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Samenvatting.

In deze literatuurstudie is gekeken naar wat de indirekte en direkte
gevolgen zijn van het gebruik van strooizout op de aanwezige bermvege-

tatie.
Begin jaren zestig werd het strooizout in Nederland geintroduceerd ter
bestrijding van gladheid voor de winterse verkeersveiligheid. In de
beginperiode werd voornamelijk gebruik gemaakt van gedenatureerd keu-
kenzout (NaC1). Tegenwoordig schakelt men steeds meer over op het ge-
bruik van mengsels van keukenzout met calcium- of magnesiumchloride.
De laatste twee stoffen vergroten de werking van het strooizout en
hebben een positief effekt op dé fysische en chemische eigenschappen
van de bodem.
Van het strooizout (NaC1) blijkt met name het natriuin-ion een grote
invloed uit te oefenen op de fysische en chemische eigenschappen van
de bodem. Het chloor-ion heeft weinig invloed op de bodem zeif maar
blijkt wel van belang te zijn voor het vormen van "chloor-metaal com-
plexen". Hierdoor geraken de anders sterk geadsorbeerde zware metalen
in de bodem in oplossing.

Door een toename van Na4- en Cl-ionen (overmaat) in de bodemoplossing
verandert de minerale huishouding voor de planten. Bet verhoogde zout'-
gehalte in de bodem veroorzaakt via een aantal fysiologische processen
een sterfte onder de zoutgevoelige soorten (glycofyten). Met name het
chloor-ion speelt hierbij een belangrijke rol. De door afsterving ont-
stane open plekken kunnen dan worden opgevuld door meer zouttolerante
en resistente soorten of oecotypen.
Bet verhoogde zoutgehalte in de bermbodem langs binnenlandse wegen
blijkt tot een nieuw fenomeen te hebben geleid en wel die van de inva-
sie van "kust"-halofyten (planten uit zoute milieu's). Vanaf 1972 zijn
in verschillende landen vondsten van kustplanten, langs met zout be-
strooide wegen, gedaan. De bermhalofyten blijken met name in een
strook van enkele decimeters breed direkt naast de wegverharding te
groeien. Die hier door de mens via het moderne transportwezen onopzet-
telijk naar toe zijn gebracht. Van de bermhalofyten blijken met name
Puccinellia distans (L). Parl. en Cochlearia danica L. succesvolle
soorten te zijn.
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Hst. 1. Inleiding.

De bermen langs ons wegennet zijn in de eerste plaats aangebracht om
wegenbouwtechnische en verkeerskundige redenen (110). In de zestiger
jaren werd daar nog een funktie aan toegevoegd. Door oa. Zonderwijk
(118) werd naar voren gebracht dat dezelfde bermen, mits een aangepast
beheer wordt toegepast, een belangrijke natuurbehoudsfunktie zouden
kunnen vervullen.
Wegbermen vormen een karakteristiek antropogeen milieu gekenmerkt door
verschillen in grondsoort, vochtigheidsgraad, mate van betreding, ex-
positie ten opzichte van de zon (helling), beschaduwing en beheer (13,
110). Door deze variatie in milieu-omstandigheden hebben plantensoor-
ten uit verschillende milieu's een standplaats in bermen gevonden.
Voor heel wat soorten zoals Dianthus deltoides (Zwolse anjer),
cumnigrurn (Zwarte toorts), Alliumoleraceum (Moeslook) en Cirsium
oleraceum (Moesdistel) blijken wegbermen een refugium te vormen van
waaruit zij zich ook elders kunnen vestigen (110,119). Het totaal aan-
tal plantensoorten dat regelmatig in bermen voorkomt bedraagt ruim 450
ongeveer êénderde van de totale Nederlandse wilde flora (116,120).
De vegetatie van wegbermen bevindt zich in een zogenoemd grensmilieu
(101). Van welk type dit grensmilieu is hangt af van verschillende
faktoren zoals:

- breedte en aard van de wegverharding (asfalt, zandpad, beton, pri:-
maire, secundaire of tertiare weg);

- het gebruik van de weg (aard en de intensiteit van het verkeer);
- aard en intensiteit van het bermbeheer (maaifrequentie, gebruik

van bestrijdingsmiddelen, zoutstrooien, betreding, ed.); en
- bodemtype en de daarmee samenhangende vochtigheid en voedselrijk-
dom (13,26,46,78,92,101,110).

De weg als zodanig kan gezien worden als een storingsbaan, met zijde-
lings in de richting loodrecht op de weg een afname van de dynamiek,
waardoor een gradint in de vegetatie (dwars op de weg) optreedt (46,
101). De afname in milieu dynamiek loodrecht op de weg moet gezien
worden als een afname van beinvloeding ten gevolge van betreding, be-
rijding, maaien, verhardingsmateriaal, hoeveelheden zout, olie, uit-
laatgassen.ed. (26,46,92,119,120).
Eén van de beh.eersfaktoren die een grote invloed uitoefent op de sa-
menstelling van de bermvegetatie is die van het strooizout (21,26,44,
46,60,76,102,118,119). Strooizout, in de volksmond ook wel pekel ge-
noemd (51), wordt jaarlijks in de wintermaanden over wegen gestrooid
ter bestrijding van gladheid (vergroting winterse verkeersveiligheid).
Na een twintigtal jaren van zoutstrooien heeft dit een duidelijk ef-
fekt op de bodem (4,16,28,50,82,104,105), grondwater (17,44) en vege-
tatie (14,17,21,22,41,60,115).
De relatie tussen gladheidsbestrijding en vegetatie kan omschreven
worden als: Het reageren van de flora op (tijdelijk) verhoogde zoutge-
halten in en op de bodem, alsmede op het versproeien van zout (water)
over de bovengrondse delen van bermvegetaties (102). Aangezien elke
zoutenhuishouding zijn eigen oecosysteern kent zal als gevolg van een
verandering van de minerale huishouding in de bodem door strooizout
ook een verandering in het bestaande oecosysteem optreden.
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De vraag is wat de indirekte en direkte gevolgen zijn van het gebruik
van strooizout op de aanwezige bermvegetatie.
Indirekt zal een verhoogde zoutconcentratie in de bodem een verande-
ring in de chemische en fysische eigenschapen van die bodem veroor-

zaken (Hst. 3). Direkt blijkt het zout twee gevolgen voor de bermvege-
tatie te hebben:

1. er zal een sterke selektie plaatsvinden tussen soorten en oeco-
typen in de bermvegetatie (Hst. 4); en

2. door het zout is een milieu gecrerd dat het mogelijk maakt voor
kustplanten het binnenland in te trekken (Hst. 5).

Alvorens op de indirekte en direkte gevolgen van het zout in te gaan
wordt eerst een korte beschrijving gegeven van het type, het verbruik
en de verspreiding van het strooizout (Hst. 2).
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Hst. 2. Het strooizout.

2.1. Tpestrooizout.

Ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt tijdens de winter ge-
strooid met wegenzout ter bestrijding van gladheid. Vroeger gebruikte
men naast sneeuwschuiven voornamelijk een mengsel van zand en grind.
Een groot nadeel hiervan was dat het vaak in zeer korte tijd van het
wegdek afgereden werd en het zand met het dooiwater meespoelde naar de
riolen waar het de riolering verstopte (14,22,78).
Tijdens de jaren zestig kwam er oa. in Nederland een grote ommekeer in
de gladheidsbestrijding. Het zand en grind werd vervangen door strooi-
zout (35,51,70). De gladheidsbestrijding met strooizout in ons land
wordt voornamelijk uitgevoerd met gedenatureerd keukenzout (NaCl) (44,

51,102). De droge stof van dit strooizout bestaat voor 39,3 % uit na-

trium en 60,7 % uit chloor (16).
In perioden met tekorten aan dit zout wordt ook wel gebruik gemaakt
van:

- zeezout (88 % NaC1 + MgSOJ
- steenzout (96 - 99 % NaC1 + CaSOJ
- afvalzout van de kalimijnen (88 % NaCl)

Ook worden wel mengsels gemaakt van strooizout met zand, calciumchlo-
ride (CaCl) of magnesiumchloride (MgCl) (102). De laatste twee stof-
fen worden tegenwoordig steeds meer aan het strooizout toegevoegd van-
wege hun betere hygroscopische eigenschappen (7,16,51,102,106,115).
Bekend is dat CaC12 bij een relatieve vochtigheid van /40% en NaC1 pas
bij 80% merkbaar hygroscopisch zijn. Dit houdt in dat bij eenlage
luchtvochtigheid NaC1 sneller zal uitdrogen en gemakkelijker zal ver-
waaien dan CaC12 . Door een oplossingsconcentratie van 20% CaC12 aan
NaCl toe te voegen blijkt de werkingsduur van het strooizout met circa
60% toe te nemen (16,51,115). Nadeel van calcium- en magnesiumchloride
is-dat ze duur zijn (16,51,57,102).
Tegenwoordig wordt in enkele gevallen ook gebruik gemaakt van stikstof
-meststoffen en dan met name "ureum" (16,22,102). Deze vorm van glad-
heidsbestrijding wordt voornainelijk op de startbanen van vliegvelden
toegepast. Ureuin zou namelijk minder aanleiding geven tot corrosie den
strooizout (102). Nadeel is dat ureum in de bodem tot een verhoogde
zuurstofconsumptie leidt (22).
Men heeft om het nadelige effekt van strooizout te vermijden ook ge-
zocht naar alternatieven zoals:

- toepassing van glycolen, alcoholen, sulfaten en fosfaten. Het
nadeel is dat ze moeilijk toepasbaar zijn, het oppervlaktewa-
ter te sterk vervuilen en in enkele gevallen het beton kunnen
aantasten (16,22);

- het gebruik van Vergilmit. Deze multi-chemische gladheidsbe-
strijder zou door de bovenlaag van het asfalt gemixed worden.
Tijdens vorstperioden en sneeuwval zou de werkzame stof
(CaCl) vrij komen. Deze methode is vrij nieuw en duur (57);

- verwarming van het wegdek door het aanleggen van stroomkabels
in het wegdek (16).

