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Kwelders en hun betekenis voor natuurbehoud

Dit proefschrift gaat over het herstel van Europese kwelders na dijkdoorbraak.
Kwelders (salt marshes) zijn met planten begroeide gebieden op de grens tussen land
en zee. Deze gebieden ontstaan op plaatsen waar de golfslag van de zee gering is,
zoals aan de Waddenzee kust of in rivier delta’s. Door de geringe golfslag kunnen de
fijne zand- en kleideeltjes die in het zeewater aanwezig zijn, bezinken. Hierdoor
groeit het land langzamerhand aan. Is de golfslag te hoog, zoals aan de Noordzee,
dan bezinken alleen de grovere zanddeeltjes en kan een zand-, of kiezelstrand ont-
staan. De beweging van het zeewater is onderhevig aan getijden. In noord-west
Europa is het tweemaal per dag hoogwater of vloed en zes uur na de vloed is het
laagwater of eb. Hier bovenop komt een maandelijks ritme dat gestuurd wordt door
de stand van de maan ten opzichte van de aarde. Is het volle of nieuwe maan, dan is
die aantrekkingskracht het grootst en dat leidt tot een groot verschil in waterhoogte
tussen eb en vloed. Dit wordt ook wel springtij genoemd. Bij halve maan is deze aan-
trekkingskracht veel geringer en komt het water bij vloed minder hoog en bij eb min-
der laag (doodtij). De waterhoogte is verder nog afhankelijk van seizoensinvloeden,
het weer (met name de windrichting en kracht) en de vorm van het land (in een
trechtervormig gebied kan het water bijvoorbeeld extra hoog opgestuwd worden). 

Kwelderplanten zijn aangepast aan het leven in een wisselend getijdenregiem en
het zoute zeewater. Deze aanpassing kost veel energie wat ten koste gaat van andere
aspecten van hun stofwisseling, waardoor ze meestal niet lang kunnen overleven in
gebieden waar het zeewater niet komt. Hier worden ze als het ware weggeconcureerd
door plantensoorten die veel sneller kunnen groeien en daardoor het licht voor de
langzaam groeiende kwelderplanten wegnemen. Binnen de verschillende kwelder-
planten speelt de wisselwerking tussen zouttolerantie en concurrentie ook een rol.
Hierdoor staan soorten die kunnen overleven in regelmatig met zeewater overstroom-
de delen dichtbij de zee en de minder zouttolerante soorten staan verder weg. Het
gevolg is dat er op een kwelder over de gradient van zee naar land verschillende
zones voorkomen met elk een karakteristieke plantengroei. Dit wordt ook wel zonatie
genoemd (Figuur S1). 
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Doordat maar weinig planten en dieren aan het leven op de grens tussen land en
zee zijn aangepast, is het voor de biodiversiteit van groot belang dat de kwelders
behouden blijven. Met name in de winter zijn deze gebieden belangrijke voedselbron-
nen voor verschillende vogels, zoals ganzen, die komen om op te vetten voor ze
terugkeren naar hun broedgebied in arctische streken. Daarnaast vormen kwelders
een natuurlijke kustverdediging. De planten zorgen ervoor dat de golfslag afgeremd
wordt en dat er zand-, en kleideeltjes uit het zeewater gezeefd worden, waardoor het
land langzamerhand wordt opgehoogd.  Deze ophoging is van belang om de zeespie-
gelstijging als gevolg van mondiale klimaatsverandering, bij te kunnen houden. 

Verlies van kwelders

Zolang het financieel aantrekkelijk was zijn kwelders eeuwenlang beschouwd als
gebied wat ingepolderd kon worden, zodat het geschikt werd voor landbouwkundig
gebruik. Deze inpoldering geschiedde meestal door het bouwen van dijken of lage
zomerkades zeewaarts van al bestaande dijken. Zomerkades hebben als functie het
beschermen van het ingepolderde gebied (zomerpolder) tegen overstroming door zee-
water in de zomer wanneer het gebied in landbouwkundig gebruik is en niet zozeer
tijdens hoge stormvloeden die vaak in de winter plaatsvinden. Aan de noord
Nederlandse en Duitse kust is de vorming van kwelders bevorderd door het aanleggen
van sedimentatievakken op het kale wad. Dit zijn vakken van 400 m x 400 m omge-
ven door rijshouten dammen die de golfslag dempen, waardoor zand-, en kleideeltjes
makkelijker kunnen bezinken. Wanneer er voldoende sediment is opgebouwd en het
land niet meer bij elke vloed wordt overstroomd, kunnen de eerste kwelderplanten
zich vestigen. Door het graven van sloten voor het verbeteren van de afwatering
wordt deze vestiging bevorderd. De planten helpen daarna zelf verder mee aan
bodemrijping.

