi, Moerc hib, Pelli end, Preis qua

Zouttolerante aquatische plantensoorten (A)
Zostera marina, Zostera noltii, Ruppia maritima, Ruppia cirrhosa, Zanichellia palustris s.l., Potamogeton
pectinatus.
Pioneersoorten (P)
Spartina anglica & S. maritima, Salicornia europaea, S. procumbens & S. stricta, Suaeda maritima, Bassia
hirsuta.
Plantensoorten van de lage kwelder (L)
Puccinellia maritima, Atriplex portulacoides, Cochlearia anglica, Aster tripolium, Spergularia maritima &
salina, Triglochin maritima, Limonium vulgare, Plantago maritima, Parapholis strigosa, Atriplex pedunculata.
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Plantensoorten van de hoge kwelder (H)
Artemisia maritima, Armeria maritima, Juncus gerardi, Glaux maritima, Agrostis stolonifera, Festuca rubra,
Elytrigia atherica, Juncus maritimus, Potentilla anserina, Trifolium fragiferum, T. pratense & T. repens, Poa
pratensis, Lolium perenne, Plantago coronopus, Sagina maritima & S. nodosa, Carex extensa & C. distans,
Ononis spinosa, Hordeum secalinum, Leontodon autumnalis & L. saxatilis, Lotus corniculatus & L. glaber,
Centaurium pulchellum & C. littorale, Cochlearia danica, Odontites vernus ssp. serotinus, Cerastium fontanum
ssp. vulgare, Bupleurum tenuissimum, Hordeum marinum, Elytrigia repens.
Plantensoorten van de brakke kwelder (B)
Phragmites australis, Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus tabernaemontani, Blysmus rufus, Agrostis
stolonifera, Eleocharis uniglumis, Triglochin palustris, Cotula coronopifolia, Potentilla anserina, Juncus
maritimus, Oenanthe lachenalii, Trifolium repens & T. fragiferum, Festuca arundinacea, Elytrigia repens,
Leontodon autumnalis, Alopecurus geniculatus, Ranunculus sceleratus, Centaurium pulchellum, Juncus
ambiguus, J. articulatus & J. bufonius, Chenopodium rubrum & C. glaucum, Apium graveolens.
Plantensoorten van embryo-duinen & vloedmerk (X)
Elytrigia juncea ssp boreoatlantica (= Elymus farctus), Glaux maritima, Agrostis stolonifera, Honckenya
peploides, Salsola kali ssp kali, Cakile maritima, Glaucium flavum, Atriplex laciniata, Atriplex glabriuscula,
Crambe maritima, Beta vulgaris.
Plantensoorten van niet-zilt antropogeen grasland (F)
Lolium perenne, Poa annua, Cynosurus cristatus, Bellis perennis, Taraxacum sect. Vulgaria, Plantago major,
Poa trivialis, Elytrigia repens, Capsella bursa-pastoris, Polygonum aviculare, Cirsium arvense, Rumex
obtusifolius.
Plantensoorten van kwelvegetatie (S)
Carex flacca, Carex oederi ssp oederi, Centaurium littorale, Dactylhoriza incarnata, Eleocharis quinqueflora,
Epipactis palustris, Equisetum variegatum, Eupatorium cannabinum, Euphrasia stricta, Gentianella amarella,
Gymnadenia conopsea, Juncus alpinoarticulatus ssp atricapillus, Juncus arcticus ssp. balticus, Linum
catharticum, Liparis loeseli, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pyrola rotundifolia, Sagina nodosa,
Schoenus nigricans, Taraxacum palustre
Mossen: Aneura pinguis, Bryum pseudotriquetrum, Campylium polygamum & C. stellatum, Fissidens
adianthoides, Moerckia hibernica, Pellia endiviifolia, Preissia quadrata
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Bijlage II

Resultaten vegetatiekarteringen beweidingsexperiment
2009 – 2016

Deze bijlage geeft op basis van de uitgevoerde vegetatiekarteringen een beeld van de vlakdekkende
vegetatieontwikkeling in de drie proefgebieden. Een dergelijk overzicht was nog niet beschikbaar. De
vegetatiekarteringen zijn uitgevoerd door Stefanie Nolte (2009 & 2011) en Petra Daniels (2013 &
2016). De kaarten zijn in GIS gecontroleerd door Annette Wielemaker, die eveneens de kaartgegevens
verder heeft verwerkt.