In de ons omringende landen wordt ook gebruik gemaakt van strooizout
voor de gladheidsbestrijding. In Engeland wordt vaak een mengsel van
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NaCl + MgCl2gebruikt (28). West-Duitsland en Belgie gebruiken voor-
nainelijk NaCl (14,16,17). Ook in de USA en Canada maakt men gebruik
van NaCl ofwel een mengsel van 95 % NaCl en 5 % CaC12 (20,36,57).

Vaak worden aan het strooizout nog stoffen toegevoegd om te voorkomen
dat het aan elkaar plakt en zodoende slechter strooibaar is. Hiertoe
wordt een antibakiniddel aan het zout toegevoegd. In West Duitsland en
de USA worden hier respektievelijk kaliumferrocyanide en chromaten
voor gebruikt, stoffen die zeer schadelijk voor flora en fauna zijn
(16,28).

2.2. Strooizoutverbruik.

Na de ontdekking van het zout als effektief middel tegen gladheid is

het gebruik ervan sterk toegenomen. In tabel 1 is een overzicht gege-
yen van het zoutverbruik in een aantal lariden. Het blijkt dat de hoe-

veelheden verbruikt zout in Nederland jaarlijks aanzienlijk fluktu-
eerd. Een interpretatie van deze trend met betrekking tot het gebruik

van zout is moeilijk. Dit vanwege variaties in klimatologische omstan-
digheden, het toenemend aantal kilometers wegdek maar ook door een
groeiend milieu-bewustzijn in de jaren zeventig (102).

Tabel 1: Strooizoutverbruik in Nederland, West-Duitsland, Engeland,
Denemarken, Frankrijk, Canada en de USA.

Land Jaar Ton NaC1.

Nederland 1961 117.000
1965 180.000
1970 438.680
1971 291.450
1972 80.160
1975 52.690

West-Duitsland Jaarlijks 6oo.ooo-i.000.000 (16)

Engeland " 500.000-1.000.000 (28)

Denemarken " 200.000 (16)

Frankrijk 1980 800.000 (16)

Canada en de USA Jaarlijks circa 12.000.000 (16,20)

De hoeveelheid gestrooid zout/m2 wegdek is sterk afhankelijk van de
klimaatomstandigheden en de strooitechniek (51). In de meeste gevallen
blijkt gemiddeld genomen 20-25 g zout/m2 per strooibeurt te zijn gege-
yen (43, 44, 51, 78). In Engeland (Northumberland) vond Davison (28)
zelfs waarden van 34 g zout/m2 per strooibeurt.
Jansen (51) geeft als richtlijn dat in situaties met bevroren mist
aanslag, rijpvorming en bevroren, natte weggedeelten volstaan kan wor-
den met 10 g zout/m2. Bij onderkoelde regen, ijsregen, hagel en sneeuw
lijkt 20 g zout/m2 voldoende.
Van belang voor de benodigde hoeveelheid gestrooid zout is ook de
strooitechniek. Het in Nederland gebruikte zout is fijnkorrelig (200-
600 pm) en daardoor gemakkelijk door de wind verplaatsbaar. Een deel
van dit zout zal, als droog gestrooid wordt,direkt in de berm geblazen

worden en verloren gaan als gladheidsbestrijder (43,44,51,102). Tegen-
woordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van nat strooien (51).
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Natstrooien heeft een duidelijk aantal voordelen ten opzichte van
droogstrooien. Natgemaakt zout is minder door de wind te beinvloeden
waardoor verwaaien en sliertvorming van het zout voorkomen kan worden.

Hierdoor ontstaat een nagenoeg homogeen strooibeeld, hetgeen weer een
gelijkmatiger en vollediger benutting van het zout tot gevoig heeft.
Ook heeft natstrooien als voordeel dat het grotere adhesiekrachten be-

zit en door de grotere kleefkracht langer op het wegdek blijft (51).

Het is gebleken dat strooizout, natgemaakt met een calciumchloride op-
lossing de beste resultaten biedt. In de meeste gevallen kan dan wor-
den volstaan met strooihoeveelheden van 10 g zout/m2 (16, 51). Dit zou

tot een besparing van circa 50.000 ton zout/jaar in Nederland kunnen
leiden.

2. 3. VerspreidinvanhetzoutOverdber

Nadat het zout over de weg gestrooid is kan het op verschillende ma-
nieren in de berm terecht komen zoals via sneeuwschuiven, verstuiving
van droog zout, opspattend water met zout (spatzout) en afspoeling van

het wegdek. Met nanie de laatste twee faktoren zijn hierbij van belang
(16,17,22,36,43,44,57,78).
Aan de hand van een onderzoek naar de zoutbelasting van bermen (Rijks-

weg 12, Veenendaal) is berekend dat de hoeveelheid verstoven zout on-
geveer 12% van de gestrooide hoeveelheid bedraagt (43,44,102). Jones

(57) kwam op een zoutbelasting van de berm via verstuiving van maxi-

maal 10% uit. In de meeste gevallen zou het niet meer dan 1% van de
totale verstrooide hoeveelheid bedragen.
De weersomstandigheden oefenen een belangrijke invloed uit op de zout-
verstuiving. Het hangt sterk af van de windrichting-windsnelheid,
regenduur en regenintensiteit op welke berm het meeste zout terecht
komt (Fig. 1). De verstuiving van het zout is vaak tot op tientallen

meters van de weg waarneembaar (43,44,57). Semoradova (98) vond zeus
zout tot op 200 meter afstand van de wegverharding.
In het zelfde onderzoek (Rijksweg 12) bleek het overgrote deel (88%)

van het strooizout via afspoeling van de weg op de berm terecht te
komen. Meestal komt dit zout in een smalle strook (1-2 meter) langs de
wegverharding op de berm (28,36,43,44). Ligt de weg onder een helling,
zoals bij een bocht of viaduct het geval is, dan spoelt het zout voor-
namelijk af naar de lager gelegen plaatsen van de berm (44,102).

De totale zoutbelasting voor de berm ziet er als volgt uit. Door ver-
stuiving en afspoeling samen komt circa 95% van het zout terecht op

een strook van 1 tot 2 meter naast de weg. Een klein deel (5%) van het

zout komtop grotere afstand van de weg terecht (43,44).

De zoutbelasting van wegbermen in Nederland wordt op circa 4 kg zout

per strekkende meter per jaar geschat (44). Burg (21) komt in zijn
literatuurstudie op jaarlijkse waarden van 15-20 kg zout per meter
berm, met uitschieters tot 37.5 kg. In Engeland wordt door Davison
(28) de zoutbelasting van de berm op 3-4 kg geschat. In de USA en Ca-
nada zijn hoeveelheden van 6-9 kg zout per strekkende meter berm ge-

vonden (115).
Om de zoutbelasting waaraan de bermvegetatie bloot staat meer op zijn
waarde te kunnen schatten zijn bovenstaande cijfers vergeleken met de
zoutbelasting door versproeiend zeewater waaraan kustvegetaties bloot-

staan. In een onderzoek naar de neersiag van verstoven zout op kust-
vegetaties in Cornwall (Engeland) kwam Malloch (66) op 0.03 km van de
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zee op een maximale zoutbelasting van 2.6 kg/m2/jaar (77). Op een

afstand van 1 km van de zee (Aberystwyth) stond de vegetatie bloot aan

een zoutbelasting van 0.06 - 0.09 kg/m2/jaar (30).
Duidelijk valt uit deze cijfers af te leiden dat bermen een vee]. gro-
tere jaarlijkse hoeveelheid zout ontvangen dan de kustvegetaties.
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Fig. 1: Verloop van de chioride-belastirig met

de tijd via verstuiving op de wegbermen langs
Rijksweg A12 bij Veenendaal, gemeteri op 1, 2

5 en 10 m vanaf de weg. De strooibeurten zijn

aangegeven met pijltjes (winter '75/'76).