Naast het verlies van kwelders door inpoldering heeft in de afgelopen decennia
grootschalige afslag van kwelders plaatsgevonden, met name aan de zuidoost kust
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Figure S.1. Zonatie op een kwelder met daarachter een ingepolderde zomerpolder.
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van Engeland, maar ook aan de Friese en Groninger kust in Nederland waar het
onderhoud van de sedimentatievakken sterk is gereduceerd. Deze erosie wordt wel
toegeschreven aan de mondiale zeespiegelstijging als gevolg van klimaatsverandering,
hoewel de meningen hierover in de literatuur sterk zijn verdeeld. In Engeland over-
heerst de theorie dat kwelders als het ware ingesloten worden tussen het stijgende
zeewater aan de ene kant en bestaande dijken aan de andere kant. Door de bedijking
kunnen kwelders niet landinwaarts opschuiven, wat in een natuurlijke situatie wel
het geval is. Deze theorie is weerlegd door onderzoekers die stelden dat kwelders in
staat zijn evenredig met het stijgende zeeniveau verticaal aan te groeien via sediment
uit het zeewater. Hoewel deze onderzoekers hierin gelijk hebben, blijkt dat er veelal
horizontale afslag van kwelders voorkomt, waarbij het vrijgekomen sediment vervol-
gens landinwaarts op dezelfde kwelder gedeponeerd kan worden. Uiteindelijk leidt
deze horizontale afslag, ondanks de verticale ophoging, tot een verkleining van het
kwelderareaal. Uit de literatuur is verder gebleken dat de oorzaak voor de toegeno-
men horizontale erosie een combinatie is van weersinvloeden (toegenomen frequentie
en sterkte van stormen), toegenomen vloedhoogte en verhoogde golfslag. Deze facto-
ren zijn beïnvloed door de mens, onder andere via landaanwinning, kustverdediging
en kanalisering wat geleid heeft tot veranderingen in de zeestroming. In Hoofdstuk 2
van dit proefschrift wordt nader ingegaan op de verschillende factoren die een rol
spelen in de grootschalige erosie van kwelders in zuidoost Engeland.

Ontpoldering

Nu het financieel minder aantrekkelijk is kwelders in te polderen voor landbouwkun-
dige doeleinden, is hun functie voor kustverdediging en natuurbehoud prominent
geworden. Hierdoor is besloten verschillende voormalig ingepolderde gebieden weer
terug te geven aan de zee, middels het doorbreken van dijken of zomerkades.  In
Nederland spreekt men hierbij van ontpoldering, uitpoldering of verkweldering ter-
wijl in Engeland de termen managed-realignment (opnieuw uitlijnen), managed-
retreat (terugtrekken) en set-back (terugzetten) worden gebruikt. De engelse term die
in dit proefschrift het meest gehanteerd wordt, is de-embankment (ontpoldering).

Het doorbreken van dijken is geen nieuw verschijnsel. In voorgaande eeuwen zijn
meerdere malen door een combinatie van storm en springtij dijken doorgebroken,
zoals bij de stormvloedramp van 1953. Een literatuuroverzicht in Hoofdstuk 3 van dit
proefschrift leverde een totaal van 70 gebieden in noordwest Europa waar spontane
of opzettelijke ontpoldering heeft plaatsgevonden. Wanneer de dijk niet gerepareerd
werd, onstond vaak op den duur vanzelf een kwelder, zoals te zien is bij
Peasemmerlannen (Peasens-Moddergat, noord-Friesland), waar de dijk in de jaren
zeventig meerdere keren is doorgebroken. Helaas heeft men in de meeste gebieden
het proces van kwelderopbouw niet direct gedocumenteerd, waardoor we nog steeds
weinig weten over wanneer en hoe de verschillende plantensoorten zich vestigen. 
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Vestiging van kweldersoorten na dijkdoorbraak