Figuren II.1 en II.2 geven door middel van staafdiagrammen een beeld van de vegetatieontwikkeling per beweidingsregime in elk van de drie proefgebieden; de afzonderlijke
vegetatiekaarten voor elk van de proefgebieden worden gegeven in figuren II.3 – II.5. In de
vegetatiekaarten zijn de proefvakken van elkaar gescheiden door een 10 meter brede strook. Door
controle- en onderhoudswerkzaamheden aan het elektrisch raster tussen twee proefvakken was aan
weerszijden van het raster sprake van beïnvloeding van de vegetatie. Om deze reden is ervoor
gekozen om aan weerszijden van het raster een 5 meter brede storingszone buiten beschouwing te
laten. Ook in de berekeningen voor figuren II.1 en II.2 is deze zone buiten beschouwing gelaten.
In het westelijk proefgebied is de ZO-hoek van het proefvak met 0.5 paard per ha om redenen van
dierveiligheid (aanwezigheid van een diepe greppel) sommige jaren buiten de beweiding gehouden.
Dit gebiedje (0.7 ha) is in alle berekeningen buiten beschouwing gelaten.
In het regime met wisselbeweiding werd steeds een jaar zonder beweiding afgewisseld met een
jaar met beweiding met runderen (1 dier/ha; zie ook hdst. 1). Deze cyclus liep in alledrie
proefgebieden gelijk, waarbij dieren in de even jaren in de proefvakken aanwezig waren en in de
oneven jaren niet.
Hieronder volgt in het kort een bespreking van de resultaten op hoofdpunten:
Vergelijking Proefgebieden
De drie proefgebieden hebben niet allemaal dezelfde voorgeschiedenis, wat voor een belangrijk deel
ook de verschillen verklaart tussen de vegetatiekaarten van de drie gebieden in 2009, het jaar voor dat
het experiment van start ging.
De kwelder in het westelijk proefgebied is nog maar relatief jong. Uit het databestand van de zgn.
meetvakken van Rijkswaterstaat blijkt dat in 1960 (begin van de metingen) de zuidelijke helft van dit
proefgebied nog bedekt werd door een eenjarige pioniervegetatie terwijl de noordelijke helft nog
bestond uit onbegroeid wad. In het grootste deel van het proefgebied ontwikkelde zich pas in de jaren
negentig een lage kwelder, i.e. 10 – 15 jaar voor het begin van het experiment. In het grootste deel van
de twee andere deelgebieden was bij het begin van de meetreeks van Rijkswaterstaat in de jaren zestig
al een kwelder aanwezig. Alleen de meest noordelijke rand van deze proefbieden waren in leeftijd
vergelijkbaar met het westelijk proefgebied.
In alle proefgebieden was in het veld een min of meer scherpe overgang te zien van de hoge naar
de lage kwelder; soms was hier een “fossiel” kwelderklif te zien. Deze grens is ook op de
vegetatiekaarten herkenbaar. De lage kwelder noordelijk van deze grens is ontstaan door de aanleg
van de landaanwinningswerken tussen ruwweg 1935 en 1970. De hoge kwelder zuidelijk hiervan is
van voor die tijd en heeft zich ontwikkeld door landaanwinning volgens de zgn. boerenmethode (het
begreppelen van onbegroeid wad; Dijkema et al. 2001). Het aandeel hoge kwelder in de proefvakken
was het hoogst in het oostelijke proefgebied en het laagste in het westelijke proefgebied.
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Figuur II.1 De vegetatieontwikkeling in twee van de drie proefgebieden van het beweidingsexperiment. Per
regime geven de vier staafjes van links naar rechts de bedekking van de vegetatietypen in het jaar voordat het
experiment werd gestart (2009) en vervolgens in het 2 de, 4de en 7de jaar van het experiment. Om grafische
redenen zijn alleen vegetatietypen weergegeven die ten minste in één van de jaren in één van de regimes een
aandeel hadden van meer dan 5 %. Om deze reden is type Sm (kale grond) samengevoegd met type SPq en zijn
enkele vegetatietypen van de hoge kwelder samengenomen in een restgroep hoge kwelder (SH).
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Figuur II.2 Overzicht van de vegetatieontwikkeling in het derde of middelste proefgebied, waar het experiment
na het vierde jaar beëindigd werd. Per regime geven de drie staafjes van links naar rechts de bedekking van de
vegetatietypen in het jaar voordat het experiment werd gestart (2009) en vervolgens in het 2de en 4de jaar van het
experiment. Zie figuur II.1 voor verdere toelichting.

De proefgebieden hadden in de jaren voorafgaande aan het experiment een verschillend beheer. In
het westelijk proefgebied werd de beweiding in 2001 voor onbepaalde tijd onderbroken, terwijl de
twee andere gebieden jaarlijks werden beweid. In een poging om de drie proefgebieden aan het begin
van het experiment een meer gelijke uitgangssituatie te geven is in 2009 in het westelijk proefgebied
de beweiding in 2009 weer hervat.