Bron: Hoeks, 1978.



Hst. 3. Het effekt van strooizout op de bodem.

3.1. Hetzo__E2
Nadat het zout via verstuiving, opspattend water en afspoeling op de
berm terecht is gekomen, zal het in opgeloste vorm met het regenwater
de bodem infiltreren (16,36,115). Voor een klein deel kan, afhankelijk

van de aard van het ion en het bodemtype, ook transport plaats vinden
via diffusie (37).
In de bodem wordt het natrium-ion wel geadsorbeerd aan het kationen
adsorptie complex (kleimineralen, organische zuren en oxyden) en het
chloride-ion weinig tot niet (12,16,18,45). Alleen wanneer er vol-
doende oxyden aanwezig zijn kan het chloor-ion ook in beperkte mate
worden gefixeerd (12). Het chloor-ion verkeert dus vrijwel altijd in
opgeloste vorm in de bodem en kan dus vrij gemakkelijk worden getrans-
porteerd en uitspoelen (18,23).
Natrium gehaltes, uitgedrukt in Na2 0, varieren in "normale" bodems van
1.000-10.000 ppm (5). De chloride gehaltes varieren in een humide ku-
maat tussen de 10-1.000 ppm (18). In zeer zoute bodems kan de chloride
concentratie oplopen tot 23.000 ppm (49). Zeewater heeft een gemiddeld

chloorgehalte van 20.000 ppm (17).
Het zoutgehalte in de bodem wordt bepaald door de mate van zoutbelas-
ting, zoutuitspoeling, afstand van de weg, hellingshoek waaronder de
weg ligt, bodemtype en de daarmee samenhangende kationen adsorptie
capaciteit (KAC) (12,18,44,102,115).
Uit figuur 2 kan de hoogte van het zoutgehalte in de bodem worden af-
gelezen bij een verandering in hoeveelheid gestrooid zout, wegbreedte
(aantal rijstroken) en het bermoppervlak. Het zoutgehalte in de bodem
neemt toe bij een hoger jaarlijks strooizoutverbruik en wegbreedte en
een smallere bermbreedte (16).
Bij een jaarlijks gebruik van strooizout treedt een zoutaccumulatie in
de bodem op (Fig. 3). Een jaar zoutstrooien geeft al een duidelijke
verhoging van het natriumgehalte direkt naast de weg. Op een afstand
van 15 meter is na 1 jaar nog geen duidelijke toename van natrium te
zien. Na 18 jaar aan een zoutbelasting onderhevig te zijn geweest valt
zelfs op een afstand van 15 meter van de weg een duidelijke accumula-
tie van natrium waar te nemen (28,50,91,104,105).
Naarmate de afstand tot de wegverharding groter wordt neemt de natrium
en de chloride concentratie in de bodem af (Fig. 3 en 4). Hutchinson
en Olson (50) vonden in april direkt naast de weg een natriumgehalte
van 235 ppm en op 35 m afstand een gehalte van 39 ppm. Voor chloride

vonden ze gehalten van respektievelijk 150 ppm (op 5 m) en 50 ppm (op

35 m). De concentratie van zowel natrium als chloor neemt toe tot 10 m
van de weg waarna het vervolgens afneemt en normale waarden op circa

35 m worden bereikt (45,82).
Zoals eerder is beschreven komt circa 95% van het zout op de eerste 2
meter van de berm terecht en bereikt 5% een grotere afstand (44). Ver-
wacht zou worden dat de hoogste zoutconcentraties direkt naast de weg-
verharding zouden liggen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken
dat de hoogste zoutconcentraties direkt naast de wegverharding alleen
worden gemeten in de periode van november tot april (4,43,44,50,102).
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Fig. 3: Natrium concentratie in de bodes
bij een varierend aantal jaren van zout-
strooien. (5 feet n 1.52 a).
Bron: Hutchinson et.al, 1967.
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In mei tot en met oktober worden de hoogste concentraties gevonden op

2 tot 5 meter van de wegverharding (Fig. 5). Dit wordt veroorzaakt

door de grotere doorspoeling, met van het wegdek afspoeiend regenwater

direkt naast de weg (36,44,46,50,91,104,105).
In de wintermaanden kan het chioor gehaite in het bodemvocht direkt
naast de weg opiopen tot bijna 4000 mg/i (43). Door regenwater dat van
het wegdek spoelt vindt hier een versnelde chioor-uitspoeiiflg plaats
(afhankeiijk van de wegbreedte 3 tot 10 maai sneiier dan normaai).
Hierdoor is het chioor-gehaite in de zomer naast de weg iaag (< 25

mg/i), terwiji op grotere afstand (2-5 m) veel hogere gehaiten voorko-

men (300 tot 500 mg/i) (44,102). Kiang (60) vond op 1.5-2.0 meter af-

stand van het wegdek chioorgehaiten van 75 ppm in november, 680 ppm in

februari en 50 ppm in mei.
Ligt de weg onder een heiiing dan is tussen beide bermen een duideiijk

verschii in zoutbeiastingen zoutuitspoeiing (41,44,105). De iaagstge-

legen berm heeft door extra afspoeiing een hogere zoutbeiasting (tabel

2), echter ook een grotere zoutuitspoeiing, waardoor het chioorgehaite

in de zomer iaag is. De hoger geiegen berm krijgt veel minder water

toegevoerd, waardoor de zoutuitspoeiing geringer is. her kan het
chioor gehalte in de zomer nog 1200 mg/i direkt naast de weg bedragen

(44,102).

Tabel 2: Verschii in zoutgehaite tussen een hoog (west) en een iaag

(oost) geiegen berm (Hanes et.ai (41)).

Wegkant EC. in Ci Na Ca2
pMhO/cm ppm. ppm. ppm.

west 482.1 26.8 40.2 73.4

oost 1045.9 268.4 243.4 59.4

Ook het bodemtype speeit een roi in de zoutaccumuiatie van de berm. Zo

zal in zandige bodems met een goede dooriaatbaarheidscapaciteit en een
geringe KAC het zout snei uitgespoeid zijn. In bodems met een hoog

kieipercentage vindt een veei tragere zoutuitspoeling piaats zodat een

accumuiatie kan piaatsvinden (46,64,82). In het algemeen wordt natrium

meer dan 2 maai zoveei geaccumuieerd in de bodem ais chioor (50).

3.2. Het zouteffekt op de bodem.

3.2.1. Het natrium-ion.

Onder humide kiimaat condities v±ndt er2een inen adsorptie plaats aan
het KAC in de voigende voigorde: H< Ca < Mg < K< NH < Na < Li
(106). Wanneer een van deze ionen in grote hoeveeiheden in de bodemop-

iossing aanwezig is, by. het natrium-ion door zoutstrooien, vindt er
een uitwisseiing aan het KAC piaats. Het natrium-ion verdringt de
ionen die in bovenstaande nj iinks van hem staan. Deze gaan in opios-

sing en spoeien, indien ze op grotere diepten niet opnieuw aan het KAC
gefixeerd worden, uit (11,12,18,54,59). Door deze substitutie van
ionen treedt een verarming aan voedingsionen in de bodem op voor de

piant (41,81).
De graad waarmee natrium andere ionen aan het KAC vervangt wordt ult-
gedrukt in ESP (Exchangeabie Sodium Percentage). Wanneer de ESP boven
de 15 uitkomt betekend dit dat 15% van het KAC bezet is met natrium-
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ionen en dan ais aikalisch beschouwd mag worden (36,86). ESP waarden
van 17% (50) en zelfs van 20 tot 40% op 10 cm van de weg (28) zijn ai

gemeten in bermen.
Een te grote bezetting van natrium-ionen (hebben een reiatief grote
watermantel) aan de kleimineraien veroorzaakt een zweiling. Deze zwei-
iing kan zo sterk zijn dat het verband tussen de eenheidsiagen in een
piaat voiledig verloren gaat. De kieimineraien vaiien uiteen, raken
dispers en kunnen de porien gaan verstoppen, waardoor een verdichting
in de bodemstruktuur optreedt (versiemping). Het gevoig is dat door
een afname in bodemstruktuur de permeabiliteit voor water en de iucht-

huishouding afneemt (9,10,11,12,18,36,41,54,59,74,85,106,107).
De negatieve werking van natrium-ionen in de bodemopiossing wordt ver-
sterkt indien de grond een hoog organisch stofgehaite heeft (85).
Door een toename van natrium-ionen aan het KAC stijgt de pH boven 7.