Het onderzoek dat beschreven staat in dit proefschrift heeft als doel inzicht te krijgen
in verschillende aspecten die een rol spelen bij de opbouw van kwelders na dijkdoor-
braak. De centrale vraag is hoe de karakteristieke kwelderplantensoorten (doelsoor-
ten of target species) zich in het ontpolderde gebied vestigen. Een eerste stap hierbij
is het bepalen van de doelsoorten van een bepaalde regio. In Hoofdstuk 3 wordt een
methode voorgesteld waarbij uit nationale vegetatieclassificatietabellen, soorten wor-
den geselecteerd die met een frequentie van 60% of meer van het totaal aantal vege-
tatie-opnamen in bestaande kwelderplantengemeenschappen voorkomen. Vervolgens
kan het aantal doelsoorten dat zich daadwerkelijk in het herstelgebied heeft gevestigd
met deze regionale doelsoortenlijst worden vergeleken om een verzadigingsindex
(saturation index) te berekenen. Naar verwachting zullen niet alle regionale doelsoor-
ten in staat zijn zich in het doelgebied  te vestigen, omdat ze het gebied niet kunnen
bereiken of omdat het gebied (nog) niet geschikt is. Figuur 1.1 uit de inleiding geeft
dit schematisch weer, waarbij drie bronnen (species pools) worden onderscheiden van
waaruit de doelsoorten zich in het te herstellen gebied kunnen vestigen. De snelste
vestiging wordt verwacht indien de soorten al of nog aanwezig zijn in de vegetatie of
de zaadvoorraad in de bodem van het doelgebied (community species pool). Op iets
grotere schaal kan gedacht worden aan verbreiding van zaden vanuit een bestaande
kwelder grenzend aan het herstelgebied (local species pool). Dit kan door middel van
getijdenwater (hydrochorie), dieren (via vacht, veren en poten: epizoöchorie; via keu-
tels: endozoöchorie) of in mindere mate wind (anemochorie) (zie Figuur 8.2). Indien
een goed ontwikkelde kwelder dichtbij het herstelgebied ontbreekt, zal de verbreiding
van kweldersoorten over grotere afstand moeten plaatsvinden en kunnen de soorten
uit de gehele noordwest Europese kust afkomstig  zijn (regional species pool). De uit-
eindelijke vestiging van soorten uit de verschillende species pools in het doelgebied
zal afhankelijk zijn van diverse factoren die als barrière of filter optreden. Zo kunnen
sommige soorten zijn aangepast aan het langdurig overleven in de zaadbank, of ze
hebben een goed drijfvermogen waardoor ze potentieel via het zeewater over lange
afstand getransporteerd kunnen worden. Naast deze dispersiemechanismen zijn er
ook factoren in het gebied zelf die invloed hebben op de vestiging. Zo kunnen grote
aantallen Zeeduizendpooten (Nereis diversicolor) het sediment zo omwoelen dat
zaden en kiemplantjes geen kans krijgen zich te vestigen. Daarnaast speelt de hoogte-
ligging van het gebied een grote rol. Zoals in Figuur S1 is weergegeven, zijn sommige
kweldersoorten beter aangepast aan de extreme omstandigheden dicht bij zee, terwijl
hoger op de kwelder soorten voorkomen die minder bestand zijn tegen het zeewater. 