Naast de twee bovengenoemde verschillen was het westelijk proefgebied ook natter dan de andere
twee gebieden. Eén factor die hierin een rol speelde was de lagere ligging van dit proefgebied
(gemiddeld 20 centimeter lager dan de andere twee gebieden (Nolte 2014)). Een tweede factor die
hier mogelijk rol heeft gespeeld is dat het westelijk proefgebied langere tijd (acht jaar) niet beweid
werd, waardoor de voor 2000 gegraven greppels hier veel verder zijn dichtgeslibd dan in de twee
andere gebieden. Eén van de effecten hiervan is dat het meest westelijk proefvak met het regime van
wisselbeweiding in 2016 voor de helft bedekt werd met het vegetatietype van Zeekraal en Klein
schorrenkruid (SPq; Fig. II.1), waarschijnlijk als gevolg van de grote invloed van vertrapping onder
de heersende natte omstandigheden.
Ondanks het herstel van de beweiding waren er in 2009 grote verschillen in vegetatie tussen het
westelijk proefgebied aan de ene kant en de twee overige gebieden aan de andere kant. Zo had het
vegetatietype Zeekweek (SHy) in het westelijke proefgebied een aandeel van gemiddeld 14% terwijl
het in de twee andere gebieden vrijwel ontbrak. Een ander voorbeeld is het vegetatietype Zulte met
Gewoon kweldergras (SLa) dat in 2009 in het westelijk proefgebied met 34% een opvallend hoge
bedekking bereikte in vergelijking met de twee andere proefgebieden.
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Effecten van de regimes
 In het westelijk proefgebied was bij een hoge veebezetting (1 dier/ha) sprake van een geleidelijke
afname van het type met Zeekweek; bij de andere regimes was sprake van een toename, het sterkst
in het onbeweide proefvak. In 2016 (i.e. 16 jaar na stopzetting van de beweiding) was het aandeel
Zeekweek hier gestegen tot bijna 70%.
 In het middengebied was onder het regime van 0.5 rund/ha in het vierde jaar sprake van een snelle
opkomst van het Zeekweek-type tot meer dan 20%. Het betrof hier vooral een vervanging van het
vegetatietype met Kweek (SHr; Fig. II.5). Ook onder het regime met wisselbeweiding was in dit
proefgebied in het vierde jaar sprake van opkomst van Zeekweek, maar deze toename was minder
sterk dan bij 0.5 rund/ha. Wel was bij het regime met wisselbeweiding sprake van een uitbreiding
van de vegetatie met Akkerdistel (SHu); een ontwikkeling die zich drie jaar later ook voordeed bij
het zelfde regime in het oostelijk proefgebied.
 Onder de regimes met een hoge veebezetting lijkt het vegetatietype van Zulte en Gewoon
kweldergras (SLa) af te nemen (proefgebieden West en Oost), dan wel te worden onderdrukt
(middelste proefgebied). Alleen het proefvak met wisselbeweiding in het westelijk proefgebied
lijkt hierop een uitzondering te vormen. Mogelijk waren de omstandigheden in dit proefvak als
gevolg van de gebrekkige ontwatering afwijkend ten opzichte van de andere vakken (zie boven).
 In elk proefgebied was het aandeel van het vegetatietype van Zeekraal en Klein schorrenkruid
(SPq) het hoogst bij beweiding met 1 paard/ha (weer met uitzondering van het proefvak met
wisselbeweiding in het westelijk proefgebied). Tijdens de laatste twee karteringen had dit
vegetatietype in het westelijk proefgebied een aandeel van 25–30%, in de twee andere
proefgebieden een aandeel van meer dan 30%. Een verklaring voor het hoge aandeel van dit type
moet worden gezocht bij de veel hogere mobiliteit van paarden en het effect van vertrapping op
andere plantensoorten, vooral op de plekken met een slechte ontwatering.
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Figuur II.3 De vier vegetatiekaarten van het westelijk proefgebied (zie volgende pagina voor de kaarten van
2013 en 2016). Het jaar 2009 was het laatste jaar voor het begin van het experiment en was er nog geen sprake
van verschillende beweidingsregimes (zie volgende pagina voor de kaarten van 2013 en 2016).
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Figuur II.3 (vervolg).
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Figuur II.4 De vier vegetatiekaarten van het oostelijk proefgebied (zie volgende pagina voor de kaarten van
2013 en 2016).
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Figuur II.4 (vervolg)
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Figuur II.5 De drie vegetatiekaarten van het middelste proefgebied, waar het experiment na 2013 werd
stopgezet. Zie volgende pagina voor de kaart van 2013.
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Figuur II.5 (vervolg).
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