In gevalien waar de bodem al sinds iangetijd is biootgesteid aan een
overmaat aan natrium kan de pH opiopen tot 9.0 of hoger (14,18,54).
Een te hoge pH is schadelijk voor flora en fauna. Bij pH's boven 9
kunnen plantenworteis en organisch materiaai opiossen en dan in makke-
iijk oplosbare natrium-humaten worden omgezet (8,88,107). Ook wordt
het voor de pianten moeiiijker om voedingsionen op te nemen bij hoge
pH's zoais voor ijzer, mangaan en zink het geval is (18,81). Andere
eiementen zoais molybdeen en boor worden bij hoge pH's beter beschik-
baar voor de planten en kunnen dan zeifs een toxisch effekt op de
plantengroei hebben (14,18).

3.2.2. Het chloor-ion.

Anionen zoals het chioor-ion worden in de bodem weinig of niet gead-
sorbeerd aan het KAC, behalve wanneer er veei oxyden aanwezig zijn
(12). De chioor-ionen hebben dan ook weinig invioed op de fysische en
chemische eigenschappen van de bodem.
Wei biijkt chloor, een organisch anion, van beiang te zijn voor de
vorming van "metaal-organische complexen". Hierdoor kan de totale con-
centratie van een kation, die anders siecht opiosbaar is, in de bodem-
opiossing sterk worden verhoogd. Ze kunnen dan door de plant worden
opgenomen of in de bodemworden etransporteerd (mobiiisatie). Voorai
meerwaardige kationen (Fed en Al )

en ionen van de overgangseiemen—
ten (Pb, Cu, Zn, Co, Ni, ed.) hebben een sterke neiging tot complexe-
ring (12,32,40,93, 94).

3.2.3. Zware metalen.

Wcgbermen staan tegenwoordig steeds meer bloot aan vervuiiing met

zware metaien door het moderne verkeer (Tabei 3). Het bekendste voor-
beeld van deze vervuiling is wel de emissie van lood (Pb) door het
verkeer. Deze stof wordt in de vorm van tetraethyiiood en tetramethyl-
lood (ais antikiopmiddei) aan benzine toegevoegd (44,73,83). De hoe-
veelheid lood per iiter benzine verschiit per soort benzine; super be-
vat 0.4 g Pb/i en normaal 0.2 g Pb/i (71). Volgens Rameau (83) biijft
van deze hoeveeiheid iood circa 25% achter in de motor, de rest ver-
dwijnt in de atmosfeer. Ongeveer 2/3 deei hiervan bestaat uit deeitjes
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< 5 mu, die aerosolen vormen en over grote afstanden verspreid worden.
Circa 1/3 deel wordt langs de wegen afgezet.

Tabel 3: Gemiddeide zware metalen belasting (in mg/rn2) van een
berm (Rijksweg A12) per week direkt naast de weg en op
50 meter afstand van de weg (Hoeks, 1978).

Afstand Pb Zn Cu Ni Cr Cd
1 meter 45.5 18.3 1.56 0.52 0.15 0.10
50 meter 1.01 1.62 0.17 0.21 <0.01 0.01

Uit onderzoek is gebieken dat de berm het zwaarst belast wordt door
load met 45,5mg Pb/rn2 /week op 1 meter afstand van de weg (Tabel 3).
De vastlegging van load (en ook de andere zware metalen) vindt voor-
nameiijk plaats in de bovenste centimeters van het bodemprofiel (71).
Norinale loodgehalten in de grand kunnen varieren van 2 tot 200 ppm met

ais gemiddeide waarde 10 ppm, maar kan langs drukke verkeerswegen op-
lopen tot 6000 ppm (71).
Voor de avenge zware metalen varieren de totale gehalten in de bodem
ais volgt: Zn = 10 - 250 ppm.

Cu = 5 - 150 ppm.

Ni= 1-lOOppm.
Cd = 0.1- 7 ppm. (18).

Bij hoge pH's (> 6.5) zijn zware metalen siecht oplosbaar en verkeren
dan voornameiijk in hun geoxideerde vorm. De mobiliteit van lood (en
andere zware metalen) in de bodem kan verhoogd worden, ook bij hoge
pH's, door complexering met in water oplosbare organische sto'fen en
door chloride (40). Deze compiexen (PbCl, PbC12, PbC13, PbC1,, )

wor-
den minder sterk of in het geheel niet geadsorbeerd. Bij een chloor-
concentratie van 4000 mg/i (43,44) begint de mobiliteit van zware
metalen door compiexering een beiangrijke rol te spelen (40,44, 71)..
Een groat deel van het door het verkeer geemitteerde load bevindt zich
op de pianten. Loodcontaininatie door opname uit de grand wordt in het
algeineen verwaarloosbaar geacht (44,71,83). Door de grotere mobiliteit
van lood-chloor compiexen kan verwacht worden dat opnanie van load door
wortels toeneemt (71). Hierdoor zouden soorten die gevoelig zijn voor
load cq. zware metalen (niet resistente populaties) uit de bermen ver-
dwijnen. De open plaatsen kunnen dan warden opgevuld door resistente
saarten of aecotypen. Van Agrostistenuis, A. stolonifera, Festuca
ovina en Plantago lanceolata zijn aecotypen bekend die resistent zijn
tegen meerdere zware metalen (Pb, Zn, Cu, Cd en Ni) (58).

3.2.4.

Door een overmaat van natrium-ionen in de bodemopiossing warden met
name calcium-ionen en in mindere mate magnesium-ionen van het KAC ver-
drongen. Het gevoig is dat de fysische en chemische eigenschappen van
de badem afnemen (zie hierboven).
Indien het strooizout met een bepaalde hoeveelheid calcium- of magne-
siurnchlaride is geinengd dan brengt men een overmaat aan calcium of
magnesium-ianen in de bademoplossing. Natrium-ionen warden vervolgens
uitgewisseld tegen calcium-ionen aan het KAC. Bij een voldoende grate
vervanging van natrium door calcium kunnen de gunstige fysische en
chemische eigenschappen van de bodem weer terugkeren (11,18).
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Hst. 4. Het effékt van strooizout op bermvegetaties.

4.1. Zoutopname.

Het strooizout ken door planten in de berm opgenomen worden via het
wortelsysteem en via het bladoppervlak (115).

4.1.1. Opnanie via de wortels.

Een "overmaat" van strooizout (mn. natrium-ionen) in de bodemoplossing
veroorzaakt een achteruitgang in bodemstruktuur. Er treedt verslemping
op waardoor zowel de vochtvoorziening als de luchthuishouding afnemen.
Deosmotische potentiaal (OP) stijgt en door de hoge concentratie van
Na -en Cl -ionen raakt het evenwicht tussen de voedingsionen voor de
planten verstoord (zie Hst. 3).
Een verslempte bodem is in droge toestand zeer hard en moeilijk te pe-
netreren voor plantenwortels (87). Door calcium-ionen aan de bodemop-
lossing toe te voegen (by. CaSOJ wordt natrium aan het KAC vervangen
en kan weer een goed uitgevlokte bodem struktuur ontstaan (11,18).
Door een toename van zout in de bodem stijgt de OP van het bodemvocht
en kunnen planten moeilijker water opnemen. Men spreekt dan wel van
een "fysiologische droogte" (10,18,22,53,65,81,107,115). In sterk ver-
zilte bodems zijn OP's gemeten van 200 atmosfeer, terwiji plantengroei
al bij 15 atmosfeer (pF 4.2, verwelkingspunt) geremd wordt (90,107).
Veel plantensoorten (zout-tolerante soorten en halofyten) reageren op
een verhoogde OP van de bodemoplossing door meer ionen op te nemen.
Hierdoor stijgt de OP in de plant en treedt een nivellering op met die
van de bodemoplossing waardoor wateropnalne weer mogelijk is (22,81).
Ook ken een verminderde wateropname worden gecompenseerd door een gun-
stigere spruit/wortel verhouding te produceren (115).
De wortels nemen mn. chloride-ionen sneller en in grotere hoeveelheden
op dan de natrium-lonen (41,45). Hanes, et.al. (41) vond een 10 tot 24
maal hogere chloor absorptie dan natrium in bomen. In de plant lijkt
chloor wat minder mobiel te zijn dan natriuin (19).
Indien weinig kalium-ionen in de bodemoplossing aanwezig zijn wordt
natrium sneller en in grotere hoeveelheden opgenomen dan wanneer veel
kalium-ionen aanwezig zijn (47,48). Een zelfde effekt wordt verkregen
door het calcium-ion. Hoge concentraties van calcium-ionen in de bo-.
demoplossing remmen de opname van natrium, kalium en chloor-ionen door
de plant (115) en waarborgt tevens de integriteit van de ceiwanden (7,
31).
De opgenomen ionen worden vervolgens naar de bovengrondse delen ge-
transporteerd. Waar voornamelijk accumulatie van zowel natrium als
chloor plaats vindt in de bladeren, minder in de stengel en het minst
in de zaden (31,41,115). Bij een tekort aan kalium in de plant vindt
voornamelijk ophoping van natrium in het blad plaats (47,/48).
Opnaine van natrium- en chloor-ionen vindt voornamelijk plaats in het
begin van het groeiseizoen. Maar ook in de winter vindt ondanks de
lage fysiologische aktiviteit van de planteen geringe opname plaats
(17,41,64).
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4.1.2. Opnaine via het blad.