Beschikbaarheid van soorten

Zoals in bovenstaande paragraaf  vermeld, is de snelste vestiging van doelsoorten te
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verwachten indien deze soorten nog in het gebied aanwezig zijn. Doordat de meeste
ontpolderingsgebieden tientallen tot honderden jaren na de inpoldering als land-
bouwgebied in gebruik zijn geweest, zullen de kweldersoorten als gevolg van de gere-
duceerde bodemsaliniteit, intensieve bemesting en inzaaien van grassen of andere
gewassen, uit de vegetatie verdwenen zijn. Ze kunnen echter nog wel als zaad in de
bodem aanwezig zijn van waaruit ze kunnen opkomen wanneer de omstandigheden
hiervoor geschikt zijn. Daarvoor moeten de zaden hun kiemkracht gedurende de peri-
ode van inpoldering behouden hebben.  In de literatuur is een methode beschreven
waarmee de zaden van plantensoorten geclassificeerd kunnen worden op basis van
hun levensduur in de bodem. Deze methode gaat ervan uit dat zaden die dieper in de
bodem (5 – 10 cm) voorkomen ouder zijn dan zaden die vooral in de ondiepe laag (0
– 5 cm) worden aangetroffen. In Hoofdstuk 4 van dit proefschrift is deze methode
toegepast op de kwelder van Schiermonnikoog. Deze kwelder is interessant omdat het
eiland door kustafslag in het westen en sedimentafzetting in het oosten langzaam
naar het oosten opschuift. Hierdoor is de kwelder in het westen tientallen jaren ouder
dan de kwelder in het oosten. Door dit verschil in leeftijd is er ook een verschil in
samenstelling van de vegetatie (successie). In Hoofdstuk 4 is gekeken of de zaadbank
een afspiegeling vormt van de bovengrondse vegetatie van verschillende successiesta-
dia. Uit de resultaten blijkt dat, met uitzondering van de jongste kwelder, de soorten-
samenstelling in de ondiepe zaadbank sterk overeenkomt met de vegetatie.
Daarentegen is er voor de verschillende successiestadia weinig overeenkomst tussen
de diepe zaadbank en de vegetatie. Alleen op de 100-jaar oude kwelder is er een sig-
nificante correlatie tussen diepe zaadbank en vegetatie, wat verklaard kan worden uit
het feit dat hier weinig verandering in soortensamenstelling van de vegetatie optreedt
(climax stadium). Uit de verhouding tussen het aantal zaden in de ondiepe en diepe
zaadbank is verder gebleken dat de meeste soorten geen langlevende zaadbank
opbouwen. Deze bevinding wordt ondersteund door een studie (Intermezzo 1) van de
zaadbank van een relatief recent (30 jaar geleden) ingepolderde kwelder, waar vrij-
wel geen zaden van kweldersoorten in de bodem zijn aangetroffen. Beide studies lei-
den tot de conclusie dat de zaadbank geen belangrijke rol speelt in het herstel van
kweldervegetatie na ontpoldering. De soorten zullen daarom uit het omringende
gebied naar het doelgebied verbreid moeten worden. Naar verwachting zal het getij-
denwater een belangrijke rol spelen bij de verbreiding van kwelderplanten aangezien
kwelders regelmatig overstroomd worden en de zaden uren tot maanden kunnen blij-
ven drijven met behoud van hun kiemkracht. Verbreiding van zaden door getijdenwa-
ter kan op verschillende manieren worden vastgesteld. In Hoofdstuk 4 is gekeken
naar de samenstelling van het vloedmerk, d.w.z. het materiaal dat na storm en hoog-
water in een strook op hoge delen van de kwelder of aan de voet van de dijk wordt
afgezet. Dit materiaal bevat een hoge dichtheid aan kiemkrachtige zaden en ander
plantenmateriaal. Omdat bij extreem hoog water de hele kwelder onder water komt
te staan, was de verwachting dat de samenstelling van het vloedmerk op verschillen-
de locaties vrijwel gelijk is. Op de verschillende successiestadia van de kwelder van
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Schiermonnikoog blijkt echter dat het vloedmerk veelal een afspiegeling vormt van de
lokale vegetatie. Ondanks de reikwijdte van de zee lijkt het merendeel van de zaden
dus over relatief korte afstand verbreid te worden. 

De aanwezigheid van kweldersoorten in het vloedmerk geeft nog geen informatie
over hun vestigingsmogelijkheden. Bovendien zijn de locatie en het tijdstip van afzet-
ting van het vloedmerk niet vooraf te bepalen. Om een beter beeld te krijgen van de
rol van water bij de verbreiding van kweldersoorten naar een doelgebeid is het van
belang regelmatig gedurende het zaadverspreidingsseizoen naar de zaadafzetting in
het doelgebied te kijken. In Hoofdstuk 5 is een methode beschreven waarbij zaden op
kunstgrasmatjes ingevangen kunnen worden. Deze matjes zijn op willekeurige locaties
op een kwelder neergelegd en na één of meerdere getijden opgehaald. Het afgezette
materiaal werd met een harde waterstraal van de matjes gespoeld en boven een fijn-
mazige zeef opgevangen. Dit materiaal is vervolgens in de kas te kiemen gezet. De
resultaten gaven aan dat honderden zaden van verschillende soorten door het getijden-
water op de matjes zijn afgezet. Met name de pioniersoorten en soorten van de lage
kwelder werden door het zeewater verbreid en hebben zich relatief snel in het doelge-
bied gevestigd (Hoofdstuk 6). Wederom blijkt echter dat de soortensamenstelling en
de aantallen zaden grotendeels een afspiegeling vormen van de locale vegetatie. 

Geschiktheid van het gebied

Naast dispersie speelt de geschiktheid van het doelgebied een belangrijke rol voor de
uiteindelijke vestiging van doelsoorten. In de literatuur wordt geargumenteerd dat de
vestigingskansen van pioniersoorten (met name Zeekraal, Salicornia spp.) na dijk-
doorbraak sterk gereduceerd wordt door de aanwezigheid van de Zeeduizendpoot,
die de bodem, en daarmee de zaden en kiemplantjes, omwoelt. Hoewel deze situatie
inderdaad zichtbaar is op een schaal van enkele centimeters tot meters, is het effect
op gebiedsniveau te verwaarlozen (Hoofdstuk 2). Uit een overzicht van verschillende
ontpolderingsgebieden blijkt namelijk dat in vrijwel alle gebieden waarvoor een vege-
tatiebeschrijving beschikbaar is, pioniersoorten zijn aangetroffen (Hoofdstuk 3,
Figuur 3.6; Tabel 3.1). Ook in Tollesbury (zuidoost Engeland), het belangrijkste stu-
diegebied in dit proefschrift, vestigde Zeekraal zich als eerste in het gebied en breidde
zich daarna het snelst uit (Hoofdstuk 7). De discrepantie tussen het waargenomen
effect van de Zeeduizendpoot op kleine schaal en het uiteindelijk verwaarloosbaar
effect op gebiedsniveau ligt voor een groot deel aan de invloed van de hoogteligging
op het voorkomen van de Zeeduizendpoot en de vestigingskansen van kwelderplan-
ten. De Zeeduizendpoot komt het meest voor op de overgang van het kale wad naar
de begroeide kwelder die tweemaal per dag door de vloed overstroomd raakt. Door
de dagelijkse langdurige overstroming met zeewater en de werking van de golven  is
het hier een hard bestaan voor planten als Zeekraal. Uit het onderzoek op Tollesbury
is te zien dat Zeekraal zich in eerste instantie op de hoogst gelegen delen van het
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(kale) ontpolderingsgebied vestigt, waarna het zich zeewaarts uitbreidt (Hoofdstuk
7). Hebben de planten zich eenmaal gevestigd, dan is het sediment voor de worm
minder geschikt vanwege de plantenwortels die het graafwerk belemmeren. Het
belang van de hoogteligging voor het herstel van kweldervegetatie wordt ook in de
literatuur onderschreven. Des te hoger het gebied binnen de invloedsfeer van het
getijdenwater ligt, des te sneller is de vestiging van de vegetatie en des te groter de
soortenrijkdom (Hoofdstuk 3, Figuur 3.7). Daarnaast is in Hoofdstuk 7 aangetoond
dat de soorten met de grootste zouttolerantie zich het snelst hebben gevestigd in het
verkwelderingsgebied van Tollesbury. Dispersie eigenschappen en beschikbaarheid
van de soorten in de omgeving bleken van veel minder belang. Omdat het grootste
deel van Tollesbury erg laag gelegen is, hebben de minder zouttolerante soorten maar
een beperkte vestigingskans. Bovendien worden deze soorten in hun brongebied min-
der vaak overstroomd wat hun kans op verbreiding via zeewater beperkt. Hoewel
laaggelegen gebieden op den duur vanzelf opgehoogd kunnen worden via afzetting
van sediment uit het zeewater, is een goede hoogteligging van het te verkwelderen
gebied van groot belang voor een voorspoedige ontwikkeling van de vegetatie. De
aanwezigheid van een goed afwateringssyteem kan deze ontwikkeling versnellen.
Voor gebieden waar een dichte vegetatie aanwezig is, kan een begrazings- of maaibe-
heer nodig zijn om de soortendiversiteit te behouden of te vergroten. 

Conclusies

In dit proefschrift is gekeken naar de mogelijkheden van kwelderontwikkeling na dijk-
doorbraak. Hoewel er in noordwest Europa vele gebieden bekend zijn waar dijkdoor-
braak heeft plaats gevonden, is van slechts een gering percentage bekend hoe de
vegetatie zich heeft ontwikkeld. Dit heeft te maken met het feit dat de doelstellingen
niet of nauwelijks omschreven zijn. Een goed gedefinieerde doelsoortenlijst is een eer-
ste stap op weg naar een betere maatstaf voor het succes van verkwelderingsprojec-
ten. Hieruit volgt de noodzaak van het monitoren van de vegetatie en de mogelijk-
heid het beheer van het gebied aan te passen. Uit verschillende onderzoeksgebieden
waar de vegetatieontwikkeling is onderzocht, is gebleken dat er vestiging van kwel-
derplanten optreedt. Omdat de doelsoorten niet in de vegetatie of zaadbank van het
doelgebied aanwezig zijn, moeten ze van buiten het gebied aangevoerd worden.
Onderzoek naar de mogelijkheden van zaadverbreiding via getijdenwater laat zien
dat zaden door het zeewater verbreid kunnen worden. De meeste zaden worden ech-
ter over korte afstand getransporteerd. Het is daarom van belang dat een goed ont-
wikkelde kwelder in de buurt van het doelgebied ligt. De hoogteligging van het
gebied speelt een belangrijke rol bij de vestiging van de soorten. Daarnaast hebben
een goede afwatering en begrazings- of maaibeheer  een gunstige invloed op de soor-
tenrijkdom.
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