Ook via de bladeren kunnen verschillende ionen worden geabsorbeerd
(115). Indien water met zout wordt opgespat n op de planten terecht
komt kunnen natrium- en chloor-ionen via de bast (lenticellen), knop-
pen en bladeren de plant binnendringen (14,19,22). Significante hoe-
veelheden zout worden zo door kustplanten geabsorbeerd als gevolg van
opspattend zeewater (25,30,66,79).
Van groot belang wordt de zoutopname via het blad niet ingeschat
(115). Het zout komt namelijk op de planten terecht als ze fysiolo-
gisch een geringe aktiviteit vertonen. Tevens wordt het zout tijdens
elke regenbui van de plant gespoeld. Wanneer het zout in het groei-
seizoen op de plant komt zal een grotere opname plaatsvinden (614,115).
Opspattend zout water dat op de planten terecht komt kan contactschade
(bladverbranding) veroorzaken, kiemplanten zijn hier doorgaans gevoe-
liger voor dan volgroeide planten (114). Het zout onttrekt water aan de
cellen waardoor ze verdrogen, plasmolyse (22).

4.2. Zoutschade aan planten.

Het schadelljke effekt van strooizout op planten hangt sterk af van in
welk stadia van de levenscyclus zich de plant bevindt. Kiemplanten
zijn doorgaans gevoeliger voor hogere zoutconcentraties dan volwassen
planten (24,614,113). Verder zijn er duidelijke verschillen tussen
soorten en oecotypen (8,24,64). De tolerantie van een soort blijkt in

een later stadium toe te nemen indien de kiemplanten aan hogere zout-
concentraties zijn blootgesteld (8). Hierbij kan gedacht worden aan
selectie, waarbij de minst tolerante individuen verdwijnen, of aan
hardening van de kiemplanten. Bij een lage temperatuur (5°C) worden
(kiem-)planten minder beschadigd door hoge zoutconcentraties. In win-
ter's met korte vorst perioden (1-3 weken) neemt het beschad±gingsef-
fekt door het zot af doordat de planten een lage fysiologische aktivi-
teit vertonen (64).
In het algemeen zijn grassen en kruiden toleranter ten aanzien van
zout dan de houtige gewassen (115).
De schadeverschijnselen die door het strooizout veroorzaakt worden,
komen meestal in het begin van het groeiseizoen tot uiting. Direkte
schadeverschijnselen die het zout toebrengt aan de planten berust op
een aantal fysiologische processen.
Verhoogde natrium gehalten in de plant veroorzaken een afname van cal-
cium, magnesium en kalium in de plant (31). Een substitutie van cal-
ciLum door natrium in de cellen van de plant gaat gepaard met een plas-
ma-membraan beschadiging van de cel (7,31).
Beschadiging van de planten door chloor beginnen op te treden bij ge-
halten van 0.5-1.5% van het drooggewicht van het blad (8). Cordukes,
et.al. (27) vonden al sterfte onder zoutgevoelige planten bij een
chloor gehalte van 0.30% in het blad. loge chloor concentraties in het
blad veroorzaken bladverbranding, vergeling (chlorosis) en verdorring
(necrosis) wat uiteindelijk tot een vervroegd afsterven leidt (7, 10,
27,38,41,60,86,115). Necrosis en afsterven kunnen ook gaan optreden
bij natrium gehalten van 0.3-0.5% van het droog gewicht van het blad
(8,17,115). Tevens worden de bladeren diep groen van kleur bij hoge
natrium gehalten in- het blad (115).
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Planten vertonen bij niet al te hoge zoutconcentraties een sterkere
afname in wortelgroei dan van de bovengrondse delen (31,38,115). Bij
hoge zoutconcentraties wordt de groei door oa. een afnaine van de foto-
synthese (door chloor) van de gehele plant gremd (10,22,31,41).
Hoge natrium en chloor gehalten in de bodemoplosng brnoeiijken
tevens het opnemen vn andere voedingsionen (Ca , Mg , K , NO,,
HPOI, , ed.) waardoor andere ziekteverschijnselen kunnen gaan optreden

(9,18, 22,81).
BiJ bomen en struiken kan een vroegtijdig afvallen van de bladeren
plaatsvinden, "vervroegde herfst" (111,17). Ook kunrien de naalden van

naaldbomen bruin gaan kleuren (41).
Onafhankelijk van direkt waarneembare zoutschade kunnen de natrium en
chloor-ionen ook een effekt hebben op de concurrentie tussen soorten
en binnen een soort (66). Er kan selectie optreden binnen een soort
van die genotypen die het best geadapteerd zijn aan de door het zout
gecreerde situatie (77). Voor Agrostis stolonifera en Festuca rubra
zijn al oecotypische varieteiten ten aanzien van zouttolerantie ge-
vonden (15,38). Zout resistente genotypen van Festuca rubra bleken 3
tot 10 maal lagere natrium en chloor concentraties in de plant te be-
vatten dan zoutgevoelige typen (38).

4.3.

Door het strooizout wordt een milieu gecreerd dat ongunstig is voor
de aanwezige bermvegetatie. De hoge zoutconcentratie in de bodem en de
neersiag van spatzout zorgen dat vele zoutgevoelige soorten (glycofy-
ten) afsterven. Als gevolg van deze sterfte ontstaan aan het eind van
de winter vaak open plekken direkt naast de weg in de bermvegetatie
(3,28,60). Deze zijn in het voorjaar meestal snel opgevuld met zout-
tolerante soorten (28,46). Zout resistente planten kunnen hogere zout
gehaltes overleven doordat ze:

- bij een hoge OP van de bodemoplossing toch ionen en water kun-

nen opnemen (8,86);
- efficiënter met hun watergebruik omspringen (113,115);
- lange wortels produceren om het zout te ontvluchten (113,115);
- een groter regeneratievermogen vertonen (17,113); en

- zout opnemen en weer uitscheiden, wortel exciusie (56,115).

Het ontstaan van open plekken in de vegetatie is niet alleen te wijten
aan schade door strooizout. Ook een overmatig gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen, bermberijding, olie en andere verkeersverontrei-
nigingen kunnen kale plekken in de vegetatie veroorzaken (22,28,46,78,

110,118).
Een toenaine van het zoutgehalte in de bodem heeft een grote invloed op
de zoutgevoelige soorten zoals Daucus carota (Wilde peen) en Hieracium
umbellatum (Schermhavikskruid) (Bijiage 1) en de ingezaaide graszaad-
mengsels (20,41,46,64).
Bermen worden voornamelijk ingezaaid met Bi, B2 en B3 mengsels (64,

72). Het Bi mengsel diende meer voor arme gronden en het B2 mengsel
voor de rijkere. Tegenwoordig wordt steeds meer over gegaan op het B3
mengsel dat voor beide bodemtypes te gebruiken is (Tabel 4).
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Tabel 4: Graszaadmengsels voor de inzaai van bermen in Nederland.

Uit Middendorp (72) en Liem, et.al. (64).

Soorten B1 B2 B3

Roodzwenkgras 50% 35% 20%

Uitloopvormend roodzwenkgras - - 30%

Hardzwenkgras - - 25%

Veldbeemdgras - 60% -
Schapegras 40%
Fijnbladig schapegras - - 20%

Gewoon struisgras 10% 5% 5%

Van de graszaadmengsels blijkt vooral het B2 mengsel erg gevoelig te
zijn voor het zout (Fig. 6). Dit komt door het hoge percentage Veld-

beemdgras, dat een lage zouttolerantie heeft (64). De overige meng-
sels zijn veel toleranter ten aanzien van het zout door het hogere
percentage Roodzwenkgras.
De zout tolerante soorten gaan echter toenemen bij een hogere zoutcon-
centratie in de bodem. Soorten zoals Elytrigia repens (Kweek), Cirsium
arvense (Akkerdistel) en Polygonum aviculare (Varkensgras) gaan over-
heersen (bijiage 1), de verruigende soorten (46).
De tolerantie van een soort of oecotype voor zout is sterk afhankelijk
van de grondsoort en het humuspercentage (108). Op kleigronden hebben
vaak de ruigere soorten de overhand, terwiji de wat schralere,soorten-
rijke vegetaties meer op zandgronden worden gevonden (46).
Samenvattend is de schade die ten gevolge van strooizout in bermvege-
taties naast de verstoring van de bodemstruktuur optreden:

- het ontstaan van open plekken in de vegetatie, wat erosie tot
gevoig heeft;

- verruiging van de vegetatie doordat bepaalde zouttolerañte
soorten gaan overheersen; en

- afname van het aantal plantensoorten doordat zoutgevoelige
soorten verdwijnen.

De zout tolerante grassen en kruiden die in verzilte bermen voorkomen
behoren niet tot de groep van zout-resistente planten (halofyten) die
we aan de kust vinden. Het sterk verhoogde zoutgehalte in de bodem

heeft echter een milieu gecreeerd dat gunstig blijkt te zijn voor de
invasie van deze kustplanten. In hoofdstuk 5 zal hier op worden inge-

gaan.
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Bron: Lies, et.al, 1985.
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Hst. 5. Strooizout en kustplanten (halofyten).

5.1. Kustp1anten1ansdewe.

Door het jaariijks gebruik van strooizout is een nieuw milieu in de
berm ontstaan. Natrium en chioor concentraties in de bodem zijn zo
hoog gestegen dat vele zoutgevoelige soorten uit de bestaande berm ye-
getaties zijn verdwenen en plaats hebben gemaakt voor soimnige zoutto-
lerante en resistente soorten (halofyten).
De eerste vondst van kustplanten langs (snei-)wegen in Nederiand da-
teert uit 1972 (Beek, 6). Hij vond met name Puccinellia distans (L)
Pan. (Stomp kweldergras) in grote getale langs's winters bepekelde
wegen optreden. In Bijiage 2 is een soortsiijst weergegeven van de
door Beek gevonden kustpianten, ook wel "Pekeladventieven" genoemd
(70). De naam pekeladventieven is in dit verband wat ongeiukkig
gekozen aangezien in dit geval verwacht wordt dat pekel (strooizout)
de aanvoerbron is. Pekel heeft echter alleen het milieu in de berm
doen ontstaan. De kustpianten zijn daar door de mens onopzettelijk
naar toe gebracht. Daarom is voor de term bermhalofyten gekozen (70).
Een andere kustsoort die zich in ons land langs de met zout bestrooide
wegen goed weet te handhaven is Cochiearia danica L. (Deens lepeiblad)
(33,69,70). Jansen (52) vond deze soort zo massaal langs enige snelwe-
gen optreden dat hij zich afvroeg waar de soort nu het meest voorkwam,
langs de met zout bestrooide wegen in Gelderiand of langs de kusten in
Zeeland.
Vindplaatsen van kustplanten langs wegen zijn niet alleen tot Neder-
land beperkt gebleven. Ook in andere lariden waar men zout strooit of
zoals in de USA waar men NaC1 (0.5% tot 3.5% van het drooggewicht van
de grond) of CaC12 met de grond van het weglichaain mixed om zo een
grotere stabiliteit van de berm te verkrijgen (106), zijn meldingen
van kustsoorten langs de weg binnen gekomen. Meldingen van dit ver-
schijnsel komen uit Engeland (3,67,76,77,95,96,97), West-Duitsiand (1,

29,62,99), Oost-Duitsland (103), Polen (75), Belgie (89), Frankrijk
(3) en de USA (20).
In al deze landen blijkt met name Puccinellia distans de meest succes-
voile kustpiant te zijn die zich in het binneniand langs wegen met een
hoog zoutgehaite uitbreidt. Zeker in Engeland, waarvan nu al 4 soorten
van het gesiacht Puccinellia langs met zout bestrooide wegen zijn ge-
vonden (bijlage 2) (95).
In Amerika wordt met dit gras gexperimenteerd om er bermen mee in te
zaaien. Door het hoge zoutgehalte in de bodem is de bestaande vegeta-
tie grotendeels verdwenen en staan de bermen aan een sterke erosie
bloot (20,39). Puccineilia distans biijkt door zijn goede bodembedek-
kende eigenschappen de stabiliteit van het wegiichaam te verhogen
(20). Verder heeft het een groot regeneratie vermogen en verspreidt
zich gemakkelijk door afstromend water, wind en maaien (20,96)
Dat de kustplanten pas in de zeventiger jaren langs de wegen zijn ge-
vonden, terwiji al in de begin jaren zestig met zout gestroold werd,
komt doordat eerst een zoutaccumulatie in de bodem moest piaatsvinden
voordat een geschikt milieu aanwezig was (70).
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5.2. ZouovaruI1of.
De invloed van zout op het fysiologisch funktioneren van planten ver-
schilt van soort tot soort, varieteit/oecotype en het ontwikkelings -
stadium waarin de planten verkeren. In het algemeen ligt de toleran-
tie limiet van glycofyten voor het zout veel lager dan bij halofyten.
Erdei en Kuiper (31) vonden in een onderzoek naar de zoutgevoeligheid
van Plantag soorten de volgende waarden: Plantago media (glycofyt)
vertoonde groei remmingen bij 25 mM NaCl terwiji P. coronops en P.

rnaritima (halofyten) nog groei vertoonden bij respektievelijk 150 mM
en 300 mM NaCI. Door Chapman (24) wordt de tolerantie grens tussen
glycofyten en halofyten op 50 aM NaC1 in de bodemoplossing gesteld.

Halofyten vertonen dan ook uiteenlopende vormen van aanpassings me-
chanismen om bij hoge zoutconcentraties te kunnen funktioneren. Deze
regulatie kan op de volgende manieren plaatsvinden (2,25,56,81):

1. Zout regulerend type; excretie van zout door zoutklieren,
toenanie van succulentie (door Cl geinduceerd), afstoten van
delen vol zout, verdikking van de cuticula, ed.;

2. Zout accumulatie type; accumuleren zout in de cel en sterven
bij een bepaalde concentratie af;

3. Wortel exciusie type; bij deze typen vindt zout exciusie door
de wortelmembranen plaats.

In de levenscyclus van zowel glycofyten als halofyten is die van de
kieming de meest kritieke periode. In beide gevallen neemt bij hogere
zoutconcentraties het kiemingspercentage af en de kiemingsduur toe
(60, 64 ,65,100,108,109,113). Glycofyten vertoonden geen kiemingen meer
bij een zoutconcentratie van 1% (5170 mM) (60,109), terwijl sommige
halofyten nog kieming vertoonden in een zoutoplossing van 4 NaC1 (680
mM) (113).

Voor een grote groep van halofyten (de fakultatieve) is aangetoond dat
de kieming vaak optimaler verloopt in het zoete dan onder zilte (61,
65,113,117). Fakultatief halofyten onderscheiden zich van de obligaat
halofyten doordat ze voor het volbrengen van hun levenscyclus niet in
alle stadia van zout afhankelijk zijn.

5.3.

De meeste bermhalofyten blijken in een strook van enkele decimeters
breed direkt naast de wegverharding te groeien (3,6,33,67,70,75,96,97,

99). Hier is door het frequente zoutstrooien een milieu gradint van
zout-nat/zoet-droog voor kustplanten onts taan. Door afs terving van
zoutgevoelige planten ontstaan open plekken die bezet kunnen worden
door oa. soorten uit dynamische kust milieu's zoals Puccinellia dis-
tans, Spergularia marina en Cochlearia danica (70,96, 97,114).
Na een strook (1-2 meter) waarin de bermhalofyten domineren volgt een
strook van soorten, die enige tolerantie ten opzichte van het zout
vertonen zoals Festuca rubra, Elymus repens en Agrostis soorten (Fig.
7). Daarna volgt de normale bermvegetatie (6,67,96).
Op plaatsen waar in de winter langdurig plassen water hebben gestaan
zoals aan de voet van viaducten of in bochten komen bredere plekken
met bermhalofyten voor (6,33).
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5.4.

Voor de verspreiding van kustplanten naar de wegbermen in het binnen-
land zijn verschillende mogelijkheden aangevoerd.
Als een van de eerste mogelijkheden voor de verspreiding van kust-
planten langs wegen wérd gedacht aan de grond die wordt gebruikt voor
het opbouwen van het weglichaam. Het gebruik van kustgrond, om als
bekledingsgrond (toplaag) van de berm te dienen, verontreinigd met
zaden van halofyten zou zo voor de verspreiding hebben gezorgd (67).
Bewijsvoerend materiaal is hiervoor nooit aangedragen. In Nederland
wordt bij het aanleggen van een weg eerst de bovengrand apzij gescho-
yen am later als bekledingsgrond te warden gebruikt (72).
De zaden kunnen aok naar het binnenland getransporteerd worden daor
kustvagels (111) af .dat ze met het straoizout zijn meegekamen (46).
De belangrijkste bran vaar de zaadverspreiding van kustplanten naar
het binnenland moet gezocht warden in die van het maderne verkeer.
Daar Wace (112) werd aangetaand dat daar het verkeer regelmatig zaden
aver grate afstanden werden getransparteerd daar aanhechting aan ban-
den en carrasserie. Eenmaal langs de weg staand kunnen dan met name de
saarten die lichte zaden praduceren gemakkelijk verspreid warden door-
dat ze meegezogen warden in de slipstream van passerend verkeer (95,
97).
Eenmaai langs de weg staand kunnen de bermhalafyten verder verspreid
warden daar het maderne verkeer (95,97,112), afstramend water (6, 20)
en grasmaaien (20,97).
Van de beschreven bermhalofyten (Bijlage 2) zijn met name Puccinellia
distans, Spergularia marina en Cachlearia danica (alleen in Nederiand)
succesvalie saarten. Het zijn alien vraege blaeiers die grate haeveel-
heden kleine, iichte zaden praduceren weike gemakkelijk doar de wind
verspreid kunnen warden. Ze kamen langs de weg in langgerekte cantinue
papulaties vaar (97).
In vergelijking met Puccinellia maritima, Piantago maritima, P.
napus en Rumex maritimus is de verspreiding van deze saarten veel
langzamer. Deze soarten praduceren gratere en zwaardere zaden die
maeilijker daar de wind verspreid warden (96). Een uitzandering hier-
op vormt Plantgo maritima. Deze produceert namelijk kieverige zaden
die zich daardaar makkelijk aan vaarwerpen zoals banden en maaimate-
riaal kan vasthechten. De saart vertaant echter geen continue papula-
ties maar heeft een disjunkter vaorkomen. Plantagomaritirna kan sams
tat ap een afstand van 2-8 m van het wegdek warden gevonden (Fig. 8)
(55,56,96,97).
Een saart die zich langzaam verspreid en toch grate haeveelheden klei-
ne zaden praduceert is Aster tripalium. Deze langzame (slechte) ver-
spreiding wardt veraorzaakt daardat de saart niet tat zaadzetting kamt
amdat hij vraegtijdig afgemaaid wardt. Het is nameiijk een 2-jarige
plant die vrij laat in het seizoen bloeit (96).

5.5.

De kustplanten die zich langs de met zaut bestrooide wegen verspreiden
behoren vaarnamelijk tot de groep van fakultatief halofyten (Bijlage
2). Alleen Suaedamaritirna en Halimiane prtulacoides warden door
Chapman (24) als obligaat halofyten beschauwd. Beide soarten zijn tat
flu toe alleen in Engeland gevonden (95,96). In het geval van Suaeda
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gaat het om twee disjunkte populaties. Over Halimione zijn geen stand-
plaats gegevens bekend.
De soorten genoemd in bijlage 2, blijken alien afkomstig te zijn uit
de instabiele milieu's van de kust (114). Dit milieu wordt gekenmerkt
door een hoge dynarniek veroorzaakt door oa. een regeimatig overstromen
van de vegetatie en de neersiag van opspattend zout water. Ook zijn
deze bodems vaak matig tot siecht dooriatend zodat water iangdurig kan
stagneren (96,114). Het milieu van wegbermen, langs met zout bestrooi-
de wegen, vertoont in dit opzicht veel overeenkomsten met die van de
kusten (96).
Tussen de soorten bestaan duidelijke verschillen in hun oecoiogische
ye rs prei ding. Puccineiliadistans, P. maritima, Piantago maritima,
Spergularia marina en Aster tripolium staan zouter dan Piantgocoro-
nops en Armeriarnaritima (55). De iaatste twee (55) vertonen samen
met Cochiearia danica (52) een voorkeur voor zandige bodems, terwiji
Pucc.dis tans (33,52), Aster trip2iium, Piantagmaritima (55) en
Spergularia marina (96) een matige tot zware kieigrond prefereren.
Alie soorten bezitten wel enige tolerantie tegen overstroming gedu-
rende korte perioden (96,114). Van de gevonden soorten vertoont
Armeria de geringste tolerantie voor inundatie (24) en Puccinellia
distans de grootste (96).

10 -

•.:: :

.
Dutanc. along Iransect Cm)

D,rer,,v,p o/ r,jff,c

Fig. 8: Distributie van Plantago maritime individuen
langs een sneiweg.
Eron: Scott, et.al, 1985.
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Hst. 6. Synopsis.

In het voorgaande is duidelijk geworden dat het gebruik van strooizout
voor de gladheidsbestrijding een grote invloed uitoefend op de bodem
en vegetatie van de berm. Een zoutbelasting van gemiddeld 3 - 4 kg per

meter per jaar, waarvan 95% op de eerste twee meter van de berm te-
recht komt heeft een duidelijk effekt op de fysische en chemische
eigenschappen van de bodem. Een direkte schade aan de bermvegetatie
wordt veroorzaakt door oa. een hoog zoutgehalte in de bodem en de
neerslag van spatzout. Het gevoig is dat zoutgevoelige soorten gaan
verdwijnen en plaats maken voor de meer zouttolerante soorten zoals
Festuca rubra, Agrostis soorten en Elymus repens. Op plaatsen waar een
langdurige accumulatie van zout heeft plaatsgevonden ontstaan open
plekken in de bermvegetatie wat tot ernstige erosieverschijnselen kan
leiden.
Samengevat kan de invloed van het strooizout daardoor resulteren in
een instabiele soortenarme vegetatie wat zowel uit oogpunt van natuur-
behoud als wegonderhoud een ongewenste ontwikkeling is.
Een nieuwe ontwikkeling die zich in wegbermen voordoet is het ver-
schijnen van kustplanten (halofyten) in de berm. Door het jaarlijks
gebruik van strooizout is in de berm een milieu ontstaan die gunstig
blijkt te zijn voor de invasie van kustplanten, ook wel bermhalofyten
genoemd. Dit verschijnsel is in meerdere landen, waar men gebruik
maakt van strooizout voor de gladheidsbestrijding, geconstateerd. Met
name de fakultatief halofyten blijken bij de invasie van het binnen-
land in het voordeel te zijn toy. obligaat halofyten •doordat ze niet
in alle stadia van hun levenscyclus van zout afhankelijk zijn. In de
meeste landen blijken met name Puccinellia distans en Spergularia
marina de succesvolle fakultatieve soorten te zijn. Voor Nederland kan
daar nog Cochlearia danica aan worden toegevoegd.
Voor de verspreiding van kustsoorten vanaf de kust naar het binnenland
is met name het moderne verkeer de transporteur. Via aanhechting aan
banden en carrosserie kunnen zaden over relatief grote afstanden
worden verspreidt. Eenmaal langs de weg staand kan het zaad verder
worden verspreid via maaien, afstromend water of in de slipstream van
passerend verkeer meegezogen worden.
Het succes van een soort wordt in grote mate bepaald door het tijdstip
van zaadzetting, zaadproduktie en zaadgewicht (96). Het tijdstip van
zaadzetting is van belang in verband met de maaidata van bermen. Ber-
men worden jaarlijks gemiddeld twee maal gemaaid (vroeger 4 - 6 maal).
De eerste maaiperiode valt in juni/juli en de tweede in augustus/sep-
tember (110,120). Indien soorten laat tot zaadzetting komen zoals bij
Aster tripolium (aug./sept.) het geval is, dan worden ze vaak vroeg-
tij dig afgemaaid. Hierdoor kunnen soorten die zich eenmaal in de berm
gevestigd hebben vaak niet verder verspreiden (96).
Doordat het verkeer de belangrijkste zaadverspreider is zijn soorten
die veel lichte en kleine zaden produceren zoals Puccinelliadistans
en Spgularia marina duidelijk in het voordeel. Soorten die relatief
weinig, grote zaden produceren zoals Plantago spec., Cakile maritima,
Crambernaritima en Cochlearia anglica worden weinig tot niet door het
verkeer getrarisporteerd (windverspreiding). Voor de verspreiding van
deze soorten moeten de zaden andere aanpassingen hebben om toch door

-21-



het verkeer te kunnen worden meegenomen. Plantago maritima heeft zo'n
aanpassing. Deze produceert kleverige zaden die zich daardoor gemak-
kelijk aan voorwerpen (banden en carrosserie) kan vasthechten.
Bij een doorgaand gebruik van strooizout mag verwacht worden dat in de
toekomst het zoutgehalte in de bodem zo hoog oploopt dat naast de f a-
kultatief halofyten ook obligate soorten zich langs de wegen zullen
gaan vestigen. Ook zal door de hogere rijsnelheid (120 km/uur) de
neerslag van spatzout over een breder trajekt van de berm vallen
waardoor meer schade te verwachten is.
Urn het schadelijk effekt van strooizout op de bodem en vegetatie te
beperken zou men het strooizout kunnen gaan vervangen door alternatie-
ye middelen. Een van de meest perspektief biedende methoden is die van
het gebruik van mengsels. Hierbij wordt NaC1 gemengd met een 10 - 15%
oplossing van kalium-, calcium- en/of magnesiumchloride (17,115). In
de eerste plaats levert natstrooien van deze mengsels een besparing
van circa 50.000 ton zout per jaar op. Dit door de betere hygrosco-
pische eigenschappen van deze toegevoegde stoffen en het homogener
str2oibee2ld dat ontstaat. Ten tweede hebben de zo toegevoegde ionen
(Ca , Mg , K) een positief effekt op de bodem en vegetatie. Door
een toename van calcium-ionen in de bodemoplossing kan een uitwisse-
ling met natrium aan het KAC plaatsvinden. Hierdoor ontstaat weer een
betere fysische en chemische struktuur van de bodem. Ook zijn er dan
voor de planten weer "voldoende" andere opneembare ionen beschik-
baar. -

Andere vormen van gladheidsbestrijding zoals het gebruik van glycolen,
alcoholen en stikstofmeststoffen hebben ook een schadelijke invloed op
het milieu. Hierdoor wordt dan wel het schadelijke effekt van het
strooizout te niet gedaan maar treden andere vervuilings problemen op.
Het gebruik van stroomkabels en verglimit is alleen op kleine schaal
toepasbaar (kruispunten) vanwege de hoge aanleg kosten.
Een goedkopere manier is de aanleg van een afvoergoot langs de weg,
die op de riolering is aangesloten. Afstromend zout water van het
wegdek komt zo niet op de berm terecht waardoor een beduidend lagere
zoutbelasting ontstaat (een afnaine van 88% van de totaal gestrooide
hoeveelheid). Nadeel is dat de goten jaarlijks schoongemaakt moe ten
worden in verband met verstoppingen.
De beste methode is nog altijd geen zout strooien. Dit kan uit het
oogpunt van verkeersveiligheid niet achterwege worden gelaten. Bermen
blijven dus bloot staan aan een jaarlijkse zoutbelasting en dienten-
gevolge een afsterven van de zoutgevoelige glycofyten. Om een te grote
soortsverarming van de bermvegetatie en het erosie gevaar te remmen
zou kunnen worden overgegaan op het inzaaien van bermen met kustplan-
ten. In de USA wordt dit al op kielne schaal gedaan met Puccinellia
distans (20).
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Bijlage 1: Tolerantie van berm grassn en kruiden voor
zout.

ZT/T = Zeer tolerant tot tolerant voor zout.
MT = Matig tolerant voor zout.
G/ZG = Gevoelig tot zeer gevoelig voor zout.

Soort ZT/T. MT. G/ZG.

Achillea millefolium (Duizendblad) 3

Agrostis palustris (Kruipend struisgras) 7
Agrostis stolonifera (Fiorin) 5,6,8,10,14 9

Agrostis tenuis (Gewoon struisgras) 9 7 2
Alopecurus geniculatus (Gekn. vossestaart) 6
Anagallis arvensis (Guicheiheil) 6

Anthoxanthum odoratum (Reukgras) 6,8

Artemisia vulgaris (Bijvoet) 11

Atriplex hastata (Spies melde) 6

Atriplex patula (Uitstaande melde) 7

Bellis perennis (Madeliefje) 6

Calystegia sepium (Haagwincle) 6

Centaurea pratensis (Knoopkruid) 6

Cirsium arvense (Akkerdistel) 6

Convolvulus arvensis (Akkerwinde) 6

Cynosurus cristatus (Kamgras) 11

Daucus carota (Wilde peen) 6

Elytrigia repens (Kweek) 6

Festuca arundinacea (Rietzwenkgras) 1,5,6,12 2,7

Festuca ovina (Schapegras) 1

Festuca pratensis (Beemdlangbloem) 9

Festuca rubra (Roodzwenkgras) 1,2,3,5
6,8,9,14

Hieracium umbellatum (Schermhavikskruid) 6

Hordeum secalinum (Veldgerst) 1

Hypericum perforatum (St. janskruid) 9

Leontodon autumnalis (Herfstleeuwetand) 6

Lolium multiflorum (Frans raaigras) 2

Lolium perenne (Engels raaigras) 1,2,3,5,9 14

Lotus corniculatus (Rolklaver) 6

Matricaria perforata (Reukioze kamille) 13

Medicago sativa (Luzerne) 4

Pastinaca sativa (Pastinaak) 6

Phalaris arundinacea (Rietgras) 12

Phleum pratense (Timothee) 2

Phragrnites australis (Riet) 6

Plantago lanceolata (Smalle weegbree) 6

Plantago major (Gote weegbree) 3,6
Plantago media (Ruige weegbree)

_2c_



Soort
Poa annua (Straatgras)
Poa pratensis (Ruwbeemd gras)
Poa trivialis (Veldbeemdgras)
Polygonum aviculare (Varkensgras)
Potentilla anserina (Zilverschoon)
Rumex crispus (Krulzuring)
Rurnex obtusifolius (Riclderzuring)
Senecio vulgaris (Klein kruiskruid)
Taraxacum spec. (Paardebloem)
Trifoliurn dubium (Kleine kiaver)
Trifolium repens (Witte kiaver)
Vicia cracca (Vogelwikke)
Viola arvensis (Akkerviooltje)

1 = Brod, et.al (17)

2 = Cordukes, et.al (27)

3 = Davison (28)

4 = Erdei, et.al (31)

5 = Greub, et.al (39)
6 = Houwink, et.al (46)
7 = Hughes, et.al (49)
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8 = Kiang (60)
9 = Liem, et.al (64)

10 = Matthews, et.al (67)

11 = Moore (77)

12 = Roberts, et.al (87)

13 = Scott, et.al (96)

14 = Venables, et.al (111)

ZTIT.

11

6

6
11
13

3,6

6

MT. G/ZG.

9
7,10 1,5,9

5

6

6
6



Bijiage 2: Halofyten in berinen van Nederland en Engeland.

Achter de Nederlandse soortsnaam staat de levensvorm waarin hij voor
kan komen: Chain = Chamaefyt;

Geof = Geofyt;
Hemi = Hemikryptofyt;
Ther = Therofyt;
2j. = 2 jarig.

In kolom 1 is aangegeven of de soort een fakultatief (F)- of een
obligaat (0) halofyt is. Deze lijst is samengesteld mbv.
literatuurgegevens: nr. 2, 24, 34, 84, 100, 113.

In de kolommen 2, 3, 4 en 5 staat verineld in welk land de soorten
zijn gevonden: 2 = Beek (6), Nederland;

3 = Mennema (70), Nederland;
4 = Scott (95), Engeland;
5 = Scott & Davison (96), Engeland.

Soort 1 2 3 4 5
1. Armeria maritima (Miller) Wilid. F *

(Engels gras) =Hemi.
2. Aster tripolium L. F * * *

(Zulte zeeaster) =Ther/2j. Hemi.

3. Atriplex lacinata L. F *

(Gelobde melde) =Ther.

4. Atriplex littoralis L. F * *
(Strandmelde) =Ther.

5. Bupleurum tenuissimum L. F *

(Fijn goudscherm) =Ther.
6. Cochlearia danica L. F * * *

(Deens lepeiblad) =Ther.
7. Cochlearia officinalis L. F *

(Echt lepelbiad) =Hemi.

8. Elymus pycnanthus (Godron) Melderis. F *

(Strandkweek) =Geof/Hemi.
9. Halimione portulacoides (L.) Aellen. 0 *

(Gesteelde zoutmelde) =Chain.
10. Hordeum marinum Hudson. F *

(Zeegerst) =Ther/Hemi.
11. Juncus bufonius L. ssp. inodora Clapham F *

(Greppeirus) =Ther.
12. Juncus gerardii Loisi. F *

(Zilte rus) =Geof.
13. Plantago coronopus L. F * *

(Hertshoorn weegbree) =Heini/Ther.
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Soort 1 2 3 4 5
14. Plantago maritima L. F *

(Zeeweegbree) =Ther.

15. Puccinellia distans (L.) Pan. F * * * *
(Stomp kweldergras) =Hemi.

16. Puccinellia fasciculata (Torrey)E.P.Bicknell. F * *
(Blauw kweldergras) =Hemi.

17. Puccinellia manitima (Hudson) Pan. F * *
(Gewoon kweldergras) =Hemi.

18. Puccinellia rupestris (With) Fern. & Weatherby. F *

(Dichtbloemig kweldergras) =2j. Ther.
19. Rumex manitimus L. F *

(Zeezuning) =Ther/2j. Hemi.
20. Suaeda manitima (L.) Dumort. 0 *

(Schorrekruid) =Ther.

21. Spergularia sauna J & C. Presi. F * * *
(Zilte schijnspurrie) =Ther/Cham.

Naaingeving volgens Heukels en Van der Meijden (42).

-32-


